
 ةالمحاضرة الثاني

 عالمات االفعال:

 يقول ابن مالك: 

  ينجمي فعل أقبمن ونون...  أفعمي ويا وأتت فعمت بتا

 تاء بيا والمراد فعمت بتاء والحرف االسم عن يمتاز الفعل أن المصنف ذكر ثم
 تباركت نحو لممخاطب والمفتوحة فعمت نحو لممتكمم المضمومة وىي الفاعل

 الساكنة التأنيث تاء بيا والمراد أتت بتاء أيضا ويمتاز فعمت نحو لممخاطبة والمكسورة
 متحركة تكون فإنيا لألسماء الالحقة عن بالساكنة فاحترزنا وبئست نعمت نحو

 لمحرف الالحقة ومن بمسممة ومررت مسممة ورأيت مسممة ىذه نحو اإلعراب بحركة
 .وثمت ربت: نحو فقميل وثم رب مع تسكينيا وأما  وثمت وربت الت نحو

 اضربي نحو األمر فعل وتمحق الفاعمة ياء بيا والمراد أفعمي بياء أيضا ويمتاز
 .الماضي تمحق وال تضربين نحو المضارع والفعل

نما  المتكمم ياء فييا تدخل ىذه ألن الضمير ياء يقل ولم أفعمي يا المصنف قال وا 
 وفى غالمي نحو االسم وفى أكرمني نحو فيو تكون بل بالفعل تختص ال وىي

 ال وىي تقدم ما عمى الفاعمة ياء بيا المراد فإن افعمي ياء بخالف إني نحو الحرف
 كانت خفيفة التوكيد نون بيا والمراد أقبمن نون الفعل يميز ومما الفعل في إال تكون

: تعالى قولو نحو والثقيمة{ ِبالنَّاِصَيةِ  َلَنْسَفعا  : }تعالى قولو نحو فالخفيفة ثقيمة أو
 {ُشَعْيبُ  َيا َلُنْخِرَجنَّكَ }

 ونون الفاعمة وياء الساكنة التأنيث وتاء الفاعل بتاء الفعل ينجمي البيت فمعنى
 .التوكيد



 أنواع الفعل:

 يقول ابن مالك: 

  فيم أمر إن األمر فعل بالنون...  وسم مز بالتا األفعال وماضي

 وعالمات األسماء عالمات عن بخموه والفعل االسم عن يمتاز الحرف أن إلى يشير
 وغير مختص قسمين إلى ينقسم الحرف أن عمى منبيا ولم وفي بيل مثل ثم األفعال
 نحو واألفعال األسماء عمى يدخل الذي وىو المختص غير إلى بيل فأشار مختص

 باألسماء مختص قسمان وىو المختص إلى ولم بفي وأشار زيد قام وىل قائم زيد ىل
 أن تبيين في شرع ثم زيد يقم لم نحو كمم باألفعال ومختص الدار في زيد نحو كفي
 عميو لم دخول صحة المضارع عالمة فجعل وأمر ومضارع ماض إلى ينقسم الفعل
ليو يضرب لم يضرب وفي يشم لم يشم في كقولك  لم يمي مضارع فعل بقولو أشار وا 
 ميز أي مز بالتا األفعال وماضي بقولو الماضي الفعل يميز ما إلى أشار ثم كيشم

 ال منيما وكل الساكنة التأنيث وتاء الفاعل تاء بيا والمراد بالتاء األفعال ماضي
 ىند المرأة ونعمت واإلكرام الجالل ذا يا تباركت نحو المفظ ماضي عمى إال يدخل

 .دعد المرأة وبئست

 األمر عمى والداللة التوكيد نون قبول األمر فعل عالمة أن البيت بقية في ذكر ثم
 فيي التوكيد نون تقبل ولم األمر عمى الكممة دلت فإن واخرجن اضربن نحو بصيغتو

لى  فعل اسم  :بقولو أشار ذلك وا 

  وحييل صو نحو اسم ىو فيو...  محل لمنون يك لم إن واألمر



ن اسمان وحييل فصو  وال صين تقول فال التوكيد نون قبوليما لعدم األمر عمى دال وا 
ن حييمن  قبول بينيما( 1) فالفارق أقبل بمعنى وحييل اسكت بمعنى صو كانت وا 
 .وحييل صو في ذلك يجوز وال وأقبمن اسكتن نحو وعدمو التوكيد نون

 المعرب والمبني:

 يقول ابن مالك: 

