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 الثالث الباب
 النحو علم بحوث

 النحو علم مفهوم: األول الفصل
 

 التى العلوم هى العربية فالعلوم. العربية اللغة علوم أحد النحو
 عشر ثالثة وهى طأ،الخ عن والقلم اللسان عصمة إلى بها یتوصل
 وهو والرسم ،)النحو اسم ویجمعهما( واإلعراب الصرف: علما
 والبدیع، والبيان، والمعانى، الكلمات، آتابة بأصول العلم

 وتاریخ والخطابة، واإلنشاء، الشعر، وقرض والقوافى، والعروض،
     55.اللغة ومتن األدب،

 أي الشيئ نحوا ینحو نحا من فهو اللغة ناحية من النحو وأما
 :وهى 57معان، خمسة على وجاء 56.قصده

 قصدك قصدت أي نحوك نحوت یقال القصد، .1
 مثلك أي نحوك برجل مررت نحو المثل، .2
 البيت جهة أي البيت نحو توجهت نحو الجهة، .3
  ألف مقدار أي ألف نحو عندى اه نحو المقدار، .4
 أقسام أي أنحاء أربعة على هذا نحو القسم، .5

. السمكة نحو آأآلت البعض وهو سادسا اإلسالم شيخ وزاد
 :نظم فى النحو معنى بعضهم جمع وقد

 58مثل وقسم قدر وجهة ☼ أصل قصد اللغة فى والنحو
 :منها معان، بعدة العلماء عرف فقد االصطالح ناحية من وأما

 59.العرب آالم إعراب علم هو .1
                                                            

    7. ص األول، الجزء ،سالدرو جامع الغالیيني،.  55
 795.ص.  المنجدمألوف، .  56
 16 ص، األول، المجلد. الصبان حاشية الصبان، على.  57
 25. ص األول، الجزء ،حمدون ابن حاشية، حمدون ابن.  58
 796.ص ،المنجدمألوف، .  59
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 استقراء من المستنبطة يسأیبالمق المستـخرج العلم هو .2
 التى أجزائه أحكام معرفة إلى ةالموصل العرب آالم
 60.منها ائتلف

 ةـالعربي كلمةـال والـأح اـبه تعرف ولـبأص مـعل وـه .3
 یعرض اـم حيث من أي اءـالبن و رابـاإلع حيث من
 61.ترآيبها حال فى اـله

 داخل الكلمة آل وظيفة بها تعرف التى القواعـد هو .4
   62.أعرابها آيفية و الكلمات أواخر وضبط الجملة

 أحوالها و الكلمة شكل بها یعرف التى اللغة قواعد هو .5
 63.مرآبا أو آانت مفردا

 الكلمة أواخر شكل بها یعرف التى اللغة قواعد هو .6
 64.مبنيا أو آانت معربا العربية

 حدود أن الباحث استخلص السابقة، التعریفات على بناء 
 بها یعرف قواعد بأنـه تلخيصها ویـمكن متقاربة آلها النحو مباحث
 ضبط وآيف جمال، مرآبة آانت أن بعد العربية الكلمة أحوال

 یظهر التعریف هذا ومن. الجملة فى ووظيفتها واعرابها أواخرها
 :وهى العربية الجملة ترآيب فى هامة مباحث على یحتوى النحو أن

 .بهما یتعلق وما والبناء االعراب أحوال عن المبحث -
 .العربية الجملة أحوال عن المبحث -
 .الجملة داخل الكلمات وظيفة عن حثالمب -

 

                                                            
 25. ص األول، الجزء ،حمدون ابن حاشية، حمدون ابن.  60
 16 ص، األول، جلدالم ،الصبان حاشية الصبان، على -
  8. ص األول، الجزء ،الدروس جامع الغالیيني،.  61
 17. ص األول، الجزء ،)السنة مجهول اإلسالمية، الثقافة دار(: بيروت ،العربية اللغة قواعد ملخص نعمة، فؤاد.  62

 63 .shorof/-arab/nahwu-hwusharaf.wordpress.com/bahasahttp://na 
64  .http://www.kangmahfudz.co.cc/2010/11/muqoddimah-pengertian-nahwu.html 
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 الثانى الفصل
 النحو علم مباحث

 جوانب یمس ألنه العربية العلوم أهم من یعتبر النحو آان 
 بالكلمات تتعلق التى القواعد یحتوى إنه. العربية اللغة فى مهمة

