
 .سادسةالمحاضرة ال

 جمع المؤنث السالم:

 يقوؿ ابف مالؾ: 

  معا النصب وفي الجر في يكسر...  جمعا قد وألؼ بتا وما

 ما ذكر في شرع الحركات عف الحروؼ فيو تنوب الذي عمى الكالـ مف فرغ لما
 :قسماف وىو حركة عف حركة فيو نابت

 التكسير جمع عف احترازا السالـ ب وقيدنا مسممات نحو السالـ المؤنث جمع: أحدىما
! تعالى اهلل رحمو المصنؼ إليو وأشار ىنود نحو واحده بناء فيو يسمـ لـ ما وىو
  قضاة نحو فخرج المزيدتيف والتاء باأللؼ جمع أي جمعا قد وألؼ بتا وما: "بقولو
  أبيات ونحو قضية أصمو ألف الياء وىو أصؿ عف منقمبة ىي بؿ زائدة غير ألفو فإف
 نحو الجمع عمى داللتو في سببا والتاء األلؼ كانت ما منو والمراد أصمية تاءه فإف

 باأللؼ ممتبس جمع منيما واحد كؿ فإف وأبيات قضاة نحو عف بذلؾ فاحترز ىندات
 والتاء باأللؼ ليس الجمع عمى منيما واحد كؿ داللة ألف فيو نحف مما وليس والتاء
نما  وأبيات قضاة بمثؿ المصنؼ عمى االعتراض التقرير بيذا فاندفع بالصيغة ىو وا 
 بقولو متعمقة بتا قولو في فالباء مزيدتيف وتاء بألؼ يقوؿ أف إلى حاجة ال أنو وعمـ
 .جمع

 ورأيت ىندات جاءني نحو بالكسرة ويجر وينصب بالضمة يرفع أف الجمع ىذا وحكـ
 حالة في مبني أنو بعضيـ وزعـ الفتحة عف الكسرة فيو فنابت بيندات ومررت ىندات
 .لبنائو موجب ال إذ فاسد وىو النصب

 



 ما يجري مجرى جمع المؤنث السالم:

 يقوؿ ابف مالؾ:

  قبؿ أيضا ذا فيو كأذرعات...  جعؿ قد اسما والذي أوالت ذاك

 أنيا في السالـ المؤنث جمع مجرى تجرى أوالت أف إلى أوالت كذا بقولو أشار
 ليا مفرد ال ألنيا وذلؾ بو ممحقة ىي بؿ سالـ مؤنث بجمع وليست بالكسرة تنصب

 .لفظيا مف

 بو والممحؽ الجمع ىذا مف بو سمي ما أف إلى جعؿ قد اسما والذي بقولو أشار ثـ
 نحو التنويف منو يحذؼ وال بو التسمية قبؿ كاف كما بالكسرة ينصب أذرعات نحو
 مذىباف وفيو الصحيح المذىب ىو ىذا بأذرعات ومررت أذرعات ورأيت أذرعات ىذه

 ىذه نحو التنويف منو ويزاؿ بالكسرة ويجر وينصب بالضمة يرفع أنو أحدىما آخراف
 بأذرعات ومررت أذرعات ورأيت أذرعات

 ىذه: "نحو التنويف منو ويحذؼ بالفتحة ويجر وينصب بالضمة يرفع أنو والثاني
 :قولو ويروى ،"بأذرعات ومررت أذرعات ورأيت أذرعات

 عالي نظر دارىا أدنى بيثرب...  وأىميا أذرعات مف تنورتيا - 21

 نقؿ ثـ الناظـ، بيت تقدير في بينا كما جمع، أصمو فإف"  أذرعات"  قولو: فيو الشاىد
 البيت ىذا في ويروى مفرد، المعنى وفي جمع، المفظ في فيو بمد، اسـ فصار
 حالو الحظ فإنما والتنويف بالجر رواه مف فأما: الشارح ذكرىا التي الثالثة باالوجو

 ذلؾ يالحظوف والذيف المزيدتيف، والتاء بااللؼ جمع أنو مف بو، التسمية قبؿ
 مقابمة في ىو إذ المقابمة، تنويف السالـ المؤنث جمع في التنويف أف إلى يستندوف

