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م ــــبس                              

 مــــه الرحيـــهللا الرحم

 
 

 (  العلم المنقول والمرتجل  ) عنوان المحاضرة

 
                                                                               

 د. مازن عبد الرسول سلمانأ.
 

 
 : ، وهي  العلم المنقول والمرتجلفي موضوع  كابن مال ابياتتتناول المحاضرة شرح  
  

 عاد وأددــــــوذو ارتجال كس       د ـــــل وأســــــــومنو منقول كفض        
 ذا إن بغير ويو تم أعراب        ا ـــــــــــزج ركبـــــــة وما بمـــــوجمم        
 ـةد شمس وأبي قحافـكعب        ة ـــوشاع في األعالم ذو اإلضاف         

 
لى منقول         فالمرتجل ىو: ما لم يسبق لو استعمال . ينقسم العمم إلى: مرتجل وا 

قبل العممية في غيرىا كسعاد وأدد والمنقول ما سبق لو استعمال في غير العممية والنقل 
إما من صفة كحارث أو من مصدر كفضل أو من اسم جنس كأسد وىذه تكون معربة 

جاءني زيد : ) وحكميا أنيا تحكى فتقول ( زيد قائم ) و( قام زيد )  ـك أو من جممة
 وىذه من األعالم المركبة.( ومررت بزيد قائم ، ورأيت زيد قائم ، قائم 

 
ومنيا أيضا ما ركب تركيب مزج كبعمبك ومعدي كرب وسيبويو وذكر المصنف أن 
المركب تركيب مزج إن ختم بغير ويو أعرب ومفيومو أنو إن ختم بويو ال يعرب بل يبنى 
وىو كما ذكره فتقول جاءني بعمبك ورأيت بعمبك ومررت ببعمبك فتعربو إعراب ما ال 

تح فتقول جاءني بعمبك ورأيت بعمبك ومررت ينصرف ويجوز فيو أيضا البناء عمى الف
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ببعمبك ويجوز أيضا أن يعرب أيضا إعراب المتضايفين فتقول جاءني حضرموت ورأيت 
 حضرموت ومررت بحضرموت.

 
وتقول فيما ختم بويو جاءني سيبويو ورأيت سيبويو ومررت بسيبويو فتبنيو عمى الكسر 

ني سيبويو ورأيت سيبويو ومررت وأجاز بعضيم إعرابو إعراب ما ال ينصرف نحو جاء
 بسيبويو.

  
ومنيا: ما ركب تركيب إضافة كعبد شمس وأبي قحافة وىو معرب فتقول جاءني عبد 

 شمس وأبو قحافة ورأيت عبد شمس وأبا قحافة ومررت بعبد شمس وأبي قحافة.
ونبو بالمثالين عمى أن الجزء األول يكون معربا بالحركات كعبد وبالحروف كأبي وأن 

 لجزء الثاني يكون منصرفا كشمس وغير منصرف كقحافة.ا
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د أ.د. مازن عب

 الرسول سلمان

 