 أو الكالم صحيح یعرف وبه جمال، مرآبة آانت حينما العربية
 وبالجملةآان. الوظيفية الكلمات معانى یعرف ضاأی وبه خطائه،
 :یأتى ما مباحث یتضمن النحو

 اإلعراب .1
 اإلعراب مفهوم .أ 

 یعرب أعرب من مصدر هو اللغة ناحية من اإلعراب
 أعرب یلحن، ولم فصحهأو حسنه أي هـآالم أعرب: إعرابا
 أعرب عنها، بانأ أي حاجته من أعرب أبانه، أي الشيئ
 الكلمة أعرب بها، فصحأ أي بحجتـه أعرب بينه، أي كالمـبال
    65.وأوضحها اإلعراب من وجهها بين أي

 الختالف الكلم أواخر تغيـير هو صطالحاال ناحية ومن
 من والمراد. مقدرا أو آان لفظا عليها الداخلة العوامل
 فى آمـا الكلمة، آخر فى أثره یظهر مـا هو اللفظي اإلعراب

 وآخر بزیٍد ومررت زیًدا تأیور زیٌد جاء نحو من زیـد آخر
 من والمراد. یذهْب لم و یذهَب ولن یذهُب زید نحو من یذهب

 ینوى بل اآلخر فى أثره یظهر ال ما هو التقدیري اإلعراب
 الفتى جاء نحو من الفتى آخر فى المقدرة آالحرآات ویقدر
 زید نحو من یرضى وآخر بالفتى ومررت الفتى تأیور

 الذین یكن لم نحو فى قدرةالم والسكون یرضى لن و یرضى

                                                            
 495.ص ،المنجدمألوف، . 65
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 فيكون الكلمة آخر فى العامل یحدثه أثر أنه وقيل 66.آفروا
 اـم حسب زوماـمج أو مجرورا أو منصوبا أو مرفوعا آخره

 بتغـير آخره كلـش یتغير الذى هو وقيل 67.العامل ذلك یقتضيه
 68.الجمـلة فى موقعه

 الخطأ ألن. العربية اللغة فى هاما دورا یلعب واإلعراب
 المعنى فى والخطأ المعنى، فى الخطأ إلى یؤدى اإلعراب فى

 وذلك ذلك، يرـوغ العقيدة فى أو العمل فى الخـطأ إلى یؤدى
 رسوله قرئت نإ. ورسوله المشرآين من بریئ اهللا إن: نحو
. مستقيم فالمعنى بالنصب أو بالرفع قرئت وان فكفر، بالجر
 . ةیاأل بهذه ىیستو ما فيها تعددت الحكيم الذآر اتأی وفى

 اإلعراب أنواع .ب 
 والنصب الرفع وهى أقسام أربعة على اإلعراب وینقسم
 والنصب الرفـع ذلك من فلألسماء. والجزم والخفض
 والنصب الرفع ذلك من ولألفعـال فيـها، جـزم وال والـخفض

 ونعرف 69.آلها فمبني الحروف وأما فيها خفض وال زمـوالج
 واالسم الفعل فى انكونـی والنصب الرفع أن ذلك من

 والـخفض المعرب بالفعل مـختص الجزم وأن المعربين،
 المضـارع الفعل هى المعربات وأمـا. المعرب باالسم مختص
 وجميع النسوة، نون وال التوآيـد نونا به یتصل لم الذى

 70.منها قليال إال األسماء
 اإلعراب عالمة .ج 

                                                            
 األول، ءالجز ،)م2005/هـ1426 الحرمين،: اندونيسيا( ،اآلجرمية متممة شرح الدریة الكواآب الباري، عبد بن أحمد بن محمد.  66
 13-12. ص

  14. ص األول، الجزء ،الدروس جامع الغالیيني،. 67
 23. ص األول، الجزء ، ملخص نعمة،.  68
 15-13. ص األول، الجزء ،الكواآب الباري، عبد. 69

 14. ص األول، الجزء ،الدروس جامع الغالیيني،.  70
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 عـرابلإل أن یظهر المطردة اللغویة الظواهر علـى بناء
 أو بالـحرآة تـكون أن إمـا اإلعراب وعالمـات عالمـات،
 والفتـحة الضمة: فثـالث الحرآات فأمـا. بالحذف أو بالـحرف
. والياء والواو والنون األلف: فأربعة األحرف وأما. والكسرة

