بسم اهلل الرمحن الرحيم
كلية اإلمام األعظم رمحه اهلل اجلامعة
قسم أصول الدين  /الطارمية

املرحلة :األوىل  /املستوى الثاني
املادة :النحو

الثالثاء2020 /4 /25 :

م /االسم العلم
االسممالال مما:

اسمم وُ ضِ ممم لتعيممي مُسممم بذاتمم دو حاجممم إلمم قرينمم خارجمم عممم

لفظمم ويكممو إلنسمما

) وهممو اسمم

علمم لحصمما

مثمم ( علممي  /أحمممد  /فاطممم ) ولحيمموا مثمم ( داحمم

و ( الغبممرا ) اسمم علمم لفممر

يصمممعد إلممم القممممر -ومثلممم و َشمممذق
والمكا

و( اليكمما ) اسمم علمم لكلبمم – أو كمما

اسممم َجمممم

مث ( بغداد  /القاهر  /تو ِن

و َهيلَممم اسممم َشممما وواشممم

حممي

اسممم كلممم .

 /مك  /الطارمي ) .

أقسام العلم:

ا
أوال:لأقساالال المنلحيثلالوضع:لوينقسالإلىلثالثةلأقساا:ل ل
 -1االسممما :وهمممو مممما لمممي

كنيممم وال لق ًبممما أطلممم علممم صممماحب منمممذ والدتممم

مثممم

( أحمد – محمد – حس ) .
 -2الكنيمممة :وهمممو كممم علممم مركممم إضمممافي صُمممدر -أي ابتمممدأ -بكلمممم ( أ أو أ )
مث ( أبو بكر  /أبو زين  /أبو العال  /أ حبيب  /أ زيد  /أ فاطم ) .
 -3ال قمم  :مممما أطلمم علممم العلمم ليفيمممد المممذ أو المممد

مثممم

( أبممو بكمممر الصمممدي /

مسيلم الكذا  /هارو الرشيد).

س-لمالحكالإذالاجتمعلاالسالوال ق لفيلالجم ة،لوأيهماليقدال؟ ل
ج /األصممم أ يتقمممد االسممم ويتممم خر اللقممم
مسمممميلم الكممممذا

مثممم األمثلممم السمممابق

همممارو الرشممميد –

وال يصمممم أ يتقممممد اللقمممم علمممم االسمممم إال فممممي الضممممرور ومنمممم قممممو

الشاعر
بأنلذالالك لعمرالخيرهالحسبال...لببطنلشريانلي ويلحولهلالذي ل

1

والشاهد في قو الشاعر " ذا الكل
"عمرا " والقيا
لقالت " ب

عمرا " حيث قدمت اللق

أ يكو االس مقدما عل اللق

" ذا الكل

" عل االس

ولو جا ت بالكال عل ما يقتضي القيا

عمرا ذا الكل " لكنها ضرور في الشعر.

س-لمالحكالتقديالاالسالع ىلالكنيةل؟ ل
ج /يجممموز تقمممدي االسممم علممم الكنيممم

كمممما يجممموز تقمممدي الكنيممم علممم االسممم فيجممموز أ

أبو الطي أحمد المتنبي ويجوز أيضً ا أ نقو

نقو

احمد المتنبي أبو الطي .

ثان ايا:لأقساالال المنلحيثلاالست مال:لينقسالإلىلقسمين :ل
 -1اسممالع ممالمرتجممل هممو ممما ل م يسممب ل م اسممتعما قب م العلمي م فممي غيرهمما كسممعاد
وعمر ومري .
 -2اسمممالع مممالمنقمممول :همممو مممما سمممب لممم اسمممتعما فمممي غيمممر العلميممم والنقممم إمممما مممم
صف كحارث أو م مصدر كفض أو م اس جن

ك سد.

والمنقوللمن :ل
الحارث واس المفعو

الصفة :كاس الفاع
أِّ -

َمسعُود والصِّف المشبه َس ِعيد .

 المصدر :نحو َفضصقر .
ج -اسالجنس :نحو أَ َسد و َ
وسعد .

د -الف ل :نحو أحمد يزيد  .وهذه األنواع كلها معرب .
هـ -الجم ةل :نحو َت َب َط ً
وجادَ الح  .وهذا النوع يُعر بالحكاي .
شرا َ

ثال اثا:لأقساالال المنلحيثلاإلفرادلوالتركي :لينقسالإلىلثالثةلأقساا:
 -1ع المفردل :وهو ما كا م كلم واحد

مث ( زين  /محمد ) .

 -2ع المرك ل :وهو ما تكو م أكثر م كلم مث ( عبد الرحم  /جاد هللا ).
 والمرك لثالثةلأنواعل:-1لمركمممم لتركي ابممممالإضمممماف ايا مثمممم
فممالجز الثمماني دا مًمما مضممما
مثمممما

( عبممممد الممممرحم – عبممممد هللا – عبممممد العزيممممز )

إليمم مجممرور ويعممر الجمممز األو حسمم موقعمم فممي الجملممم

رأيم ُ
هللا [ عبممممدَ مفعممممو بمممم منصممممو
مممت عبممممدَ ِ

مجرور .

