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  مقدمة
 حيتاجها العربى حسبامبية  عرض لقواعد اللغة العرىف هذا الكتاب

املعارص الذى يريد أن يقرأ الكتابات املعارصة ويكتب ما يريد قراءة وكتابة 
صحيحة دون أن يرهق ذهنه ىف معرفة ما ال حيتاجه من أجل هاتني الغايتني 

واب النحو كباب . املذكورتني وقد اقتضانى هذا أن أمهل بعض أ
مثال، وبعض أقسام " أخواهتاظن و" وباب "التنازع"وباب " االشتغال"

واب  األخرى كبدل االشتامل وعطف البيان وبعض أخوات  عدد من األ
كام ابتعدت عن تفصيالت اإلعراب املرهقة . "كاد"وبعض أخوات " كان"

كاإلعراب املقدر وإعراب اجلمل مكتفيا بالقول بأن هذا االسم أو ذلك 
 خرب أو ملجرو أو الظرفذلك اجلار وامرفوع أو أن هذه اجلملة أو الفعل 

  .وما إىل ذلك... حال أو نعت
لمصطلحات النحوية كذلك حتاميت بقدر اإلمكان وضع تعريفات ل

ا أريد تعريفه ضاربا كثريا من األمثلة عىل ما  مستعيضا بالوصف املبسط 
غرسه ىف عقل ما أريد  خالل تلك األمثلة الكثرية  بحيث يترسب منأقول

مخسني مثاال بل ختطت ذلك العدد ض هذه األمثلة ولقد بلغت بع. القارئ
واب الرصف.  ىف غري قليل من املواضعبكثري  أوردت من األمثلة كل وىف أ

 ىف ذهنه لعرصى بحيث إذا كررها مرات انطبعما حيتاجه القارئ والكاتب ا
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مجوع التكسري املصادر الثالثية واالستعامل الصحيح كام فعلت ىف باب 
   .املختلفة

واب ىف هذوسوف   ا الكتاب خيتلف عنهيالحظ القارئ أن ترتيب األ
واب نفسها تفرض وجودها ىف هذا ىف كتب القواعد األخرى، إذ تركُت   األ

ا حيتمل أكثر . املوضع أو ذاك كذلك عملت عىل االكتفاء بإعراب واحد 
ر ، إذ مل أرش إىل أن هناك استعامال آخ"اأسدً ما هذا : "من إعراب كام ىف قولنا

ه يمكنه " االستثناء"وىف باب ". ما هذا أسدٌ : "يقول وضحت للقارئ أ
حيث يكون " سوى"و" غري"بعد التزام النصب ىف كل حاالته ما عدا  

ضا ىف االستثناء  املستثنى جمرورا، وهو أمر طبيعى، إذ هو مضاف إليه، وأ
ر، املفرغ حيث يكون املستثنى فاعال أو خربا أو حاال أو جمرورا بحرف ج

  .ال يسبب مشكلةهذا و
ضا ىف الكتاب بعض املقارنات بني قواعد لغتنا  وجيد القارئ أ
وقواعد اإلنجليزية والفرنسية بام يلقى الضوء عىل املرونة العظيمة للغتنا 

وهو ما يسهل فهم لغتنا عىل . وتفوقها ىف الدقة عىل هاتني اللغتني وأمثاهلام
 بوجه عاملكتاب لغة بسيطة ختتلف وأخريا فقد استعملت بطول ا. أوالدنا

نى اتبعت ىف الرشح . عن اللغة التقليدية ىف كتب النحو والرصف إال أ
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ة جداول وأرجو أن أكون قد نجحت ىف . الطريقة املبارشة ومل أستعن بأ
  . واهللا املستعان واملوفق. مهمتى
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  :أقسام الكلمة  ىف اللغة  العربية
  .لعربية إما اسم وإما فعل وإما حرفالكلمة ىف اللغة ا

ٍن أو مجاٍد أو معنًى، مثل:االسم إبراهيم، :  فاالسم اسُم إنساٍن أو حيوا
اسم أسد (، عنرت )اسم كلب بعينه( ِرْكس - ، رجلزينب، امرأة، طفل

 حائط، - ، كلب، أسد، متساح، حوت، بلبل، صقر، فراشة، دودة)معني
  .ة، ذكاء، ُبْخل، إيامن حرية، َمَودَّ - مرآة، صابونة، ُشبَّاك

، هو، هى، مها، هم، : أو ضمري ُتنَّ تم، أ تام، أ ِت، أ َت، أ ا، نحن، أ أ
 إياَى، إيانا، إياَك، إياِك، إياكام، إياكم، - ُت، َت، ِت، ُمتَا، ُتْم، ُتنَّ -هنَّ 

،  ـى، ـنا، ـَك، ـِك، ـُكام، ـُكْم، -  إياه، إياها، إيامها، إياهم، إياهنَّ - إياُكنَّ  ـُكنَّ
وباملناسبة فالضامئر ىف اإلنجليزية والفرنسية مثال هى . ـُه، ـها، ـهام، ـهم، ـهنَّ 

وأسامء اإلشارة واألسامء املوصولة وأسامء االستفهام ال تدخل ىف األسامء 
الضامئر، ضامئر اإلشارة، الضامئر : "، فيقال"ضامئر"بل ُتَعّد كلها 

  ".املوصولة، ضامئر االستفهام
، / هَذْين، هاتان/ هذا، هذه، ذلك، تلك، هذان: إشارةأو اسم  هاَتْنيِ

ك/ َذْينَِك، تانَِك / َذانَِك    . َتْينَِك، هؤالء، أو
تِى، َمْن، / الذى، التى، اللَّذانِ : أو اسم موصول ِذين، الالَّ َذْيِن، الَّ اللَّ

  .ما
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َّى، كيف، َأّى : أو اسم استفهام ن، َأ   .َمْن، ما، ماذا، متى، أ
نام، متى: سم رشطأو ا   .مهام، أ

نائم، حممول، حليم، َبَطل، صعب، قتَّال، أفضل، : أو صفة، مثل
  . ُعْظَمى، طنطاوّى 

إنساٌن، حصاٌن، كتاٌب، : " فأما النكرة فمثل:واالسم نكرة ومعرفة
ٌَم، ُشبَّاكاِن، َمْوَزتاِن، أقالٌم، ُبوٌم، طالٌب، آنساٌت  فكل من ". حريٌة، َأ

مثال هو جمرد فرد أو فردين أو " وحرية، وَمْوَزتان، وأقالمإنسان، وكتاب، "
وأما املعرفة فاالسم املَُحىلَّ . عدة أفراد من مليارات من نوعه غري حمددة

اإلنسان، احلصان، الكتاب، احلرية، األمل، الشباكان، املوزتان، : "مثل" أل"بـ
تام، هم،: "، والضمري، مثل"الطالب، الُبوم، األقالم ا، أ  إيانا، إياكام، أ

هذا القلم، تلك الورقة، ذانِك : "، واسم اإلشارة مثل"إياهن، ـها، ـِك، ـهم
ك الفائزات طال، أو ، واالسم "الطالبان، تانَِك الالعبتان، هؤالء األ

، اللتان فازتا ىف املسابقة، السيدتان الذى اشرتيناهاملذياع : "املوصول، مثل
، "الالتى يفرتشن الرصيفلبائعات ، االذين حرضوا الندوةاألشخاص 
اسم مسلسل (عبد اهللا، هبيجة، أم نبيل، لياىل احللمية : "والَعَلم مثل

اضية مثل)"تلفازى حدوة احلصان، : "، واملضاف إىل أى من الطوائف ا
". كتاهبا، قلم هذا الطالب، اسام اللتني فازتا ىف  املسابقة، مالبس نبيل
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قد انتقلت من حالة التنكري والتجهيل " البسحدوة، كتاب، قلم، اسام، م"فـ
فة   .وصارت َمْعِرَفة باإلضافة إىل أحد األسامء املُعرَّ

: لتاىلوتكتسب هذه األسامء الستة األخرية التعريف عىل النحو ا
مل يكن قصدنا حصانا معينا أو ورقة " ورقة "أو" حصان: "فنحن إذا قلنا

ة ورق . ة من األوراق، والسالمحمددة بل أى حصان من األحصنة أو أ
ا واملخاطب " احلصان: "ولكن حينام نقول فاملقصود حصان معنيَّ أعرفه أ

مثال، أو احلصان ىف صورته الذهنية، أى جمموعة األعضاء والصفات التى 
متى ما توافرت وتركبت عىل نحو معني ودبت فيها احلياة كانت هى 

ا: "وحني يقول املتكلم. احلصان ة كافية ىف أن املراد هو ذلك فهذه الكلم" أ
َمْن قابلناه أمس / الذى: "وحني أقول. املتكلم ال غريه من مليارات الناس

فقد أزلُت عنه التنكري بتحديده بشىء ال يشرتك فيه مع غريه، " ىف السوق
نا قابلناه أمس ىف السوق وحني أشري إىل كتاب أو شخص معني . وهو أ

ارة إىل الشىء أو الشخص جتلو عنه فإن اإلش" ذاك"أو " هذا: "قائال
إبراهيم أمحد "أو " إبراهيم: "وحني أقول. التنكري، وُتَعيِّنه تعيينا

فإن ذلك الشخص يصري حمددا حتديدا واضحا وال يظل مثال " النقشبندى
عصفور "أو " كتابك: "وحني أقول. تائها بني مليارات البرش من أمثاله

عد جمرد كتاب أو عصفور من مليارات فإن الكتاب أو العصفور مل ي" سمري
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" كتابك"الكتب والعصافري املوجودة ىف العامل بل كتابا وعصفورا معينا  هو 
  . وهكذا"... عصفور سمري"و

  :الفعل
  .والفعل فعٌل ماٍض أو مضارٌع أو فعُل أمرٍ 

اىض مثل َد، تطاَوَل، : فا َب، َعُظَم، َأْطَعَم، شاَرَك، َجوَّ َأَكَل، َرشِ
  .ل، احتمَل، اسرتَحمَتنَصَّ 

د، يتطاَول، : واملضارع مثل يأكل، يرشب، َيْعُظُم، ُيْطِعُم، ُيشاِرك، ُجيَوِّ
ُل، حيتمل، يسرتِحمُ    .يتنصَّ

ْب، ُاْعُظْم : واألمر مثل ْد، َتطاَوْل، )كن عظيام(ُكْل، اِْرشَ ، شاِرْك، َجوِّ
ِحمْ  ْل، اِْحَتِمْل، اِْسَرتْ   .َتنَصَّ

  :احلرف
ُربَّ أٍخ لك مل (ِمْن، إىل، َعْن، َعَىل، ىف، ُربَّ :  جرواحلروف إما حرف

ك وكأٍس قد رشبُت ("، الكاف، الالم، حتى، الباء، واو ُربَّ )َتِلْده ُأمُّ
، واو القسم، تاء )، أى ما أكثر الكؤوس التى رشبتها ببعلبك"ببعلبكٍّ 

  ).تاهللا وباهللا وواهللا(القسم، باء القسم 
  .دق: أو حرف حتقيق أو احتامل



 

 

١٢

 

وتظنون باهللا "األلف ىف آخر الكلمة املفتوحة، مثل : أو حرف إطالق
، ثم ُأْطِلَقت الفتحة التى عىل "وتظنون باهللا الظنونَ : "أصلها". الظنوَنا

فا   .النون فصارت أ
، أو، َأْم، َبْل، لكْن، حتى: أو حرف عطف   . الواو، الفاء، ُثمَّ
  .إِْن، إذا،  لو، لوال: أو حرف رشط

  .هل، اهلمزة:  استفهامأو حروف
  .نعم، َأَجْل، َبَىل : أو حرف إثبات

، ما، ال، إِْن، َلنْ : أو حرف َنْفى   .ال، كالَّ
َأْن، لن، كى، الم : أو حرف من حروف نصب ألفعال املضارعة

  .التعليل، واو املعية، فاء السببية
َّا، الم األمر، ال : أو حروف من حروف جزم األفعال املضارعة َ مل، 

  .اهيةالن
: أو حرف من احلروف الناسخة، وهى التى تدخل عىل املبتدإ واخلرب

، ليت، ما، الَت  ، لعلَّ ، لكنَّ ، كأنَّ ، َأنَّ   .إنَّ
ُت : "أو واو اَملِعيَّة التى تنصب االسم الذى بعدها كام ىف قولنا ِرسْ

تعد عنه"والنيَل    . ، أى رست بحذاء النيل مل أ
  .إّال : أو حرف استثناء
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، َأَال، َلْوَال، َلْوَما: َحثٍّ وحتضيضٍ أو حرُف  َهالَّ فعلَت كذا، َأَال : "َهالَّ
ينا  با، لوال َتْذُكرون اهللا لعلكم ُتْرَمحون، َلْوَما تأ تفعُل كذا فتكِسَب ثوا

  ".بأخبارهم
يقول و"، " إهنم هم املفسدونأال: "أَال، الواو: أو حرف استفتاح
  ".املؤلف ىف كتابه كذا كذا

 حروف اإلعراب، وهى الواو والياء واأللف كام ىف أو حرف من
اكَ "، و"الَوَلَدْين"و" األمحدون"   ".أ

: أوحرف من حروف الزيادة، وهى جمموعة ىف الكلمة التالية
تمونيها"   "سأ

وك َهمَّ : "السني وسوف كقولنا: أو حرف استقبال سيكفيك أ
  ".سوف يعجبك البيت اجلديد"، "الطعام

: لكاف التى ىف آخر بعض أسامء اإلشارةأو حرف خطاب، وهى ا
ك   .ذلك، تلك، ذانَِك، ذْينَِك، تانَِك، َتْينَِك، أو

يث ضا تاء التأ   ". سعاُد التفاحةَ ْت أكل: "ومن احلروف أ
ومن احلروف حروف املضارعة، وهى اهلمزة والنون والتاء والياء 

/ َتْفَعالن/ تفعلني/ ُل َأْفَعُل، َنْفَعل، َتْفعَ : "التى تبدأ هبا األفعال املضارعة
  ".َيْفَعْلنَ / َيْفَعُلون/ َيْفَعَالن/ َتْفَعْلَن، َيْفَعُل / َتْفَعُلون
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ومن احلروف كذلك الم التأكيد ونون التوكيد الثقيلة واخلفيفة، ومها 
ن/ َلَتْلَعَبنَّ يا فالن: "موجودتان ىف قولنا   ".َلَتْلَعَبْن يا ِعالَّ

ام، ": "إن وأخواهتا" التى تدخل عىل" ما"ومن احلروف  َّام، كأ إنَّام، َأ
َام، َلْيَتَام  ، بِْئَسَام ": "نِْعَم وبِْئَس "، وعىل "لكنَّام، َلَعلَّ ، وعىل بعض حروف "نِِعامَّ

  ". فبَِام رمحٍة من اهللا لِنَْت هلم-ِممَّا خطيئاِهتم ُأْغِرقوا : "اجلر
 مل أوٌء قلَت هذا سوا : "التسوية ىف قولنا عىل الرتتيب" َأمْ / أو "ومنها 

ء ٌ أقلَت هذا  ت برىء، سوا ت برىءأمَتُقْله فأ   ". مل تقله فأ
ف والم التعريف  -  القطُة، فكرةٌ -  الرجُل، قطةٌ -رجٌل : "ومنها أ

  ". الفراشات-  الشجر، فراشات-  السمُك، شجرٌ -الفكرُة، سمٌك 
َا، َأ، َأْى، وَ : "ومنها حروف النداء واالستغاثة والنُّْدبة   ".ايا، َأ

ففى اإلمالء : ومما مر يتبني أن احلرف ىف اإلمالء غري احلرف ىف النحو
جديتنا، عىل حني ٢٨يكون احلرف أصغر وحدة كتابية، ولدينا   حرفا ىف أ

أن احلرف ىف النحو  العربى قد يكون حرفا إمالئيا واحدا، وقد يكون أكرب 
 عىل، سوف، إّن، هل، بل، أو، إىل،"من ذلك إىل أربعة أحرف إمالئية، مثل 

، لوال ، لعلَّ كام أن حرف اإلمالء ال معنى له بخالف حرف ". أّن، كأنَّ
" سوف"للرتجى، و" لعل"فـ: النحو، إذ لكل منه معنى يؤديه ىف اجلملة
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اىض، واهلمزة " َملْ "لالستقبال، و للنفى وقلب املضارع للداللة عىل ا
  .إلخ... لالستفتاح" أَال "لالستفهام، و

  :ة العربيةاجلُْملَ 
  : هذا عن الكلامت، أما اجلملة فهى نوعان

ُة :  وهى املكونة من مبتدإ وخرب، مثلمجلة اسمية، حممٌد كريٌم، املرآ
 ، مستطيلٌة، الكلُب رشٌس، الكرُة دخلت املرمى، الولُد َحيُلُّ واجَبه املدرسىَّ

ُكها جديدٌ    .الطائرُة حمرِّ
ساسا، ومعهام املفعول به  وهى املكونة من فعل وفاعل أومجلة فعلية،

ُء الغصونَ : إذا كان الفعل متعديا ك اهلوا ْح يا صديقى، حيرِّ ، اِْسَرتِ   . نام القطُّ
ت اجلامهُري، اآلن : أو من فعل ونائب فاعل، مثل ُرِكَلِت الكرُة، ُاْسُتِفزَّ

  .ُيَتناَول الدواءُ 
ُكْن حريصا عىل أخذ : مع مبتدإ وخرب،  مثل) وأخواهتا(أو كان 

دواء ىف ميعاده، صارت الطائرة ال ُتَرى، يبيت املرىض يتقلبون ىف ال
  .فراشهم

كاد الطفُل أن يسقط من : مع مبتدإ وخرب، مثل) وأخواهتا(أو كاد 
فوق الرسير، يوشك صديقى أن يصل اآلن، عسى السفُر أن يكون قريبا، 

ى يقرأ الكتاب اجلديد َع أ   . َرشَ
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فإن املبتدأ واخلرب إذا دخل عليهام هذا وال توجد مجلة حرفية، ومن ثم 
إنَّ سعيًدا غائٌب : "حرٌف ناسٌخ أو حرُف استفهاٍم أو حرُف رشٍط، مثل

ت قلَت للناس هذا؟ هل نبيٌل من الناجحني؟ إْن  ، أأ ا اليوم، ما هذا َبَرشً
تظل مجلتهام " حممٌد َحَرضَ فَأْدِخْله ىف احلال، إذا األوالُد ناموا فأطِفئوا النورَ 

  .  اسميةمجلة
حرف استفهام أو حرف رشط أو "وعىل نفس الشاكلة إذا دخل 

هل فرَّ : "عىل الفعل تظل اجلملة فعلية، مثل" حرف نفى أو حرف توكيد
ا  ؟ أأكلتم كلَّ الطعام؟ إْن تعودوا َنُعْد، إذا قمَت من مكانك قمُت أ اللصُّ

ضا، ما أكل القطُّ السمَك، مل يقم شهاٌب من نومه بعد، َلتُ  َينَّ الواجَب أ َؤدِّ
  ".املدرسىَّ اآلن

وثم صيغ ال أرى حسباهنا من اجلمل الفعلية وال من اجلمل االسمية، 
وإنام هى أساليب يؤدى كل منها وظيفة ما وحتفظ كام هى، مثل أسلوب 
التعجب وأسلوب املدح وأسلوب الذم وأسلوب اإلغراء وأسلوب 

نا بتوجيه الكالم ىف تلك وال أرى أن نضيع وقتنا ونرهق عقول. التحذير
األساليب بحيث يسكن كل منها ىف نوع من نوعى اجلملة العربية وبحيث 
با من اإلعرابات املعروفة التى تتعلق بالفاعل واملفعول واملبتدإ  نجد له إعرا
وما إىل ذلك، بل أرى أن نكتفى بالقول بأن االسم الفالنى منصوب عىل 
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ء أو التحذير أو مرفوع بعد  مثال، وكفى اهللا املؤمنني القتال " شتان"اإلغرا
  .ىف غري ُمْقَتَتل

  :اجلملة االسمية
اجلملة االسمية، كام سبق القول، هى التى تتكون أصال من مبتدإ 

واملبتدأ هو اسٌم َمْعِرفٌة مرفوع ىف أول اجلملة يدور حوله الكالم كام . وخرب
مرفوع وموجود ىف أول اسم، وهو " املطر"، فـ"املطُر شديدٌ : "ىف قولنا مثال

ه شديد ومن األمثلة . اجلملة، ويدور حوله الكالم، إذ هو موصوف بأ
ضا عىل املبتدإ قولنا ، "التلميُذ يلعب الكرةَ "، "اخلادمُة داخَل املطبخ: "أ

وه رجل طيب" ن مع اخلرب مجلة ". عبُد اهللاِ أ وكام هو واضح فإن املبتدأ يكوِّ
لة من هذه اجلمل كاٍف إلفادتنا معنًى معينًا تامة بمعنى أن الكالم ىف كل مج

وال نحتاج إىل تكملة له،  إال إذا أردنا أن نعرف شيئا إضافيا إىل جانب 
أما إذا كان املبتدأ نكرة فقد . ما يقوله هذا الكالم، وذلك موضوع آخر

ىف بيتنا رجٌل، فوَق الغصِن غراٌب، إىل : "يتقدم اخلرب عليه كام ىف قولنا
. مبتدأ متأخر، وهو نكرة" رجل، غراب، باب"فكل من ". مني باٌب الي

صحيح أن هناك مواضع جيوز أن يكون املبتدأ فيها نكرة ويظل ىف مكانه 
  . املتقدم، لكننا ال نشغل بالنا هبا هنا
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، اجلََمالن صبوران، : "واملبتدأ واخلرب كالمها مرفوع الولُد ذكىٌّ
دون طيبون، الطالباُت ذك وأحيانا ال يظهر الرفع عىل اخلرب، ". ّياٌت املَُحمَّ

أو ظرف مكان " ىف احلديقةالقطُّ : "وذلك حني يكون جارا وجمرورا مثل
" بعَد أسبوعاملؤمتُر : "أو ظرف زمان مثل" فوَق الشجرةالسنجاُب : "مثل

األسُد : "أو مجلة فعلية مثل" شكُلها مجيٌل السيارُة : "أو مجلة اسمية مثل
َل  وأحيانا ما يكون عندنا أكثر من ". يالعُبه صاحُبهالكلُب "و" يطارُد الغزا

واع "عمٌرو ذكىٌّ مهذٌب كريمٌ : "خرب ملبتدإ واحد، مثل ، وأحيانا ما ختتلف أ
  ". يقرأ  جالس ىف احلديقةحممد : "هذه األخبار، مثل

ورغم أن املبتدأ له صدارة اجلملة كام قلنا فمن املمكن أن يتقدم عليه 
ظل ذلك شكال ال حقيقة، إذ تظل اجلملة اسمية، ومن ثم يظل اخلرب، لكن ي

فقد نقول . املبتدأ رغم تأخره عن اخلرب ىف هذه احلالة هو صاحب األولوية
عمرو ىف "بغية الرتكيز عىل مكان عمرو بخالف " ىف الدار عمٌرو: "مثال

 وىف احلالتني فإن الكالم يدور. ، التى تركز عىل عمرو ال عىل مكانه"الدار
نَا: "ومثل ذلك قولنا. حول عمرو ، إذ "أمنا"عىل" طيبة"بتقديم " َطيِّبٌة ُأمُّ

نا"تظل  هى " طيِّبة"هى املبتدأ ألهنا هى التى يدور حوهلا الكالم، و" ُأمُّ
  . اخلرب
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نا ىف قولنا. واآلن خذ بالك جيدا يظل " ىف الدار عمرو: "ذلك أ
أما لو قدمنا الفعل ىف مجلة .  قلناهو املبتدأ رغم تقدم اخلرب عليه كام" َعْمرو"
رصنا أمام مجلة فعلية " يلعب  التلميُذ الكرةَ : "وقلنا" التلميُذ يلعُب الكرة"

". الكرةَ "ومفعول به  هو " التلميذ"وفاعل هو " يلعب"مكونة من فعل هو 
ذلك أن تقدم الفعل هنا يغري تركيب اجلملة فعال، إذ حيوهلا من مجلة اسمية 

م أمس: "وهذا يصدق عىل قولنا. ليةإىل مجلة فع ، الذى هو مجلة "األستاُذ ُكرِّ
م األستاُذ أمسِ : "اسمية، إذ لو قلبنا تركيب اجلملة وقلنا ألصبحت " ُكرِّ

م"لدينا مجلة فعلية ِفْعُلها هو  ، وظرفه هو "األستاذُ "، ونائُب فاعله هو "ُكرِّ
  ". أمس"

بتدإ وخرب، وقلنا إن قلنا إن اجلملة االسمية هى التى تتكون من م
هل واهلمزة االستفهامتني، : "احلروف التى تبدأ هبا مجلة املبتدإ واخلرب، مثل

، هذه "إلخ... وإن وإذا الرشطيتني، وأال االستفتاحية واحلروف الناسخة
وهيمنا . احلروف ال تغري طبيعة اجلملة االسمية بل تظل كام هى مجلة اسمية

" ال"النافيتان و" الت"و" ما"و" وأخواهتاإن "هنا احلروف الناسخة، وهى 
فإهنا جتعل املبتدأ منصوبا مع بقاء اخلرب " إن وأخواهتا"فأما . النافية للجنس

إِنَّ حممًدا كريٌم، علمُت أن الفلوَس ىف جيب : "عىل حاله مرفوعا، فنقول
الرسوال،  كأنَّ املهموَم ىف نار حامية، لكن سعيًدا فوق السطح، لعلَّ 
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ل إىل األسبوع القادمحمارضتَ  ومن هذه األمثلة ". ك غدا، ليت الندوَة تؤجَّ
نعرف أن احلروف الناسخة التى تنصب املبتدأ ويبقى اخلرب مرفوعا معها 

ْعُت ". إّن وأّن وكأّن ولكّن ولعلَّ وليت"هى  نى َنوَّ ولعلك الحظت أ
يت به مفردا مرة، وجارا وجمرورا مرة، وظرف مكان م رة، أصناف اخلرب فأ

  . وظرف زمان مرة، ومجلة مرة
بكرس اهلمزة، " إِنّ "وهناك قضية يقف عندها النحاة دائام، وهى 

ويقول النحاة إننا إذا كنا ىف أول اجلملة، أو بعد الَقَسم، أو . بفتحها" َأنَّ "و
املكسورة اهلمزة، وفيام  عدا " إِنَّ "فعلينا أن نستخدم ..." قاَل يقوُل ُقْل "بعد 

إن اَهللا غفوٌر رحيٌم، : "املفتوحة اهلمزة عىل النحو التاىل" َأنَّ "هذا نستخدم 
ى غدا اه سوف يأ ظننُت َأنَّ "-"واهللا إن سيًدا رجٌل نبيٌل، قال عىلٌّ إن أ

الطالَب قد استذكر دروَسه جيدا، حممد يعلم َأنَّ ابنَه سوف يكون األوَل 
رام، مل يتوقع الطالب عىل املدرسة، نتمنى َأنَّ األموَر سوف تكون عىل ما ي

  ". َأنَّ االمتحاَن سيكون سهال
ة خمترصة عىل النحو التاىل  إذا : فنقولويمكن أن نضع تلك املسأ

مع ما بعدها بمصدر فإن اهلمزة تكون مفتوحة، وإال " أنّ "تأويل  صلح
ىف أول الكالم مثال فليس " إن"وعىل هذا فإذا جاءت . كانت مكسورة

إِنَّ إسامعيَل صديٌق : "إهنا ُتْكَرس ىف قولنا مثال. رشطا أن تكون مكسورة
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نفتح اهلمزة رغم " َأنَّ إسامعيَل صديٌق وىفٌّ أمٌر مجيٌل : "، ولكْن ىف قولنا"َوِىفٌّ 
". كوُن إسامعيَل صديًقا وفيا أمٌر مجيٌل "جميئها ىف أول الكالم، إذ املعنى 
. عليه، بني تركيبني ىف أول املُْقَسم" إن"كذلك فإنى أفرق، ىف كرس مهزة 

بعد ذكر حرف القسم، وهو " (واهللا إن زيًدا َلَرُجٌل أصيٌل : "ففى قولنا مثال
: تكرس اهلمزة، أما ىف قولنا) الواو، واملُْقَسم به، وهو اسم اهللا سبحانه

: فيجوز القوالن) باستخدام فعل القسم" (أقسم إِنَّ زيًدا رجٌل أصيٌل "
 جواب القسم عىل القاعدة املعروفة، وتفتح فتكرس عىل اعتبار أهنا واقعة ىف

َلْت بمصدر، ويكون املعنى ُأْقِسُم عىل : "عىل اعتبار أهنا مع ما بعدها قد ُأوِّ
لكننا حذفنا حرف اجلر، وهو جائز ىف اللغة " َأنَّ زيًدا رجٌل صادٌق أصيٌل 

أقسم عىل ِصْدق رجولة زيد : "واملعنى هنا هو. العربية ىف مثل هذه احلالة
 ". وأصالته

عىل اسمها، الذى هو ىف " إن وأخواهتا"هذا، ويمكن أن يتقدم خرب 
األصل مبتدأ، وال يكون ذلك إال إذا كان اخلرب جارا وجمرورا أو ظرف 

إنَّ ىف البيت ضيًفا، كأنَّ فوق السطح لصا، : "مكان أو ظرف زمان كاآلتى
ة من فوق نون وإذا ُحِذَفت الشَّ ". لكنَّ غًدا املباراَة النهائيةَ  " لكن"دَّ

: فيمكنك رفع اسمها وخربها كام كان حاهلام حني كانا مبتدأ وخربا، فتقول
ا موجود، لكْن نبيٌل غائٌب " إن "عىل أى حرف من " ما"وإذا دخلْت ". أ
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فيمكنك أن ترفع االسم واخلرب كأهنام ال يزاالن مبتدأ وخربا، " وأخواهتا
ام زيٌد إنام صالٌح العٌب ماهٌر، َح : "فتقول َّام األوالُد نائمون، كأ ِسْبُت أ

أسٌد، لكنَّام املصاريُف باهظٌة، لعلَّام املحمدون قادمون، َلْيَتام الولدان 
  ". ناجحان

فإهنا حني تدخل عىل املبتدإ واخلرب ترفع املبتدأ وتنصب اخلرب " ما"أما 
، ما: "كام ىف قولنا ءُة حمبوبًة، ما الوالدان قاسَيْنيِ  اخلالُدون حاِرضين، ما القرا

ى ىف مثل قولنا" الَت "وأما ". ما البناُت ثرثاراٍت  والَت وقَت بكاٍء، : "فتأ
: وتوجيه الكالم. ، وُحتَْفظ كام هى"والَت حَني ندٍم، والَت مناَسَبَة فرٍح 

ليس الوقُت وقَت بكاء، ليس احلُني حَني ندم، ليست املناسبُة مناسبَة "
واملناص ". والَت حَني مناص: "ار يوم القيامةوىف القرآن عن الكف". فرح

ه لن يكون احلُني حني مناص، أى لن تكون هناك . هو اهلرب واملعنى أ
، ويأخذ "ال النافية للجنس"وتتبقى . فرصة للهروب آنئذ عند العقاب

اسُمها، وهو ما كان مبتدأ من قبل، فتحًة واحدة عىل آخره إذا كان مفردا أو 
، "َل سائٌر ىف الشارع، ال عامَل واقُفون أمام اآلالتال رج: "مجع تكسري

أما إن ". ال غشاشاِت موجوداٌت بيننا: "وكرسة إذا كان مجعا باأللف والتاء
ال مستحقَّ زكاٍة هنا، ال مستحقَة زكاٍة هنا، ال : "كان اسمها مضافا فينصب

ى زكاٍة هنا، ال مستحقاِت زكاٍة هن ْى زكاٍة هنا، ال مستحقِّ ، وهو "امستحقَّ
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ال مستحقا للزكاة هنا، ال مستحقًة : نفس احلكم إذا ما فككنا اإلضافة فقلنا
ني  ْنيِ للزكاة هنا، ال مستحقَتْنيِ للزكاة هنا، ال مستحقِّ للزكاة هنا، ال مستحقَّ

اٍت للزكاة هنا وطبعا قد الحظنا االختالف ". للزكاة  هنا، ال مستحقَّ
 النصب ىف الشبيه باملضاف، وهو الطفيف بني النصب ىف املضاف وبني

وجود التنوين ىف احلالة األخرية عند اإلعراب باحلركات، واختفاؤه ىف 
  .حالة اإلضافة

وما دمنا بصدد احلديث عن األسامء، فلنلق نظرة عىل أسامء االستفهام 
ة بـ ، وندع الضامئر "أل"واألسامء املوصولة وأسامء األعالم واألسامء املحالَّ

نا فأما أسامء اإلشارة .  سوف نتناول الكالم عنها ىف موضعهاآلن أل
هذا الكتاُب ممتٌع، وهذه القصُة شائقٌة، وهذان الرجالن : "فكاألمثلة التالية

يقتان، ونصحُت هذين الطالَبْني بمداومة  مثقفان، وهاتان الفتاتان أ
َوْين، وعاد هؤالء الرجاُل من   القراءة، وأكلُت هاتني التفاحتني احلمرا
السفر اآلن، وطبخْت هؤالء السيداُت أطعمًة بديعًة، وأحببت ُخُلَق ذلك 
الصديِق، وَصحَبْت عليُة تلك الفتاَة إىل اجلامعة، واشرتى حممٌد ذلك 
ْبنا بتلك املوظفِة ىف الرشكة، وُعنيِّ ىف رشكتنا ذانَِك  الكتاَب أمس، وَرحَّ

طاِل، الشابَّان، وحتدثنا إىل َتْينَِك الطالبَتْني، ون ك األ حن نفتخر بأو
ك املدرساِت  وبالنسبة إىل االسم املشار إليه الواقع ". والفاطامُت ُحيْبِْبن أو
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، "بدال من اسم اإلشارة"بعد اسم اإلشارة، وفيه األلف والالم، فإنه يعرب 
أى يعرب نفَس إعراب اسم اإلشارة رفًعا أو نصًبا أو َجرا كام ىف األمثلة 

  . التى مرت
قابلت : "ما األسامء املوصولة فيمكن التمثيل هلا باجلمل التاليةوأ

َحيَّْيُت الطالبَة التى كانت إجابتها . اآلَن الرجَل الذى حتدثنا عنه أمس
مل ال . العامالن اللذان حصال عىل مكافأة التفوق مها من قريتنا. صحيحة

ِت السيدتان اللتان َتْدُرسان معنا؟ األوال د الذين يلعبون َحتُْرضُ املحارضا
ْنيَ ثالَث بناٍت . أمام منزلنا هم أقاربى َتْدُخل اجلنَة األمهاُت الالتى َربَّ

ْجنَُهنَّ  ِمَن الطيور ما ال َيطُِري َأْعَىل . قابلُت َمْن كانوا سببا ىف نجاحى. وَزوَّ
ْين تقريًبا   ".من ِمْرتَ

 حممد، سيد، عثامن، عباس، العباس،: "وأما أسامء األعالم فمثل
ْيُدون، الباكستان، العراق، أمريكا،  زينب، الفواطم، املحمدان، الزَّ
امنيا، مكة، طهران، القاهرة، دمياط، تورنتو، أمسرتدام، ُكَتامة  بريطانيا، أ

يض )قرية باملنوفية(، َشْعَشاع )قريتى بمحافظة الغربية( ، النِّيل، األ
ك لوٌن آَخُر من أسامء وهنا". املتوسط، األطلنطى، أفريقيا، أسرتاليا، آسيا

ب شخصا باسم آخر إىل جانب اسمه مثل فر عندما نلقِّ : األعالم يتوا
لقب العب (سيف الدين، املتنبِّى، عميد األدب العربى، الظَِّهري الطائر "
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ام طفولتى وهناك ". ، َمحُْكَشة)لقب حممود اخلطيب(، بِيُبو )زملكاوى أ
ضا الُكنَى مثل  و َسّيد، ُأّم حممّ "أ وهذه األلقاب والُكنَى هى من أسامء ". دأ

ضا عىل أن أسامء األعالم ال ختتص بالبرش والقارات . األعالم أ
واملحيطات والبحار واألهنار والدول واملدن والقرى فقط، بل كثريا ما 

نات والطيور بل وعىل اآلالت والبيوت وما إىل هذا ومن . تطلق عىل احليوا
، وعىل "ِمْستِكة: "، وعىل قطتهم"ِرْكس: "هماملرصيني من يطلقون عىل كلب

ك بـ"َحبَّهان: "قطهم ْ ى األسد ىف الرسِّ ، وكان للرسول "عنرت"، وقد يسمَّ
ى داَرَته ىف اجليزة باسم "ذا الِفَقار: "سيف يسمى ، وكان طه حسني يسمِّ

ام ىف الفيس "َراَمَتان"مأخوذ من الشعر العربى القديم هو  ، وقرأت قبل أ
، وىف وسط "مركز العباقرة"نا عن  مركز دروس خصوصية اسمه بوك  إعال

، وأعرف مكتبة تبيع الكتب القديمة "ُمْقَهى أم كلثوم"القاهرة ُمْقًهى اسمه 
ِريَّة"اسمها  كَّ عىل اسم رواية لنجيب حمفوظ، وأخرى اسمها " السُّ

وبعض املرصيني . عىل اسم رواية ثانية لروائينا العبقرى" احلرافيش"
ويدخل ىف أسامء ". زغلولة: "ون عىل سياراهتم الصغرية املحندقةيطلق

للجاحظ، " احليوان: "األعالم عناوين الكتب والدواوين والقصائد، مثل
دة"البن عبد ربه، و" الِعْقد الفريد"و " عبقرية حممد"للبوصريى، و" الُربْ

  .را وَهُلمَّ َج ... ، وهو ديوان إلبراهيم ناجى"لياىل القاهرة"للعقاد، و
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وينقسم االسم من ناحية اجلنس إىل مذكر ومؤنث، ومن ناحية العدد 
طالب وطالبة، وتلميذ وتلميذة، وفالح " فعندنا .إىل مفرد ومثنى ومجع

وفالحة، وعامل وعاملة، وراكب وراكبة، وموظف وموظفة، ورئيس 
ورئيسة، ومؤلف ومؤلفة، وزوج وزوجة، وعصفور وعصفورة، وعطشان 

ر ومحراء، واملرء واملرأة، وذئب وذئبة، وقط وقطة، وكلب وَعْطَشى، وأمح
ولد وبنت، : "ولكن األمور ال جترى دائام هكذا، فمثال نقول". وكلبة

ة  ، )، لكنها مل تعد تستخدم"َرُجَلة"صحيح أن اللغة تعرف (ورجل وامرأ
َان، وحصان وفرس، وأسد ولبؤة  وإن كانت اللغة تعرف ايضا (ومحار وَأ

، وديك ودجاجة، وَظِليٌم ونعامة، وكبش ونعجة، ) لكنها اختفت،"َأَسَدة"
ذكر البط والبطة، وذكر اإلوز واإلوزة، : "وكثريا ما نقول". ومجل وناقة

" الُعْلُجوم والضفدعة"ورغم أن هناك . وهكذا..." وذكر احلامم واحلاممة
وثم كلامت ". ذكر الضفدع والضفدعة: "مثال فإننا اآلن نقول بكل بساطة

ثى فقط، كـ احلاِمل واحلاِئض والطالِق "مذكرة الصيغة لكنها تستخدم لأل
وهناك كلامت مؤنثة ". والناِشز والعانِس والعاقر واملُْرِضع والفاطِم