 و بالسـكون، ویسمى الحرآة قطع تكون أن فإمـا حذفال وأما
 المعتـل المضارع ىف اآلخر حذف ویكون اآلخر قطع إما

 َیـْدُع، َلْم و َیـْمِش وَلْم َیْرَض َلْم مثـل جزم بأداة المسبوق اآلخر
 المنصوب المضارع فى النون حذف ویـكون النون قطع وإمـا
 یاء أو الجمع واو أو االتثنـية ألف بـه المتصل المجزوم أو

 71.اَتْكُتبـُْو َلْن و وَالَتْكُتِبي َیْكُتَبا َلْم مثل المخاطبة
 

 الرفع عالمة .1
 واأللف والواو الضمة وهى عالمات أربـع وللمرفوع

 أربعة فى للرفع عالمـة فتـكون الضمة فأما. والنون
 المؤنث عـوجم التكسير وجمع المفرد االسم فى مواضع
 اـوأم. ئشي أخرهب یتصل لم الذى ارعالمض والفعل السالم
 المذآر عجم ىـف ينـموضع فى عـللرف ةعالم كونـفت الواو
 عالمة فتكون األلف وأما. الخمسة األسماء وفى السالم
 عالمة فتكون النون وأما. خاصة األسماء تثنية فى للرفع
 أو تثنيةال ضمير به لـاتص ذاإ ارعـالمض لالفع فى عـللرف
 .المخاطبة المؤنثة ضمير أو عـجمال يرـضم
 

 النصب عالمة .2

                                                            
 15. ص األول، الجزء ،الدروس جامع الغالیيني،.  71
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 والياء ةكسرـوال واأللف الفتحة اتـعالم خمس للنصبو
 ثالثة فى للنصب عالمة فتكون الفتحة فأما. النون وحذف
 المضارع والفعل التكسير وجمع المفرد االسم فى: عـمواض
 عالمـة فتكون األلف وأمـا. شيئ خرهآب یتصل لم الذى

 عالمة فتـكون الكسرة وأما. الـخمسة األسماء فى للنصب
 عالمة فتكون الياء وأما. السالم المؤنث جمع فى للنصب
 النون حذف وأما. السالم المذآر عوجم التثنية فى للنصب
 رفعها التى الخمسة األفعال فى للنصب عالمـة فتـكون
 .النون بثبات
 

 الخفض عالمة .3
 فأما. والفتحة والياء الكسرة اتعالم ثالثـة وللخفض

 االسـم فى مواضع ثالثـة فى للخفض عالمة فتـكون الكسرة
 وجمع المنصرف التكسير وجمـع المنصـرف المفرد
 ثالثـة فى للخفض عالمـة فتـكون الياء وأما. السالم المؤنث
 المذآر عـوجم والتثنية الخمسة األسماء فى: مواضـع

 الذى االسم فى للخفض عالمة فتكون الفتحة اـأم. مـالسال
 .  نصرفیأل

 
 الجزم عالمة .4

 فيكون السكون فأما. والحذف السكون عالمتان وللجزم
 وأما. األخر الصحيح المضارع الفعل فى للجزم عالمة
 المعتل المضارع الفعل فى للجزم عالمة فيكون الحذف
 .النون بثبـات رفعـها التى األفعال وفى األخر
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 البناء .2
 البناء مفهوم . أ

 صفة على شيـئ على شيئ وضـع اللغـة ناحية من البناء
 ةالـكلم آخر لزوم االصطالح ناحيـة ومن الثبوت بها یراد

 حالـة الـكلمة آخر لزوم أنه وقيـل 72.سكونا أو حرآـة
 فيها تؤثر فال تسبقها التى العوامـل اختلف وإن واحدة

 بتغير آخره شـكل یتغير ال الذى وهو 73.المختلفـة العـوامل
 الحروف جميع هى والمبنيات 74.الجـملة فى موقعه

 أو التوآيد نونى إحدى به والمتصل مادائ واألمر والماضى
 الحروف فى األصل اوأم. األسماء وبعض النسوة ونن

 75.فاإلعراب األسماء فى وأما فالبناء واألفعال
 البناء أنواع . ب

 76:أنواع أربعـة على البناء ینقسـم
 .َلْم و اْآُتْب: مثل السـكون، آخره یالزم أن إمـا .1
 .َحْيُث: مثل الضـم، آخره یالزم أن إمـا .2
 .َنأی و َتَبَآ: مثل الفتـح، آخره یالزم أن إمـا .3
 .هؤالِء: مثل الـكسر، آخره یالزم أن إمـا .4

