
٦٥  

   )∗( ر تعليم مباحث النحو  في تيسي
  هالل ناجي. د

  :ةـتوطئ
ب رياح التجديد يف كثي ر من مواضيع الفكر  من الالفت للنظر أن 

فمن األندلس جاء التجديد يف شكل القصيدة . واألدب واللغة من األندلس
ًومن األندلس أيضا جاءت الدعوة إىل انعدام التعارض . )١(العربية بظهور املوشح

دف منع تشتيت األمة اإلسالمية وإحلاق  بي ن الشريعة اإلسالمية والفلسفة، 
     األذى بالشريعة واحلكمة، محل لواءها فيلسوف قرطبة أبو الوليد ابن رشد 

ً، وكانت دعوته هذه انتصارا للروح العلمية وتأسيسا ألخالقيات ( ه٥٩٥- ٥٢٠( ً
  .)٢(احلوار

ر النحو أو جتديده على يد ابن  ّومن األندلس كذلك هبت رياح تيسي
 -  أيام دولة املوحدين -  )ه٥٩٢ - ٥١٣ (ي مضاء أمحد بن عبد الرمحن القرطب

زيه القرآن عما ال يليق   تن((: ويف كتابيه املفقودين، ))الرد على النحاة((يف كتابه 
 يف النحو وهي أقوى صيحة واضحة ارتفعت يف وجه النحاة ))املشرق(( و ))بالبيان
ّرة ما فرعوا، وملا عقدوا به مباحث النحو من أساليب املنطق والفلسفة، وما  لكث ّ

                                                            
 .م٢٠٠٢/ ١٠/ ٣١ - ٢٧ي أقامه جممع اللغة العربية يف املدة ذ الاملؤمتر األولمن حبوث ) ∗(
ن مــن قريـــة  ظهــرت املوشــحات يف األنــدلس يف أواخـــر القــرن الثالــث اهلجــري علـــى يــد رجلــي )١(

ر عبـد اهللا بـن حممـد املـرداين  مها حممد بن حممود الضرير ومقدم بن معاىف يف عصر األمي) رة قب(
ّ، ومل يــصبح املوشــح فنــا قائمــا بذاتــه إال علــى يــد وشــا ) ه٣٠٠ – ٢٧٥ن  بــي( ً ح عبقــري هــو ً

 للـسان –ح   جيش التوشي–تنظر مقدمة حتقيقنا لكتاب (.  ه٤٢٢ت(عبادة بن ماء السماء 
  .الدين ابن اخلطيب

 - . ن الـشريعة واحلكمـة مـن االتـصال فصل املقال يف تقرير مـا بـي: نظر كتب ابن رشد التاليةُت )٢(
افت التهافت- الكشف عن مناهج األدلة يف عقائد امللة   .  



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشق ٦٦  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

ال آراء ميكن إمج. )٣(أقاموا فيه من حجج وعلل أثقلته وأثقلت من يروم دراسته
دعا إللغاء نظرية العامل، فقد رفض النحاة بعض : ي يف أنه ابن مضاء القرطب

ا أساليب أخرى سو لتها هلم فكرة العامل، فوقعوا يف َّأساليب العرب ووضعوا مكا
ًتكلف شديد عقد الكالم وصعبه، وأحاله ألغازا مستعصية َّ َ كما دعا إللغاء العلل . ّ

وهذا كله جوهر كالم . ر العملية الثواين والثوالث، وإلغاء القياس، وإلغاء التمارين غي
))الرد على النحاة((ابن مضاء يف كتابه 

)٤(.  
ي  َّن العشرين ذر قرن الدعوات املشبوهة التيف النصف األول من القر

 إىل العامية، وحىت َ الفصحى، والدعوةَتسربلت رداء جتديد النحو، وأبطنت عداء
 راية هذه َاستخدام احلرف الالتيين يف الكتابة العربية، وكان سالمة موسى حامل

))البالغة العصرية((الدعوة يف كتابه 
له أعاد نشرها رة  ، وأنيس فرحية يف حبوث كثي)٥(

ا((يف كتابه  ))يف اللغة العربية وبعض مشكال
عود إىل قضية ((، ويف حبثه املعنون )٦(

))تدريس العربية
)٧(.  

ا املعاصرون يف القرن العشرين  ر النحو الت إن أظهر حماوالت تيسي َي نـهد  َ َ
                                                            

ـــر )٣( شـــوقي ضـــيف أن مجيـــع خمتـــصرات النحـــو الـــيت وضـــعها أئمـــة النحـــو مـــن الـــدكتور ى ي
ر النحـــو  حمـــاوالت تيـــسي(ينظـــر حبثـــه املعنـــون . م النحـــو ر تعلـــي أســـالفنا، كـــان هـــدفها تيـــسي

ًالتعليمي قدميا وحديثا مـع اللغـة العربيـة األردين )ً  ١٩٨٤ -  كتـاب املوسـم الثقـايف الثـاين 
  ).٤٤- ٤١(ص 

 -  دار املعـارف -  )٢٠( حتقيـق شـوقي ضـيف ص -  ابن مـضاء القـرطيب -  النحاة الرد على )٤(
١٩٨٢.  

  ).ت.د( املطبعة املصرية -  ٢ ط-  سالمة موسى - البالغة العصرية واللغة العربية  )٥(
ا  )٦(   .١٩٦٦ بريوت -  دار النهار -  ة أنيس فرحي- يف اللغة العربية وبعض مشكال
) ١١٥( ص ١٩٨٠ كـــانون األول ١ ج،٩ جملـــة أحبـــاث س -  عـــود إىل قـــضية تـــدريس العربيـــة )٧(

  .فما بعدها



  
٦٧   هالل ناجي.  د–يف تيسري تعليم مباحث النحو 

ّجة  الذي أثار ض))إحياء النحو((حماولة األستاذ إبراهيم مصطفى يف كتابه : هي
ِن حمبذ وناقد، وميكن إمجال طروحه يف اآليت كبرية، وانشطر الدارسون له بي ِ

ُُ
ٍ َِّ ُ:  

ُ إن الرفع علم اإلسناد، ودليل أن الكلمة يتحدث عنها- ١ ُ ََ ّ.  
ُ إن اجلر علم اإلضافة، سواء أكانت حبرف أم بغي- ٢ ََ ّ   .ر حرف ّ
ّ إن الفتحة ليست بعلم على إعراب، ولكنها احلركة اخل- ٣ ََ فيفة املستحبة، ّ

م ما مل يلفتهم عنها الفت، فهي مبن الت ا كلما زلة  ّي حيب العرب أن خيتموا 
  .السكون يف لغتنا الدارجة

 يف بناء، أو نوع ّ ّ إن عالمات اإلعراب يف االسم ال خترج عن هذا إال- ٤
  .من اإلتباع

ُفهذا مجاع أحكام اإلعراب، ولقد تتبعت: قال مؤلفه ً بابا  أبواب النحوُّ
ذا األصل القريب اليسي ًبابا، واعتب ا  ّر، فصح أمره، واطرد حكمه ر   :ى قال حت... ّ

ّئ عن معىن الكالم، فصح يل احلكم واستقام ُودرست التنوين على أنه منب ٌ .
َوبدلت قواعد  ّ ووضعت للباب أصوال أيسر وأنفذ يف العربية مما ))ما ال ينصرف((َّ ً

  :ل األصول يف اآليتُرسم النحاة للباب، وأمج
  .ر ََ إن التنوين علم التنكي- ا
ّ لك يف كل علم أال تـنـونه، وإمنا تلحقه التنوين إذا كان فيه حظ من - ٢ َُِّ َُ ّ ّ

  . ر التنكي
َ ال حترم الصفة التنوين حىت يكون هلا حظ من التعريف- ٣ ُ ُ)٨(.  

ُولقد ووجهت حماولة ْ ِ   إبراهيم مصطفى هذه بسلسلة من النقدات، منُْ
  : أبرزها

م - ١  نقدات الشيخ حممد عرفة الذي طرح وجهات نظر جديدة وا
                                                            

  ).مقدمة املصنف (١٩٣٧ القاهرة - إبراهيم مصطفى : إحياء النحو )٨(



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشق ٦٨  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

ا))إحياء النحو((ِّمصنف  َ بأنه حنل النحاة مذاهب مل يفوهوا 
)٩(.  

ن رئيس قسم اللغة العربية جبامعة   رد الدكتور حممد حممد حسي- ٢
  .)١٠(اإلسكندرية
  .)١١( للقدمي نقد عبد املتعال الصعيدي الذي وصف الكتاب بأنه هدم- ٣
ّ الذي شن غارة شعواء على كل دعاة  نقد علي النجدي ناصف- ٤ َّ
ًي وانتهاء بإبراهيم مصطفى  القرطبًر، بدءا من ابن مضاء التيسي

)١٢(.  
ًره ترديدا  ّشوقي ضيف الذي نفى اجلدة عن الكتاب واعتب.  نقد د- ٥

  .)١٣(ره ي وغي ألقوال ابن مضاء القرطب
  . )١٤(ن التونسي خلضر حسي نقد شيخ األزهر حممد ا- ٦

 نقد األستاذ عباس حممود العقاد يف كتابه أشتات جمتمعات يف اللغة - ٧
  .واألدب
  .)١٥( نقد الدكتور متام حسان- ٨
  .)١٦( الدكتور عبد الكرمي خليفة رئيس جممع اللغة العربية األردين- ٩

                                                            
  .٢٣٥، ٨٠، ٩ن األزهر واجلامعة ص  النحو والنحاة بي )٩(
- ٢٣٧( ص ))حــصوننا مهــددة يف داخلنــا((نــشر الــرد يف جملــة األزهــر مث طبــع يف كتابــه  )١٠(

  .١٩٧١ –روت  ، بي٣ط) ٢٥٧
  .١٩٣٧ ، مارس،١٩٤ ع،٥، وجملة الرسالة س)٧٦(النحو اجلديد ص )١١(
  ) .١١٩، ١٠١، ٨٣- ٨٢، ٢- ١(قضايا اللغة والنحو  )١٢(
 ص ))ر النحــو التعليمــي تيــسي(( ، وكتابــه ))الــرد علــى النحــاة((مقدمــة حتقيقــه لكتــاب  )١٣(

