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مقرر اللغة العربية101

رمز المقرر / 531101 :الوحدات :ساعتاف يف األسبوع.

أىداف المقرر:
يهدؼ تدريس مقرر اللغة العربية (َُُ) كمتطلب جامعي ٞتميع أقساـ اٞتامعة إذل األىداؼ
اآلتية :
ُ -غرس ركح االعتزاز باللغة العربية كالدفاع عنها.
ِ  -مساعدة الطالبة على االلتزاـ بقواعد كأصوؿ العربية :لغة ،ك٨توان ،كصرفان يف قراءهتا
ككتابتها.
ّ -تعزيز ا١تعاين اإلسالمية من خالؿ دراسة سورة اٟتجرات  ،كتناكؿ ما فيها من مبادئ كقيم
إسالمية.
كل طالبة .
ْ -تدريس أىم موضوعات النحو كالصرؼ اليت ٖتتاجها ٌ
ٓ -تعريف الطالبة بطرؽ ترتيب ا١تعاجم العربية ،كتدريبها على استخدامها.
ٔ -تدريب الطالبة على اإلعراب .
ٕ -تدريب الطالبة على التمييز بُت الكلمات اجملردة كا١تزيدة .
المراجع:

*شذا العرؼ يف فن الصرؼ لألستاذ أٛتد اٟتمالكم.
*شرح قطر الندل كبل الصدل البن ىشاـ .
*ا١تعجم العريب لألستاذ إبراىيم نصار .
* ا١تعاجم اللغوية للدكتور إبراىيم ٤تمد ٧تا.

مفردات المقرر:

أوالً :دروس النحو:

ُ -تعريف الكلمة ،ك أقسامها  :اسم  ،فعل ،حرؼ.
ِ -تعريف االسم  ،كعالماتو  ،كأنواعو من حيث البناء كاإلعراب .
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ّ -أقساـ االسم ا١تبٍت  :ا١تبٍت على الكسر ،ا١تبٍت على التت  ،ا١تبٍت على المم  ،ا١تبٍت على
السكوف .
ْ -اإلعراب  :تعريتو  ،كأنواعو  ،كعالماتو األصلية كالترعية.
ٓ -ما خرج عن األصل يف اإلعراب :
 األٝتاء الستة. ا١تثٌت. ٚتع ا١تذكر السادل. ٚتع ا١تؤنث السادل. ا١تمنوع من الصرؼ. إعراب األفعاؿ ا٠تمسة.ٔ -تعريف التعل ك أقسامو :التعل ا١تاضي  :عالماتو ،كأحواؿ بنائو  ،كالتعل األمر  :عالماتو،
كأحواؿ بنائو ،كالتعل ا١تمارع  :عالماتو  ،كأحكاـ إعرابو كبنائو.
ٓ -تعريف اٟترؼ كعالمتو  ،كحكمو اإلعرايب .
ٔ -تعريف الكالـ ،كصور ائتالفو.
الصرف:
ثانياً :دروس ّ
ُ -مقدمة يف تعريف الصرؼ  ،كا١تيزاف الصريف .
ِ -كيتية كزف الكلمات سواء أكانت ٣تردة أـ مزيدة أـ غَت٫تا .
ثالثاً :دروس المعجم:

ُ -مقدمة يف تعريف ا١تعجم  ،كأنواعها .
بأىم ا١تعاجم العربية ك طريقة الكشف فيها .
ِ -التعريف ٌ

رابعاً :دروس األدب:

ُ -دراسة سورة اٟتجرات إذل اآلية رقم "ُّ"

*******************************
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

أوالً :دروس النحو.

كبل الصدلٞ ،تماؿ الدين ابن ىشاـ األنصارمٖ ،تقيق٤ :تمد ٤تيي الدين عبد اٟتميد.
من كتاب :شرح قطر الندلٌ ،

********************

الدرس األول :تعريف الكلمة و أقسامها.
تعريف الكلمة:
الكلمة في اللغة :تطلق على اٞتمل ا١تتيدة ،كقولو تعاذل " :كال ٌإنا كلمة ىو قائلها "

إشارة إذل قولو تعاذل " :رب ارجعوف لعلي أعمل صاٟتا فيما تركت ".

ّأما في االصطالح  :تطلق على القوؿ ا١تترد ،أم اللتظ ا١توضوع ١تعٌت مترد ،مثل :رجل،

يدؿ على
فرس...إخل  ،ك عليو ال يع ٌد ٨تو ( :غالـ زيد ) كلمة يف اصطالح النحويُت ،ألنٌو ال ٌ
معٌت مترد  ،بل مرٌكب .
أقسام الكلمة :

تنقسم الكلمة إذل ( :اسم )كزيد ،ك فرس ،ك ىند ،ك ( فعل )كحمر ،ك يرسم ،ك
اٞتر .
اكتب ،ك (حرؼ )كحركؼ العطف ،ك حركؼ ٌ
***************************************************

القسم األول :االسم ( تعريفو  ،وبيان عالماتو ،وأقسامو  ،وإعرابو )
دؿ على معٌت يف نتسو ،كدل يقًتف بزماف .كيتميز االسم عن قسيميو
االسم :ىو ما ٌ
(التعل كاٟترؼ) ٓتمس عالمات ٚ ،تعها ابن مالك يف قولو :
ك ( أؿ ) كمسند لالسم ٘تييز حصل
باٞتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌػر كالتنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوين كالن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدا
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ىذه العالمات – على التفصيل  -ىي :
 دخوؿ األلف كالالـ يف أكؿ االسم  ،كالترس كالغالـ . تنوين أخر االسم ،كالتنوين  :عبارة عن نوف زائدة ساكنة زائدة تلحق اآلخر لتظنا الكصو ،ك حين و
و
كرجل ،و
خطنا  ،لغَت توكيد٨ .تو زي هد ،و
كمسلمات.
ئذ،
اٞتر ( كىذا
جر االسم ىي  :حركؼ ٌ
اٞتر كىي عالمة تلحق اآلخر  ،كأسباب ٌ
 ًٌ
ً
ً
فاٞتر خاص باألٝتاء،
األصل)  ،كاإلضافة  ،كالتبعية ٨تو  :ي
مررت بطالب ا١تدرسة الكبَتة ٌ ، .
ٕتر.
أل ٌف األفعاؿ ال ٌ
يد أقبل ،فحركفو ٥تتصة بالدخوؿ على األٝتاء ،مثل :يا عبد اهلل.
 النداء ٨تو  :يا ز يينادياف  ،إذ النداء ييقصد بو إقباؿ ا١تدعو ،كىذا ال يتأتٌى فيما سول االسم،
فالتعل كاٟترؼ ال ى
فإف كرد يف الكالـ خالؼ ذلك ٨تو قولو تعاذل " :ياليت قومي يعلموف " فهو على تقدير
منادل ٤تذكؼ ٨ ،تو  :يا قوـ ليت قومي يعلموف .
 عالمة معنوية كىي اٟتديث عنو كتسمى أيما ( اإلسناد ) ،كقاـ زيد  ،فزيد اسمألنك حدثت عنو بالقياـ  ،كىذه العالمة أنتع العالمات ا١تذكورة لالسم ،ك هبا استيدؿ على
ت ) ألنا ال تقبل أؿ  ،كال يلحقها التنوين  ،كال غَتىا من العالمات اليت
اٝتية (التاء) يف (ضرب ي
تذكر لالسم سول اٟتديث عنها فقط.
أقسام االسم من حيث اإلعراب و البناء(ُ):
ينقسم االسم إذل معرب ك مبٍت :

فالمعرب :ىو ما يتغَت آخره تغَتا ظاىرا أك مقدرا بسبب ما يدخل عليو من العوامل ،تقوؿ:
يدا كىدل ،كمررت بز و
يد كهبدل  ،فآخر ( زيد كىدل ) يتغَت
جاءين زي هد كىدل ،كرأيت ز ن

بالممة كالتتحة كالكسرة الظاىرة يف ( زيد ) كا١تقدرة يف ( ىدل )  ،بسبب ما دخل عليهما
كل منهما :فاعالن مرفوعان يف اٞتملة
من العوامل كىي ( :جاءين ،ر ي
أيت ،باء ٌ
اٞتر )  ،فوقع ٌ
اٞتر يف الثالثة.
األكذل ،ك متعوالن بو يف اٞتملة الثانية ،ك اٝتان ٣تركران ْترؼ ٌ
(ُ) األصل يف األٝتاء  :اإلعراب لكثرتو فيها ،كالبناء فرع فيها ،كاألٝتاء ا١تبنية ىي :الممائر ،أٝتاء اإلشارة ،األٝتاء ا١توصولة ،أٝتاء
االستتهاـ ،أٝتاء الشرط ،األعداد ا١ترٌكبة ،بعض ظركؼ الزماف ك ا١تكاف ،كأٝتاء التعل .
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مالحظة:

 لو كاف التغَت يف غَت اآلخر دل يكن إعرابان ،كقولك يف "فلس" إذا صغرتو( :فيػلىيس )
كإذا ٚتعتو ٚتع تكسَت ( :أىفٍػليس كفيػليوس ) .
 لو كاف التغَت يف اآلخر كلكنو ليس بسبب العوامل ال يع ٌد إعرابا ،كقولك ( جلست
حيث) بالتت ك( ً
حيث)
حيث) بالمم ك( ى
يث جلس زيد)  ،فإنو ٬توز أف تقوؿ ( :ي
ح ي
بالكسر ،إال أف ىذه األكجو الثالثة ليست بسبب العامل ،أال ترل أف العامل كاحد
كىو ( جلس ) كقد يكًجد معو التغَت ا١تذكور ،بل التغَت تغَت ٢تجات يف ىذه الكلمة.
أما المبني :فهو الذم يلزـ طريقة كاحدة ،كال يتغَت آخره بسبب ما يدخل عليو من

مررت بالذم ضربك ،فػ"الذم"
أيت الذم أكرمتىو ،ك ي
العوامل ،كقولك :جاء الذم أعرفو ،ك ر ي
لزمت حالة كاحدة ،كىي البناء على السكوف ،رغم أنا كانت يف اٞتملة األكذل يف ٤تل رفع
٤تل جر ْترؼ اٞتر.
فاعل ،ك يف الثانية يف ٤تل نصب متعوؿ بو ،ك يف الثالثة يف ٌ
كاألصل يف البناء أف يكوف على السكوف  ،كقد يي ىبٌت االسم على التت  ،أك المم ،أك
الكسر .

(ُ)
أحد
عشر ،كأخواتو  ،تقوؿ جاءين ى
والمبني على الفتح مثل األعداد ا١تركبة٨ ،تو :ى
أحد ى
عشر رجالن ،فالكلمتُت ( أحد عشر) يف
عشر رجالن،
كمررت ى
أيت ى
ي
عشر رجالن ،ك ر ي
بأحد ى
أحد ى
ى
عشر ) :عدد مرٌكب
األحواؿ الثالثة مالزمة ٟتركة كاحدة ىي التت يف اٞتزأين .كتعرب ( ى
أحد ى
٤تل نصب متعوؿ بو يف
مبٍت على فت اٞتزئُت يف ٤تل رفع فاعل يف اٞتملة األكذل ،ك يف ٌ
جر ْترؼ اٞتر الباء يف اٞتملة الثالثة ،كذلك بقية األعداد ،إال ( اثٍت عشر
٤تل ٌ
الثانية ،ك يف ٌ
) فإف الكلمة األكذل منو تعرب إعراب ا١تثٌت ألنا ملحقة بو ،أم باأللف رفعان ،كبالياء نصبان
كجران ،تقوؿ :جاءين اثنا عشر رجالن ،كرأيت اثٍت عشر رجالن ،كمررت باثٍت عشر رجالن ،فيعرب
العدد اثنا عشر كالتارل :يف اٞتملة األكذل "اثنا" فاعل مرفوع ك عالمة رفعو األلف ألنو ملحق

ُ
كل ىذه األعداد ا١تركبة مبنية الصدر ك العجز على فت اٞتزئُت ،إال اثٌت عشر ،فصدره معرب
( ) كىي :من أحد عشر إذل تسعة عشر ،ك ٌ
إعراب ا١تثٌت ،كىو من ملحقاتو ،ك عجزه مبٍت على التت .
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٤تل لو من اإلعراب ،ك يف اٞتملة الثانية "اثٍت" متعوؿ بو
با١تثٌت ،عشر عدد مبٍت على التت ال ٌ
٤تل لو من
منصوب ك عالمة نصبو الياء ألنو ملحق با١تثٌت ،ك "عشر" عدد مبٍت على التت ال ٌ
اإلعراب ،ك يف اٞتملة الثالثة" :اثنا" اسم ٣تركر بالباء ك عالمة جره الياء ألنو ملحق با١تثٌت ،
٤تل لو من اإلعراب.
ك"عشر" عدد مبٍت على التت ال ٌ
٨تن .
الضم مثل  :ي
والمبني على ّ
قبل  ،ي
حيث  ،ي
والمبني على الكسر مثلً :
ىؤالء  ،ك ً
أنت ( حاؿ خطاب ا١تؤنثة ) .

والمبني على السكون كىو األصل يف البناء ،كمن أمثلتو " :ىم ٍن" كىي اسم موصوؿ،
من ) قد الزمت السكوف يف
ٔتن قاـ  .فتجد ( ٍ
من قاـ ،كمررت ٍ
من قاـ ،كرأيت ٍ
٨تو:جاءين ٍ
٤تل نصب متعوؿ
٤تل رفع فاعل ،ك يف الثانية يف ٌ
اٞتمل الثالث ،ك ىي يف اٞتملة األكذل يف ٌ
اٞتر.
جر ْترؼ ٌ
٤تل ٌ
بو ،ك يف الثالثة يف ٌ
يت؟ فكم يف
عبدا
كم ن
كبكم درى وم اشًت ى
ى
ملكت؟ ٍ
كم ماليك؟ ك ٍ
كم) االستتهامية ٨توٍ :
كمثل( ٍ
ا١تثاؿ األكؿ يف ٤تل رفع باالبتداء ،كيف الثاين يف موضع نصب على ا١تتعولية بالتعل الذم
جر بالباء كىي ساكنة يف األحواؿ الثالثة.
بعدىا ،كيف الثالث يف ٌ

******************
تطبيقات:

ً
لم  ،أكراؽ.
أم اآلٌب يعترب كلمة اصطالحان :ر ي
س )1بيٍت ٌ
أيت زيدان  ،قلم  ،كتاب النحو  ،ع ه

فيما يأٌب:
كل كلمة ٖتتها خط ٌ
س )2كضحي العالمة الدالة على اٝتية ٌ
صدؽ ً
إخالص يف العمل.
القوؿ ،ك
ُ .مبدأ الناجحُت ي
ه
كل شارؽ.
ِ .سرينا ك ه
٧تم قد أضاء فمذ بدا *** ٤تيٌاؾ أختى ضوءه ٌ
س )3استخرجي االسم ،كبيٌٍت نوعو من حيث البناء ك اإلعراب:
و
فسلم " .
فغنم  ،أك
ى
سكت ى
ُ " .طوىب لعبد قاؿ خَتان ى
تقدير العزي ًز العليم" .
الشمس ٕترم
ِ .قاؿ تعاذل" :ك
ٌ
١تستقر ٢تا ذلك ي
ي
"كعباد الرٛتن الذين ٯتشوف على األرض ىونان" .
ّ .قاؿ تعاذل:
ي
كل اسم ٦تا يأٌب:
س )4بيٍت عالمة بناء ٌ
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عشر كوكبان " .
أيت ى
ُ .قاؿ تعاذل " :إذ قاؿ يوسف ألبيو يا أبت ٌ
إين ر ي
أحد ى
ِ .قاؿ تعاذل" :فقلنا اضرب بعصاؾ اٟتجر فانتجرت منو اثنتا عشرة عينان" .
ّ .قاؿ تعاذل" :كم تركوا من و
جنات ك عيوف" .
ٍ
٨تن الوارثُت" .
ْ .قاؿ تعاذل" :ككنٌا ي
ٓ .من حمر اليوـ؟
فهمت الدرس.
ٔ.
ي
****************************************
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الدرس الثاني  :أنواع اإلعراب
تعريف اإلعراب و أنواعو:
اإلعراب :أثر ظاىر أك مقدر ٬تلبو العامل يف آخر الكلمة.
يدا ،كمررت بز و
يد ،كا١تق ٌدر كالذم
فالظاىر كالذم يف آخر ( زيد) يف قولك :جاء زي هد ،كرأيت ز ن
يف آخر التىت يف قولك :جاء التىت ،كرأيت التىت ،كمررت بالتىت ،فإنك تق ٌدر الممة يف األكؿ،
كالتتحة يف الثاين ،كالكسرة يف الثالث لتعذر ظهور اٟتركة على األلف فيها ،كذلك ا١تقدر ىو
اإلعراب.
فاإلعراب إذف إما ظاىر كما يف  :زيد  ،ىند .
كإما مق ٌدر :أم ال تظهر فيو اٟتركة اإلعرابية وذلك ألسباب ىي :
ٌ

 التعذر  :كيقع يف األٝتاء ا١تقصورة ( كىي ا١تنتهية باأللف ) ٨تو  :ىدل  ،زكريا ،كجرا .
سلول  ،فتقدر فيها اٟتركات رفعا كنصبا ٌ

 الثقل  :كذلك يف األٝتاء ا١تنقوصة ( كىي ا١تنتهية بالياء ) ٨تو :قاضي ،ليارل .فتق ٌدرداعي اهلل "  ،فػ( داعي )
فيو اٟتركات رفعا ٌ
كجرا ،كتظهر يف حالة النصب " أجيبوا ى
متعوؿ بو منصوب كعالمة نصبو التتحة الظاىرة على آخره .