  مدني الحروف من لشبو...  ومبني معرب منو واالسم

 :قسمين إلى ينقسم االسم أن إلى يشير

 .الحروف شبو من سمم ما وىو المعرب: أحدىما

 أي مدني الحروف من لشبو بقولو المعني وىو الحروف أشبو ما وىو المبني: والثاني
 شبو في تعالى اهلل رحمو المصنف عند منحصرة البناء فعمة الحروف من مقرب لشبو

 .الحرف

 مذىب من قريب وىذا البيت ىذا بعد الذين البيتين في الشبو وجوه المصنف نوع ثم
 وقد معناه تضمن ما أو الحرف شبو في منحصرا البناء جعل حيث الفارسي عمي أبي
 ذكره وممن الحرف شبو إلى ترجع كميا البناء عمة أن عمى اهلل رحمو سيبويو نص
 .الربيع أبي ابن

 وجوه شبو االسم بالحرف:

 يقول ابن مالك: 

  ىنا وفي متى في والمعنوي...  جئتنا اسمي في الوضعي كالشبو

  أصال وكافتقار تأثر...  بال الفعل عن وكنيابة



 :مواضع أربعة في بالحرف االسم شبو وجوه البيتين ىذين في ذكر

 .حرف عمى موضوعا االسم يكون كأن الوضع في لو شبيو: فاألول

لى أكرمنا في كنا حرفين عمى أو ضربت في كالتاء واحد  في بقولو أشار ذلك وا 
 الوضع في الحرف أشبو ألنو مبني وىو فاعل ألنو اسم جئتنا في فالتاء جئتنا اسمي
 في بالحرف لشبيو مبني وىو مفعول ألنيا اسم نا وكذلك واحد حرف عمى كونو في

 .  حرفين عمى كونو في الوضع

 والثاني موجودا حرفا أشبو ما أحدىما قسمان وىو المعنى في لو االسم شبو: والثاني
 المعنى في الحرف لشبييا مبنية فإنيا متى األول فمثال موجود غير حرفا أشبو ما

 ىي الحالتين وفي أقم تقم متى نحو ولمشرط تقوم متى نحو لالستفيام تستعمل فإنيا
 ىنا الثاني ومثال كإن الشرط وفي كاليمزة االستفيام في ألنيا موجود لحرف مشبية
 معنى اإلشارة ألن وذلك يوضع فمم يوضع أن ينبغي كان حرفا لشبييا مبنية فإنيا
 ال ولمنيي ما لمنفي وضعوا كما عمييا يدل حرف ليا يوضع أن فحقيا المعاني من

 حرفا المعنى في لشبييا اإلشارة أسماء فبنيت ذلك ونحو لعل ولمترجي ليت ولمتمني
 .  مقدرا

 األفعال كأسماء وذلك بالعامل التأثر وعدم الفعل عن النيابة في لو شبيو: والثالث
 أن كما غيره فيو يعمل وال يعمل كونو في بالحرف لشبيو مبنى فدراك زيدا دراك نحو

 .كذلك الحرف

 فإنو زيدا ضربا نحو بالعامل متأثر وىو الفعل عن ناب عما تأثر بال بقولو واحترز
 المحذوف بالفعل منصوب فإنو بالعامل لتأثره بمبني وليس اضرب مناب نائب

ن فإنو دراك بخالف  .بالعامل متأثرا فميس أدرك عن نائبا كان وا 



 األفعال وأسماء الفعل موضع الموضوع المصدر أن المصنف ذكره ما وحاصل
 مشابيتو لعدم فأعرب بالعامل متأثر المصدر لكن الفعل مناب النيابة في اشتركا
 نائبة أنيا في الحرف لمشابيتيا فبنيت بالعامل متأثرة غير األفعال وأسماء الحرف

 بو متأثرة وغير الفعل عن

 اإلعراب من ليا محل ال األفعال أسماء أن عمى مبني المصنف ذكره الذي وىذا
 .األفعال أسماء باب في ذلك وسنذكر خالفية والمسألة

ليو الالزم االفتقار في الحرف شبو: والرابع  وذلك أصال وكافتقار بقولو أشار وا 
 فأشبيت الصمة إلى أحواليا سائر في مفتقرة فإنيا الذي نحو الموصولة كاألسماء
 أبواب ستة في يكون البناء أن البيتين وحاصل  فبنيت االفتقار مالزمة في الحرف

 واألسماء األفعال وأسماء اإلشارة وأسماء االستفيام وأسماء الشرط وأسماء المضمرات
 .الموصولة
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