ليس ذلك فقط بل إننا اآلن ". ُحْبَىل "لإلناث، وليس منها صيغة مذكرة كـ
ر  ه كان عند العرب القدماء مؤنثا" العنكبوت"نذكِّ ، وهو ما جاء ىف حني أ

وهناك كلامت ". كَمَثل العنكبوت اختذْت بيًتا: "عليه ىف القرآن الكريم
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َمة، : "بصيغة املؤنث وتستخدم للذكور واإلناث هبذه الصيغة مثل َعالَّ
اَبة  اَلة، َنسَّ ساب الناس(َرحَّ ة التى حتفظ أ ، َخْصم، َبْلَقع، )الرجل أو املرأ

ة املتوسطة (، َرْبَعة )لسوادأى  األمحر الضارب إىل  ا(ُكَمْيت  الرجل أو املرأ
نملة : "ونقول")...". العروسان: "وهلذا نقول(، ِمْهَذار، َعُروس )القامة

ونحلة وفراشة وبقة وقملة ودودة وسمكة وحرشة وسوسة وبزاقة 
ثى" وبعوضة   دون أن نفكر ىف ذكر أو أ

ظية إذا عىل كل حال فإن الفرق بني املذكر واملؤنث من الناحية اللف
طالب وطالبة، أستاذ وأستاذة، فّراش : "كانا من جذر واحد إما التاء، مثل

ٌة، مجيل ومجيلة، هائل وهائلة، َنِزٌق وَنِزَقٌة، َثْرثار  وفّراشة، َبضٌّ وَبضَّ
يث املقصورة، "وثرثارة، َبطَّال وَبطَّالة، متسامح ومتساحمة ف التأ ، وإما أ

ف زائدة ىف آخر الكلمة، م عطشان َعْطَشى، غضبان َغْضَبى، : "ثلوهى أ
مُن ُيْمنَى، أعظُم ُعْظَمى،  ى، أحسُن ُحْسنَى، أ ان َحرَّ سكران َسْكَرى، َحرَّ

ى، أصغر ُصْغَرى ف "أكرب ُكْربَ يث املمدودة، وهى كل أ ف التأ ، أو  أ
يض : "ومهزة زائدتني ىف آخر الكلمة، مثل أمحر محراء، أسود سوداء، أ

جل نجالء، أعرج عرجاء، أعمى بيضاء، أشقر شقر اء، أكحل كحالء، أ
رت برتاء، أعوج عوجاء   ". عمياء، أعور عوراء، أ
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أستاذ أستاذان، أستاذة أستاذتان، طالب : "وبالنسبة للمثنى نقول
ىف كل ما كان ..." طالبان، طالبة طالبتان، وزير وزيران، وزيرة وزيرتان

 ىف الكلامت الثالثية التى تنتهى ولكن. الفرق بني مذكره ومؤنثة تاء مربوطة
ف فبعضها تنقلب فيه األلف واوا، وبعضها تنقلب فيه األلف ياء، ففى  بأ

ْضوان"ألهنا من " ِرَضوان: نقول" رضا"ولد أو بنت اسمها  بالواو، " الرِّ
وأما إذا . بالياء" اهلداية"ألهنا  من  " ُهَدَيان: "نقول" ُهَدى"وىف بنت اسمها 

د تثنيته رابعة فأكثر فإهنا تنقلب ياء، مثلكانت األلف ىف :  االسم املرا
ِذْكَرى ِذْكَرَياِن، َعْطَشى َعْطَشَياِن، َغْضَبى َغْضَبَياِن، ُسْعَدى ُسْعَدياِن، ُأوَىل "

َياِن، ُصْغَرى ُصْغَرَياِن،  ى ُكْربَ ُأوَلياِن، ُأْخَرى ُأْخَرَياِن، ُعْظَمى ُعْظَمَياِن، ُكْربَ
َياِن، ُمنَْتًدى ُمنَْتَدَياِن، ُمْصَطًفى ُمْصَطَفَياِن، ُمَتَوىف ُمَربى ُمَربَّ  َياِن، ُمَسوى ُمَسوَّ

َياِن، ُمْسَتْشًفى ُمْسَتْشَفَياِن، ُمْسَتْحًىل ُمْسَتْحَلَياِن، ُمْسَتْثنًى ُمْسَتْثنََيانِ  ". ُمَتَوفَّ
ٍع َساِعَياٍن، سا: "وأما إذا انتهى االسم بياء قبلها كرسة فيكون األمر كاآلتى

َياِن،  ياِن، ُمَربٍّ ُمَربِّ ِعَياِن، ُمَسوٍّ ُمَسوِّ ٍع ُمدَّ قاٍض قاضياِن، ماٍض ماضياِن، ُمدَّ
َياِن،  ياِن، ُمَتنَحٍّ ُمَتنَحِّ ِخَياِن، ُمَتَسمٍّ ُمَتَسمِّ ٍخ ُمْسَرتْ ُمْسَتْعٍل ُمْسَتْعِلَياِن، ُمْسَرتْ

: نقول" راء، سوداء،  دعجاء، ثالثاءسامء، مح"وىف مثل ". ُمَتنَاٍج متناِجَيانِ 
  ".سامواِن، محراواِن، سوداواِن، دعجاواِن، ُثَالَثاوانِ "
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ولداِن، قاضياِن،  ":وُيْرفع املثنى باأللف وينصب وحير بالياء
ِخَيانِ  َياِن، املُْسَرتْ ولَدْيِن، . "، وهذا ىف الرفع"املستشَفَياِن، مصَطَفَياِن، املَُتنَحِّ

، امل ، املسرتِخَيْنيِ القاِضَيْنيِ َيْنيِ ، املتنحِّ ، ُمْصَطَفَيْنيِ ، وهذا ىف "ستشَفَيْنيِ
هذان ولدان ظريفان، : "وللتمثيل عىل ذلك نقول مثال. النصب واجلرّ 

واملستشفيان واسعان، صار هذان الطالبان مصَطَفَيْنيِ عند األستاذ، أحرتُم 
ْنيِ املُْسَرتْ  ، مالبس الشابَّ َيْنيِ   ".  ِخَيْنيِ سابغةٌ القاضيني املتنحِّ

باأللف رفعا، وبالياء " ِكَال وِكْلتا" ونعرب ":كَِال وكِْلَتا"إعراب 
، " ِكَلْيِهام، ِكْلَتْيِهام-ِكَالُمها،  ِكْلَتاُمها: "نصبا وجرا إذا ما أضيفتا إىل ضمري

ان كلتامها/ جاء الرجالن كالمها: "فنقول / جاء كالمها، جاءت املرأ
ني -دعوُت كليهام/  الرجلني كليهام دعوُت -جاءت كلتامها  دعوُت املرأ

 -مشيُت إىل كليهام/   مشيُت إىل الرجلني كليهام-دعوُت كلتيهام/ كلتيهام
ني كلتيهام وأما إذا أضيفتا إىل غري ". مشيُت إىل كلتيهام/ مشيُت إىل املرأ

فهام كام هى رفعا ونصبا وجرا  كال الرجلني كريم، كلتا : "ضمري فتبقى أ
ني كريمةامل ني- رأ  هو ُمْعَجٌب بكال - ُأِحبُّ كال الرجلني، ُأِحبُّ كلتا املرأ

ني   ".الرجلني، هو ُمْعَجٌب بكلتا املرأ
 فإنه ال ُجيَْمع عليه من أسامء األعالم إال املذكر مجع املذكر الساملأما 

يث معاوية ومحزة "وعىل هذا ال يصح أن نجمع . العاقل اخلاىل من تاء التأ



 

 

٣٠

 

كذلك  ال ". ُمَعاُوون، َمحُْزون، َطَرُفون، َطْلُحون: "هكذا" َفة وَطْلَحةوَطرَ 
الذى مؤنثة " َأْفَعل"يصح أن ُجيَْمع عليه من الصفات ما كان عىل وزن 

: ، فال جيوز أن نقول"َفْعَىل "الذى مؤنثه " َفْعالن"وال عىل وزن " فعالء"
 الصفات هو ألن مؤنث هذه" رجاٌل أمحرون أو أصفرون أو أسودون"
أوالٌد غضبانون أو : "، وكذلك ال جيوز أن نقول"محراء، صفراء، سوداء"

َغْضَبى، َعْطَشى، "ألن مؤنث هذه الصفات هو " عطشانون أو جوعانون
  ". َجْوَعى

ف ُحِذَفت هذه  ا منتهيا بأ وإذا كان االسم املراد مجعه مجع مذكر سا
أو الياء والنون ىف حالة األلف وأضيفت الواو والنون ىف حالة الرفع، 

النصب واجلر مع إبقاء احلرف السابق مبارشة عىل عالمة اجلمع مفتوحا كام 
ر(ِرًضا : "كان ىف األصل مثل  ُهًدى -ِرَضْنيَ / ِرَضْونَ ): اسم علم ملذكَّ

 -ُمْصَطَفْنيَ / ُمْصَطَفْونَ :  ُمْصَطًفى- ُهَدْينَ / ُهَدْونَ ): اسم علم ملذكر(
ا ". ُمْرَتَضْنيَ / ْونُمْرَتَض : ُمْرَتًىض  وإذا كان االسم املراد مجعه مجع مذكر سا

 - اسم علم(َساٍم : "منتهيا بياء قبلها كرسة فيكون مجعه كام ىف األمثلة التالية
اسم ( ُمْرَتٍج - خالِنيَ / خاُلونَ ): صفة( َخاٍل - َساِمنيَ / ساُمونَ ): ساِمى

  ".ُمْسَتْفتِنيَ / ُمْسَتْفُتونَ ): صفة(َتْفٍت  ُمْس -ُمْرَجتِنيَ / ُمْرَجتُون):  ُمْرَجتِى-علم
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ّر بالياء، وينتهى ىف  وُيْرَفع مجع املذكر السامل بالواو، وُينَْصب وُجيَ
وهاك أمثلًة عىل مجع املذكر السامل ألسامء األعالم . احلالتني بنون مفتوحة

َن، خالِدي/ عباِسَني، خالُدونَ / َزْيِديَن، عبَّاُسونَ / َزْيُدونَ : "والصفات
أقربني، / قائمني، أقربون/ َعْمِريَن، قائمون/ حمموِديَن، َعْمرونَ / حمموُدونَ 

الون الني/ أكَّ ون/ أكَّ ين/ ُحرُّ وأمثاله " عبد املجيد"، أما ىف مجع اسم "ُحرِّ
هؤالء َعْبُدو اَملِجيد، وُأِحّب َعْبِدى املجيد، : "من األسامء املضافة فنقول
  ".وجلسُت مع َعْبِدى املجيد

وهناك أسامء تعرب إعراب مجع املذكر السامل رغم أهنا خارج 
:  ابن- َذِوى مالٍ / َذُوو مالٍ :  ُذو- العاَملِنيَ / العاَملونَ : العاملَ : "الرشوط

نَة- الَبنِنيَ / الَبنُونَ  نُونَ :  السَّ ننيَ / السِّ  - ُأوِىل األلباِب /  ُأوُلو األلباِب - السِّ
العرشين والثالثني / سعونوالت... العرشون والثالثون واألربعون

  ".والتسعني... واألربعني
 وُجيَْمع عليه أعالم :مجع املؤنث  السامل، وهو اجلمع باأللف والتاء

ة، َنَدى: "اإلناث، مثل ُسَعادات، ِهنَْدات، : ُسَعاد، ِهنْد، َنَجاح، َعزَّ
يث، مث". َنَجاَحات، َعّزات، َنَدَيات : لكام جيمع عليه كل اسم ينتهى بتاء تأ

ابات: ورقة، ُمجَّْيزة، سيارة، َحّسابة" ". ورقات، ُمجَّْيزات، َسيَّارات، َحسَّ
َمحَّام، "وكذلك ُجيَْمع هذا اجلمع عدد من أسامء اجلنس املذكرة، مثل 
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، ِمْذياع، ِقَطار، َمَدار، َخَيال، َنَجاح،  ِدق، ُحمِيط، َفَضاء، تِْلفاز، ِسِجلٌّ ا ُرسَ
تصاد، اجتامع، اعتقاد، انتصار، تقسيم، تصنيف، ِسَباق، ِسَياق، ِحَساب، اق

م،  ف، إهداء، إصدار، استبصار، استعامل، توهُّ تعديل، تنبيه، توجيه، إرشا
د، ُمَكربِّ  ا ان، ُعْدَوان، َسَالم، َبرَّ ، َخزَّ ٌن )الصوت(انفتاح، َحمَلٌّ ، ُحمَسِّ

دقات، حميطات، فضاءات، : ، ُمنَبِّه، مستشًفى)بديعّى ( محامات، رسا
ْلفازات، ِسِجّالت، مذياعات، قطارات، مدارات، خياالت، نجاحات، تِ 

ِسَباقات، ِسَياقات، ِحَسابات، اقتصادات، اجتامعات، اعتقادات، 
انتصارات، تقسيامت، تصنيفات، تعديالت، تنبيهات، توجيهات، 
ات،  فات، إهداءات، إصدارات، استبصارات، استعامالت، َتَومهُّ إرشا

ت ات انفتاحات، َحمَالَّ ادات، ُمَكربِّ نات، ُعْدَوانات، َسَالمات، َبرَّ ا ، َخزَّ
ناٌت )الصوت( وهناك مجع للمؤنث ". ، ُمنَبِّهات، مستشَفَيات)بديعيةٌ (، ُحمَسِّ

العرشينات، الثالثينات، األربعينات، : "السامل يقوم عىل مجع أعداد العقود
. عداد، أى السنوات التى تنتهى بتلك األ"التسعينات... اخلمسينات

فالعرشينات مثال هى السنوات التى متتد من العرشين حتى التاسعة 
وهناك من جيمع مجع التكسري مرة أخرى ولكن . وهكذا... والعرشين

أو بدون أى " بيوتات، رجاالت، فتوحات: "باأللف والتاء للتفخيم، مثل
= َفْحص(، فحوصات )رسومات= ُرُسوم= َرْسم(رسومات "قصد مثل 
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، ِمجَاالت )كشوفات= كشوف= َكْشف(، كشوفات )صاتفحو= ُفُحوص
ن= َمِصري(، مصارين )مجاالت= ِمجَال= َمجٌَل ( ا ومن )". مصارين= ُمْرصَ

ويالت: "الكتاب من يقول وكان معنا ىف أكسفورد زميل سورى ". رسا
ويكتب بعض من يتاجرون ىف زيوت السيارات عىل ". ُحلُومات: "يقول

: وكثري من املرصيني يقولون". شحومات "الفتات حمالهتم أهنم يبيعون
مجع تكسري ثم جامعني هذا " ُقُطر"عىل " القطار"جامعني " الُقُطرات"

ا نات: "وسمعت من يقول. اجلمع مجع مؤنث سا وا وبعض الناس ". أ
يقولون، ال من باب التفخيم بل من باب التقليل  من قيمة ما معهم من 

بانا كنا، نحن أطفال القرية، نجمع وىف طفولتنا وص". ُقُروشات: "نقود
مرة مجع تكسري، ثم نجمع مجع : ، أى نجمعها مرتني"ُكُتبات"عىل " ِكَتاب"

= َحرّ ": "احلُُرورات: "وكانت جدتى ألمى تقول. التكسري باأللف والتاء
: ومن العامة من يقولون عىل نفس الشاكلة". ات+ُحُرور= ُحُرور

  ".اآلثارات"
ف، مثل وعند اجلمع باأللف و التاء فإذا كان االسم ثالثيا وىف آخره أ

: تقلب األلف ياء أو واوا حسب اشتقاق الكلمة، فنقول" َنَدى، ُضَحا"
وإذا كان االسم أكثر من ثالثة أحرف قلبت األلف ". َنَدَيات، ُضَحَوات"

ى: سلويات، َحْلَوى: َمْرميات، َسْلَوى: َمْرًمى: "ياء، مثل : َحْلَوَيات، ُكْربَ



 

 

٣٤

 

سامء، محراء، "وىف ". ُمْسَتْثنََيات: مستشفيات، ُمْسَتْثنًى: يات، مستشًفىكرب
ء، وطفاء، عمياء، نجالء، ا ء، َرسَّ ا ساموات، محراوات،  : "نقول" ُثَالثاء َرضَّ

وات، ثالثاوات ا وات، َرضَّ ا   ". نجالوات، عمياوات، وطفاوات، رسَّ
، فنقولويعرب مجع املؤنث السامل بالضم رفعا، وبالكرس نصبا  : وجرا

إّن املؤمناِت مباركاٌت، استمعت إىل طالباٍت ذكياٍت يقرأن قرءًة سليمًة، "
  ".نالت األمهاُت املثالياُت تكريام مجيال، اجلنة حتت أقداِم األمهاِت 

ه يرفع بالضم، وينصب بالفتح، وجير مجع التكسريأما   فمعروف أ
 ممنوعا من التنوين فإنه أما إذا كان. بالكرس ما مل يكن ممنوعا من التنوين
ّر بالفتحة فأما احلالة األوىل، وهى حالة الصيغ : يرفع بالضمة، وُينَْصب وُجيَ

نة، فكام ىف األمثلة التالية  ُعُقوٌل، عقوًال، -أسامٌء، أسامًء، أسامءٍ : "املنوَّ
ىف حالة وأما ...".  ِغْرَباٌن، ِغْرباًنا، ِغْربانٍ - َأْغِلَفٌة، َأْغِلَفًة، أغلفةٍ - عقولٍ 

 ُكَرماُء، ُكَرَماَء، -َصَحاَرى، َنَشاَوى، َحَباَىل : "املنع من التنوين فكام يىل
بياءَ - ُكَرَماءَ  بياَء، أ بياُء، أ  مفاتيُح، مفاتيَح، - مساجُد، مساجَد، مساجدَ - أ

وكام ترى فاملمنوع من التنوين من مجوع التكسري هو ما انتهى ". مفاتيَح 
ف ومه ف زائدة أو بأ َمَفاِعُل "زة زائدتني، أو ما كان عىل وزن بأ

َفَعالِل، َفَعاِئل، "ما يشبههام كـ" َمَفاِعُل وَمَفاِعيُل "ويلحق بَوْزَنْى ". وَمَفاِعيُل 
ِعل، َأَفاِعل ِعيل، َأَفاِعيل- َفَوا   ".  َفَعالِيل، َفَوا
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َأْفُعل، أفعال، َأْفِعَلة، ِفَعل، ُفَعل، ُفُعول، : "ومن صيغ مجع التكسري
ال، َفَعَلة، ُفَعَلة، ِفْعالن، ُفْعَالن، ُفْعل، َفْعَىل، ُفَعالء، أْفِعالء، فِ  َعال، ُفعَّ

ِعيل، َفَعالِيل، َتَفاِعيل،  ِعل، َفَعالِل، َمَفاعيل، َأَفاِعيل، َفَوا َمَفاِعل، َأَفاِعل، َفَوا
له وال بد من التنبيه إىل أن االسم املفرد الواحد قد يكون ". َفَعاَىل، َفَعاِىل 

ومن هنا سوف نالحظ أن االسم الواحد . أكثر من  صيغة مجع تكسري
يكون جمموعا مرة عىل هذه الصيغة، ومرة عىل تلك الصيغة، وربام مرة 

بل قد تزيد مجوعه التكسريية عىل أربع . ثالثة ورابعة عىل صيغتِني ُأْخَرَيْنيِ 
 منها كام أن هذه الصيغ صيغ تقريبية ومتداخلة فال ختتص صيغة. صيغ

بصيغة مفرد معني دائام، بل كثريا ما تتسع ألكثر من صيغة من صيغ املفرد، 
ا إىل جانب مجع  فضال عن أن املفرد كثريا ما جيمع مجع مذكر أو مؤنث سا

  .التكسري
ُْفٌس، َعْبد: َنْفس"عندنا " َأْفُعل"فعىل صيغة  َأْظُرٌف، : َأْعُبٌد، َظْرٌف : َأ

ُْعٌم، ِذَرا: َنْعامءُ  ُْسٌن،  َعْظم: َأْذُرٌع، لَِسان: عٌ َأ ُْحٌر، ِرْجٌل : َأْعُظٌم، َبْحرٌ : َأ : َأ
ُجٌم، َكْأٌس : َأْرُجٌل، َنْجمٌ  : َأْصُحٌن، َعْنيٌ : َأْدُمٌع، َصْحنٌ : َأْكُؤٌس، َدْمعٌ : أ

، َشْهرٌ  ْغُصٌن، أَ : َأْرُفٌف، ُغْصنٌ : َأْهنٌُر، َرفٌّ : َأْدُهٌر، َهنْرٌ : َأْشُهٌر،  َدْهرٌ : َأْعُنيٌ
ُْطٌن، َرْأٌس : َأْظُهٌر، َبْطنٌ : َأْسُوٌق، َظْهرٌ : َأْشُبٌل، ساٌق : ِشْبٌل  : َأْرُؤٌس، َبْأٌس : َأ

ُْؤٌس، َعنْزٌ  ُْيٌس، ُكوٌب : َأْعنٌُز، َتْيٌس : َأ ُْوٌر، َكْلٌب : َأْكُوٌب،   نارٌ : َأ َأْكُلٌب،  : َأ
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ُْوٌب، َدْلوٌ : َأْصُوٌع،  َثْوٌب : ، َصاعٌ َأْطُقمٌ : َأْفُهٌد، َطْقمٌ : َأْذُؤٌب، َفْهدٌ : ِذْئٌب  : َأ
  ".  َأْدلٍ 

أقفال، : أحزان، ُقْفل: أفراح، ُحْزن: َفَرٌح ": "أفعال"وعىل صيغة 
واع، َبْحث: أجناس، َنْوع: أكواب، ِصنْف، أصناف، ِجنٌْس : ُكوب : أ

حاث، اْسم ناء، َنْحو: أسامء، ابن: أ حاء، َعَمٌل : أ ، أفعال: أعامل، ِفْعل: أ
: آذان، َسْمعٌ : أقالم، ُأُذنٌ : أعالم، َقَلمٌ : أرواح، َعَلمٌ : أدوار، ُروٌح : َدْورٌ 

صار، ِمًعى: أسامع، َبَرصٌ  باء، : أخبار، َنَبأٌ : أسباب، َخَربٌ : أمعاء، َسَبٌب : أ أ
الث، َمَثٌل : أرباع، ُثُلٌث : أحجار، ُرُبعٌ : َحَجرٌ  : أمحاٌل، ثِْقٌل : أمثال، ِمحٌْل : أ

قاٌل،  أوالد، : أسواق، َوَلدٌ : أهنار، ُسوٌق : أمشاط، َهنْر: أوزان، ُمْشطٌ : َوْزنأ
: أفنان، َشْخٌص : أحالم، َفنَنٌ : أمواج، ُحْلم: أرقام، َمْوٌج : أجماد، َرْقمٌ : َجمْد

: أزمان، َلْوٌح : أعامق، َزَمنٌ : أعداء، ُعْمق: أحبار، َعُدوٌّ : أشخاص، ِحْربٌ 
واح، صنَمٌ  وان، ِجيٌل :  أوثان، لون:أصنام، َوَثنٌ : أ امط، : أجيال، َنَمطٌ : أ أ

  ".أهوال: َهْوٌل 
شطة، ِسنَام: أدمغة، نشاط: دماغ": "َأْفِعَلة"وعىل صيغة  َأْسنِمة، : أ

: أحجبة، زمان: أرضحة، ِحَجاب: أرصفة، رضيح: أدعية، رصيف: ُدَعاء
: نَة، َمَتاعَأْدهِ : أروقة، ِدَهان: أسلحة، ِرَواق: أمكنة، سالح: أزمنة، مكان
: أغربة،  دواء: َأْغِلمة، ُغَراب: َأْقنَِية، غالم: أعمدة، قناة: أمتعة، عمود
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ة، ِهَالل: أدوية، رسير أربطة،  : َأِحبَّة، ِرَباط: َأِعنَّة، حبيب: َأِهلَّة، ِعنَان: َأِرسَّ
ع: سامط ا حفة، بَِساط: أغطية، ِحلَاف: أرشعة، ِغَطاء: أسمطة، ِرشَ : أ

سطة، رغي : آنية، سبيل: أوعية، إناء: َأْعطِية، ِوَعاء: أرغفة، َعَطاء: فأ
ربة، ِسَامد: َأْسِورة، تراب: َأْسبِلة، ِسَوار : َأْهِوَية، حصان: أسمدة، هواء: أ
نية، ِمَزاج: أحصنة، بناء ء: أ ِوَية: أمزجة، لَِوا ْ : أوردة، رصيد: ، َوِريدٌ َأ

  ".َأِجنَّة: أحذية، جنني:  حذاءَأْخِرَفة،: َأْصِعَدة، خريف: أرصدة، صعيد
ة": "ِفَعٌل "وعىل صيغة   ،  ِحتَّةٌ : ِكْرسَ : ِقَطٌع، ِصْبَغة: ِحَتٌت، ِقْطَعة: ِكَرسٌ

ة: ِمَلٌل، نِْحَلة: بَِدٌع، ِملَّة: نَِقٌم، بِْدَعة: نَِعٌم، نِْقَمة: ِصَبٌغ، نِْعَمة : نَِحٌل، ِسكَّ
ِعَزٌب، : ِقَسٌم، ِعْزَبة: ِفًدى، ِقْسَمة: ْدَيةِمًرى، فِ : ِفًرى، ِمْرَية: ِسَكٌك، ِفْرَية

ة: ِفَقٌر، بِيَعة: بَِرٌك، ِفْقَرة: ِسنٌَن، بِْرَكة: ِسنَّة ، ِفْتنَة: بَِيٌع، ِعْربَ : ِفَتٌن، ِرْزَمة: ِعَربٌ
ة: ِسَدٌر، ِفْكَرة: ِرَزٌم، ِسْدَرة ، ِهْجَرة: ِفَكٌر، ِعْرتَ ِمَسٌح، : ِهَجٌر، ِمْسَحة: ِعَرتٌ

ة ة: ِشدَّ ، ِجيَفة: ِشَيٌم، ِمَرية: ِعَدٌد، ِشيَمة: ِشَدٌد، ِعدَّ : ِجَيٌف، ِحْقَبة: ِمَريٌ
، ِمنَّة: ِحَقٌب، ِسَرية ة: ِسَريٌ : ِحَرٌف، ِفْرَقة: ِذًرى، ِحْرَفة: ِقَمٌم، ِذْرَوة: ِمنٌَن، ِقمَّ

ة ة: ِفَرٌق، ِذمَّ ة: ِذَمٌم، ِرمَّ : بَِرٌك، ِجيَفة: ْرَكةنَِقٌم، بِ : ِعَمٌم، نِْقَمة: ِرَمٌم، ِعمَّ
نَة: ِحَكٌم، ِحْسَبة: نَِقٌم، ِحْكَمة: ِجَيٌف، نِْقَمة ٌن، ِقيَمة: ِحَسٌب، ِحمْ   ".ِقَيمٌ : ِحمَ

ة": "ُفَعٌل "وعىل صيغة  ، ُمجَْعة: ُأْرسَ ُنَسٌخ، : ُمجٌَع، ُنْسَخة: ُأَرسٌ
ُنَكٌت، : ُطَرٌف، ُنْكَتة: ْرَفةُغَرٌز، طُ : ُثَغٌر، ُغْرَزة: ُثَلٌل، ُثْغَرة: ُكَتٌل، ُثلَّة:ُكْتَلة
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ُصَوٌر، : ُرَكٌب، ُصوَرة: ُبَكٌر، ُرْكَبة: ُبَرٌه، ُبْكَرة: ُبَقٌع، ُبْرَهة: ُنَقٌط، ُبْقَعة: ُنْقَطة
: ُظَلٌل، ُحْجَرة: ُظَلٌم، ُظلَّة: ُسَدٌف، ُظْلَمة: ُزَبٌد، ُسْدَفة: ُمَضٌغ، ُزْبَدة: ُمْضَغة

ة: ُشَقٌق، ُنْغَبة: ةُغَرٌف، ُشقَّ : ُحَجٌر، ُغْرَفة ة: ُعَدٌد، ُلْعَبة: ُنَغٌب، ُعدَّ : ُلَعٌب، ُقوَّ
ة ُنَقٌر، : ُوَكٌن، ُنْقَرة): عش الطائر(ُذًرى، ُوْكنَة : ُكًوى، ُذْرَوة: ُقًوى، ُكوَّ

: ُعَمٌد، ُجْرَعة: ُقَدٌر، ُعْمَدة: ُسَفٌر، ُقْدَرة: ُحَفٌر، ُسْفَرة: ، ُحْفَرةُحَزمٌ : ُحْزَمة
: ُقَرٌص، ُحْزَمة: ُفَرٌص، ُقْرَصة: ُسَبٌح، ُفْرَصة: ُسنٌَن، ُسْبَحة: نَّةُجَرٌع، ُس 

: ُنَتٌف، ُمْزَنة: ُنَدٌف، ُنْتَفة: ُلَقٌم، ُنْدَفة: ُعَمٌر، ُلْقَمة: ُنَقٌب، ُعْمَرة: ُحَزٌم، ُنْقَبة
ة: ُكًىل، َقْرَية: ُمنًى، ُكْلَية: ُمًدى، ُمنَْية: ُمَزٌن، ُمْدَية   ". ُهَربٌ : ُقًرى، َهْربَ

: جحوش، عقل: ُوُحوش، جحش: َوْحش": "ُفُعول"وعىل صيغة 
تيس (سهول، َوْعل : ظهور، َسْهل: بطون، َظْهر: نجوم، بطن: عقول، َنْجم

نحور، : علوم، َنْحر: بحور، ِعْلم: ظروف، بحر: ُوُعول، ظرف): اجلبل
طيور، : ثغور، َطْري : سطور، َثْغر: جحور، َسْطر: ُجُسور، ُجْحر: ِجْرس 
: شموس، ُجْرح: كشوف، شمس: دخول، َكْشف: عجول، َدْخل: ِعْجل

: دروع، َشطٌّ : قرود، ِدْرع: بعول، ِقْرد: نموس، َبْعل: جروح، نِْمس
: غصون، َحلْن: عيون، غصن: ُرُدود، عني: ُكُفوف، َردٌّ : ُشُطوط، َكفٌّ 

قلوب، : ٌب نسور، َقلْ : صقور، َنْرس : ُنُجوع، َصْقر: قبور، َنْجع: حلون، قرب
: عيوب، َرْسم: ُسُيور، عيب: مجوع، َسْري : عروض، َمجْع: هنود، َعْرض: َهنْد



 

 

٣٩

 

نعوش، : جذور، َنْعش: حلوم، ِجْذر: سيول، َحلْم: ربوع، َسْيل: رسوم، َرْبع
: ُبُروج، َبْدر، ُبُدور، َثْقب: عهود، ُبْرج: جسوم، َعْهد: ُنُذوٌر، ِجْسم: َنْذرٌ 

  ".ُعُطورٌ : نمور، ِعْطرٌ : رأسود، نِمْ : ثقوب، َأَسد
: ِمجَال، َرْمٌل : ِجَبال، َمجٌَل : تَِالل، َجَبٌل : َتلٌّ ": "ِفَعاٌل "وعىل صيغة 

ء، َنْصل: ِرمال، َجْروٌ  بالد، : رماح، َبَلدٌ : ِعَباٌد، ُرْمٌح : نَِصاٌل، َعْبدٌ : ِجَرا
: نَِعاج، َهْضَبة: ةِجَراح، َنْعجَ : نَِيام، ُجْرٌح : ِعَيال، نائم: بحار، َعيٌِّل : َبْحرٌ 

: ِقَباب، ُبْقَعة: ِرَحاٌب، ُقبَّة: ِسَالل، َرْحَبة: ِغَياٌض، َسلَّة: ِهَضاب، َغْيَضة
ٌف، ِذْئب: بَِقاٌع، َخُروف ِمَياٌه، : دماء، ماء: كالب، َدمٌ : ِذَئاب، َكْلٌب : ِخَرا

: ِجَداٌء، َدْلوٌ : ِكَباٌش، َجْدٌى : نَِعاٌل، َكْبٌش : ِرَجال، َنْعل: ِدَياٌر، َرُجل: َدارٌ 
: ِصَغار، طويل: ِكَبار، صغريٌ : ِشَداد، كبري: ِكَرام، شديد:  كريمٌ -ِدالءٌ 

ِسَامٌن، : ِمَراٌض، سمني: ِعَراٌض، مريٌض : ِقَصار، َعِريٌض : طَِوال، قصري
ظَِراف، : لَِطاف، ظريف: ِضَعاٌف، لطيف: نَِحاف، ضعيٌف : نحيف

: ظَِامٌء، َجْوعانُ : ِعَطاٌش، َظْمآنُ : انُ ِعَظاٌم، َعْطش: ِرَخاص، َعظِيم: رخيص
  ".ِجَياعٌ 

ام، نائم: صائم": "ُفّعال"وعىل صيغة  ام، َفاِهم: ُصوَّ ام، قائم، ُقوَّ : ُنوَّ
ام، ساِجد اد، َساِهد: ُفهَّ اٌد، صائم: ُسجَّ ام، َساِحر: ُسهَّ ار، عائم: ُصوَّ : ُسحَّ
ام، راكب اب، داِعر: ُعوَّ ار، َساِمر: ُركَّ ر، حاِرسُس : ُدعَّ اس، حاِرث: امَّ : ُحرَّ



 

 

٤٠

 

اث، حائم ام، نائح: ُحرَّ اح، ناظِر: ُحوَّ ب، عابِد: ُنظَّار، طالِب: ُنوَّ : ُطالَّ
س، باِحث: ُكتَّاب، جالِس: ُعبَّاد، كاتِب اث، ساِكن: ُجالَّ ان، : ُبحَّ ُسكَّ

اظ، عاِمل: واعظ ل، ساِئر: ُوعَّ ب، ُخطَّا:َبيَّاع، خاطِب: ُسيَّار، بائع: ُعامَّ
اب، شائب: نائب ال، قاِرئ: ُهنَّاب، جاِهل: ُشيَّاب، ناِهب: ُنوَّ ء، : ُجهَّ ا ُقرَّ

س، خاطِب: جالِس ر، ضاِحك: ُخطَّاب، عاِمر: ُجالَّ اك، شاِرب: ُعامَّ : ُضحَّ
ب، زاِرع ا اع، حاِصد: ُرشَّ اد، حاِرض : ُزرَّ ار، زائر: ُحصَّ ار، ثاِئر: ُحضَّ : ُزوَّ

ار، شاِرح ح، : ُثوَّ ا اب، رائد: راِغبُرشَّ اد، زاهد: ُرغَّ اد، تاِجر: ُروَّ ُجتَّار، : ُزهَّ
اد، قائد: َصادٌّ  اد، عائد: ُصدَّ اد، سائل: ُقوَّ ال: ُعوَّ   ". ُسؤَّ

: َفَسَدة، ظاملِ : َأَكَلة، فاِسد: َطَلَبة، آِكل: طالٌِب ": "َفَعَلة"وعىل صيغة 
َعَمَلة، : َسَفَلة، عاِمل: َزة، ساِفلَعجَ : َعَقَقة، عاِجزٌ : َبَرَرة، عاقٌّ : َظَلَمة، بارٌّ 

ة، كاتِب: َفَسَقة، قاِرئ: َكَمَلة، فاِسق: كاِمل َحَسَبة، : َكَتَبة، حاِسٌب : َقَرأ
: َفَشَلة، فاِجر: َقَتَلة، فاِشل: َمَكَرة، قاتِل: َعَهَرة، ماِكر: َمَهَرة، عاِهر: ماِهر

: َوَزَنة، واِرث: َنة، واِزنَخوَ : َنَصَحة، خاِئن: َسَحَرة، ناِصح: َفَجَرة، ساِحر
َسَدَنة، : َنَقَلة، ساِدن: َهنََلة، ناِقل: َمنََعة، َناِهل: َبَرَعة، مانِع: َوَرَثة، باِرع

َقة، حاِقد: َسَخَرة، سارق: َكَذَبة، ساِخر: َكَهنَة، كاِذب: كاِهن َحَقَدة، : َرسَ
  ".َحَزَمة: َعَبَدة، حاِزم: َحَسَدة، َعابِد: حاِسد



 

 

٤١

 

: ُنَساة، واعٍ : ُوَالة، ناسٍ : ُقَضاة، والٍ : قاضٍ ": "ُفَعَلة "وعىل صيغة
ة، سارٍ : ُعَداة، شارٍ : ُهَداة، عادٍ : ُرَماة، هادٍ : ُنَفاة، رامٍ : ُوَعاة، ناٍف  ا : ُرشَ
ة، حامٍ  ا ة، باغٍ : ُمحَاة، عارٍ : ُرسَ : ُبَكاة، جاٍف : ُشَداة، باكٍ : ُبَغاة، شادٍ : ُعَرا

ة، هاٍج :ُحَفاة، حاوٍ : ُجَفاة، حاٍف  ة، ساعٍ : ُرَماة، عاوٍ : ُهَجاة، رامٍ :  ُحَوا : ُعَوا
ة، غازٍ : ُبنَاة، غاوٍ : ُرَشاة، بانٍ : ُدَعاة، راشٍ : ُشَفاة، داعٍ : ُسَعاة، شاٍف  : ُغَوا
ة، غاٍف  : ُسَقاة، ساهٍ : ُنَعاة، ساٍق : ُطَهاة، َناعٍ : ُغَالة، طاهٍ : ُغَفاة، غالٍ : ُغَزا
: ُكَفاة، هاوٍ : ُقَساة، كاٍف : ُعنَاة، َقاسٍ : اة، عانٍ ُهنَ : ُشَكاة، ناهٍ : ُسَهاة، شاكٍ 
ة، طاغٍ ٍ : ُعداة، دانٍ : ُجنَاة، عادٍ : ُمَشاة، جانٍ : ُرَعاة، ماشٍ : ُطَغاة، َراعٍ : ُهَوا
ويالحظ ىف األمثلة التى أوردناها هنا أن املفرد الذى ". ُجَباة: ُدَناة، جاٍب 

 وحتذف هذه الياء من املفرد جيمع عىل هذه الصيغة ينتهى بياء قبلها كرسة،
ه عىل صيغة    ".ُفَعاة"عند التنكري ىف الرفع واجلر، ويبدو اجلمع وكأ

ِذبَّان،  : ِجْرذان، ُذَباٌب : فئران، ُجَرذٌ : فأر": "ِفْعالن"وعىل صيغة 
: ِغْربان، خروف: بِيَبان، ُغَراب: نِينَان، باب): حوت(ِحيتان، ُنوٌن : ُحوٌت 

ٌل : ِصْبياٌن، َوَلدٌ : ْئبان، َصبِىٌّ ِص : ِخْرفان، ُصَؤابة : ِغْزالٌن، نارٌ : ِوْلداٌن، َغَزا
ثريان، : سيقان، َثْور: ِقيَعان، ساق: ِغَرياٌن، قاع: جرياٌن، غارٌ : نرياٌن، جارٌ 

إِْخوان، : ِعْرساٌن، َأٌخ : ِغيطاٌن، َعُروٌس : كيزان، َغْيطٌ : عيدان، ُكوز: ُعودٌ 



 

 

٤٢

 

ديدان، : ِجنَّاٌن، دودة: حيطان، َجانٌّ : ، حائطِصنْوان: ِجْديان،  ِصنْو: َجْدى
  ".  ِغيالن: ُغول