٣٠-٢٧.  
  ) .٢٥٨- ٢٣٩( ص - ١٩٦٠ دمشق – ٢ط: دراسات يف العربية وتارخيها )١٤(
  .م١٩٧٣ -  القاهرة –متام حسان : اللغة العربية معناها ومبناها )١٥(
  .١٩٨٦ – عمان –) ٩١ - ٨٨(ن القدمي واحلديث ص  ر العربية بي تيسي )١٦(



  
٦٩   هالل ناجي.  د–يف تيسري تعليم مباحث النحو 

 نقد الدكتور حممد عبد اخلالق عضيمة، وقد نقد بعض أفكار - ١٠
  املنشور مبجلة كلية ))ن التجديد والتقليد النحو بي((صطفى ببحثه املوسوم إبراهيم م

  .اللغة العربية باألزهر الشريف
ر من أشهرها وأقدمها  وظهرت على الساحة العراقية حماوالت جادة للتيسي

حماوالت الدكتور أمحد عبد الستار اجلواري، وكانت باكورة كتبه يف هذا الشأن 
، مث طبع ثانية عام ١٩٦٢ الذي صدرت طبعته األوىل سنة ))ر يحنو التيس((كتابه 
 مث كتابه حنو ١٩٧٤ فكتابه حنو الفعل ١٩٧٤ –، تاله كتابه حنو القرآن ١٩٨٤
  .)١٧(١٩٨٧املعاين 

ر يف  ُميكن تلخيص أبرز األسس اليت بنيت عليها دعوة  اجلواري يف التيسي
  :اآليت

السبب األول الذي خرج إن موضوع العامل يف اإلعراب هو :  قال- ١
وهو الذي خلق فيه . باإلعراب عن حقيقة معناه، وعن واقع وظيفته يف النحو

ًأبوابا ال لزوم هلا، وال فائدة منها، وهو الذي عقد قواعد اإلعراب تعقيدا ال مزيد  ّ ً
  .)١٨(عليه

 دعا إىل ختليص النحو من أثر الفقه والفقهاء يف اصطناع - ٢
  .)١٩(صولية كالقياس واإلمجاع وما إىل ذلكاالصطالحات الفقهية واأل

 ودعا إىل تصحيح املنهج بأن يدرس منهج البحث النحوي دراسة - ٣
ُعميقة تستغرق أجزاءه وتـرد كال منها إىل أصوله، مث يعرض هذا املنهج بعد ذلك  ً ُ َُُّ

                                                            
مـــع العلمـــي العراقـــي يف الثمانينيـــات، ولـــه خمطوطـــة عـــن  لـــه حبـــوث حنويـــة كثي )١٧( رة يف جملـــة ا

  . الكرميأسلوب التفضيل يف القرآن
  .١٩٨٤ - ، بغداد٤٦، ص٢ اجلواري ط–ر  حنو التيسي )١٨(
  .١٩٨٤ -  ، بغداد٦٢، ص ٢ اجلواري ط–ر  حنو التيسي )١٩(



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشق ٧٠  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

ُر البحث العلمي احلديث، فيطرح منه ما ال يوافق أصول هذا البحث  على معايي
ُّستبعد كلُحلديث، ويالعلمي ا َْ  جزء أو أصل ال يستند إىل واقع اللغة أو ال يقوم ْ

 .راكيبها املألوفة، ال الشاذة وال اخلاطئة على أساس من الرواية الصحيحة الصادقة لت
ودعا إىل اعتماد القرآن الكرمي الذي مجع خالصة أساليب العربية، والشعر العريب 

  .لتعويل عليهما واالستشهاد مبا ورد فيهماّالقدمي الذي يصح االحتجاج به، ل
  .ّ أكد وجود عالقة للنحو بعلم املعاين- ٤
ّ دعا إىل حترير النحو من مفهومه الضيق الذي انتهى إليه يف االقتصار - ٥

  .َِعلى أواخر الكلم
ًاملخزومي أمنوذجا على قدرة واعية عميقة مهدي وبرزت مصنفات الدكتور 

النحو العريب ((وقد طرح أبرز مقوالته يف كتابه . نحور ال يف البحث عن سبل تيسي
ووضعها موضع التطبيق يف كتابه الثاين املوسوم . ١٩٦٤روت   بي– ))نقد وتوجيه

قضايا يف ((، وله كتاب خمطوط عنوانه ١٩٦٦ – ))النحو العريب قواعد وتطبيق((
اب جبامعة رها يف جمالت كلية اآلدثً فضال عن حبوث يف النحو ن))النحو وتارخيه

ّواملخزومي استمد نظرياته .  املوصلية))اجلامعة((بغداد، وجملة املعلم اجلديد، مث جملة 
  : ر من مناهل أربعة يف التيسي
  .ّ النحو الكويف وأشهر مصادره معاين القرآن للفراء- ١
  . كتاب الرد على النحاة البن مضاء القرطيب- ٢
  . ))ياء النحوإح(( آراء شيخه إبراهيم مصطفى يف كتابه - ٣
ن يف العراق   جتاربه الغنية يف تدريس النحو على امتداد عقود من السني- ٤

  .ويف السعودية
ّحاولت يف هذه الفصول أن أخلص الدرس النحوي : )٢٠(قال املخزومي

                                                            
  .١٩٦٤روت  ، بي١، ط)١٨- ١٦(مهدي املخزومي ص : نقد وتوجيه: يف النحو العريب )٢٠(



  
٧١   هالل ناجي.  د–يف تيسري تعليم مباحث النحو 

من سيطرة املنهج الفلسفي عليه، وأن أسلب العامل النحوي قدرته على العمل، 
ًجعلوا من هذا املنهج منطلقا ألعماهلم، ومن هذا  قد -  رمحهم اهللا - وكان النحاة 

رة  أوقعهم يف مشكالت كثيقد ًالعامل حمورا لدراستهم، وكان إصرارهم على هذا 
ا الدارسي وإذا بطلت فكرة . ن أتعبوا أنفسهم يف حماولة التغلب عليها، وأتعبوا 

َالعامل بط لتكون لوال ّى عليه من تقديرات متمحلة، مل تكن  ُل كل ما كان يبنَ
ا، وبط َالتمسك  ُل كل ما عقدوا من أبواب أساسها القول بالعامل، كباب َ

َالتنازع، وباب االشتغال؛ مث بط ل كل ما انتهوا إليه من أحكام، كالقول باإللغاء َ
) ليس(ر الفاعل عن الفعل، والقول بإعمال  والتعليق، والقول بوجوب تأخي

ا النافيات إعمال أفعال ال ا على الفعل يف ) ّإن(كينونة، وحبمل َوأخوا وأخوا
ًاإلعمال نصبا ورفعا  – كما ينبغي أن يكون –أن الدرس النحوي ((ّوأكد . ))... ً
ُإمنا يعاجل موضوعي   ...ن ن مهمي ّ

اجلملة من حيث تأليفها ونظامها، ومن حيث طبيعتها، ومن : األول 
ء التأليف من تقدمي حيث أجزاؤها، ومن حيث ما يطرأ على أجزائها يف أثنا

  .ر، ومن إظهار وإضمار وتأخي
ُ ما يعرض للجملة من معان عامة تؤديها أدوات:والثاني ي  ر الت  التعبيٍ

ُتستعمل هلذا الغرض، كالتوكيد وأدواته، والنفي وأدواته، واالستفهام وأدواته، إىل 
ن  يها على املتكلميي متل ر عنها باألدوات، والتّ ي يعب ر ذلك من املعاين العامة الت غي

  . ))مقتضيات اخلطاب، ومناسبات القول
ّر املهمة الثانية الوافدة من أرض الكنانة، قدمها العامل  ّإن حماولة التيسي

 الذي آلت إليه فيما بعد رئاسة جممع اللغة العربية –اجلليل الدكتور شوقي ضيف 
ا منهي صفات اهذه احملاولة اتسمت بالعقالنية واهلدوء والتواضع، و. مبصر ازت 

  .حبوث كاتبها
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ًي ابتدأت حبثا، وانتهت كتابا، على ستة حماور وقد دارت حماولته الت ً:  
ًها تصنيفا جديدا يستضيف إعادة تنسيق أبواب النحو وتصني-  األول  ءً

ًرا من أبواب النحو الفرعية إىل  ّوقد رد كثي. ي صنفها القدامى مبختصرات النحو الت
ً، وهذا التنسيق اجلديد ألغى من النحو مثانية عشر بابا كانت ترهق أبوابه األساسية

  .الناشئة
رحات  ً إلغاء اإلعراب التقديري واحمللي، أخذا بآراء ابن مضاء ومبقت-  الثاني
  .ربية والتعليم املصرية وبقرارات جممع اللغة العربية مبصر جلنة وزارة الت

ً يف النطق وال سالمة ًشئة صحةّ إلغاء إعراب كل ما ال يفيد النا- الثالث 
  .يف األداء

 وضع تعريفات وضوابط لبعض أبواب النحو املبهمة تساعد على -  الرابع
ًتصورها تصورا دقيقا ً.  

