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األستاذ الشيخ فرج العمران فقال: مقرضًا ومؤرخًا 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 المكالنحو وال

 امللح يف الطعامكالم كالنحو يف ال

 تعريف النحو:

لم من كهو علم بأصول يعرف هبا أحوال أواخر ال

 .إعراب وبناء

 موضوعه وفائدته:

لمة وفائدته: صون اللسان عن اخلطأ كوموضوعه ال

 واألحلان.

 الم:كتعريف ال

 ب املفيد بالوضع.كالم هو اللفظ املركال



  

 لمة:كأقسام ال

لمة وهي: اسم وفعل كواللفظة الواحدة املستعملة 

 وحرف.

 عالمات االسم:

فاالسم يعرف باجلر والتنوين والنداء وأل واإلسناد 

 خملصًا يا رب العباد. كنحو: آمنت ب إليه،

 أقسام الفعل:

 والفعل علی ثالثة أقسام: ماض ومضارع وأمر.

 عالمة املايض:

ـ رشبت كنة كتاء التأنيث السافاملايض: يعرف ب

 وذهبت.

 عالمة املضارع:

واملضارع يعرف بـ مل والسني وسوف، نحو: مل يلد، 

 وسيقول. وسوف يأيت.



  

 عالمة األمر:

ما دل علی الطلب، وقبل ياء املؤنثة  واألمر هو:

 يل وارشيب وقري.كاملخاطبة، نحو: 

 تعريف احلرف:

ـ كورة كواحلرف: ما ال يقبل شيئًا من العالمات املذ

 مل وهل.

  





 

 

 

 فصل

 :تعريف اإلعراب 

اإلعراب: هو أثر ظاهر أو مقدر جيلبه العامل يف آخر 

 لمة.كال

 البناء: تعريف

والبناء: هو لزوم طريقة واحدة بحيث ال يتغري عنها 

 ـ هؤالء.ك

 أقسام اإلعراب:

وأقسام اإلعراب أربعة: رفع ونصب وخفض 

 وجزم.

 :كاملختص واملشرت

فاالسم خمتص باخلفض، والفعل خمتص باجلزم، 



  

 ان بينهام.كوالرفع والنصب مشرت

 أصول األعراب:

بالضمة، ويف النصب: ون كواألصل يف الرفع: أن ي

 ون.كرسة، ويف اجلزم: بالسكبالفتحة، ويف اجلر: بال

 اخلارج سبعة:

 األصل سبعة أشياء وهي: كوخرج عن ذل

 األول:

تثنية األسامء، فإهنا ترفع باأللف، وتنصب وجتر 

 ني حافظان علی العينني.كبالياء، نحو: إن مل

 الثاين:

صب وجير ر السامل، فإنه يرفع بالواو، وينكمجع املذ

 بالياء، نحو: إن املؤمنني قليلون يف املسلمني.

 الثالث:

 كوفو كومحو كوأخو كاألسامء الستة، وهي أبو



  

وذو مال، فرتفع بالواو، وتنصب باأللف، وجتر  كوهنو

 زيد. كعن أخي كبالياء، نحو: أقبل ذو مال يسأل أبا

 الرابع:

واألفعال اخلمسة، وهي: يفعالن وتفعالن ويفعلون 

ون وتفعلني، فإهنا ترفع بثبوت النون، وتنصب وتفعل

 وجتزم بحذفها.

 اخلامس:

رسة، نحو: كومجع املؤنث السامل، فإنه ينصب بال

 خلق اهلل الساموات.

 السادس:

االسم الذي ال ينرصف، وهو: ما اجتمع فيه علتان 

 فرعيتان من علل تسع جيمعها قول الشاعر:

 



  

 

ن مضافًا أو مقرونًا بأل، كفإنه جير بالفتحة ما مل ي

نحو: صليت يف مساجد آل فالن باملصابيح، فيجر 

 رس.كبال

 السابع:

الفعل املضارع املعتل اآلخر، فإنه جيزم بحذف آخره 

 ـ مل ابتغ اخلريات إال ألمحد.ك

 تعريف املعرب:

املعرب: هو ما يتغري آخره الختالف العوامل 

 ان ظاهرًا أو مقدرًا.كالداخلة عليه، سواء 

 املعرب ظاهرًا:

وهو الصحيح الغري املعتل، فإن التغيري يظهر يف 

لفظه، نحو: يرضب زيد، ولن يرضب زيدًا، ومل يعمل 

 زيد.ك

 املعرب تقديرًا:



  

وهو املعتل بالواو أو األلف أو الياء، نحو: قال 

 الشاعر:

 

 تعريف املبني:

واملبني ما عداه، فهو أبدًا يلزم طريقة واحدًا ال يتغري 

 عنها.

