
 المحاضرة االولى

 منه: يتألف وما الكالم

  يقول ابن مالك: 

  الكمم حرف ثم وفعل واسم...  كاستقم مفيد لفظ كالمنا

  يؤم قد كالم بيا وكممة...  عم والقول كممة واحده

 عمييا السكوت يحسن فائدة المفيد المفظ عن عبارة: النحاة عند عميو المصطمح الكالم
 عمرو ك والمستعمل ديز ك الميمل ويشمل والكمم والكممة الكالم يشمل جنس فالمفظ
 ما وىو الكمم وبعض الكممة أخرج عمييا السكوت يحسن وفائدة الميمل أخرج ومفيد
 يتركب وال زيد قام إن نحو عميو السكوت يحسن ولم فأكثر كممات ثالث من تركب
 المصنف وكقول" زيد قام" كـ واسم فعل من أو قائم زيد نحو اسمين من إال الكالم

 فاستغنى أنت استقم والتقدير مستتر وفاعل أمر فعل من مركب كالم فإنو" استقم"
 المفيد المفظ ىو:الكالم قال فكأنو عمييا السكوت يحسن فائدة: "يقول أن عن بالمثال
 ".استقم كفائدة فائدة

نما  النحويين اصطالح في لمكالم ىو إنما التعريف أن ليعمم كالمنا المصنف قال وا 
 غير أو كان مفيدا بو يتكمم ما لكل اسم المغة في وىو المغويين اصطالح في ال

 .مفيد

ما اسم إما وىي كممة واحده( 1) جنس اسم: والكمم ما فعل وا   دلت إن ألنيا حرف وا 
ن االسم فيي بزمان مقترنة غير نفسيا في معنى عمى  الفعل فيي بزمان اقترنت وا 
ن  .الحرف فيي غيرىا في بل نفسيا في معنى عمى تدل لم وا 

 .زيد قام إن كقولك فأكثر كممات ثالث من تركب ما: والكمم



 كديز الميمل أخرج لمعنى الموضوع فقولنا مفرد لمعنى الموضوع المفظ ىي: والكممة
 اهلل رحمو المصنف ذكر ثم مفرد غير لمعنى موضوع فإنو الكالم أخرج مفرد وقولنا
 الكمم عمى أيضا ويقع قول أنو الكالم عمى يقع أنو والمراد الجميع يعم القول أن تعالى
 أن المصنف ذكر ثم المفرد في استعمالو األصل أن بعضيم وزعم قول أنو والكممة
 يجتمع وقد اإلخالص كممة اهلل إال إلو ال في كقوليم الكالم بيا يقصد قد الكممة
 كالم فإنو زيد قام قد اجتماعيما فمثال أحدىما ينفرد وقد الصدق في والكمم الكالم
 انفراد ومثال كممات ثالث من مركب ألنو وكمم عميو السكوت يحسن معنى إلفادتو
 .  قائم زيد الكالم انفراد ومثال  زيد قام إن الكمم

 عالمات االسماء:

 يقول ابن مالك: 

  حصل تمييز لالسم ومسند...  وأل والندا والتنوين بالجر

 وىو: الجر فمنيا  االسم عالمات البيت ىذا في تعالى اهلل رحمو المصنف ذكر
 مجرور فالغالم الفاضل زيد بغالم مررت نحو والتبعية واإلضافة بالحرف الجر يشمل

 غيره قول من أشمل وىو بالتبعية مجرور والفاضل باإلضافة مجرور وزيد بالحرف
 .بالتبعية الجر وال باإلضافة الجر يتناول ال ىذا ألن الجر بحرف

 : أقسام أربعة عمى وىو: التنوين ومنيما

 نحو السالم المؤنث جمع إال ورجل كزيد المعربة لألسماء الالحق وىو: التمكين تنوين
ال مسممات   حكميما وسيأتي وغواش جوار نحو وا 



 مررت نحو ونكرتيا معرفتيا بين فرقا المبنية لألسماء الالحق وىو: التنكير وتنوين
 نحو السالم المؤنث لجمع الالحق وىو المقابمة وتنوين  آخر وبسيبويو بسيبويو
 . كمسممين السالم المذكر جمع في النون مقابمة في فإنو مسممات