ن، َرِغيف: َخِليل": "ُفْعَالن"وعىل صيغة  : ُرْغَفان، رسيع: ُخالَّ
عان، َأْسَود يض: ُرسْ رص: ُسوَدان، أ ُعْرجان، : ُبْرصان، أعرج: بِيَضان، أ

كم: أخرس : ان، أعورُعْمي: ُطْرشاٌن، أعمى: ُبْكامن، أطرش: ُخْرسان، أ
ُحلْامٌن، : ُذْؤَبان، َحلْمٌ : ُمحْالن، ذئب: ُبْلدان، َمحٌَل : ُمْردان، َبَلدٌ : ُعوَران، َأْمَردُ 

ٌن : ُجْدَراٌن، َمِصريٌ : ِجَدار ُقْطَعان، : ُبْعران، َقطِيع: ، َبِعري)األمعاء(ُمْرصا
  ".ُرْكبان: ُشبَّان، راكب: ُوْديان، َشابٌّ : وادٍ 

كم: ُخْرٌس، أعمى: أخرس": "ُفْعل"وعىل صيغة  ُبْكٌم، : ُعْمٌى، أ
يض: ُعْرٌج، أمحق: ُعوٌر، أعرج: أعور : ُسْمٌر، أسود: بِيٌض، أسمر: ُمحٌْق، أ

رص: ُمحٌْر، َأْرَقطُ : ُشْقٌر، أمحر: ُدْعٌج، َأْشَقرُ : ُسوٌد، َأْدَعج ُبْرٌص، : ُرْقٌط، أ
م رت: َأْرشَ ٌم، أ ، َأَصمُّ : ُرشْ ، أحور: ُبْرتٌ ُرْمٌد، : ُهبٌْق، َأْرَمدُ :  ُحوٌر، َأْهبَُق :ُصمٌّ

جر: أعمش َْلق: ُعْمٌش، أ َْقع: ُبْلٌق، أشهب: ُبْجر، َأ : ُبْقٌع، َأْدَرد: ُشْهب، َأ
ُحْدٌب، : ُفوٌه، َأْحَدب: ُجْدٌع، أفوهُ : ُرْبٌد، أجدع: ُرْعٌن، َأْرَبد: ُدْرٌد، أرعن

َْلهُ : َأْجَدُب    ".  ِشيٌب : ُقْرٌع، َأْشَيب: ْرٌب، أقرعُ ُج : ُبْلٌه، أجرُب : ُجْدٌب، َأ
َكْلَمى، ): جريح(َجْرَحى، َكِليٌم : جريح: "َفْعَىل "وعىل صيغة 

َْوكُ : َحْلَقى، َميِّت: َضْعَفى، حليق: ضعيٌف  : َنْوَكى، عطشان: َمْوَتى، َأ



 

 

٤٣

 

َعى، : َمْرَىض، رصيع: َهْلَكى، مريض: َجْوَعى، هالٌِك : َعْطَشى، جائعٌ  َرصْ
َجْرَبى، : َسْكَرى، أجرب: َمحَْقى، سكران: َقْتَىل، أمحق: َقى، قتيٌل َغرْ : غريق
ف زائدة". َزْمنَى: َزِمنٌ    .وهذه الصيغة ُمتْنَع من التنوين ألهنا تنتهى بأ

نبالء، : رشفاء، نبيل: ُثَقالء، رشيف: ثقيل": "ُفَعالء"وعىل صيغة 
ضعفاء، : فاء، ضعيفُعرَ : ُبَلغاء، عريف: ُبَلداء، بليغ: ظرفاء، بليد: ظريف

ُأَمناء، : حقراء، أمني: شفعاء، حقري: ُجَرءاء، شفيع: ُبَرَءاء، جرىء: برىء
خرباء، : رقباء، خبري: ُحنَفاء، رقيب: سفهاء، نجيب، ُنَجباء، حنيف: سفيه
ء، َسِميح: خفري : ضعفاء، أمري: ُمَسحاء، ضعيف: ُسَمحاء، َمِسيح: خفرا

ُعَمداء، : عمالء، عميد: َسطاء، عميلبُ : رصحاء، بسيط: ُأَمراء، رصيح
ُبَخالء، : كرماء، بخيل: ُحَلامء، كريم: ُرَمحاء، حليم: ُعَتقاء، رحيم: َعتِيق
ُرَقعاء، : رؤساء، َرِقيع: تعساء، رئيس: ُسَعداء، تعيس: كرباء، سعيد: كبري

: زيهُلَطفاء، ن: ُنَبهاء، لطيف: غرباء، نبيه: فقهاء، غريب: َقِرين، ُقَرناُء، فقيه
: ُعَقالء، شاعر: ُشَهداء، عاقل: ُبَعداء، َشِهيد: ُخَبثاء، بعيد: ُنَزهاء، خبيث
ء، بائس ضا ". ُجَهالء: ُعَلامء، جاهل: بؤساء، عاملِ : ُشَعرا وهذه الصيغة أ

ف ومهزة زائدتني، وكذلك ُجتَّر  ممنوعة من التنوين بسبب انتهاء الكلامت بأ
ف والم التعريفبالفتح إال إذا أضيفت أو دخلت علي   .   ها أ



 

 

٤٤

 

ِْرياء، قريب: َبِرىءٌ ": "أْفِعالء"وعىل صيغة  : أقرباء، صديق: َأ
ِْسباء، نصيب: َأِشّداء، نسيب: أصدقاء، شديد ِْصباء، عزيز: َأ ء، : َأ َأِعّزا

اء، شحيح: َأِحّباء، صحيح: حبيب : َأِرّقاء، َدنِىء: َأِشّحاء، رقيق: َأِصحَّ
قياء، َعِيىٌّ : ْحِفياء، َنِقىٌّ أَ : َأْدنَِياء، َحِفىٌّ  : أشقياء، َحِرىٌّ : َأِعيَّاء، َشِقىٌّ : أ
رياء، َصِفىٌّ : َأْحِرياء، َثِرىٌّ  : أذكياء، َغبِىٌّ : أقوياء، ذكّى : أصفياء، قوىٌّ : أ

بياء، َوِىلٌّ : أغنياء، نبّى : أغبياء، َغنِىٌّ  قياء، َسِخىٌّ : أولياء، تقّى : أ َأْسِخياء، : أ
اء، : َأِشّقاء، َوِديد: َأْدِعياء، شقيق: أوصياء، َدِعىٌّ : سوياء، َوِىصٌّ أ: َسِوىٌّ  َأِودَّ
ء، ذليل: خليل ء، لبيب: َأِذّالء، دليل: َأِخالَّ ِبَّاء، عفيف: َأِدالَّ َأِعّفاء، : َأ
وهذه الصيغة  كذلك ممنوعة من التنوين بسبب انتهاء ". أطّباء: طبيب

ف ومهزة زائدتني، وُجتَ  ّر بالفتح إال إذا أضيفت أو دخلت عليها كلامهتا بأ
ف والم التعريف   .   أ

: معابد، َمْرَقد: مباحث، َمْعَبد: َمْبَحث": "َمَفاِعل"وعىل صيغة 
: مناحل، َمْعَلم: حماجر، َمنَْحل: مالمح، َحمَْجر: مناظر، َمْلَمح: مراقد، منَظر
َلٌج : معامل، َمْرَهم بمسال: حمالج، َمْسَلخ: مراهم، َحمْ مسارب، : خ، َمْرسَ

اٍر، َخمِْزن: َمناٍح، َجمًْرى: مغارم، َمنًْحى: َمْغَرم مواقد، : خمازن، َمْوِقد: َجمَ
د: مساجد، معِدن: مسجد مباسم، : منابر، ِمْبَسم: مبارد، ِمنَْرب : معادن، ِمْربَ
ط: ِحمَْجن اِجن، ِمْرشَ اِور، ِمنْجَ : َمَشابِك، ِحمَْور: مشارط، ِمْشَبك: َحمَ : لَحمَ
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ب : مناخل، ِمْسحاة: معاطف، ُمنُْخل: مضارب، ِمْعَطف: مناجل، ِمْرضَ
َرَطة: مطاحن، ِمْكنََسة: َمَساٍح، ِمْطَحنَة : خمارط، ِمْغَرَفة: مكانس، ِخمْ

َمَرة: مباول، ِمْرَوَحة: مساطر، ِمْبَوَلة: مغارف، ِمْسَطَرة جمامر، : مراوح، ِجمْ
َفَظةَمنَاِدف: مقارع، ِمنَْدَفة: ِمْقَرعة اِفظ، ِمْلَحَفة: ، ِحمْ َزَرة: َحمَ : مالحف، َجمْ

َمَكاِحل، : مثالب، ُمْكُحلة: مناقب، َمْثَلبة: مدارس، َمنَْقبة: جمازر، مدرسة
الٍ : ِخمْالة والكلامت املجموعة عىل هذه الصيغة ممنوعة من التنوين ". َخمَ

 أو دخلت ، وكذلك ُجتَّر بالفتح إال إذا أضيفت"َمَفاِعل"ألهنا عىل وزن 
ف والم التعريف   . عليها أ

أكابِر، : أساِقف، َأْكَرب : َأَفاٍع، َأْسُقٌف : َأْفَعى": "أفاِعل"وعىل صيغة 
أعاٍل، : أراِذل، َأْعَىل : أساِفل، َأْرَذل: أصاِغر، َأْسَفل: أكاِرم، أصَغر: َأْكَرم

َْعد: أواِسط، َأْجمَد: أوَسط َاِعد، َأْطَيب: أماِجد، َأ َأَماٍس، :  ُأْمِسيَّةأطايِب،: أ
: َأَهاٍج، ُأوِقيَّة: َأَماٍل، ُأْهِجيَّة: َأَغاٍن، ُأْمِليَّة: َأَحاٍج، ُأْغنِيَّة: أَ ََماٍن، ُأْحِجيَّة: ُأْمنِيَّة

عٌ  َاِعر، َمثِيٌل : َأَكاِرُع، َبِعري: َأَواٍق، ُكَرا : أقاِرب، َمَكانٌ : َأَماثِل، قريٌب : َأ
ْمُ : أماِكن، اسم َاِمل: َلةَأَساٍم، أ والكلامت املجموعة عىل هذه الصيغة ". َأ

، وكذلك ُجتَّر بالفتح "َمَفاِعل"ممنوعة من التنوين ألهنا عىل وزن يشبه صيغة 
ف والم التعريف   .إال إذا أضيفت أو دخلت عليها أ
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ِرع، طاَبع: قواِرب، شاِرع: قاِرب": "َفواِعل"وعىل صيغة  : شوا
بِع، طاَبق بق، قاَلب: طوا لِب، عاِرض:طوا عواِرض، جاِزم، جوازم، :  قوا

نِع، ماِئع: نواِصب، مانِع: ناِصب ئع، ساِئل: موا : سوائل، فاِئض: موا
ِعد، حاِجز: فوائض، ساِعد ِجز، ساتِر: سوا تر، جانِب: حوا نِب، : سوا جوا

ِمع، ماثِل: جاِمع ثل، قاطِع: جوا ِرم، حاِمل: قواطِع، صاِرم: موا : صوا
ِمل، ناِقص ِمل، باتِر: ، ناِقضنواِقص: حوا تِر، : نواِقض، عاِمل، عوا بوا

ِئم، كامخ: فواِرس، قاِئم: فاِرس ِمخ، ناِشف: قوا نواِشف، ناِجذ، : كوا
ِجذ، داعٍ  ئز، ثانَِية: دواٍع، جائزة: نوا ٍن، الِئَحة: جوا : لوائح، جاِئحة: ثوا

ِئح، داِهَية :  شاِعرةنواِعم،: أوانِس، ناعمة: َخَواٍب، آنسة: دواٍه، خابية: جوا
ِعر، ساِحرة ٍر، فاِحتة: سواحر، جارية: شوا تِح، ساِقَية: َجَوا ٍق، : فوا َسوا

ِرح، ناحية: جاِرحة ٍح، ناِئحة: جوا ِئح، دالِية: َنَوا بوارج، : َدَواٍل، بارجة: نوا
ِفل، نافذة: نوادر، نافلة: خواِرق، نادرة: بواخر، خارقة: باخرة نوافذ، : نوا

، َجْوَش : دابَّة : َرَواِسم، َزْوَرق: جواِرب، َرْوَسم: جواشن، َجْوَرب: نَدَوابُّ
ِدج، َلْوَلب: نواِرج، َهْوَدج: كواكب، َنْوَرج: زوارق، َكْوَكب لِب، : هوا لوا

لِب، َجْوَهر: دواِرق، َتْوَلب: َدْوَرق ِهر، َرْوَشن: توا : َرَواِشن، َزْوَبَعة: جوا
وكلها لغري العاقل املذكر ما عدا ". َأَواِمر: َحَواِصل، َأْمر: َزَوابِع، َحْوَصَلة



 

 

٤٧

 

وكل الكلامت املجموعة عىل هذه الصيغة ممنوعة من الرصف، ". فواِرس"
ف والم التعريف   .وكذلك ُجتَّر بالفتح إال إذا أضيفت أو دخلت عليها أ

زعاتر، : شفاشق، َزْعَرت : برابخ، َشْفَشق: َبْرَبٌخ ": "َفَعالِل"وعىل صيغة 
: سنابل، َحنَْجَرة: نامرق، ُسنُْبلة: فذالك، ُنْمُرقة: ْذَلَكةدساكر،  فَ : َدْسَكَرة

ِذع، مجهرة: َقَساِور، بْرَذعة: حناجر، َقْسَوَرة مجاجم، : مجاِهر، ُمجُْجَمة: َبَرا
: ثعالب، أرنب: عقارب، ثعلب: جرامق، عقرب: قشاعم، ُجْرُمق: َقْشَعم

ِعم، بندقة: خناجر، ُبْرُعم: أرانب، ِخنَْجر عساكر، : نادق، َعْسَكرب: َبَرا
: بطارخ، جعفر: جرادل، َبْطَرخ: جآذر، َجْرَدل: جنادب،  ُجْؤذر: ُجنْدب

): األسد(فراقد، َهبْنَس : جنادل، َفْرَقد: جحافل، َجنَْدل: جعافر، َجْحَفل
بع(َعنَاِدل، َهبَْدٌل : هبانِس، َعنَْدٌل  صف شجر (هبادل، َرْزَدق ): َجْرو الضَّ

رٌ َرَزاِدق، ): مثال أرض ذات (كهاِرب، َجْرَول : َسَكاِكر، َكْهَرٌب : ُسكَّ
ِول، َشنَْكل): حجارة : صنادل، ِسْمِسم: عنابر، صندل: شناكل، عنرب: َجَرا

: َفالِفل، ُجْلُجل: براثن، ُفْلُفل: براقع، ُبْرُثن: سالمل، ُبْرُقع: سامسم، ُسلَّم
أهنا ُجتَّر بالفتح إال إذا وهذه الصيغة اجلمعية ُمتْنَع من التنوين، كام ". جالجل

ف والم التعريف   .أضيفت أو دخلت عليها أ
: منافيخ، ِمْزمار: مفاتيح، ِمنْفاخ: ِمْفتاح": "َمَفاِعيل"وعىل صيغة 

: حماريث، َمنُْشور: مصاريف، حمراث: مواعيد، مرصوف: مزامري، ميعاد
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خمابيل، : لجمانني، خمبو: مناقري، جمنون: مناديل، ِمنْقار: مناشري، ِمنْديل
معاجني، : جماهيل، معجون: مشاريع، جمهول: مواضيع، مرشوع: موضوع

مساطيل، : جماريح، مسطول: معازيم، جمروح: حماليل، معزوم: حملول
مناطيد، : ميازيب، ُمنْطاد: مناقيش، ِميَزاب: مناديح، ِمنْقاش: َمنُْدوحة
مناخيس، : خاسمداميك، ِمنْ : مسامري، ِمْدماك: مساويك، ِمْسامر: ِمْسواك
حماريب، ِمنْخار، مناخري، : معاريج، ِحمْراب: متاريس، ِمْعراج: ِمْرتاس
ضا ُجتَّر ". مساكني: مسكني وهذه الصيغة اجلمعية ُمتْنَع من التنوين، وأ

ف والم التعريف   .بالفتح إال إذا أضيفت أو دخلت عليها أ
ُْبوشة": "أفاعيل"وعىل صيغة  ُْقوشة: ُأ ابيش، ُأ شودةأ: أ : اقيش، أ

ْشوطة اشيد، ُأ اشيط، ُأْمُثولة: أ : أراجيز، ُأْرجوحة: أماثيل، ُأْرُجوزة: أ
ُْطولة: أعاجيب، أكذوبة: أراجيح، أعجوبة اطيل، ُأْهزوجة: أكاذيب، ُأ : أ
: أساطري، ُأْحُفورة: أماديح، أسطورة: أحابيل، ُأْمُدوحة: أهازيج، ُأْحُبولة
اريق، إِْنبِيق: أقاصيص، إبريق: أقصوصةأحاديث، : أحافري، ُأْحدوثة : أ

ابيق، إكليل أراغيل، : أحاليل، ُأْرُغول: أزاميل، إِْحليل: أكاليل، إِْزميل: أ
ضا ممنوعة من ". أقاويل: أساطيل، َقْول: أسطول وهذه الصيغة اجلمعية أ

ف والم  التنوين، كام أهنا ُجتَّر بالفتح إال إذا أضيفت أو دخلت عليها أ
  .يفالتعر
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بواكري، : شواكيش، باُكورة: شاكوش": "فواعيل"وعىل صيغة 
جواميس، : بواغيز، جاموسة: صواريخ، ُبوغاز: نواعري، صاروخ: ناُعورة
: طواحني، طاُعون: طواغيت، طاحون: توابيت، طاُغوت: تاُبوت

نيس، ناقوس: طواعني، فانوس جواسيس، : نواقيس، جاسوس: فوا
مواعني، : كوالني، ماعون: ني، كاُلونشواه: شواقيل، شاهني: شاُقول

تيب، حانوت: حاسوب نيت، جاُروف: حواسيب، كاتوب، كوا : حوا
: نواميس، ناُقور: َبَواِسري، ناموس: َنَواسري، باُسور: َجَواريف، ناُسور
ِقري، شادوف َوَساِويس، : خوازيق، َوْسَواس: شواديف، خازوق: نوا

مواسري، : خوابري، ماسورة: سواطري، خابور: هوامري، ساطور: هاُمور
ليع، : صواميل، بالوعة: قوارير، صامولة: نوافري، قارورة: نافورة بوا

وكل الكلامت املجموعة ىف هذه الفقرة ممنوعة من ". فوازير: فاُزورة
ف والم  التنوين، وكذلك ُجتَّر بالفتح إال إذا أضيفت أو دخلت عليها أ

  .التعريف
قراطيس، : شامريخ، ِقْرطاس: ِشْمراخ": "فعاليل"وعىل صيغة 

، : صهاريج، ِحْرباء: سناجيب، ِصْهريج: قباقيب، ِسنْجاب: ُقْبَقاب بِىُّ َحَرا
عة : رعابيب، َيْرُبوع): اجلبان(فراطيس، ُرْعُبوب : بالليع، ُفْرُطوسة: َبالَّ

بيع، ُبْعُكوكة  بيش، ُسْمُدور: بعاكيك، َطْربوش): وسط الدار(يرا : طرا
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سوبخ: سامدير، ِخنْزير سيب، ُخْذروف: نازير، ُرسْ خذاريف، : رسا
عناقيد، : زغاليل، ُعنْقود: قراميط، ُزْغلول: عفاريت، ُقْرموط: ِعْفريت

وال: ُعْثنُون ويل، ِفنْطاس: َعَثانني، ِرسْ هباليل، : فناطيس، ُهبْلول: رسا
ُصور صري، َطْبُشور: ُرصْ : سامسري، ِجْعران: طباشري، سمسار: رصا

ار از:  عقاقري، ُشبَّاك:جعارين، َعقَّ شبابيط، : عكاكيز، َشبُّوط: شبابيك، ُعكَّ
خراطيم، : صناديق، ُخْرطوم: كالليب، ُصنْدوق: نبابيت، َكلُّوب: َنبُّوت

: عراقيب، ُعْصفور: عراجني، ُعْرُقوب: دباديب،  ُعْرُجون: َدْبُدوب
يَّة: نراجيل، ُدْحُدورة: عصافري، َنْرِجيلة :  ُشْعُرورذرارّى،: دحادير، ُذرِّ
: نسانيس، ِقْسطاس: براميل، َنْسنَاس: براغيث، بِْرِميل: شعارير، ُبْرُغوث
يل، ُدْلِفني: فساتني، ُثْؤُلول: قساطيس، ُفْستان ، : دالفني، َحْوِىلٌّ : َثآ حواىلُّ

يَّة: شمسّية ، ِعلِّ ، ُكْرِكى : َشَامِسىُّ رت (َعَالِىلّ طائر كبري يقرب من الوز، أ
اللون، طويل العنق والرجلني، قليل اللحم، صلب العظم، الذنب، رمادى 

اء أحيانا ، ُكْرِسىٌّ ): يأوى إىل ا ِكىُّ ، ِسنَّْوٌر : َكَرا ". َسنَانِري): ِقطّ (كراسىُّ
وهذه الصيغة ُمتْنَع من التنوين، وكذلك جتر بالفتح إال إذا أضيفت أو 

  ".أل"دخلت عليها 
: تقاسيم، هتليل: د، تقسيمجتاعي: جتعيدة": "َتَفاعيل"وعىل صيغة 

تقاويم، : تصاوير، تقويم: تواشيح، تصوير: تباريح، توشيح: هتاليل، تربيح
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: تباشري، ترنيمة: تصاميم، تبشري: تشابيه، تصميم: تعاميم، تشبيه: تعميم
نيم، جتريب جتاويف، : ترابيس، جتويف: متاثيل، تِْرباس: جتاريب، ِمتْثال: ترا

: تقارير، ترحيب: متاسيح، تقرير: ارين، ِمتْساحمت: حتاليل، مترين: حتليل
: تالفيع، ترصيح: تعاليم، تلفيعة: تراخيص، تعليم: تراحيب، ترخيص

ضا من التنوين، وُجتَّر ". تسابيح: تصاريح، تسبيح وهذه الصيغة ُمتْنَع هى أ
  .التعريفية" أل"بالفتح إال إذا أضيفت أو دخلت عليها 

: َسَهارى، حريان: َعَطاَشى، سهران: انعطش": "َفَعاَىل "وعىل صيغة 
يا،  َنْشوان: َسكاَرى، ُعْريان: حياَرى، سكران نىٌّ : عرا : َنَشاَوى، نرصا

ء : فتاوى، شكوى: دعاَوى، َفْتَوى: صحاَرى، َدْعَوى: نصاَرى، صحرا
يا، َعطِيَّة: عذاَرى، َبِريَّة: شكاَوى، عذراء ّية: َبَرا يا، َمِزّية: عطايا، َرسِ : رسا

دنايا، : عشايا، َدنِيَّة: غدايا، َعِشيَّة: خبايا، َغَداة: بقايا، َخبِيئة: يا،  َبقيَّةمزا 
: صبايا، هديَّة: باليا، صبيَّة: ثنايا، َبِليَّة: منايا، َثنِيَّة: َرَكايا، َمنِيَّة): البئر(َرِكيَّة 

ِيَّة: هدايا، َحظِيَّة لصيغة ُمتْنَع كذلك وهذه ا". َمَطايا: َأَاليا، َمطِيَّة: حظايا، َأ
ف زائدة، كام ُجتَّر بالفتح إال إذا أضيفت أو  من التنوين ألهنا تنتهى بأ

ف والم التعريف   .دخلت عليها أ
: َرَغاٍو، ِغنَْوة: َلَياٍل، َرْغَوة: قهاٍو، ليلة: قهوة": "َفَعاِىل "عىل صيغة 

ٍن، َبْرنِيَّة : َغنَاٍو، ُشوَنة ٍن، َبتِّيَّة ): و زجاجإناء واسع الفم من خزف أ(َشَوا َبَرا
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َسَحاٍل، ِعْفِريَّة : َقَامٍر، ِسْحِليَّة: َبَتاٍت، ُقْمِرّية): برميل ضخم من اخلشب(
يَّة: َبَراٍب، َمْوماة): معبد فرعونى(َعَفاٍر، برباة ): شعر القفا( ٍم،  َبرِّ : َمَوا

ٍر، ِسْعالة ى : َبَرا العظم (ِذْفَرى َزَماٍك، ): أصل ذنب الطائر(َسَعاٍل، ِزِمكَّ
ٍق، : َبَالٍو، َتْرُقَوة: َدَعاٍو، َبْلَوى: َذَفاٍر، َدْعَوى): الناتئ خلف األذن َتَرا

َقانة ٍق، ُموَسى : َرشْ ا صحاٍر، ُقْبطِيَّة : َمَواٍس، صحراء): شفرة احلالقة(َرشَ
يض كان يصنع بمرص قديام( : َقَباٍط، ِصينِيَّة): ثوب رقيق من الكتان األ

ٍن، َمهْ  يَّة)إبل شديدة الرسعة(َمَهاٍر : ِريَّةصوا ". َقنَانٍ : َعَصاٍر، ِقنِّينَة: ، َعْرصِ
وهذه الصيغة متنع من التنوين، وُجتَّر بالفتح ألهنا عىل وزٍن ُمشابه 

عليها فإهنا حينئذ " أل"أما ىف حالة إضافتها إىل غريها أو دخول ". َمَفاِعل"لـ
  .ُجتَّر بالكرسة

  :اجلملة الفعلية
كام قلنا، تتكون من فعل وفاعل إذا كان الفعل الزما، ومعهام وهى، 

املفعول به إذا كان الفعل متعديا، أو من فعل ونائب فاعل، أو من مبتدإ 
أو إحدى أخواهتا، " كاد"أو إحدى أخواهتا، أو " كان"وخرب دخلت عليهام 

وقف عند " ظن"أو  ألن " ظن وأخواهتا"أو إحدى أخواهتا، لكنى لن أ
ظننت أن حممدا : "عامل احلديث يستعملها ىف الغالب عىل النحو التاىلاالست

ه صار زعيام ه انترص علينا، خاَل األمحُق أ ، وقليٌل ما "مقبل، يزعم العدو أ
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هم الذين يستخدموهنا اآلن ناصبة للمبتدإ واخلرب بوصفهام مفعولني هلا 
ل: "مثل ُه احلامَر حصاًنا، َحِسَب تظنُّ الغبياُت الطبيباِت ممرضاٍت، َخيَاُل األ

". السيُد الباَب مفتوحا، يزعم البخيل ِقطَّه مجًال، َجيَْعُل املبالغون احلبَة قبةً 
وَمهِّى ىف هذا الكتاب هو معاونة من يريد أن يكتب كتابة صحيحة ويقرأ 
الكتابات العرصية قراءة سليمة ال حشو الكتاب بام ال يفيد هذا النوع من 

ء   . القرا
: مل املكونة من فعل وفاعل دون مفعول به ألن الفعل الزمومن اجل

" ، ْبُتنَّ ُت، أكلُت، نِْمِت، َرشِ ، تثاءب الكلُب، تكاثرت احلرشا َضِحك عىلٌّ
ومن اجلمل املكونة من فعل وفاعل ومفعول ألن الفعل ". يلعبون، يقَرأْنَ 

بَع الربيِد، يدعو: "متعدٍّ   األستاُذ أغلق سيٌد الباَب، جيّمع املحمدون طوا
والفاعل ". الطالَبْنيِ إليه، تساعد الفتاُة أخاها، أِرحيى زميالتِك يا سعادُ 

ومن املمكن تقديم املفعول . حكمه الرفع، أما املفعول به فحكمه النصب
الباَب أغلَق سيٌد، : "به عىل الفعل وتظل اجلملة فعلية كام هى، فنقول مثال

بَع الربيد جيّمع املحمدون، الطالب ْني يدعو األستاُذ إليه، زميالتِك أرحيى طوا
كام يمكن أن يتقدم املفعول به عىل ". يا سعاد، إياَك نعبد، إياكم َأْكَرْمُت 

بَع الربيد املحمدون، : "الفاعل فقط، فنقول ع طوا أغلق الباَب سّيٌد، جيمِّ
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وهذا التقديم خيضع ىف احلالتني العتبارات ". يدعو الطالَبْني األستاُذ إليه
  . غية وال يتم اعتباطابال

ُأِكَل التفاُح، ُأْمِسَك : "ومن اجلمل املكونة من فعل ونائب فاعل
، ُأْكِرْمنا إكراما شديدا، ُأِهينُوا إهانة بالغة، ُيْؤَخذ الدواُء قبل النوم،  اللصُّ

وإذا ُقدِّ َم نائب الفاعل عىل فعله صار ". سوف ُيْقتاُدون إىل قسم الرشطة
التفاُح ُأِكَل، اللصُّ : "ملة الفعلية بعده خربا له، مثلمبتدًأ، وصارت اجل

ُأْمِسَك، نحن ُأْكِرْمنا إكراما شديدا، هم ُأِهينُوا إهانًة بالغًة، الدواُء ُيْؤَخذ قبل 
  ". النوم، هم سوف ُيْقتاُدون إىل قسم الرشطة

وىف كتب النحو القديمة ال . ونبدأ باجلمل التى تبدأ بفعل ماض
اىض إال بصيغة واحدة هى ما يقابل ىف اللغة يستشهدون عىل  الفعل ا

اىض البسيط، مثل ... َأَكل، الَعَب، استعمَل، انتَشى، َزْلَزَل : اإلنجليزية ا
وقد أدى هذا إىل توهم املتعجلني أن اللغة العربية ال تعرف احلاالت . إلخ

نا نعرف ىف لغتنا ما يقابل ىف اإلنجليز اىض املختلفة للامىض غافلني أ ية ا
ضا ما يقابل املضارع  البسيط، وهو ما مرت األمثلة عليه للتو، ونعرف أ

، ونعرف كذلك ما يقابل "قد انتهيت من دروسى اآلن: "التام كام ىف قولنا
اىض التام كام ىف قولنا ى حني اكتشفُت أن : "ا كنُت قد عدُت من السفر ِلَتوِّ

َق  اىض"البيت قد ُرسِ كان : " املستمر كام ىف قولنا، ونعرف ما يقابل ا
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، ونعرف ىف لغتنا "األستاذ يرشح الدرس عندما دخل املفتُش الفصَل 
ر حدٍث ما عىل سبيل العادة فيام مىض كام ىف  اىض الذى يدل عىل تكرُّ ا

  ".كنا نلعب الكرة كل يوم ىف طفولتنا: "قولنا
فعندنا ما يقابل : ونفس الشىء تقريبا يقال عن الفعل املضارع

". إلخ... يأكل، يرشب، يستأذن، يتالشى، يتوهم"املضارع البسيط كام ىف 
وهذه الصيغة ذاهتا تستعمل للداللة عىل احلارض املستمر مع استعامل كلمة 

الفاطامت : "كام ىف قولنا" وهلم جرا ... اآلن، حاليا، ىف هذه اللحظة"مثل 
نى سائل عن أو بمجرد االستعانة بالسياق كام" يلعبن اآلن ىف الغرفة  لو سأ

أى ". ُيَصىلِّ : "ماذا يصنع عالء الدين؟ فيكون اجلواب: عالء الدين قائال
ولدينا الزمن املستقبل، وصيغه . وهذا مفهوم من السياق. يصىل اآلن

ى من سفره األسبوع القادم، : "كاآلتى ى من سفره غدا، سيعود أ يعود أ
ى من سفره بعد شهر يقابل صيغة املستقبل وعندنا ما ". سوف يعود أ

سيكون ابنى يلعب مع فريقه ىف الساعة التاسعة : "املستمر كام ىف قولنا
مساء، سوف يكون عادل ُجيِْرى عملية جراحية حني مترون علينا بعد 

: كذلك عندنا ما يقابل املستقبل التام كام ىف قولنا". اخلروج من العمل غدا
ويستعمل املضارع ".  البيتستكون املباراة قد انتهت عندما نصل إىل"

ضا للحقائق الثابتة كقولنا مثال تطلع الشمس كل صباح من الرشق : "أ
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وختتفى كل  مساء ىف الغرب، يدور القمر حول األرض وتدور األرض 
حول الشمس، يشتمل املربع عىل أربع زوايا واملثلث عىل ثالث، جيرى  

ني ويتم السمع عن الدم ىف عروق اإلنسان، تتم الرؤية عن طريق العين
ف، يموت كل حى وباملثل ". طريق األذنني ويتم الشم عن طريق األ

ُيْسَتْعَمل املضارع ىف استشهادنا بام قاله املؤلفون ىف مؤلفاهتم حتى لو كان 
يقول الفالح الفصيح ىف : "املؤلف قد مات منذ آالف السنني، فنقول مثال

ه إىل الفرعون كذا وكذا، ويقول أرسطو  ىف كتابه الفالنى َكْيت شكوا
باعتبار أن كتاب أرسطو ينوب عن أرسطو، وما دام الكتاب باقيا " وَكْيت

فمن الطبيعى أن نستعمل له الفعل املضارع، وكأن أرسطو ما زال يتكلم 
إذن فلغتنا تعرف . وقل مثل هذا عن شكوى الفالح الفصيح. حتى اآلن

نا ىف نحونا ال احلاالت الزمنية بعكس ما يزعم أعداؤها، وكل  ما هنالك أ
نجمع هذه احلاالت الزمنية حتت عنوان واحد كام يفعل الغربيون ىف 
ت  نحوهم، بل نترشهبا ترشبا من القراءة واالستامع إىل اخلطب واملحارضا

نبه إىل وجود هذه احلاالت لدينا إال بعد دراستى للغتني . وغريها ا مل أ وأ
 مزاعم بعض من ُيْزُرون عىل لغتنا ىف الفرنسية واإلنجليزية واطالعى عىل

  . هذا الصدد
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ر اِْفَعْل، : "وعندنا فعل األمر، وإليك أوزانه بالنسبة للمفرد املذكَّ
ْل، )وهذا ىف الفعل املكون من ثالثة أحرف(اِْفِعْل، ُاْفُعْل  ، َأْفِعْل، َفاِعْل، َفعِّ

ْل، ، اِْنَفِعْل، اِْفتَ )للفعل املكون من أربعة أحرف(َفْعِلْل  ِعْل، َتَفاَعْل، َتَفعَّ
للفعل املكون من ستة (، اِْسَتْفِعْل )للفعل املكون من مخسة أحرف(َتَفْعَلْل 
: وهذه أمثلة عىل تلك األوزان مع تنويع ضامئر اخلطاب)". أحرف

ِمى، َتَدْحَرجا، " ، اِْسَتِمْعن، َتداَرْك، َتنَعَّ ُفوا ، اِْنَرصِ ا بى، ُاْنُرصَ ْب، اِْرضِ اِْرشَ
ِمحْنَ اِ  ، اِْسَرتْ   ".ْسَتْحِسنُوا

فإذا أردنا أن . ومعروف أن فعل األمر يستخدم لنأمر به املخاَطب
باستعامل الم األمر مع (لَِينَْتظِْر مجيٌل باخلارج : "نأمر الغائب قلنا مثال

، لتأكْل عبلُة ىف املطبخ، ليلعبا )املضارع، الذى يكون ىف هذه احلالة جمزوما
دروسهام أّوًال ) أى لتستذكر الطالبتان مثال(تستذكرا بعيدا عن البيوت، ل

بأول، لَِتُقم البناُت بواجبهن، لُِيَسلُِّموا عهدَهتم اآلن، لَِينَْقِمْعَن عن التدخل 
وإذا أردنا أن يأُمر املتكلم أو املتكلمة أو . وهلم جرا ..." فيام ال َيْعنِيِهنَّ 

فسهم ِقيَل املتكلَمْنيِ أو املتكلمتني أو املتكلِّمني أ ِآلُكْل، : و املتكلامت أ
ِسْل  ْع، لِنَْسَرتْ ْغ، لِنََتَوسَّ وعىل عكس األمر يكون النهى، وىف هذه ... ِألََمتَرَّ

ضا" ال"احلالة نستعمل املضارع مسبوقا بـ ال تأكْل، : "الناهية، وهى جتزمه أ
، ال َتْسَتْسِلْمنَ  ، ال تتناَزلوا ِىف، ال تنتظرا ام نريد أن َننَْهى وحين". ال َتَتَظرَّ
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ال : "الغائب أو الغائبة أو الغائَبْنيِ أو الغائبَتْنيِ أو الغائبَِني أو الغائبات نقول
ِسْل فاطمُة ىف الكالم، ال َيَتَباَهيا بنسبهام، ال تتناَزال  َيْلَعْب سعيٌد، ال َتْسَرتْ

ان أو الفتاتان مثال( بأصواهتم عن حقهام، ال ُيْزِعُجونا ) أى ال تتنازل املرأ
  ". أن َخيَْدْعنَنا بدموعهنَّ ) أى ال حياول النساء أو البنات(العالية، ال ُحيَاِوْلَن 

  :األفعال ومشتقاهتا
اىض  ى با سنورد هنا األوزان الرصفية لصيغ األفعال املختلفة، فنأ

فيام عدا األفعال الثالثية املجردة، فمصادرها (أوال ثم املضارع ثم املصدر 
ثم اسم الفاعل، ) يغ، واألفضل أن ُحتَْفظ حفًظا ىف هذه املرحلةمتعددة الص

  .ثم اسم املفعول
  : َفَعَل َيْفَعُل 

َ : "ومن  أمثلته ، َبَرأ ِىٌّ َى آٍب َمْأ َى يأ وٌء، حاَر ) َخَلَق (َأ أُ باِرٌئ َمْربُ َيْربَ
 داِرٌئ َمْدُروٌء، َحياُر حائٌر َحمٌِري بسببه، خاَل َخيَاُل خائل َخمِيٌل له، َدَرَأ َيْدَرأُ 

، َرَكَن َيْرَكُن راِكٌن  َذَهَب َيْذَهُب ذاِهٌب َمْذُهوٌب عنه، َرَأى َيَرى راٍء َمْرِئىٌّ
َمْركوٌن إليه، َرَهَن َيْرَهُن راِهٌن َمُرُهوٌن، َزَأَر َيْزأَُر زاِئٌر َمْزُؤوٌر فيه، َسَأَل 

ْسِعىٌّ نحوه، َضَغَط َيْضَغُط َيْسَأُل َساِئٌل َمْسُؤوٌل َعنْه، َسَعى َيْسَعى ساٍع مَ 
ضاِغٌط َمْضُغوٌط،  َفَتَح َيْفَتُح فاتٌِح َمْفُتوٌح، َجلََأ َيْلَجُأ الِجٌئ َمْلُجوٌء إَلْيه، َمنََع 
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َيْمنَُع مانٌِع ممنوٌع، َنَأى َينَْأى ناٍء َمنِْئىٌّ عنه، َهنَى َينَُهى ناٍه َمنِْهىٌّ عنه، َهنََأ َهيْنَُأ 
  ". به، َوَضَع َيَضُع واِضٌع َمْوُضوعٌ هانٌِئ َمْهنُوءٌ 

  : َفِعَل يْفِعُل 
َحيِْسُب حاِسٌب َحمُْسوٌب، َوثَِق َيثُِق واثٌِق ) َظنَّ (َحِسَب : "ومن أمثلته