ا أن تعقد النحو، ألن القواعد ال   حذفه زوائد كثي- الخامس  ّرة من شأ
  .توضع ألمثلة شاذة نادرة

حىت تتمثل الناشئة أوضاع  ضرورية يف النحو ٍ إضافاتُ زيادة-  السادس
ًثال سديدامتالصياغة العربية  وقد تضمن هذا احملور زيادة أبواب أمهلتها كتب . ً

  :النحو منها
ُباب مبثابة مقدمة لقواعد النطق بكلم العربية نطقا سليما، وباب ً  عمل ً

ٌاملصدر ومشتقاته عمل الفعل، وباب للحروف الزائدة اجلارة وغي ٌر اجلارة، وباب  َ
االمسية والفعلية، وباب : ِّذكر واحلذف، وباب للجملة األساسية يف العربيةلل

  .ر ذلك للجمل املستقلة وغي
ِر حنو العربية يف مصر والعراق خالل القرن  تلك هي أبرز حماوالت تيسي َْ

رها،  ي حيسن تيسي العشرين، رأيت أن أجعلها توطئة للولوج يف صميم املباحث الت



  
٧٣   هالل ناجي.  د–يف تيسري تعليم مباحث النحو 

  . مكتب جممعكم املوقررحه على وفق ما اقت

  رفـن الصـوع مـالممن

ًاملمنوع من الصرف هو االسم املعرب الذي ال ينون، رفعا أو نصبا أو  ً ّ ُ
زاته  جرا، واالسم املمنوع من الصرف يفتقر إىل إحدى أهم عالمات االسم ومي

وهو نون ساكنة تلحق آخر االسم . التنوين: ّي متكنه من االمسية تلك هي الت
َُُّكذلك عالمة اجلر األصلية وهي الكسرة، وجير بالفتحة نيابة عنهاويفقد  لذلك . ّ

ُمساه النحاة باالسم املتمكن غي . ّر األمكن، ومسوا التنوين بتنوين األمكنية ّ
  :ّي ال تنون هي والكلمات املعربة الت

  : االسم إذا كان - ١
َعلما مؤنثا، كفاطمة، ورباب َ ً ً ََ  

ًوعلما مركبا، كمعد يك ً َرب، وحضرموتََ َ  
َوعلما خمتوما بألف ونون، كقحطان وعدنان َ ً ً ََ  

ًوعلما على زنة الفعل، كأمحر وأرشد ََ  
ًوعلما على زنة  َفـعل(ََ َ، كمضر وعمر)ُ ُُ َ َ  

َونكرة مؤنثة بألف التأنيث املمدودة، كورقاء صحراء ً.  
  : الصفة إذا كانت- ٢

ْخمتومة بألف ونون، كسهران وهيمان َ ْ َ ً  
َْكوطفاء وجنالء: تأنيث املمدودةخمتومة بألف ال ْ َ.  
  كأشقر وأمسر: وعلى زنة الفعل

َفـعل(وعلى زنة  َُكأخر وأول): ُ َ ُ  
  : الجمع إذا كان- ٣

َفـعالء(على زنة  َُكنبالء وكرماء): ُ َُ  
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ِأفعالء(وعلى زنة  ِكأنبياء وأصفياء) ْ ْ  
ِفواعل(وعلى زنة  ِكمهامه ومراقد) َ َ ْ ِ  
  كأصائل ) فعائل(وعلى زنة 
ْمجع سعالة(َكسعايل ) َفعايل(نة وعلى ز ِوقالسي ) ِ   )مجع قلنسوة(َ

  َكصحارى وعذارى) َفعاىل(وعلى زنة 
َككراسي وقماري) َفعايل(وعلى زنة  َ  
ِفعالل(وعلى زنة    كمساجد ومعاهد) َ
  ح  كمصابي) مفاعيل(وعلى زنة 
  كتماثيل ) تفاعيل(وعلى زنة 

ر إعرابه، ّ  اسم معرب تغيّوكل هذه األمساء ال تنون، وإذا تعذر التنوين يف
ًفيعرب بالضمة رفعا، وبالفتحة خفضا ونصبا ً ً.  

وإمنا خيفض أمثال هذه الكلمات بالفتحة، وال خيفض بالكسرة على 
ًاألصل، لئال يشتبه باملضاف إىل ياء املتكلم إذا حذفت ياؤه ختفيفا ُ.  

ْبأل، ه فر املنون بإضافته، أو بتعري فإذا زالت هذه الشبهة عن االسم غي
ًأعرب على األصل، بالضمة رفعا، وبالكسرة خفضا وبالفتحة نصبا ً ً ُ.  

َوزينا السماء الدنيا ه قبل إضافته أو تعريفه بأل قوله تعاىل ُومثال َّ
  .)٢١(َح بمصابي

ُزينت املدينة : (ْومثاله بعد تعريفه بأل   ).ِح بالمصابيُِّ
  ً.ر ليال السي السيارة يف ِح بمصابيُن  نستعي: ومثاله بعد إضافته

  .رين بالكسر للسبب الذي أوضحناه ن األخي  جرى يف املثاليُفاخلفض
ََهم أن ال داعي لفصل العلم عن الصفة ومناقشة كل منهما ُورأى بعض

                                                            
  ).٥(امللك  )٢١(



  
٧٥   هالل ناجي.  د–يف تيسري تعليم مباحث النحو 

  :ن على أنه ميكن أن ترتب موانع الصرف على قسمي .على حدة
  .ََوهي العلمية والوصفية:    معنوية–أ

  . تقدم ذكرهايتلصرف الوهي بقية موانع ا:  لفظية–ب 
ن الكلمات املمنوعة  وأرى أن ال داعي لذكر ما فيه ألف تأنيث مقصورة بي
  .سلمى وحبلى: ًمن الصرف، بسبب أن احلركات ال تظهر عليها أصال، مثل

م،  ًوقد حاول النحاة قدميا حصر حاالت منع الصرف يف منظوما
  :ٌحدة تقوم مقامهما وهيّ من الصرف ما فيه علتان من تسع، أو واُفاملمنوع

ُوعجمة مث مجع مث تركيب ّ ُّ ٌُ َْ ٌ ْ ٌعدل ووصف وتأنيث ومعرفة   ُ ٌ ٌ ٌ ْ َ 
ُووزن فعل وهذا القول ٍ ْ ِ ُ ٌوالنون زائدة من قبلها ألف   ُ تقريبََْ َِ ٌ ُ 

ّعلى أن هذه املنظومات تظل عسرة اهلضم حتتاج هي األخرى إىل شروح 
  .ر أسباب تعقيد النحو كبّ، وكان هذا كله من أٍوتعليقات وحواش

َوأرى أيضا حذف ِ زنة فعال ً ًعلما ملؤنث(َ من باب املمنوع من الصرف ) ََ
  .ّوإحلاقها باملبنيات
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  ددـام العـر أحكـ تيسي
ّ من قضايا النحو تتعلق ً مهمةًي قضية  خليل السكاكينَ طرحٍ عقودَقبل

َّباستعمال العدد استعماال صحيحا من قبل الشعراء والكت ً ن واخلطباء  ب واملذيعياً
واألساتذة والطلبة، طرح هذه القضية يف مؤمتر من مؤمترات جممع اللغة العربية يف 
القاهرة، وعرض سبع عشرة قاعدة تتعلق باألعداد، أمجع املختصون على صعوبتها 

  :وتشعبها وردد قول الشاعر القائل
ُإال تفاصيل ْ العددّ َ َ

 يف النحو ال يقهرين   )٢٢(
 صيحته هذه مل تنل االهتمام الالزم، ألنه ألبسها ثوب النوادر اليت ّإال أن

امع ا يف ا ُها الطبيب حممود َوبعد أعوام انطلقت دعوة أخرى رفع رايت. ُيتندر 
ًكامل حسني، عضو جممع اللغة العربية يف القاهرة، منبـها إىل املشاكل اليت يعانيها  َُّ

ًيستخدمون األعداد بكثرة فتصبح مشكال يف الكيميائي والفيزيائي والرياضي ممن 
ًراحا معينا  اقتُوطرح العضو. )٢٣(النصوص العلمية َ وووجه مبقت،ً ِ رحات أخرى،  َُْ

مع املطابقة وعدمها عندما يكون اسم العدد واردا بعد  وانته ًى األمر بأن أقر ا ّ
ٌمسائل تسع أو تسعة، و: ز أن تقول االسم املعدود، وهو الذي جيي ْ ِ َرجال تسعة أو ُ ْ ِ

ٌتسع ْ ًرا من املشاكل النحوية املطروحة حول   كثيّوواضح أن هذا القرار مل حيل. ِ
  .العدد

ٍلكن جلنة األصول يف جممع اللغة العربية يف القاهرة حاولت بعد سنوات ّ 
ن األحكام   النحو يف أحكام العدد، فقررت يف الدورة اخلامسة واألربعيَر  تيسيٍطوال
  :)٢٤(التالية

                                                            
  ) .٦٩ – ٩/٦٦(خواطر يف اللغة، جملة جممع القاهرة : َخليل السكاكيين  )٢٢(
  ) .١٣٣/ ١٤(رأي، جملة جممع اللغة العربية يف القاهرة: ن حممد كامل حسي )٢٣(
الــسنة الثانيــة ) ١٢٥- ١٢٤(ص - ٤- ٣ العــدد املــزدوج –جملــة جممــع اللغــة العربيــة األردين  )٢٤(

  .١٩٧٩/ كانون الثاين نيسان–



  
٧٧   هالل ناجي.  د–يف تيسري تعليم مباحث النحو 

  :ز العدد املضاف   حكم مجع التصحيح يف متيي–أ 
إىل مجع ) من ثالثة إىل عشرة( إضافة أدىن العدد َ ترى اللجنة جواز((

ًمذكرا أو مؤنثا(التصحيح  ًر وصف، استنادا إىل  ًر وصفا أو غي أو مجع تكسي) ً
   .))إطالق القول يف ذلك من ابن يعيش وابن مالك

  :ّأنيث وجر املعدود مبن يف أدىن العدد حكم لزوم العدد حالة الت–ب 
من ( من جواز تأنيث أدىن العدد ُمل جتد اللجنة يف أقوال النحاة ما مينع((

  .))ّوجواز جر العدد مبن) ثالثة إىل عشرة
  :ر مفرد  إضافة املعدود املفرد إىل عدد غي–ج 

ن،  ٍسنة مثان وسبعي: ّنه ليس هناك ما مينع من قول الكتابأ ُترى اللجنة((
  .))ر مفرد وحنو ذلك من إضافة املعدود املفرد إىل عدد غي

  :ز العدد املضاف رة يف متيي  حكم أبنية الكث–د 
ًرا  ز أدىن العدد تيسي رة يف متيي ترى اللجنة قبول ما شاع استعماله مجع كث((