 بناء احلرف:

 ون، نحو: مل وهل ومن.كله مبني علی السكفاحلرف 

 بناء املايض:

ـ باع؛ وقال: كله مبني علی الفتح كوالفعل املايض 

ون، كان. فاعله ضمري متصل به فيبنى علی السكإالّ إذا 

 ـ بعت وقمت.ك



  

 بناء األمر:

ون، نحو: اجلس كله مبني علی السكوفعل األمر 

 ل وامحد.كو

 حروف العلة:

األلف تستدعي انفتاح ما قبلها، والياء تستدعي 

سار ما قبلها، والواو يستدعي انضامم ما قبلها نحو: كان

 رغيفي باهلناء.لوا كأ

 نون اإلناث:

نون النسوة ال تدخل إالّ علی الفعل فيبني علی 

ـ رضبن، أو كان الفعل ماضيًا كون قبلها، سواء كالس

 ـ ارضبن.كـ يرضبن، أو أمرًا كمضارعًا 

 يد:كنون التو

ال تتصل إالّ بفعل املضارع، فيبنی معها علی الفتح؛ 

نحو: لينبذن انت خفيفة نحو: لنسفعن، أو ثقيلة كسواء 



  

 وليقومن.

 إعراب املضارع:

مرفوعًا؛ إالّ إذا دخل  كويعرب املضارع فيام عدا ذل

عليه ناصب فينصبه أو جازم فيجزمه، نحو: حيب أن 

 ومل يفعل. لكيأ

 النواصب:

ي وإذن والم كوالنواصب عرشة وهي: أن وملن لن و

 ي والم اجلحود وحتی واجلواب بالفاء والواو، وأو.ك

 علی قسمني: اجلوازم

 األول:

ما جيزم فعاًل واحدًا، وهي مل وملا والم األمر والدعاء 

 وال يف النهي والدعاء.

                                           
ِذي َأْطَمُع ﴿: كريم يف قوله تعاىل( أو مثل ما ورد يف القرآن ال1) َوالَّ

 .(82الشعراء: ) ﴾َأْن َيْغِفَر ِل 



  

 الثاين:

ما جيزم فعلني يسمی األول رشط والثاين جزءا، 

يفام وإذ كوهي ثالثة عرش: إن ومن وما ومهام وحيثام و

ما وأي ومتی وإيان وإين وأينام وإذا يف الشعر خاصة 

 قول الشاعر:ك

 االسم قسامن معرب ومبني:

فاملبني: هو ما شابه احلرف يف الوضع أو املعنی، 

 رمتنا.كنحو: هنا أ

 املعرب علی ثالثة أقسام:

األول: املرفوعات السبعة. الثاين: املنصوبات مخسة 

 عرش. الثالث: املخفوضات ثالثة.

 بتان:كلمتان املركال



  

لمة أخری كلمة إذا انضمت إليها ك: أن الكوبيان ذل

 حتصل منها أقسام ستة.

 القسم األول:

لمتني إسناد واملتقدم فعل أو شبهة، كون بني الكأن ي

 ور بعده علی قسمني:كون االسم املذكفي

 الفاعل:

األول: الفاعل، وهو االسم الذي ينسب إليه الفعل، 

ان ظاهرًا نحو: جاء زيد، أو كمه الرفع سواء كوح

 ـ جئت.كمضمرًا 

 نائب الفاعل:

ر كالثاين: نائب الفاعل، وهو املفعول املغنی عن ذ

ب كمه الرفع، سواء كفاعله، وح ان ظاهرًا نحو: رُضِ

بت.كزيد أو مضمرًا   ـ رُضِ

 امتيازه عن الفاعل:



  

ويتميز عن الفاعل ببناء العامل علی صيغة املفعول، 

رس ما قبل آخره يف املايض: كمطلقًا، ووضم أول الفعل 

 وفتحه يف املضارع.