موُثوٌق به، َوِرَث َيِرُث واِرٌث َمْوُروٌث، َوِرَم َيِرُم واِرٌم َمْوروٌم بسببه، َوِىلَ َيِىل 
، َيبَِس َيْيبُِس    ". يابٌِس َمْيبوٌس بسببهواٍل َمْوِىلٌّ

  : َفُعَل َيْفُعُل 
َأُدَب َيْأُدُب َأِديٌب َمْأدوٌب معه، َأُصَل َيْأُصُل َأِصيٌل : "ومن أمثلته

َمْأُصوٌل معه، َبُطَؤ َيْبُطُؤ َبطِىٌء َمْبطوٌء عنه، َجُرَؤ َجيُْرُؤ َجِرىٌء  َجمُْروٌء عليه، 
ُموٌل أمامه، َرؤُ  َو َمجَُل َجيُْمُل َمجيٌل َجمْ َف َيْرُؤُف َرئيٌف َمْرؤوٌف معه، َرسُ

َف ( وٌّ معه، َشُهَو ) َرشُ ىٌّ َمْرسُ و َرسِ َيْشُهو َشِهىٌّ َمْشُهوٌّ له، ) صار شهيا(َيْرسُ
َينُْهو َهنِىٌّ َمنْهوٌّ معه، َهبَُو َيْبُهو َهبِىٌّ مبُهوٌّ ) صار متناهيا ىف العقل والذكاء(َهنَُو 

ىٌء مبذوٌء ىف حقه، َسُهَل َيْسُهُل َسْهٌل َمْسُهوٌل عليه، ىف نظره، َبُذَو َيْبُذو بذِ 
َصُعَب َيْصُعُب َصْعٌب َمْصُعوٌب عليه، َضُؤَل َيْضُؤُل َضئيٌل َمْضؤوٌل له، 
َعُظَم َيْعُظُم َعظيٌم َمْعظوٌم عليه، َلُؤَم َيْلُؤُم َلئيٌم َمْلؤوم معه، َوُسَم َيْوُسُم 

َيْيُرسُ َيِسٌري َوسيٌم َمْوسوٌم له، َوُضَع َيْوُض  ُع َوضيٌع موضوٌع  أمامه، َيُرسَ
  ".ميسوٌر له



 

 

٦٠

 

" َفَعَل َيْفِعُل اِْفَعْل، َفَعَل َيْفُعُل ُاْفُعْل، َفِعَل َيْفَعُل اِْفَعْل "وبالنسبة لـ
  .      فاألمثلة عىل هذه الصيغ كثرية

وأما بالنسبة ملصادر الثالثى فمتعددة الصيغ، وهنا أركز عىل بعض 
 موردا من كل صيغة عددا كافيا من األمثلة حتى ينطبع هذه الصيغ

ب، َسْري، َلْكم، : الترصيف ىف ذهن القارئ من جمرد التكرار َفْتح، َأْكل، َرضْ
، َغْسل،  ح، َشمٌّ َوْصل، َقْطع، َعْهد، َعْدل، َزْجر، َعْرض، َحمْو، َجْهل، َرشْ

، َبْسط، َقْبض ، َىلٌّ ،-َكىٌّ ، بِرٌّ ، ِرْزق، ِرىٌّ ٌك، ِفْكر،  ِجدٌّ ، ِرشْ ، ِذْكٌر، ِعزٌّ  ِعىٌّ
ِكْذٌب، ِصْدق، ِعْلم، ِحْلم، ِسْلم، ِسْحر، ِدْفٌء، ِحْقد، ِكْرب، ِضْغٌن، ِوْرث، 

، ِقْسطٌ  ، ِمْلٌك، ِغّش، ِشْعٌر، ِحسٌّ ، لِْعٌب، بِْرش، ِغلٌّ  ُقْرٌب، -ِوْزٌر، ِرْبح، ِحلٌّ
 ، ب، ُحْزن، ُهبٌْر، ُعْهر، ُحّب، ُودٌّ ، ُبْعد، ُرشْ ُنْجٌح، ُبْرٌء، ُسْكر، ُشْكر، ُسلٌّ

ُكْفر، ُعْجٌب، ُبْطء، ُسْهد، ُرْحٌب، ُرْعب، ُبْطل، ُرْزٌء، ُذّل، ُظْلم، ُعْرف، 
ُنْكٌر، ُبْغض، ُسْخط، ُسْقم، ُمحٌْق، ُخْرس، ُحْسن، ُسوٌء، ُحْلم، ُرْعب، ُذْعر، 

  . ُطوٌل 
سقوطا، َجَلَس ُجُلوسا، قعد قعودا، وقف وقوفا، وقع وقوعا، سقط 

َنَزَل ُنُزوًال، َبَرَك ُبُروًكا، َمجََد مجودا، َمجََح ُمجُوحا، َجَحَد ُجُحودا، خرج 
خروجا، دخل دخوال، َرَكَع ركوعا، سجد سجودا، َقَفَل ُقُفوًال، نفذ ُنُفوًذا، 
َثَبَت ُثُبوًتا، َنذَّ ُنُدوًدا، برز بروزا، هجم هجوما، هنض هنوضا، َرَقَد ُرُقوًدا، 



 

 

٦١

 

ُشوًزا، َمَرَد ُمُروًدا، َعَرَج ُعروًجا، َخَفَت خفوتا، رجع رجوعا، َنَحل َنَشَز نُ 
نحوال، َنَتَأ نتوءا، َظَهَر ظهورا، َصَدَر صدورا، َوَرَد ورودا، َبَدا ُبُدوا، نام 

، َعنَا ُعنُوا  ، دنا ُدُنوا ، َهَفا ُهُفوا ، َعَال ُعُلوا ، َسَال ُسُلوا ، َعَتا ُنُموا، سام ًسُموا
وًرا، جنَّ  ، َمَىض ُمِضيا، مرَّ ُمرورا، َشذَّ شذوذا، َعمَّ ُعُموما، َرسَّ ُرسُ ُعُتوا

  .جنونا، َهبَّ ُهُبوًبا، َشبَّ ُشُبوًبا
َعِمَل َعَمًال، َحِوَر َحَوًرا، َنِجَل َنَجًال، َكِحَل َكَحًال، َوطَِف َوَطًفا، 

ًرا، َعِرَج َعَرًجا، َجِرَب َجَرًبا، َبِرَص َجنَِف َجنًَفا، َعِمَى َعًمى، َعِوَر َعوَ 
َبَرًصا، َحِرَج َحَرًجا، َحِزَن َحَزًنا، َسِئَم َسَأًما، َمِرَح َمَرًحا، َتِعَب َتَعًبا، َعِجَب 
َعَجًبا، َغِضَب َغَضًبا، َمِرَض َمَرًضا، َعطَِش َعَطًشا، َصمَّ َصَمًام، َملَّ َمَلًال، 

  .َزلَّ َزَلًال، َشلَّ َشَلًال 
 َنبِيب التَّْيس، نقيق الضفدعة، َصِهيل احلصان، :مصادر األصوات

ير  َهنِيق احلامر، َهنِيم الفيل، نعيب البومة، نعيق الغراب، هدير األسد، َرصِ
َصار، َأِزيز الطائرة، طنني النحلة، َرنِني القرش، صفري الريح، ضجيج  ْ الرصَّ

َزِحري املريض، َفِحيح اآللة، َحِسيس النار، َصِليل السيف، حفيف الثوب، 
اء، زعيق، صفري، شخري، َدِوىٌّ  خ، - األفعى، هديل احلاممة، خرير ا ا  ُرصَ

ر العجل، ُدَعاء، ُرَغاء  ط، ُيَعار الشاة، ُخَوا ا ُجَؤار، ُجَشاء، ُهَتاف، ُفَساء، ُرضَ
ء، ُمَكاء، ُبَكاء، ُنَبا ح، الناقة، ُثَغاء  النعجة، ُضَغاء األرنب، ُبَغام الطفل، ُعَوا



 

 

٦٢

 

ء، ُنَواح، ُسَعال، ُقَباع اخلنزير،  ُحداء سائق اإلبل، ُهَذاء، ُصَوات،  ُمَوا
  ...ُفواق

 ُدَوار، ُصداع، ُسَعار، ُهبَاق، ُزكام، ُخنَان، :مصادر املرض واملعاناة
، ُهَذاء، ُقَراع، ُجنَاح، ُرَعاف، )وجع اليد(ُنَحاز، ُرَعاش، ُكَساح، ُكَباد، ُيَداء 

ار، ُزَحار، ُدَوار، ُعَطاس، ُرَهاب، ُذَهان، ُعَصاب، ُهَزال، ُسَعال، ُصنَان، ُمخَ 
ء، ُهَالس، ُسَالل، ُخنَاق، ُسَهاد، ُسَهار، ُوَرام،  ُعَواف،  ُرَهاب، ُرَغاب، ُهَرا

  .ُحَالق، ُصَوام، ُقَالع، ُحَكاك، ُهَراع، ُنَوام، ُهَيام، ُأَوام، ُجَذام، ُجنَاب
 َجَوالن، َدَوخان، َجَرَيان،  َدَوران،:مصادر احلركة واالضطراب

َبان، َثَوَران، َهَيَجان، َفَيَضان، َغَلَيان، َسَيَالن،  حان، َنَوَسان، َرضَ يان، َرسَ َرسَ
َطَوفان، َرَوَغان، َزَوغان، َطَريان، َمَيالن، َهَذيان، َتَوهان، َهَربان، َخَفَقان، 

ن، َسَيَبان، َأَكالن، َزَحَفان، َجَيشان، َفَوَران، َقَفَزان، َنَزَوان، َوَثَبان، َنَقَزا 
  .َرَجَفان

 ِوَزارة، :تدل عىل حرفة أو وظيفة أو ختصص" فَِعالة"مصادر عىل وزن 
جتارة، صناعة، زراعة، كتابة، ِسَباكة، بَِرادة، سياسة، نجارة، حدادة، نقابة، 

فة، ِخفار ا ة، ِعَامرة، ِمَساحة، ِخَياطة، ِحَياكة، ِجزارة، طَِباعة، نَِساخة، ِرصَ
بة، ِعَاملة، ِحَجابة، ِسَقاية، ِرَفادة، ِخَطابة،  ِسَباحة، نَِياحة، سياحة، ِحَرا
فة، حراسة، خالفة، والية،  سفارة، إمارة، ِعَقادة، نقاشة، ِدَعاية،ِكَهانة، ِعَرا
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ِدَراسة، ِوَصاية، إمامة، قيادة، صيانة، ِكنَاسة، ِرَماية، رعاية، ِجَباية، ِمحَاية، 
َوادة، ِدَياثة، ِقَوامة، تالوة، قراءة، ِحَجامة، جراحة، ِخَراطة، رئاسة، نيابة، قِ 

  ...ِصَحافة، رقابة، ِفَراشة، حالقة، ِدَباغة
ت عىل وزن   َكَرامة، سامجة، ثقافة، سامحة، َنَبالة، ":َفَعاَلة"مصادر أ

اقة، َوَداعة، شهادة، سعادة، شقاوة، َرَخاوة، قذارة،  وسامة، دمامة، أ
، وساخة، َمَزازة، َحَزازة، شفاعة، َشَجاعة، َنَداوة، َدَعاوة، حقارة، نظافة

صالبة، متانة، تعاسة، َعَامية، رهافة، طهارة، نجاسة، حصافة، سالسة، 
بة،  سة، براءة، محاقة، صداقة، عداوة، دناءة، وجاهة، َنَجابة، قرا َمَالسة، رشا

بة، َصَباَبة، جسارة، نقاوة، حفاوة، براعة، َنَجاعة،  شهامة، سالمة، َغَرا
حالوة، مرارة، نحافة، سخافة، بالدة، حرارة، َرَجاحة، َبَدانة، أمانة، 

ة، َفَرادة   ...بشاشة، َكآ
 خصوبة، ُقُحولة، فحولة، ُخنُوَثة، ":ُفُعولة"مصادر جاءت عىل وزن 

ميوعة، سخونة، برودة، عذوبة، عفونة، سهولة، صعوبة، ليونة، ُجُعوَدة، 
وثة، مرونة، نعومة، خشونة، رعونة،  طفولة، رجولة، كهولة، ُذُكورة، أ

حكومة، ُعُبودة، ُسُيولة، ُنُزورة، ُفُسولة، ُضُؤولة، ُعُروبة، محوضة، ُمُروءة، 
ة، ُنُبّوة ة، ُفُتوَّ ة، ُبنُوَّ ة، ُأُخوَّ ُوَّ   ...عمومة، ُخُؤولة، أمومة، ُأ
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وان مصادر الثالثى مأخوذ من األفعال املبتدئة بالواو َضَعة  :لون من أ
، ثَِقة )َوَترَ (، تَِرة )َوُدعَ (، َدَعة )َوِسعَ (، َسَعة )َوُضَع، أى صار وضيعا(
، ِصَمة )َوَسمَ (، ِسَمة )َوَعدَ (، ِعَدة )َوَصَف (، ِصَفة )َوَصَل (، ِصَلة )َوثَِق (
، ِقَحة )َوَهَب (، ِهَبة )َوَجدَ (، ِجَدة )َوَحدَ (، ِحَدة )َوَمَق (، ِمَقة )َوَصمَ (
َوِرَع، (، ِرَعة ")اغتاظ"َوِغَر، أى (، ِغَرة )َوَزنَ (، ِزَنة )َوَدى(َية ، دِ )َوَقَح (

  ").الوفرة"َوَفَر، أى (، ِفَرة ")الَوَرع"أى 
، غيبوبة )بانَ (، َبْينُونة )كانَ ( كينونة ":َفْعُلولة"مصادر عىل وزن 

، )دامَ (، َدْيمومة )َصارَ (، صريورة )سارَ (، سريورة )دانَ (، َدْينونة )غاَب (
لولة )حاَل (، حيلولة )قاَل َيِقيُل (، قيلولة )باَت (َبْيُتوتة  ، َبْيُدوَدة )آَل (، أ

  ).حانَ (، َحْينُونة )مادَ (، َمْيُدودة )حادَ (، َحْيُدودة )قادَ (، َقْيُدودة )بادَ (
وأما مصادر غري الثالثى فها هى أشهر صيغها مع أفعاهلا واسم الفاعل 

ىف مثل " إَِفاَلة"و(، َأْفِعْل، ُمْفِعٌل، ُمْفَعٌل، إْفَعاًال  َأْفَعَل، ُيْفِعُل :واسم املفعول
اح إباحًة، أمات : "قولنا اح  إتاحًة، أقام إقامًة، أشاح إشاحًة، أ أقال إقالًة، أ

ام إنامة، أساغ إساغة   ).إماتًة، أفاق إفاقة، أعاد إعادة، أ
ْل، تفعيٌل  ُل، َفعِّ َل، ُيَفعِّ ى تسميًة، : "قولناىف مثل " َتْفِعَلة"و( َفعَّ َسمَّ

ى تزكية،  ى تسويًة، َزكَّ ى تنميًة، َسوَّ ى تقويًة، َجىلَّ جتليًة، َنمَّ َعىلَّ تعليًة، َقوَّ
ى هتوية، َسىلَّ تسلية ٌل )َربَّى تربية، َحىلَّ حتلية، َهوَّ ٌل، ُمَفعَّ   .، ُمَفعِّ
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  .َفاَعَل، ُيَفاِعُل، َفاِعْل، ُمَفاَعَلٌة، ُمَفاِعٌل، ُمَفاَعٌل 
  .ْعَلَل، ُيَفْعِلُل، َفْعِلْل، َفْعَلَلٌة، ُمَفْعِلٌل، ُمَفْعَلٌل فَ 

ٌل  ٌل، ُمَتَفعَّ ٌل، ُمَتَفعِّ ْل، َتَفعُّ ُل، َتَفعَّ َل َيَتَفعَّ   .َتَفعَّ
  .َتَفاَعَل، َيَتَفاَعُل، َتَفاَعْل، ُمَتَفاِعٌل، ُمَتَفاَعٌل 

  .ِلٌل، ُمَتَفْعَلٌل َتَفْعَلَل، َيَتَفْعَلُل، َتَفْعَلْل، َتَفْعُلٌل، ُمَتَفعْ 
  .اِْنَفَعَل، َينَْفِعُل، اِْنَفِعْل، اِْنِفَعاٌل، ُمنَْفِعٌل، ُمنَْفَعٌل به

  .اِْفَتَعَل، َيْفَتِعُل، اِْفَتِعْل، اِْفتَِعاٌل، ُمْفَتِعٌل، ُمْفَتَعٌل 
 :ىف مثل قولنا" اْستَِفاَلةً "و(اِْسَتْفَعَل، َيْسَتْفِعُل، اِْسَتْفِعْل، اِْستِْفَعاٌل 

استطاع استطاعة، استامت استامتة، استفاق استفاقة، استطار استطارة، "
استنار استنارة، استكان استكانة، استنام استنامة، استدام استدامة، استشار 

  . ، ُمْسَتْفِعٌل، ُمْسَتْفَعٌل )استشارة، استهان استهانة
 وينبغى أن نتنبه إىل أن اهلمزة التى ىف أول الصيغ املصدرية الثالثة

هى مهزة وصل، وهلذا مل  نضع حتت " انفعال، افتعال، استفعال: "األخرية
األلفات مهزة، وال يصح أن  ننطق تلك اهلمزات إال إذا جاءت ىف أول 
اجلملة، أما إذا سبقها كلمة أو حرف فيجب القفز فوقها وكأهنا ال وجود 

اضية من تلك ا. هلا ى ىف أول األفعال ا ملصادر، كذلك فاهلمزات التى تأ
ضا مهزات وصل" اْنَفَعَل، اْفَتَعَل، اْسَتْفَعَل "وهى  ونفس الشىء . هى أ
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أخوذة من نفس  ى ىف أول أفعال األمر ا يقال عن اهلمزات التى تأ
وباملثل فإن اهلمزة التى ىف أول ". انَفِعْل، اْفَتِعْل، اسَتْفِعْل : "املصادر، فنقول

اِْقَرأْ، : "ة هى مهزة وصل كذلك، مثلأفعال األمر كلها من األفعال الثالثي
أما األسامء من غري املصادر فَثمَّ عرشة منها تبدأ هبمزة ". اِْغِسْل، ُاْسُكْت 

". ابن، ابنة، اسم، اثنان، اثنتان، امرؤ، امرأة"وصل ال هيمنا منها هنا سوى 
أما احلروف . وفيام عدا هذه العرشة فبقية األسامء مهزاهتا مهزات قطع

ف والم التعريف هى مهزة َوْصلفاهلمزة الورقة، التفاحة، الغزال، : " ىف أ
َأ، : "، وبقية احلروف مهزاهتا مهزات قطع، مثل.."الدماغ، احلب، الرسول

َا، إَِىل، َأْو، َأْم،إذ، إذا ، َأَال، َأ ، إِالَّ   ".إِْن، إّن، َأْن، َأنَّ
أن نتعرض  وما دمنا ىف سياق احلديث عن املصادر فينبغى :اسم املرة

األوىل صيغة  : إىل صيغتني مصدريتني ُأْخَرَيْني هلام بعض اخلصوصية
املصدر الذى يقع مرة واحدة، والثانية صيغة مصدر نقوم نحن بصنعه 

، "َفْعَلة"وصيغة النوع األول من الفعل الثالثى تكون عىل وزن . صناعة
، أما  من "ْوَدًة، أخذ َأْخَذةً قام َقْوَمًة، نام َنْوَمًة، َسَقَط َسْقَطًة، عاد عَ : "مثل

غري الثالثى فهى نفسها صيغة املصدر االعتيادى مع إضافة تاء مربوطة ىف 
َر : "آخره، مثل ءًة، تناَزل تناُزَلًة، تنمَّ مًة، احتوى احتوا أكرمه فالن إكرا

لةً  َرًة، استنزل استنزا وإذا كان املصدر االعتيادى ينتهى بتاء مربوطة ". َتنَمُّ
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ى : "، مثل"واحدة"أن نلحق به كلمة فعلينا  اَر املنزَل إنارًة واحدًة، سوَّ أ
". الرسيَر تسويًة واحدًة، جاوَب جماوبًة واحدة، استفاق استفاقًة واحدةً 

أخوذة من غري  وهذا الوضع األخري حيدث مع أربع الصيغ املصدرية ا
وهذه ". َلة، اْستَِفالةإَفالة، َتْفِعَلة، ُمَفاعَ : "الثالثى وتنتهى هبذه التاء، وهى

ى : "مجلة طويلة حتوى أمثلة متعددة عىل ما نقول حني كنت صغريا َعَرَض أ
عىلَّ الذهاب إىل حديقة احليوان َعْرَضًة، فقبلت ذلك قابلية واحدة، 
ًَة، ومتكنت خالل ذلك من أن  ت الفيل َرْأ وخرجنا خرجة إىل هناك، فرأ

ومه حتريكًة يرحب بى ترحيبة، أعاينه معاينة واحدة، إذ حرك ىل خرط
لًة،  ل بى َجتَوُّ فجاريته ىف الرتحيب جماراة واحدة، ثم اعتليُته اعتالءة، وجتوَّ

ى استمتعت بركوبه استمتاعةً    ". وكانت النتيجة أ
 أما املصدر الصناعى فهو اسم ينتهى بياء مشددة :املصدر الصناعّى 

يث ويدل عىل فكرة أو مذهب أو دين أو ا احلرية، "، كـ...جتاهوتاء تأ
يَّة،  مِّ االشرتاكية، اهلندوسية، املزدكية، االنطباعية، الشيوعية، اجلاهزية، السُّ
يَّة، احليوية، العبودية، الرأساملية،  القابلية، املظلومية، الوجودية، التناصِّ

... الداروينية، الفوضوية، القومية، الوطنية، النفعية، الفاعلية، املفعولية
ةكلمة من هذه الكلامت نعتا حتولت إىل صفة ومل ولو". إلخ  اسُتْعِمَلْت أ

القوانني االشرتاكية، والديانة : "تعد مصدرا صناعيا كام لو قلنا مثال
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اهلندوسية، والنزعة االنطباعية، والفلسفة الشيوعية، والسياسة 
  .وهكذا"... الرأساملية

  : األفعال الالزمة واألفعال املتعدية
كلها سواء، بل هناك اختالفات متعددة من بينها أن ليست األفعال 

نام، وَحَلَم، وَعُظَم، ومتادى، "بعض األفعال ال حتتاج إال إىل فاعل، كالفعل 
فهذه األفعال تقع من ...". وتساءل، وتزلزل، واسرتاَح، وانفلق، واستوى

" نام أمحدُ : "فنحن نقول. صاحبها، ولكنها ال تقع عىل شىء أو عىل أحد
لكننا إذا . ف السامع أن النوم قد حدث من أمحد، وينتهى هنا األمرفيعر
نا السامع" َصِحَب سعيدٌ : "قلنا صحب سعيٌد : "ثم سكتنا فلسوف يسأ

لثار " َتَسلََّم شعبانُ : "ولو قلنا". َصِحب سعيٌد ابنَه: "، فنقول له"َمْن؟
َبهتسلم ُمرَ : "فنقول مثال" تسلم شعباُن ماذا؟: "السؤال ىف احلال ". تَّ

، أى لزمت "أفعاال الزمة: "وتسمى األفعال التى ال حتتاج لغري الفاعل
وتسمى . حدها ومل تتعد عىل أحد أو شىء، أى مل تقع عىل هذا أو ذاك
أفعاال : "األفعال التى تعدت حدودها ووقعت عىل أحد أو عىل شىء

  ". متعدية
ى أى فعل منها إال الزما، وهى  َل واْنَفَعَل َفعُ "وهناك أوزان ال يأ

  ". وَتَفْعَلَل 
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ى الزمة ومتعدية ىف ذات الوقت مثل زاَد، َنَقَص، : "وهناك أفعال تأ
َعَصَم، َسَكَب، شاَل، َرَجَع، عاَد، َهَلَك، َوَقَف، هاَج، َرَعى، َخَسَف، 

َل  َج، خاَلَف، َعجَّ َر، اْلَتَقى، استعجَل، َتَزوَّ زادت : "، إذ يقال مثال"َحجَّ
ضا"فالناألعباء عىل  زاد املديُر األعباَء عىل املوظفني : "، ويقال أ

َعَصَم "، و"نقص املرتُب، ونقصت الرشكُة املرتَب : "كام يقال". والعامل
ُة زيد "، و"فالٌن بربِّه من الزلل، وعصم اُهللا فالًنا من الزلل شالت ِكفَّ

ُة اخلاصة به ىف امليزان، أى َخِرسَ ( أى (كيَس ، وشال زيٌد ال)ارتفعت الِكفَّ
اُء )"َرَفَعه وَمحََله اءُ (، وَسَكَب  ا اءَ )أى انسكب ا ، "، وسكب الطفُل ا

ُر "، و"هلك املريُض، وَهَلك املرُض املريَض "و وقف احلامُر، ووقف احلَامَّ
أى (هاج العجُل، وهاج األطفاُل العجَل "، و)"أى أوقفه(اِحلَامَر 
اشيُة "، و)"أهاجوه ، وَرَعى )قل من تلقاء نفسهاأكلت من احل(َرَعت ا

اشيةَ  ، وَخَسَف اُهللا )أى انخسفت(َخَسَفِت األرُض "، و"الفالُح ا
، )"أى أرجعه(َرَجع فالٌن إىل بيته، ورجع اُهللا فالًنا إىل بيته "، و"األرَض 

َر "، و)"أى زاره(عاد املسافُر إىل وطنه، وعاد املسافُر قريَبه املريَض "و حجَّ
ر ضارُب الطوِب الطَني )حجر بتعرضه للنارحتول إىل (الطُني  ، وحجَّ

استعجل الكافُر العذاَب، "، و)"حوله إىل حجر بتعريضه إياه للنار(
، "تزوج فالٌن فالنة، وتزوج فالٌن بفالنة"، و"واستعجل الكافُر بالعذاِب 
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خالف املرؤوُس أمَر رئيِسه، "، و"التقى األُب ابنَه، والتقى األُب بابنِه"و
ْل "، و"رؤوس عن أمر رئيسهوخالف امل ِل الطعاَم يا ولد، وَعجِّ َعجِّ

ُب ويقرأُ ويكتب ويلعب : "وأحيانا ما نقول...". بالطعامِ  يأكُل فالٌن وَيْرشَ
مثال، واملقصود قياُمه " ويتذكر وينسى وجيمع ويطرح ويرضب وَيْقِسم

ءة أو الكتابة أو اللعب ق إلخ بإطال... بعملية األكل أو الرشب أو القرا
ب معني يتناوله، أو كتاب معني يقرؤه أو  دون حتديد طعام معني أو رشا

وكثريا ما . ويكون الفعل حينئذ الزما... يكتبه، أو لعبة معينة يلعبها
أكل فالٌن التفاحَة، ورشب : "نستخدم هذه األفعال نفسها متعدية فنقول

ر امليعاَد، العصَري، وقرأ الكتاَب، وكتب التقريَر، وَلِعَب الكرَة، وتذك
وَنسِى َالبطاقَة، ومجع اثنني واثنني، وطرح ثالثًة من عرشة، ورضب مخسًة 

  ".ىف سبعة، وَقَسم مائًة عىل أربعة
  :ترصيف األفعال مع ضامئر الفاعلني

اىض سواء كان مفتوح العني أو مكسورها أو  نبدأ بالفعل ا
  : الثالثةمضموها، وقد تركُت عينه هنا بال ضبط كى يصلح لكل األحوال

، َفعَل، :َفعَل   َفعْلُت، َفعْلنا، َفعْلَت، َفعْلِت، َفعْلُتام، َفعْلُتم، َفعْلُتنَّ
، َفعْلنَ    .َفعَلْت، َفعَال، َفعَلَتا، َفعُلوا
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، :فاَعَل   فاَعْلُت، فاَعْلنا، فاَعْلَت، فاَعْلِت، فاَعْلُتام، فاَعْلُتْم، فاَعْلُتنَّ
، فاَعْلنَ فاَعَل، فاَعَلْت، فاَعَال، فاَعلَ    .َتا، فاَعُلوا

 انَفَعْلُت، انَفَعْلنا، اْنَفَعْلَت، انفعلِت، انَفَعْلُتام، انفعلتم، اِْنَفَعْلَن، :اْنَفَعَل 
، انفَعْلنَ    .انفَعَل، انفَعَلْت، انَفَعال، انَفُعلوا

َل  لْ :َفعَّ ْلُتْم، َفعَّ ْلُتام، َفعَّ ْلِت، َفعَّ ْلَت، َفعَّ ْلنا، َفعَّ ْلُت، َفعَّ َل،  َفعَّ ، َفعَّ ُتنَّ
ْلنَ  ، َفعَّ ُلوا َلَتا، َفعَّ َال، َفعَّ َلْت، َفعَّ   .َفعَّ

، :اْفَتَعَل   اْفَتَعْلُت، اْفَتَعْلنَا، اْفَتَعْلَت، اْفَتَعْلِت، اْفَتَعْلُتام، اْفَتَعْلُتْم، اْفَتَعْلُتنَّ
، اْفَتَعْلنَ    .اْفَتَعَل، اْفَتَعَلْت، اْفَتَعَال، اْفَتَعَلتا، اْفَتَعُلوا

، :َفْعَلَل   َفْعَلْلُت، َفْعَلْلنا، َفْعَلْلَت، َفْعَلْلِت، َفْعَلْلُتَام، َفْعَلْلُتْم، َفْعَلْلُتنَّ
، َفْعَلْلنَ    .َفْعَلَل، َفْعَلَلْت، َفْعَلَال، َفْعَلَلَتا، َفْعَلُلوا

اَعْلُتْم،  َتَفاَعْلُت، َتَفاَعْلنَا، َتَفاَعْلَت، َتَفاَعْلِت، َتَفاَعْلُتَام، َتفَ :َتَفاَعَل 
، َتَفاَعْلنَ  ، َتَفاَعَل، َتَفاَعَلْت، َتَفاَعُلوا   .َتَفاَعْلُتنَّ

َل  ، :َتَفعَّ ْلُتنَّ ْلُتم، َتَفعَّ ْلُتَام، َتَفعَّ ْلِت، َتَفعَّ ْلَت، َتَفعَّ ْلنَا، َتَفعَّ ْلُت، َتَفعَّ  َتَفعَّ
، َتَفعَّ  ُلوا َلَتا، َتَفعَّ َال، َتَفعَّ َلْت، َتَفعَّ َل، َتَفعَّ   .ْلنَ َتَفعَّ

 َتَفْعَلْلُت، َتَفْعَلْلنَا، َتَفْعَلْلَت، َتَفْعَلْلِت، َتَفْعَلْلُتام، َتَفْعَلْلُتْم، :َتَفْعَلَل 
، َتَفْعَلْلنَ  ، َتَفْعَلَل، َتَفْعَلَلْت، َتَفْعَلَال، َتَفْعَلَلتا، َتَفْعَلُلوا   .   َتَفْعَلْلُتنَّ
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َتْفَعْلَت، اْسَتْفَعْلِت، اْسَتْفَعْلُتَام،  اْسَتْفَعْلُت، اِْسَتْفَعْلنا، اْس :اْسَتْفَعَل 
 ، ، اْسَتْفَعَل، اْسَتْفَعَلْت، اْسَتْفَعَال، اْسَتْفَعَلَتا، اْسَتْفَعُلوا اْسَتْفَعْلُتْم، اْسَتْفَعْلُتنَّ

  .اْسَتْفَعْلنَ 
  :الفعل املضارع

اىض الثالثى املجرد،(َيْفعُل  سواء كان مفتوح العني  وهذا مضارع ا
ها أو مضموها، وقد تركُت عينه هنا بال ضبط كى يصلح لكل أو مكسور

َأْفعُل، َنْفعُل، َتْفعُل، َتْفعِلَني، َتْفعَالِن، َتْفعُلوَن، َتْفعْلَن، ): األحوال الثالثة
  .َيْفعُل، َتْفعُل، َيْفعَالِن، َتْفعَالِن، َيْفعُلوَن، َيْفعْلنَ 

اِعلَني، ُتَفاِعَالِن، ُتَفاِعُلوَن،  ُأَفاِعُل، ُنَفاِعُل، ُتفاِعُل، ُتفَ :ُيَفاِعُل 
  .ُتَفاِعْلَن، ُيَفاِعُل، ُتَفاِعُل، ُيَفاِعَالِن، ُتَفاِعَالِن، ُيفاِعُلوَن، ُيَفاِعْلنَ 

َْفِعُل، َننَْفِعُل، َتنَْفِعُل، َتنَْفِعِلَني، َتنَْفِعَالِن، َتنَْفِعُلوَن، َتنَْفِعْلَن، :َينَْفِعُل   َأ
  .، َينَْفِعَالِن، َتنَْفِعَالِن، َينَْفِعُلوَن، َينَْفِعْلنَ َينَْفِعُل، َتنَْفِعُل 

 َأْفَتِعُل، َنْفَتِعُل، َتْفَتِعُل، َتْفَتِعِلَني، َتْفَتِعَالِن، َتْفَتِعُلوَن، َتْفَتِعْلَن، :َيْفَتِعُل 
  .َيْفَتِعُل، َتْفَتِعُل، َيْفَتِعَالِن، َتْفَتِعَالِن، َيْفَتِعُلوَن، َيْفَتِعْلنَ 

 ُأَفْعِلُل، ُنَفْعِلُل، ُتَفْعِلُل، ُتَفْعِلِلَني، ُتَفْعِلَالِن، ُتَفْعِلُلوَن، ُتَفْعِلْلَن، :لُِل ُيَفعْ 
  .ُيَفْعِلُل، ُتَفْعِلُل، ُيَفْعِلَالِن، ُتَفْعِلَالِن، ُيَفْعِلُلوَن، ُيَفْعِلْلنَ 
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َفاَعُل، َنَتفاَعُل، تتفاَعُل، َتَتفاَعِلَني، تتفاَعالنِ :َيَتَفاَعُل  ، تتفاَعُلوَن،  َأ
  .َتَتفاَعْلَن، يتفاَعُل، تتفاَعُل، يتفاعالِن، تتفاعالِن، يتفاعلون، يتفاَعْلنَ 

ُل  ْلَن، :َيَتَفعَّ ُلوَن، تتَفعَّ الِن، تتفعَّ ِلَني، تتفعَّ ُل، تتفعَّ ُل، تتفعَّ ُل، نتفعَّ ََفعَّ  َأ
ْلنَ  لون، يتَفعَّ الِن، يتفعَّ الِن، تتفعَّ ُل، يتفعَّ ُل، تتفعَّ   .يتفعَّ

ََفْعَلُل، نتفعلُل، تتفعلُل، تتفعللني، تتفعلالِن، تتفعللوَن، :َيَتَفْعَلُل   َأ
  .تتَفْعَلْلَن، يتفعلُل، تتفْعَلُل، يتفعلالن، تتَفْعَلَالِن، يتفعللوَن، يتفْعَلْلنَ 

أستفِعُل، نْسَتْفِعُل، تستفِعُل، تستْفِعِلَني، تستفِعَالِن، : َيْسَتْفِعُل 
ِعْلَن، يستفِعُل، تستفِعُل، يستفعالِن، تستفعالِن، تستفِعُلوَن، تسَتفْ 

  .يستفِعُلوَن، َيْسَتْفِعْلنَ 
  :فعل األمر

، اْفَعْلنَ  ، -اِْفَعْل، اْفَعِىل، اْفَعَال، اْفَعُلوا  اِْفِعْل، اِْفِعِىل، اِْفِعَال، اِْفِعُلوا
، ُاْفُعْلنَ - اِْفِعْلنَ     ُاْفُعْل، ُاْفُعِىل، ُاْفُعَال، ُاْفُعُلوا

، فاِعْلنَ فا   .ِعْل، فاِعِىل، فاِعَال، َفاِعُلوا
، انَفِعْلنَ    .اْنَفِعْل، انَفِعِىل، انفِعَال، انفِعُلوا
، اْفَتِعْلنَ    .اْفَتِعْل، اْفَتِعِىل، اْفَتِعَال، اْفَتِعُلوا

، َفْعِلْلنَ    .َفْعِلْل، َفْعِلِىل، َفْعِلَال، َفْعِلُلوا
، َتَفاَعْلنَ َتَفاَعْل، َتَفاَعِىل، َتَفاَعَال، َتفَ    .اَعُلوا



 

 

٧٤

 

ْلنَ  ، َتَفعَّ ُلوا َال، َتَفعَّ ِىل، َتَفعَّ ْل، َتَفعَّ   .َتَفعَّ
، َتَفْعَلْلنَ    .َتَفْعَلْل، َتَفْعَلِىل، َتَفْعَلال، َتَفْعَلُلوا

، اسَتْفِعْلنَ    .اْسَتْفِعْل، استفعِىل، استفِعَال، اسَتْفِعُلوا
اىض واملضا   :رع واألمرترصيف أفعال ثالثية ذات خصوصية ىف ا

َوَتَر َيِرتُ تِْر، َوَقَف َيِقُف ِقْف، َوَضع َيَضُع َضْع، َوَدَع َيَدُع َدْع، َوَهَب 
َهيَُب َهْب، َوَزَع َيَزُع َزْع، َوَصَل َيِصُل ِصْل، َوَعَد َيِعُد ِعْد، َوَمَض َيِمُض 

 َجيٌِم ِجْم، َوِسَع ِمْض، َوَزَن َيِزُن ِزْن، َوَسَم َيِسُم ِسْم، َوَصَم َيِصُم ِصْم، َوَجمَ 
  .َيَسُع َسْع، َوِرَم َيِرُم ِرمْ 

عاَم َيُعوم ُعْم، صاَم يُصوم ُصْم، قاَم يُقوم ُقْم، َناَح َينُوُح ُنْح، ماَت   
، كاَد َيِكيُد ِكْد، هاَم َهيِيُم ِهْم، َماَد  َيُموُت ُمْت، َالَح َيُلوُح ُلْح، ساَر َيِسُري ِرسْ

 بِْد، َساَح َيِسيُح ِسْح، ناَم َيناُم َنْم، هاَب هيَاُب َهْب، غاَر َيِميُد ِمْد، َباَد َيبِيدُ 
  .َيَغاُر َغْر، َحاَر َحيَاُر َحْر، َخاَل َخيَاُل َخْل، َناَل َينَاُل َنْل 

َسَعى َيْسَعى اِْسَع، َنَعى َينَْعى اِْنَع، َرَعى َيْرَعى اِْرَع، َرَمى َيْرِمى اِْرِم، 
ى َجيِْرى اِْجِر، َمَىض َيْمِىض اِْمِض، َعَوى َيْعِوى اِْعِو، َمحَى َحيِْمى اِْحمِ ِ، َجرَ 

، َدَعا َيْدُعو ُاْدُع، َسَام َيْسُمو ُاْسُم، َرَجا َيْرُجو ُاْرُج، َبَدا َيْبُدو  ى اِْرشِ ى َيْرشِ َرشَ
  .ُاْبُد، َغَفا َيْغُفو ُاْغُف، َرَنا َيْرُنو ُاْرُن، َجَثا َجيُْثو ُاْجُث 
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ْرَض، َمحَِى َحيَْمى اِْحَم، َدِمَى َيْدَمى اِْدَم، َنِدَى َينَْدى اِْنَد، َرِىضَ َيْرَىض اِ 
َنِسَى َينَْسى اِْنَس، َبِقَى َيْبَقى اِْبَق، َلِقَى َيْلَقى اِْلَق، َبِىلَ َيْبَىل اِْبَل، َخِشَى َخيَْشى 