 الكممة في وجد ولو التنويف يحذؼ ال ىذا وعمى السالـ، المذكر جمع في التي النوف



 تنويف ىو الصرؼ منع عند يحذؼ الذي التنويف الف صرفيا، منع يقتضي ما
 .  المقابمة تنويف قمنا كما عندىـ وىذا التمكيف،

 الممنوع من الصرف: 

 يقوؿ ابف مالؾ: 

  ردؼ أؿ بعد يؾ أو يضؼ لـ ما...  ينصرؼ ال ما بالفتحة وجر

 ال الذي االسـ وىو حركة عف حركة فيو ناب مما الثاني القسـ إلى البيت بيذا أشار
 أحمد رأيت نحو بالفتحة وينصب أحمد جاء نحو بالضمة يرفع أنو وحكمو ينصرؼ
 أو يضؼ لـ إذا ىذا الكسرة عف الفتحة فنابت بأحمد مررت نحو أيضا بالفتحة ويجر
 دخمو إذا وكذا بأحمدكـ مررت نحو بالكسرة جر أضيؼ فإف والالـ األلؼ بعد يقع

 .،  بالكسرة يجر فإنو( 2) باألحمد مررت نحو والالـ األلؼ

 المعتل من االسماء واالفعال: 

 يقوؿ ابف مالؾ:  

 وتسألونا وتدعيف رفعا...  النونا يفعالف لنحو واجعؿ

  مظممو لترومي تكوني كمـ...  سمو والنصب لمجـز وحذفيا

 مف يعرب ما ذكر في شرع بالنيابة األسماء مف يعرب ما عمى الكالـ مف فرغ لما
 عمى اشتمؿ فعؿ كؿ إلى يفعالف بقولو فأشار الخمسة األمثمة وذلؾ بالنيابة األفعاؿ

 بقولو وأشار تضرباف نحو التاء أو يضرباف نحو الياء أولو في كاف سواء اثنيف ألؼ
 وتسألوف بقولو وأشار تضربيف أنت نحو مخاطبة ياء بو اتصؿ فعؿ كؿ إلى وتدعيف

 كما التاء أولو في كاف سواء تضربوف أنتـ نحو الجمع واو بو اتصؿ فعؿ كؿ إلى
 .يضربوف الزيدوف نحو الياء أو مثؿ



 بثبوت ترفع وتفعميف وتفعموف ويفعموف وتفعالف يفعالف وىي الخمسة األمثمة فيذه
 نحو الضمة ىي التي الحركة عف فيو النوف فنابت بحذفيا وتجـز وتنصب النوف

 وتجـز وتنصب النوف ثبوت رفعو وعالمة مرفوع مضارع فعؿ فيفعالف يفعالف الزيداف
 مف النوف سقوط والجـز النصب فعالمة يخرجا ولـ قوماي لف الزيداف: نحو بحذفيا
ـ   َفِإف  } تعالى قولو ومنو ويخرجا يقوما  { .النَّارَ  َفاتَُّقوا َتف َعُموا َوَلف   َتف َعُموا َل

  مكارما والمرتقي كالمصطفى...  ما األسماء مف معتال وسـيقوؿ ابف مالؾ:  

 قصرا قد الذي وىو جميعو...  قدرا فيو اإلعراب فاألوؿ

  يجر أيضا كذا ينوى ورفعو...  ظير ونصبو منقوص والثاف

 المصطفى مثؿ كاف ما أف فذكر واألفعاؿ األسماء مف المعتؿ إعراب ذكر في شرع
 مثؿ فتحة قبميا الزمة ألؼ آخره في ما إلى بالمصطفى وأشار معتال يسمى والمرتقي

 القاضي نحو قبميا ما مكسور ياء آخره في ما إلى بالمرتقي وأشار ورحى عصا
 حركات جميع فيو يقدر قبميا ما مفتوح ألؼ آخره في ما أف إلى أشار ثـ والداعي
 المقصور يسمى وأنو والجر والنصب الرفع اإلعراب