ة ر رة للقلة، وداللة مجع الكث ّعلى الكتاب، ملا صرح به النحاة من استعارة مجع الكث
  .))ر، وملا ورد من أمثلة يف القرآن واحلديث والشعر وكالم العرب على القليل والكثي

  .رة ن مجع القلة ومجع الكث  التعاقب بي-   ه
  :اآليتار بعد مناقشة املوضوع انتهت اللجنة إىل القر((

صاحلة للقليل ) ر أو مجع تصحيح مجع تكسي( اجلمع أيا كان نوعه ُداللة
  .))ن أحدمها بقرينةّ ا يتعيّر، إمن والكثي

مع اللغة العربية يف القاهرة املنعقدة ربيع عام  ويف الدورة الثانية واخلمسي َن 
ر اسم العدد وتأنيثه إذا  ر تذكي ً أصدرت جلنة األصول قرارا يهدف إىل تيسي١٩٨٦

  :ونصه. ى أو العكس كان املعدود مذكر اللفظ مؤنث املعن
ر  واعد العربية يف أحكام العدد هو املخالفة يف التذكيالسائد املتعارف يف ق(( 
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 ومعدوده، فيقال ثالثة – وهو من الثالثة إىل العشرة –ن أدىن العدد  والتأنيث بي
ن  ُولكن االستظهار ملا قال به مجهرة النحاة فيما أثر عنهم يبي. رجال وثالث بنات

ًمنه أن ما كان لفظه مذكرا ومعناه مؤنثا، وكذلك ما ك ًان لفظه مؤنثا ومعناه مذكرا، ً ً
ر والتأنيث،  ن أدىن العدد ومعدوده يف التذكي املطابقة واملخالفة بي: جيوز معه الوجهان

ثالث شخوص أو ثالثة : مخسة عيون أو مخس عيون، ويقال: ًفيقال مثال
ويف إجازة ذلك ما يرفع احلرج . أربع بطات وأربعة بطات: ًشخوص، ويقال مثال

  .)٢٥()) مراعاة قاعدة املخالفةعمن جيده يف
*  *  *  

ر من أحكام العدد بقراءة   هذا البحث يرى أنه ميكن استنباط كثيُوكاتب
ي ختص  النصوص القرآنية قراءة فاحصة، فإذا ما استخرجنا اآليات الكرمية الت

ر من القواعد النحوية السليمة يف هذا   كثيُالعدد وأنعمنا النظر فيها، أمكننا تثبيت
صر يف مؤمتراته العديدة من ّويف ضوء ما أقره جممع اللغة العربية مب. وصاخلص

ِّر قواعد حنو العدد، ميكن التوصل إىل آراء سديدة تـيسر  قرارات، هدفت إىل تيسي َُ ِ
ّي يعانيها املربون والكتاب واملذيعون والعلماء  ًرا من املسائل الشائكة الت كثي

  .املصنفون يف هذا الباب
ي وردت يف كتاب اهللا  اتب البحث استخالص أمثلة العدد التوقد حاول ك

  :العزيز فتوصل إىل اآليت
  :قال تعاىل: وحكمهما مطابقة العدد للمعدود) ٢، ١(العددان  - 
 ٌوما من إلـه إال إلـه واحد ِ ٍ َِ ٌَ َ َِ ِ َِّ ْ َ )٢٦(.  

                                                            
 متــوز كــانون – ١٨٠ ص  الــسنة العاشــرة– ٣١ العــدد –جملــة جممــع اللغــة العربيــة األردين  )٢٥(

  .١٩٨٦األول 
  ) .٧٣(املائدة  )٢٦(



  
٧٩   هالل ناجي.  د–يف تيسري تعليم مباحث النحو 

 ِقل إمنا هو إلـه واحد وإنين بريء مما تشر ِْ ُ َِّّ ٌ َ َِِّ ِ َِ ٌَ ِ ٌَ َ ُْ ََّ َكونُ ُ) ٢٧(.  
 ٌوال يـلتفت منكم أحد َ ََ ْ ُ ِْ ْ َِ َ َ )٢٨( .  

ٍهل حتس منـهم من أحد َ َْ ِّ ُ ِْ ُِّ ُ ْ َ)٢٩( .  
ّأما أمثلة العدد املؤنث، .ّففي األمثلة السابقة، العدد مذكر، وكذلك املعدود

  :فمنها قوله تعاىل
ْوإذ يعدكم الله إحدى الطائفتني أنـها لكم ُ َ َّ ََّ ِ ْ ِ ِ َِ َّ َ ْ ُِ ُِ ُ ُ َ ْ َ )٣٠(.  
ِقل هل تـربصون بنا إال إحدى احلسنـيـني ْ ََ َْ ُْ َ ْ ِ َِّ ِ َ ُ َََّ ْ َْ ُ )٣١( .  
 م لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى َوأقسموا بالله جهد أميا َ َْ ِ ْ َ َِ ِ ِْ َ َ ََّ ُ َُ ََّ ٌ

ِ ِِ
ْ ُْ َْ َْ َّ ِ ُ ََ ْ

َّمم فـلما جاءهم نذير ما زادهم إالُألا ِ ْ ُْ َُ َ َّ ٌ
ِ َ َ ََّ ََ ً نـفوراِ ُُ 

)٣٢( .  
َإحدى ا ْ ِبـنيت هاتـنيِ ْ َ َ ََّ َْ )٣٣(.  

فقد ورد يف القرآن الكرمي للمذكر واملؤنث، ومن أمثلته ) اثنان(ّأما العدد 
ِمثانية أزواج من الضأن اثـنـني: للمذكر قوله تعاىل  ْ َْ ِ ْ َّ َ ِّ ٍ َ َْ َ َِ ِومن المعز اثـنـني ََ ْ َْ ِ ْ َ َْ َ

َومن  … ِ
َِ

ِاإلبل اثـنـني ومن البـقر اثـنـني ِْ َْ َْ ِْ َ َْ َ
َِ ِْ ِ )٣٤( .  

  :من أمثلته للمؤنث قوله تعاىلو

                                                            
  ).١٩( األنعام )٢٧(
ْاحلجر  )٢٨( ِ)٦٥. (  
  ) .٩٨(مرمي  )٢٩(
  ) .٧(األنفال  )٣٠(
  ) .٥٢(التوبة  )٣١(
  ) .٤٢(فاطر  )٣٢(
  ) .٢٧(القصص  )٣٣(
  ) .١٤٤، ١٤٣(األنعام  )٣٤(



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشق ٨٠  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

ِقالوا ربـنا أمتـنا اثـنتـني وأحيـيتـنا اثـنتـني ِْ َْ َ ََ َ َ َ َْ َْْ ْ َ ََ ََّ ََّ ُ َ )٣٥(.  
  .ى تعامالن يف اإلعراب معاملة املثن) اثنان واثنتان(مث إن 

ًعرب مضافا ُوحكمها اإلضافة، فما بعدها ي: ١٠ إىل ٣األعداد من  -  ُ
  . إليه

  :ر، ومن أمثلة ذلك، قوله تعاىل  والتذكيوختالف املعدود يف التأنيث
َّقال آيـتك أال َ َ َُ َ َ تكلم النَّاس ثالَ َ َ َ ِّ َ ِث ليال سوياُ َ ٍ ََ َ)٣٦( .  

ّن يكون املعدود مؤنثا، يذكر العدد مجع ليلة، والليلة مؤنث وحي: ٍليال  ً.  
َيف ظلمات ثال :ومثلها قوله تعاىل َ ٍ َ ُُ   .)٣٧( ٍثِ

َّْفمن مل : وقوله تعاىل َ َجيد فصيام ثالثة أيام يف احلج وسبـعة إذا َ ِ ٍ َِ ُْ َ َ ِّ َْ ِ ٍ ََِّ َ َ َ ِ َ ْ َ
ْرجعتم ُْ َ َ )٣٨(.  

ًقال آيـتك أال تكلم النَّاس ثالثة أيام إال رمزا: وقوله تعاىل َْ َّ َِّ ٍ ََّ َََ ََ َ َ ِّ َ ُ َ َُ َ َ )٣٩(.  
ٍَلقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثالثةوقوله  َ ََ ُْ ِ َِّ َُّ ِ ْ َ َ َّ َََّ ََ )٤٠(.  

ُ أحد ثالثةأي َ َثـلث: (والعرب تقول.. َ َضرب(َالقوم من باب ) ََ إذا كان ) ََ
ّثالثهم، أو كم َأثـلث(لهم ثالثة بنفسه وَ صاروا : صاروا  ثالثة، وأربعوا: ُالقوم) ََْ

  .)٤١( أربعة، وهكذا إىل العشرة
ُإذ أرسلنا إليهم اثـنـني فكذب: ومن األمثلة األخرى قوله تعاىل َّ َ َْ ِ ْ َ َْ ُ ِ َْ ِ َِ َْ َََّْومها فـعززنا ْ َ َُ

                                                            
  ) .١١(غافر  )٣٥(
  ).١٠(مرمي  )٣٦(
  ) .٦(الزمر  )٣٧(
  ) .١٩٦(البقرة  )٣٨(
  ) .٤١( آل عمران )٣٩(
  ) .٧٣(املائدة  )٤٠(
  ).ثلث(خمتار الصحاح مادة  )٤١(



  
٨١   هالل ناجي.  د–يف تيسري تعليم مباحث النحو 

ٍبثالث ِ َِ)فإذا مل يذكر املمي)٤٢ ،َُِّ
ر معرفته على وفق القاعدة النحوية  ُز كان من اليسي 

  .ي تقدم ذكرها  الت
ٍيـتـربصن بأنفسهن أربـعة أشهر : ومن أمثلة ذلك قوله تعاىل  ُ َْ َ ََ َُ َْ َّ ِ ِ َِ َ ْ ََّ َ

ًوعشرا ْ َ َ)أي عشر ليال، ألن التاريخ يكون باللي)٤٣ ،ّ ٌلة، واليوم تبع هلاٍ
)٤٤( .  