  .اِْخَش، َعِمَى َيْعَمى اِْعَم، َخِفَى َخيَْفى اِْخَف، َعِرَى َيْعَرى اِْعرَ 
َوَحى َحيِى ِح، َوَعى َيِعى ِع، َوَقى َيِقى ِق، َوَنى َينِى ِن، َوَدى َيِدى ِد، 
ِ، َوِىلَ َيِىل ِل، َرَأى  َوَشى َيِشى ِش، َوَىف َيِفى ِف، َوَكى َيِكى ِك، َوَهى َهيِى 

  .َيَرَى رَ 
  .َأَكَل يأُكل ُكْل، َأَخَذ يأُخذ ُخْذ، َأَمَر َيْأُمر ُمرْ 

، َرنَّ َشقَّ َيُشقُّ ُش  ، نِمَّ ، َنمَّ َينِمُّ ، َرجَّ َيُرجُّ ُرجَّ ، َمرَّ َيُمرُّ ُمرَّ ، َجرَّ َجيُرُّ ُجرَّ قَّ
، َملَّ  ، َصمَّ َيَصمُّ َصمَّ ، َهشَّ َهيَشُّ َهشَّ ، َعزَّ َيِعزُّ ِعزَّ ، َشذَّ َيِشذُّ ِشذَّ َيِرنُّ ِرنَّ

، َعضَّ َيَعضُّ َعضَّ    .َيَملُّ َملَّ
  :ثية ذات خصوصيةترصيف أفعال غري ثال

َأْمَىض ُيْمِىض َأْمِض، انتقى َينَْتِفى اِْنَتِق، متاَدى َيَتامَدى َمتَاَد، اسَتْغنَى 
  .َيْسَتْغنِى اِْسَتْغنِ 

، َتنَاصَّ َيَتنَاصُّ  ، اِْمَتصَّ َيْمَتصُّ اِْمَتصَّ ، اِْنَفكَّ َينَْفكُّ اِْنَفكَّ َأَعدَّ ُيِعدُّ َأِعدَّ
، اِْسَتَعدَّ    .َيْسَتِعدُّ اِْسَتِعدَّ َتنَاصَّ

انقاَد َينَْقاُد اِْنَقْد، اِْرَتاَد َيْرتاُد اِْرَتْد، اِْسَتَامَت َيْسَتميُت اِْسَتِمْت، اِْسَتَفاَد 
  .َيْسَتِفيُد اِْسَتِفدْ 
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يكون ) ومفعول به إن كان فعالمتعديا(وكام يكون للفعل فاعل 
ملبالغة فاعل كذلك  للمصدر واسم الفاعل والصفة املشبهة وأسامء ا

: مفعول به للمصدر" زيدا"، فـ"يعجبنى َمْدُحَك زيًدا: "ومفعول به كقولنا
" الكاف: "، وفاعل املدح هو املخاطب، الذى صار ضمُريه"َمْدُحك"

ضا عىل ذلك. مضافا إليه ُت أن َفْهَمه الكتاَب أمٌر : "ومن األمثلة أ رأ
 والفاعل هو ضمري الغائب ،"َفْهم: "مفعول به للمصدر" الكتاَب "فـ". شاقٌّ 

: أما ىف قولنا مثال". َفْهم"امللتصقة بـ" اهلاء"الذى حتول إىل مضاف إليه هو 
ٌع إبراهيمَ " عٌ "مفعول به لـ" إبراهيمَ " فـ" سليٌم ُمَشجِّ ، الذى هو خرب "ُمَشجِّ
مبتدأ مرفوع بالضم، : سليمٌ : "وإعراب اجلملة كلها جيرى كاآلتى". سليمٌ "
ضا مرفوع بالضم، وهو ىف نفس الوقت خرب " مشجعٌ "و املبتدإ، وهو أ

مررُت : "وىف قولنا. مفعوال له" إبراهيم"بوصف " إبراهيمَ "سبب نصب 
يقٍة مالبسها يقةٍ "فاعل مرفوع بالضم لـ" مالبُسها"نرى أن " بفتاٍة أ ، التى "أ

اٌل العسَل : "وىف قولنا". فتاةٍ "هى ىف  الوقت ذاته نعت لـ ا َأكَّ ُمْكثٌِر ، أى "أ
ال"مفعول به لـ" العسَل "من أكل العسل، نجد أن  ، الذى هو خرب ٌ"َأكَّ

ا: "للضمري حيث نرى " فالٌن َغُفوٌر أخطاَء أصدقائه: "ومثل ذلك قولنا". أ
  ". فالنٌ "، الذى هو ىف ذات الوقت خرب لـ"غفورٌ "مفعول به لـ" أخطاءَ "أن 
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ديثة متيل إىل االستعانة بالم اجلر هنا هذا، واملالحظ أن األساليب احل
يعجبنى َمْدُحك لزيٍد، أرى أن : "تدخلها عىل املفعول به عىل النحو التاىل

ا أكاٌل للعسل ، سليٌم مشجٌع إلبراهيَم، أ أما ". َفْهَمه للكتاِب أمٌر شاقٌّ
يقٍة مالبُسها"عبارة  : فيميل األسلوب احلديث إىل أن جيعلها" مررُت بفتاة أ

يقِة املالبسمر" بتحويل الصفة والفاعل إىل مضاف ومضاف " رُت بفتاٍة أ
" الناس املقيمون الصالَة واملؤتون الزكاةَ : "وعىل هذا يمكننا أن نقول. إليه

،  "املؤتون"و" املقيمون"عىل أهنام مفعوالن لـ" الزكاة"و" الصالة"بنصب 
ضا أن نقول بحذف " و الزكاةِ الناس املقيُمو الصالِة واملؤتُ : "ويمكننا أ
  .باإلضافة" الزكاة"و" الصالة"النون من الصفتني وَجّر 

  :أسامء األفعال
وهى كلامت ليست أفعاال، لكن النحويني يفرسوهنا وكأهنا أفعال، 

َبُعَد ما "معناها " شتان بني كذا وكذا"أو " َشتَّاَن كذا وكذا"فيقولون مثال إن 
عان"، و"بني هذا وذاك عجب"بمعنى" واًها"، وإن "عَرسُ "معناها " َرسْ ، "أ

معناها " َصهْ "، و"َأْرَىض "بمعنى " َبْخ "، و"أستحسن"بمعنى " ِزهْ "و
َدْعَك أو َدْعنَا "بمعنى " َبْلهَ "، و"ُكفَّ عن احلركة"معناها " َمهْ "، و"اسكت"

عْ "بمعنى" َهيَّا"، و"من ساءل قائال". َأْرسِ كيف تكون أسامء : ولكنى أ
ا أفضل أن نقول ونوجهها عىل أهنا ن الدليل عىل أهنا أسامء؟ أ  أفعال؟ وأ
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إن هذه الكلامت هى جمرد صيغ لفظية تعرب عن معنى التعجب أو التأوه أو 
" شتان"أما إعراب ما بعدها فاالسم الذى يقع بعد . إلخ... االستحسان

وال داعى إلرهاق أذهاننا . منصوب" َبْلهَ "مرفوع، واالسم الذى يقع بعد 
ل الذى عمل ىف أوالمها الرفع، وىف ثانيتهام النصب، بل علينا أن بالعام

ه هكذا تكلمت العرب، وكفى اهللا املؤمنني القتال وكنا، ونحن . نعرف أ
أطفال بالقرية، حينام نرى محارا واقفا ىف حاله هادئا ىف بالدة ينتظر صاحبه 

 التى هو مرتاح فيها أو ىف الشارع أو َنطَِّلع عليه من ُنَوْيِفَذٍة ىف جدار الزريبة
تنا قائلني ، فام "َزرْ : "يأكل التبن والفول ىف الشارع الذى نسكنه نرفع أصوا

يكون منه إال أن يتهيج ويرفع رأسه فاحتا فمه وكاشفا عن أسنانه القبيحة 
" َزرْ "وناهقا بصوت عال منكر أشد اإلنكار، فنضحك نحن ونزداد من 

واآلن ما هذه . نجرى ضاحكني سعداءهذه إىل أن يظهر صاحبه فيطاردنا ف
الكلمة؟ هل هى اسم؟ هل هى فعل؟ هل هى اسم فعل؟ هل هى فعل 
ه صوت يسمعه احلامر  ا ال أقول بشىء من هذا بل أكتفى بالقول بأ اسم؟ أ

نى. فيهيج ال أحد منا نحن البرش محار : ومل هييج احلامر؟ واجلواب: وتسأ
ه إْن حتى جييب عىل هذا السؤال، فاذهب إذن  واستنظف لك محارا واسأ

  .فهم عنك واستطاع أن جييبك
  :األسامء املرفوعة
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األسامء املرفوعة هى الفاعل ونائب الفاعل واملبتدأ واخلرب واسم 
ما هذا : "ىف قولنا" ما"، واسم "كاد وأخواهتا"، واسم "كان وأخواهتا"

بع هذه األ"إن وأخواهتا"، وخرب "فأرا سامء سواء ، وطبعا أى تابع من توا
وعالمات رفعها هى الضمة لالسم . كان عطفا أو بدال أو توكيدا أو نعتا

عباٌس، العباُس، فاطمُة، الفاطمُة، كاتٌب، الكاتُب، ِمْرَوحٌة، : "املفرد
ضا"إلخ... املِْرَوَحةُ  رجاٌل، الرجاُل، رياٌح، الرياُح، : "، وجلمع التكسري أ

، ومجع املؤنث "إلخ... مالئكٌة، املالئكةُ قلٌم، األقالُم، مسامُري، املسامُري، 
سمرياٌت، السمرياُت، فاطامٌت، الفاطامُت، : "السامل أو مجع األلف والتاء

ُت،  ٌت، النارضا َمكاُت، َوْرَداٌت، الَوْرداُت، نارضا َسَمكاٌت، السَّ
أما ىف حالة مجع املذكر السامل واألسامء ". إلخ... مفتوحاٌت، املفتوحاُت 

وها، أخوك، ُفوُه، َمحُوِك، ذو : " بالواواخلمسة فريفع حممدون، املحمدون، أ
كتاباه، فستاناها، : "وأما ىف حالة املثنى فيكون الرفع باأللف. شجاعةٍ 

  ...".والَِداكم، قلبامها
  :الفاعل

فاعال، فهو الذى ": الالعب"نسمى " ركل الالعُب الكرةَ "ىف مجلة 
ْكل، وىف مجلة  ضا عن " ُل َمِرَض إسامعي"فعل الرَّ إنه " إسامعيل"نقول أ

ه مل يفعل املرض فاعال إذن؟ إن كلمة : فكيف سميناه. فاعل رغم أ
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هى جمرد مصطلح، وال تعنى بالرضورة أن الفاعل هو ىف كل " الفاعل"
احلاالت يفعل الفعل، بل ىف بعضها فقط، وىف بعضها اآلخر يتحقق الفعل 

 حتقق من خالل إسامعيل ليس من خالله كام ىف حالة املرض، فاملرض إنام
: فإذا قلنا. والفاعل موضعه بعد الفعل، فإذا تقدم عىل الفعل كان مبتدأ. إال

". ركل الكرة"، فالالعب مبتدأ، واخلرب هو مجلة "الالعُب ركل الكرة"
مبتدأ، " إسامعيل: "فنقول" إسامعيُل َمِرَض "وعىل نفس الشاكلة نعرب 

فعال ال تكتفى بمفعول واحد بل حتتاج وبعض األ. مجلة اخلرب" َمِرَض "و
" ثوًبا"مفعول أول، و" الفقريَ "، فـ"َكَسْوُت الفقَري ثوًبا: "مفعولني، مثل

َم األستاُذ طالَبه الدرَس، : "ومثلها. مفعول ثان أعطى األُب اْبنَه مكافأًة، َفهَّ
ال ا ُم أهدى حممٌد صديَقه دراجًة، َأْوَىل الطبيُب مريَضه عنايًة كبريًة، أ ملحكَّ

وعند بناء هذه اجلمل ذات املفعولني للمجهول ". ابنى اجلائزَة الكربى
يتحول املفعول األول إىل نائب فاعل ويظل املفعول الثانى مفعوال 

َم الطالُب الدرَس، ُأْهِدَى : "ومنصوبا، فنقول ُأْعطَِى االبُن مكافأًة، ُفهِّ
ِيَل ابنى اجلائزَة الكربىالصديُق دراجًة، ُأوِىلَ املريُض عنايًة كبريًة،   ". ُأ

ه مرفوع مات الديُك، أكل : "وهذه أمثلة عىل ذلك. وحكم الفاعل أ
احلامران التبَن، تصايَح الغالمان، استذكرت الفتاتان الدرَس، لعب 

ُدون طعاَمهم، هدأت الدجاجاُت  وكام قلنا من قبل ". األوالُد، أكل املحمَّ
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 اجلملة الفعلية فإن هذا ال يغري طبيعتها إن تقدم املفعول مثال عىل الفعل ىف
" التبن"لظلت اجلملة فعلية وظل " التبَن أكَل احلامرُ : "فلو قلنا. الفعلية

طعاَمهم "وهو نفسه ما نقوله ىف . مفعوال به كام كان قبل تقدمه عىل الفعل
ما زال مفعوال به، وما زالت اجلملة فعلية مل " طعاَمهم"فـ". أكل املحمدون

م اجلار واملجرور أو ظرف الزمان أو ظرف . وهكذا... تتغري ويمكن أن نقدِّ
املكان أو املفعول املطلق أو املفعول ألجله عىل الفعل ىف اجلملة الفعلية 
وتظل فعلية كام هى، ويظل العنرص الذى تقدم عىل الفعل هو هو نفسه كام 

يُذ، ليًال ىف الفصل نام التلم: "وهذه أمثلة عىل ذلك. كان قبل أن يتقدم
ْوِقيُّون، رضًبا شديًدا  سنلعب مباراَتنا ضد الزمالك، عند املسجد جيتمع الشَّ

ُر اِحلَامَر، َأَمًال ىف الصلح والتفاهم جئُت ملقابلتك   ...".رضب احلَامَّ
  :نائب الفاعل

فامذا نفعل، والفاعل . ألمر أو آلخر نريد أو ُنْضَطّر إىل حذف الفاعل
ة الفعلية؟ هل نرتكها بركن واحد؟ الواقع أن اللغة هو أحد ُرْكنَِى اجلمل

حني ُحيَْذف الفاعل ُتنِيب عنه املفعول به إذا كان الفعل متعديا، أما إذا كان 
فعىل سبيل . إلخ... الفعل الزما فينوب عنه اجلار واملجرور أو الظرف

، "األستاذ"، وهو "مدَح األستاُذ الطالَب "املثال إذا ُحِذف الفاعل ىف مجلة 
بإحالل املفعول به، وهو الطالب، حملَّ " ُمِدَح الطالُب : "فإننا نقول
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به فنرفعه بعد أن كان منصوبا"األستاذ" وهذا، كام قلنا، ىف . ، ونعطيه إعرا
أما ىف نحو . اجلمل ذات األفعال املتعدية، أى التى تشتمل عىل مفعول به

عون أمام النادى: "قولنا ، وىف "ُتِمَع أمام النادىُاْج : "فنقول" اجتمع املشجِّ
د العصفوُر فوق الشجرة: "قولنا َد فوق الشجرة: "نقول" َغرَّ ، وىف "ُغرِّ
: ، وىف قولنا"ُاْنُحنَِى للجمهور: "نقول" اِْنَحنَى املمثل للجمهور: "قولنا

: ، وىف قولنا"ُاْنُتِفَض ِضدَّ املدّرب: "نقول" اِْنَتَفَضت اجلامهُري ضد املدّرب"
ت ال" ، أى حدث "ُفرَّ من أمام األسد: "نقول"  غزالن من أمام األسدَفرَّ

ُينَمُّ عىل : "نقول" َينِّم مازٌن عىل رشادٍ : "وىف قولنا. فرار من أمام األسد
َدت اجلهود بدون : "وىف قولنا. ، أى أن نميمة تقع عىل رشاد"رشادٍ  َتَبدَّ
َد بدون ثمرة: "نقول" ثمرة . وهكذا... مرة، أى تم تبديٌد بدون ث"ُتُبدِّ

ولنتنبه إىل أن الفعل املبنى للمجهول ىف هذه احلالة يظل بصيغة املسند إىل 
ضمري الغائب املفرد املذكر ىف كل احلاالت كام هو واضح من األمثلة التى 

  .سقناها
اضية واملضارعة قبل وبعد إسنادها إىل نائب الفاعل  :صيغ األفعال ا

ل )ُيْفَعُل (، ُيْفِعُل )ُأْفِعَل َ(، َأْفَعَل )ُل ُيْفعَ (، َيْفعُل )ُفِعَل (َفعَل  َل (، َفعَّ ، )ُفعِّ
ُل  ُل (ُيَفعِّ ، ُيَفْعِلُل )ُفْعِلَل (، َفْعَلَل )ُيَفاَعُل (، ُيَفاِعُل )ُفوِعَل (، َفاَعَل )ُيَفعَّ

َل )ُيَفْعَلُل ( َل (، َتَفعَّ ُل )ُتُفعِّ ُل (، َيَتَفعَّ اَعُل ، َيَتفَ )ُتُفوِعَل (، َتَفاَعَل )ُيَتَفعَّ
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، َينَْفِعُل )ُاْنُفِعَل (، اِْنَفَعَل )ُيَتَفْعَلُل (، َيَتَفْعَلُل )ُتُفْعِلَل (، َتَفْعَلَل )ُيَتَفاَعُل (
، َيْسَتْفِعُل )ُاْسُتْفِعَل (، اِْسَتْفَعَل )ُيْفَتَعُل (، َيْفَتِعُل )ُاْفُتِعَل (، اِْفَتَعَل )ُينَْفَعُل (
  ).ُيْسَتْفَعُل (

اىض واملضارع إىل مبنى وهذه أمثلة عىل حتول ِصيَ  غ الفعل ا
اىض أوال. للمجهول َب (َرضَب : ونبدأ با ، َنمَّ )ُعدَّ (، َعدَّ )ُفرَّ (، َفرَّ )ُرضِ

، )ِعيمَ (، عاَم )نِيمَ (، نام )ِسريَ (ساَر "، ")ُقِوَل "وأصلها . ِقيَل (، َقاَل )ُنمَّ (
َف )ُأِحيَل ( َأَحاَل ،)ُأِشريَ (، َأَشاَر )ُأِعدَّ (، َأَعدَّ )ُأْكِرمَ (َأْكَرَم  َف (، َعرَّ ، )ُعرِّ

ى )ُغطَِّى (َغطَّى  َى (، َسمَّ ، جاَرى )ُعوِدَى (، عاَدى )ُعوِمَل (، عاَمَل )ُسمِّ
، اِْنَقَرَض )ُاْنُدِحرَ (، اِْنَدَحَر )ُاْهنُِزمَ (، اِْهنََزَم )ُموِرَى (، َماَرى )ُجوِرَى (
، اِْنَتَخَب )ُاْنُتِحرَ (، انتَحَر )ْنُحنَِى اُ (، اِْنَحنَى )ُاْنُطِوَى (، اِْنَطَوى )ُاْنُقِرَض (
، اِْهَتَدى )ُاْصُطِفَى (، اِْصَطَفى )ُاْعُتِدَى (، اِْعَتَدى )ُاْنُتِقَى (، اِْنَتَقى )ُاْنُتِخَب (
، َتنَاَهى )ُتُدوِركَ (، َتَداَرَك )ُتُظوِهرَ (، تظاَهَر )ُتُدوِوَل (، َتَداَوَل )ُاْهُتِدَى (
ُ (، متاَدى )ُتنُوِهَى ( َك )ُتنُوِئَى (، تناَءى )وِدَى ُمت َك (، َمتَسَّ ، )ُتُرنَِّح (، َتَرنََّح )ُمتُسِّ

َ (، َجتَىلَّ )ُمتُنَِّى (َمتَنَّى  َحَم )ُاْسُتْبِعدَ (، استبَعَد )ُجتُىلِّ ِحمَ (، اِْسَرتْ ، اِْسَتْثنَى )ُاْسُرتْ
  ).ُاْسُتْصِفَى (، اِْسَتْصَفى )ُاْسُتْثنَِى (

ُب : واآلن مع املضارع ُب (َيْرضِ ، َينِمُّ )ُيَعدُّ (، َيُعدُّ )ُيَفرُّ (، َيِفرُّ )ُيْرضَ
، َينَاُم )ُيَعامُ (، َيُعوُم )ُيَسارُ (، َيِسُري ")ُيْقَوُل "أصلها . ُيَقاُل (، َيُقوُل )ُينَمُّ (
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ُف )ُحيَاُل (، ُحيِيُل )ُيَشارُ (، ُيِشُري )ُيَعدُّ (، ُيِعدُّ )ُيْكَرمُ (، ُيْكِرُم )ُينَامُ ( ، ُيَعرِّ
ى )ُيَغطَّى(، ُيَغطِّى )ُف ُيَعرَّ ( ى(، ُيَسمِّ ، ُيَعاِدى )ُيَعاَمُل (، ُيَعاِمُل )ُيَسمَّ
، َينَْدِحُر )ُينَْهَزمُ (، َينَْهِزُم )ُيَامَرى(، ُيَامِرى )ُجيَاَرى(، ُجيَاِرى )ُيَعاَدى(
َينَْتِحُر ، )ُينَْحنَى(، َينَْحنِى )ُينَْطَوى(، َينَْطِوى )ُينَْقَرُض (، َينَْقِرُض )ُينَْدَحرُ (
، َيْصَطِفى )ُيْعَتَدى(، َيْعَتِدى )ُينَْتَقى(، َينَْتِقى )ُينَْتَخُب (، َينَْتِخُب )ُينَْتَحرُ (
، َيَتَداَرُك )ُيَتَظاَهرُ (، َيَتَظاَهُر )ُيَتَداَوُل (، َيَتَداَوُل )ُهيَْتَدى(، َهيَْتِدى )ُيْصَطَفى(
ُك )ُيَتنَاَءى(، َيَتنَاَءى )ُيَتَامَدى(ى ، َيَتَامدَ )ُيَتنَاَهى(، َيَتنَاَهى )ُيَتَداَركُ ( ، َيَتَمسَّ
ُك ( نَُّخ )ُيَتَمسَّ نَُّح (، َيَرتَ ، َيْسَتُبِعُد )ُيَتَجىلَّ (، َيَتَجىلَّ )ُيَتَمنَّى(، َيَتَمنَّى )ُيَرتَ
ِحُم )ُيْسَتْبَعدُ ( َحمُ (، َيْسَرتْ   ).ُيْسَتْصَفى(، َيْسَتْصِفى )ُيْسَتْثنَى(،َيْسَتْثنِى )ُيْسَرتْ

وكام قلنا ىف تقدم الفاعل عىل الفعل وحتوله إىل مبتدإ نقول إن تقدم 
نائب الفاعل عىل الفعل جيعله مبتدأ وتصري اجلملة اسمية بعد أن كانت 

فهذه مجلة فعلية " اْسُتْذِكَرت الدروُس : "فإذا قلنا عىل سبيل املثال. فعلية
، فإذا بدا لنا ُ"وسالدر"ونائب فاعل هو " ُاْسُتْذِكَرْت "تتكون من فعل هو 

صارت " الدروُس اْسُتْذِكَرْت : "أن نقدم نائب الفاعل عىل الفعل وقلنا
الدروُس "هى مجلة اخلرب، وحتولت مجلة " اْسُتْذِكَرْت "مبتدأ، و" الدروس"

  .من مجلة فعلية إىل مجلة اسمية" اسُتْذِكَرْت 
  :كان وأخواهتا



 

 

٨٥

 

 وليس وما زال كان وأصبح وأمسى وبات وَظلَّ "ونكتفى منها هنا بـ
كان "و. ، أما األفعال الباقية فاستخدامها ىف عرصنا نادر بوجه عام"وما دام

ا كان " وأخواهتا ترفع املبتدَأ وتنصب اخلَرب، وتعمل هذا ىف املبتدإ واخلرب أ
ى فيه، فنقول ُكْن يا عبَد السالِم طالبا متفوقا، : الزمن الذى يمكن أن تأ

، َتبِيُت البنتان ستصبُح جهاُد فتاًة مثقفةً  ، سوف ُيْمِسى املريضان معاَفَيْنيِ
الِني َطَوال النهار، ليست الطالبتان ُمْهِمَلَتْنيِ ِ،  ْيُدون شغَّ مرسورَتْني، يظل الزَّ
ال يزال الوالدون َقِلقني عىل أوالدهم، ال َتَزْل يا سعيُد مستيقظا حتى 

  ".خوَف عليهمالصباح، ما دامت أمهاُت األطفال موجوداٍت معهم فال 
ى خرب هذه األفعال جارا وجمرورا أو ظرف زمان أو  وكثريا ما يأ

يكون األوالُد ىف : "ظرف مكان، أو مجلة فعلية أو مجلة اسمية، فنقول
، ظل األسُد داخَل عرينه طوَل اليوم، ليس اللعُب هناًرا بل  منازهلم ظهرا

خلقها اهللا، ما دام ليًال، ال تزال الشمُس تبزُغ صباحا من جهة الرشق منذ 
  ".العامُل رئيُسه راٍض عن شغله فإنه حيصل عىل مكافآت كثرية

سيكون ىف املنزل : "وقد يتقدم اخلرب عىل اسمها أحيانا فنقول مثال
، ظلَّ داخَل عرينِه األسُد، ليست هناًرا املباراُة بل ليًال، أصبح  األوالُد ظهرا

. وهكذا..." ا زال سائرين األوالدُ مطمئنا حممٌد، باتت سعيدتني الفتاتان، م
  .واملهم أن يتقبل الذوق هذا التقديم فال يكون هناك اعتساف أو حتذلق
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  :مـــا
ْيِن، ما : "ىف قولنا ما سمٌري هازال، ما غادُة مهملًة، ما الرجالن حاِرضَ

، ما اخلالدون قليِلني، ما الفاطامُت هيِّناِت الشأنِ  ان غاضبَتْنيِ نجد أن " املرأ
بني اسمها " إال"أما حني نضع . مرفوع، وخربها منصوب" ما"م اس

ما زينُب إالجارٌة لنا، ما : "وخربها فال ينتصب اخلرب بل يكون مرفوعا
ِيدوَن إال فاعلو خري ِن إال  تلميذاِن صغريان، ما السَّ   ".الَعْمرا

  :كاد وأخواهتا
َع، كاد، أوَشَك، عَ "ونكتفى منها بام ُيْسَتْعَمل حاليا، وهى  َسى، َرشَ

وهى تدخل عىل املبتدإ الذى خربه مجلة فعلية فعلها مضارع، ويظل ". َبَدأَ 
ولكى تريح وتسرتيح َأْدِخْل عىل . املبتدأ مرفوعا بعد أن يصري اسام هلا

رشع، "أما مع ". أن: "احلرف" كاد، أوشك، عسى"املضارع الذى ىف خرب 
كاد : "ت تلك األفعالوهذه أمثلة عىل استعامال. فال جيوز ذلك" بدأ

ُننا أن  ْيفاِن أن يصال، عسى جريا الالعُب أن يسجل  هدًفا،  ُيوِشك الضَّ
ع أطفاُلنا َجيُْرون، بدأ الرصاُص ينهمرُ   ".يزورونا الليلة، َرشَ

  :منصوبات األسامء
بلًدا، البلَد، ورقًة : "عالمة نصب األسامء هى الفتحة لالسم املفرد

أطباًقأ، األطباَق، أحصنًة، األحصنَة، جبابرًة، ": وجلمع التكسري" الورقةَ 
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اجلبابرَة، زهوًرا، الزهوَر، ُكُتًبا، الُكُتُب، مساجَد، املساجَد، مناديَل، 
محاماٍت، احلامماِت، : "، والكرسة جلمع األلف والتاء"إلخ... املناديَل 

َجْرياِت، ورقاٍت، الورقاِت، حنف ياٍت، فاطامٍت، الفاطامِت، ُشَجْرياٍت، الشُّ
احلنفياِت، تفاحاٍت، التفاحاِت، سمراواٍت، السمراواِت، َطِويَالٍت، 

اك، أخاه، محاها، فاها، ذا ": "األسامء اخلمسة"، واأللف ىف "الطويالِت  أ
، والياء الساكنة املفتوح ما قبلها واملكسور ما بعدها "علٍم، ذا ماٍل، ذا خلٍق 

ُجَلْني، َزيْ - َرُجَلْنيِ : "ىف املثنى ، َقَلَمْنيِ - نََبْنيِ  الرَّ ْينََبْنيِ ، -  الزَّ  القلَمْنيِ
، َنْجَوَيْنيِ - صفحَتْنيِ  ، مستْشَق ََيْنيِ - الصفحَتْنيِ ، " املستْشَفَيْنيِ -  النَْجَوَيْنيِ

حممِديَن، : "والياء املكسور ما قبلها واملفتوح ما بعدها ىف مجع املذكر السامل
  ". ، القائِمَني، نائِمَني، الناِئِمنيَ املحمِديَن، حامتَِني، احلامتَِني، قائِمنيَ 

واع األسامء املنصوبة هى املفعول به، وخرب  ، "كان وأخواهتا"وأ
، وكل املستثنى "إال"، ومعظم املستثنى بـ"إن  وأخواهتا"، واسم "ما"وخرب 

الت اجلَُمل"، و"خال، عدا، حاشا، ما خال، ما عدا، ما حاشا"بـ ، "ُمَكمِّ
وقد ".  واملفعول ألجله واملفعول معه واملفعول فيهاملفعول املطلق"وهى 

أما ". إن وأخواهتا"واسم " ما"وخرب " كان وأخواهتا"مر الكالم عن خرب 
استعمل حممٌد املحموَل، اشرتت غادُة كاتوًبا جديًدا، : "املفعول به فمثل

، لبست الفتاتان فستاَنْيهام، أخذ الشبان معهم  أكل املحمدان الوجبَتْنيِ
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واملفعول به ىف هذه اجلمل  ". ِدِهيم، شاهدِت الفتياُت املحالِت التجاريةَ والِ 
، فستاَنْيهام، والِِدهيم، : "هو عىل التواىل املحموَل، كاتوًبا، الوجبَتْنيِ

َى ". املحالِت  : وتالحظ أن كال منها قد وقع الفعل عليه، وهلذا ُسمِّ
لنسبة للمفعول به إذا كان وهذا با. ، أى َفَعَل به الفاعل ما فعل"مفعوال به"

، أما إذا كان ضمريا فنقول أى استعمل (استعمله حممد : "اسام ظاهرا
أى (، أكلهام املحمدان )أى اشرتت كاتوبا جديدا(،  اشرتته غادُة )الكاتوَب 
، أخذوهم الشبان معهم )أى لبستا الفستانني(، لبستهام الفتاتان )الوجبتني

). أى شاهدن املحالت التجاريةَ ( الفتيات ، شاهدْهتا)أى أخذوا والِِدهيم(
ألهنا تكون ملتصقة " ضامئر النصب املتصلة: "وتسمى هذه الضامئر

ى : "بالفعل، وأما ضامئر النصب املنفصلة فمثل قولنا ى (إياَى ُحيِبُّ أ أ
ونا )حيبنى ونا حيبنا(، إيانا حيب أ ، إياِك )أى أحبَك (، إياَك ُأِحبُّ )أى أ

، )أى أحبكم(، إياكم ُأِحبُّ )أى أحبكام(، إياكام أحّب )بِك أى أح(ُأِحبُّ 
، إياُهنَّ )أى ُأِحبُّكن(إياُكنَّ ُأِحبُّ  ، إيامها ُأِحبُّ ، إياها ُأِحبُّ ، إياه ُأِحبُّ

وهى هنا قد سبقت . ألهنا ال تلتصق بأفعاهلا" منفصلة: "وسميت". ُأِحبُّ 
ضا ضامئر النصب املنفصلة . أفعاهلا ىف قولنا مثال ىف االستثناء كام نقابل أ
غ انا، ما أحببُت إال إّياَك، : "املفرَّ ى إال إيَّ اَى، ما َأَحبَّ أ ى إال إِيَّ ما َأَحبَّ أ

ما أحببُت إال إّياِك، ما أحببُت إال إّياكام، ما أحببُت إال إّياُكْم، ما أحببُت إال 
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، ما أحببُت إال إّياه، ما أحببُت إال إّياها، ما  أحببُت إال إّيامها، ما إّياُكنَّ
كذلك  تقابلنا الضامئر املنفصلة ". أحببُت إال إياهم، ما أحببُت إال إياهنَّ 

كنُت إياه، وأصبحنا : "أو مفعوال ثانيا مثل" كان وأخواهتا"إذا كانت خربا لـ
بستموهم إياها، -إياهم، وصارت الفتيات إياها  أطعمتمونا إياه، أ

فس الشخص الذى رأوه أمس، وأصبحنا ، أى كنت ن"أعطيتموه إيامها
مدرسني مثلهم، وصارت الفتيات النامذج املطلوبة، وأطعمتمونا اجلبن، 
بستموهم القمصان التى كانوا يريدوهنا، وأعطيتموه الكتابني اللذين  وأ

ى الضمري عقب حرف جر أو عقب مضاف، . كان حيتاجهام مثال وقد يأ
ِمنِّى، إلينا، عنَك، : " ىف قولنا مثالوىف هذه احلالة ال يكون إال متصال كام

 ".لِك، فيكام، معكم، خالهلن، إليه، هبا، عليهام، رفاُقهم، ُكُتُبهنّ 
الت اجلملة   :ُمَكمِّ

معروف أن اجلمل ىف معظم األحيان ال تقترص عىل الفعل والفاعل 
ىف حالة الفعل الالزم وال عىل الفعل والفاعل واملفعول به ىف حالة الفعل 

دى، بل هناك عنارص كالمية أخرى زيادة عىل ذلك قد حيتاجها الكالم املتع
وهذه . كى تكون الصورة بكل دقائقها واضحة للمستمع أو القارئ

العنارص هى املفعول املطلق واملفعول ألجله واملفعول معه واملفعول فيه 
ه حيتاج إ(وكلها . واحلال والتمييز واالستثناء ىل ما عدا االستثناء مؤقتا أل
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وباملناسبة فإن بعض اجلهالء يتهمون العربية . ُتنَْصب) شىء من التفصيل
، وهو اهتام سخيف، فالعربية تعرف "adverb: ْربڤَِأدْ "الـبأهنا ختلو من 

بتفصيل أكرب وأحسن مما هو عليه ىف اللغات األوربية، إذ هو " ربڤاألد"
وهذه . ب واحدعندنا مقسم إىل كذا بابا بينام نجده هناك منحرصا ىف با

واب التى ينقسم إليها  ىف لغتنا هى املفعول املطلق واملفعول " ربڤاألد"األ
  .ألجله واملفعول معه واحلال والتمييز وظرفا الزمان واملكان

واع عىل  واملفعول املطلق عبارة عن مصدر منصوب، وله ثالثة أ
الرضب استذكرت الدرَس استذكاًرا، اهنلنا عليهم ب "-١: النحو التاىل

ًخا واملفعول املطلق ىف هذه األمثلة هو ". اهنياًال، رصخنا من الرعب رصا
املصدر املوجود ىف هناية اجلمل السابقة، وهو مشتق من الفعل ومنصوب 

استذكرت الدرَس استذكارا شديدا،  "-٢. ومهمته هنا التأكيد. كام نرى
ًخ   -"ا عالًيااهنلنا عليهم بالرضب اهنياال عنيفا، رصخنا من الرعب رصا

أكلنا َأْكَل امليِّتِني من اجلوع، جرينا أمام الكالب َجْرَى الرعِب، استوَقَفنا "
كني وهذا النوع من املفعول املطلق هو ". جنوُد الكمني استيقاَف املتشكِّ

 وهناك نوع ثالث للمفعول املطلق يدل عىل -٣. لوصف طبيعة احلدث
بَُّك ُحبَّْني، يموت اجلباُن ميتاٍت ُأحِ : "عدد املرات التى وقعها احلدث، مثل

ويمكننا أن نقدم املفعول املطلق عىل ". كثريًة، ملحُت خياَله ملحًة واحدة
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استذكارا استذكرنا، اهنياال عليهم بالرضب اهنلنا، َأْكَل : "الفعل فنقول مثال
ْعِب من الكالب َجَرْينا، ميتاٍت كثريًة  امليتني من اجلوع أكلنا، َجْرَى الرُّ

  ". يموت اجلبنان، ملحًة واحدًة ملحُت خياَله
َقبَّْلُت الرضيَع عدًدا كبًريا، رضبُت احلصاَن َسْوَطْني، : "وىف قولنا

تدربُت عىل اإللقاء عرشين مرًة، استذكرُت قليًال، رشح األستاذ الدرس 
قد نابت " مراٍت، سوَطْني، عرشين، قليال، أحسنَ "نجد أن " أحسَن رشٍح 

وهلذا . إهنا نوع رابع من املفعول املطلق: طلق، أو قلعن املفعول امل
اضية كالتاىل. ُنِصَبْت  َقبَّْلُت الرضيَع : "ويمكننا توجيه الكالم ىف األمثلة ا

ُقُبَالٍت ذاَت عدٍد كبٍري، رضبُت احلصاَن رضبتني بالسوط، تدربُت عىل 
ألستاذ اإللقاء تدريباٍت عددها عرشون، استذكرت استذكارا قليال، رشح ا

  .وهكذا"... الدرس رشًحا هو األحسن
  :املفعول ألجله

زرعُت الورَد البلدىَّ ىف حديقتى ِعْشًقا لعبريه الَفتَّان، يقرأ لطفى "
كثريا رغبًة ىف التثقف، تعطى سلوى الفقراء من طعامها وماهلا بِرا هبم، 

ناُس املكاَن أحرض يوسُف املتخاِصَمْني أمامه ُبْغَيَة اإلصالح بينهام، هجر ال
اِفُتون من أصواهتم كراهيَة إزعاج  نفوًرا من روائحه الكرهية، كانوا ُخيَ
ه ضابط، يضع حسٌن  النائمني، يرتدى أجمُد مالبَس الرشطة إهياًما للناس أ
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اضية  نرى أن كلامت ". النيشاَن عىل صدره دائام َزْهًوا به ىف اجلمل ا
، بغيَة، نفوًرا،" هى األسباب التى "  كراهيَة، زهًوا عشًقا، رغبًة، بِرا
َى كل من هذه . أقدم الفاعلون عىل فعل ما فعلوه" ألجلها" ومن هنا ُسمِّ

وحكم . وكام ترى فإن هذه الكلامت مصادر". مفعوال ألجله: "الكلامت
وإذا وجدت تعبريات . املفعول ألجله، حسبام ُتَبنيِّ لنا األمثلة، هو النصب

ًفا لكذا، انتهاًكا حلق فالن، ) لفالنّى فعل فالن الشىء ا: "(مثل استظرا
احتقاًرا لعالن، انتقاًصا من قدره، ُحبا فيه، بغًضا له، حتمًسا لقضيته، هروًبا 
يه،  ًزا بأ من الدائنني، غطرسًة وكًربا، تواضًعا ولينًا، ابتغاَء الثواب، اعتزا