 
   الجملة .3

 الجملة مفهوم . أ
 ناحية من وأما 77.الشيئ جماعة اللغة ناحية من الجملة
 قول أنها وقيل 78.اليه مسند و مسند من ترآب فما االصطالح

                                                            
 13. ص األول، الجزء ،الكواآب الباري، عبد.  72
 14.ص األول، الجزء ،الدروس جامع الغالیيني،.  73
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 الباطُل وزهق الحق جاء" مثل أليه، ومسند مسند من مؤلف
 79".زهوقـا آان الباطل إن

 
 

 الجملة أنواع . ب
 وذهب 80.والفعليـة االسميـة: نوعـان العربية والجـملة

 لـمح لها وجملة واسمية فعلية وهى أقسام أربعة أنها اآلخر
  81.اإلعراب من لها محل ال لةـوجم اإلعراب من
 الفعلية الجملة  .1

 ،82والفاعـل الفعـل من تألف مـا هـى الفعليـة الجمـلة
 ُیْنَصر نحو الفاعـل ونائب الفعـل أو العذل، السيف سبق نحـو

 المجتهد یكون نحو وخبره واسمه الناقص الفعل أو المظلوُم،
 .سعيدا

 االسمية الجملة  .2
 وتكون يرضم أو باسم دأتب التى هى االسمية الجملة

 نحن و حاضر لالرج نحو ،83وخبر مبتدأ من مرآبة
 من مؤلفة آانت ما أنها الدروس جامع فى وُذآر. مجـاهدون

 وخبر مبتدأ أصله ممـا أو منصور، الحق نحو والخـبر لمبتـدأا
 ال مسافرا، أحٌد مـا فيه، ریب ال مخذول، الباطل إن نحو

                                                                                                                                                                          
 102.ص ،المنجدمألوف، .  77
 102. ص ،المنجدمألوف، .  78
 212. ص الثالث، الجزء ،الدروس جامع الغالیيني، . 79
 169.ص األول، الجزء ، ملخص نعمة،.  80
 213. ص الثالث، الجزء ،الدروس جامع الغالیيني،.  81
 213. ص الثالث، الجزء ،الدروس جامع الغالیيني،.  82
 169.ص األول، الجزء ، ملخص نعمة، -

 169.ص األول، الجزء ، ملخص نعمة،.  83
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 حـين الت بالعافية، إال أحد من خيرا أحٌد إن قائما، رجٌل
  84.مناص

 
 
 اإلعراب من محل لها التى الجمل  .3

 صح إن الجملة هى اإلعراب من محل لها التى الجمل
 أو النصب أو الرفع اإلعراب من لها آان بمفرد، هاتأویل
 ومن 85.آإعرابه إعرابها ویكون به ُتؤوَّل الذى آالمفرد الجر،
 إن اإلعراب من محل لها التى الجمل أن ُیستنَتج التعریف ذلك
 یعمل خالد نحو الرفع، محلها آان وع،مرف بمفرد ُأوِّلت آانت
 بمفرد ُأوِّلت إنو. للخير عامل خالد التأویل فإن الخير،

 فإن الخير، یعمل خالد نحوآان النصب، لهامح آان منصوب،
 مجرور، بمفرد ُأوِّلت وإن. للخير عامال خالد آان التأویل
 فإن الخير، یعمل برجل مررت نحو جر، محل فى آانت
 أویلت یصح لم وإن. يرـللخ امٍلـع برجل مررت التأویل
 من محل لها یكن لم موقعه واقعة غير لكونها بمفرد، الجملة

 الذى اءج الیق أن صحیأل إذ آتب، الذى اءج نحو اإلعراب،
 .آاتب
 :86فسبع اإلعراب من محـل لها التى الجمـل وأما

 خبرا آانت إن الرفع اإلعراب من ومحلها خبرا الواقعة .أ 
 للجنس، النافية" ال" أو بالفعل المشبهة األحرف أو للمبتدأ
 ال ،نظيفة ثيابه الرجل نإ ،مورقة انهاصأغ األشجار نحو