 :أقسام ثالثة عمى وىو العوض وتنوين

: تعالى كقولو بعدىا تكون جممة عن عوضا إذ يمحق الذي وىو: جممة عن عوض
 الحمقوم الروح بمغت فحذف الحمقوم الروح بمغت إذ حين أي{ َتْنُظُرونَ  ِحيَنئذ   وأْنُتمْ }

 عنو عوضا بالتنوين وأتى

 قائم كل نحو إليو تضاف عما عوضا لكل الالحق وىو اسم عن عوضا يكون وقسم
 . عنو عوضا بالتنوين وأتى إنسان فحذف قائم إنسان كل أي

 نحو وجرا رفعا ونحوىما وغواش لجوار الالحق وىو: حرف عن عوضا يكون وقسم
 .عنيا عوضا بالتنوين وأتي الياء فحذفت بجوار ومررت جوار ىؤالء

 :كقولو عمة بحرف المطمقة القوافي يمحق الذي وىو:   الترنم وتنوين

 أصابن لقد أصبت إن وقولي...  والعتابن عاذل الموم أقمى - 1

"  وأصابن والعتابن،: " قولو: فيو الشاىد الترنم ألجل األلف من بدال بالتنوين  فجيء
 ألف ىنا وىو العمة، حرف وآخرىما الترنم، تنوين االنشاد، في دخميما، حيث

 .مطمقة تسمى عمة حرف آخرىا التي والقافية االطالق،

 :وكقولو

 قدن وكأن برحالنا تزل لما...  ركابنا أن غير الترحل أزف - 2



 عمى لمترنم الذي التنوين دخول أوليما لمنحاة، شاىدان البيت ىذا في: فيو الشاىد
 إذا الشئ الن باالسم، يختص ال الترنم تنوين أن عمى يدل فذلك قد، وىو الحرف،
 ومجئ لمتشبيو، التي"  كأن"  تخفيف في والثاني غيره، مع يجئ لم بشئ اختص
 .إثبات الكالم الن بقد، خبرىا وبين بينيا والفصل الشأن، ضمير اسميا

 ىذا ومثل( فييا يغنوا لم كأن: )تعالى قولو في كما بمم، الفصل لكان نفيا كان ولو
 الحرب، لظى اصطالء ييولنك ال: الشاعر قول ذلك عمى االستشياد في البيت

 .وأخواتيا إن باب في ذلك شرح وسيأتي ألما قد كأن فمحذورىا

 :كقولو المقيدة القوافي يمحق الذي وىو األخفش وأثبتو: الغالي والتنوين

  المخترقن خاوي األعماق وقاتم - 3

 كل اقتران مع التنوين عمييما أدخل حيث"  الخفقن" و"  المخترقن"  قولو: فيو الشاىد
 المقترن االسم يمحق لم باالسم يختص مما التنوين ىذا كان ولو بأل، منيما واحد
ذا بأل،  تسمى ىنا كما ساكنا صحيحا حرفا البيت آخر في التي الكممة آخر كان وا 

 ". مقيدة قافية"  حينئذ القافية

 الذي بل كذلك وليس االسم خواص من كمو التنوين أن المصنف كالم وظاىر
 الترنم تنوين وأما والعوض والمقابمة والتنكير التمكين تنوين ىو إنما االسم بو يختص
 . والحرف والفعل االسم في فيكونان والغالي

 نحو إليو واإلسناد الرجل نحو والالم واأللف زيد يا نحو النداء: االسم خواص ومن
 .قائم زيد

 واأللف والنداء والتنوين بالجر والحرف الفعل عن تمييز لالسم حصل البيت فمعنى
 .عنو اإلخبار أي إليو واإلسناد والالم



 المتقدمين بعض عبارة في ذلك وقع وقد والالم األلف مكان أل المصنف واستعمل
 .لو اإلسناد مكان مسند المصنف واستعمل الخميل وىو

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

 