ًء لذمته، استهالكً  ا للوقت، إحساًسا بالنقص،  شعوًرا باملسؤولية، إبرا
ًة ورمحًة، استغفاًال  يه، تقليًدا ألستاذه، مودَّ نًا بذكرى أ ًجا لفالن، تيمُّ إحرا
ج، حتنينًا للقلوب، استدراًرا للعطف، تلويًثا لسمعة الرشفاء، تنويًعا  للُسذَّ
اّىل، تنويًرا للعقول، ترهيًبا جلريانه وختويًفا،  ملصادر دخله، حتسينًا لوضعه ا

ًبا من حكم املحكمة، ضعًفا رياًء ونفاًقا، ا ًرا، هترُّ دًة من العلم، اضطرا ستزا
َهْت  أمام األمر الفالنى، نزوال عىل حكم الواقع، ردا عىل اإلهانة التى ُوجِّ

َء كذا  ا ا قطعه عىل نفسه من وعد، َجرَّ ًما  ، ِرًضا بام )بسببه(إليه، احرتا
  .فكل تعبري منها مفعول ألجله..." َتمَّ 

  :املفعول معه
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سارت احلافلُة والنيَل حتى وصلْت سوهاج، َسِهَر العاشُق والقمَر "
طول الليل، عاش العقاُد والكتاَب كل حياته، صحوت وأذاَن الفجر، نمُت 
َهِت  ونباَح الكالب ىف الشارع، تناول عبُد احلليم طعاَمه والزهوَر، تنزَّ

 ما لك -سيقىالفتيات ىف احلقول وعبَري أزهار الفول، اسرتخى عمرو واملو
تم واملسدساِت؟ ىف ". وسعيدا؟ ما لنا وإياهم؟ ما نحن والقطَط؟ ما أ

: ويسمى. األمثلة السابقة نالحظ أن االسم الواقع بعد الواو منصوب
، وهو ما يصاحب الفاعل عند فعله ما يفعل أو املبتدأ عند "املفعول معه"

مع املبتدإ ىف الكالم عنه ولكن دون أن يشارك الفاعل ما فعل أو يدخل 
بل " ؟...ما لك و"الكالم عنه، فضال عن املفعول معه الذى تسبقه عبارة 

فالنيل ال يسري برفقة احلافلة بل احلافلة . يكون حارضا مع كل منهم فقط
َل سريها ليس إال ه طوا وكذلك األمر ىف املثال الثانى، فالقمر ال . تالزم جمرا

وىف املثال الثالث ال . ر العاشقيسهر وال ينام، لكنه كان منريا وقت سه
نى عند  يمكن أن يقال إن نباح الكالب نام حني نمت، لكن املقصود هو أ

بع ال يقول عاقل إن الزهور . نومى كنت أسمع نباحها وىف املثال الرا
ه تناول طعامه مع وجود  تناولِت الطعام مع عبد احلليم، لكن املراد هو أ

ائدة ل اخلامس ال يصح أن نقول إن عبري أزهار وىف املثا. الزهور عىل ا
الفول كان يتنزه مع الفتيات، بل املفهوم أهنن كن يشممن عبري تلك 
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ناء نزهتهن ىف احلقول وىف املثال األخري ال يقال بطبيعة احلال إن . األزهار أ
ه اسرتخى عىل  املوسيقى اسرتخت كام يسرتخى عمرو، ولكن املعنى أ

  .وهكذا... صوت املوسيقى
 ):ظرف الزمان وظرف املكان(املفعول فيه 

ه يمثل الوعاء الزمانى أو املكانى " مفعوال فيه: "ويسمى الظرف أل
ا : "فإذا قلنا مثال. الذى حيدث فيه الفعل ظرف " عًرصا "فـ" ناَم حمموٌد َعْرصً

" مكانا"فـ" نزلنا مكاًنا ُمْعَشْوِشًبا: "وإذا قلنا. زمان، والنوم قد حدث فيه
وكام نالحظ فإن ظرف الزمان . وهكذا... ن، والنزول حدث فيهظرف مكا

فظرف الزمان واملكان هو اسم منصوب يدل عىل . أو املكان يكون منصوبا
الزمان أو املكان الذى وقع فيه الفعل كام مر ىف املثالني السابقني، أو اسم 

كلت عنَد أ: "حيدد وقوع الفعل بالنسبة للزمان واملكان كام ىف األمثلة التالية
املغرب، رحلنا ُقَبْيَل الفجر، عدنا إىل املدرسة بعَد انتهاء الدرس، أكل 
ناَء اإلجازة، جلس  التالميذ خالَل الفسحة، مكث األطفاُل ىف  البيت أ
ون أماَم البيت، جتولْت ساميُة داخَل املُْتَحف، حط العصفور فوَق  اَملْدعوُّ

ا، انعطفنا يساًرا، تقع أسوان الشجرة، جتمعنا حتَت الرشفة، ذهبنا يمينً 
جنوَب مرص، يوجد البحر األمحر رشَق البالِد، نصىلِّ نحَو القبلة، اجته 

ناء، أمام، داخل، "فـ". األوالد شطَر املدرسة عند، ُقَبْيل، بعد، خالل، أ
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هى أسامء حتدد " فوق، حتت، يمينا، يسارا، جنوب، رشق، نحو، شطر
ناءه أو "كان، أى وقوع الفعل بالنسبة للزمان وامل عند كذا أو خالله أو أ

دات تكون ". إلخ... فوقه أو حتته أو َشَامله أو جنوَبه وبعض هذه املحدِّ
كانت " عنَد املغرب: "فإذا قلنا. ظرف زمان أو ظرف مكان حسب السياق

. ظرف مكان" عند"كانت " عنَد اجلامعة: "ظرف زمان، وإذا قلنا" عند"
، إذ ..."د، خالل، خارج، داخل، َعْرب، نحو، َوْسطَ َلَدى، قبل، بع"ومثلها 

 خالَل - قبَل البيت ببيتني/  قبَل العرص-لدى الِعَشاءِ / لدى املحطة: "نقول
 داخَل املدة - خارَج املبنى/  خارَج الزمن- خالَل الديار/ اإلجازة
نحَو /  نحَو الظهر- َعْربَ املحيط/  َعْربَ األزمان- داخَل املدرسة/ املحددة

وقَتئٍذ، : "ومن الظروف الزمانية". وْسَط املنازل/  وْسَط األسبوع- ربالغ
ومن  الظروف ...". ذاَت ليلة/ قبَلئٍذ، بعَدئٍذ، ساعَتئٍذ، يوَمئٍذ، ذاَت يومٍ 

ضا َّاَن، َمَتى، بَني، بينَام، حينَام، عنَدما، هنالك، هناك، هنا، : "أ نام، َأ َن، أ أ
َىلْ    .، وُحتَْفظ كام هى مضبوطة هنا"حيُث، أمِس، َوْسَط، َحَوا

  :احلـــال
ناء  هو الوضع الذى يكون عليه فاعل الفعل أو املفعول أو املجرور أ

حارضُت الطالب واقًفا، استسلم : "حدوث الفعل كام ىف األمثلة التالية
جنود العدو لنا يائسني، أكلِت البناُت اآليس كريم مرسوراٍت، دخل 
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 بدأ األوالد الرحلة وقد امتألت قلوهبم الطالبان القاعة متأخَرْين،
بالسعادة، عاد سامى إىل بيته وهو حزين، واجه املطفئون النار ىف شجاعة، 
نامت الفتاتان وىف قلبيهام أمل أن تنحل املشكلة ىف الصباح، عبد احلميد 
شاعًرا أفضل منه ناثرا، مجال وهو جالس أهدأ أعصابا منه وهو واقف، 

سحبنا اللص إىل قسم الرشطة مرتعًبا، تغطينا باألحلفة أكلنا اللحم باردا، 
ةً  ر وضعى، أو حاىل، عند " واقفا"فـ". ممزقًة، نمنا ىف احلجرة مغربَّ تصوِّ

نى كنت واقفا تصور وضعه أو حاله " شاعرا "و. إلقائى املحارضة، وهو أ
تصور وضع " وهو حزين"ومجلة . عند تفوقه عىل نفسه حني يكتب النثر

عبارة تصور وضع " ىف شجاعة"و. له عند عودته إىل بيتهسامى أو حا
وواضح أن احلال قد يكون صفًة، وقد . إلخ... املطفئني ىف مواجهة النار

وىف هذه احلالة األخرية كثريا ما . يكون جارا وجمرورا، وقد يكون مجلة
واحلال إذا كان صفة ". واو احلال: "يسبق اجلملة واو، وهذه الواو تسمى

ه عالمة النصب، أما إذا كان جارا وجمرورا أو مجلة فال جمال تظهر علي
ويمكنك أن تقدم احلال عىل صاحبها ىف . لظهور هذه العالمة بطبيعة احلال

كثري من األحيان متى كان هناك ما يدعو إىل ذلك من األغراض البالغية 
واقًفا حارضُت : "ومتى قبل الذوق ذلك التقديم، ومن ثم يمكننا أن نقول

/ ىف شجاعة واجه املطفئون النار"، "حارضُت واقًفا الطالَب / لطالبا
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وهو جالٌس مجاٌل أهدأ أعصابا منه وهو "، "واجه املطفئون ىف شجاعٍة النارَ 
  . وهكذا"... مجاٌل أهدأ أعصابا وهو جالس منه وهو واقف/ واقٌف 

  :التمييــز
ةَ : "الحظ العبارات التالية  ِمْسَطَرًة، أحد عرش طالًبا، تِْسَع َعْرشَ

عرشون قلًام، ثالث وعرشون بطاقًة، ثالثون جنيها، أربعون وجبًة، مخسون 
األسامء ". عاًما، تسعون يوًما، مخسة وتسعون كتابا، تسع وتسعون ورقةً 

ى بعد  أحد عرش أو إحدى عرشة إىل تسعة وتسعني أو تسع "التى تأ
ومثلها ". زا متيي: "وتوضح طبيعة العدد تكون منصوبة وتسمى" وتسعني

ى بعد  كم خروًفا ُذبِح ىف : "االستفهامية كقولنا مثال" كم"األسامء التى تأ
ىف " كم االستفهامية"ومثل ". العيد؟ كم طالًبا وطالبًة خترجوا هذا العام؟

، أى "اشرتيُت كذا قميصا: "كام ىف قولنا" كذا"أن متييزها ُينَْصب كلمة 
اشرتيت كذا : "نكررها فنقولويمكن أن . اشرتيت كثريا من القمصان

  . ، فتكون الكثرة أكرب"وكذا قميصا
دا نقول إن التعامل مع العدد ومتييزه يكون كالتاىل كتاٌب : "واستطرا

ٌة واحدةٌ  تان اثنتان-واحٌد، ِمْرآ يا- كتابان اثنان، مرآ  -  ثالثُة كتٍب، ثالُث مرا
يا يا... أربعة كتٍب، أربُع مرا ُة ُكُتٍب، َعْرشُ  عَ - تسعُة كتٍب، تِْسُع مرا َرشَ

يا يا- مرا ةً -  بضعة كتب، بضع مرا َة مرآ  اثنا - َأَحَد عَرشَ كتاًبا، إحدى َعْرشَ
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ةً  َة ِمْرآ ةً - َعَرشَ كتاًبا، اثنتا َعْرشَ َة مرآ تِْسَعَة ...  ثالثَة َعَرشَ كتاًبا، ثالَث َعْرشَ
ةً  َة مرآ  عرشون - آة بضعة عرش كتابا، بضع عرشة مر- َعَرشَ كتاًبا، تِْسَع َعْرشَ

ةً  ًة، ثالثون كتاًبا، ثالثون ِمْرآ تسعون كتاًبا، تسعون ... كتاًبا، عرشون مرآ
ةً  ةً -مرآ  اثنان وعرشون كتاًبا، -  واحٌد وعرشون كتاًبا، إحدى وعرشون مرآ

ةً  ةً - اثنتان وعرشون مرآ تسعٌة ...  ثالثٌة وعرشون كتاًبا، ثالٌث وعرشون مرآ
ةً  ًة - وتسعون كتاًبا، تسٌع وتسعون مرآ  تسعون كتاًبا وَنيٌِّف، تسعون مرآ

ةٍ -وَنيٌِّف  ةٍ -  مائُة كتاٍب، مائُة مرآ  ثالُثامئِة كتاٍب، -  مائتا كتاٍب، مائتا امرأ
ةٍ  ةٍ ... ثالُثامئِة مرآ ةٍ -تِْسُعامئة كتاٍب، تِْسُعامئِة مرآ ُف مرآ ُف كتاٍب، أ فا -  أ  أ

ةٍ  فا مرآ ةٍ  ثالثُة آالِف كتاٍب، ثالُثة آالِف م-كتاٍب، أ تسعُة آالِف ... رآ
ةٍ  ةٍ -كتاٍب، تِْسَعُة آالِف مرآ  مليونا كتاٍب، مليونا -  ِمْلُيوُن كتاٍب، ِمْلُيوُن مرآ

ةٍ  ةٍ -مرآ تسعُة ماليِني كتاٍب، تِْسَعُة ...  ثالثُة ماليِني كتاٍب، ثالثُة ماليِني مرآ
ةٍ    .وهلم جرا ... ماليني ِمْرآ

 -ُل، الطالبة األوىلالطالُب األو: "أما ىف أعداد الرتتيب فنقول
 الطالُب -  الطالُب الثالُث، الطالبُة الثالثةُ - الطالُب الثانِى، الطالبة الثانيةُ 

بعةُ  بُع، الطالبُة الرا  الطالُب - الطالُب العاُرش، الطالبُة العارشةُ ... الرا
ةَ  ، الطالبُة احلاديَة َعْرشَ ، الطالبُة الثاني-احلادَى َعَرشَ َة  الطالُب الثانَى َعَرشَ

ةَ  ةَ - َعْرشَ ـ الطالبُة الثالثَة َعْرشَ ، ...  الطالُب الثالَث َعَرشَ الطالُب التاسَع َعَرشَ
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ةَ   الطالُب -  الطالُب العرشون، الطالبُة العرشون-الطالبُة التاسعَة عْرشَ
 الطالُب الثانى والثالثون، -احلاِدى والعرشون، الطالبُة احلاديُة والعرشون

 الطالُب الثالث والتسعون، الطالبُة الثالثة - ونالطالبة الثانية والثالث
ائةُ - والتسعون ائُة، الطالبُة ا  -  الطالُب األلُف، الطالبُة األلُف -  الطالُب ا

 الطالُب املليوُن، - الطالب احلادى بعد األلف، الطالبة احلادية بعد األلف
د  الطالب احلادى بعد املليون، الطالبة احلادية بع-الطالبة املليون

  ...".  املليون
ى بعد  ضا األسامء املنصوبة التى تأ أفعل "ومن التمييزات أ

حًة وجه التفضيل بني املتفاِضَلْني، مثل" التفضيل ا أكثر منك : "موضِّ أ
دون أرسع من  ّذ طعًام، املحمَّ ماًال، هو أقوى عزيمًة، هذه احللوى أ

اقًة، املحموِدين ضحًكا، الفستان املعروض ىف الواجهة الزجا جية أروع أ
شوارع العاصمة اجلديدة أحسن رصًفا من غريها، البنات أرّق من الصبيان 

فاض اإلناء : "وخذ بالك من نوع التمييز اآلخر ىف األمثلة التالية".  شعوًرا
ماًء، هذا الكالم يشّوهنى سمعًة، ُيْثنُون عىل حامٍد صحبًة، سليامُن قوىٌّ 

اضية هو كالتاىلوأصل الكالم ىف اجلم". أعصاًبا ، "فاض ماُء اإلناءِ : "ل ا
اء"فكان  فاعال مرفوعا ومضافا، لكنهم َأَحلُّوا املضاف إليه حملَّه، " ا

اء إىل متييز منصوب بعدما كان فاعال مرفوعا ل ا وىف املثال الثانى . فتحوَّ
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ه سمعتى: "كان أصل الكالم هو " السمعة"، فكانت "هذا الكالم يشوِّ
" السمعة"مضافة، لكنهم َأَحلُّوا املضاَف إليه حملها، وحتولت مفعوال به و

، "ُيْثنُون عىل صحبة حامد: "وىف املثال الثالث كان أصل الكالم. إىل متييز
جمرورة بحرف جر ومضافة، لكنهم أحلوا املضاف إليه " صحبة"فكانت 

وهناك نوع رابع من التمييز . إىل متييز منصوب" الصحبة"حملها، وحتولت 
قًة، وذاك ابنُها : "يتضح من األمثلة التالية هذا ماىل حقا، وذلك كتاُبه َرسِ

والكلامت األخرية ". َتَبنًِّيا، وهذه شهادته العلمية ُزوًرا، وهذه زوجته ُعْرًفا
من هذه اجلمل هى ُحْكٌم عىل ما سبقها من كالم ىف نفس اجلمل يوضح 

  . منصوبوكل منها متييز . حقيقته من الصدق أو العكس
عىل  أن هناك نوعا آخر من التمييز لكنه جمرور ال منصوب، وهو متييز 

كم مباراٍة لعبُت، وكم العٍب رقَّْصُت، وكم : "كام ىف قولنا" كم اخلربية"
ْلُت، وكم آهِة إعجاٍب سمعُت، وكم مديٍح نِْلُت، وكم فلوٍس  هدٍف سجَّ

كثر ما لعبت من ما أ: "واملعنى". كسبُت، وكم كباٍر عرفُت وصادْقُت 
مباريات، وما أكثر ما رّقصْت من الالعبني، وما أكثر ما سجلت من 

ومثل ذلك التمييز ىف اإلعراب باجلّر متييز العدد من ثالثة ". إلخ... أهداف
ف فطالًعا عىل  إىل عرشة، والعدد مائة والعدد مائتان والعدد ثالثامئة حتى أ
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َعْرش نساٍء، مائة جنيٍه، مخسامئة ثالثة رجاٍل، ستة أصناٍف، : "هذا النسق
ف سيارٍة، ثالثة آالف بطيخٍة، مليون نسخةٍ    ...".أرنٍب، أ

 :االستثناء
إذا أراد أى منا، حني يكتب، أال خيطئ ىف باب االستثناء دون الدخول 

خال، "ينصب كل مستثنى بـ: ىف تفاصيله بل متاهاته يمكنه أن يتبع اآلتى
ما عدا " إال"، وكذلك كل مستثنى بـ"ا حاشاعدا، حاشا، ما خال، ماعدا، م

" سعيدٌ ("هل نام إال سعيُد؟ "أو " ما نام إال سعيدٌ "االستثناء املفرغ، مثل 
ُت إال سعيًدا)فاعل مرفوع َت إال سعيًدا؟" ، مارأ " سعيًدا" ("أو هل رأ

نيُت إال عىل سعيدٍ "، )مفعول به منصوب نيُت إال عىل " ما أ أو هل أ
واالستثناء املفرغ، كام هو "). عىل: "جمرور بحرف اجلر" دٍ سعي"("سعيٍد؟

واضح أمامنا، هو االستثناء املنفى أو املستفهم عنه واخلاىل من املستثنى 
مرة أخرى يمكننا مطمئنني أن ننصب كل املستثنيات ما عدا املستثنى . منه

نجح : "املفرغ كام قلنا، ثم فليكن بعد ذلك تركيب االستثناء ما يكون
َر ا لطالب إال طالبني، ما نجح الطالب إال طالبني، نامت احلمُري إال احلَامَّ
ر ليس من احلمري، فهو منقطع " استثناء منقطعا: "ويسمون هذا( ألن احلَامَّ

، صاحْت إال ديًكا )عنهم ال يدخل ىف جنسهم، وإن كان يصاحبهم
  ".الديوُك، ما صاحت إال ديًكا الديوكُ 
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أكل : "فُيَجرُّ دائام ىف أى وضع" ِسَوى"و" غري"أما املستثنى بـ
الضيوُف غَري حاتٍم أو أكل الضيوف سوى حاتٍم، ما أكل الضيوُف غَري 
حاتٍم أو سوى حاتٍم، هل أكل غُري حاتٍم أو سوى حاتٍم؟ ما أطعمُت غَري 
حاتٍم، ما أطعمُت سوى حاتٍم، هل أطعمُت غَري حاتٍم؟ هل أطعمت سوى 

 حاتٍم، ما َرضيُت عىل سوى حاتٍم، هل رضيُت حاتٍم؟ ما رضيُت عىل غريِ 
" سوى"و" غري"أما ". عىل غِري حاتٍم؟ هل َرضيُت عىل سوى حاتٍم؟

فسهام فتنصبان  إال إذا كان االستثناء مفرغا فيعربان كام لو مل يكن  أ
  . هناك استثناء

من أدوات االستثناء، وهو ما ال " ال سيام"وبعض النحويني َيُعّد 
ق عليه، إذ هى عىل العكس من ذلك تفيد االسَم التاَىل هلا تأكيَد احلكم أواف

ُأِحّب : "إننا حني نقول. الواقع عىل االسم السابق عليها ال استثناَءه منه
ال نستثنى التفاح من حبنا للفواكه بل نختصه " الفواكه، وال سيام التفاح

ج ما بعدها مما قبلها بل وعىل هذا فهى ال ُختْرِ . بتأكيد وقوع هذا احلب عليه
نى "ُأِحّب الفواكه، ال ِسيَّام التفاح"ذلك أن معنى . تزيده دخوال فيه ، أ

والدليل عىل أهنا . أحب الفواكه، وأحب التفاح أكثر شىء ىف هذه الفواكه
ة أداة استثنائية أخرى فال  نا ال يمكن أن نستبدل هبا أ ليست لالستثناء أ

كذلك ينفق ". حاشا التفاح/ سوى/ إالأحب الفواكه : "نقول مثال
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تفصيال وتفصيصا وىف " ال سيام"النحويون وقتا غري قصري ىف رشح معنى 
ى بعدها، وهو ما ال أرى معنى له وال  إعراهبا وإعراب االسم الذى يأ

، وكفى اهللا املؤمنني "وبخاصة: "لزوما، وأكتفى بالقول بأن معناها اإلمجاىل
: ختتلف عن  ترمجة أدوات االستثناء" ال سيام"ة واملعروف أن ترمج. القتال

" en particulier"باإلنجليزية،  و" in particulier"فهى ترتَجم بــ
 except, saving- sauf, à"بالفرنسية، أما أدوات االستثناء فترتجم بـ

l'exception de"أما إعراب االسم الواقع . ، وهذا غري ذاك
ت باخليار فرتفعه أو تنصبه أو جتره سواء بعدها ففى منتهى السهولة، إذ  أ

وليس هناك أى داع أو لزوم لتصديع املخ بتوجيه كل . كان نكرة أو معرفة
وأن االسم " وبخاصة"واملهم أهنا تعنى . إعراب من هذه اإلعرابات الثالثة

التاىل هلا يقبل أى إعراب جتود به عليه، فهو كائن طيب متواضع راىض 
وال يطلب الكثري وال حيب التعقيد أو التنطع الذى الطبع وابن حالل، 

هذا، وليس . ومع االسم الذى يتلوها" ال سيام"يتعامل به النحويون مع 
طِية أو  رشطا أن يكون ما بعدها اسام، بل كثريا ما تعقبها مجلة حالّية أو َرشْ

ل البطيَخ ال سيام واجلوُّ حارٌّ : "شبه مجلة كام ىف األمثلة التالية ، أفضل ُأَفضِّ
، ..."البطيخ ال سيام إذا كان اجلو حارا، أفضل البطيخ ال سيام ىف اجلو احلار

  .ثم نحمد اهللا سبحانه محدا كثريا أن وفقنا إىل هذا التيسري
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  :األسامء ا ملجرورة
فأما : جير االسم إذا دخل عليه حرف جر، أو إذا كان مضافا إليه

، الكاف، حتى، الالم، الباء، ِمْن، إىل، َعْن، َعَىل "حروف اجلر فهى  ، ىف، ُربَّ
من البيِت، إىل : "، وذلك ىف مثل قولنا"واو القسم، تاء القسم، باء القسم

ج، ُربَّ أٍخ لك مل تلده  اجلامعة، عن طريِق النفِق، عىل َمْتِن حافلة، ىف املدرَّ
يك، ملحمٍد ولٌد واحٌد، ركبُت احلافلَة حتى اجلامعِة، باهللاِ  ك كأ  أمك، عمُّ

  ".وواهللاِ وتاهللاِ َألُْقِلَعنَّ عن التدخني
، )أى أن خالدا يملك املنزل(منزُل خالٍد : "وأما اإلضافة ففى مثل

الباب جزء من (، باب املزرعِة )األستاذ مؤلف الكتاب(كتاُب األستاِذ 
أى (، مباراة األربعاِء )الرائحة صادرة عن الوردة(، رائحة الوردة )املرزعة

، مكافأة )اجلامعة مكان انعقاده(، مؤمتر اجلامعِة )يوم األربعاءزمن إقامتها 
حلم متعلق (، ُحْلم املستقبِل )أى أن املكافأة كانت من نصيب عىلٍّ (َعِىلٍّ 

، عصري جهينَة )أرغفة مصنوعة من الشعري(، أرغفة الشعِري )باملستقبل
ورا واملضاف إليه يكون جمر. وهكذا)"... عصري من إنتاج رشكة جهينة(

  .  كام قلنا
عباٍس، العباِس، ولٍد، الولِد، : "عالمة اجلر الكرسة ىف االسم املفردو

شمٍس، الشمِس، ِمْسَطَرٍة، املسطرِة، مهووٍس، املهووِس، نائٍم، النائِم، 
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رِ  ٍر، املتنمِّ أطفاٍل، األطفاِل، ِغْرباٍن، الغرباِن، : "، وىف مجع التكسري"ُمَتنَمِّ
، نجوٍم، النجوِم، ِعَبا ٍد، العباِد، أحذيٍة، األحذيِة، ِفَيَلٍة، الِفَيَلِة، ُخْرضٍ

باِت، غرفاٍت، : "، وىف مجع األلف والتاء"إلخ... اخلُْرضِ  باٍت، البوا بوا
الغرفاِت، كراساٍت، الكراساِت، صفحاٍت، الصفحاِت، سمكاٍت، 

اٍت، الرباِت، صاحلاٍت، الصاحلاِت، مرشفاٍت، املرشفاِت   ...السمكاِت، َربَّ
أما ىف األسامء والصفات املمنوعة من التنوين فعالمة اجلر هى ". إلخ

ِمْن إبراهيَم، إىل ُعَمَر، ىف رمضاَن، عن أمحَد، َعَىل فاطمَة، إىل رجٍل : "الفتحة
ُل أغنياَء، صيحاُت مجاهريَ  َء، أموا ، لكن إذا ما "إلخ... عطشاَن، بوردٍة محرا

املمنوعة من التنوين أو أضيف دخلت األلف والالم عىل االسم أو الصفة 
االسم أو الصفة املمنوعة إىل التنوين عادت الكرسة لتصري عالمة اجلر 

ر الوردِة : "بالنسبة إليهام، مثل ىف مساجِد القاهرة، ىف املساجِد، بجوا
وِر الساداِت، ىف رمضاِن اخلري ِء اخلدين، إىل أ ٍة محرا ِء، المرأ ". إلخ... احلمرا

ثنى هى الياء الساكنة املفتوح ما قبلها واملكسورة النون وعالمة اجلر ىف امل
، : "التى بعدها ، الورقَتْنيِ َدْيِن، ورقَتْنيِ َدْيِن، املحمَّ مَّ ، ُحمَ ، الكتاَبْنيِ كتاَبْنيِ

، الغادَتْنيِ  ، غادَتْنيِ ، الناجحَتْنيِ ، كذلك فالياء عالمة اجلر "إلخ... ناجحَتْنيِ
ىل عكس ياء املثنى مسبوقة بحرف مكسور ىف مجع املذكر السامل، لكنها ع

عباِسَني، العباِسَني، صائِمَني، الصائِمَني، َزْيِديَن، : "ومتبوعة بنون مفتوحة
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ْيِديَن، متاموتَِني، املتاموتَِني، متفتِِّحَني، املتفتحني وباملثل فإن ". إلخ... الزَّ
يَك، َأِخيه،: "الياء هى عالمة اجلر بالنسبة لألسامء اخلمسة  َمحِيها، فيها أ

  ".، ِذى ماٍل، ِذى َتْقَوى، ذى جتارَب )أى َفِمها(
، وكل األمثلة التى مرت هى من  وقد يكون املضاف إليه اسام ظاهرا

كتابى، سياراتنا، : "هذا القبيل، وقد يكون ضمريا، فنقول عىل سبيل املثال
وامها، ُوُرودَك، منزلِك، ُكوَباكام، كراريسكم، أقالمكّن، ساعُته، حذاؤها،  أ

وهذه األمثلة ال مشاكل فيها، ولكن فلننتبه إىل ما ". زعامؤهم، زميالهتنّ 
ُهَداَى، :  ُهًدى- َقَفاَى، قفانا، قفاَك، قفاِك، قفاكام، قفاكم، قفاكنّ : قًفا: "يىل

، ماِضينَا، :  ماضٍ - ُهَدانا، ُهَداَك، هداِك،هداكام، هداكم،  هداكنَّ  ماِىضَّ
، ماِضيه، ماضيها، ماضيَك، ماضيِك، ماضيكام ، ماضيكم، ماضيكنَّ
، هادينا، هاديَك، هاديِك، :  هادٍ - ماضيهام، ماضيِهْم، ماضيِهنَّ  هادىَّ

، هاديِه، هادهيا، هادهيام، هادِهيم، هادِهينَّ   - هاديكام، هاديكم، هاديكنَّ
، : ساعٍ  ، ساِعينَا، ساعيَك، ساِعيِك، ساعيكام، ساعيكم، ساعيكنَّ ساِعىَّ

، شاكينا، شاكيَك، :  شاكٍ - عيِهام، ساعيِهْم، ساعيِهنّ ساعيِه، سا شاِكىَّ
، شاكيِه، شاكيها، شاكيِهام، شاكيِهْم،  شاكيِك، شاكيكام، شاكيُكْم، شاكيُكنَّ

  ".شاكيِهنَّ 
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عالمات إعراب االسم املفرد واملثنى ومجع املذكر السامل ومجع املؤنث 
  :ملمنوعة من الرصفالسامل ومجع التكسري واألسامء اخلمسة واألسامء ا

 ىف حالة الرفع توضع عىل آخره ضمة، وىف حالة :إعراب االسم املفرد
وإذا . النصب توضع عىل آخره فتحة، وىف حالة اجلر توضع عىل آخره كرسة

كان االسم عاريا عن األلف والالم  ومل يكن مضافا وال توجد علة فيه متنعه 
ن، وىف حالة النصب  من الرصف وضعت ىف حالة الرفع عىل آخره ضمتا

ولكن ىف حالة دخول . فتحتان، وىف حالة اجلر كرستان، وهذا هو التنوين
األلف والالم عليه أو ىف حالة إضافته إىل اسم آخر أو وجود سبب فيه 

ٌد، وصل املحمُد، وصل : "يمنعه من الرصف خيتفى التنوين وصل حممَّ
 ضاع منى مبلٌغ، -  الشارعِ  أضاء نوٌر، أضاء النوُر، أضاء نورُ -حممُد اخلريِ 

شاهدُت زيًدا، شاهدُت الزيَد، شاهدُت "، "ضاع املبلُغ، ضاع مبلُغ اجلمعيةِ 
 استعملُت ورقًة، استعملُت الورقَة، استعملُت ورقة - زيَد الرجولةِ 

اسِ  شاهدُت "، " أكلُت تفاحًة، أكلُت التفاحَة، أكلُت تفاحَة الَغَداء-الُكرَّ
  ". ، شاهدت ِفيَل امللهىِفيًال،  شاهدُت الِفيَل 

فى  ف. يصدق عليه ما يصدق عىل إعراب املفرد:إعراب مجع التكسري
حالة الرفع توضع عىل آخره ضمة، وىف حالة النصب توضع عىل آخره 

وإذا كان االسم عاريا عن . فتحة، وىف حالة اجلر توضع عىل آخره كرسة
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 من الرصف وضعت األلف والالم  ومل يكن مضافا وال توجد علة فيه متنعه
ىف حالة الرفع عىل آخره ضمتان، وىف حالة النصب  فتحتان، وىف حالة اجلر 

ولكن ىف حالة دخول األلف والالم عليه أو ىف . كرستان، وهذا هو التنوين
حالة إضافته أو وجود سبب فيه يمنعه من الرصف إىل اسم آخر خيتفى 

طالُب الفرقة نجح طالٌب كثريون، نجح الطالُب، نجح : "التنوين
ت ُأُسوَد الغابةِ -األوىل ت األُُسوَد، رأ ُت ُأُسوًدا، رأ ُت ُكُتًبا، -  رأ  قرأ

رِ   أحرضُت أرغفًة، أحرضُت األرغفَة، - قرأُت الكتَب، قرأُت كتَب املقرَّ
  ".أحرضُت أرغفَة الشعريِ 

ّر بياء ساكنة، ويسبق :إعراب املثنى  ُيْرَفع باأللف، وُينَْصب وُجيَ
: لياَء حرٌف مفتوح ويليها نوٌن مكسورة ُحتَْذف عند اإلضافةاأللَف وا

ئرِ " ، -زارنى طالباِن، زارنى الطالباِن، زارنى طالَبا اجلزا  أكلُت برقوَقَتْنيِ
، أكلُت برقوَقَتِى الشامِ  ، رغبت ىف  - أكلُت الربقوَقَتْنيِ  َرِغْبُت ُ ىف َخْوَخَتْنيِ

، رغبت ىف َخْوَخَتِى لبنان   ".  اخلَْوَخَتْنيِ
 يرفع بواو قبلها ضمة، وينصب وجير بياء :إعراب مجع املذكر السامل

جاء : "قبلها كرسة، وتىل الواو والياء نون مفتوحة حتذف عند اإلضافة
قنا نبيني كثريين، صدقنا -َنبِيُّون كثريون، جاء النبيون، جاء نبيُّو اهللاِ   صدَّ
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ن، نؤمن بالنبيني، نؤمن بنَبِيِّى  نؤمن بنبيني كثريي- النبيني، صدقنا َنبِيِّى اهللاِ 
  ". اهللا

 ىف حالة الرفع توضع عىل آخره ضمة، وىف :إعراب مجع املؤنث السامل
وإذا كان االسم عاريا عن . حالة النصب واجلر توضع عىل آخره كرسة

األلف والالم  ومل يكن مضافا وال توجد علة فيه متنعه من الرصف ُوِضَعْت 
ضمتان ال ضمة واحدة، وىف حالة النصب  واجلر ىف حالة الرفع عىل آخره 

ىف أرستنا فتياٌت كثرياٌت، : "كرستان ال كرسة واحدة، وهذا هو التنوين
 أرى ىف أرستنا فتياٍت - الفتياُت ىف أرستنا كثرياٌت، فتياُت األرسِة كثرياٌت 

 ُنْعَجُب بفتياٍت - متعلامٍت، نشجع الفتياِت املتعلامِت، نشجع فتياِت األرسةِ 
  ".ثرياٍت، نعجب بالفتياِت املتعلامِت، نعجب بفتياِت األرسةِ ك

و، أخو، محو، فو، "  األسامء اخلمسة هى :إعراب األسامء اخلمسة أ
، وُتْرَفع بالواو، وُتنَْصب باأللف، وُجتَّر بالياء برشط أن تكون مضافة "ذو

وك: "ألى اسم ظاهر أو ألى ضمري ما عدا ضمري املتكلم، فنقول / جاء أ
اك و حممد، وقابلُت أ يك/ جاء أ ا سعاد، وتكلمُت إىل أ تكلمت / قابلت أ

ى أصدقائى شكرت / قام أخو فاطمة، شكرُت أخاها/  قام أخوها-إىل أ
نيُت عىل أخيها ، أ نيت عىل أخى سميحة/ أخا عىلٍّ وصل /  َوَصَل َمحُوه- أ
كل مع محى أ/ صحب محا سيد، َأَكَل مع َمحِيه/ محو إبراهيم، َصِحَب محاه
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شممت / فو أمحد طيب الرائحة، شممُت فاكَ /  ُفوَك طيب الرائحة-سامل
أى ( هذا رجٌل ذو مال -نظرت إىل ىف حممود/ فا سعيد، نظرُت إىل ِفيَك 

ت رجًال ذا علم، َتَطلَّْعُت إىل رجل ٍذى شهامة)صاحب مال   ".، رأ
به واع املمنوع من التنوين وإعرا الصفات  هذا النوع من األسامء و:أ

ضا بالفتحة إذا مل يكن مضافا أو  يرفع بالضمة، وينصب بالفتحة، وجير أ
أو أضيف إىل غريه صار " أل"لكنه إذا ما دخلت عليه . ُحمَىل باأللف والالم

ّر بالكرسة زينب، "وُيْمنَع االسم الَعَلُم من التنوين إذا كان مؤنثا كـ. ُجيَ
فة، ُعْروة، َعَبَدة، فتحية، ُسَهْيَلة، نجاح، سمرية، أمل، معاوية، حارثة، َطرَ 

سليامن، داود، هارون، ُموَسى، إبراهيم، "أو أجنبيا كـ" فاطمة، رجاء
، وإن "إسحاق، يعقوب، يوسف، إلياس، عيسى، مرقس، مريم، راُعوث

كان االجتاه اآلن هو عدم إعراب األسامء األجنبية والوقوف عليها كام هى 
ف ونون زائدتني كذلك ُيْمنَع العَ . ىف لغاهتا َلم من الرصف إذا كان منتهيا بأ

ن، َثْوبان، َمهْدان، َمْروان، "كـ شعبان، رمضان، عدنان، سلامن، َذْوقان، َعامَّ
، ُقْزمان، ُجَعْيِفران، ")ليىل غفران"كام ىف اسم (َمحْدان، َسْمعان، ُغْفران 

ان، َدْمحان، فَ  ْشوان، َبْدران، َرْغبان، ُنَعْيامن، ُجْربان، ِعْمران، ُعْثامن، َعفَّ
ضا من التنوين إذا كان ". َسْودان، َعْبدان، ُحْلوان، َغَطفان ويمنع العلم أ

ف، "عىل وزن الِفْعل كـ َيْعُرب، َأْمحَد، َيْثِرب، َيْشُكر، َيُعوق، َيُغوث، َأْرشَ
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ر، ُدئِ  ومن ". لأجمد، َأْرَشد، َأْكَمل، َأْمحَر، َيُموت، َيِعيش، َيِزيد، َتْغِلب، َشمَّ
ضا ما كان عىل وزن  ُعَمُر، ": "ُفَعل"املمنوع من التنوين من أسامء األعالم أ

، ُهَبُل،  ُزَفُر، ُزَحُل، ُثَعُل، ُجَشُم، ُمجَُح، ُقَزُح، ُدَلُف، ُعَصُم، ُجَحا، ُبَلُع، ُمَرضُ
ا كان مركبا وباملثل ُيْمنَع العلم من التنوين إذ". ُهَذُل، ُقَثُم،  ُلَبُد،  ُبَرُع،  ُعَبدُ 

تركيبا مزجيا، أى مركبا من كلمتني صارتا كلمة واحدة فال تنفصالن 
حرضموت، َبْعلَبّك، َمْعِديَكِرب، ُطولَكَرم، أوَرَشلِيم، ِجْربائيل، إسامعيل، "كـ

فيل، ِعْزرائيل، ميكائيل، صموئيل، بيت حلم، ُبْختنَْرص، بورسعيد،  إرسا
  ".بورفؤاد، بورتوفيق، بورسودان