 القسم الثاين:

ون بينهام إسناد بدون تقدم الفعل أو شبهه، كأن ي

 ونان مبتدًأ وخربًا.كفي

 املبتدأ:

هو االسم املرفوع املسند إليه، املجرد عن العوامل 

ان نحو: زيد قائم أو مؤخرًا نحو: يف كاللفظية مقّدمًا 

 ر. أو مضمرًا نحو: هو قائم.كام ذكظاهرًا الدار زيد 

 اخلرب:

وم به عليه مفردًا كهو االسم املرفوع املسند املح

 .﴾ُقْل ُهَو اَّللهُ َأَحد  ﴿نحو: زيد قائم، أو مجلة نحو: 



  

 العوامل اللفظية:

مهام، كوتدخل علی املبتدأ واخلرب عوامل تغري ح

 عرش:فمنها ما يرفع املبتدأ وينصب اخلرب وهي: ثالثة 

 ان وأخواهتا:ك

ان، وظل، وبات، وأضحی، وأصبح، وأمسی، ك

بعد  كوصار، وليس، مطلقًا، وزال، وبرح، وفتئ، وانف

أمر أو  كنفي أو شبهة، ودام بعد ما، وما ترصف من ذل

 مضارعًا أو مصدرًا.

 إن وأخواهتا:

مها: أن تنصب االسم وترفع اخلرب وهي ستة: كوح

أنه كن، نحو: ك، ولأنّ كإّن، وأّن، وليت، ولعل، و

 نه بخيل.كشجاع ل

 عمل ال عمل ليس:

 انت نافية للوحدة نحو قول الشاعر:كإذا  كوذل



  

 عمل ال عمل إن:

ون معموهلا كانت نافية للجنس، فيكإذا  كوذل

باملضاف مضافًا نحو: ال صاحب علم ممقوت، أو شبيهًا 

وهو: ما اتصل به يشء من متام معناه نحو: ال قبيحًا 

فعله حمبوب، وال طالعًا جباًل حارض، وال خريًا من زيد 

ون مبنيًا علی الفتح نحو: ال حول كعندنا، أو مفردًا: في

 وال قوة إالّ باهلل العيل العظيم.

 ظن وأخواهتا:

 ومن العوامل اللفظية ما ينصب املبتدأ واخلرب معًا،

املفعولني له، وهي: ظن، وحسب، وخال، كونان كفي

ورغم، ورأی، وعلم، ووجد، واختذ، وجعل، وسمع، 

وشبهها من األسامء وما ترصف من أفعاهلا، نحو: رأيت 

  ل يشء.كرب كاهلل أ



 

 

 

 فصل

 رة:كالن

ل اسم كرة وهي: كاالسم ينقسم إلی قسمني: ن

ـ رجل وفرس كقابل لدخول أل عليه شايع يف جنسه 

 ـ ذي مال.كوصاحب، أو بمعناه 

 املعرفة:

واملعرفة سبعة أشياء أعَرُفها الضمري، وينقسم إلی 

ـ هو، كـ أنت، وغائب: كـ أنا، وخماطب: كلم: كمت

ـ أنتم، كـ قمت، ومنفصل: كوينقسم أيضًا إلی متصل 

ـ كون يف حمل الرفع كوباعتبار اإلعراب ينقسم إلی ما ي

ون يف حمل كالتاء من جلست وأمثاهلا، وإلی ما ي

 ـ الياء من علمني، وأمثاهلا.كالنصب: 



  

 ضامئر الرفع املتصلة:

وهي ثالثة عرش: رَضبت، ورضبنا، ورضبَت، 

ورضبِت، ورضبتام، ورضبتم، ورضبتّن، ورَضَب، 

 ورضبُت، ورضبا ورضبتا، ورضبوا، ورضبَن.

 ضامئر الرفع املنفصلة:

: أنا، ونحن، وأنَت، وأنِت، وأنتام، وهي اثنا عرش

 وأنتم، وأنتن، وهو، وهي، ومها، وهم، وهن.

 ضامئر النصب املتصلة:

، َك وهي اثنا عرش: رضَبني، ورضبنا، ورضبَ 

ّن، ورضبه، كم، ورضبكام، ورضبك، ورضبِك ورضبَ 

 ورضهبا، ورضهبام، ورضهبم، ورضهبّن.

 ضامير النصب املنفصلة:

ا قبلها نحو: إياي، وإيانا، وهي اثنا عرش بزيادة إيّ 

ّن، وإياه، وإياها، كم، وإياكام، وإياك، وإياك، وإياكوإيا



  

 وإيامها، وإياهم، وإياهّن.