المحل بالحركة المناسبة :كذلك يف األٝتاء ا١تمافة لياء ا١تتكلم ٨تو :ىذا
 اشتغالّ
كتايب  ،أيب .فيعرباف  :خرب مرفوع بالممة ا١تقدرة الشتغاؿ احملل باٟتركة ا١تناسبة
٤تل جر باإلضافة .
للياء ،كالياء :ضمَت متصل مبٍت على السكوف يف ٌ
 -أنواع اإلعراب أربعة:

ىي :الرفع ،كالنصب ،كاٞتر ،كاٞتزـ  ،كىذه األنواع األربعة تنقسم إلى ثالثة أقسام:

يدا لن
يقوـ ،كإ ٌف ز ن
 قسم تشًتؾ فيو األٝتاء كاألفعاؿ :كىو الرفع ،كالنصب ،تقوؿ :زي هد ييقوـ .
ى
 كقسم ٮتتص بو األٝتاء  :كىو اٞتر  ،تقوؿ :مررت بز ويد .
ٌ
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يقم.
 كقسم ٌٮتتص بو األفعاؿ  :كىو اٞتزـ  ،تقوؿ:دل ٍ
وعالمات اإلعراب نوعان :

للجر ،كالسكوف
أ -عالمات أصلية  ،ىي :الممة للرفع ،كالتتحة للنصب ،كالكسرة ٌ
للجزـ.
كتعرب األٝتاء باٟتركات األصلية إذا كانت :
كتاب و
طالب .
طالب  ،ر ي
أيت طالبان  ،ىذا ي
* مفردة ٨ ،تو  :ىذا ه
أمسك ً
بأقالـ أخيك .
أقالـ  ،خ ٍذ أقالمان ،
ٍ
* جمع تكسير ٨ ،تو  :ىذه ه
ب -عالمات فرعية  :كىي اليت تنوب فيها اٟتركؼ أك اٟتركات عن اٟتركات األصلية .
كينحصر اإلعراب الترعي يف سبعة أبواب:
* ٜتسة يف األٝتاء ىي :األٝتاء الستة ،كا١تثٌت ،كٚتع ا١تذكر السادل ،كٚتع ا١تؤنث السادل
اٞتر.
حاؿ النصب ،كاالسم ا١تمنوع من الصرؼ حاؿ ٌ
* اثناف يف األفعاؿ ٫ ،تا األفعاؿ ا٠تمسة  ،كالتعل ا١تمارع ا١تعتل اآلخر حاؿ اٞتزـ .كفيما
يلي بياف للعالمات الترعية يف إعراب األٝتاء:

أوال .األسماء الستة
الباب األكؿ ٦تا خرج عن األصل كىو باب األٝتاء الستة ،كىي :أبوه ،كأخوه كٛتوىا(ُ)،
ك ىنوه(ِ) ،ك فوه(ّ) ،ك ذك(ْ)ماؿ .
الممة ،كتنصب باأللف نيابة عن التتحة ،كٕتر بالياء نيابة
إعرابها  :ترفع بالواك نيابة عن ٌ

عن الكسرة تقوؿ :جاءين أبوه ،كرأيت أباه ،كمررت بأبيو ،ككذلك القوؿ يف الباقي .
وشرط إعراب ىذه األسماء بالحروف ا١تذكورة ثالثة أمور :

(ُ) اٟتم  :ىو قريب زكج ا١ترأة  ،كأبيو ك عمو ك أخيو  ،لذلك أضافو ابن ىشاـ ٢تاء الغائبة  ،على أنٌو رٔتا أيطلق على أقارب الزكجة .
ِ
ا٢تن :قيل اسم يكٌت بو عن أٝتاء األجناس كرجل كفرس كغَت ذلك ،كقيل عما يستقب التصري بو  ،كقيل عن الترج خاصة .
() ي
(ّ) يشًتط فيو أف يكوف بدكف ا١تيم ،فإف كاف با١تيم أعرب باٟتركات٨ ،تو٠" :تلوؼ ف ًم الصائم  "...اٟتديث٣ ،تركر بالكسرة .
(ْ) اليت ٔتعٌت صاحب ٌ ،أما ( ذك ) اليت ٔتعٌت ( الذم ) فإنا اسم موصوؿ .
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أحسنت إذل أبيك .فلو كانت
أحدىا أن تكون مفردة ،مثل :جاءين أبوؾ ،ك رأيت أباؾ  ،كي

مثناة أعربت إعراب ا١تثٌت ،تقوؿ :جاءين أبواف ،كرأيت أبوين ،كمررت بأبوين ،يف اٞتملة األكذل
فاعل مرفوع كعالمة رفعو األلف ألنو مثٌت ،ك يف الثانية متعوؿ بو منصوب ك عالمة نصبو الياء
ألنو مثٌت ،ك يف الثالثة ٣تركر بالباء ك عالمة جره الياء ألنو مثٌت.
كإف كانت ٣تموعة ٚتع تكسَت أعربت باٟتركات على األصل كما يعرب ٚتع التكسَت،
آباؤؾ ،كرأيت آباءىؾ ،كمررت بآبائًك ،يف اٞتملة األكذل فاعل مرفوع ك عالمة
كقولك :جاءين ي
رفعو الممة ،ك يف الثانية متعوؿ بو منصوب ك عالمة نصبو التتحة ،ك يف الثالثة ٣تركر بالباء
ك عالمة جره الكسرة.
كإف كانت ٣تموعة ٚتع مذكر سادل أيع ًربت إعراب ٚتع ا١تذكر السادل٨ ،تو :جاءين أبوف،
كرأيت أبُت ،كمررت بأبُت ،يف اٞتملة األكذل فاعل مرفوع ك عالمة رفعو الواك ألنو ٚتع مذكر،
ك يف الثانية متعوؿ بو منصوب كعالمة نصبو الياء ألنو ٚتع مذكر ،كيف الثالثة ٣تركر بالباء
كعالمة جره الياء ألنو ٚتع مذكر.
 والشرط الثاني أن تكون مكبّرة  ،فلو صغرت أعربت باٟتركات الظاىرة ٨ ،تو:ك ،كرأيت أيبػىيك ،كمررت بأيبيك ،يعرب يف اٞتملة األكذل فاعالن مرفوعان كعالمة رفعو
جاءين أيبىػي ى
الممة ،ك يف الثانية متعوالن بو منصوبان كعالمة نصبو التتحة ،ك يف الثالثة اٝتان ٣تركران بالباء،
كعالمة جره الكسرة ،ك ىو مماؼ ،ك كاؼ ا٠تطاب يف ٚتيع األمثلة ضمَت متصل مبٍت على
جر باإلضافة.
٤تل ٌ
التت يف ٌ

 و الشرط الثالث أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم ،فلو كانت متردة غَتأب ،كرأيت أبا كمررت و
بأب ،ك إذا أضيتت
ممافة أعربت ن
أيما باٟتركات الظاىرة ٨ ،تو ىذا ه
ن

احملل
إذل ياء ا١تتكلم أعربت ن
أيما باٟتركات ،لكنها تكوف مقدرة منع من ظهورىا اشتغاؿ ٌ
باٟتركة ا١تناسبة للياء ٨ ،تو :ىذا أىًيب ،كرأيت ًأيب ،كمررت ً
مكسورا يف
بأيب(ُ) ،فيكوف آخرىا
ن

ُ
احملل باٟتركة
( ) تعرب كلمة أيب يف اٞتملة األكذل :خربان مرفوعان ك عالمة رفعو الممة ا١تقدرة على ما قبل ياء ا١تتكلم ،منع من ظهورىا اشتغاؿ ٌ
ا١تناسبة لياء التكلم ،ك يف اٞتملة الثانية :متعوالن بو منصوبان ك عالمة نصبو التتحة ا١تقدرة على ما قبل ياء ا١تتكلم ،منع من ظهورىا
اشتغاؿ احملل باٟت ركة ا١تناسبة لياء ا١تتكلم ،ك يف اٞتملة الثالثة ،اسم ٣تركر بالباء ك عالمة جره الكسرة ا١تقدرة على ما قبل ياء ا١تتكلم

منع من ظهورىا اشتغاؿ احملل باٟتركة ا١تناسبة لياء ا١تتكلم.
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األحواؿ الثالثة ،كاٟتركات مقدرة فيو كما تقدر يف ٚتيع األٝتاء ا١تمافة إذل الياء٨ ،توً :
كتايب
ً
كغالمي.
تطبيق:
س) أعربي ما تحتو خط :
 قاؿ تعاذل":كأبونا شيخ كبَت"جاء أخي. إ ٌف أبا ٤تمد مريض. -احرصوا على ٌبر آبائكم .

ثانياً  :المثنى

الثاين ٦تا خرج عن األصل يف اإلعراب :ا١تثٌت كالزيدي ًن ،كالعمري ًن.

دؿ على اثنُت أك اثنتُت بزيادة يف آخره ،صاحل للتجريد عنها ،كعطف مثلو
تعريفو :ىو ما ٌ
عليو.
كهبذا ال يعترب ٨تو :ستياف ،كعطشاف مثٌت؛ أل ٌف األلف كالنوف فيهما ليست بزائدة كال يدالف
على مثٌت ،ككذلك ( كال ،ككلتا ،كشتع ) ألنا كإف دلٌت على تثنية لكن بال زيادة ألف كنوف،
ككذلك ( قمراف ) ألف ا١تراد بالقمرين – غالبا  :-الشمس كالقمر ،ال قمر كقمرٌ ،أما إف قصد
ا١تتكلم بالقمرين  :عطف قمر على قمر فهذا مثٌت .
إعرابو  :يرفع ا١تثٌت باأللف نيابة عن الممة ،ك٬تر كينصب بالياء نيابة عن الكسرة كالتتحة،

تقوؿ :جاءين الزيداف ،كرأيػ ػ ػت الزيدين ،كمررت بالزيدين .
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فالزيداف يف اٞتملة األكذل فاعل مرفوع كعالمة رفعو األلف ألنو مثٌت ،ك يف الثانية متعوؿ بو
منصوب ك عالمة نصبو الياء ألنو مثٌت ،ك يف الثالثة اسم ٣تركر ك عالمة جره الياء ألنو مثٌت.
كالنوف يف اٞتميع عوض عن التنوين يف االسم ا١تترد.

الملحق بالمثنى في اإلعراب:

يلحق بو يف اإلعراب أربعة ألتاظ ،لتظُت بشرط ،كلتظُت بغَت شرط:
 فاللتظاف اللذاف بشرط :كال وكلتا ،كشرطهما أف يكونا ممافُت إذل الممَت ،تقوؿ:أيت الطالبُت كليهما ،كمررت بكليهما ،فػ( كال )يف اٞتملة األكذل فاعل مرفوع
جاءين كال٫تا ،كر ي

ك عالمة رفعو األلف ألنو ملحق با١تثٌت ،كيف اٞتملة الثانية توكيد معنوم منصوب كعالمة نصبو
الياء ألنو ملحق با١تثٌت ،كيف اٞتملة الثالثة ٣تركر ْترؼ اٞتر ك عالمة جره الياء ألنو ملحق
جر مماؼ إليو.
با١تثٌت ،كىو مماؼ يف ٚتيعها ،ك الممَت ا١تتصل يف ٤تل ٌ
فإف كانا ممافُت إذل الظاىر كانا باأللف ،تقوؿ :جاءين كال أخويك ،كرأيت كال
أخويك ،كمررت بكال أخويك ،فيكوف إعراهبما حينئذ ْتركات مقدرة على األلف ألنما
مقصوراف كالتىت ك العصا .فيكوف إعراب (كال) يف ا١تثاؿ األكؿ :فاعل مرفوع كعالمة رفعو
الممة ا١تقدرة على األلف منع من ظهورىا التعذر.
 -كاللتظاف اللذاف بغَت شرط :اثنان  ،واثنتان  ،فيعرباف إعراب ا١تثٌت سواء أكانا ٣تردين

(اثناف ،كاثنتاف) ،أـ ممافُت (اثنا الطالبُت ،كاثنا٫تا) ،أـ مركبُت ( اثنا عشر )  .تقوؿ :جاءين
اثناف كاثنتاف ،كرأيت اثنُت كاثنتُت ،كمررت باثنُت كاثنتُت ،فتعرهبما يف اٞتملة األكذل فاعل مرفوع
كعالمة رفعو األلف ألنو ملحق با١تثٌت ،كيف الثاين متعوؿ بو منصوب كعالمة نصبو الياء ألنو
ملحق با١تثٌت ،كيف الثالث اسم ٣تركر ك عالمة جره الياء ألنو ملحق با١تثٌت.
***********************************************
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ثالثا.جمع المذكر السالم
دؿ على أكثر من اثنُت ،بزيادة كاك كنوف أك ياء كنوف يف آخره ،صاحل
تعريفو :ىو ما ٌ

للتجريد عنها ،ك عطف مثلو عليو٨ ،تو :الزيدكف كالعمركف.
كٮترج  -على ىذا ٨ -تو :زيتوف ،كشياطُت ،كسجوف ،كشجوف ،مسكُت ،مساكُت  ،فال ييع ٌد
ٚتع مذكر سادل ،فالنوف فيها ليست زائدة .
الكلمات التي تجمع ىذا الجمع الب ّد أن تكون :