 عن خبرا آانت إن والنصب. ةـدوحمم سيرته آسوَل
                                                            

 213. ص الثالث، الجزء ،الدروس جامع الغالیيني،. 84
 213. ص الثالث، الجزء ،الدروس جامع الغالیيني،.  85
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 ،یظلمون آانوا أنفسهم: تعالى آقوله الناقص، الفعل
   .ùs‹x2rtçθδy$ ρuΒt$ .x%Šßρ#( ƒtøèy=èθχš: وقولـه

 العدو على ننتصر نحو النصب، لهاومح حاال الواقعة .ب 
 .واحد ید نحنو

: تعالى آقوله ضا،أی لنصبا لهاـومح به مفعوال ةـالواقع .ج 
%s$Αt )ÎΤoÎ’ ãt7ö‰ß #$!«.   

# :تعالى آقول الجر، ومحلها إليها اافمض الواقعة .د  x‹≈ yδ ãΠöθtƒ 

ƒtΖxìß #$9Á¢≈‰Ï%Ït ¹Ï‰ô%èγßΝö .  
 بإذا أو بالفاء اقترنت إن جازم، لشرط جوابا الواقعة .ه 

 …ρuΒt ƒãÒô=Î≅È #$!ª ùsϑy$ 9sµç: تعالى آقول الجزم، لهاـومح الفجائية
ΒÏô δy$Š> .هوقول :ρu)Îβ ?èÁÅ7öγßΝö ™yŠhÍ∞yπ8 /Îϑy$ %s‰£ΒtMô &rƒ÷‰É‰κÍΝö )ÎŒs# δèΝö 
ƒt)øΖuÜäθβt.        

 آقولـه الرفع، إما الموصوف بحسب ومحلها صفة الواقعة .و 
 نحو النصب، وإما. ρu`y%!u ΒÏô &r%øÁ|$ #$9øϑy‰ÏƒΖuπÏ ‘u_ã≅× „o¡óët4 t:  تعالى
 للرج سقيا نحو الجر، إما و. بالده یخون رجال تحترم ال

     .أمته یخدم
 بحسب لهاومح اإلعراب من محل لها لجملة التابعة .ز 

 النصب إما و ،یكتب و یقرأ علي نحو الرفع إما المتبوع،
 تعبأ ال نحو الجر، وإما ،وتخفى تبدو الشمس آانت نحو

 .وأمته لنفسه فيه خـيَر ال برجـل
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 اإلعراب من اله محل ال التى الجمل .4
 تقع لم التى هى اإلعراب من لها محل ال التى الجمل

 من لها لمح ال التى الجمل وأما 87.المفرد االسم موقع
 :وهـى 88،فتسع اإلعراب

: تعالى آقوله كالم،ال مفتتح فى تـكون التى وهى االبتدائية . أ
!$̄ΡÎ) š≈ oΨ ø‹ sÜ ôã r& t rO öθs3 ø9 ≡ª!$# â‘θçΡ ÅV : تعالى وقوله ،#$ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ . 

 عما منقطعة كالم،ـال أثناء فى تقع التى وهى االستئنافية . ب
,t: تعالى آقوله جدید، آالم الستئناف قبلها، n=y{ ÅV≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# 

š⇓ ö‘ F{ $# uρ Èd, ysø9 $$Î/ 4 4’ n?≈ yès? $£ϑtã šχθä. Ì ô±ç„. أو بالفاء تقترن وقد 

=ϑn£$!: تعالى آقوله فاألول. يناالستئنافيت الواو sù $yϑßγ9 s?# u $[sÎ=≈ |¹ 

Ÿξyèy_ … çµ s9 u!% x. u à° !$yϑŠ Ïù $yϑßγ9 s?# u 4 ’ n?≈ yètG sù ª!$# $£ϑtã tβθä. Î ô³ ç„ .والثـانى 

ôM :آقولـه s9$s% Éb>u‘ ’ ÎoΤ Î) !$pκ çJ÷è |Ê uρ 4 s\Ρé& ª!$# uρ ÞΟ n=÷ær& $yϑÎ/ ôM yè|Ê uρ }§øŠ s9 uρ ã x. ©%! $# 

4 s\ΡW{ $% x..  