 الثاين ـ الَعلم:

زيد، ولقب مشعر برفعته: كوينقسم إلی اسم: 

نية وهي: ما بدئ باب كفقة، وكاهلادي، أو ضعته: ك

 أيب جهل وأم غيالن.كوأم، 

 الثالث ـ اإلشارة:

وهي: هذا، وهذه، وهذان، وهاتان، هؤالء، وهاهنا 

هباء يف أول اجلميع أو بدوهنا، فيقال: ذا، وذه، وأوالء، 

 وهنا.

 الرابع ـ املوصول:

وهو: الذي، والتي، واللذان، واللتان، واللذين، 

واألولی، والالئي، والاليت. ومن مل يعقل، وما لغريه، 

 وذا بعد االستفهام هبا.

والبد للمصول من صلة بجملة نحو: جاء الذي قام 



  

أبوه، أو شبهها: نحو: جاء الذي يف الدار؛ مشتملة علی 

ام عرفت. وقد حيذ إذا علم نحو: كضمري مطابق له 

ْم َأَشده ﴿ ُ  ﴾َلنَنِْزَعنه ِمْن ُكلِّ ِشيَعٍة َأُّيه

 أي أهيم هو أشد.

 اخلامس ـ املعرف باأللف والالم:

رة كان نكمما  كالبستان وغري ذلالغالم والفرس وك

 فعّرف هبا.

 ورة:كالسادس ـ املضاف ألحد اخلمسة املذ

عبدي، وغالم زيد، وفرس هذا، وبيت من قام ك

 أبوه، وقلم الرجل.

 رة املقصودة:كالسابع ـ الن

ـ يا رجل، فُيبنی علی ما يرفع كوهو املعرف بالنداء: 

 املفرد العلم نحو: يا زيد ويا عمرو.كبه 

قول األعمی: يا رجال كرة الغري املقصودة كالن وأما



  

املضاف نحو: يا عبداهلل وشبهه كخذ بيدي فتنصب 

 نحو: يا طالعًا جباًل، ويا رؤفًا بالعباد، ويا خريًا من زيد.

 القسم الثالث:

ني اإلنساد فضلة منصوبة، فتختلف كأن يزاد عىل ر

 ام تراه مفصاًل.كأسامؤها باختالف أحواهلا 

 ملطلق:املفعول ا

انت من لفظ الفعل أو معناه: فهو املفعول كفإن 

ـ كاملطلق وهو املصدر اآليت ثالثًا يف ترصيف الفعل 

 جلس جلوسًا أو قعودًا.

 املفعول به:

ـ كان قد وقع عليه الفعل فهو املفعول به ظاهرًا كوإن 

رمني، أو منفصاًل كـ أكرضبت زيدًا، أو مضمرًا متصاًل 

 رم إياي.كـ أك



  

 ل ألجله:املفعو

ان علة لوقوع الفعل: فهو املفعول ألجله نحو: كوإن 

 .كقمت إجالالً ل

 املفعول فيه: 

انه: فهو املفعول فيه كزمان الفعل أو م كان ذلكوإن 

ان املنصوب بتقدير يف نحو: كوهو ظرف الزمان أو امل

 يوم اخلميس. كجلست أمام

ا للفاعل بعد وأو للنص علی املعية: كان مشاركوإن 

فهو املفعول معه نحو: رست والنيل، واستوی املاء 

 واخلشبة.

 احلال:

رة مفرسة ملا أهبم من كانت الفضلة املنصوبة نكوإن 

 بًا.كرا كاهليئات فهو احلال نحو: جئت

 التمييز:

رة مفرسة ملا أهبم من الذوات: فهو كانت نكوإن 



  

 التمييز نحو: طاب حممد نفسًا، وامتأل اإلناء ماًء.

 ء:االستثنا

م سابق هلا: فهو االستثناء كانت خمرجة من حكوإن 

نحو: قام القوم إالّ زيدًا. وأدواته إالّ وغري وسوی 

 وخال وعدا وحاشی.