ُ -علم١ ،تذكر ،عاقل  ،خارل من التأنيث  ،كمن الًتكيب .
فإف دل يكن علما دل ٬تمع بالواك كالنوف ،فال يقاؿ يف " رجل " رجلوف ،كإف كاف علما لغَت
مذكر دل ٬تمع هبما ،فال يقاؿ يف " زينب " زينبوف ،ككذا إف كاف علما ١تذكر غَت عاقل ،فال
يقاؿ يف الحق  -اسم فرس  -الحقوف ،كمثلو ( باب ككرسي ) ،كإف كاف فيو تاء التأنيث
فكذلك ال ٬تمع هبما ،فال يقاؿ يف " طلحة " طلحوف ،ككذلك إذا كاف مركبا ال ي٬تمع ىذا
اٞتمع ،فال يقاؿ يف ( سيبويو ) سيبويهوف .
ِ -صتة١ ،تذكر ،عاقل ،خالية من تاء التأنيث ،ليست من باب أفعل فعالء ،كال من باب
فعالف فعلى ،كال ٦تا يستوم فيو ا١تذكر كا١تؤنث.
فخرج بقولنا " صتة ١تذكر " ما كاف صتة ١تؤنث ،فال يقاؿ يف حائض حائموف ،كخرج بقولنا
" عاقل " ما كاف صتة ١تذكر غَت عاقل ،فال يقاؿ يف سابق  -صتة فرس  -سابقوف ،كخرج
عالمة،
بقولنا " خالية من تاء التأنيث " ما كاف صتة ١تذكر عاقل ،كلكن فيو تاء التأنيث٨ ،تو ٌ
عالموف ،كخرج بقولنا " ليست من باب أفعل فعالء " ما كاف كذلك٨ ،تو "
فال يقاؿ فيوٌ :
أٛتر " فإف مؤنثو ٛتراء ،فال يقاؿ فيو :أٛتركف ،ككذلك ما كاف من باب فعالف فعلى٨ ،تو
" عطشاف ،كعطشى " فال يقاؿ :عطشانوف ،ككذلك إذا استول يف الوصف ا١تذكر كا١تؤنث،
٨تو " صبور ،كجري " فإنو يقاؿ :رجل صبور ،كامرأة صبور ،كرجل جري  ،كامرأة جري  ،فال
يقاؿ يف ٚتع ا١تذكر السادل :صبوركف ،كجر٭توف .
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إعرابو  :يرفع بالواك ،ك٬تر كينصب بالياء ،تقوؿ :جاءين الزيدكف ،كرأيت الزيدين ،كمررت
بالزيدين ،فالزيدكف يف اٞتملة األكذل فاعل مرفوع كعالمة رفعو الواك ألنو ٚتع مذكر سادل ،ك يف
الثانية متعوؿ بو منصوب كعالمة نصبو الياء ،كيف الثالثة اسم ٣تركر كعالمة جره الياء ألنو ٚتع
مذكر .كالنوف يف اٞتميع عوض عن التنوين يف االسم ا١تترد .
ملحقات بجمع المذكرٛ :تلوا على ٚتع ا١تذكر السادل يف إعرابو ألتاظنا منها:
 أكلو  :كىو كصف ٔتعٌت أصحاب ال كاحد لو من لتظو ،كمنو قولو تعاذل" :كال يأتلأكلو التمل منكم كالسعة أف يؤتوا أكرل القرىب" فأكلوا :فاعل مرفوع كعالمة رفعو الواك ،كأكرل:
متعوؿ بو منصوب كعالمة نصبو الياء ،ألنما ملحقاف ّتمع ا١تذكر السادل .كقاؿ تعاذل" :إ ٌف
اٞتر كعالمة جره الياء .
يف ذلك لذكرل ألكرل األلباب" فهذا ٣تركر ْترؼ ٌ
 كمنها عشركف كأخواتو إذل التسعُت ،تقوؿ :جاءين عشركف رجالن ،كرأيت عشرين رجالن،كمررت بعشرين رجالن ،ككذلك تقوؿ يف الباقي.
 كمنها أىلوف ،قاؿ اهلل تعاذل" :شغلتنا أموالنا كأىلونا" كقاؿ" :من أكسط ما تطعموفأىليكم" ك قاؿ..." :إذل أىليهم أبدان" فاألكؿ فاعل ،كالثاين متعوؿ بو ،كالثالث ٣تركر.
 كمنها كابلوف :كىو ٚتع لوابل كىو ا١تطر الغزير ،ك أرضوف :بتحريك الراء ،كمنها بنوف،ك سنوف ،ك عموف ٨تو قولو تعاذل" :الذين جعلوا القرآف عمُت" ك عزكف٨ ،تو" :عن اليمُت
كعن الشماؿ عزين" .
 كمنها ما يٝتٌي بو من ىذا اٞتمع ٨ ،تو :عليوف ،كقولو تعاذل " :كال إ ٌف كتاب األبرارلتي عليٌُت ،كما أدراؾ ما عليوف " .
كمررت بزيدين،
أيت زيدين،
ي
ٝتيت رجال بػ ( زيدكف ) قلت :ىذا زيدكف ،كر ي
فعلى ىذا إف ى
فتعربو كما كنت تعربو حُت كاف ٚتعا مذكرا سا١تا  .فالزيدكف يف اٞتملة األكذل فاعل مرفوع
كعالمة رفعو الواك ألنو ملحق ّتمع ا١تذكر السادل ،ك يف الثانية متعوؿ بو منصوب كعالمة
نصبو الياء ألنو ملحق ّتمع ا١تذكر السادل ،كيف الثالثة اسم ٣تركر كعالمة جره الياء ألنو ملحق
ّتمع ا١تذكر السادل .
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:

تنبيهات:

أيت
اٞتر٨ ،تو ( :ر ي
 إذا التبست صورة الكلمة بُت التثنية كاٞتمع  ،كذلك يف حاليت النصب ك ٌمت على احملمدين ) فإنٌا نترؽ بينهما باآلٌب:
الزيدين ،كسلٌ ي
أ -حركة اٟترؼ قبل الياء يف ٚتع ا١تذكر السادل ىي الكسر ،كيف ا١تثٌت ىي التت .
ب -حركة نوف ٚتع ا١تذكر السادل تكوف متتوحة  ،أما حركة نوف ا١تثٌت فتكوف مكسورة .
 ٖتذؼ نوف ٚتع ا١تذكر السادل  ،كنوف ا١تثٌت عند اإلضافة فنقوؿ  :فالحو ا١تزرعة  /معلماالتصل ،كالعلة يف ذلك أف نوف ا١تثٌت كنوف ٚتع ا١تذكر السادل ًع ىوض عن التنوين يف ا١تترد ،
فكما ٭تذؼ التنوين من ا١تترد عند اإلضافة  ،كذلك ٖتذؼ نوف ا١تثٌت كنوف ٚتع ا١تذكر السادل
عند اإلضافة ،أمثلة ذلك:
فالح ػ فالحاف ػ فالحوف.
 بدكف اإلضافة  :هفالح القر ًية ػ فالحا القر ًية ػ فالحو القري ًة .
بعد اإلضافة  :ي
معلم ػ معلماف ػ معلموف
 بدكف اإلضافة  :هً
ً
ً
التصل .
التصل ػ معلمو
التصل ػ معلما
معلم
بعد اإلضافة :ي
تطبيق:
س )1ثٍت الكلمات التالية٩ :تلة ،عاـ ،عدد ،فىت ،أرض ؟
س )2عيٍت ا١تثٌت ك ا١تلحق بو فيما يأٌبٍ ،ب أعربيو :
عادت ا١تسافرتاف.
 ٍ قاؿ تعاذل " :فيهما عيناف نماختاف " . جاء كال الطالبُت .أت القصيدتُت كلتيهما.
 -قر ي

س )4عيٍت الكلمات اجملموعة ٚتع مذكر سادل فيما يأٌب:
معلموف ،ميادين ،ماعوف ،سجوف ،بساتُت ،مواطنوف.

كل ٚتع مذكر سادل أك ملحق بو فيما يأٌب:
س )5بيٍت عالمة إعراب ٌ
 -قاؿ تعاذل " :إف اهلل ٭تب ا١تتقُت "
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 قاؿ تعاذل":ىم فيها خالدكف" قاؿ تعاذل":كذلك جزاء احملسنُت"حمر أربعوف طالبا."من أكسط ما تطعموف أىليكم"س )6قاتل ً
كٚتعا مرة أخرل ،ك غَتم ما يلزـ.
النتس ظادله ،اجعلي ا١تبتدأ مثٌت مرة ن
ي
*****************
رابعا  .جمع المؤنث السالم
دؿ على أكثر من اثنتُت  ،بزيادة ألف كتاء يف آخره ،صاحل للتجريد،
كل ما ٌ
تعريفو  :ىو ٌ
كعطف مثلو عليو .
ككوف األلف كالتاء زائدتُت ٮترج ٨تو :بيت كأبيات ،كميت كأموات ،فإف التاء فيهما أصلية
فينصباف بالتتحة على األصل ،تقوؿ :سكنت أبياتان ،كحمرت أمواتان .فأبيات ك أموات:
متعوؿ بو منصوب كعالمة نصبو التتحة ألنما ٚتع تكسَت  ،ككذلك ٨تو :قماة كغزاة ،فإف
التاء فيهما كإف كانت زائدة إال أف األلف فيهما أصلية ألنا من ( قمى  ،كغزل ) فلذلك
ينصباف بالتتحة على األصل ،تقوؿ :رأيت قما نة كغزا نة  ،فهما ٚتع تكسَت .
إعرابو  :خرج عن األصل يف اإلعراب أيمان ما ٚتع بألف كتاء مزيدتُت،كهندات ،كزينبات،
يف حالة النصب فقط  ،فينصب بالكسرة نيابة عن التتحة ٨ ،تو " :خلق اهلل السمو ً
ات " ،
ك" اصطتى ا ً
لبنات " ،فالسماكات ،ك البنات  :متعوؿ بو منصوب ك عالمة نصبو الكسرة ألنو
ٚتع مؤنث سادل ،أما يف حالة الرفع فَتفع بالممة ،كيف حالة اٞتر فيجر بالكسرة على األصل
يف اإلعراب .
الكلمات التي تُجمع ىذا الجمع :

دؿ على مؤنث دكف أف ٮتتم االسم بأحد عالمات التأنيث
ُ -ما كاف مؤنثا معنويا  :كىو ما ٌ
كىي ( :التاء  ،األلف ا١تقصورة  ،األلف ا١تمدكدة ) ٨ ،تو  :ىند ،زينب ،دعد .
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دؿ على مذكر ،كلكنو يف اللتظ ٥تتوـ بعالمة تأنيث ٨ ،تو :
ِ -ما كاف مؤنثا لتظيا  :كىو ما ٌ
ٛتزة ،طلحة ،كأسامة .
كختم بإحدل عالمات
ّ -ما كاف مؤنثا معنويا كلتظيا معا  :كىو ما ٌ
دؿ على مؤنث ،ي
التأنيث٨ ،تو  :فاطمة٧ ،تول ،ىيتاء .
ْ -ما كاف علما ١تذكر غَت عاقل٨ ،تو ٛ :تاـ ،إصطبل ،فيقاؿ فيهماٛ :تامات ،إصطبالت.
ملحقات جمع المؤنث السالم :

أ -أكالت ٔ :تعٌت صاحبات  ،كىي ٚتع ال مترد لو من لتظو٨ ،تو  :الزمي ً
أكالت ا٠تلق .
ب -ما يٝتي بو من ىذا اٞتمع ٨ ،تو  :عرفات  ،كجنٌات .
تطبيق:
ٚتعا مناسبنا ٍب اذكرم نوع اٞتمع:
سُ) اٚتعي كل مترد ٦تا يأٌب ن
ػ العاقل ػ العملية ػ ا١تستتيد ػ زينب ػ سالمة.
سِ) أعريب ما ٖتتو خط:
صليت يف عرفات.
ً
التتيات.
شاىدت
أكرمٍتنا ا١تعلمات.
**********************
خامسا .االسم الممنوع من الصرف
اٞتر بالكسرة ،ك ىذه من عالمات األٝتاء،
تعريفو  :ىو االسم الذم ال يقبل التنوين ،ك ال ٌ
ك٘تنع األٝتاء من الصرؼ لعلة كاحدة أك لعلتُت.
أوال  :ما يمنع من الصرف لعلة واحدة:
ً

ىناؾ ثالثة أنواع من األٝتاء ي٘تنع من الصرؼ لعلة كاحدة ،كىذه األٝتاء ىي:

ُ -ا١تختوـ بألف التأنيث ا١تقصورة ،مثل :كربل _ عليا _ دنيا _ صغرل _ بشرل _ يحٍبلى.
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ِ-ا١تختوـ بألف ا١تمدكدة  ،مثل:صحراء ،شهداء ،علماء ،ضعتاء .
ّ -صيغة يمنتهى اٞتموع  :كىي كل ٚتع تكسَت يف آخره ألف بعدىا حرفاف ،مثل :مساجد،
كنائس ،مدارس ،معادل ،مصانع ،أك ثالثة أحرؼ كسطها ساكن ،مثل :مصابي  ،ىمناديل،
٘تاثيل٘ ،تاسي  ،تالميذ .
ثانيًا  :ما يمنع من الصرف لعلتين:

فمثال إذا
يف ىذا النوع من األٝتاء البد أف تتوافر فيو ًعلتاف حىت نقوؿ إنو ٦تنوع من الصرؼ ،ن
قلنا إف ىناؾ فتاة اٝتها "ىبة " فهذا االسم ٦تنوع من الصرؼ لعلتُت٫ ،تا أنو ىعلىم باإلضافة إذل
أنو مؤنث فالبد من توافر العلتُت ٣تتمعتُت ،ك لتوضي ذلك تأمل اٞتملتُت:
 كىبٍت اهلل العقل ىبةن - .ىبةي فتاة قلبيها كبَت .علما ،أما يف ا١تثاؿ الثاين فهي
يف اٞتملة األكذل "ىبة" ليست ٦تنوعة من الصرؼ ألنا ليست ن
٦تنوعة من الصرؼ ألنا ىعلىم مؤنث.
ك يف كل اسم ٦تنوع من الصرؼ لعلتُت  ،تكوف إحدل العلتُت إما أنو علم  ،أك أنو صتة ،فإذا
كاف ىعلى نما فالب ٌد من توافر علة أخرل مع العلمية كأف يكوف مؤنثان كما سبق توضيحو يف كلمة
ست حىت يٯتنع العلم من الصرؼ ،ككذلك الصتة ي٘تنع من
"ىبة" أك أم علة أخرل من علل ٌ
الصرؼ إذا توافرت معها علة من أربع علل :
أ -الممنوع من الصرف لعلتين إحداىما العلمية:
العلىم من الصرؼ إذا توافرت معو علة من ست علل  ،ىي:
يٯتنع ى
ُ-العلمية  +العجمة :يٯتنع ال ىعلىم من الصرؼ إذا كاف أعجميًّا ،ك العجمة ىنا تعٍت أف االسم
عريب األصل ،مثل :إٝتاعيل ،إسحاؽ ،يعقوب ،إبراىيم ،إدريس ،شاركف ،كلينتوف ،بوش،
ليس ٌ
بلَت ،ككل أٝتاء األنبياء كالرسل كا١تالئكة الواردة يف القرآف الكرمي ٦تنوعة من الصرؼ ماعدا
أربعة أعالـ ىي٤ :تمد ،صاحل ،شعيب ،ىود عليهم الصالة كالسالـ .
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ِ-العلمية  +التأنيث:كل علم مؤنث يٯتنع من الصرؼ ،سواءه أكاف مؤنثنا لتظنا كمعٌت ،مثل :
خد٬تة ،ىبة ،نادية ،أـ كاف مؤنثنا معٌت فقط ،مثل  :سعاد ،كوثر ،عتاؼ ،أـ كاف مؤنثنا لتظنا
فقط ،مثل  :أسامة ،طلحة ،سالمة ،معاكية.
مالحظة:
العلىم ا١تؤنث من ثالثة أحرؼ كساكن الوسط جاز فيو الصرؼ كا١تنع من الصرؼ مثل :
إذا كاف ى
قمر _
مصر _ نور _ ٍ
ىٍند _ ٍ
رعد _ ٍ
كعد .فإف ٖترؾ كسطو يمنع من الصرؼ مثل :ى
سحر _ ى
عدف ،فكلها ٦تنوعة من الصرؼ ألنا علم ١تؤنث ثالثي غَت ساكن الوسط.
ض ىحى _ ى
ي
ّ-العلمية  +كزف فيػ ىعل  :كيف اللغة العربية عشرة أعالـ ي٘تنع من الصرؼ ألنا على كزف فيػ ىعل،
مر ،عي ىمر ،قيزح.
منها :يز ىحل ،يىبىل ،يم ى
ْ -ال ىعلىمية  +كزف التعل :مثل أٛتد ،يزيد ،٭تِت ،ينبع.
ٓ -ال ىعلىمية  +ألف كنوف زائدتُت ،مثل  :شعباف ،رمماف ،عدناف ،ع ٌتاف ،أما إذا كانت
األلف أك النوف غَت زائدتُت فال ٯتنع من الصرؼ ،مثل :أمافً ،سناف.
ٔ -ال ىعلىمية  +الًتكيب ا١تزجي  ،مثل  :بعلبك ،حمرموت ،بورسعيد.
ب -الممنوع من الصرف لعلتين إحداىما الوصفية:
ي٘تنع الصتة من الصرؼ إذا توافرت معها علة من أربع علل :
ُ-الوصتية  +كزف أفعل ،مثل :أحسن ،أكرـ ،أشرؼ ،أبرع ،أكرب .
يخر يف قوؿ اهلل تعاذل ":فعدةه من و
يخر"
أياـ أ ى
ِ-الوصتية +كزف فيػ ىعل ،مثل  :أ ى
ّ-الوصتية  +ألف كنوف زائدتُت ،مثل  :شبعاف ،جوعاف ،رياف ،ظمآف...
ْ-الوصتية  +كزف ىم ٍتعل ك فيعاؿ من العدد،كما يف قولو تعاذل " :فانكحوا ما طاب لكم من
باع " .
النساء ىمثٌت ك ثيالث ك ير ى
ٓ -الوصتية  +ألف كنوف زائدتُت  ،مثل :عطشاف  ،فرحاف .
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اٞتر ،كعلى ذلك فهو
إعرابو  :ييعرب بالممة يف حالة الرفع ،ك بالتتحة يف حاليت النصب ك ٌ

فيجر بالتتحة نيابة عن الكسرة ،بشرط أال
اٞتر فقطٌ ،
ٮترج عن األصل يف اإلعراب يف حالة ٌ

يكوف معرفنا بأؿ  ،أك ممافنا .
فإف كقع االسم ممافنا أك معرفنا بأؿ صار مصركفنا كأيعرب يف كل أحوالو بالعالمات األصلية،
ً
ً
ا١تساجد كسرت مع ا١تساك ً
عطتت على
مساجد اٟتي ،ك
ُت  ،كصليت يف
تقوؿ  :صليت يف
ي
مساك ً
ُت اٟتي ،فمساجد ك مساكُت يف اٞتمل السابقة مصركفة ،اسم ٣تركر كعالمة جره
الكسرة حسب األصل ،أل ٌف كال منهما كقع مرة معرؼ بأؿ كمرة مماؼ .