ف هذا ىف  األعالم، أما الصفات فتمنع من التنوين إذا كانت منتهية بأ
ان، يقظان، "ونون زائدتني كـ غضبان، عطشان، جوعان، َغْرثان، شبعان، َحرَّ

َنْومان، َنْعسان، فرحان، َمْآلن، َريَّان، َصْديان، َهيْامن، َعيَّان، َتْعبان، َحْردان، 
ضا من التنوين إذا ومتن". َعْجالن، َخْربان، َجْربان، َسْكران ع الصفات أ

يض، َأْصَفر، أزرق، أسمر، أسود، "كـ" َأْفَعل"كانت عىل وزن  ل، أمحر، أ َأوَّ
َْقع، أمحق، َأْشَدق،  َأْحَوى، َأْهَدل، أشهب، أدهم، أشقر، أعرج، أعمى، َأ
 ، أجرب، َأَشّل، أعور، أحول، َأْرَقط، َأْرَقش، َأْقَطش، َأْعَرس، أحسن، أسوأ

: كام ُمتْنَع الصفات اآلتية من التنوين...". غر، أوسع، أذكى، أغبىأكرب، أص
جاؤوا واحدا واحدا، "، أى "جاؤوا ُأَحاَد، ُثنَاَء، ُثَالَث، ُرَباَع، ُسَباَع، ُعَشارَ "
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بمعنى " اثنني اثنني، ثالثًة ثالثًة، أربعة أربعة، سبعة سبعة، عرشة عرشة
ومتنع من التنوين كذلك ".  معاجاؤوا كل اثنني أو كل ثالثة أو كل عرشة"

  ...".ُأَخر، ُكَرب، ُصَغر: "، مثل"ُفَعل"الصفات املجموعة التى عىل وزن 
يث املقصورة، وهى : وهناك أسباب أخرى متنع من التنوين ف التأ أ

ى ىف آخر االسم كـ ف زائدة تأ َسْلَوى، نجوى، َنْشَوى، َرْضَوى، َفْدَوى، "أ
، َعْدَوى، َدْعَوى، ُشوَرى، ُعْقَبى، ُأوَىل، ُأْخَرى، ُدْنيا، ُسْلَمى، ُسْعَدى، َفْتَوى

َاَمى، ُسَكاَرى، ُأَساَرى،  َمْوَتى، َمْرَىض، صحاَرى، َبَالَيا، َحَياَرى، َنَشاَوى، َأ
ف ومهزة زائدتني ". ُمجَاَدى يث املمدودة، وهى كل أ ف التأ ضا أ وعندنا أ

ء، حسناء، عيناء، شقراء، محراء، صفراء، سمراء، خ"ىف آخر االسم كـ رضا
فاء، ُعَمالء، ُنَبالء، ُرَمحاء،  َنْجَالء، َشْحنَاء، َبْطَحاء، َصْحراء، ُكَرماء، ُرشَ

اء، ثالثاء، أربعاء بياء، أذكياء، أدعياء، أغبياء، َأْشِقياء،  أِشدَّ ومن املمنوع ". أ
ضا ما جاء من األسامء عىل وزن   َفَواِعل، َفَعالِل،(َمَفاِعل "من التنوين أ

مساجد، "كـ)" فواعيل، فعاليل، تفاعيل، أفاعيل(وَمَفاِعيل ) َأَفاِعل، َفَعائِل
فِه، شوائب، أكابِر، أصاِغر، عجائب،  مالعب، زخارف، َسَكاكِر، َنواِرج، توا

 مناديل، َمَهاويس، جمانني، شواديف، صواميل، شواكيش، دساتري، - عظائم
ديب، تقاسيم، تصاريف، جت ابيش، أسابيعشامريخ، رسا ". اويف، أقاويل، أ

  ".منتهى اجلموع صيغة: "وتسمى كل من هاتني الصيغتني
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  :إعراب األفعال
اىض إذا مل ُيْسنَد إىل ضمري متصل كان مفتوح اآلخر، مثل : الفعل ا

ُر اللحَم، أكَرَم " ، قطََّع اجلزا أكَل األرنُب الربسيَم، غاَفَل اللصُّ الرشطىَّ
َق عبُد احلميِد الضيَف  قعُة املجتمَع، تساَحمَت األمُّ مع ابنِها، متزَّ ، زلَزَلت الوا

حذاُء الطفل من َرْكل احلجارة، انفجرْت ماسورُة املياِه، افرتَقِت السكة 
، اسرتحم الفقُري الغنىَّ    ". شعبَتْنيِ

فا فإن الفتحة لن تظهر عىل  اىض أ أما إذا كان آخر حرف ىف الفعل ا
ى، متاَدى، : "مثلاأللف بطبيعة احلال،  َدَعا، َسَعى، َأْهَدى، عاَدى، َسمَّ

وأما إذا ُأْسنَِدْت هذه األفعال إىل ضمري رفع ". تثنَّى، انحنَى، افَرتى، استوَىل 
دَعْوُت، َدَعْونا، َدَعْوَت، َدَعْوِت، َدَعْوَت، : "متصل كان ترصيفها كاآلتى

، َدَعْت، َدَعوَ  ، َدَعْونَ َدَعْوُمتا، َدَعْوُتْم، َدَعْوُتنَّ ، َدَعَتا، َدَعْوا  َمتَادْيُت، - ا
، متاَدْت، متاَدَيا، متاَدَتا،  َمتَاَدْينا، َمتَادْيَت، متاَدْيِت، متادْيُتام، متادْيُتم، متاديُتنَّ

 اْسَتْوَلْيُت، استوَلْينا، استوَلْيَت، اسَتْوَلْيِت، اْسَتْوَلْت، - متاَدْوا، متاَدْينَ 
وهناك أفعال ماضية تنتهى بياء ". ا، اْسَتْوَلْيُتم، اْسَتْوَلْيُتنَّ اْسَتْوَلَيا، اْسَتْوَلتَ 

، َدِمَى، َمحَِى : "مفتوحة قبلها كرسة، مثل ، َعِمَى، َبِىلَ ف "َرِىضَ ، وهذه ُتَرصَّ
َرِضيُت، َرِضينا، : َرِىضَ : "مع ضامئر الرفع املتصلة عىل النحو التاىل

، َرِضَيْت، َرِضَيا، َرِضَيَتا، َرِضيَت، َرِضيِت، َرِضيُتام، َرِضيُتم، رَ  ِضيُتنَّ
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، َرِضنيَ  ، َبِلَيْت، :  َبِىلَ - َرُضوا َبِليُت، َبِلينَا، َبِليَت، َبِليِت، َبِليُتَام، َبِليُتْم، َبِليُتنَّ
، َبِلنيَ  َمحِيُت، َمحِينَا، َمحِيَت، َمحِيِت، َمحِيُتام، َمحِيُتْم، :  َمحَِى - َبِلَيا، َبِلَيَتا، َبُلوا

، َمحِنيَ َمحِي ، َمحَِيْت، َمحَِيا، َمحَِيَتا، َمحُوا ويعرب كل ضمري من هذه الضامئر ". ُتنَّ
  .فاعال للفعل الذى هو مسند إليه

أما الفعل املضارع فإذا مل يكن متصال بضمري رفع متصل فإنه يرفع 
يلعُب عامٌد كرَة : "بالضمة وينصب بالفتحة وجيزم بالسكون، فنقول مثال

أما إذا كان آخر ". أَ سليٌم الصحيفَة اآلَن، مل يساِفْر  خالٌد أمسِ القدِم، لن يقر
فا فإن الضمة أو الفتحة لن تظهر عىل ذلك  حرف ىف الفعل املضارع أ

أما ىف ".  لن َيْسَعى، لن َيَتَامَدى، لن َيَتَثنَّى- َيْسَعى، َيَتامَدى، َيَتَثنَّى: "احلرف
  ".َع، مل َيَتَامَد، مل َيَتَثنَّ مل َيْس : "حالة اجلزم فتحذف األلف، فنقول

به عىل  وأما إذا اتصل الفعل املضارع بضمري رفع متصل كان إعرا
ِت تلعبَني، تقرئَني، تسافرين: "النحو التاىل ِت لن تلعبى، لن تقرئى، . أ أ
ِت مل تلعبى، مل تقرئى، مل تسافرى. لن تسافرى ِن، - أ تام تلعباِن، تقرآ  أ

تام لن تلع. تسافرانِ  ، مل تسافرا . با، لن تقرآ، لن تسافرا أ تام مل تلعبا، مل تقرآ  - أ
ِن، يسافرانِ  مها مل يلعبا، . مها لن يلعبا، لن يقرآ، لن يسافرا . مها يلعباِن، يقرآ

، مل يسافرا  ِن، تسافرانِ - مل يقرآ البنتان لن تلعبا، لن .  البنتان تلعباِن، تقرآ
، مل تسافرا البنتان مل تلعبا، مل تقر. تقرآ، لن تسافرا   هم يلعبوَن، يقرأوَن، - آ
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، لن يقرأوا، لن يسافروا. يسافرونَ  ، مل يقرأوا، مل . هم لن يلعبوا هم مل يلعبوا
هن لن يلعْبن، لن يقرأْن، لن .  ُهنَّ َيْلَعْبَن، َيْقَرأَْن، ُيَساِفْرنَ -يسافروا
  ".هن مل يلعْبن، مل يقرأْن، مل يسافْرن. يسافْرن

ف فلن تظهر الضمة وال وكام قلنا فإذا كان  الفعل املضارع منتهيا بأ
يسَعى حامد إىل التفوق، تتمنَّى األمُّ البنها : "الفتحة عىل األلف، فنقول

أعظَم األمانى، نتامَدى ىف السهر كلَّ يوم، لن يسَعى حامٌد إليذاء أحد، لن  
وأما ىف حالة . "تتمنَّى األمُّ البنها إال كلَّ خري، لن نتامَدى ىف السهر بعَد اليوم

مل يسَع حامد إليذاء أحد، مل تتمنَّ األمُّ ُ : "اجلزم فتحذف األلف، فنقول
اىض   ".البنها إال كل خري، مل نتامَد ىف السهر العام ا

وأما إذا كان الفعل املضارع منتهيا بواو قبلها ضمة، أو بياء قبلها 
ه ال كرسة فإن العرب ال يظهرون الضمة ىف هذه احلالة عىل الياء  رغم أ

يوجد مانع من ظهورها، لكن هكذا فعل العرب، وهذا هو ذوقهم 
يدُعو مجاٌل َربَّه بالنجاح، َيْمِىض : "اللغوى، ونحن نمشى ىف خطاهم فنقول

ى األُب طفَله وائًال، دائام ما يستثنِى زيٌد : ساملٌ دائام إىل األمام، سوف ُيَسمِّ
: هنا تظهر عىل تلك الواو أو الياءأما الفتحة فإ". ابنَه الصغري من العقاب

َى األُب " لن يدعَو مجاٌل ربه عىل أحد، لن يمِىضَ ساملٌ إىل بيته اآلن، لن ُيَسمِّ
ُعَمَر،  لن  َيْسَتْثنَِى األُب ابنَه الصغَري بعد اليوم من العقاب عىل : ابنَه
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، مل مل َيْدعُ : "وأما ىف حالة اجلزم فتحذف الواو أو الياء، ونقول". أخطائه
، مل َيْسَتْثنِ    ". َيْمِض، مل ُيَسمِّ

وأما فعل األمر فهو يالزم السكون إذا ما كان مسندا إىل ضمري مقدر 
ْز، َأْكِرْم، تنحنَْح، اْسَتْفِهمْ : "مثل وأما إذا كان مسندا ". ارشْب، َجاِمْل، َجهِّ

يا فتاة اهدئى، يا : "إىل ضمري رفع متصل فيجرى أمره عىل النحو التاىل
، يا نساُء تكلَّْمنَ فَ  ، يا رجاُل استيِقظوا ، يا فتاتاِن سافرا وكام ". َتَياِن استذكرا

ترى ففى احلاالت األربع األوىل خيلو الفعل من النون التى تكون ىف 
وىف احلالة . املضارع ىف حالة الرفع، وحتذف ىف حالة اجلزم والنصب

  . ألخُري منه السكونَ اخلامسة، حالة إسناده إىل نون النسوة يالزم احلرُف ا
مع ضامئر الرفع " َيْسَعى، َيْرِمى، َيْدُعو: "واآلن مع ترصيف األفعال

املتصلة كأمثلة عىل أشباهها من األفعال الثالثية وغري الثالثية التى تنتهى 
  : باأللف أو بالياء املسبوقة بكرسة أو بالواو املسبوقة بضمة

تام َتْسعَ :َيْسَعى" ، أ ِت َتْسَعْنيَ تم  أ تام يا فتاتان َتْسَعَيان، أ َياِن، أ
، الفَتَياِن َيْسَعياِن، الفتاتان َتْسَعياِن، ُهْم َيْسَعْون، ُهنَّ  تنَّ َتْسَعْنيَ َتْسَعْوَن، أ

  ".َيْسَعْنيَ 
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تم :َيْرِمى" تام يا فتاتان َتْرِمَيان، أ تام يا َفَتَيان َتْرِمَيان، أ ِت َتْرِمَني، أ  أ
تّن  َتْرِمَني، الَفَتَيان َيْرِمَياِن، الفتاتان َتْرِمَياِن، هم َيْرُموَن، هّن َتْرُمون، أ

  ".َيْرِمنيَ 
تم :يدعو" ِن، أ تام يا فتاتان َتْدُعوا ِن، أ تام يا َفَتَياِن َتْدُعَوا ِت َتْدِعَني، أ  أ

ِن، هم َيدْ  ِن، الفتاتان َتْدُعَوا تّن َتْدُعوَن، الَفَتَيان َيْدُعَوا ُعوَن، هّن َتْدُعوَن، أ
  ".َيْدُعونَ 

اضية واملضارعة وأفعال األمر اىض :تفصيل إعراب األفعال ا  فأما ا
ينا بترصيفاهتام مع  واألمر فال جديد يمكن أن نضيفه بالنسبة إليهام بعدما أ

وأما املضارع فإنه يرفع بالضم إذا كان مسندا . كل ضامئر الرفع املتصلة
َت ت: "لضمري مقدر عُب، أ ا أ ، وبإثبات "لعُب، هو يلعُب، هى تلعُب أ

تام تلعبان، مها يلعبان، مها تلعبان، "النون التى ىف آخره ىف  ت تلعبني، أ أ
تم تلعبون عَب، : "وينصب بالفتح إذا كان مسندا لضمري مقدر". أ ا لن أ أ

َت لن تلعَب، هو لن يلعَب، هى لن تلعَب  ضا " أ وجيزم ىف  هذه احلالة أ
ا: "بالسكون َت مل تلعْب، هو مل يلعْب، هى مل تلعْب أ عْب، أ أما ىف ".  مل أ

ف االثنني أو واو اجلامعة فينصب وجيزم  حالة إسناده إىل ياء املخاطبة أو أ
تام يا ولدان "بحذف النون التى ىف آخره ىف  ِت مل تلعبى،  أ ِت لن تلعبى، أ أ

تام يا فتاتان  تام يا ولدان مل تلعبا، أ ام يا فتاتان مل تلعبا، لن تلعبا، أ لن تلعبا، أ



 

 

١١٨

 

الولدان لن يلعبا، الولدان مل يلعبا، الفتاتان لن تلعبا، الفتاتان مل تلعبا، هم 
، هم مل يلعبوا  وتبقى حالة واحدة ىف إعراب املضارع، وهى ". لن يلعبوا

ء . حالة إسناده إىل نون النسوة وهو ىف هذه احلالة يلزم آخره السكون سوا
  ".هّن يلَعْبَن، هّن لن يلعْبَن، هنَّ مل يلعبن: "نصبه أو جزمهىف رفعه أو 

أن، لن، كى، لكى، الم "وُينَْصب الفعل املضارع عند دخول 
أن تلعَب، لن تلعبى، كى : "عليه" التعليل، إَذْن، واو املعية، فاء السببية

، إذن َتْلَعْبَن، ُزْرنا غدا ونشاهَد املباراة  معا، مل يأِت تلعبا، لكى تلعبا، لتلعبوا
ء وُتْؤِذَهيم، أهتمُل  إىل املدرسة فيعرَف ما حدث، ال تتصدْق عىل الفقرا

وال بد أن ". االستذكاَر وُتَباِهَى بذلك؟ َهالَّ تكرمَت علينا فتفطَر عندنا؟
ال بد أن يسبق كال منهام " واو املعية وفاء السببية"تكون قد الحظت أن 

وهنا نقطة استطرادية لكنها ... َحضٌّ نفى أو أمر أو هنى أو استفهام أو 
عىل الفعل املضارع جيعلهام بمثابة مصدر، " َأنْ "هامة، وهى أن دخول 

أن "، ويكون "صياُمك خري لك: "معناه" أن تصوَم خٌري لك: "فقولنا مثال
" خري"هو مبتدأ، و" َصْوُمك"هو خرب املبتدإ  مثلام " خري"مبتدأ، و" تصوم

أعجبنى : "معناه" ى أن تصاحبنا غدا ىف الرحلةأعجبن: "وقولنا. خرب له
هى الفاعل ألهنا هى " مصاحبتنا"، وبام أن "مصاحبُتك لنا غدا ىف الرحلة
ضا" أن تصاحبنى"التى سببت لنا اإلعجاب فإن    .هى الفاعل أ



 

 

١١٩

 

احلالة األوىل حني تدخل عىل : أما جزم الفعل املضارع فيتم ىف حالتني
، "لَِتْدُخْل، لَِيتساءال، لِنَنَْس، لَِتْسُكتى، لتلعبوا  "":الم األمر"الفعل املضارع 

، ال تكونا ": "ال الناهية"و ِخى، ال تتهاونوا ، ال َتْرصُ ال تُقْم، ال َتَتَشكَّ
، ال يتغيْب حممد عن الدرس، ال ُهيِْملوا حتصيل العلم ": َملْ "، و"ُمْهِمَلَتْنيِ

أوا الكتب املقررة، مل يتسنَّ هلم اذا مل تأكىل؟ مل تستذكرا كام ينبغى، مل تقر"
َّا"معرفة احلقيقة َ أى مل يأت بعُد من السفر، (َّا يأِت من السفر : "، و

ى ا يتناولوا َعَشاءهم )واملنتظر أن يأ ّ أى مل يتناولوه بعد، وُيَتَوقَّع أن (، 
َّا تنتهى من عملك  )يتناولوه ِك  ا يناما، أالحظ أ ّ أى مل تنتهى منه (، 

. اجتهدوا تنالوا ثمرة اجتهادكم: "، وىف جواب األمر والنهى)"تى اآلنح
  ". ال هتمىل االستذكار تنجحى

احلالة الثانية بعد أدوات الرشط اجلازمة، وهذه األدوات جتزم فعلني 
وأول هذين الفعلني هو فعل الرشط، والثانى . مضارعني ال فعال واحدا

تصيحوا  ال يلتفْت إليكم إن تستذكرى تنجحى، مهام : "جواب الرشط
نام َتْسَع َجتِْن رزًقا،  أحٌد، متى تعودا من السفر تتسلَّام نصيبكام من املرياث، أ
ا ما  ما تقرأْ من كتب َيِزْدَك ثقافًة، َمْن ينهضوا اآلن يلحقوا بالقطار، أ
تطالِعوا ِمْن ُكُتٍب ُيِفْدكم ىف االمتحان، كيفام تسلكوا تنالوا جزاء 

  ".سلوككم
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ى جواب الرشط مجلة اسمية، أو مجلة فعلية فعلها  ولكْن كثريا ما يأ
السني أو "أو " قد"أو تبدأ بـ" عسى"أو " ليس"أمر أو هنى أو استفهام أو 

، وعندئذ تدخل عليها الفاء وال يكون هناك جزم "ما أو لن"أو " سوف
مهام تقرأْ من كتب فمحمٌد يقرأ أكثر منك، إن : "جلواب الرشط، مثل

ا ما  تستقيموا فقد ُيْغَفُر لكم، متى ننَصْحكم فهل تعملون بالنصيحة؟ أ
ْق هذا الكذاَب فلن يلوم إال  َتْرَفْع من شعارات فليس بنافعك، من ُيَصدِّ

وا غدا مبكرين فعسى أن حتصلوا عىل ما تريدون، من ُحيِبُّوكم   نفسه، إن تأ
  ". فَأِحبُّوهم، ومن خيونوكم فال ختونوهم

سبة الكالم عن الرشط فإن كتب النحو ىف اللغة اإلنجليزية ال وبمنا
، وقد يستغنى "Si"، وىف الفرنسية سوى "If"تعرف من أدواته سوى 

املتحدثون هباتني اللغتني عن أداة الرشط بَقْلب تركيب مجلة الرشط 
أما كتب نحونا فتذكر للرشط عدة أدوات . مقدمني الفعل عىل الفاعل

ن )متى ما(، متى إنْ : "بعضها جيزم نام(، أ ، مهام، حيثام، كيفام، َمْن، ما، )أ
لو استذكرَت نجحَت، لو ": "لو، لوال: "، وبعضها ال جيزم)"أىٌّ ما(أى 

ك استذكرت لنجحت، لو كنت استذكرت  استذكرت لنجحت، لو أ
 لوال سفره ىف حافلة أخرى لكان ىف عداد املصابني، - لكنت قد نجحت
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كم قد تدربت ا لوال أ كم قد تدربتم جيدا  م جيدا لكنتم اهنزمتم، لوال أ
  ".   إىل آخر الرتكيبات املمكنة..." انترصتم

  :التوابع
  :النعت

ُت َكنَّاَسْنيِ ُمنَْهِمَكْنيِ ىف تنظيف الشارع، " ُأِحبُّ الطالَب املجتهَد، رأ
ى وعمى، هناك قطتان رابضتان عىل السور،  الرجالن الواقفان هناك مها أ

 العبَّاِسني املوجوِدين ىف هذه القائمة رجاٌل نبالُء، كان اجلميع ناسا إن
 أعرف العًبا جييد ترقيص العبى - طيبني، خذ عن أخيك الصغِري ما حيمله

اخلصوم مجيعا وحيرز  األهداف بسهولة، ىف دارنا كلٌب ال يأكل كثريا، يمر 
ىف بعض ...". هببيتنا كل صباح ِمحَاٌر صاحُبه يمشى إىل جانبه وال يركب

اضية عندنا اسم موصوف بصفة مفردة تتفق معه ىف التذكري أو  اجلمل ا
يث، وىف العدد إفرادا أو تثنية أو مجعا، وىف التعريف أو التنكري، وكذلك  التأ

كناَسْني منهمَكْني، الرجالن الواقفان، قطتان رابضتان، : "ىف اإلعراب
ىف بعضها اآلخر نجد أن الصفة مجلة و". العباِسني املوجوِدين، رجاٌل نبالءُ 

العًبا جييد الرتقيص، كلٌب ال يأكل كثريا، محاٌر : "فعلية أو اسمية: كاملة
وهذه الصفة اجلملة ال تصف إال االسم النكرة ". صاحُبه يمشى إىل جانبه

وهذه . عىل حني تصف الصفة املفردة االسم املعرفة واالسم النكرة مجيعا
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وهناك نوع من النعت غري ". نعتا: "و مجلة، تسمىالصفات، مفردة كانت أ
" بارعا"، فـ"اشرتيت كتاًبا بارًعا مؤلُفه: "مبارش يمكن التمثيل له بقولنا مثال

َق أخوها"ومثله ". مؤلفه"بل لـ" كتابا"ليس نعتا لـ ُت الطالبَة املتفوِّ ". رأ
هذا وكام نرى فهذا اللون من النعت يصف اسام متأخرا عنه ال متقدما، و

يفه له، فضال عن الضمري  االسم املتأخر تربطه باالسم املتقدم صلة هى تأ
ون هذا النعت ". كتابا"والذى يعود عىل " مؤّلفه"املوجود ىف كلمة  وُيَسمُّ

  ". النعت السببى"بـ
  : العطف

ى الضيوَف : "حني نقول مثال ع أ اهتممت بالقطِّ والكلِب، وودَّ
 ثم الطالِب، يمكنك أن تأكل العدَس أو فاألقارَب، ورحبنا باألساتذةِ 

الفوَل، أخربنى بذلك سعيٌد أو زيٌد، أزيد قائُل هذا أم عمرو؟ ال يعمل 
اخلَري املنافقون لكِن الطيبون، مل تنجح التلميذاُت املهِمالُت بل 

ه ىف كل مجلة من هذه " املجتهداُت، أكلُت السمكَة حتى رأَسها نجد أ
أو " أم"أو بـ" أو"أو بـ" ُثمَّ "او أو بالفاء أو بـاجلمل اسامن مرتبطان بالو

. ، ويشرتكان ىف اإلعراب رفعا أو نصبا أو جرا "حتى"أو بـ" بل"أو بـ" لكن"بـ
ومن البني الواضح أن الواو تعنى اشرتاك املعطوف واملعطوف عليه ىف 
احلكم، فاهتاممى ىف اجلملة األوىل مل يكن منحرصا بالقط أو بالكلب فقط 
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ى قبل الثانى ىف مقدار بل كان  شامال االثنني دون أن نعرف أى الطرفني يأ
أما اجلملة الثانية فحرف . االهتامم أو ىف الرتتيب الزمنى لوقوع االهتامم

ى ودع الضيوف أوال ثم ودع بعدهم  العطف هو الفاء، ومعناه أن أ
وىف اجلملة الثالثة . األقارب ودون أن يكون بني التوديعني كبري زمن

، وهذا احلرف يعنى أن االسمني "ُثمَّ "نالحظ أن حرف العطف هو 
املتعاطفني وقع عليهام كليهام الفعل، لكْن َفَصَل بني ترحيبنا باألساتذة 

وعندنا ". الفاء"وترحيبنا بالطالب زمٌن أطول من الزمن الذى تشري إليه 
ت ، وهى ىف اجلملة اخلاصة بأكل العدس أو الفول قد جاء"أو"بعد ذلك 

لتخيري املخاطب بني أكل العدس أو الفول براحته وحريته، أما ىف اجلملة 
اخلاصة بسعيد وزيد فقد جاءت للتعبري عن التشكك ىف شخصية من 

، وهى تعرب عن الرغبة ىف "أم"ثم عندنا . أخربنى أو للرغبة ىف إهبام أمره
" لكن"ا أم. معرفة فاعل الفعل عىل سبيل التعيني بدال من ترك األمر مبهام

. ، فكلتامها تعنى نفى احلكم عن املعطوف عليه وإثباته للمعطوف"بل"و
" املنافقون: "فاملعطوف عليهام ىف اجلملتني األخريتني مها عىل التواىل

وقد ". املجتهدات"و" الطيبون"، واملعطوفان مها "التلميذات املهمالت"و
بتناه للطيبني، ونفي نا النجاح عن التلميذات نفينا عمل اخلري عن املنافقني وأ

بتناه للمجتهدات ، واملعنى ىف "حتى"وأخريا نصل إىل . املهمالت وأ
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رك منها شيئا وال حتى  نى أكلت السمكة كلها مل أ اجلملة املخصصة هلا أ
  . رأَسها التى ال يأكلها الناس عادةً 

ضا كام ىف األمثلة وال يقترص العطف عىل األسامء  بل يشمل األفعال أ
ُب كام حيلو ىل، لن أسَري أو : "ليةالتا ، آُكُل وَأْرشَ جاء حممٌد وانرصف عىلٌّ

وقَف عىل هوى أحد، مل يستيقِظ القط أو يستيقِظ الكلب، اسكْت وَنْم يا  أ
دا بالسفينة لكن نسافُر بالطائرة، ىف الصيف ال نناُم فوق  ، ال نسافُر أ ُبنَىَّ

وال فإن احلكم اإلعرابى واحد وىف كل األح". الرسير بل نناُم عىل البساط
ىف املعطوف واملعطوف عليه رفعا أو نصبا أو جرا ىف األسامء، ورفعا أو 
اضية وأفعال  نصبا أو جزما ىف األفعال املضارعة، وبناًء ىف األفعال ا

  .األمر
  :التوكيد

فسنا بحاجة إىل تأكيده للمخاطب حتى  كثريا ما نقول شيئا ثم نجد أ
نا : ال هيمله أو عىل األقليعرف مدى أمهيته ف يتذكره جيدا وال ينساه، فرتا

ج : "نقول مثال للبواب اذهب للسوق واشرت كذا وكذا، وال تنس أن تعرِّ
ج عىل الصيدلية  عىل الصيدلية وتشرتى الدواء الفالنى، وال تنس أن تعرِّ

ا قلناه له ..." وال تنس"فقد كررت مجلة ". وتشرتى الدواء الفالنى تأكيدا 
نا حمتاجون إليه بقوة وحتى ال ينسى فيعود من السوق دون ع ن الدواء أل
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ء الدواء وللدكتور منصور فهمى مقال كنا درسناه ونحن ىف الثانوية . رشا
نه ت اهللاُ : "العامة ىف مقرر اللغة العربية عنوا ت أ إنِك : وكثريا ما نقول". أ

ِت التى فعلت  هذا تم دائام ىف املقدم"أو " أ وقد نقول ىف الثناء ". ةكنتم أ
، أو عن طالب "هذا رجٌل كريٌم كريٌم كريمٌ : "عىل صديق لنا أمام اآلخرين

وحني خيتلف مجاهري النادى ". هذا الطالُب متميٌز متميٌز متميزٌ : "متفوق
األهىل حول من سجل اهلدف ىف مرمى اخلصوم، فيقول أحدهم حسام 

مرواُن حمسن، مرواُن الذى سجل اهلدف هو مرواُن حمسن، : "للخالف
بى للكلمة أو العبارة أو اجلملة املكررة "... حمسن ال غريه واحلُْكم اإلعرا

: ويسمون هذا. هو نفس إعراب الكلمة أو العبارة أو اجلملة األصلية
نا، من أجل التأكيد، نكرر الكالم الذى قلناه " تأكيدا لفظيا" كام " بلفظه"أل

ام من قول حمدثك حني ومن هذا اللون من  التأكيد . هو ما انترش هذه األ
ا : "يتحدث عام ينوى أن يفعله غدا إن شاء اهللا إن شاء اهللا إن شاء اهللا أ

احلمد هللا : "أو حني يشكر اهللا سبحانه عىل نعمته فيقول" مسافر ىف الصباح
ا نجحت   ".  احلمد هللا احلمد هللا أ

فاظا تقوم وهناك تأكيد معنوى ال نكرر فيه الكالم بل نستخدم  أ
، "فاز عىلٌّ عينُه"زارْتنا أمس حليمةُ ُ ذاُهتا، : "بدور التكرير ىف التأكيد، مثل

فُسهنّ " نجح طالُب الفرقة "، "شاهدت املسلسَل كلَّه"، "جاءت البناُت أ
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، "توجهُت بالكالم إىل األوالِد مجيِعهم"، "سافر األساتذُة أمجعون"، "كلُّهم
بِيَّان كالمها"، "اٍت كريمةً زوجُت بناتى مجيَعهنَّ زجي" ت "،"خرج الصَّ رأ

تا من اخلارج نفسه، "ونالحظ أن إعراب كلامت ". البِنَْتْني ِكْلَتْيهام قد أ
هو نفسه إعراب " عينه، ذاهتا، كلهم، أمجعون، مجيعهم، كالمها، كلتامها
ضا أن . االسم الذى تؤكده هذه الكلامت رفعا ونصبا وجرا  ونالحظ أ

  . ى نؤكدها هبذه الطريقة كلها أسامءالكلامت الت
  :الَبَدل

، أعطيت ابنَة ابنى اللَة " نجح مصعٌب حفيُد أخى نجاحا باهرا
مرصوف العيد، حممود اخلطيُب بيبو هو رئيُس النادى األهىل حاليا، كان 

و بكر رجًال عبقريا ىف تسيري أمور الدولة إذا نظرنا ىف ". خليفُة املسلمني أ
دنا ىف كل منها اسمني لشخص واحد، وكل اسم منهام يعنى هذه اجلمل وج

هو " حفيد أخى"و" حفيد أخى"هو " مصعب"فـ. ما يعنيه اآلخر
هو " بيبو"، و"ابنة ابنى"هى " اللة"و" اللة"هى " ابنة ابنى"، و"مصعب"
و "هو " خليفة املسلمني األول"، و"بيبو"هو " اخلطيب"و" اخلطيب" أ

و بكر"و" بكر ويسمى االسم الثانى ىف ". فة املسلمني األولخلي"هو " أ
وان أخرى من ". مبدال منه: "، واالسم األول"بدال: "هذه احلالة وهناك أ

، لكن األساليب العرصية مل تعد تستخدمها، فاكتفيت هبذا النوع "البدل"
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ى أضع دائام ىف اعتبارى القارئ العرصى للصحف والكتب التى  وحده أل
امنا ن ُيِرْد أن يتوسع بعد أن هيضم ما ىف هذا الكتاب فام وم. تصدر ىف أ

أسهل ذلك عليه، لكنى هنا حريص عىل أال أرهق ذهن القارئ بام ال 
  .  حيتاجه

  :اإلغراء والتحذير
يوجه النحويون قولنا ىف اإلغراء حني نشاهد مثال العبى فريقنا 

 :الكروى وهم يتوافدون عىل أرض امللعب آتني من غرفة االسرتاحة
منصوبة عىل املفعولية ألن " الفريق"بأن كلمة " الفريَق الفريَق "أو " الفريَق "

قينا املفعول" انظروا الفريَق "املقصود  وهو  نفسه ما . ثم حذفنا الفعل وأ
أو " األسَد األسدَ "أو " األسدَ : "يقولونه ىف العبارات التحذيرية التالية

ه مفعول ىف اجل" األسد"، إذ يعربون "إياكم واألسدَ " ملتني األوليني عىل أ
" إياك"، ويعربون اجلملة الثالثة باعتبار أن "اِْحَذرْ "به لفعل حمذوف تقديره 

رك: "مفعول به لفعل مضارع تقديره مفعول به لفعل " األسد"، وأن "ُأَحذِّ
" الفريَق "وأرى أن نكتفى بالقول إن ". واْحَذِر األسد: "أمر حمذوف تقديره

ىف " إياك واألسد"ىف اجلملة الثانية، و" األسدَ "ء، ومنصوب عىل اإلغرا 
وال فعل وال مفعولية وال . اجلملة الثالثة منصوبة كلها عىل التحذير

دا حلشو أدمغة الطالب هبذه التوجيهات املتصنَّعة. حيزنون . وال داعى أ
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ر منه ومل تقل شيئا آخر، فجاء  ر واملحذَّ لقد نصبت العرب املُْغَرى به واملحذَّ
إهنا اجتهادات نحاة يمكننا نبذها ما . النحويون ومحَّلوا األمر ما ال حيتمل

د األشياء  . دمنا نجدها مرهقة وتعقِّ
ب   :التعجُّ

ما "إذا أردنا االنتقال إىل باب التعجب فعندنا صيغتان معروفتان مها 
ه معروف عىل". َأْفِعْل بِهِ "و" َأْفَعَلهُ   ولسوف نقترص عىل  التعبري األول أل

نطاق واسع وما زلنا نستعمله بأرحيية وُيْرس بخالف التعبري اآلخر، فقد 
وكمثال عىل صيغة التعجب نقول . اختفى أو كاد من االستعامل ىف عرصنا

َبنا منه نقول ما َأْذَكى : "إننا حني نحب أن نبدى إعجاَبنا بأحد أو تعجُّ
ومها منصوبان عىل  ، "إيادا"و" خالدا"بنصب " ما َأْظَرَف إياًدا"و" خالًدا

وهو، كام ترى، . فأداة تعجب ال أكثر وال أقل" ما َأْفَعَل "أما . التعجب
إعراب ىف غاية البساطة والقصد مبارشة إىل الغرض دون تلكؤ أو تعسف 
أو لف ودوران أو رغبة ىف حشو األذهان بام ال يقدم أو يؤخر أو يفيد، وبام 

ْت هنا وما قلناه هو الصيغة التى . مل تقصده العرب حني نصبْت وَجرَّ
نستعملها لو كان التعجب من شىء ىف الزمن احلارض، أما لو كان التعجب 

َْرَع إياًدا: "من شىء مىض وانقىض فنقول ما كان َأْهبَى "، "ما كان َأ
وهذا ىف اشتقاق صيغة التعجب من الفعل الثالثى املجرد، أما "... خالًدا
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ى باملصدر من ذلك إذا أردنا اشتقاقها من غري الفع ل الثالثى املجرد فنأ
ما أحسن تعاوَن عىلٍّ مع زمالئه، ما : "الفعل ونستخدمه عىل النحو التاىل

غَض نفاَق ابن َسُلول، ما َأَحبَّ  َع سمري بنصف ماله، ما أ أمجَل تربُّ
 . وهكذا..." استصالَح األراىض البور

  :نِْعَم وبِئَْس 
والذم عىل التواىل، وليستا فعلني، وُيْرَفع أداتان للمدح " نِْعَم وبِْئَس "

ال جيريان عىل أى وزن من " نعم وبئس"ذلك أن . املمدوح أو املذموم هبام
، إذ ليست هناك صيغة  أوزان األفعال ماضية كانت أو مضارعة أو أمرا

قلنا إن هذين اللفظني فعالن ماضيان " لو"وحتى ". ِفْعَل "فعلية عىل وزن 
 ال ىف املضارع وال ىف األمر، إىل جانب أهنام ال يدالن عىل فإهنام ال يترصفان

كذلك نحب أن نقف عند قول نحويينا إن هذين . زمان وال عىل حدث
الفعلني، ىف غري هذه احلالة، ينقلبان إىل فعلني مترصفني يتم االشتقاق منهام 

 َنِعَم َينَْعُم فهو"كام يتم مع أى فعل آخر ويدالن عىل حدث وزمن، ومها 
شيئان خمتلفان " َنِعَم َينَْعم، وَبِئَس َيْبَأس"، إذ "ناعم، وَبِئَس َيْبَأُس فهو بائس

خمتلفان ىف الوزن كام هو واضح، وخمتلفان كذلك ىف ": نِْعَم وبِْئَس "متاما عن 
فيدالن " َنِعَم وَبِئَس "تدالن عىل املدح والذم، أما " نِْعَم وبِْئَس "فـ. املعنى
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لبؤس، وشتان األمران كام يرامها كل من له ىف وجهه عىل حدوث النعيم وا
  . عينان

اىض تدخل عليه  " ما"و" هل"و" قد"وفضال عن هذا فإن الفعل ا
ت الطائرة وقد : "، ويتصدر مجلة حالية كام ىف املثال التاىل"النافية رأ

وفوق . ال يمكنهام شىء من هذا بتاتا" نعم وبئس"، لكن "احرتقت متاما
نعم "فإن " نعم وبئس"دم املخصوص باملدح أو الذم عىل ذلك فإذا تق

املحمدان نعام : "تظالن عىل صيغة اإلفراد، فال يقال مثال" وبئس
املحمدان نِْعَم : "بل يقال" الزيانب بِْئَسِن الزوجات"وال " الصديقان
، بخالف ما لو استعملنا الفعلني !"الزيانب بِْئَس الزوجات"و!" الصديقان

املحمدان َنِعَام ىف حياهتام اجلديدة، والزيانب : "إذ نقول حينئذالطبيعيني، 
ليس هذا فحسب، إذ ال يشرتط مع فاعل أى فعل ما ". َبِئْسَن بعد الطالق