َما يكون من جنوى ثال: وقوله تعاىل  َ ََّْ
ِ ُ ُ َ َّثة إالَ ِ َ هو رابعهم والٍَ َ ْ ُ ُِ َ َ َّ مخسة إالُ ِ ٍ َ َ هو َْ ُ

ْسادسهم ُ ُ َِ) ٤٥(.  
ِويـقولون مخسة سادسهم كلبـهم رمجا بالغيب: وقوله تعاىل َْ ْ ِ ًْ َْ ْ ُْ ُُْ َ ُ َِ ٌ ََ َ ُ ُ ََ )٤٦(.  
ِهو الذي : وقوله تعاىل َّ َ ٍخلق السماوات واألرض يف ستة أيامُ ََّ ِ َِّ ِ َ َْ َ َ َ

ِ َّ َ َ َ )٤٧(.  
ْويـقولون سبـعة وثامنـهم كلبـهم: وقوله تعاىل ُْ ُ َُْ َ ُِ َ َ ٌَ َْ َ ُ َُ )٤٨(.  
ًسخرها عليهم سبع ليال ومثانية أيام حسوما: وقوله تعاىل ُُ ٍ ََّ َ َ َِ َ َََ ٍ َ َ َْ ْْ ِ ََ َ ََّ )٤٩(.  
َتـزرعون سبع سنني : وقوله تعاىل ِ ِ َ َْ َ ُ َ ًََدأباَْ

 )٥٠(.  
ٍولقد آتـيـنا موسى تسع آيات بـيـنات: وقوله تعاىل ٍَ ََِّ َ َُ َْ ِ َْ ْ َََ )٥١(.  
ِوأدخل يدك يف جيبك خترج بـيضاء من غري سوء يف تسع :وقوله تعاىل ْ ِ ِ ِِ ٍِ

ُ َِْ ْ َ َ ََ ْ ْْ َُْ َ ِ َ َ ْ ََْ
                                                            

  ).١٤(يس  )٤٢(
  ) .٢٣٤(البقرة  )٤٣(
ّإمالء ما من به الرمحن  )٤٤( َ)٩٨/ ١. (  
ادلة  )٤٥(   ) .٧(ا
  ) .٢٢(الكهف  )٤٦(
  ) .٤(احلديد  )٤٧(
   ) .٢٢(الكهف  )٤٨(
  ) .٧( احلاقة )٤٩(
  ) .٤٧( يوسف )٥٠(
  ) .١٠١(سراء اإل )٥١(



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشق ٨٢  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

ِآيات إىل فرعون وقـومه ِ ْ َْ َ َ َ ْ
ِ َ ِ ٍ َ )٥٢(.  

ْإن هذا أخي له تس: وقوله تعاىل ِ ُِ َ َ َ َ َّ ٌع وتسعون نـعجة ويل نـعجة ِ َ َْ َْ ً ََ َِ ََ ُ ْ ِ ٌ
ٌواحدة َ ِ َ )٥٣(.  

ر من موضع يف القرآن الكرمي بسكون  فقد ورد يف أكث) ١٠(أما العدد  - 
  .ر والتأنيث  ن للمؤنث وبفتحها للمذكر، مع خمالفة املعدود يف التذكي الشي

َوواعدنا موسى ثالثني ليـلة وأمتمن: قال تعاىل ََْْ َ ًََ ََ َْ َ َِ َْ َ ُ ٍاها بعشرَ ْ َِ َ )٥٤(.  
َفكفارته إطعام عشرة مساكنيوقوله  ِ َ َ َِ َ َ ُ َ ْ َِ َُُ َّ َ )٥٥(.  

َاللذان يوافق فيهما العدد املعدود، فمن ) ١٢، ١١(أما العددان املركبان  -  ُ َ َ
ًَإين رأيت أحد عشر كوكبا: شواهده القرآنية قوله تعاىل َْ َ َ َ َ َ َ َُ ْ َ ِّ ِ )٥٦(.  

َإن عدة : وقوله تعاىل َّ ِ َّ ِالشهور عند الله اثـنا عشر شهرا يف كتاب ِ َِ ِ ِِ ً َْ َ َ َ َْ ّ َ ِ ُ ُّ
  .)٥٧(ِّالله

ًوبـعثـنا منهم اثـين عشر نقيبا َِ َْ َُ َ َْ ْ ُ َِ َ ََ )٥٨(.  
ًفانفجرت منه اثـنتا عشرة عيـنا: وقوله تعاىل ََْ َََ َْ ََ ْ ُ ْ ِ ْ َ َ )٥٩(.  

ًوأما ألفاظ العقود فتعامل يف اإلعراب معاملة مجع املذكر السامل  ُ ّ.  
ِإن يكن منكم عشرون صابرون يـغلبوا مئتـني:  تعاىل قال ْ ََ ِ ِْ ُِْ َ ََ َُ ُِ َ ْ ْ ُ ُِّ ِ)٦٠(.  

                                                            
  ).١٢( النمل )٥٢(
  ) .٢٣(سورة ص  )٥٣(
  ) .١٤٢(األعرف  )٥٤(
  ) .٨٩(املائدة  )٥٥(
  ) .٤(يوسف  )٥٦(
  ) .٣٦(التوبة  )٥٧(
  ) .١٢(املائدة  )٥٨(
  ) .٦٠(البقرة  )٥٩(



  
٨٣   هالل ناجي.  د–يف تيسري تعليم مباحث النحو 

َومحله وفصاله ثال: وقوله تعاىل َ ُ ُُ َ َِ ًثون شهراََُْ ْ َ َ ُ )٦١(.  
ًفـتم ميقات ربه أربعني ليـلة: وقوله تعاىل ََ َْ َ ِ ِ ََِْ َِّ ُ َّ ََ )٦٢(.  
َتـعرج المال: وقوله تعاىل َ ْ ُ ُْ ِئكة والروح إَ ُ ُّ َ ُ َ َليه يف يـوم كان مقداره مخسني ألف ِ َْ َ ِ ِ َِْ ُُ َ ْ َ َ ٍْ َ ِ َْ

 ٍََسنة
)٦٣(.  

َّفـلبث فيهم ألف سنة إال: وقوله تعاىل ِ ٍَ ََ َ َْ ْ ِ
ِ َِ ً مخسني عاماَ َ َ ِ َْ )٦٤(.  

ًفمن مل يستطع فإطعام ستني مسكينا: وقوله تعاىل ِ ِ ِْ َْ ِّ ُ َ ْ َِ َْ ِ َ َ َّْ َ )٦٥(.  
َْمث يف سلسلة ذر: وقوله تعاىل ٍ ِ َِ ْ ِ ُعها سبـعون ذراعا فاسلكوهَُّ ُ ُ ْ َ ً َُ

ِ َ ُ ََْ )٦٦(.  
َِواختار موسى قـومه سبعني رجال لميقاتنا: وقوله تعاىل َِ ِ ِّ ً ُ َ َُ ََ ْ َ َُ ْ َ َ ْ َ )٦٧(.  
َإن تستـغفر هلم سبعني مرة فـلن يـغفر: وقوله تعاىل

ِ ِْ َّ َْ َََ ً َ ِ ْ َ ْ َُْ َ ْ َ َُْالله هلم ِ ُ ّ )٦٨(.  
َفاجلدوهم مثانني ج: وقوله تعاىل َ ِ ََ ْ ُ ُ

ِ ْ ًلدةَ َ ْ )٦٩(.  
ُتعامل معاملة العدد املفرد، ) مئة، واأللف، واملليون(ٌجدير بالذكر أن الـ - 

  :ومثاله. ٌر أن معدودها مفرد ال جمموع غي
ٍجنح مئة رجل  ٍوألف رجل  .. - ُ ُ َ ٍومليون رجل .. - ُ ُ َ ُ  

 =                                                             
  ) .٦٥(األنفال  )٦٠(
  ) .١٥(األحقاف  )٦١(
  ) .١٤٢(األعراف  )٦٢(
  ) .٤(املعارج  )٦٣(
  ) .١٤(العنكبوت  )٦٤(
ادلة  )٦٥(   ) .٤(ا
  ) .٣٢(احلاقة  )٦٦(
  ) .١٥٥(األعراف  )٦٧(
  ) .٨٠(التوبة  )٦٨(
  ) .٤(النور  )٦٩(



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشق ٨٤  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

 *   *  *  
  :من كل ما تقدم يتضح أنه ميكن إجياز قضايا العدد يف النقاط التالية

ًرا وتأنيثا ما عدا   العدد خيالف املعدود تذكيّن إ- ١ ً)١٢، ١١، ٢، ١ (
  .فهي توافقه
) ١٩- ١١(ّ إن األعداد يف اللغة العربية معربة ما عدا األعداد املركبة - ٢
ً، فهذه األعداد مبنية على فتح اجلزأين رفعا ونصبا وجرا )١٢(باستثناء  ً ً.  
ٌ إن املعدود يف اللغة العربية معرب على- ٣   :ن   حالتيّ
ُّ حكم املعدود بعد األعداد املفردة اجلر باإلضافة، وكذلك يف حالة – أ ُ

ٍريت مخسة كتب، وست جمالت  اشت. اجلمع َّ ٍ َ ُ.  
ٌ ما عدا ذلك فاملعدود مفرد منصوب على التميي–ب    .ز ٌ
ًريت مخسة عشر كتابا  اشت ََ َ َ ًن كتابا  ُريت ثالثي  اشت–ُ ريت مخسة   اشت–َ

  .ًبان كتا وثالثي
ر من جممع  ُّهذا مجاع قواعد حنو العدد باستثناء ما صدرت فيه قرارات تيسي

ٌاللغة العربية مبصر، فهي قرارات ميسرة حقا ِّ َُ.  
دف التيسي ّر أيضا أن ال مسوغ إلطالة البحث يف كنايات العدد  ونرى  ً

  .كذا وكيت، وما شابه لندرة استعماهلا: حنو



  
٨٥   هالل ناجي.  د–يف تيسري تعليم مباحث النحو 

  األسمـاء الخمسـة
   ذو– فو – محو – أخو –أبو : هي

  .ترفع بالواو، وتنصب باأللف، وختفض بالياء
ُمدت الضمة ّ   .ًى صارت واوا  يف حالة الرفع حتُ

