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ن ــــبس                              

 نــــي الرحيـــهللا الرحو

 
 

 (  الكالم وها يتألف هنه  ) عنواى الوحاضرة
                                                                               

 د. هازى عبد الرسول سلواىأ.
 

 
 : ي موضوع الكالم وما يتألف منو ، وىي ف ابن مالك ابياتتتناول المحاضرة شرح  

 واسم وفعل ثم حرف الكمم      د كاستقم ـــكالمنا لفظ مفي   
 ؤمـــة بها كالم قد يــــــوكمم      ة والقول عم ـــده كممــــواح  

  
المفظ المفيد فائدة يحسن السكوت ) : عبارة عن   الكالم المصطمح عميو عند النحاة         

عمرو  ـديز والمستعمل ك ـفالمفظ جنس يشمل الكالم والكممة والكمم ويشمل الميمل ك( ، عمييا 
ومفيد أخرج الميمل وفائدة يحسن السكوت عمييا أخرج الكممة وبعض الكمم وىو ما تركب من 
ثالث كممات فأكثر ولم يحسن السكوت عميو نحو إن قام زيد وال يتركب الكالم إال من اسمين 

أو من فعل واسم كـ" قام زيد" وكقول المصنف "استقم" فإنو كالم مركب من فعل  نحو زيد قائم
أمر وفاعل مستتر والتقدير استقم أنت فاستغنى بالمثال عن أن يقول: "فائدة يحسن السكوت 

 ىو المفظ المفيد فائدة كفائدة استقم". : فكأنو قال الكالم" عمييا 
نما قال المصنف كالمنا ليعمم أن التعر  يف إنما ىو لمكالم في اصطالح النحويين ال في وا 

 اصطالح المغويين وىو في المغة اسم لكل ما يتكمم بو مفيدا كان أو غير مفيد.
ما حرف ألنيا إن دلت عمى معنى 1والكمم: اسم جنس ) ما فعل وا  ( واحده كممة وىي إما اسم وا 

ن اقترنت بزمان فيي ا ن لم تدل عمى معنى في نفسيا غير مقترنة بزمان فيي االسم وا  لفعل وا 
 في نفسيا بل في غيرىا فيي الحرف.

 والكمم: ما تركب من ثالث كممات فأكثر كقولك إن قام زيد.
والكممة: ىي المفظ الموضوع لمعنى مفرد فقولنا الموضوع لمعنى أخرج الميمل كديز وقولنا مفرد 

 أخرج الكالم فإنو موضوع لمعنى غير مفرد
هلل تعالى أن القول يعم الجميع والمراد أنو يقع عمى الكالم أنو قول ثم ذكر المصنف رحمو ا

ويقع أيضا عمى الكمم والكممة أنو قول وزعم بعضيم أن األصل استعمالو في المفرد ثم ذكر 

 جاهعت ديالى

كليت التربيت 

 االساسيت

قسن اللغت 

 العربيت

  

الورحلـت :  

 ـى ـــاألولـ

ادة : ـــالو 

 النحــــــــو

(  05)   ي :ـــالسه

 تـــدقيق
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المصنف أن الكممة قد يقصد بيا الكالم كقوليم في ال إلو إال اهلل كممة اإلخالص وقد يجتمع 
قد ينفرد أحدىما فمثال اجتماعيما قد قام زيد فإنو كالم إلفادتو معنى الكالم والكمم في الصدق و 

يحسن السكوت عميو وكمم ألنو مركب من ثالث كممات ومثال انفراد الكمم ) إن قام زيد (  
 ومثال انفراد الكالم ) زيد قائم (  .

 ننتقل الى شرح البيت االخر من ابيات األلفية ، وىو :  
 ا وأل              ومسند لالسم تمييز حصلبالجر والتنوين والند

 
 ذكر المصنف رحمو اهلل تعالى في ىذا البيت عالمات االسم.

فمنيا الجر: وىو يشمل الجر بالحرف واإلضافة والتبعية نحو مررت بغالم زيد الفاضل فالغالم 
ه مجرور بالحرف وزيد مجرور باإلضافة والفاضل مجرور بالتبعية وىو أشمل من قول غير 

 بحرف الجر ألن ىذا اليتناول الجر باإلضافة وال الجر بالتبعية.
 ومنيما التنوين: وىو عمى أربعة أقسام:  

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

ء المبنية فرقا بين معرفتيا ونكرتيا نحو مررت بسيبويو وتنوين التنكير: وىو الالحق لألسما
وبسيبويو آخر وتنوين المقابمة وىو الالحق لجمع المؤنث السالم نحو مسممات فإنو في مقابمة 

 النون في جمع المذكر السالم كمسممين.  
 وتنوين العوض وىو عمى ثالثة أقسام:

بعدىا كقولو تعالى: }وأْنُتْم ِحيَنئٍذ  عوض عن جممة: وىو الذي يمحق إذ عوضا عن جممة تكون
 َتْنُظُروَن{ أي حين إذ بمغت الروح الحمقوم فحذف بمغت الروح الحمقوم وأتى بالتنوين عوضا عنو

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

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

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

 ( .1والفعل والحرف )
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 إليو نحو زيد قائم. ومن خواص االسم: النداء نحو يا زيد واأللف والالم نحو الرجل واإلسناد
فمعنى البيت حصل لالسم تمييز عن الفعل والحرف بالجر والتنوين والنداء واأللف والالم 

 واإلسناد إليو أي اإلخبار عنو.
 ننتقل الى شرح البيت االخر من ابيات األلفية ، وىو : 

 
 ونون أقبمن فعل ينجمي        بتا فعمت وأتت ويا أفعمي                   
م ذكر المصنف أن الفعل يمتاز عن االسم والحرف بتاء فعمت والمراد بيا تاء الفاعل وىي ث

المضمومة لممتكمم نحو فعمت والمفتوحة لممخاطب نحو تباركت والمكسورة لممخاطبة نحو فعمت 
ويمتاز أيضا بتاء أتت والمراد بيا تاء التأنيث الساكنة نحو نعمت وبئست فاحترزنا بالساكنة عن 

حقة لألسماء فإنيا تكون متحركة بحركة اإلعراب نحو ىذه مسممة ورأيت مسممة ومررت الال
( وأما تسكينيا مع رب وثم فقميل نحو: 2بمسممة ومن الالحقة لمحرف نحو الت وربت وثمت )

 ربت وثمت.
ويمتاز أيضا بياء أفعمي والمراد بيا ياء الفاعمة وتمحق فعل األمر نحو اضربي والفعل المضارع 

 نحو تضربين وال تمحق الماضي.
نما قال المصنف يا أفعمي ولم يقل ياء الضمير ألن ىذه تدخل فييا ياء المتكمم وىي ال  وا 
تختص بالفعل بل تكون فيو نحو أكرمني وفى االسم نحو غالمي وفى الحرف نحو إني بخالف 

الفعل ومما يميز الفعل  ياء افعمي فإن المراد بيا ياء الفاعمة عمى ما تقدم وىي ال تكون إال في
َلَنْسَفعًا  نون أقبمن والمراد بيا نون التوكيد خفيفة كانت أو ثقيمة فالخفيفة نحو قولو تعالى: }

 . { َلُنْخِرَجنََّك َيا ُشَعْيبُ  { والثقيمة نحو قولو تعالى: } ِبالنَّاِصَيةِ 
 لفاعمة ونون التوكيد.فمعنى البيت ينجمي الفعل بتاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة وياء ا

 
 
 
 

 م كيشمــــارع يمي لـــل مضــــفع    سواهما الحرف كهل وفي ولم 
 بالنون فعل األمر إن أمر فهم    وماضي األفعال بالتا مز وسم 
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يشير إلى أن الحرف يمتاز عن االسم والفعل بخموه عن عالمات األسماء وعالمات األفعال ثم 
ن الحرف ينقسم إلى قسمين مختص وغير مختص فأشار بيل مثل بيل وفي ولم منبيا عمى أ

إلى غير المختص وىو الذي يدخل عمى األسماء واألفعال نحو ىل زيد قائم وىل قام زيد وأشار 
بفي ولم إلى المختص وىو قسمان مختص باألسماء كفي نحو زيد في الدار ومختص باألفعال 

 ينقسم إلى ماض ومضارع وأمر فجعل عالمةكمم نحو لم يقم زيد ثم شرع في تبيين أن الفعل 
 (1وماضي األفعال بالتا مز وسم ... بالنون فعل األمر إن أمر فيم )

يشير إلى أن الحرف يمتاز عن االسم والفعل بخموه عن عالمات األسماء وعالمات األفعال ثم 
يل مثل بيل وفي ولم منبيا عمى أن الحرف ينقسم إلى قسمين مختص وغير مختص فأشار ب

إلى غير المختص وىو الذي يدخل عمى األسماء واألفعال نحو ىل زيد قائم وىل قام زيد وأشار 
بفي ولم إلى المختص وىو قسمان مختص باألسماء كفي نحو زيد في الدار ومختص باألفعال 

 . كمم نحو لم يقم زيد ثم شرع في تبيين أن الفعل ينقسم إلى ماض ومضارع وأمر فجعل عالمة
ن دال عمى األمر لعدم قبوليما نون التوكيد فال تقول صين وال حييمن فصو وحي يل اسمان وا 

ن كانت صو بمعنى اسكت وحييل بمعنى أقبل فالفارق ) ( بينيما قبول نون التوكيد وعدمو 1وا 
 نحو اسكتن وأقبمن وال يجوز ذلك في صو وحييل.

 
 

 

 هدرش الوادة

أ.د. هازى عبد 

 الرسول سلواى

 