2

هللا لفممممظ الجاللمممم مضمممما

إليمممم

مزج َّيممما وهمممو مممما كممما مممم كلمتمممي امتزجتممما فصمممارتا كلمممم واحمممد
-2لمركممم لتركي ابمممال ِ
مثممم

( بعلبممم – حضمممر مممموت – بمممور سمممعيد ) وهمممذا النممموع ُيعمممر إعمممرا الممنممموع

ممممم الصممممر

الرفمممم  /الضممممم

علممم آخمممر حمممر

النصمممم والجممممر  /الفتحمممم

وتوضمممم عالممممم اإلعممممرا

ممر مم َ
مموت – مشممميت فمممي بعلبممم َ – بمممور
فمممي العلممم أمث مممةل ( :زرت حضم َ

سعي ُد مدين جميل ).
حضرلموتل :مفعو ب منصو

وعالم نصب الفتح .

ب بكل :اس مجرور بـ في وعالم جره الفتح .
بورلس يدل :مبتدأ مرفوع وعالم رفع الضم .
-3لمركممم لتركي ابمممالإسم ا
ممناديا وهمممو مممما كممما فمممي األصممم جملممم "مبتمممدأ و خبمممر" أو فعممم
وفاعممم ثممم ُنقممم فصمممار اسممم علممم مثممم

( جممماد هللا ) فاصممملها جممماد فعممم مممما

 /هللا

لفظ الجالل فاع  .لكن أصب علمًا عل شخص.
وإعرا هذا النوع يكو عل الحكاي
الجمل المنقول عنها فتقو

والمقصود بالحكاي أ تحاك ( تقلد ) العل في

جادَ الح ( عل أ جاد فع ما

والح

فاع ) والعل

ً
تقديريا حس موقع في الجمل .
كل يعر إعرابًا
األخالقل):ل
ِل
أمث ةل:ل(لجادللالحقللعظيالل
-جاد الح

مبتدأ مرفوع وعالم رفع الضم المقدر

من م ظهورها الحكاي .

أمث ة:ل(لإنلتأ َّبطلل ا
شرالشاعرلجاه يل):
 تمممم بط شم ًمممرا اسمممم إ منصممممو

وعالممممم نصممممب الفتحمممم المقممممدر

منمممم ممممم

ظهورها الحكاي .
راب ا ا:لأقساالال المنلحيثلم ناه:لينقسالإلىلقسمين :ل
 -1اسمممالع مممالشمممخ

 :وهمممو أ يمممراد بممم واحمممد بعينممم كزيمممد وأحممممد عممممر عبمممد هللا

أبو بكر.
 -2اسمممالع مممالجمممنس :وهمممو ال يخمممص واحمممدا بعينممم ك سمممام فكممم أسمممد يصمممد عليممم
أسام وك عقر يصد عليها أ عريط وك ثعل يصد علي ثعال .
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مالحظات للفائدة
معرف في اللفظ نكر في المعن

مالحظة :1عل الجن
ومعن ً  .ويعام عل الجن

ً
لفظا
أما عل الشخص فهو معرف

معامل عل الشخص في جمي أحكام اللفظي ؛ ألن معرف م
نحو هذا أسام ُ

جه اللفظ فيص االبتدا ب نحو أسام ُ قوي ويص مجي الحا من
نحو اب َتعِد ع أسام َ ُ
وث َعالَ َ وال تدخ علي األل
مُق ِبالً ويُمن م الصر
يضا

؛ فال يص قول

مالحظة :2الفر بي

األسام

والال

وال

أسام ُ الغاب ِ .

وال يص

عل الشخص وعل الجن

والنكر .

واس الجن

 يتض الفر بينها بما يلي -1ع الالشخ

 :يد عل معي بذات

فهو معرف في اللفظ وفي المعن .

ً
واحدا بعين فهو معرف في اللفظ نكر في
 -2ع ا لالجنس :يشم الجن كل وال يخص
ُ
َ
ً
المعن  .ويقا ل َعلَ للجن ؛ أل م َُسم ( أسام ) َمثال أطل عل أسد معي لسب م
األسبا ث شاع هذا المسم في الجن كل ؛ ألن إذا قلت ( أسام ) تبادر إل ذهن صور
أسد م األسود .
ومثل

أ ُتسمي ً
أسدا معي ًنا تراه في الحديق (ال َملِ ) ث إذا تذكرت هذا المسم الجديد ظهر

في ذهن صور أسد م األسود  .وهو معرف في اللفظ ؛ لصح االبتدا ب
حاالً وصح منع م الصر
 3و  -4اس الجن

والنكر

وصح وقوع

وقد سب بيان .
كثير م النحا ال يرو فرقا ً بي اس الجن

والنكر ؛ أل

كالً منهما ال يختص بفرد واحد بعين وكالهما نكر لفظا ً ومعن
فرقا ً بي االثني فكلم (رج ) مثالً إ أُريد منها الجس الحقيقي لإلنسا المكو م (الرأ
والرقب واألطرا ) فهي النكر وإ أُريـد منها المعن القـا في الذه لكلم ( رج ) فهي
ولك بع

اس الجن

النحويي يرى

.
فكالهما واحد  .وينبغي أ يُعل

والح أن ال داعي لهذا التفري بي اس الجن والنكر
ُ
أ كلم (رج وأسد وثعل ) ليست مث ( أ ُ َسا َم َ
وث َعالَ َ وفِر َعو َ
المجموع األخير عل جن

عل ك أسد وك ثعل

وك طاغي

ص َر ) أل هذه
و َقي َ

وك َملِ للرو

وأما

المجموع األول فهي ليست أعالمًا عل شي .
ل

ع يلالشيخلحمد
4