ّومدت الكسرة يف حالة اخل   .ى صارت ياء فض حتُ
ّومدت الفتحة يف حالة النصب حت   .ًى صارت ألفا ُ

ّوال تعرب هذه الكلمات مثل هذا اإلعراب إال مضافة، تضاف الثالثة 
ر فقط، واخلامس ال  ر، ويضاف الرابع إىل الضمي األوىل إىل الظاهر وإىل الضمي

  .ّيضاف إال إىل الظاهر
  .ُ درست على أخيك– شاهدت أخاك –هذا أخوك : تقول
َّال فض : ويقال   .ٌ ، فوك فاعل مرفوع بالواوفوكُ
َفـغر    . ، فاه مفعول به منصوب باأللف فاهَ

ُكلمه فوه  َ   .)٧٠(، خمفوض بالياءةإليه باألدا، مضاف إلى فيه ََّ
على حرف جر أداة إضافة، وذي مضاف إليه : علمذي ُدرست على 

  ).على(باألداة خمفوض بـ
  .مفعول منصوب باأللف) ذا: ( علمذاُأبصرت 

 لظفرنا فيه بشواهد – كتاب العربية األول –ولو عدنا إىل القرآن الكرمي 
ا ومنهارة حيسن تدريسها للطلبة، وحتفيظها هل كثي قال : ُّم ألجل الدربة على إعرا

  :ّجل من قائل
 َما كان حممد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخامت النَّبيني وكان ََ َّ ََ َ ِِّ ََ َ َ َِ َِّ َ ُ َّ َ ْ ُ

ِ ٍَ َ َِّ ِّ َ َ ٌ َُ َّ
                                                            

مهــــدي املخزومــــي :  قواعــــد وتطبيــــق علــــى املــــنهج العلمــــي احلــــديث–يف النحــــو العــــريب  )٧٠(
  .١٩٨٦ - ٢ ط–روت  ، دار الرائد العريب بي٧٥- ٧٤ص



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشق ٨٦  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

ًالله بكل شيء عليما
َِ ٍ ْ َ ِّ ُ ِ ُ َّ )٧١(.  
ِّإذ قال يوسف ألبيه يا أبت إين: وقال تعاىل ِ ِِ َ َ ُِ َِِ ُ ُ َ َ ًَ رأيت أحد عشر كوكبا ْ َْ ََ َ َ َ َ َُ ْ َ

َوالشمس والقمر رأيـتـهم يل ساجدين
ِ ِ َ ِ ْ ُ ََُْ َ َ َ ََْ َ ْ َّ )٧٢(.  

ُقالوا يا أبانا ما لك ال تأمنَّا على يوسف وإنا له : وقال تعاىل َ َ ََُِّ َ ُ ُ َ َ َ َََ َْ َ َ َ َ ْ َ
َلناصحون ُ ِ ََ )٧٣(.  

ِإذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إ: وقال تعاىل ُِّ َ َ َُ ُ َ ُ ُ َُ ُْ َ َّىل أبينا منَّا وحنن عصبة إن ْ ِ ٌَْ ُ ُ ْ ََ َ ِ َِ َ
ٍأبانا لفي ضالل مبني ُِّ ٍَ َ َِ َ ََ )٧٤(.  
َِّيا أيـها العزيز إن له أبا شيخا كبريا فخذ أحدنا مكانه إنا : وقال تعاىل ُِ َُ ََ َ َ ً ََ َ َ َْ ُ ًَ ً َِ ْ َ َ َّ ُ ِ َ َْ ُّ
َنـراك من المحسنني ِ ِ ِْ ُ ْ َ َ ََ )٧٥(.  
ِّوألبـويه لكل: وقال تعاىل ُ ِ ِْ َََ ٌ واحد منـهما السدس مما تـرك إن كان له ولد َ َ ََ َ َُ َ َ ِ َ َ َُ َِّ ُ ُّ ُْ ِّ ٍ ِ

ُفإن مل يكن له ولد وورثه أبـواه فألمه الثـلث ُُّ ُِ ِّ َ َُ ََ ََ ُ َُِ ََ ٌَ َ َّ ُ َّْ ِ )٧٦(.  
ّفأنت ترى أن هذه أفصح اللغات يف األمساء اخلمسة الطراد استعماهلا يف 

  .القرآن الكرمي
  :)٧٧(قال املخزومي
ً، أعربت باحلركات، واستقلت لفظا، ّونتُ هذه األمساء ونـُفإذا مل تضف ُ

ا تصي ا ثالثية حنو أل   :ر بالنون كأ
                                                            

  ) .٤٠( األحزاب )٧١(
  ) .٤( يوسف )٧٢(
  ) .١١( يوسف )٧٣(
  ) .٨( يوسف )٧٤(
  ) .٧٨( يوسف )٧٥(
  ) .١١( النساء )٧٦(
   .٧٦يف النحو العريب قواعد وتطبيق ص  )٧٧(



  
٨٧   هالل ناجي.  د–يف تيسري تعليم مباحث النحو 

  .ر مرفوع بالضمة خب: هنا) ٌأخ(    . ٌهذا أخ عطوف 
مضاف إليه باألداة، خمفوض : هنا) ٍأخ(  . ٍنعمت بأخ عطوف 

  .بالكسرة
ًعهدناك أخا عطوفا    .حال منصوبة بالفتحة: هنا) أخا(  . ً

ّ أن ال ضرورة لكد الذهن وإنفاق – للنحو يف هذا الباب اًر رى تيسيوأ
ا الوقت يف مناقشة اخلالف الدائر بي هل هي معربة باحلركات . ن النحاة يف إعرا

، أو باحلركات منقولة من احلروف، أو )وهو املشهور( باحلروف وقبل احلروف، أ
  ؟؟)٧٨(كات مقدرة على احلروفر واالنقالب، أو حبر باحلركات واحلروف، أو بالتغي

ا مخسة، وليست ستة، فقد أسقط : ًرا للنحو  كذلك أرى تيسي التأكيد أ
  .)٧٩(منها، مع أن سيبويه واألخفش قاال به) اهلن(ّالفراء 

ِّوال مسوغ لذكر  َ ا هلجة بعيدة) ذو(ُ   .)٨٠(ّاملوصولة، أل
  االستثنـاء 

وهو الشيء (ى   املستثنويكون. ن من جمموع ما االستثناء إخراج شيء معي
موع ُخمالفا حلكم ا) املخرج من ا   .ى اإلثبات أو النفي  موع من حيث معنً

  .ن أسلوب االستثناء يف النحو أشبه بعملية الطرح يف الرياضياتإ
  :وأركان االستثناء ثالثة

  . ى  املستثن- ٣  .أداة االستثناء- ٢.  ى منه  املستثن- ١
ى منه يف اإلخراج  ى واملستثن ن املستثن العالقة بيولقد أوغل النحاة يف حبث 

ٌى مدخل يف املستثن واإلدخال، وهل املستثن َ ْ رتب على  َُْى منه أم خمرج منه، وماذا يت ُ

                                                            
  ).٢٣(أسرار العربية ص ). ٢(، اإلنصاف مسألة )٥٢- ١/١٢(شرح املفصل  )٧٨(
   ) .٢/٦٣( ، االرتشاف )٢/٨٠(كتاب سيبويه  )٧٩(
  ) .١/١٧٥( األمشوين  )٨٠(



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشق ٨٨  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

ا الدرس النحوي وإمنا الفقه والتفسي. ذلك من أحكام ر  ّوهي قضية ليس مكا
  .)٨١(ورمبا علم الكالم

امسان؛ خال : ر وسوى ي حرف، وغي وه))ّإال((: وأهم أدوات االستثناء
ى  ً تغدو أفعاال ماضية فيها معن))ما((هي حروف جر، وإذا سبقتها : وعدا وحاشا
  .االستثناء

ما  ّوأبرز أدوات االستثناء إال وسوى، فلم يشرب معن ّى االستثناء إال 
  .)٨٢(على رأي ابن عصفور

  ّحاالت االسم الواقـع بعـد إال
إذا كان يف مجلة تامة ) ّإال(ى بـ  املستثن جيب نصب: وجوب النصب- أ

  :مثبتة مثاله قول الشاعر
ّقد يهون العمر إال  ُ ون األرض إال   ًساعةُ ّو ُ  موضعاُ

ى منه،  ر جنس املستثن إذا كان من غي) ّإال(ى بـ  جيب نصب املستثن–ب 
اء االستثن(ويسمى هذا النوع من االستثناء . سواء أكانت اجلملة منفية أم مثبتة

  .زلة االستدراك ملا قبله وهو مبن) املنقطع
َّ يسمعون فيها لغوا إالَال: قال تعاىل ِ ً ْ َ َ ُِ َ َ ْ َ سالَ   .)٨٣( ًماَ
ِّما هلم به من علم إال اتـباع الظن: وقوله تعاىل َّ َ َِّ َّ ِ ٍ ِْ ِ ِْ َِ َُ )٨٤(.  

ى منه يف  ًإذا كان متقدما على املستثن) ّإال(ى بـ  جيب نصب املستثن–ج 
  :مثاله. نفية تامةمجلة م

                                                            
  ) .٧٥/ ٢(شرح الرضي على الكافية  )٨١(
  ) .٢/١٧٧(اللمحة البدرية  )٨٢(
  ) .٦٢( مرمي )٨٣(
  ) .١٥٧( النساء )٨٤(



  
٨٩   هالل ناجي.  د–يف تيسري تعليم مباحث النحو 

ٌمايل إال الكتاب أنيس َ ّ َ  
ٌر رقيب  ّليس على اإلنسان إال الضمي َ.  