أما يف غَت ىاتُت اٟتالتُت تكوف عالمة جره التتحة٨ ،تو قولو تعاذل " :فإذا حييتم بتحية فحيوا
بأحسن منها أك يردكىا " أحسن :اسم ٣تركر بالباء كعالمة جره التتحة ؛ ألنو ٦تنوع من
ى
الصرؼ.
التطبيق:
كل ٦تا يأٌب ،مبيننة سبب ا١تنع :أسامة ،معادل ،زينب،
سُ) عيٍت ا١تمنوع من الصرؼ يف ٍّ
يٜتاس ،أفمل ،عطشافٝ ،تراء٧ .تول .
اىيم" .
سِ) أعريب ما ٖتتو خط  " :ه
سالـ على إبر ى

سّ) ضعي كلمة "مدارس" يف ٚتلتُت ْتيث تكوف يف األكذل ٣تركرة بالتتحة  ،كيف الثانية
٣تركرة بالكسرة؟
****************************************
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الدرس الثالث :الفعل ،تعريفو ،وبيان أقسامو ،وعالمات كل قسم
دؿ على حدث مرتبط
التعل ىو القسم الثاين من أقساـ الكلمة ،ك قيل يف تعريتو أنٌو ما ٌ
بالزماف ،ك ينقسم باعتبار داللتو على الزمن إذل :ماض ،ك ممارع ،ك أمر ،ك فيما يلي
كل قسم ،ك حكمو من حيث اإلعراب ك البناء ،على النحو التارل:
عالمات ٌ
.1الفعل الماضي :
دؿ على حدث كقع يف الزمن ا١تاضي .
كل ما ٌ
تعريفو  :ىو ٌ

دت  .كالتعل
قامت كقىػ ىع ٍ
عالمتو  :أف يقبل تاء التأنيث الساكنة ،كقاـ ،كقعد ،تقوؿٍ :
مبٍت دائمان  ،كاألصل فيو أف يبٌت على التت  ،كقد ٮترج عن ىذا األصل:
ا١تاضي ٌ
كقعدكا ،كإعرابو :فعل
قاموا ي
المم إذا اتصلت بو كاك اٞتماعة ،كقولك :ي
 فيبٌت على ٌماضي مبٍت على المم التصالو بواك اٞتماعة ،،ك الواك ضمَت متصل مبٍت على السكوف يف
٤تل رفع فاعل.
ٌ
الرفع ا١تتحرؾ كىو ( تاء التاعل ،كنا
 أك يبٌت على السكوف ،إذا اتصل بو ضمَت ًٌ
قم ىن
ت كقع ٍد ي
قم ى
كقمنا كقع ٍدنا ،كالنسوة ٍ
ت كجلست ٍ ،
التاعلُت كنوف النسوة )  ،كقولكٍ :
٤تل رفع فاعل.
كقع ٍدف ،كإعرابو :فعل ماضي مبٍت على السكوف ،ك الممَت ا١تتصل يف ٌ

المم ك السكوف.
كيتلخص من ذلك أف للتعل ا١تاضي ثالث حاالت بناء :التت ك ٌ
.2فعل األمر:
دؿ على حدث يف زمن االستقباؿ .
كل ما ٌ
تعريفو  :ىو ٌ

عالمتو  :مركبة من ٣تموع شيئُت٫ ،تا داللتو على الطلب ،كقبولو ياء ا١تخاطبة ،كذلك ٨تو:
داؿ على طلب القياـ ،كيقبل ياء ا١تخاطبة ،تقوؿ إذا أمرت ا١ترأة :قومي ،ككذلك
قم ) ،فإنٌو ٌ
( ٍ
اقعد كاقعدم ،كاذىب كاذىيب ،قاؿ اهلل تعاذل" :فكلي كاشريب كقرم عينان"(ُ) .
(ُ) كلي ،اشريبٌ ،قرم :يعرب كل فعل منها على أنو :فعل أمر مبٍت على حذؼ النوف ،ك ياء ا١تخاطبة ضمَت متصل يف ٤تل رفع فاعل.
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فلو دلت الكلمة على الطلب كدل تقبل ياء ا١تخاطبة ٨تو "صو" ٔتعٌت اسكت ،ك "مو"
ٔتعٌت اكتف ،أك قبلت ياء ا١تخاطبة كدل تدؿ على الطلب٨ ،تو :أنت يا ىند تقومُت كتأكلُت،
دل يكن فعل أمر ،كإ٪تا ىو يف األكذل اسم فعل أمر  ،كالثانية فعل ممارع .
ذىب،
إعرابو  :حكم فعل األمر البناء دائما  .كاألصل فيو ىو البناء على السكوف،
ٍ
كاضرب كا ٍ

مبٍت على السكوف ،ك فاعلو ضمَت مستًت كجوبان تقديره أنت ،و قد يخرج
كيعرب :فعل أمر ٌ

عن ىذا األصل:

تدؿ على
أ -إف كاف معتل اآلخر  :فيبٌت على حذؼ حرؼ العلة من آخره ،مع كضع حركة ٌ
ً
كل منها :فعل أمر مبٍت على حذؼ
اٟترؼ احملذكؼ٨ ،تو :ي
اغز ك ى
اخش كارـ ،ك يعرب ه
العلة من آخره ،ك فاعلو ضمَت مستًت كجوبان تقديره (أنت) .
مستندا أللف اثنُت ،أك كاك اٞتماعة  ،أك ياء ا١تخاطبة ٨تو :قوما ،كقوموا ،كقومي
ب -أك كاف
ن
كل منها :فعل أمر مبٍت على حذؼ النوف ،ك الممَت
 :فيبٌت على حذؼ النوف ،ك يعرب ه
٤تل رفع فاعل.
ا١تتصل بو مبٍت على السكوف يف ٌ
يتلخص من ذلك أف لتعل األمر ثالث حاالت بناء :السكوف ،كحذؼ حرؼ العلة،
ك ٌ
ك حذؼ النوف.

مالحظة :القاعدة تقوؿ :يبٌت فعل األمر على ما ٬تزـ بو ممارعو.
.3الفعل المضارع:
دؿ على حدث كاقع يف اٟتاؿ أك االستقباؿ .
تعريفو  :ىو ما ٌ

عالمتو  :صحة دخوؿ دل عليو(ُ)٨ ،تو قولو تعاذل" :دل يلد كدل يولد كدل يكن لو كتوا أحد"،

دل يلد ،دل يولد ،دل يكن  :التعل ا١تمارع يف ا١تواضع الثالثة ٣تزكـ بلم ،كعالمة جزمو السكوف،
ك التاعل ضمَت مستًت تقديره ىو .
ك الب ٌد أف يكوف يف أكؿ ا١تمارع حرؼ من حركؼ كلمة ( نأيت ) ،كىي النوف كاأللف كالياء
كالتاء٨ ،تو :نقوـ كأقوـ كيقوـ كتقوـ ،كتسمى ىذه األربعة ( أحرؼ ا١تمارعة ) ،كقد تدخل
(ُ) ك غَتىا من أدكات اٞتزـ ،اليت ٕتزـ فعالن كاحدان ،كىي دل ،ال الناىية ،الـ األمر.
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نرجست الدكاءى،
كتعلمت ا١تسألةى ،ك
يدا،
ىذه األحرؼ يف أكؿ التعل ا١تاضي٨ ،تو:
أكرمت ز ن
ي
ي
ي
نرجسا ،لذلك فإ ٌف العمدة يف تعريف ا١تمارع ىي دخوؿ دل عليو ،كليس كونو
إذا
ى
جعلت فيو ن
مبدكء بأحد ىذه األحرؼ األربعة .
يقم
يقوـ زيد ،كلن ى
إعرابو  :األصل يف التعل ا١تمارع أف يكوف معربان٨ ،تو :ي
يقوـ زيد ،كدل ٍ
زيد ،فالتعل يف اٞتملة األكذل مرفوع كعالمة رفعو الممة ،كيف الثانية منصوب بلن كعالمة نصبو
التتحة ،كيف الثالثة ٣تزكـ بلم ك عالمة جزمو السكوف ،ولكنو يخرج عن ىذا األصل في

حاالت يكون فيها مبنياً:
يقمن ،ك "كالوالدات
أ -فيبنى على السكون ،إذا اتصلت بو نوف النسوة٨ ،تو :النسوة ٍ
،
صن :أفعاؿ ممارعة مبنيٌة على
فاألفعاؿ
يًتبصن"
يرضعن ،يًتبٌ ٍ
يقمنٍ ،
يرضعن" "كا١تطلقات ٍ
ٍ
ٍ
٤تل رفع فاعل.
السكوف التصا٢تا بنوف النسوة ،ك النوف ضمَت متصل مبٍت على التت يف ٌ

كتقديرا٨ ،تو" :كال لينب ىذ ٌف" ،فهو فعل
ب -و يبنى على الفتح إذا باشرتو نوف التوكيد لتظنا
ن

ممارع مبٍت على التت التصالو بنوف التوكيد ،كالتاعل ضمَت مستًت تقديره ىو ،ك نوف التوكيد
٤تل لو من اإلعراب ،أما إذا دل تباشره نوف التوكيد ٨تو قولو تعاذل:
حرؼ مبٍت على التت ال ٌ
أحدا" فإف
فإما تريً ٌن من البشر ن
لتبلو ٌف يف أموالكم" " ٌ
"كال تتبعا ٌف سبيل الذين ال يعلموف" " ،ي
األلف يف األكؿ ،كالواك يف الثاين ،كالياء يف الثالث فاصلة بُت التعل كالنوف ،فهو معرب ال
مبٍت ،كيقاؿ يف إعرابو و
حينئذ :فعل ممارع مرفوع ك عالمة رفعو ثبوت النوف احملذكفة منعان
لتوارل األمثاؿ(ُ).
يتلخص من ذلك  :أف للتعل ا١تمارع ثالث حاالت  :اإلعراب  ،ك ذلك ىو األصل
ك ٌ
فيو ،كالبناء على السكوف إذا اتصلت بو نوف النسوة ،كالبناء على التت إذا باشرتو نوف التوكيد.
** األفعال الخمسة:
ىي كل فعل ممارع اتصلت بو ياء ا١تخاطبة أك ألف االثنُت أك كاك اٞتماعة٨ ،تو:
تقومُت ،تقوماف ،تقوموف "للخطاب" كيقوماف ،كيقوموف "للغياب" ،كتعرب ىذه األفعاؿ
تتبعانن ،النوف األكذل ىي نوف اإلعراب ،ك الثانية ىي نوف التوكيد ،فتحذؼ نوف اإلعراب لتظان ،ك تثبت تقديران ،ك ذلك
(ُ) األصل فيها:
ٌ
منعان لتوارل اٟتركؼ ا١تتماثلة يف النطق.
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بعالمات فرعية  ،فًتفع بثبوت النوف نيابة عن الممة ،كٕتزـ كتنصب ْتذفها نيابة عن السكوف
كالتتحة٨ ،تو :أنتم تقوموف بواجبكم ،كدل تقوموا بواجبكم ،كلن تقوموا بواجبكم ،فالتعل
"تقوموف" يف اٞتملة األكذل يعرب فعالن ممارعان مرفوعان ك عالمة رفعو ثبوت النوف نيابة عن
الممة ،ك يف اٞتملة الثانية فعالن ممارعان ٣تزكمان بلم ،ك عالمة جزمو حذؼ النوف نيابة عن
السكوف ،ك يف اٞتملة الثالثة منصوبان بلن ،ك عالمة نصبو حذؼ النوف نيابة عن التتحة ،ألنو
يف األفعاؿ ا٠تمسة.

تطبيقات:
س )1استخرجي التعل ا١تاضي ،كبيٍت عالمة بنائو فيما يأٌب :
أيت الناس يدخلوف يف دين اهلل أفواجان"...
نصر اهلل ك التت  ،ك ر ى
 قاؿ تعاذل" :إذا جاءى ي -الطالب فهموا الدرس.

س )2استخرجي فعل األمر ،كبيٍت عالمة بنائو:

 قاؿ تعاذل" :فسبٌ ْتمد ربٌك ك استغتره إنٌو كاف توابان"بالصرب ك الصالة "
 قاؿ تعاذل " :ك استعينوا ٌ يا بٍت ًاخش اهلل كحده.
امش يف األرض متواضعان ،ك ى
ٌ

س )3استخرجي التعل ا١تمارع ،كبيٍت حالتو اإلعرابية:

أم منقلب ينقلبوف"
_ قاؿ تعاذل:
"كسيعلم الذين ظلموا ٌ
ي
يكتْب الدرس.
 الطالبات ٍلتنهُت عن ا١تنكر
لتأمر ٌف با١تعركؼ ،ك ى ٌ
 -ى

س )4بيٍت عالمة إعراب األفعاؿ اليت ٖتتها خط:

 قاؿ تعاذل":كنتم خَت ٌأمة أخرجت للناس تأمركف با١تعركؼ كتنهوف عن ا١تنكر" -قاؿ تعاذل" :فإف دل تتعلوا كلن تتعلوا فاتقوا النار"...
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الدرس الرابع
القسم الثالث :الحرف ،تعريفو ،وبيان عالماتو ،وحكمو
يدؿ على معٌت يف نتسو ،بل يف غَته(ُ)،
الحرف :ىو ما دل ٌ

وعالمتو :عدـ قبوؿ شيء من عالمات االسم كالتعل٨ ،تو  :ىل  ،كبل.
٤تل
حكمو اإلعرابيٚ :تيع اٟتركؼ مبنيٌة ،كمعٌت ذلك أنا ال تتأثٌر بالعوامل ،كال يكوف ٢تا ٌ
من اإلعراب ،فال يكوف اٟترؼ فاعالن كال متعوالن أك ٨تو ذلك...
تختص بالدخول عليو تنقسم إلى ثالثة أقسام:
والحروف بحسب ما
ّ
اٞتر ،ك أؿ التعريف.
حركؼ ٥تتصة بالدخوؿ على األٝتاء ،مثل :حركؼ ٌحركؼ ٥تتصة بالدخوؿ على األفعاؿ ،مثل أدكات النصب ك اٞتزـ ،كأدكات الشرط.حركؼ مشًتكة ،مثل حركؼ االستتهاـ ،ك حركؼ العطف.٥تتص
كل حرؼ ٌ
ك ال يعمل من اٟتركؼ إال ما كاف ٥تتصان ،أما ا١تشًتكة فال عمل ٢تا ،ك ليس ٌ
يكوف عامالن ،فمثالن :أؿ التعريف ٥تتصة باألٝتاء ،ك لكن ال تعمل فيها ألبتة.
*******************

(ُ) معٌت ذلك أ ٌف اٟترؼ ال يتح ٌدد معناه إال من خالؿ ما يًتكب معو من أنواع الكلم األخرل ،كىي األٝتاء ك األفعاؿ
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الدرس الخامس:

الكالم وما يتألف منو

ويتألف الكالم من ست صور:
 من اٝتُت  ،كلو أربع صور :أحداىا أف يكونا مبتدأ كخربا٨ ،تو :زيد قائم ،كالثانية أف يكونامبتدأ كفاعال سد مسد ا٠ترب٨ ،تو :أقائم الزيداف؟ ك الثالثة أف يكوف مبتدأ كنائبنا عن فاعل سد
العقيق(ُ)،
ىيهات
مسد ا٠ترب٨ ،تو أممركب الزيداف؟ الرابعة أف يكونا اسم فعل كفاعلو٨ ،تو:
ى
ي
فهيهات :اسم فعل كىو ٔتعٌت " بىػعي ىد " كالعقيق فاعل بو.
 من فعل كاسم ،كلو صورتاف :إحدا٫تا أف يكوف االسم فاعال٨ ،تو :قاـ زيد ،كالثانية أفض ًرب زي هد.
يكوف االسم نائبنا عن التاعل٨ ،تو ي
قمت ،كالثانية
 من ٚتلتُت ،كلو صورتاف ،إحدا٫تا ٚتلة الشرط كاٞتزاء٨ ،تو :إف قاـ زيد يئم.
ٚتلتا القسم كجوابو٨ ،تو:
ي
أحلف باهلل لزي هد قا ه
قائما.
 من فعل كاٝتُت ٨تو :كاف زي هد نفاضال.
 من فعل كثالثة أٝتاء فنحو:يدا ن
علمت ز ن
ي
عمرا زيدان فاضالن .
 من فعل كأربعة أٝتاء فنحو :أىعلى يمت ن
تطبيق:

ط:
س) من أم صورة من صور الكالـ تتألف اٞتمل اليت ٖتتها خ ٌ
 رأيت اهلل أكرب كل شيء *** ٤تاكلة كأكثرىم جنودا قاؿ تعاذل " :ككاف ربك قديرا " قاؿ تعاذل ":ظل كجهو مسودا " اٟتمد هلل.قوـ سلمى أـ نوكا ظعنا *** إف يظعنوا فعجيب عيش من قطنا
قاطن ي
أ ه********************
ُ
بعد العقيق ،كالعقيق اسم ك واد جاء يف قوؿ جرير:
( ) أم ى
خل بالعقيق نواصلو.
العقيق ك من بو ***
ىيهات
فهيهات
ى
ى
ي
كىيهات ٌ
و
العقيق ،فاعل مرفوع ك عالمة رفعو الممة.
مبٍت على التت  ،ك
ك يعرب:
ى
ن
ىيهات ،اسم فعل ماض ٌ
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الصرف.
ثانياً :دروس ّ

الصرف للشيخ أحمد محمد الحمالوي.
فن ّ
من كتاب :شذا العرف في ّ
الصريف
صناعة التصريف شبيهة بالصياغة؛ فالصائغ يصوغ من األصل الواحد أشياء ٥تتلتة ،ك ٌ
الصريف يف صناعتو إذل ميزاف ييعرؼ بو عدد
٭توؿ ا١تادة الواحدة إذل صور ٥تتلتة٢ ،تذا احتاج
ٌ
حركؼ ا١تادة كترتيبها كما فيها من أصوؿ كزكائد ،كحركات كسكنات ،كما طرأ عليها من تغيَت
كما احتاج الصائغ إذل ميزاف يعرؼ بو مقدار ما يصوغو من أصلو .
تعريف الميزان الصرفي :

ىو لتظ مادتو األساسية التاء كالعُت كالالـ  ،يؤتى بو لبياف أحواؿ أبنية الكلمة يف اٟتركات
كالسكنات ،كاألصل كالزيادة ،كتقدمي حرؼ كتأخَت آخر ،كاٟتذؼ كعدـ اٟتذؼ .
فائدة الميزان الصرفي :
يبُت أحواؿ أبنية الكلمة ،كما طرأ عليها من تغَتات ،كما فيها من أصوؿ كزكائد بأخصر عبارة
كأكجز لتظ .فقولك – مثال -كزف ( استخراج )  ( :استتعاؿ ) أخصر من أف تقوؿ  :األلف
كالسُت كالتاء كاأللف يف ( استخراج) زكائد .
كلقد آثر الصرفيوف أف يكوف ا١تيزاف الصريف ثالثيا – أم على ثالثة أحرؼ -أل ٌف الثالثي أكثر
األلتاظ العربية  ،كألنو لو كاف رباعيا أك ٜتاسيا ما أمكن كزف الثالثي بو إال ْتذؼ حرؼ أك
حرفُت  ،كالزيادة أسهل من اٟتذؼ .
كما آثروا اختيار أحرف ( الفاء ،والعين ،والالم ) ألمور :

ُ -الذم يطرد فيو التغيَت كيكثر إ٪تا ىو التعل كاألٝتاء ا١تتصلة بو .
سمى فعال .
فكل حدث يي ٌ
ِ -مادة ( ؼ ع ؿ ) أمشل ا١تواد كأعمها ٌ ،
كل ٥ترج حرفا؛ فالتاء من
ّ٥ -تارج اٟتركؼ ثالثة :اٟتلق كاللساف كالشتتاف  ،فأخذكا من ٌ
الشتة ،كالعُت من اٟتلق ،كالالـ من اللساف .
كيفية وزن الكلمات :

الكلمات اليت ييراد كزنا إما أف تكوف ٣تردة أك مزيدة .
أوال :وزن الكلمات المجردة :
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إف كانت الكلمة ثالثية٨ ،تو :ضرب ،أكل ،كجد .قوبل بالتاء كالعُت كالالـ  ،كيسمى
اٟترؼ ا١تقابل للتاء فاء الكلمة ،كاٟترؼ ا١تقابل للعُت عُت الكلمة ،كاٟترؼ ا١تقابل لالـ الـ
الكلمة .كتش ٌكل التاء ْتركة اٟترؼ األكؿ ،كتشكل العُت ْتركة أك سكوف اٟترؼ الثاين  ،أما
اٟترؼ األخَت فهو ٤تل اإلعراب أك البناء فال ييش ٌكل يف ا١تيزاف .
فػ( ضرب ) على كزف فىػ ىعل  ،ك( ىش يرؼ) على كزف فىػعيل  ،ك( ىعلًم) على كزف فىعًل .
كإف كانت الكلمة غَت ثالثية فهي إما رباعية أك ٜتاسية ( كا٠تماسية ال تقع ٚتيع حركفها
فعل على ٜتسة أحرؼ أصوؿ بدكف زيادة ،فنزيد
أصلية إال يف األٝتاء  ،فليس يف األفعاؿ ه
و
حينئذ يف ا١تيزاف الما أك المُت على أحرؼ ( فعل )  ،مراعُت حركات ا١توزكف ،ما عدا اٟترؼ
األخَت فحركتو دائما حركة إعراب أك بناء .
أمثلة الرباعي  :ىج ٍع ىتر فىػ ٍعلىل ً ،د ٍرىىم  :فً ٍعلىل  ،قً ىمطٍر  :فً ىع ٌل ( جاء على ىذا الوزف كدل نزنو
على ( فً ىع ٍلل ) ألنو حُت الوزف كانت الالـ األكذل ساكنة فأدغمت يف الثانية ) .
أمثلة ا٠تماسي  :ىج ٍح ىم ًرش كصف للمرأة العجوز :فىػ ٍعلىلًل  ،ىس ىت ٍر ىجل  :فىػ ىعلٌل ( أدغمت الالـ
األكذل يف الثانية ) .
ثانيا :وزن الكلمات المزيدة :
كل حركؼ ا٢تجاء تقبل
أ -الزيادة إما أف تكوف ناشئة من تكرير حرؼ من أصوؿ الكلمة ( ك ٌ
التكرير ما عدا األلف )  :فنكرر و
حينئذ ما يقابلو يف ا١تيزاف ٨ ،تو :
قىدـ  ،ىىذب  ،ىكسر  :على كزف فىػعل ( ممعف أك مكرر العُت ) .
ىج ٍلبىب  ،ىمشٍلىل  :على كزف فىػ ٍعلىل ( ممعف أك مكرر الالـ )
ب -أك تكوف الزيادة ناشئة من زيادة حرؼ أك أكثر من حركؼ الزيادة اجملموعة يف
كنعرب عن الزائد بلتظو٨ ،تو :
(سألتمونيها )  ،فنقابل حينئذ األصوؿ باألصوؿ ٌ
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ضا ًرب على كزف ( فى ً
اعل ) ؛ ألنو من ( ضرب ) فالماد كالراء كالباء أصوؿ ،كاأللف زائدة لذا
ى
عرب عنها بلتظها .
ٌ
ىح ىسن )  :أىفٍػ ىعل  ،ك( ٥تيٍرًج ) يم ٍتعًل  ،ك( يد يخوؿ ) فيػعيوؿ  ..كىكذا
كمثلو أيما ( أ ٍ
استىػ ٍت ىعل ،
استى ٍخىرج ٍ :
كقد ٬تتمع يف الكلمة أكثر من حرؼ من حركؼ الزيادة ٨ ،تو ٍ :
ى٥تىارًج  :م ىت ً
اعل .
ى
كقد ٬تتمع يف الكلمة زيادتاف إحدا٫تا من بُت حركؼ الزيادة ( سألتمونيها ) كاألخرل بالتكرير
كال منهما ْتسب حكمها ٨ ،تو :
فنعامل ٌ
تىػ ىعلم  ،كتىػ ىقدـ  :تىػ ىتعل  ،ك ( ىع ىقٍنػ ىقل ) فىػ ىعٍنػ ىعل ٍ ،اع ىش ٍو ىشب  ،ا ٍغ ىد ٍكًدف  :افٍػ ىع ٍو ىعل .
الحذف في الموزون :
إف حصل حذؼ يف الكلمات ا١تراد كزنا فيجب و
حينئذ يح ًذؼ ما يقابلو يف ا١تيزاف٨ ،تو :
ً
قل) مأخوذة من ( قاؿ )
قي ٍل  :ككزنو ( في ٍل ) ؛ ألنو ١تا يحذفت عُت الكلمة يف ا١توزكف  ،فػ( ٍ
يحذفت أيما من ا١تيزاف .
قى و
اض  :كزنو ( فى واع ) ْتذؼ الـ الكلمة ؛ كذلك ألنو ١تا يحذفت الـ الكلمة يف ا١توزكف يحذفت
كجرا  ،كعوض عنها
أيما من ا١تيزاف  .فأصلها ( قاضي ) ٍب حذفت الياء اعتباطا رفعا ٌ
بالتنوين.
ًزنىة  :كزنا ( ًعلىة ) ألنو ١تا حذفت فاء الكلمة يف ا١توزكف حذفت أيما من ا١تيزاف  ،فزنة
مأخوذة من ( كزف ) يحذفت منها فاء الكلمة ،كعوض عنها تاء يف اآلخر .
القلب في الموزون :
إف حصل قلب يف الكلمة ا١توزكنة حصل أيما يف ا١تيزاف ٨ ،تو :
جاه  :كزنو ( ىع ىتل ) بتقدمي العُت على التاء ؛ ألنو مأخوذ من الوجو  ،فهو األصل ٍ .ب قيدمت
لبت ألتا ،فصارت إذل
العُت على التاء فصار ( ىج ىوه )  ،فلما ٖتركت الواك كانتت ما قبلها قي ٍ
( جاه ) .
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تطبيق:
سُ :مثلي ١تا يأٌب مع المبط :
ِ/الزيادة بتكرير الالـ ّ/الزيادة بتكرير العُت كالالـ .
ُ/الزيادة بتكرير العُت
سّ) دلى كاف ا١تيزاف الصريف على ثالثة أحرؼ فقط ؟
سُ) زين الكلمات اآلتية مع المبط :
كن  ،خ ٍذ .
اٛتار ،انكسر  ،تدحرجٍ ،
ممركب٫ ،تٌاز  ،زيدٌ ،
***********************************************
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ثالثاً /دروس المعجم:
مدخل:
 المعجم ىو :كتاب يمم أكرب عدد من متردات اللغة ،مرتبة على ٪تط معُت ،مقركنةبشرحها كتتسَت معانيها ،ك ممافان إليها ما يناسبها من معلومات تتيد الباحث ،ك تعُت
الدارس على الوصوؿ إذل مراده.
مم أخذت كلمة معجم ؟
ّ -

مادة عجم  ( :ع ج ـ ) يف أصل إطالقها تتيد اإلهباـ كعدـ البياف.
فنحن نقوؿ  :لساف العجم  :أم غَت العرب ،كنقوؿ :امرأة عجماء ،ك رجل أعجم ،إذا كانا
ال يتصحاف ،كىذه ا١تعاين يالحظ عليها أنا ال تساير ا١تقصود من ا١تعجم ،أل ٌف ا١تراد منو
سلب الغموض عن األلتاظ ،ك ىذا ا١تعٌت مستتاد من دخوؿ ٫تزة اإلزالة ك السلب على
لت عجمتو ،ك ٝتيت حركؼ
لت شكواه ،ك أعجمتو إذا أز ي
التعل ،كقو٢تم :أشكيتو ،إذا أز ي
ا٢تجاء حركؼ ا١تعجم ألف النقط ا١توجود هبا يزيل ا٠تتاء عنها.
 -طرق جمع اللغة عند العرب:

بدأ العرب أكالن بتأليف الرسائل ا٠تاصة يف األلتاظ ك ا١تعاين ،ك قاـ بذلك عدد من اللغويُت الثقاة ،أمثاؿ
األصمعي ،ك أيب حنيتة الدينورم ،كمن مؤلتاهتم رسائل يف أٝتاء الوحوش ،ك النباتات ،ك األنواءٍ ،ب إتو
عدد من اللغويُت إذل ٚتع األلتاظ ا١توضوعة ١تختلف ا١تعاين ،مثل :ا١تخصص البن سيده ،ك األلتاظ البن
السكيت ( ،مثل ٚتع أٝتاء الغذاء ،كأٝتاء األذف كصتاهتا ،كأٝتاء العُت كما فيها...ككل ذلك ٖتت باب
خلق اإلنساف ،ك ىكذا) ك تعترب ىذه الرسائل نواة للمعجم العريب الذم ظهر بعد ذلك حُت إتو
اللغويوف إذل إخراج مؤلتات ٕتع األلتاظ بطريقة حاصرة ،ك شرحها شرحان دقيقان ،مع االستدالؿ بالكتاب
ك اٟتديث ك الشعر ،كىو ما عرؼ بعد ذلك باسم ا١تعجم.
 ما المقصود بلفظة القاموس ؟استيعمل لتظ القاموس مرادفان للتظ ا١تعجم ،كىو اسم أطلقو "التَتكز آبادم" على معجمو
حيث أٝتاه "القاموس احمليط" ،كمعناه البحر الواسع الشامل ،فلما كثر تداكؿ ىذا ا١تعجم
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اكتتوا بلتظ القاموس للداللة عليوٍ ،ب اشتهر ىذا االستعماؿ حىت أصب مرادفان لكلمة
"معجم" كأطلق على ا١تعاجم اللغوية.
 -أنواع المعاجم :