 قبلها، لما تعليال الكالم اءأثن فى تقع التى وهى التعليلية . ت
≅Èe: تعالى آقوله |¹ uρ öΝ Îγ ø‹ n=tæ ( ¨βÎ) y7 s?4θ n=|¹ Ö s3 y™ öΝ çλ°; .بفاء تقترن وقـد 

 .العقالء زینة فإنها بالفضيلة، تمسَّك: نحو التعليل،

                                                            
 174.ص األول، الجزء ، ملخص نعمة،. 87

 214. ص الثالث، الجزء ،الدروس جامع الغالیيني،.  88
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 إلفادة متالزمين شيئين بين تعترض التى ىوه ةاالعتراضي . ث
 والفعل ،والخبر آالمبتدأ وتحسينا وتسدیدا تقویة الكالم

 الـوالح واب،ـوالج والشرط ومنصوبه، والفعل ومرفوعه،
 ومتعلقه، الجر رفوح والموصوف، والصفة وصاحبها،

 .     حسنة قدوة اهللا رحمه آان نحو وجوابه، والقسم
. s‰ô &rùø=nxy Βt ?s“t1ª’4%: تعالى آقوله االسمي، للموصول الواقعـة . ج

 دريلمصا الحرف هو رفيالح والموصول الحرفي، أو
 أن: وهى أحرف، ةست وهو بمصدر بعـده وما ُیؤوَّل وهو
 Υwƒø´y# &rβ: تعالى آقول.  التسویة وهمزة ولو وما وآى وأّن
$oΨ t7 ÅÁè? ×ο t Í←!# yŠ.  

 .احتقرته أي شزرا إليه نظرت نحو التفسيریة، . ح
 يرـالتفس رفح من ردةـمج: 89امـأقس ثالثة والتفسيریة
 منه بأن، ومقرونة اذهب أي إليه أشرت لمث أيب ومقرونة

oΨ$!: تعالى قوله øŠ ym÷ρr'sù Ïµ ø‹ s9 Î) Èβr& Æì oΨ ô¹ $# y7 ù=à ø9 $#. 
 آقوله ولوال، ولو آإذا جازم غير لشرٍط جوابا الواقعة . خ

#: تعالى sŒÎ) u!$ y_ ã óÁtΡ «!$# ßx÷Gx ø9 $# uρ |M ÷ƒ r& u‘ uρ }¨$̈Ψ9 $# šχθè=ä{ ô‰tƒ ’Îû Çƒ ÏŠ «! $# 

% [`# uθøùr& xÎm7 |¡sù Ï‰ôϑpt ¿2 y7 În/ u‘ .وقوله :öθs9 $uΖ ø9 t“Ρr& # x‹≈ yδ tβ# uö à) ø9 $# 4’ n? tã 9≅ t6 y_ 

… çµ tF÷ƒ r& t ©9 $YèÏ±≈ yz % YæÏd‰|Á tF•Β ô ÏiΒ Ïπ uŠ ô±yz «!$# .وقوله :Ÿωöθs9 uρ ßì øùyŠ «!$# }¨$̈Ψ9 $# 

Ο ßγ ŸÒ÷èt/ <Ù÷èt7 Î/ ÏNy‰|¡ x ©9 Ù⇓ ö‘ F{ $#.  

                                                            
 216. ص الثالث، الجزء ،الدروس جامع الغالیيني،.  89
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 إلى ذهبت نحو اإلعراب، من لها محل ال لجملة التابعة . د
 .الطعام وتناولت لمنزلا
 

 الثالث الفصل
 النحو وظيفة

 فى وعالقته وظيفته واهتم النحو علم تعلم الباحث آان ما طال
 اللغة فى هام دور له النحو أن یستنتج أن یستطيع العربية، اللغة

 آانت حينما العربيـة الـكلمات فى مهمة جوانب یَمسُّ ألنه العربية
 منها أمور، فى العربيـة اللغة فى النحو وظيفة وتظهر. جمال مرآبـة
 أفضل النحـو وُیعتـبر. الفهم وصحـة التعبير وصحة القراءة صحة
 مـعل وهو أدائها، حسن على وعونا ،العربيـة اللغة فى ومـالعل

 فى آروُذ. اللسان لزیغ مـالمقي النطق، صواب إلـى لـالموّص العربية
 مروان بنا الملك عبد أن" العربية للغة ةاألساسي القواعد" الكتاب
 بعض وأوصى. الوجه فى الجذرى من أقبح الكالم فى اللحن: قال

 النائبة تنوبه الرجل فإن ألسنتكم أصلحوا بنى یا: فقال بنيه العرب
 یجـد وال ثوبه، صدیقه ومن دابته، أخيه من فيستعير فيها فيتجمل