  :وقول الشاعر
ًَإذا اخلل مل يهجرك إال ماللة َ ّ َ ُّ ُفليس له إال الفراق عتاب  ِ َ ّ َ 

  .)البدلية(ْجواز النصب على االستثناء أو اإلتباع على 
ًبدال(اء، أو جعله على االستثن) ّإال(وز نصب االسم الواقع بعد جي من ) ََ
  :ن ى منه إذا استوىف شرطي املستثن

ً أن يكون الكالم منفيا تاما–أ  ُ.  
  .ى منه  ًى متأخرا عن املستثن  أن يكون املستثن–ب 

  :ةـأمثل
َما حضر الطالب إال املراقب  ّ   ى منصوب مستثن  ُ

ُ       إال املراقب        بدل مرفوع  ّ
َمايل هواية إال املطالعة  ّ   ى منصوب مستثن    ٌ

ُإال املطالعة       بدل مرفوع    ّ
ّليس علي رقيب إال الضمي ٌ   ى منصوب مستثن    َر  ّ

  بدل مرفوع    ُر  ّ      إال الضمي    
َما قرأت الكتاب إال املقدمة  ّ َ   ى منصوب مستثن  ُ

  بدل منصوب    ّ       إال املقدمة     
ًصوبا، مسيت أداة ى من إذا كان ما بعدها مستثن) إال(وجيب التنبيه على أن 
ًبدال(استثناء، فإذا كان ما بعدها   أداة استثناء ىتسم) ّإال(ّى منه، فإن  من املستثن) ََ

ّيعرب حسب موقعه من اجلملة، فإن ) ّإال(فإذا كان ما بعد . ملغاة تسمى ) ّإال(ُ
  .ى احلصر وهو من التوكيد وهي هنا تفيد معن). أداة حصر(



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشق ٩٠  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

 *   *  *  
هما امسان يفيدان االستثناء، ويأخذان احلكم اإلعرايب ف) ىر وسو غي(ّوأما 

وجوب النصب أو جواز األمرين : ّالذي يستحقه االسم الواقع بعد إال من حيث
  .ْ أي النصب على االستثناء أو اإلتباع على البدلية، أو اإلعراب حسب املوقع–

ما  ّأما املستثن ًا دائما ً فإنه يكون جمرور– وهو االسم الواقع بعدمها –ى 
  :أمثلة. من حيث اإلعراب) مضاف إليه(ّألنه 

َقرأت املسرحية    ِ اخلامتةَر غيُ
َقرأت املسرحية    ِ اخلامتةسوىُ

واخلامتة . اسم منصوب على االستثناء وهو مضاف: ر وسوى غي
  مضاف إليه 

ِر أمتعتهم ما وصل املسافرون غي َِ َْ َ  
  ِما وصل املسافرون سوى أمتعتهم

  . منصوب على االستثناء وهو مضاف ر وسوى اسم فغي
ٌر رقيب  الضميَر  غيَّليس علي ِ  

ٌر رقيب َّليس علي سوى الضمي ِ  
ْالنصب على االستثناء أو اإلتباع على البدلية، إذا كان : وجيوز األمران

ما متأخرا عن املستثن املستثن   :مثاله. ى منه يف مجلة منفية تامة ًى 
  ن  مهملين طالبيَر  غيُ الطالب َما فشل

  ن ن مهملي طالبيسوى ُما فشل الطالب 
  على االستثناء ر وسوى امسان منصوبان غي

  ن ن مهملي طالبيُر  غيُما فشل الطالب 
  ن ن مهملي طالبيسوى ُما فشل الطالب 



  
٩١   هالل ناجي.  د–يف تيسري تعليم مباحث النحو 

  مرفوع وهو مضاف) بدل(ر وسوى  غي
  :ًرا لقواعد هذا الباب وأرى تيسي

  .ى واخلالف فيه  حذف مبحث ناصب املستثن- ١
ّحذف مبحث تكرار أداة االستثناء للتوكيد، ألن وجودها وعدمه  - ٢

  .اليؤثران يف احلكم النحوي
  .ن من أدوات االستثناء أداتي) ال يكون(و ) ليس(ّ ال مسوغ لذكر - ٣
/ التحقيق / اإلجياب / ناقص / مفرغ :  توحيد مصطلحات االستثناء - ٤

  .)٨٥(رادفات القصر وكلها مت
ِّ ال مسوغ مل- ٥ َ ناقشة عامل االسم املنصوب على االستثناء، هل هو ُ

  :ى قد يأيت من ّألن املستثن) ي أستثن(أو بفعل مقدر بـ) أل(بـ
ًجنح الطلبة إال حممدا: مرفوع كما يف ّ ُ  

ًأكرمت الطلبة إال حممدا: أو منصوب كما يف ّ َ ُ  
ًمررت بالطلبة إال حممدا: أو جمرور كما يف ّ ِ ُ  

ّفرغ وإحلاقه بأسلوب القصر، خللوه من  حذف مبحث االستثناء امل- ٦ ّ
ٌْى منه، فاالستثناء املفرغ ليس استثناء حبال، ولكنه قصر، والقصر توكيد،  املستثن َ ً
  :مثاله) . ّالنفي وإال(أداته 

ٌما حضر إال خالد  ٍ ما مررت إال خبالد –ّ ّ ً ما رأيت إال خالدا –ُ ّ)٨٦(.  
   املثابرينُر غيما تقدم : ًومثاله أيضا

  املثابرين سوى  ما تقدم       
  . فاعل مرفوع وهو مضاف :ر وسوى، هنا غي: ُفإعراب

                                                            
  ) .١٦٨/ ٢(شرح اللمحة  )٨٥(
  ) .٢٠٦(قواعد وتطبيق ص : يف النحو العريب  )٨٦(



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشق ٩٢  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

ِّر احلق ال تقولوا غي: ومثاله َ  
  ِّ      ال تقولوا سوى احلق  

  .مفعول به منصوب وهو مضاف : ر وسوى هنا إعراب غي
َّهل يـقدر غي: ومثاله   ن املخلصيسوى  هل يقدر –ن  ُر املخلصي َُ

ما هنا    ب فاعل مرفوع وهو مضافنائ: فإعرا
ٍ ما احلياة سوى كفاح–ٍفاح ُغري كُما احلياة : ومثاله  ُ  

  .ٌر مرفوع وهو مضاف  خب: ر وسوى هنا  إعراب غي
ُليس العلم : ومثاله ِنور يبدد ظالم اجلهل) َر غي(َ َ ّ ٍ  

ُ      ليس العلم    ِنور يبدد ظالم اجلهل) سوى(َ َ ّ ٍ  
  . منصوب وهو مضاف )ليس(ُر َ َخب: ر وسوى هنا إعراب غي

ا ملا بعدها، ًرغمتف) أداة االستثناء(ففي كل األمثلة املتقدمة يكون ما قبل 
ُالقصر(ر هي  ٍوحينئذ تكون داللة التعبي ْ   .ى التوكيد  إلفادة معن) َ

ًيكون االستثناء مفرغا، ويكون ما بعد ) أىب(ويالحظ هنا أنه مع الفعل  ََُّ
  :قال الشاعر. ًمفعوال به ) ّإال(

ِح املواضي من دماء  تبي
ًأىب اهللا إال وثبة مضرية ِاألخادعُ ًَ ُ ّ ُ 

  :وقول اآلخر 
ّمث يأىب القليل إال وداعا ًوتوىل الشباب إال قليال  ُ ّ ُ ّ 

   حاشا-  عدا - خال 
ا  حروف جر، فيكون املستثن: أدوات تفيد االستثناء جيوز اعتبارها  ى 

ا منصوبا على أنه  ًفعاال ماضية، فيكون املستثنًجمرورا كما جيوز اعتبارها أ ًى 
  .ر ر مستت مفعول به، والفاعل ضمي

ِجنح الطالب خال املهمل     خال حرف جر–ُ



  
٩٣   هالل ناجي.  د–يف تيسري تعليم مباحث النحو 

َجنح الطالب خال املهمل    ).منصوب خال فعل ماض واملهمل مفعول به (–ُ
ِقرأت الكتاب عدا اخلامتة  َ    عدا حرف جر–ُ

َقرأت الكتاب عدا اخلامتة  َ   ٍفعل ماض، وما بعدها مفعول به منصوب عدا –ُ
َأساء القوم التصرف حاشا أخيك     حاشا حرف جر–ُ
َأساء القوم التصرف حاشا أخاك   حاشا فعل ماض، وما بعدها مفعول –ُ

  .به منصوب
ا ) ما(مسبوقة بلفظة ) خال وعدا وحاشا(إذا كانت األدوات  املصدرية، فإ

تثناء، هلذا جيب نصب ما بعدها على أنه ًر أفعاال ماضية تفيد االس ِحينئذ تعتب
  .املصدرية خمتصة بالدخول على األفعال) ما(ألن . مفعول به

  :قال الشاعر
ُوكل نعيم ال حمالة زائل َ ٍ ُ كل شيء ما خال اهللا باطلالأ ُّ َ ٍ ُّ 

ٍر ما تستعمل فيه، خرجت إىل معان أخرى تدل  ّوإذا استعملت إال يف غي

ٌلئال يكون للنَّاس عليكم حجة : كقوله تعاىل) لكن(ى  عليها، كأن تكون مبعن َّ ُ َْ ُ ََُْ ِ ِ َِ َّ َ
ْإال الذين ظلموا ُ ََ َ

ِ َّ َّ ِ )٨٧(.  
  :كقوله تعاىل) بل(أو جتيء مبعىن 

َما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ْ َُ َِ َ ْ ْ ََْْ َ َ َ َّ إال،َ َ تذكرة لمن خيشىِ ْ ََ َ ِّ ًَ
ِ ْ )ّفإال هنا . )٨٨

  .)٨٩(، أي بل تذكرة)بل(ى  ًليست استثناء ولكنها على معن
جدير بالذكر اإلشارة إىل قرار صدر عن جلنة األصول يف جممع اللغة العربية يف 

                                                            
  ).١٥٠( البقرة  )٨٧(
  ).٢(  طه )٨٨(
  
  ) .٢١٠(يف النحو العريب  قواعد وتطبيق ص  )٨٩(



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشق ٩٤  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

  : ونصه١٩٧٩ن املنعقدة يف ربيع عام  القاهرة يف دورته اخلامسة واألربعي
ُجنح الطالب : ر املوجب جيوز نصبه حنو ى التام املوجب وغي املستثن: ًأوال 

ًإال طالبا، وما جنح ً الطالب إال طالباّ ّ.  
ًى منصوبا دائما،   يف حالة االستثناء خبال وعدا وحاشا يكون املستثن:ثانيا  ً

  ) .ّإال(على اعتبار أن هذه كلها أدوات استثناء مثل 
كانت األداة منصوبة ) ر أو سوى غي( إذا كانت أداة االستثناء : ًثالثا

ما قام  ((: أما حنو. َر علي ٌد غيما جاء أح: مثل. ُومضافة، وما بعدها مضاف إليه
ٌْفهو قصر ال استثناء((، ))ٍر زيد ّإال حممد، وما قام غي َ(( )٩٠(.  