ٯتكن تصنيف ا١تعاجم اللغوية العربية إذل ٣تموعتُت ،أك نوعُت:
األول  -معاجم المعاني :كيطلق على الكتب ك الرسائل اللغوية اليت ألتت يف موضوع
كاحد مثل :كتاب النبات ،ككتاب اٟتشرات ،ككتاب اإلبل ،ككتاب ا٠تيل ،ككتاب ا١تطر
كاألنواء ،ككتاب اللْب كاللبأ ،كغَتىا .
الثاني  -معاجم األلفاظ :كيطلق على ا١تعاجم اليت تعاجل اللتظة :تمبطها ،كتبُت أصلها
ألىم
كمشتقاهتا ،كتشرح مدلو٢تا ،كتتخذ ٢تا نجان خاصان يف ترتيب األلتاظ ،ك فيما يلي بياف ٌ
الطرؽ اليت اتبعت يف ترتيب مواد ا١تعجم العريب:
 طرق ترتيب مواد المعجم:ُ .طريقة التقليبات :كىذه ىي الطريقة الرائدة يف تأليف معاجم اللغة ،ك يقصد هبا ٚتع
الكلمات ا١تكونة من حركؼ كاحدة ٖتت نطاؽ كاحد ،ك يبحث عنها يف باب كاحد ،ك ترتٌب
ىذه األبواب إما حسب ا١تخرجْ ،تيث ٕتمع الكلمة ك تقليباهتا ك توضع ٖتت أبعد اٟتركؼ
٥ترجان ،حيث يبدأ باٟتلقيٍ ،ب اللساينٍ ،ب الشتوم ،ك ذلك مثل كلمة :ؾ ر ب ،ك تقليباهتا:
ؾ ب ر ،ب ر ؾ ،ب ؾ ر ،ر ب ؾ ،ر ؾ بٕ ،تمع كلها ٖتت أبعد اٟتركؼ ٥ترجان ،كىو
الكاؼ الذم ٮترج من أقصى اللساف ،ك يسمى :باب الكاؼ ،ك أكؿ من اخًتع ىذه الطريقة
ىو ا٠تليل بن أٛتد ،يف كتابو :العُت ،ك تبعو كثَتكف ،مثل األزىرم يف كتاب "هتذيب اللغة" ،ك
إما أف ترتٌب حسب األّتدية العادية ،فا١تادة السابقة مثالن ٧تدىا ٖتت باب الباءٍ ،ب يذكر
بعدىا الكلمات ا١تكونة من حركؼ ىذه ا١تادة ،كىذه الطريقة اتبعها ابن دريد يف "ٚتهرة
اللغة".
 .2طريقة القافية :القافية ىي اٟترؼ الذم تبٌت عليو القصيدة ،ك أطلق على ىذه
الطريقة ٕ -توزان  -طريقة القافية ألنا كانت تراعي اٟترؼ األخَت يف الكلمة فتجعلو بابانٍ ،ب
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لكل باب ٙتانية ك عشركف فصالن ىي بقية حركؼ
تنظر إذل اٟترؼ األكؿ كٕتعلو فصالن ،فيكوف ٌ

ا٢تجاء ،فمادة "ر ؾ ب" مثالن يبحث عنها يف باب الباء ،فصل الراء ،ك ىكذا ،ك قد اتبع
ىذه الطريقة عدد كبَت من اللغويُت ،مثل :اٞتوىرم يف الصحاح ،ك التَتكز أبادم يف "القاموس
احمليط" ،ك ابن منظور يف "لساف العرب".
ّ .طريقة األبجدية العادية :ك ترتب ىذه الطريقة ا١تادة اللغوية حسب األّتدية العربية
العادية ،فينظر إذل اٟترؼ األكؿ ٬تعل بابانٍ ،بٌ ترتب بقية ا١تواد مراعية اٟترؼ الثاين فالثالث،
كىذه الطريقة أسهل الطرؽ الثالث ،كالزالت متبعة حىت العصر اٟتاضر ،ك٦تن أخذ هبا
الز٥تشرم يف " أساس البالغة " ،ك " ا١تصباح ا١تنَت " للتيومي.
**************************
بأىم المعاجم العربية ،وطرق الكشف فيها:
التعريف ّ
 -نبذة عن حياة مؤلفو:

 .1العين للخليل بن أحمد الفراىيدي:

كلد يف عماف من أصل عريب سنة 100ىـ  ،كنشأ بالبصر كتلقى العلم عن أفاضل العلماء،
عرؼ بالكرـ ك السماحة ،مع الذكاء ك التطنة ك الذىن الوقاد ،كدل يقف تتوقو عند علوـ
اللغة ،بل ٕتاكزىا إذل العلوـ الشرعية ك الرياضية ،ك نظم الشعر أحيانان ،ك ىو كاضع علم
مقاييس الشعر (علم العركض) ،ك معجم (العُت) – على أص ٌ األقواؿ -مرتبان ترتيبان صوتيان
معتمدان على ضبط ٥تارج اٟتركؼ ،تويف سنة َُٕىػ كقيل ُٕٓىػ .
-كتاب العين :

منهج ا٠تليل يف العُت منهج ىداه إليو اشتغالو با١توسيقى كاألنغاـ (موسيقى الشعر)
كساعده كثَتان ذىنو الرياضي كعقلو الكبَت كعبقريتو اليت دل تشهد ٢تا العربية مثاالن إال نادران ،كىذا
ا١تنهج قائم على الصوت ،كا١توسيقى ،ك ٔتا أنو ٥تًتع علم العركض يف تاريخ العرب ،فال غرابة
كال اهتاـ لو يف أنو اقتبس طريقة ا٢تنود السابقُت عليو يف ترتيب معاٚتهم ،أم حسب ٥تارج
اٟتركؼ ،أل ٌف الثابت األكيد أف ا٠تليل دل يكن على علم باللغة ا٢تندية ،إضافة إذل أ ٌف ترتيب
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اٟتركؼ دل يكن ىو ذاتو يف اللغتُت ،فمالن عن أف ا٢تند دل يكن ٢تا معجم معركؼ أك متداكؿ
بُت العرب يف ذلك الوقت.
 -ترتيب العين :

كما قدمنا رتب معجمو على اٟتركؼ ْتسب ٥تارجها :
 .1بدأ ْتركؼ اٟتلق  :ألنو ( اٟتلق) أبعد ٥تارجها  ،كيبدأ بالصعود تدر٬تان حىت تنتهي إذل الشتة.
ِ .جعػػل ترتيػػب اٟتػػركؼ ىكػػذا  :ع  ،ح  ،ىػ ػ  ،خ  ،غ  ،ؽ  ،ؾ  ،ج  ،ش  ،ض  ،ص ،
س ،ز  ،ط  ،د  ،ت  ،ظ ،ذ  ،ث ،ر  ،ؿ  ،ف  ،ؼ  ،ب  ،ـ  ،ك  ،م ،كٝتػػي كػػل حػػرؼ
كتابان  ،كافتت معجمو ْترؼ "العُت " ألنو يف ٥ترجو أكؿ اٟتركؼ (مػن أقصػى اٟتلػق ) ٍب بعػده
كتاب اٟتاء ٍب ا٢تاء  ...اخل .
ّ .حصر أبنية العربية بُت الثنائي كا٠تماسي ( :الثنائي  ،الثالثي  ،الرباعي  ،ا٠تماسي).
ْ.أشار للمستعمل كا١تهمل يف أبنية الثنائي كالثالثي ،أما الرباعي كا٠تماسي فأغتػل اإلشػارة إذل
ا١تهمل منهما؛ ألنو فوؽ اٟتصر.
 عيوب العين:ُ.صعوبة األخذ منو لصعوبة الطريقة ،ك ٚتعو ا١تادة ك تقليباهتا يف نطاؽ كاحد.
ِ.اشتمالو على كثَت من التصحيف بسبب عدـ النقط.
الدس عليو للنيل
ّ.إ٫تاؿ بعض األبنية ا١تستعملة أك كصتو ٢تا باإل٫تاؿ ،كقيل أ ٌف ذلك كاف من ٌ

منو.

***************************

 -نبذة عن حياة مؤلفو:

 .2تاج اللغة و صحاح العربية للجوىري:

ىو اإلماـ أبو نصر إٝتاعيل اٞتوىرم ،قيل أنو كلد بتاراب سنة ِّّىػ ، ،تلقى العلم
علي التارسي ،كقد سافر
على يد أساتذة مشهود ٢تم بالتتوؽ أمثاؿ أيب سعيد السَتايف ،ك أيب ٌ
إذل اٟتجاز طلبان ١تزيد من العلم ،فأتيحت لو فرصة مشافهة األعراب ا٠تلٌص يف بالد ممر ك
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ظل على ىذه اٟتاؿ إذل أف
ربيعة ،كاف إمامان يف اللغة ك األدب ،ذكيان ،بارعان يف نظم الشعر ،ك ٌ
اعي
أصيب يف آخر حياتو بوسوسة جعلتو ٭تاكؿ الطَتاف من أعلى سط جامعٌ ،
فمم مصر ٌ
باب إذل جنبيو ،ك ألقى بنتسو فمات ،ك كاف ذلك يف حدكد سنة ّّ9ق.
 -كتاب الصحاح:

يعد الصحاح للجوىرم خطوة رائدة يف سبيل ابتكار طريقة تسهل على الباحث الوصوؿ
إذل مراده ،حيث ٚتع ألتاظ العربية بعد ٕتريدىا من الزكائد ،مراعيان اٟترؼ األخَت يف األصل
ّتعلو بابان ،ك اٟترؼ األكؿ ّتعلو فصالن ،مع اىتماـ خاص ّتمع صحي اللغة بطريق الركاية ك
الدراية ك الصحة ،كقد تيسر لو ذلك بسبب مشافهة التصحاء ،مع اٟترص على المبط الدقيق
لأللتاظ اتقاءن للتصحيف ك التحريف ،كقولو :ك اٟتلب بالتحريك :اللْب احمللوب ،ك اٟتقبة
بالكسر :ىي السنة ...كما عٍت أحيانان باإلشارة إذل اللغات (اللهجات) مع اإلكثار من
القواعد الصرفية ك النحوية.
كمن عيوبو :كقوع التصحيف ك التحريف يف بعض النسخ بسبب خطأ النساخ ،ك إ٫تاؿ بعض
الصيغ ك األبنية ،ك الغلط يف ترتيب بعض ا١تواد ،كاشتمالو على بعض األخطاء النحوية ك
الصرفية ،بسبب خركجو عن إٚتاع النحويُت يف بعض ا١تسائل.
********************
 .3لسان العرب البن منظور.
نبذة عن حياة مؤلفو:
أبو التمل ٚتاؿ الدين ٤تمد بن منظور ،كلد يف شهر ٤ترـ ،عاـ َّٔق ،ك تويف سنة
ُُٕق ،كاف سريع البديهة ،قوم اٟتتظ ،تلقى العلم عن خَتة من أعالـ زمانو برزكا يف علوـ
اللغة كاألدب ك التاريخٍ ،ب تص ٌدر للتدريس فتتلمذ على يديو عدد من خَتة العلماء.
لسان العرب:
ا٢تدؼ من تأليتو معجم لساف العرب ىو استقصاء اللغة ك ٤تاكلة ٚتعها بطريقة حاصرة
من أمهات كتب اللغة ك األدب يف ذلك الوقت ،كالصحاح ك احملكم ،ك النهاية البن األثَت،
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ك٤تاكلة تيسَت البحث على الباحثُت بسبب انصراؼ الناس عن تعلم العربية بسبب صعوبة
الكتب ،ك فخرىم بالتتوؽ يف اللغات األجنبية ،ك للمحافظة على الرابطة بُت الدين ك اللغة،
أل ٌف العربية ىي لغة القرآف الكرمي.
أما عن منهجو فقد رتب ا١تادة اليت ٚتعها من أمهات الكتب بعد ٕتريدىا من الزكائد،
ك ترتيب ا١تواد على نظاـ القافية ّتعل اٟترؼ األخَت بابان ك األكؿ فصالن ،مع العناية بمبط
األلتاظ اتقاءن للتصحيف ،ك ٚتع أقواؿ العلماء يف األلتاظ ا١تشركحة ٥تتصرة ،ك دعم ىذا
الشرح با١تأثور من القرآف الكرمي ك اٟتديث ك فصي الشعر ،مع العناية بلغات العرب ،ك
االىتماـ بقواعد النحو الصرؼ ،كمن ٦تيزاتو:
 اتساع مادتو ألنو ٚتع ا١تادة ا١تتناثرة يف كتب من سبقوه ،مع سهولة ترتيب ا١تواد فيو. عنايتو الدقيقة بالشرح ك االستشهاد ك أشعار العرب ،مع توجيو القراءات القرآنية ،كالعناية بالنواحي اللغوية ،كالًتادؼ ،ك التماد.
أما عن عيوبو فقد أخذ عليو إ٫تالو بعض ا١تراجع ا٢تامة كاٞتمهرة البن دريد ،كاتساع مواده
ك كثرة االستشهادات فيو ٦تا يؤدم إذل تكرار الشاىد يف أكثر من موضع.
***************************
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رابعاً :الدراسة األدبية:

أ .دراسة سورة الحجرات (. )12-1

نظرة عامة:
سورة اٟتجرات سورة مدنية  ،كىي على قصرىا سورة جليلة ضخمة ،تتممن حقائق
الًتبية ا٠تالدة ،كأسس ا١تدنية التاضلة ،حىت ٝتاىا بعض ا١تتسرين " سورة األخالق " .
ابتدأت السورة الكرٯتة باألدب الرفيع الذم ٌأدب اهلل بو ا١تؤمنُت ٕتاه شريعة اهلل كأمر
رسولو ،كىو أال يربموا أمران  ،أك يبدكا رأيان  ،أك يقموا حكمان يف حمرة الرسوؿ  حىت
ً
ُت يى ىد ًم الل ًو ىكىر يسولًًو
ين ىآمنيوا ىال تيػ ىقد يموا بىػ ٍ ى
يستشَتكه كيستمسكوا بإرشاداتو اٟتكيمة (يىا أىيػ ىها الذ ى
كاتػ يقوا اللو إًف اللو ىًٝت ً
يم)
ى
ى ه
يع ىعل ه
ى
ٍب انتقلت إذل أدب آخر كىو ختض الصوت إذا ٖتدثوا مع الرسوؿ  تعظيمان لقدره
الشريف ،كاحًتامان ١تقامو السامي ،فإنو ليس كعامة الناس ،بل ىو رسوؿ اهلل ،كمن كاجب
ً
ين ىآمنيوا ىال
ا١تؤمنُت أف يتأدبوا معو يف ا٠تطاب مع التوقَت كالتعظيم كاإلجالؿ( ،يىا أىيػ ىها الذ ى
تىػرفىػعوا أىصواتى يكم فىػو ىؽ صو ً
ت النًيب كىال ىٍٕتهركا لىو بًالٍ ىقوًؿ ىكجه ًر بػع ً
م يك ٍم لًبىػ ٍع و
ض)
ى ىي ي ٍ ى ٍ ىٍ
ٍ ي ٍى ٍ ٍ ىٍ
كمن األدب ا٠تاص إذل األدب العاـ تنتقل السورة لتقرير دعائم اجملتمع التاضل ،فتأمر