ه ال بد أن يكون " نعم أو بئس"يشرتطه النحاة ىف ما يقال إنه فاعل  من أ
معرف أو مضافا إىل مضاف إىل " أل"أو مضافا إىل معرف بـ" أل"معرفا بـ

ليسا فعلني بل أداتى " نعم وبئس"نخرج من هذا كله بأن . إلخ"... أل"بـ
  . مدح وذم عىل التواىل، ويرتفع املمدوح واملذموم هبام

، أما املمدوح واملذموم هبام فال أرى إال أن "نعم وبئس"فهذا عن 
!" نِْعم األستاذُ : "ففى قولنا. نقول إهنام يرفعان عىل املدح والذم ليس إال
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وهذا أحد ". نِْعمَ "مرفوع عىل املدح بـ" األستاذ"أداة مدح، و" نِْعمَ : "نقول
سطها"نعم وبئس"الرتاكيب التى يتخذها أسلوب  وهناك . ، وهو أ

ه بدل من " حممد"، وإعراب "نِْعم األستاُذ حممدٌ : "الرتكيب التاىل أ
ُذ حممٌد نعم األستا: "وثم تركيب ثالث أكثر تعقيدا. مرفوع مثله" األستاذ"

ه ممدوح من جهة إخالصه ىف صداقته" صديقا"، فـ"صديًقا   . متييز بمعنى أ
ضا أداتان ُأْخَرَيان  مها  َحبَّذا وال "ولدينا ىف موضوِع املدح والذم أ

ُض : "ومثاال عليهام نقول". َحبَّذا حبذا الطبيبُة فاطمُة، وال حبذا املمرِّ
مرفوعة عىل املدح، " الطبيبة"، وكلها أداة مدح" َحبَّذا"وأرى أن " سعيدٌ 

ال حبذا املمرُض "ونفس الشىء يقال عن ". الطبيبة"بدل من " فاطمة"و
  ". سعيدٌ 

  :االختصاص
فقد يرد عىلَّ أحدهم " نحن أفضل من غرينا: "حني أقول مثال

؟ وهذا املستفرس "نحن: "أى ماذا تقصد بقولك". نحن َمْن؟: "مستفرسا 
يمكن أن تعنى أشياء كثرية، فقد " نحن"ن كلمة له كل احلق ىف استفساره أل

نى واحد منهم، وقد " نحن"يكون املقصود بـ هذه أساتذة اجلامعات أل
تمى إىل الريف، وقد يكون املقصود  نى أ يكون املقصود أهل الريف أل
نى أسكن هناك، وقد يكون املقصود الذين سافروا إىل  سكان احلدائق أل
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نى سافرت إىل ا خلارج مرات، وقد يكون املقصود الذين يقرأون اخلارج أل
نى منذ صغرى ُأوَلُع بالقراءة، وقد يكون املقصود الذين حيبون املشى  أل

ى ممن يفضلون السري عىل ركوب السيارات واحلافالت ... عىل أقدامهم أل
". نحن املحبني للسري أفضل من غرينا: "من هنا أسارع فأقول له. وهكذا

نا أف نا واملقصود أ ه دليل عىل أ ضل من غرينا ألن املشى مفيد للصحة وأل
د بـ. ال نشكو ضعفا وال كسال بعدما كانت عامة " نحن"وهبذا َخَصْصنا املرا
أسلوب "ومن هنا يسمون هذا األسلوب بـ. تصدق عىل أشياء كثرية

ى بعد ". االختصاص حها هو " نحن"ونالحظ أن االسم الذى أ ووضَّ
ف ومنصوب تم األوربيني : "ومن األمثلة األخرى عىل ذلك. اسم معرَّ أ

ا ابَن . تقودون حضارة العامل، لكنكم غري منصفني وغري متواضعني أ
ت العربىَّ ذو تاريخ . الريف نشأت عىل خشونة العيش وحتمل املشاّق  أ

 .  وهكذا..." جميد، لكن احلارض خمتلف
  :النـداء

هذه " يا"أو نحذف " مدُ يا حم: "حني ننادى إنسانا فإنا نقول له مثال
وهناك عدة . من غري أداة نداء، فريد علينا حممد" حممدُ : "ونكتفى بأن نقول

أدوات أخرى للنداء، لكن اإلنسان العربى العرصى ال حيتاج إليها إذا كان 
وبالنسبة لإلعراب فإن املنادى إذا . يريد الكتابة للمعارصين أو القراءة هلم
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ًام فإنه ُيْبنَى عىل ما ُيْرَفع به، وإذا كان نكرة غري كان نكرة مقصودة أو َعلَ 
وكمثال عىل النكرة . مقصودة أو مضافا أو شبيها باملضاف فإنه ُينَْصب

املقصودة فإن األستاذ  مثال قد يرى ىف الصف األول من صفوف الطالب 
" هْ يا غافُل تنبَّ : "ىف قاعة املحارضة طالبا غافال عام يقوله، فعندئذ يناديه قائال

، لكنه ال يقصد هبا أى غافل بل "غافال"مستخدما صيغة التنكري ىف كلمة 
ولو كان هناك . غافال بعينه هو الغافل الذى جيلس ىف الصف األول أمامه

وإذا كانوا الغافلون ". يا غافالن تنبَّها: "شخصان غافالن فإنه يقول هلام
يا حممُد، يا : "َلم فهو ىف قولناوأما العَ ". يا غافلون تنبَّهوا : ثالثة أو أكثر قال

  ". حممدان، يا حممدون، يا سعاُد، يا سعادتان، يا سعاداُت 
ضا لكل غافل بوجه  أما النكرة غري املقصودة  ففى قول األستاذ أ
ة حمارضة ىف الدنيا أو ىف املسجد ساعة  عام سواء ىف هذه املحارضة أو ىف أ

". يا غافًال َتنَبَّهْ : "ن أو سائقاجطبة اجلمعة مثال أو ىف الشارع سائرا كا
فهو ال يقصد غافال معينا بل كل ". يا أىَّ غافل ىف أى مكان تنبه"واملقصود 

. وعندئذ يكون حكم املنادى النصب. غافل ىف كل مكان وىف كل وقت
، وجلمع "يا غافَلْنيِ تنبها، يا غافلَتْنيِ تنبها: "وللمثنى ىف هذه احلالة نقول

ولنأخذ ". يا غافالٍت تنبهن: "، وجلمع اإلناث"فِلني تنبهوا يا غا: "الذكور
ن إال إذا كان هناك مانع من التنوين   .بالنا من أن املعرب ُينَوَّ
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يا طالَب العلِم، يا طالبَة  اخللق : "وأما املضاف ففى مثل قولنا
الكريم، يا طالَِبِى العلم، يا طالَبَتِى اخللق الكريم،  يا طالِبِى اجلامعِة، 

وأما الشبيه باملضاف فهو الذى َنُفكُّ فيه اإلضافَة ". ياطالباِت اجلامعة
يا طالبًة / يا طالًبا للعلِم، يا طالبًة اخللَق الكريمَ / يا طالًِبا العلمَ : "فنقول

يا طالَبْني للعلِم، يا طالَِبَتْنيِ اخللَق / للخلِق الكريِم، يا طالَِبْنيِ العلمَ 
يا طالبَِني للعلِم، يا / لخلِق الكريم، يا طالبَِني العلمَ يا طالبَتْنيِ ل/ الكريمَ 

وملحمد عبد املطلب ". يا طالباٍت للخلِق الكريمِ / طالباٍت اخللَق الكريمَ 
، وهذه العبارة هى نداء من نوع "يا حاسدين الناَس "أغنية مجيلة اسمها 

نا . الشبيه باملضاف لو نظرنا إىل اجلملة عىل أهنا مجلة ُفْصَحِويَّة ولنالحظ أ
ىف اإلضافة قد حذفنا من املضاِف التنويَن والنوَن التى ىف آخر املثنى وىف 
آخر مجع املذكر السامل، وأعدنامها ىف حالة الشبيه باملضاف إىل األسامء التى 

  .كانت مضافة
ات   :املشتقَّ

املشتقات هى اسم الفاعل والصفة املشبهة واسم املفعول وصفات 
ونبدأ باسم الفاعل، وهو يكون عىل وزن فاعل إذا . فضيلاملبالغة وأفعل الت

َب فهو : "كان الفعل الذى يشتق منه فعال ثالثيا َأَكل فهو آِكٌل، وَرشِ
شارٌب، وَلِعَب فهو العٌب، وَسَمَح فهو سامٌح، وَرشح فهو شارح، وَصِعد 
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فهو صاعد، ونزل فهو نازل، وبرع فهو بارع، ونام فهو نائم، وقال فهو 
، قائل،  ، وَمرَّ فهو مارٌّ وعاش فهو عائش، وعاد فهو عائد، ومدَّ فهو مادٌّ

، وَقَىض فهو قاٍض، وَسَام فهو ساٍم، وَسَها  ، وَشكَّ فهو شاكٌّ وَعدَّ  فهو عادٌّ
عىل أن هناك أفعاال ثالثية ". فهو ساٍه، وَمَىض فهو ماٍض، وَسَعى فهو ساعٍ 

 املشبهة  هى الصفة التى ال يشتق منها اسم فاعل بل صفة مشبهة، والصفة
وهذه األفعال الثالثية التى ال يشتق . يفرتض أهنا تالزم صاحبها ال تفارقه

" َفُعَل "منها عادًة اسم فاعل بل صفة مشبهة هى األفعال التى عىل وزن 
َسُهَل فهو : "ومن األمثلة عىل ذلك". َفِعَل "وبعض األفعال التى عىل وزن 

وَسُمَح فهو َسْمٌح، وَوُغد فهو َوْغد، وَضُخَم َسْهٌل، وَصُعَب فهو َصْعب، 
فهو َضْخٌم، وَشُهَم فهو َشْهم، وَنُذَل فهو َنْذٌل، وَقُزَم فهو َقْزم، وَعُذَب فهو 
، وَرُغَد العيش فهو  ، وَبضَّ اجلسُم فهو َبضٌّ َعْذٌب، وَغضَّ النباُت فهو َغضٌّ

ٌر، وَحُزَن فهو َحْزٌن، وَنُرضَ َرْغٌد، وَرُحَب املكان فهو َرْحٌب، وَوُعَر فهو َوعْ 
، وَفُسَل فهو َفْسٌل  ، وَفُحَل فهو َفْحٌل، وَجُعَد )الردىء أو الزائف(فهو َنْرضٌ

ُب  أصله (فهو َجْعٌد، وَصُلَب فهو ُصْلٌب، وَحُلَو فهو ُحْلٌو، وَمرَّ الرشا
، وَمزَّ الطعاُم ") َمُررَ " ، وَكُفَؤ ف") َمُززَ "أصله (فهو ُمرٌّ هو ُكْفٌء، فهو ُمزٌّ

، وَمُلَح )ساذج جاهل(وَغُمَر فهو ُغْمٌر  ، وَسُخَن فهو ُسْخن، وَثرَّ فهو َثرٌّ
، )غري ناضج(فهو  ِفجٌّ ") َفُجَج "أصله (فهو ِمْلٌح، وَرُخَو فهو ِرْخٌو، وَفجَّ 
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، أى "َحُبَب "أصلها (، وَحبَّ )أى خمادع(وَبُدَع فهو بِْدُع، وَخبَّ فهو ِخبٌّ 
ة فهى َرَزاٌن فه) صار حمبوبا ، وَجُبَن فهو َجَباٌن، وَرُزَنت املرأ متزنة (و ِحبٌّ

ٌر )وقورة أى مستقيمة اخللق والسلوك بعيدة عن كل ما (، ونارت فهى َنَوا
ٌن )عفيفة رشيفة(، وَحُصنَْت فهى َحَصاٌن )َيِريب ، وعانت البقرة فهى َعَوا

ٌح، وَش )ال صغرية وال كبرية( اُء، فهو َقَرا ُجَع الرجل فهو ُشجاٌع، ، وَقُرَح ا
اُء  فهو ُفَراٌت، وطاَل فالن فهو ) صار َعْذًبا(وَصُبح فهو ُصَباح، وَفُرَت ا

ز  ٌل، َوَعُرَض فهو ُعَراٌض، وَجُرَزت الناقة فهى ُجَرا ، )تأكل الشجر(ُطَوا
اُء  ٌز، وَزُعَق ا مل يعد يطاق رشبه لشدة مرارته أو (وَجُرَز السيٌف فهو ُجَرا

، )وهو اخلالص من كل شىء(فهو ُزَعاٌق، وَنُرضَ فهو ُنَضاٌر ) ملوحته
ح  ا َح فهو ُرصَ ام، )نقىٌّ ال تشوبه شائبة(وَرصُ ، وَكُربَ فهو ُكَبار، وَهمَّ فهو ُمهَ

، وَعُقَم فهو ُعَقام، وَزلَّ )اخلسيس الدون من كل شىء(ورُذَل فهو ُرذَاٌل 
اء فهو ُزَالل  اب، وَبُطَل فهو َبَطٌل، ، وَرُحَب فهو ُرَح )عذٌب صاٍف (ا

فهو َخَلٌق، وَرُهَف فهو ) أى صار بالًيا(وَحُسَن فهو َحَسٌن، وَخُلَق الثوُب 
َرَهٌف، وَمجَُد فهو َمجٌَد، وَعُظَم فهو عظيٌم، وَنُظَف فهو نظيٌف، وَبُعَد فهو 

 وَعِمَى وَعِرَج وَعِوَر وَحِوَر وَكِحَل فهو أعمى -بعيد، وَقُرَب فهو قريب
َرج وأعور وَأْحَور وَأْكَحل عىل الرتتيب، وَزِرَق وَصِفَر وَخِرضَ فهو وَأعْ 

أزرق وأصفر وأخرض عىل الرتتيب، وَعطَِش وَظِمَئ وَرِوَى وَشبَِع وَعِرَق 
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وَيِقَظ فهو عطشان وظمآن وَريَّان وشبعان وعرقان ويقظان عىل الرتتيب، 
  ". عىل الرتتيبوَوِسَخ وَقِذَر وَدنَِس فهو َوِسٌخ وَقِذٌر وَدنٌِس 

أما األفعال املكونة من أكثر من ثالثة أحرف فنشتق منها اسم الفاعل 
عىل النحو التاىل، ولسوف تالحظ أن اسم الفاعل هو نفسه الفعل املضارع 

َأْكَرَم : "مع حتويل حرف املضارعة ميام مضمومة وكرس احلرف قبل األخري
 ُحمِْسٌن، وَأْمَسى ُيْمِسى فهو ُممٍْس، ُيْكِرم فهو ُمْكِرٌم، وَأْحَسَن ُحيِْسُن فهو

وَأْغَىض ُيْغِىض فهو ُمْغٍض، وَساَفَر ُيَساِفُر فهو ُمَساِفٌر، وساَمَح ُيَساِمُح فهو 
ُل  َل ُيَسهِّ ُمَساِمٌح، ونادى يناِدى فهو ُمنَاٍد، وعاَدى ُيَعاِدى فهو ُمَعاٍد، وَسهَّ

هٌ  ُه فهو ُمَشوِّ َه ُيَشوِّ ٌل، وَشوَّ ى فهو ُمَسهِّ ى ُيَعزِّ ، وَعزَّ ى فهو ُمَسوٍّ ى ُيَسوِّ ، وَسوَّ
، وَدْحَرَج ُيَدْحِرُج فهو ُمَدْحِرٌج، وَزْلَزَل ُيَزْلِزُل فهو ُمَزْلِزٌل، وانَفَجَر  فهو ُمَعزٍّ
َينَْفِجُر فهو ُمنَْفِجٌر، واْنَسَدَل َينَْسِدُل فهو ُمنَْسِدٌل، وانقَىض ينقِىض فهو 

َق ُمنَْقٍض، وانتَشى َينَْتِش  ى فهو ُمنَْتٍش، واْفَتَقَر َيْفَتِقُر فهو ُمْفَتِقٌر، واْسَرتَ
 ، ى فهو ُمْشَرتٍ ى َيْشَرتِ ٌق، واغتنى َيْغَتنِى فهو ُمْغَتٍن، واشَرتَ ُق فهو ُمْسَرتِ َيْسَرتِ
وَتَفاَعَل يتفاَعُل فهو ُمَتفاِعٌل، وَمتَاَسَك َيَتامَسُك فهو ُمَتَامِسٌك، وَتنَاَهى 

ُمَتنَاٍه، وَمتَاَدى َيَتَامَدى فهو ُمَتَامٍد، واْسَتْمَسَك َيْسَتْمِسُك فهو يَتنَاَهى فهو 
ُمْسَتْمِسٌك، واْسَتْقَبَل َيْسَتْقبُِل فهو ُمْسَتْقبٌِل، واستوَحى َيْسَتْوِحى فهو 

  ".ُمْسَتْوٍح، واْسَتْثنَى َيْسَتْثنِى فهو ُمْسَتْثنٍ 
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 من الفعل الثالثى عىل هذا عن اسم الفاعل، أما اسم املفعول فُيْشَتّق 
مأكول ومرشوب ومرضوب وموضوع وحمسوب : "، فنقول"َمْفُعول"وزن 

: ، أما ىف الفعل األجوف مثل"وحمسود ومفهوم ومأخوذ ومربوط ومعدود
قال يقول، رام يروم، راض يروض، زار يزور، صاد يصيد، هاج َهييج، "

َمُروض، َمُزور، َمُقول، َمُروم، "فاسم املفعول " دان َيدين، باض يبيض
َحَشا : "، وأما ىف األفعال التى ىف آخرها حرف علة مثل"َمِصيد، َمِهيج

فعىل " حيشو، َرَجا يرجو، َرَشا َيْرُشو، َفَرى َيْفِرى، َهَدى َهيِْدى، َفَدى َيْفِدى
، َمْفِدىٌّ : "النحو التاىل ، َمْهِدىٌّ ، َمْفِرىٌّ ، َمْرَشوٌّ ، َمْرُجوٌّ وأما ىف ". َحمُْشوٌّ

األفعال الزائدة عىل ثالثة أحرف فيشبه اسُم املفعول اسَم الفاعل ىف كل 
شىء ما عدا أن احلرف قبل األخري ىف اسم املفعول يكون مفتوحا بدال من 

، واسم الفاعل "ُمْكَرًما"يصري " ُمْكِرمٌ "فاسم الفاعل : كرسه ىف اسم الفاعل
ٌق " ًقا"يصري " ُمْسَرتِ يصري " ُمْسَتْقبٌِل "، و"ُمَتنَاًهى"يصري " متناهٍ "، و"ُمْسَرتَ
  .وعىل ذلك َفِقْس "... ُمْسَتْثنًى"يصري " ُمْسَتْثنٍ "، و"ُمْسَتْقَبًال "

عىل أن اسم املفعول إذا اشُتقَّ من فعل الزم فإنه حيتاج إىل تكملٍة ِمْن 
َرَقَد "جارٍّ وجمرور أو من ظرف مكان أو زمان، فنقول ىف اسم املفعول ِمْن 

نام سمٌري "وىف اسم املفعول من " مرقوٌد فيه) الرسير": "(يرسعٌد ىف الرس
َأ أخى "، وىف اسم املفعول من "السطح َمنُوٌم فوقه": "فوق السطح توضَّ
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اء ٌأ به": "با اء ُمَتَوضَّ ْبنا بعيدا عن املرشف "، وىف اسم املفعول من "ا َتَدرَّ
ُب بعيدا عنهام": "واملالحظ ، وىف اسم املفعول "املرشف واملالحظ ُمَتَدرَّ

ْبنا من الدائنني"من  ٌب منهم": "هترَّ ، وىف اسم املفعول من "الدائنون ُمَتَهرَّ
ِقبات" ِقبات ُمْسَتْغنًى عنهن": "استغنت الطالباُت عن املرا   .وهكذا"... املرا

وأما صفات املبالغة فلها عدة أوزان، لكن بعضها مل يعد يستعمل 
اٌل، َفُعوٌل، َفِعيٌل : "ستعملاآلن، وهلذا نركز عىل ما هو م فنحن مثال ". َفعَّ

، "َكّذاب: "، لكننا ىف صيغة املبالغة نقول"َكَذب َيْكِذب فهو كاِذٌب : "نقول
عٌ ": "َساِمعٌ "وعىل نفس النحو نقول ىف  ، وىف "َنبَّاٌش ": "نابٌِش "، وىف "َسامَّ

مٌ ": "عاِزمٌ " ا اٌق ": "ذاِئٌق "، وىف "َعزَّ مٌ : ""ناِئمٌ "، وىف "َذوَّ ا ": عاِئمٌ "، وىف "َنوَّ
مٌ " ا مٌ ": "قائمٌ "، وىف "َعوَّ ا ارٌ ": "غاِفرٌ "، وىف"َقوَّ اٌب ": "تاِئٌب "، وىف"َغفَّ ، "َتوَّ

امٌ ": "هاِدمٌ "وىف  وباملناسبة فطائفة من أسامء احلرفيني واملهنيني ". َهدَّ
ى عىل وزن  ال"وأصحاب املحالت تأ إشارة إىل أهنم يعملون هذا " َفعَّ

ٌق، َمحَّاٌل، َصيَّاٌد، : " عىل الدوام، مثلالعمل ا اد، َسوَّ َحلَّاٌم، َحلَّاٌد، َقبَّاٌر، َقوَّ
ٌن، َسبَّاٌح، َطبَّاٌخ،  ا اٌص، َخبَّاٌز، َموَّ اٌن، َقرَّ ٌر، َدفَّاٌس، َعجَّ ا ٌح، َشيَّاٌل، َجزَّ ا َجرَّ

ٌق  اٌش، َطيَّاٌر، َحالَّ اٌر، َكنَّاٌس، َفرَّ اٌت، َحفَّ اٌم، َنحَّ اٌن، َرسَّ ، َعتَّاٌل، َرقَّاٌص، َطحَّ
اٌء، َبنَّاٌء، َطبَّاٌل،  اٌج، خيَّاٌط، َرفَّ ٌل، َنسَّ ا ٌف، َغزَّ ا اٌح، َقيَّاٌس، َعرَّ اٌر، َمسَّ َنجَّ

ارٌ  وب، َعُطوف، ": "َفُعول"ومن األمثلة عىل صيغة ". َزمَّ َغُفور، َأُكول، َرشُ



 

 

١٤٠

 

ون، َرُءوف، َكُذوب، َنُؤوم، صبور، َمحُول، َمنُوع، َسُؤول، َهُروب، َحرُ 
وق،  َظُلوم، َكُفور، َجُحود، َحُقود، َغُضوب، َعُقور، َقنُوع، َنُحور، َرسُ
ود، َحنُون،  َكُتوم، َعُزوف، َقُعود، َشُكور، َفُعول، َقُؤول، َسُبوح، َمجُوح، َرشُ

َسِميع، َرِحيم، عليم، ": "َفِعيل"ومن األمثلة عىل صيغة ". َعُذول، َبُروك
وهذه ". ، َنِشيط، َسِمري، َرِفيق، َسِليم، َفِهيم، َجِليسَعِريف، َسِخني
ى  من "َفِعيل"الصيغة، صيغة  ، ")ممنوع"من (َمنِيع : "مثل" مفعول"، قد تأ

، َعِميد ")حممود"من (، َمحِيد ")مملوء"من (، َمِىلء ")جمروح"من (َجِريح 
من (، َطِعني )، أى مصاب ىف بطنه"مبطون"من (، َبطِني ")معمود"من (
من (، َكِسري ")حملوب"من (، َحِليب ")مرجوم"من (، َرِجيم ")مطعون"
من (، َسِجني ")حمبوس"من (، َحبِيس ")حمقون"من (، َحِقني ")مكسور"
  ")". مسحوق"من (، َسِحيق ")مشهور"من (، َشِهري ")مسجون"

ُل َأْصَربُ من عبَري، : "ففى مثل العبارات التالية" أفعل التفضيل"أما  نوا
عٌد َأْرَحُم من سعيٍد، سمريُة َأْمجَُل من سهَري، نعمُة أطوُل من إيامَن، شوقى س

، َرِحَم، َمجَُل، "وهذا ىف األفعال الثالثية، وهى هنا ". َأْصَدق من حلمى َصَربَ
ضا أن نقول". طاَل، َصَدَق  ُل أكثُر صًربا من عبري، : "ومن املمكن أ نوا

أهبُر مجاًال من سهَري، ونعمُة أكثُر وسعٌد أقوى رمحًة من سعيد، وسمريُة 
أفعل "أما اشتقاق ". طوًال من إيامن، وشوقى أرسُخ صدًقا من حلمى



 

 

١٤١

 

، َمتَنَّعَ "من األفعال غري الثالثية مثل " التفضيل َم، اْسَتَحقَّ : فنقول مثال" اْحَرتَ
ًما من ِعّالن، سيٌد أشدُّ استحقاًقا للجائزة من عّىل، فتحى"  فالٌن أكثُر احرتا

ُة أفضُل تعامًال  أصعب متنًُّعا من رءوف، غادُة أوسُع مطالعًة من ُحْسنََة، َنريِّ
ه ال يصح أن نشتق صيغة ". مع اآلخرين من عطّيات من " أفعل"ذلك أ

مع غري املصاِدر فتكون " أفعل التفضيل"وأما تركيب مجلة . غري الثالثى
ظُف منزًال : "هكذا  من سعيدة، فالن أحسُن ملبًسا من عالن، سامح أ

فوزى أوسع صدًرا من حامد، ليىل أمجل فستاًنا من صفية، سلوى أغىل 
حذاًء من نجوى، نبيه َأْطَوُل َشْعًرا من مجال، عبد احلميد أكثر كتبا من 

فالن هو األكرب، فالنة هى : "أما التفضيل املطلق فيكون كاآلتى". سمري
ى ْغرَ - الُكْربَ  فالن هو األعظم، فالنة  -ى فالن هو األصغر، فالنة هى الصُّ

ْنيا- هى الُعْظَمى  فالن هو األحسن، فالنة - فالن هو األدنى،  فالنة هى الدُّ
، وإن كان من الغريب عىل اللسان واألذن أن نقول عن فالنة "هى احلُْسنَى

َْقى، أو الظُّْرَىف "إهنا هى  ْكَيا أو األُ اقة أو "،  أى  "الذُّ األكثر ذكاء أو أ
فة قد شاع ىف الفرتة األخرية بني الطالب والباحثني استعامل و". ظرا

فالنة حلوة عن عالنة، فالن شجاع عن عالن، : "التفضيل عىل النحو التاىل
، وهو تركيب عامى انتقل بسبب "وهذا الثوب طويل عن ذلك الثوب

فالنة أحىل "والصواب هو . جهلنا بلغتنا وقواعدها إىل كتاباتنا بالفصحى
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فالن أشجع من عالن، وهذا الثوب أطول من ذلك من عالنة، و
  . وهكذا"... الثوب

لكْن هناك لون آخر من الصفات يتم عن . هذا عن الصفات املشتقة
طريق إضافة ياء مشددة إىل االسم الذى نريد احلصول منه عىل تلك 

، ُثَالثِىٌّ : "الصفة، فنقول ، َحَسنِىٌّ ، َشْوِكىٌّ ، َزْهِرىٌّ ، َهنِْرىٌّ ، َبْحِرىٌّ ، ُمخَاِسىٌّ
، باكستانىٌّ  ، رمضانِىٌّ ِقىٌّ ، عرا ، جنوبِىٌّ بحر، هنر، زهرة، "نسبًة إىل " َمْغِربِىٌّ

، ُثَالث، ُمخَاس، املغرب، اجلنوب، الِعراق، )اسم شخص(شوكة، َحَسن 
، ُعنَِزىٌّ : "ونقول". رمضان، باكستان ، ُمَزنِىٌّ ُجَهْينَة، "نسبة إىل " ُجَهنِىٌّ

، وهذه نسب جاءتنا عن العرب، وقلام ينسب أحد ىف عرصنا "ْيَزةُمَزْينَة، ُعنَ 
، : "ونقول". ُفَعْيَلة"إىل  ، َسَفنِىٌّ ، َمَدنِىٌّ ، َسَلِقىٌّ ، َطَبِعىٌّ ، َعَقِدىٌّ َصَحِفىٌّ

، َطَلِعىٌّ  صحيفة، عقيدة، طبيعة، سليقة، مدينة، سفينة، "نسبة إىل " َجَزِرىٌّ
املسائل : "عارص يفضل أن نقول، وإن كان الذوق امل"جزيرة، طليعة

مثال، لكننا مل نر أحدا " العقيدية، واألوضاع الطبيعية، واألحزاب الطليعية
  ". َصِحيفىٌّ أو َمِدينِىٌّ : "يقول

ى"واملفروض أن لنا ىف  النسبة إىل كل من  " ُشوَرى، طنطا، َشْربَ
، ُشوَراِوىٌّ : "وأمثاهلا ثالثة اختيارات ، ُشوَرِوىٌّ ،  طَ - ُشوِرىٌّ ، َطنَْطِوىٌّ نْطِىٌّ

، َشْربَاِوىٌّ - َطنَْطاِوىٌّ  ِوىٌّ ، َشْربَ ىٌّ لكن للذوق دورا كبريا ىف هذا ".  َشْربِ
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ُشوَرِوىٌّ أو : "، ومل أسمع أحدا يقول"ُشوِرىٌّ : األمر، فنحن نقول
َطنْطِىٌّ أو : "، ومل نسمع أحدا يقول"طنطاِوىٌّ : "، ونقول"ُشوَراِوىٌّ 
ِوىٌّ : "ومل نسمع أحدا يقول" ْرباِوىٌّ َش : "، ونقول"طنطِوىٌّ  ىٌّ أو َشْربَ ، "َشْربِ

أو " ِزْقتِىٌّ : "، ومل نسمع أحدا يقول"زفتاِوّى ": "ِزْفَتى"ونقول ىف النسبة إىل 
ى"، ونقول ىف "ِزْفَتِوىٌّ " ِوىٌّ ": "ِكْرسَ : ، ومل نسمع أحدا يقول"ِكْرسَ
ىٌّ " وىٌّ "وال " ِكْرسِ ال " ُقَرِشىٌّ "لعرب وجاءنا عن ا. وهكذا"... كرسا
ضا "ُقَرْيش"رغم أن النسبة إىل " ُقَرْيِشىٌّ " و (ُدَؤِىلٌّ "، وجاءنا عن العرب أ أ

َؤِىلّ    ". ُدِئل"رغم أن النسبة إىل " ال ُدِئِىلٌّ )" األسود الدُّ
وتشرتط القواعد أن يكون النسب إىل االسم املفرد ال اجلمع إال إذا 

، َمَعاِدنىٌّ : " نقولكان اجلمع َعَلًام،  فال يصح أن ، ُأُسوِدىٌّ بىٌّ ، ومع هذا "ِكَالِ
، تظاهرات عاِمِليٌَّة، غضٌب : "فال أحد ىف عرصنا يقول مؤمتر طالبِىٌّ
، مهارشات َكْلبية لِيٌَّة، : "بل نقول" مجهورىٌّ ٌت ُعامَّ ، تظاهرا مؤمتٌر ُطّالبِىٌّ

، مهاَرشاٌت ِكَالبّية ع اسم علم فننسب أما إذا كان اجلم". َغَضٌب مجاهريىٌّ
ة مشاكل، فنقول ىف النسبة إىل ئر"إىل اجلمع بال أ : البلد العربى" اجلزا

ئرىٌّ " ونقول ىف النسبة إىل أهل املدينة املنورة الذين نرصوا رسول اهللا " جزا
صارىٌّ : "حني هاجر إليهم ال " دخاخنّى : "واآلن نسمى بائع الدخان". أ

ْبدة"ُدَخانِىٌّ " بيشى: "، وصانع الطربوش"ابيدّى لب: "، وصانع اللِّ ، "طرا
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لينّى : " الكالونوصانع قيناه ". كوا وإذا كانت النسبة إىل اسم فيه ياء نسب أ
، "الفقه الشاِفِعّى ": "الشافعّى "كام هو ىف النسب، فنقول مثال ىف النسبة إىل 

ى األسود الدؤىلّ  َؤلِيُّون : "ونقول عن تالمذة أ ل ، ونقو")"ُدَؤِىلّ "مجع (الدُّ
) عباس"(أو " احلريرّى "أو " اهلمدانّى "عن املقامات التى كتبها 

نّى  نّية": "األسوا ". املقامات اهلمدانّية، املقامات احلريرّية، املقامات األسوا
وأحيانا ما يكون النسب خمتلفا عن املنسوب إليه، فكانت العرب قديام 

كام نقول اليوم، وىف النسبة " َيَمنِىٌّ "ال " َيَامنِىٌّ ": "اليمن"تقول ىف النسبة لـ
نّى ": "الَبْحَرْين"لـ حسبام نفعل ىف العرص احلديث، وىف " َبْحَرْينِّى "ال " بحرا

طبقا لطريقتنا " اهلِنِْدّى "ال " اهلِنْدوانّى ": "اهلند"وصف السيف املصنوع ىف 
ينا من اهلند " ُروح"و" َنْفس"وىف النسبة إىل . اآلن ىف وصف أى شىء يأ

َنْفَسانّى، ُروَحانّى، ُنوَرانِّى، : "يقول الكثريون" َمِلك"و" ّب رَ "و" نور"و
انِّى، ُمُلوِكّى  . وليس هذا ابن اليوم بل هو موجود ىف الكتب القديمة". َربَّ

ه  بل " َعْقِىلّ "وباملناسبة فال أحد يصف من يستعمل عقله ىف كل شىء بأ
ال " َكنََفانّى : "كذلك فنحن نقول عن صانع الكنافة". عقالنى: "كلنا نقول

": وحدة، تعبئة"وكثري من الناس ىف عرصنا يقول ىف النسبة إىل ". ُكنَاِىفّ "
، "أهالوى: "فنقول" النادى األهىل"وكلنا ننسب إىل ". َوْحَدِوّى، َتْعَبِوّى "

ِوّى : "فنقول" املحّلة"وإىل  ، وإىل "رشقاِوّى : "فنقول" الرشقية"، وإىل "َحمَالَّ
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شكٌل : "واألغلبية الساحقة منا تقول". َزْحَالِوّى  ":فنقول" َزْحَلة"
" بيضاوّى "أما ". َبْيِىضّ "والصواب هو . ، أى عىل شكل البيضة"بيضاوّى 

 ".بيضاء"فنسبة إىل 
  :اسم اآللة

شاكوش، َنْوَرج، ُمْشط، "األول مثل : هناك نوعان من أسامء اآللة
واب احلصون من (قلم، دواة، هاتف، َكْبش  ة لرضب أ خارج من أجل آ

ني، َشْوكة )كرسها وفتحها لتناول (، ُتْرس، سيف، رمح، ِدْرع، ُسلَّم، ِسكِّ
، َطَبق، َصْحن، َحلَّة، طاسة، ُفوَطة، زجاجة، ُكوب، كأس، إبريق، )الطعام

ساعة، بندقية، قنبلة، َرَصاصة، حقيبة، ُسْبَحة، عًصا، إطار، قضيب، ُبوق، 
ْطل، برميل، ُصنْدوق، ُكْرِسّى، ُموَسى ُعود، قيثارة، َرَبابة، َعَجَلة، َس 

أما الصنف . وهذه ال يمكن تصنيفها رصفيا حتت أوزان معينة)". شفرة(
ِمْفَعل، ِمْفعال، : "اآلخر فله أوزان رصفية معروفة وحمددة منها هذه الصيغ

اَلة وإليك هذه الطائفة من أسامء اآلالت التى جترى عىل هذه ". ِمْفَعَلة، َفعَّ
د، ِحمَْجن، ِمْزَهر، ِمْشَبك، : "و تلك من الصيغ األربعالصيغة أ ِمنَْرب، ِمْربَ

ب، ِجمَْهر، ِحمَْجم، ِمَشّد، ِمَسّن، ِمَقّص، ِجمَنّ   ِمنْشار، ِمْقَشاط، - ِخمَْيط، ِمْرضَ
ِمْثَقاب، ِمنْظار، ِمْلقاط، ِمْزراق، ِمْقالع، ِمْرناء، ِحمْراك، ِمْرداس، ِمْسواك، 

، )الشبكة العنكبوتية(ِمْذياع، ِمْصباح، ِمْرَحاض، ِمْشَباك ِمْسبار، ِمْزالج، 



 

 

١٤٦

 

َربة، ِمْلَعَقة، -ِمْفتاح، ِمنَْفاخ ة، ِمْرباة، ِحمْ ة، ِمْرآ  ِمْكنََسة، ِمْقَلَمة، ِمْرَوحة، ِمْكوا
دَّ  ة، ِمَدقَّة، ِمَذبَّة، ِمَسلَّة، ِخمَ َفَظة، ِمنَْدَفة، ِميَدَعة، ِمَقشَّ  - ةِمنَْشَفة، ِمْسَطَرة، ِحمْ

ازة، َحظَّاظة،  بة، َبزَّ ا قة، َبوَّ ا انة، َسوَّ ارة، َكنَّاسة، َعجَّ الة، َعصَّ ابة، َغسَّ دبَّ
ارة، َسيَّارة،  فة، َصفَّ ا َّارة، َحبَّاَرة، َجرَّ اَضة، َنظَّارة، َأ اطة، َعضَّ امة، َشفَّ َعوَّ

َّامة، زَ  َ امة،  اظة، َجزَّ احة، َقطَّارة، َحفَّ امة، َسحَّ امة، َطيَّارة، َحوَّ انة، َخرَّ نَّ
ارة، َشطَّافة ابة، َكسَّ الة، َحسَّ اطة، َبطَّاَطة، َزبَّ عة، َفوَّ   ".َسامَّ

 إذا أردنا تصغري اسم شىء ما عىل سبيل التحقري أو التدليل :التصغري
 مكونا من ثالثة أحرفأو االستمالح فإذا كان االسم املراد تصغريه 

 ُبنَيَّة، - ُوَلْيد، ابنة-  ُرَجْيل، َوَلدٌ - ٌل َرُج : "، مثل"ُفَعْيل"رناه عىل صيغة صغَّ 
وإذا كان االسم رباعيا كان ".  ُسَمْيكة- َسَمَكةٌ   ُقَلْيم،- ُبَوْيب، َقَلمٌ -باب

 ُمَسْيطَِرة، -  ُكَتيِّب، ِمْسَطَرةٌ - ِكَتاٌب : "، مثل"ُفَعْيِعل"التصغري عىل صيغة 
 االسم مخاسيا أو أكثر، مثل أما إذا كان".  ُثَريَّا-  ُدَوْيِرق، َثْرَوى-َدْوَرٌق 

: ، فنقول"ُفَعْيِعيل"كانت صيغة التصغري " ِمنْشار، ِغْربال، ُسَلْيامن، إبراهيم"
وتالحظ كيف أن بعض حروف ". ُمنَْيِشري، ُغَرْيبِيل، ُسَلْيِمني، ُبَرْهيِيم"
سقطت ىف التصغري ألهنا ال تستطيع الدخول ىف صيغة " إبراهيم"
 بد من الترصف بإسقاط بعض احلروف حتى ال يتبقى ، فكان ال"ُفَعْيِعيل"

ة حال فلم يعد التصغري مستعمال . من االسم أكثر من مخسة أحرف وعىل أ
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كتاب صغري، : "ىف األسلوب العربى احلديث كثريا، وصار الغالب أن نقول
ُكَتيِّب، ُمنَْيِديل، "بدال من " منديل صغري، غربال صغري، إبراهيم الصغري

  ".، ُبَرْهيِيمُغَرْيبِيل
 
 

 