  المنـادى 
ًن، ويكون معربا منصوبا  ى على ما يرفع به يف اثنتي للمنادى مخس صور، يبن ً

ًفيكون مبنيا إذا كان علما مفردا، أو نكرة مقصودة. يف ثالث ً ًويكون معربا . ََ
ًر مقصودة، أو شبيها باملضاف ويالحظ ما  ًمضافا، أو نكرة غي: ًوبا إذا كانمنص
  :يلي

  .رفع، وال مبضاف فيجر ً يكون املنادى منصوبا ألنه ليس مبسند إليه في- ١
ّ ال يقصد بالعلم املفرد ما دل على واحد، بل يقصد به ما مل يكن - ٢ ََ

ًمضافا وال شبيها به، أي أن يكون على كلمة واحدة   :ُّ، فيعد من قبيل العلم املفرد ً
  . يا فاطمات – يا حممدون –يا حممدان 

ي على األلف يف حمل نصب، ألنه كان يرفع  منادى مبن) : حممدان(فـ
  .ى وعالمة رفعه األلف بوصفه مثن

ي على الواو يف حمل نصب، ألنه كان يرفع وعالمة  منادى مبن): حممدون(و
                                                            

 - ) ١٢٣- ١٢٢(  الـسنة الثانيـة ص٤- ٣لعدد املزدوج  ا–جملة جممع اللغة العربية األردين  )٩٠(
  .١٩٧٩/ نيسان–كانون الثاين 



  
٩٥   هالل ناجي.  د–يف تيسري تعليم مباحث النحو 

رفعه الواو بوصفه مجع مذكر سامل
ً

  .ا 
  .ي على الضم يف حمل نصب  فمبن) فاطمات(أما 

ُوحكم املنادى النكرة املقصودة حكم العلم املفرد  ْ ُ.  
ِ إذا كان املنادى علما مفردا ووصف بـ- ٣ ً ً مضاف إىل علم، ومل ) ابن(ََ
ح مع  ّجاز يف مثل هذا املنادى الضم والفت. فاصل) ابن(ن املنادى و يفصل بي

  .ً لفظاخطا ال) ابن(حذف ألف 
ٍيا حممد بن سعيد : حنو

ُ   بالضم. ُ
ٍيا حممد بن سعيد 

َ   .ًتباعا للمحل إح  بالفت. ُ
ُّبعد علم، أو يقع بعده علم، وجب ضم املنادى وامتنع ) ابن(ْفإن مل يقع  ََ

  .فتحه 
َيا صديق ابن أخي، يا حممد الشاعر ابن سعيد: حنو َُ ُ   .ُيا حممد ابن أخي . ُ

  .هذه احلاالت ويالحظ إثبات األلف يف 
أو بالتنوين .  باإلضافة أو شبههاًطويالّ إن نصب املنادى متفق مع كونه - ٤
يف . ر النصب فيه لتخفيف الكالم ولوصله ر املقصودة، وهلذا اختي كرة غينيف حالة ال

ّ املنادى بكونه مفردا أو نكرة مقصودة، مما قصرّر البناء على الضم إذا  ن أنه اختي حي ً
  .تيار عالمة بناء أثقل وأوسع مدى صوتيا لوصل الكالم يدعو إىل اخ

  :أحكام المنادى المضاف إلى ياء المتكلم 
  :جيوز  يف نداء االسم الصحيح املضاف إىل ياء املتكلم اآليت 

ا ساكنة :  إثبات الياء حمركة بالفتح حنو- ١   .ّْيا ريب : َِّيا ريب، أو إثبا
  .ِّ يا رب :بالكسر تاء غواالست حذف الياء - ٢
  .َّيا رب : ح  اء عنها بالفتغنً قلب الياء ألفا وحذفها واالست- ٣
  .ّيا ربا : ً قلب الياء ألفا وإبقاؤها وقلب الكسرة فتحة - ٤



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشق ٩٦  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

ِيا أبت : ٍ حذفها والتعويض عنها بتاء طويلة مكسورة حنو- ٥ ََ.  
  :نـداء ما فيه أل 

ة، وإذا أريد نداء مثل ال جيوز نداء االسم الذي فيه أل بأداة النداء مباشر
للمؤنث، أو يؤتى باسم اإلشارة ) أيتها(للمذكر و) أيها(هذا االسم جيء قبله بـ
  :حنو ) أل(قبل ما يراد نداؤه مما فيه 

  .)٩١( يا هؤالء الشباب أنتم عماد املستقبل–يا أيها الشباب أنتم عماد املستقبل 
ّفينادى مباشرة، ألن ) اجلاللة(ّأما لفظ    .ليست للتعريففيه ) أل(ُ

. ًلنداء القريب مسافة أو حكما: اهلمزة وأي: وأشهر حروف النداء مخسة
  .ّلنداء كل منادى ) يا(و. لنداء البعيد) هيا(و) أيا(و

  : مثال الهمزة 
ُ عاذلة عصيترفكم من أم َْ  ي ي أال ال تعذلين أعاذلت َ

  :مثال أي
ُبكاء محامات هلن هديل ُّ ُأمل تسمعي أي عبد يف ٍ  رونق َْ

  :مثال أيا 
ِن النقا آ أنت أم أم سامل وبي ُّ ِ ٍن جالجل ساء بيْعَأيا ظبية الو   ْ ُ 

  :مثال هيا 
ُهيا أم عمرو هل يل اليوم منكم   ُبغيبة أبصار الوشاة سبيل َ ّ 

  :مثال يا 
ُعليك ورمحة اهللا السالم ُ ٍأال يا خنلة من ذات عرق   ِ ِْ 

                                                            
  ، املقتــــضب)٣٠٣(كتـــاب ســـيبويه . )  ٤٥( ص ٣ ج–هـــادي منــــر : النحـــو التطبيقـــي  )٩١(

  ) .١/٢٢٧(، شرح املفصل )٤/٢٠٢(



  
٩٧   هالل ناجي.  د–يف تيسري تعليم مباحث النحو 

  : أرى ))منادىال((ر مبحـث  حـول تيسي
َْنـفسها أو ) يا(رر للبحث عن عامل النصب يف املنادى هل هو   ال مب- ١

  .)٩٢ ()أنادي(لنيابتها عن الفعل، أو بفعل حمذوف تقديره 
الندبة : بعد املفاعيل، أو دراسة أبواب) النداء( أرى ضرورة دراسة - ٢

  .ُواالستغاثة بوصفهما من شعب النداء 
  .النحوي ألنه قضية صوتية يف املقام األول رخيم عن الدرس  وفصل الت

 ال داعي للنص عند اإلعراب، على أن هذا احلرف للمنادى القريب - ٣
  .ًزلة البعيد، وذاك اللفظ للمنادى البعيد حكما أو حقيقة  زل من الذي مل ين

ٌم على طرافته، وأنه وجه من وجوه  ألن الواقع اللغوي ال يسعف هذا التقسي
  .ية يف العربية الدقة واحلساس

فما الذي يدعو . ّ قضية بناء املنادى املفرد على الضم حتتاج إىل تأمل- ٤
ّيا حممد، مبنيا على الضم ؟؟: يف قولنا) حممد(إىل جعل  ُ  

ََوالنحاة عندما عددوا املبنيات مل يذكروا املنادى العلم املفرد، أو النكرة  ّ
  .مسلمون من املبنيات ويا . ويا رجالن. ُيا رجل: املقصودة يف حنو 

ُ لتابع املنادى أحكام حيسن تيسي- ٥   .رها  َْ
ونرى من املفيد اإلشارة إىل قرار جلنة األصول يف جممع اللغة العربية يف 

أنه ال مانع من إدخال باب  ((: ن املتضمن  القاهرة يف دورته اخلامسة واألربعي
غة منها عند عرض يل صن داللة ك االستغاثة والندبة يف باب النداء، مع تعيي

  .)٩٣( ))م من كتب النحو املدرسية رخي ًوترى أيضا حذف باب الت. أمثلتها

                                                            
  ) .١/٢٢٧(، شرح املفصل )٤/٢٠٢(، املقتضب )٣٠٣(كتاب سيبويه  )٩٢(
، كـانون )١٢١(، الـسنة الثانيـة ص ٤ - ٣ العـدد املـزدوج –لعربية األردين جملة جممع اللغة ا )٩٣(

  .١٩٧٩/  نيسان- الثاين



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشق ٩٨  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

رخيم واالستغاثة والندبة، أما  ودعا الدكتور شوقي ضيف إىل إلقاء أبواب الت
يا جعف، : ر يف صيغة النداء، إذ يقال يف جعفر رخيم وهو حذف احلرف األخي الت

. ة يف اللغة، وال داعي لعرضها يف كتب النحوفهو صيغة قدمية أصبحت مهجور
تلحق بالنداء، ويكفي أن تعرف الناشئة خاصة فهي صيغة ... ّوأما االستغاثة

استعماهلا، وال داعي لعرض ما يسوقه النحاة هلا من إعراب معقد، ومثلها 
  .)٩٤(الندبة

                                                            
مع اللغة العربية األردين  )٩٤( ، مـن منـشورات )٦٢(، ص ١٩٨٤ أيـار - املوسم الثقايف الثاين 

   .١٩٨٤ - جممع اللغة العربية األردين 