ا١تؤمنُت بعدـ السماع لإلشاعات ،كتأمر بالتثبت من األنباء كاألخبار ،السيما إف كاف ا٠ترب
صادران عن شخص غَت عدؿ أك شخص متهم( ،يا أىيػها ال ًذين آمنيوا إًف جاء يكم فى ً
اس هق بًنىبىوأ
ى ى
ى ى
ى ٍ
ًً
ً و
ً
ُت)
صبً يحوا ىعلىى ىما فىػ ىع ٍلتي ٍم نىادم ى
فىػتىبىػيػنيوا أىف تيصيبيوا قىػ ٍونما ّتى ىهالىة فىػتي ٍ
كدعت السورة إذل اإلصالح بُت ا١تتخاصمُت ،كدفع عدكاف الباغُت( ،كإًف طىائًىتتى ً
اف ًم ىن
ى
ً
الٍمؤًمنًُت اقٍػتتػليوا فىأ ً
ً
ً
ت إً ٍح ىد ي
ي ٍ ى ىى
ىصل يحوا بىػٍيػنىػ يه ىما فىًإف بىػغى ٍ
ا٫تىا ىعلىى ٍاأل ٍ
ٍ
يخىرل فىػ ىقاتليوا ال ًيت تىػٍبغي ىحىت تىتيءى
إً ىذل أىم ًر الل ًو فىًإف فىاءت فىأ ً
ًً
ً
ً
ُت)
ىصل يحوا بىػٍيػنىػ يه ىما بًالٍ ىع ٍد ًؿ ىكأىقٍسطيوا إًف اللوى ي٭تب الٍ يم ٍقسط ى
ٍ ٍ
ٍ
كحذرت السورة من السخرية كا٢تمز كاللمز ،كنترت من الغيبة كالتجسس كالظن السيئ با١تؤمنُت،
ً
وـ من قىػ ٍووـ
ين ىآمنيوا ىال يى ٍس ىخ ٍر قى ه
كدعت إذل مكارـ األخالؽ ،كالتمائل االجتماعية( ،يىا أىيػ ىها الذ ى
ىع ىسى أىف يى يكونيوا ىخٍيػنرا مٍنػ يه ٍم ىكىال نً ىساء من ن ىساء ىع ىسى أىف يى يكن ىخٍيػنرا مٍنػ يهن ىكىال تىػ ٍل ًم يزكا أىن يت ىس يك ٍم
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وؽ بػع ىد ًٍ ً
اب بًٍئ ً
كىال تىػنىابػزكا بً ٍاألىلٍ ىق ً
ك يى يم الظالً يمو ىف * يىا
ب فىأ ٍيكلىئً ى
س اال ٍس يم الٍ يت يس ي ى ٍ
ى ىي
اإلٯتىاف ىكىمن دلٍ يػىتي ٍ
ى
أىيػها ال ًذين آمنيوا ً ً
م يكم
ض الظن إً ٍٍبه ىكىال ىٕتىس يسوا ىكىال يىػ ٍغتىب بػ ٍع ي
ى ى ٍ
اجتىنبيوا ىكث نَتا م ىن الظن إًف بىػ ٍع ى
ى
ىخ ًيو ميتنا فى ىك ًرىتيموه كاتػ يقوا اللو إًف اللو تىػو ً
ً
بػع ً
يم).
ىٍ ن
ى ه
ىح يد يك ٍم أىف يىأٍ يك ىل ىٟتٍ ىم أ ى ٍ
ى
ما أ يى٭تب أ ى
اب رح ه
ٍ ييى
كختمت السورة باٟتديث عن األعراب الذين ظنوا اإلٯتاف كلمة تيقاؿ باللساف  ،فأخذكا
فتبُت حقيقة اإلٯتاف ،كحقيقة اإلسالـ ،كشركط
ٯتنوف على الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم إٯتانمٌ ،
ً
اب ىآمنا قيل
ا١تؤمن الكامل ،كىو الذم ٚتع اإلٯتاف كاإلخالص كاٞتهاد كالعمل ( ،قىالىت األ ٍىعىر ي
ً
ً
ىسلى ٍمنىا ىكلىما يى ٍد يخ ًل ا ًإلٯتىا يف ًيف قيػليوبً يك ٍم ىكإًف تي ًطيعيوا اللوى ىكىر يسولىوي ال يىلًٍت يكم
دلٍ تيػ ٍؤمنيوا ىكلىكن قيوليوا أ ٍ
من أ ٍىعمالً يكم ىشيئنا إًف اللو ىغ يت ً
يم )
ٍ ى ٍ ٍ
ى ه
ور رح ه
التسمية :
ٝتيت " سورة الحجرات "
ألف اهلل تعاذل ذكر فيها حرمة بيوت النيب  كىي اٟتجرات اليت كاف يسكنها أمهات ا١تؤمنُت
الطاىرات رضواف اهلل عليهن .
ً
ً
ًً
ً
يع
ين ىآمنيوا ال تيػ ىقد يموا بىػ ٍ ى
ُت يى ىد ًم اللو ىكىر يسولو ىكاتػ يقوا اللوى إًف اللوى ىٝت ه
اآلية األولى ( :يىا أىيػ ىها الذ ى
ً
يم)
ىعل ه
اللغة :
( بين يدي )  :أم قبلو .
(واتقوا اهلل )  :أم خافوه كاجعلوا بينكم كبُت عذابو كقاية باتباع أكامره كاجتناب نواىيو.
و المعنى:
ينهى اهلل تعاذل يف ىذه اآلية الكرٯتة ا١تؤمنُت عن ٥تالتتهم أكامر اهلل كرسولو  ،يمصدران خطابو
٢تم بالنداء ،ليشعرىم أف األمر خطَت يستدعي اىتمامهم كاعتنائهم بشأنو ،كاستثار فيهم
عاطتة اإلٯتاف لإليذاف بأنو من دكاعي اإلٯتاف كمقتمياتو عدـ ا٠تركج على أمر اهلل كرسولو يف أم شأف
من الشؤكف ،أم :يا أيها ا١تؤمنُت ،يا من اتصتتم باإلٯتاف ،كصدقتم بكتاب اهلل ،ال تقدموا أمران
أك فعالن بُت يدم اهلل كرسولو ،كال تسرعوا يف األشياء بُت يديو أم قبلو ،بل كونوا تبعان لو يف
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ٚتيع األمور ،فإذا عرضت مسألة يف ٣تلسو  ال يسبقونو باٞتواب ،كإذا حمر الطعاـ ال
يبتدئوف باألكل ،كإذا ذىبوا معو إذل مكاف ال ٯتشوف أمامو ،قاؿ ابن عباس " :ينو أف يتكلموا
بُت يدم كالمو " كقاؿ البيماكم  :ا١تعٌت ال تقطعوا أمران قبل أف ٭تكم اهلل كرسولو( ،كاتقوا اهلل)
فيما أمركم بو (إف اهلل ٝتيع) أم ألقوالكم (عليم) بنياتكم كأحوالكم .
مبحث نحوي :
(ال تقدموا )  :أم ال تقدموا أمران ،يحذؼ ا١تتعوؿ بو للتعميم؛ ليذىب ذىن السامع إذل كل ما
ٯتكن تقدٯتو من قوؿ أك فعل.
اآلية الثانية ( :يا أىيػها ال ًذين آمنيوا ال تىػرفىػعوا أىصواتى يكم فىػو ىؽ ً
ص ٍوت النًيب ىكال ىٍٕت ىه يركا لىوي
ٍ ي ٍى ٍ ٍ ى
ى ى
ى ى
بًالٍ ىقوًؿ ىكجه ًر بػع ً
م يك ٍم لًبىػ ٍع و
ف ).
ض أىف ىٍٖتبى ى
ط أ ٍىع ىمالي يك ٍم ىكأىنتي ٍم ال تى ٍشعييرك ى
ٍ ى ٍ ىٍ
اللغة :

( ال تجهروا )  :اٞتهر بالقوؿ رفع الصوت بو .

(تحبط)  :تبطل .
سبب النزول  :ركم أنا نزلت يف الصحابيُت (أيب بكر ) ك ( عمر) رضي اهلل عنهما :قدـ
كفد من بٍت ٘تيم على النيب  فقاؿ أبو بكر  : أمر " القعقاع بن معبد "  ،كقاؿ عمر 
 :بل أمر "األقرع بن حابس" فقاؿ أبو بكر :ما أردت إال خاليف ،كقاؿ عمر :ما أردت
خالفك ،فتماريا حىت ارتتعت أصواهتما  ،فنػزلت اآلية .

معنى اآلية :

يف ىذه اآلية يرشد اهلل تعاذل ا١تؤمنُت إذل كجوب توقَت الرسوؿ  كإجاللو كاحًتامو( :ال
ترفعوا أصواتكم فوؽ صوت النيب) أم إذا كلمتم الرسوؿ فاختموا أصواتكم كال ترفعوىا على
صوت النيب  ، كقد ركم عن أمَت ا١تؤمنُت عمر بن ا٠تطاب  أنو ٝتع صوت رجلُت يف
مسجد النيب  قد ارتتعت أصواهتما فجاء فقاؿ :أتدرياف أين أنتما؟ ٍب قاؿ :من أين أنتما؟
قاال :من أىل الطائف فقاؿ  :لو كنتما من أىل ا١تدينة ألكجعتكما ضربان ،كقاؿ العلماء :ييكره
رفع الصوت عند قربه  كما كاف ييكره يف حياتو عليو الصالة كالسالـ  ( ،كال ٕتهركا لو
بالقوؿ كجهر بعمكم لبعض ) أم كال تبلغوا حد اٞتهر عند ٥تاطبة الرسوؿ  كما ٬تهر

40

بعمكم لبعض يف اٟتديث كال ٗتاطبوه باٝتو كما ٮتاطب بعمكم بعمان ،فتقولوا :يا ٤تمد
كلكن قولوا :يا نيب اهلل ،كيا رسوؿ اهلل ،تعظيمان لقدره ،كمراعاة لألدب( :أف ٖتبط أعمالكم
كأنتم ال تشعركف) أم إ٪تا نيناكم عن رفع الصوت عنده ؛ خشية أف يغمب من ذلك
فيغمب اهلل تعاذل لغمبو فيحبط عمل من أغمبو كىو ال يدرم ،كما جاء يف الصحي :
(( إف الرجل ليتكلم الكلمة من رضواف اهلل تعاذل ال يلقي ٢تا باالن يكتب لو هبا اٞتنة  ،كإف
الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط اهلل تعاذل ال يلقي ٢تا باالن يهوم هبا يف النار أبعد ما بُت
السماء كاألرض )) ركاه مسلم .
وؿ الل ًو أيكلىئً ً
ً ً
ً
ند رس ً
ين ٍامتى ىح ىن اللوي قيػليوبىػ يه ٍم
ٍ ى
ين يىػغيمو ىف أ ٍ
ىص ىواتىػ يه ٍم ع ى ى ي
ك الذ ى
اآلية الثالثة ( :إف الذ ى
ً
ً
ً
يم )
للتػ ٍق ىول ى٢تيم م ٍغتىرةه ىكأ ٍ
ىجهر ىعظ ه
اللغة:
(يغموف) :ٮتتمونا ،ك يٮتافتوف هبا.

طهرىم من كل قبي  ،كأخلصها.
(امتحن اهلل قلوهبم )ٌ :
سبب النزول:

قاؿ ابن كثَت :ركم أف ثابت بن قيس كاف رفيع الصوت ،فلما نزلت اآلية( :ال ترفعوا أصواتكم
فوؽ صوت النيب ) قاؿ  :أنا الذم كنت أرفع صوٌب على رسوؿ اهلل  ، أنا من أىل النار،
حبط عملي ،كجلس يف أىلو حزينان ،فافتقده رسوؿ اهلل  فانطلق بعض القوـ إليو فقالوا لو:
تتقدؾ رسوؿ اهلل  ، مالك ؟ فقاؿ  :أنا الذم أرفع صوٌب فوؽ صوت النيب  حبط
عملي ،أنا من أىل النار ،فأتوا النيب  فأخربكه ٔتا قاؿ ،فقاؿ النيب  : ال بل ىو من أىل
اٞتنة ،كيف ركاية " :أترضى أف تعيش ٛتيدان ،كتقتل شهيدان ،كتدخل اٞتنة؟ " فقاؿ :رضيت
ببشرل اهلل تعاذل كرسولو  ، كال أرفع صوٌب أبدان على صوت رسوؿ اهلل . 
معنى اآلية :
أم إ ٌف الذين ٮتتموف أصواهتم يف حمرة النيب  أكلئك الذين أخلص اهلل قلوهبم للتقول
كمرنا عليها ،كجعلها أىالن ك٤تالن ٢تا٢" ،تم مغترة كأجر عظيم" أم أف ٢تم يف اآلخرة صت عن
ذنوهبم ،كثواب عظيم يف جنات النعيم.
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كحث على ذلك  ،كأرشد إليو كرغب
كقد ندب اهلل عز كجل إذل ختض الصوت عنده ٌ 
فيو  ،فأثٌت على من امتثلوا أكامره كلزموا حسن األدب يف ٣تلس النيب ،كختموا أصواهتم
ْتمرتو ،فقد مدحهم اهلل عز كجل ككصتهم بأنم أخلصوا قلوهبم للتقول ،أم خلصت
كجعلت ٤تالن للتقول ،كابتدأ ذلك الثناء باٞتملة االٝتية ا١تؤكدة ْترؼ التوكيد "إف" ،ككعدىم
على ذلك ا١تغترة العظيمة لسائر ذنوهبم ،كاألجر الكبَت لغمهم أصواهتم كاحًتامهم ٣تلس
رسوؿ اهلل .
اآليتين الرابعة و الخامسة:
ً
ً
ك ًمن كراء ٍ ً
صبىػ يركا ىحىت ىٗتٍير ىج إًلىٍي ًه ٍم
ين يػينى ي
اٟتي يجىرات أى ٍكثىػ يريى ٍم ال يىػ ٍعقليو ىف * ىكلى ٍو أىنػ يه ٍم ى
ادكنى ى ى ى
( إف الذ ى
لى ىكا ىف خيػرا ٢تم كاللو ىغ يت ً
يم )
ى ٍ ن يٍ ى ي ه
ور رح ه
سبب النـزول :

قيل إنٌو جاء ناس من العرب إذل حجرة النيب  كقت الظهَتة ،كىو راقد ،فجعلوا ينادكف:

يا ٤تمد يا ٤تمد ،اخرج إلينا  ،فأنزؿ اهلل اآلية .

ك ذيكر أنا نزلت يف األقرع بن حابس التميمي  حُت نادل رسوؿ اهلل  فقاؿ :يا
٤تمد يا ٤تمد ،كيف ركاية :يا رسوؿ اهلل ،فلم ٬تبو ،فقاؿ :يا رسوؿ اهلل ،إف ٛتدم لزين ،كإف
ذمي لشُت  ،فقاؿ " :ذاؾ اهلل عز كجل " .
معنى اآليتين :
يف ىاتُت اآليتُت يذـ الو تعاذل جتاة األعراب الذين دل يراعوا األدب الذم يتناسب كعظمة
النيب حيث نادكه من كراء اٟتجرات يف كقت راحتو بغلظة كجتاء ،فوصتهم اهلل تبارؾ كتعاذل
بعدـ العقل كالتطنة ،مبينان أف ذلك دليل على شدة اٞتهل كالغباء ،كأف من كمل عقلو كحسن
يقينو ال ٬ترؤ على القياـ ٔتثل ذلك ،كالب ٌد أف يكوف يف غاية األدب مع من أرسل للعا١تُت رٛتة
كلإلنسانية ىداية كنعمةٍ ،ب أرشد سبحانو كتعاذل إذل األدب يف ذلك فقاؿ(( :كلو أنم صربكا
حىت ٗترج إليهم لكاف خَتان ٢تم)) أم :لكاف يف ذلك ا٠تَت كا١تصلحة يف الدنيا كاآلخرةٍ ،ب قاؿ
جل ثناؤه داعيان ٢تم إذل التوبة كاإلنابة(( :كاهلل غتور رحيم)) .
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اآلية السادسة:
(يا أىيػها ال ًذين آمنيوا إًف جاء يكم فى ً
اس هق بًنىبإو
ى ى
ى
ى ى
ىى ٍ
ًً
ُت )
فىػ ىع ٍلتي ٍم نىادم ى

ً و
ً
صبً يحوا ىعلىى ىما
فىػتىبىػيػنيوا أىف تيصيبيوا قىػ ٍونما ّتى ىهالىة فىػتي ٍ

اللغة :
(فاسق ) :ىو ا٠تارج عن حدكد الشرع ،كىو مأخوذ من قو٢تم :فسقت الرطىبة ،إذا خرجت من

قشرىا ،كٝتي فاسقان ٠تركجو عن الطاعة.

(بنبأ ) :النبأ ا٠ترب ا٢تاـ ،قاؿ الراغب  :ال يقاؿ للخرب يف األصل نبأ حىت يكوف ذا فائدة

عظيمة ٭تصل بو علم أك غلبة ظن .
سبب النزول :
أرسل رسوؿ اهلل " الوليد بن عقبة" إذل "بٍت ا١تصطلق" بعد إسالمهم ليأخذ صدقاهتم،
كظن ٌأنم يريدكف بو شران لبغض كاف بينو
فلما ٝتعوا بو ركبوا إليو ،فلما ٝتع هبم خافهمٌ ،
كبينهم ،فرجع إذل رسوؿ اهلل  فأخربه أف القوـ قد ٫تٌوا بقتلو ،كمنعوا صدقاهتم ،ك ارتدكا عن
فهم رسوؿ اهلل  بغزكىم ،فبعث رسوؿ اهلل " خالد بن
اإلسالـ ،كجهزكا أنتسهم لقتالوٌ ،
الوليد "  إليهم كأمره أف يتثبت كال يعجل ،فانطلق حىت أتاىم ليالن فبعث عيونو ،فلما جاءكا
أخربكا " خالدان "  أنم مستمسكوف باإلسالـ ،كٝتعوا أذانم كصالهتم ،فلما أصبحوا أتاىم
" خالد "  فرأل الذم يعجبو ،فرجع إذل رسوؿ اهلل  فأخربه ا٠ترب ،فأنزؿ اهلل ىذه اآلية .