الم تام موجب جيب نصبه نحو: كفاملستثنی بإال من 

الم تام منفي: جاز كان من كجاء األوالد إال زيدًا. وإن 

زيد. وإن نصبه وترجح إبداله نحو: ما قام القوم إالّ 

ان مفرغًا: فبحسب العوامل نحو: ما قام إالّ زيد. ك

ون كواملستثنی بغري وسوی جيب جره باإلضافة، وي

م ما بعد إالّ هلام نحو: قام القوم غري زيد وسوی كح

انت غري وسوی مرفوعني. كان منفيًا: كزيد، ولو 

واملستثنی بخال وعدا وحاشی جيوز نصبه هلا أفعاالً 



  

خال زيدًا، وجره هبا حروفًا نحو: قام  نحو: قام القوم

 القوم عدا زيد.

 القسم الرابع:

 يب. وينقسم إلی قسمني:كلمتني تركون بني الكأن ي

 األول ـ املزجي:

، كلمة الواحدة نحو: بعلبكالكونا كبأن ي

وحرضموت، فحينئٍذ تبنی األولی علی الفتح، ويعرب 

 ،كآخر الثانية بحسب العوامل، فتقول: دخلت بعلب

 .كونظرت إلی بعلب

 يب اإلضايف:كالثاين ـ الرت

بني  ككان التفكوهو بخالف املزجي يف إم

لمتني، فتعرب األولی بحسب العوامل، وجتر الثانية كال

محمد عيل، وغالم حسني، وحسن عيل كباإلضافة 

بة، وتأيت هذه اإلضافة بمعنی كوأمثاهلا من األسامء املر



  

ساج، وبمعنی يف:  ـ بابكغالمي، وبمعنی من: كالالم 

يف األسامء فيحمل علی  كلف ذلكـ صيام هنار، فإن تك

 املجاز.

 القسم اخلامس حروف اجلر:

لمتني أحد حروف اجلر، كون األولی من الكأن ت

 ون مدخوهلا جمرورًا به.كفي

 وحروف اجلر سبعة عرش وهي:

من وإلی وعن وعلی ويف وحتی ورب وواوها والباء 

؛ وحروف القسم وهي: اف والالم ومذ ومنذكوال

 الواو والبا والتا.

 القسم السادس ـ التوابع:

لمة الثانية تابعة لألولی وهي علی كون الكبأن ت

 أربعة أقسام:



  

 يد اللفظي:كاألول ـ التأ

رارًا لعني لفظ األولی: فهو كانت الثانية تكفإن 

الالحقون احبس  كأتا كيد اللفظي نحو: أتاكالتأ

 احبس.

 املعنوي: يدكالثاين ـ التأ

انت الثانية تنصيصًا علی معنی األولی لرفع كوإن 

ون بالنفس كيد املعنوي، ويكاالحتامالت فهو التأ

ل وامجع وما يف معناها، نحو: جاء حممد كوالعني و

 لهم أمجعون.كنفسه أو عينه، وذهب القوم 

 النعت:

ـ زيد كانت الثانية وصفًا لألولی باملدح: كوإن 

 زيد البخيل فهو النعت. ـكريم، أو الذم: كال

 عطف البيان:

انت الثانية توضيحًا رصفًا لألولی: فهو عطف كوإن 



  

 البيان، نحو: جاء زيد أبو عبداهلل.

 البدل وأقسامه:

م بال واسطة: فهو البدل، كانت مقصودة باحلكوإن 

انت الثانية كل وهو ما إذا كوهو علی أربعة أقسام: بدل 

، أو بعضها فهو كخوبمعنی األولی، نحو: جاء زيد أ

لت الرغيف ثلثه، أو مشتمله كبدل البعض، نحو: أ

عليه: فهو بدل االشتامل، نحو: نفعني زيد علمه، أو 

 بت زيدًا الفرس.كغريها: فهو بدل الغلط، نحو: ر

 عطف النسق:

م بواسطة حرف: فهو كانت مقصودة باحلكوإن 

عطف النسق، وحروفه عرشة: الواو والفا وثم وأو 

 ن وإما. كم وبل وال ولوحتی وأ

وأنواع هذا القسم هي املعروفة بالتوابع املطابقة 

ملتبوعها يف رفعه ونصبه وخفضه، وإفراده وتثنيته 



  

ريه، يعني يف كريه وتأنيثه، وتعريفه وتنكومجعه، وتذ

 أربعة من عرشة.

وصلی اهلل علی سيدنا حممد وآله الربرة، وصحبه 

 ني. رام اخلرية. واحلمدهلل رب العاملكال
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