 الفعؿ مف باالسـ فاحترز الزمة ألؼ آخره في الذي المعرب االسـ: ىو فالمقصور
 كما القاضي نحو المنقوص مف وباأللؼ إذا نحو المبني مف وبالمعرب يرضى نحو

 ياء تقمب إذ تمزمو ال ألفو فإف الزيداف نحو الرفع حالة في المثنى مف وبالزمة سيأتي
 .الزيديف رأيت نحو والنصب الجر في

 آخره الذي المعرب االسـ: ىو فالمنقوص المرتقي إلى منقوص والثاني بقولو وأشار
 وبالمعرب يرمي نحو الفعؿ عف باالسـ فاحترز المرتقي نحو كسرة قبميا الزمة ياء
 ورمي ظبي نحو سكوف قبميا التي عف" كسرة قبميا" وبقولنا الذي نحو المبني عف
 وحكـ بالكسرة وجره بالفتحة ونصبو بالضمة رفعو في الصحيح مجرى جار معتؿ فيذا



َمَنا َيا: }تعالى اهلل وقاؿ القاضي رأيت نحو  النصب فيو يظير أنو المنقوص ىذا  َقو 
 ومررت القاضي جاء نحو الياء عمى لثقميما والجر الرفع فيو ويقدر{ اهللِ  َداِعيَ  َأِجيُبوا

 .الياء عمى مقدرة كسرة الجر وعالمة الياء عمى مقدرة ضمة الرفع فعالمة بالقاضي

 وجد مبنيا كاف إف نعـ ضمة قبميا واو آخره في يكوف ال االسـ أف ذكر مما وعمـ
 الرفع حالة في الستة األسماء في إال المعرب في ذلؾ يوجد ولـ ىو نحو فيو ذلؾ
 مف بو سمي ما: أحدىما آخريف موضعيف في الكوفيوف ذلؾ وأجاز أبوه جاء نحو
 .وقمندو سمندو نحو أعجميا كاف ما: والثاني ويغزو يدعو نحو الفعؿ

  :ػػػ المعتل من االفعال

 يقوؿ ابف مالؾ: 

 عرؼ فمعتال ياء أو واو أو...  ألؼ منو آخر فعؿ وأي

 أو يغزو نحو ضمة قبميا واو آخره في كاف ما ىو األفعاؿ مف المعتؿ أف إلى أشار
 .يخشى نحو فتحة قبميا ألؼ أو يرمى نحو كسرة قبميا ياء

 عالمة اعراب المعتل:  

 يقوؿ ابف مالؾ: 

 يرمي كيدعو ما نصب وأبد...  الجـز غير فيو انو فاأللؼ

 الـز حكما تقض ثالثيف...  جازما واحذؼ انو فييما والرفع

 فييا يقدر األلؼ أف فذكر المعتؿ الفعؿ في اإلعراب كيفية البيتيف ىذيف في ذكر
 فيخشى يخشى زيد نحو والنصب الرفع وىو الجـز غير



 وعالمة منصوب فيخشى يخشى ولف األلؼ عمى مقدرة ضمة رفعو وعالمة مرفوع
 نحو اآلخر الحرؼ لو يحذؼ ألنو فيظير الجـز وأما األلؼ عمى مقدرة فتحة النصب

 .يخش لـ

 ياء أو واو آخره فيما يظير النصب أف إلى يرمي كيدعو ما نصب وأبد بقولو وأشار
 الواو في يقدر الرفع أف إلى انو فييما والرفع بقولو وأشار. يرمي ولف يدعو لف نحو
 .والياء الواو عمى مقدرة ضمة الرفع فعالمة ويرمي يدعو نحو والياء

 في تحذؼ والياء والواو األلؼ وىي الثالث أف إلى ثالثيف جازما واحذؼ بقولو وأشار
 .والياء والواو األلؼ حذؼ الجـز فعالمة يـر ولـ يغز ولـ يخش لـ نحو الجـز

 الثالثة في يظير الجـز وأف والياء والواو األلؼ في يقدر الرفع أف ذكره ما وحاصؿ
 .األلؼ في ويقدر والواو الياء في يظير النصب وأف بحذفيا

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

 