معنى اآلية :

يأمر اهلل تعاذل بالتثبت يف خرب التاسق ليحتاط لو ،كقد نى اهلل عز كجل عن اتباع سبيل
ا١تتسدين ،أم إذا أتاكم فاسق غَت موثوؽ بصدقو كعدالتو ٓترب من األخبار فتثبتوا من صحة
ا٠ترب  ،لئال تصيبوا قومان كأنتم جاىلوف حقيقة األمر ،فتصَتكا نادمُت أشد الندـ على صنيعكم.
وؿ الل ًو لى ٍو يي ًطيعي يك ٍم ًيف ىكثً وَت م ىن األ ٍىم ًر لى ىعنًت ٍم
اآليتين السابعة و الثامنة ( :ىك ٍاعلى يموا أىف فًي يك ٍم ىر يس ى
كلى ًكن اللو حبب إًلىي يكم ا ًإلٯتىا ىف كزيػنىو ًيف قيػليوبً يكم كىكره إًلىي يكم الٍ يك ٍتر كالٍ يتس ى ً
ك
صيىا ىف أ ٍيكلىئً ى
وؽ ىكالٍع ٍ
ىى ي
ى
ى ى ى ٍ ي
ٍ ى ى ٍ ي ى ى ي
ً
ً
ً
ً
ً
يم)
يى يم الراش يدك ىف *فى ٍ
يم ىحك ه
مال م ىن اللو ىكن ٍع ىمةن ىكاللوي ىعل ه
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اللغة :
(عنتٌم ) :كقعتم يف العنت كىو ا١تشقة كا٢تالؾ .
(التسوؽ ) :الذنوب الكبَتة .
( العصياف )ٚ :تيع ا١تعاصي .
(الراشدكف )ٚ :تع راشد كىو ا١تهتدم إذل ٤تاسن األمور .
كقركه ،كتأدبوا معو
معنى اآليتين :أم كاعلموا أيها ا١تؤمنوف أف فيكم رسوؿ اهلل  ،فعظموه ك ٌ
كانقادكا ألمره ،فإنو أعلم ٔتصاٟتكم كأشتق عليكم منكم ،كرأيو فيكم أًبٌ من رأيكم ألنتسكم،

كما قاؿ تبارؾ كتعاذل(( :النيب أكذل با١تؤمنُت من أنتسهم)) ٍب قاؿ(( :لو يطيعكم يف كثَت من
األمر لعنتم)) أم لو يسمع كشاياتكم ،كيصغي بسمعو إلرادتكم ،كيطيعكم يف غالب ما
كألدل ذلك إذل عنتكم كحرجكم .
تشَتكف عليو من األمور لوقعتم يف اٞتهد كا٢تالؾٌ ،
كقولو عز كجل (( :كلكن اهلل حبب إليكم اإلٯتاف كزينو يف قلوبكم)) أم كلكنٌو تعاذل ٔتنٌو
كحسنو يف قلوبكم ،حىت أصب أغلى عندكم
كفملو ٌنور بصائركم ،فحبٌب إذل نتوسكم اإلٯتاف ٌ
كره إليكم الكتر كالتسوؽ كالعصياف)) أم كبغٌض إذل نتوسكم أنواع
من كل شيء(( ،ك ٌ
المالؿ من الكتر كا١تعاصي كا٠تركج عن طاعة اهلل(( ،أكلئك ىم الراشدكف)) أم أكلئك
ا١تتٌصتوف بالنٌعوت اٞتليلة ىم ا١تهتدكف الراشدكف يف سَتهتم كسلوكهم ((فمالن من اهلل كنعمة)) أم ىذا
العطاء تتمل منو تعاذل عليكم ،كإنعاـ  (( .كاهلل عليم حكيم)) أم عليم ٔتن يستحق ا٢تداية ،حكيم يف
خلقو كصنعو كتدبَته.
اف ًمن الٍمؤًمنًُت اقٍػتتػليوا فىأ ً
ت
اآليتين التاسعة و العاشرة ( :ىكإًف طىائًىتتى ً ى ي ٍ ى ىى
ىصل يحوا بىػٍيػنىػ يه ىما فىًإف بىػغى ٍ
ٍ
ً
ىصلً يحوا بىػٍيػنىػ يه ىما
إً ٍح ىد ي
يخىرل فىػ ىقاتًليوا ال ًيت تىػٍبغًي ىحىت تىتيءى إً ىذل أ ٍىم ًر الل ًو فىًإف فىاءى ٍ
ا٫تىا ىعلىى األ ٍ
ت فىأ ٍ
بًالٍع ٍد ًؿ كأىٍق ًسطيوا إًف اللو يً٭تب الٍم ٍق ًس ًطُت * إً٪تىا الٍمؤًمنو ىف إًخوةه فىأ ً
ىخ ىويٍ يك ٍم ىكاتػ يقوا
ىصل يحوا بىػ ٍ ى
ى
يٍ ي ٍى ٍ
ُت أ ى
ى
ي
ى ى
اللوى لى ىعل يك ٍم تيػ ٍر ىٛتيو ىف )
اللغة :
(بغت ) :اعتدت كاستطالت  ،كأصلو ٣تاكزة اٟتد يف الظلم كالطغياف .
(تتيء) :ترجع .
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( أقسطوا ) :اعدلوا يف كل أموركم .
(ا١تقسطُت ):العادلُت .
سبب النـزول :

عن أنس قاؿ  :قيل للنيب  لو أتيت " عبد اهلل بن أيب " كىو رأس ا١تنافقُت ،فانطلق إليو
كركب ٛتاران ،كانطلق معو ا١تسلموف ٯتشوف ،فلما أتاه النيب  قاؿ :إليك عٍت  -أم تن
كابتعد عٍت – فو اهلل لقد آذاين ننت ٛتارؾ ،فقاؿ رجل من األنصار :كاهلل ٟتمار رسوؿ اهلل 
أطيب ر٭تان منك ،فغمب لعبد اهلل رجل من قومو ،كغمب لألنصارم آخركف من قومو ،فكاف
بينهم ضرب باٞتريد كاأليدم كالنعاؿ ،فأنزؿ اهلل ىذه اآلية.
معنى اآليتين :

أم كإ ٍف حدث أ ٌف فئتُت كٚتاعتُت من إخوانكم ا١تؤمنُت جنحوا إذل القتاؿ فأصلحوا بينهما،
كاسعوا جهدكم يف ذلك ((فإف بغت إحدا٫تا على األخرل)) أم فإف بغت إحدا٫تا على
األخرل  ،كٕتاكزت حدىا بالظلم كالطغياف  ،كدل تقبل الصل كصممت على البغي ((فقاتلوا
اليت تبغي حىت تتيء إذل أمر اهلل)) أم فقاتلوا التئة الباغية حىت ترجع إذل حكم اهلل كشرعو،
كتقلع عن البغي كالعدكاف ،كتعمل ٔتقتمى أخوة اإلسالـ" :فإف فاءت فأصلحوا بينهما بالعدؿ
كأقسطوا" أم :فإف رجعت ككتت عن القتاؿ فأصلحوا بينهما بالعدؿ ،دكف حيف على إحدل
التئتُت ،كاعدلوا يف ٚتيع أموركم (( إف اهلل ٭تب ا١تقسطُت )) أم ٭تب العادلُت الذين ال
٬توركف يف أحكامهم.
(( إ٪تا ا١تؤمنوف إخوة )) أم ليس ا١تؤمنوف إال إخوةٚ ،تتعهم رابطة اإلٯتاف ،فال ينبغي أف تكوف
خوة إال
بينهم عداكة كال شحناء كال تباغض كال تقاتل ،ك "إ٪تا " للحصر  ،فكأنو يقوؿ :ال أي ٌ
خوة بُت مؤمن ككافر ،كيف اآلية إشارة إذل أف أخوة اإلسالـ أقول من أخوة
بُت ا١تؤمنُت ،كال أي ٌ
النسبْ ،تيث ال تعترب أخوة النسب إذا خلت عن أخوة اإلسالـ ((فأصلحوا بُت أخويكم))
أم فأصلحوا بُت إخوانكم ا١تؤمنُت ،كال تًتكوا الترقة تدب ،كالبغماء تعمل عملها(( ،كاتقوا اهلل
لعلكم ترٛتوف)) أم اتقوا اهلل تعاذل بامتثاؿ أكامره كاجتناب نواىيو ،لتنالكم رٛتتو كتسعدكف
ّتنتو كمرضاتو .
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ً
ين ىآمنيوا ال يى ٍس ىخ ٍر قىػ ٍوهـ من قىػ ٍووـ ىع ىسى أىف يى يكونيوا ىخٍيػنرا مٍنػ يه ٍم
اآلية الحادية عشر( :يىا أىيػ ىها الذ ى
كال نًساء من نساء ىعسى أىف ي يكن ىخٍيػرا مٍنػهن كال تىػ ٍل ًمزكا أىن يتس يكم كال تىػنىابػزكا بًاألىلٍ ىق ً
اب بً
س
ئ
ٍ
ى ٍ ى ىي
ي
ى
ن ي ى
ى ى
ى ى
ى
ً
ً
ك يى يم الظالً يمو ىف )
اال ٍس يم الٍ يت يس ي
ب فىأيكلىئً ى
وؽ بىػ ٍع ىد ا ًإلٯتىاف ىكىمن دلٍ يىػتي ٍ
اللغة :
(ال يسخر ) :ال يهزأ .
(ال تلمزكا أنتسكم ) :ال يعيب بعمكم بعمان .
( ال تنابزكا باأللقاب ) :ال تتداعوا باأللقاب ا١تستكرىة .
سبب النزول :

عَتف أـ سلمة رضي
 -ركم عن أنس أف ىذه اآلية نزلت يف نساء رسوؿ اهلل  ،أل ٌن ٌن ٌ

اهلل عنها بالقصر.

 قاؿ الشعيب :حدثٍت أبو جبَتة بن المحاؾ قاؿ :فينا نزلت ،يف بٍت سلمة ((كال تنابزكاباأللقاب)) قاؿ :قدـ رسوؿ اهلل  ا١تدينة ،كليس فينا إال كلو اٝتاف أك ثالثة ،فكاف إذا دعا
أحدان منهم باسم من تلك األٝتاء قالوا :يا رسوؿ اهلل إنو يغمب من ىذا ،فنػزلت اآلية.
معنى اآلية :
ينهي تعاذل عن السخرية بالناس كىي احتقارىم كاالستهزاء هبم ،فيقوؿ :يا معشر ا١تؤمنُت
يا من اتصتتم باإلٯتاف كصدقتم بكتاب اهلل كرسولو ،ال يهزأ كال يسخر أحد من أحد كال ٚتاعة
أحب إليو من الساخر منو احملتقر لو،
من ٚتاعة ،فقد يكوف احملتقر أعظم قدران عند اهلل تعاذل ك ٌ
نص على ني الرجاؿ كعطف بنهي النساء(( ،كال تلمزكا أنتسكم كال تنابزكا باأللقاب))
كقد ٌ
أم كال يعيب بعمكم بعمان ،كال يدع بعمكم بعمان بلقب السوء ،كإ٪تا قاؿ" :أنتسكم" ألف
ا١تسلمُت كأنم نتس كاحدة فإذا عاب ا١تؤمن أخاه ا١تؤمن فكأنو عاب نتسو(( ،بئس االسم
التسوؽ بعد اإلٯتاف)) أم بئس أف ييسمى اإلنساف فاسقان بعد أف صار مؤمنان(( ،كمن دل يتب
فأكلئك ىم الظا١توف)) أم كمن دل يتب عن اللمز ك التنابز فأكلئك ىم الظا١توف بتعريض
أنتسهم للعذاب.
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اآلية الثانية عشر( :يا أىيػها ال ًذين آمنيوا ً ً
ض الظن إً ٍٍبه ىكال
ى ى ٍ
اجتىنبيوا ىكث نَتا م ىن الظن إًف بىػ ٍع ى
ى ى
ًً
ىٕتسسوا كال يػ ٍغتىب بػعم يكم بػع ً
ٍ ي ىٍ ن
ىح يد يك ٍم أىف يىأٍ يك ىل ىٟتٍ ىم أىخيو ىمٍيتنا فى ىك ًرٍىتي يموهي ىكاتػ يقوا اللوى
ما أ يى٭تب أ ى
ى ي ى ى
إًف اللو تىػو ً
يم )
ى ه
اب رح ه
اللغة :
التخوف لألىل كالناس .
( الظن )  :ىو التهمة ك ٌ
( إٍب )  :اإلٍب ىو الذنب .
( ال ٕتسسوا )  :ال تتبعوا عورات ا١تسلمُت .
( ال يغتب )  :الغيبة ىي ذكرؾ أخاؾ يف غيبتو ٔتا يكره .

معنى اآلية :

كعرب بالكثَت ليحتاط اإلنساف
أم ابتعدكا عن التهمة ك التخوف كإساءة الظن باألىل كالناسٌ ،
يف كل ظن كال يسارع فيو بل يتأمل كيتحقق  ( ،إف بعض الظن إٍب ) أم إف يف بعض الظن إٍب
كذنب يستحق صاحبو العقوبة عليو( ،كال ٕتسسوا ) أم ال تبحثوا عن عورات ا١تسلمُت كال
تتبعوا معايبهم( ،كال يغتب بعمكم بعمان ) أم ال يذكر بعمكم بعمان بالسوء يف غيبتو ٔتا
يكرىو ( ،أ٭تب أحدكم أف يأكل ٟتم أخيو ميتان ) ٘تثيل لشناعة الغيبة كقبحها ٔتا ال مزيد عليو
من التقبي  ،أم ىل ٭تب الواحد منكم أف يأكل ٟتم أخيو ا١تسلم كىو ميت ؟ (فكرىتموه )
أم فكما تكرىوف ىذا طبعان فاكرىوا الغيبة شرعان ،فإف عقوبتها أشد من ىذا  ...شبٌو تعاذل
الغيبة بأكل ٟتم األخ حاؿ كونو ميتان كإذا كاف اإلنساف يكره ٟتم أخيو ،فمالن عن كونو أخان،
كفمالن عن كونو ميتان ،كجب عليو أف يكره الغيبة ٔتثل ىذه الكراىة أك أشد( .كاتقوا اهلل) أم
خافوا اهلل كاحذركا عقابو ،بامتثاؿ أكامره كاجتناب نواىيو ( ،إ ٌف اهلل تواب رحيم) أم إنٌو تعاذل
حث على التوبة ،كترغيب با١تسارعة
كثَت التوبة عظيم الرٛتة١ ،تن اتقى اهلل كتاب كأناب ،كفيو ٌ
إذل الندـ كاالعًتاؼ با٠تطأ لئال يقنط اإلنساف من رٛتة اهلل.
المباحث البالغية في السورة:

(ُ) ا١تقابلة ،كىي أف يؤٌب ٔتعنيُت متوافقُت أك أكثرٍ ،ب يؤٌب ٔتا يقابل ذلك على سبيل
الًتتيب ،كمنو ا١تقابلة بُت (حبب إليكم اإلٯتاف كزينو يف قلوبكم) كبُت (كره إليكم الكتر
كالتسوؽ كالعصياف) .
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(ِ) الطباؽ ،كىو اٞتمع بُت معنيُت متقابلُت سواء أكاف ذلك التقابل تقابل بالتماد ،أك
اإل٬تاب كالسلب ،ك األكؿ يف قولو( :كإف طائتتاف من ا١تؤمنُت اقتتلوا فأصلحوا بينهما)
يف كلميت( :اقتتلوا ) ك (أصلحوا) ،أما طباؽ اإل٬تاب كالسلب فتي قولو( :آمنا قل دل
تؤمنوا ) .
(ّ) التشبيو التمثيلي يف قولو( :أ٭تب أحدكم أف يأكل ٟتم أخيو ميتان) مثل للغيبة ٔتن يأكل ٟتم ا١تيت.
(ْ) التشبيو البليغ يف قولو( :إ٪تا ا١تؤمنوف أخوة) فأصل الكالـ  :ا١تؤمنوف  ،كاإلخوة يف كجوب
الًتاحم ك التناصر ،فحذؼ أداة التشبيو مع كجو الشبو فأصب بليغان ،مع إفادة اٞتملة
اٟتصر.
**********************************
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تم المنهج  ،مع دعواتي أن يحقق المقرر الفائدة المرجوة للجميع –
 ّتمنياتي الخالصة لك بالتوفيق ،،