 علما، عشر اثنى يةالعرب اللغة علوم وأما. لسانه یعـيره من
 90:النظم فى مجـموعة

 قرض لغة وبعدها***  قافية ثم عروض وصرف نحو
 وأنشاء

 اآلداب لها واالشتقاق***  محاضرة مْع معاٍن بيان خط
 أسماء

 وتفسيره ضبطه حيث من العربى اللفظ عن یبحث منها وآل
 هذه من التقدم حق له والذى .وترآيبا إفرادا اغتهوصي وتصویره

                                                            
 4-3. ص ،)هـ 1353 العلمية، الكتب وار: بيروت( ،العربية اللغة األساسية القواعد الهاشمي، احمد.  90



42 

 

  

 هـخطائ من كالمـال وابـص یعرف هـب إذ وـالنح المذآورة العلوم
 91.العلوم سائر فهم ىــعل هـبواسطت انـویستع

 بهـا یعـرف قواعد بأنـه" هو النحو علـم مفهومف ذلك على بناء
 ةـهام ةـووظيف دـقواع للنحو أن جـُیستنَت" ةـالعربي كلمةـال أحـوال

: منها آتابة، أو آان لسانا العربية اللغة ترآيب صحيح حفظ فى
 :ليوق. الفهم ولصحة التعبير ولصحة القراءة لصحة

 یلحن لم إذا ُتكرمه والمرء ☼ األلَكن لسان من ُیصلح النحو
 92األلسن مقيم حقا فأجلُّها ☼ أجلَّها العلـوم من طلبَت واذا

 :وقيل
 أتى حيث یكرمه ☼ للفتى زین النحو
 93یسكتا ان فحقه ☼ یعرفه یكن لم من

 یعرف وال الـحدیث یطلب الذى مثل: سلمة بن حماد وقال
 94.بها شعير وال مخالة رأسه فى الحمار آمثل النـحو

 القراءة صحة .1
 یقرأ برجل مر ما حين الدؤلى األسود أبى عن قيل
 َرُسوِله رـبج" َوَرُسوِلُه يَنـاْلُمْشِرِآ مَِّن َبِرىٌء اَهللا َأنَّ" القرآن
 وإن فكفر، بالجر رسوله أقر نإ من ألن 95.حـاألص عـوالرف
 الذآر اتأی وفى. مستقيم فالمعنى بالنصب أو بالرفع قرئت
 ذلك من ففزع. ةیاأل بهذه یستوى ما فيها تعددت الحكيم
 الهرم، من اـوشبابه الذبول من اللغة تلك نضرة ىـعل افـوخ

 عرفنا التى اللغة قواعد عن علما فألف. التشویه من وجمالها
 . لنحوا علم باسم

                                                            
 4-3. ص ،القواعد الهاشمي،. 91
 26. ص األول، الجزء ،حمدون ابن حاشية، حمدون ابن. 92
 26. ص األول، الجزء ،حمدون ابن حاشية، حمدون ابن. 93
 26. ص األول، الجزء ،حمدون ابن حاشية، حمدون ابن. 94
 26-25. ص األول، الجزء ،حمدون ابن حاشية، حمدون ابن .95
 5. ص ،القواعد الهاشمي، -
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 التعبير صحة .2
 رفعت هـابنت أن الدؤلى األسود أبى عن نقل ما ذلك من
 ما" قالت ثم وحسنها، النجوم بجهة وتأّملت السماء إلى وجهها
 بنية یا" لها فقال. اإلستفهام صورة على" السماِء أحسُن
 ما: قولى" لها فقال" التعجب أردت إنما" فقالت ،"نجومها
    96.فاك وافتحى" السماَء أحسَن

 الفهم صحة .3
 آانت لسانا العربية الكلمة فهم فى هامة وظيفة وللنحو

 القراءة فى صحيحا من آان إن المخاطب، أو للمتكلم آتابة أو
 قصة السابقة آالقصة. العكس وآذا صحيح ففهمه التعبير، أو

 االستفهام، بصيغة التعجب تعبر التى األسود أبى ابنت
 الخطأ وذلك. النصب أو بالرفع عليه ما یجر الذى والقارئ
 العمل فى طأـالخ إلى یؤدى المعنى وتغير المعنى تغير سبب
 . ذلك إلى وما الحكم فى أو العقيدة فى أو

                                                            
  5. ص ،القواعد الهاشمي،.  96


