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 : المجرورات /األنواع و الدالالتسابعالدرس ال
 

    
يطلق هذا المصطلح على اللفظ الذي يلحقه الجر، و ذلك بدخول عامل الجر المتمثل في  المجرور:     

 "حرف الجر" أو "اإلضافة" أو "التبعية" )أي المجاورة(.
الكسر(.        : هو االسم الذي يسبقه حرف الجر فيحدث فيه الجر )جرالالمجرور بحرف  (1

 و السؤال ما هي الحروف التي تجر؟ و ما هي أقسامها؟ و ما داللتها؟

 نها.عهي الحروف التي تدخل على االسم فتجره بالكسرة أو ما ينوب  :الحروف الجارة -                      

 قسمت حروف الجّر إلى ستة أقسام: :أقسام حروف الجرـ                       

حروف الجر التي تجر الظاهر و المضمر و عددها سبعة: من، إلى، عن، على، الباء، •                             
 الالم، و في.

 حروف الجر التي تختص باالسم الظاهر، و عددها ثالثة: الكاف، حتى،.     و الواو.•                             

ما يجر لفظ الجاللة، أو لفظ الرّب مضافا إلى الكعبة أو إلى ياء المتكلم. و عددها: حرف •                             
 واحد "تا". 

 57}تا هللا ألكيدّن أصنامهم{ األنبياء/                                

 ألفعلنَّ كذا و كذا".تربِّّي "و  ،"تَرّبِّ الكعبة"و قالت العرب:                                 

ما يجر ظاهرا بعينه و هو "ما" االستفهامية أو المصدر المؤول المسبوق بأْن و "كي" •                             
 ه.مَ يْ فكما أّن الالم جارة في لَِّمه، كذلك كَ  ؟مثال: جئتك أمس، فتقول سائال: َكْيَمه أو لَِّمه

أنت  إذا سبقها حرف الجر غالبا، كما في قوله تعالى: }فيمَ  و تحذف ألف "ما" االستفهامية                             
 .43من ذكراها{ النازعات/

هنا  منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد كي، و كيمني كرِّ كرمني. فت  و تقول: جئتك كي ت                               
ة للمصدر المؤول من المضمرة و الفعل.      جارَّ

أو الحاضر، و الحرفان: مْنذ   معيَّنا في الماضي إالّ  ما يجر إالَّ اسم الزمان والذي ال يكون•                             
ْذ. مثال: ما   .)زمن معين(يومِّ الجمعةِّ منذ   ماٍض()رأيتهو م 

   .يومِّ الجمعةِّ  مذْ أو ما رأيته                                                          

  .)الحاضر(أو ما رأيته منذ يومنا                                                         

 .)مبهم(وقتٍ منذ غٍد. أو ما رأيته منذ  (مستقبل)هأرا و ال يصح القول: ال                             

" من حروف الجر التي تختص باسم نكرة موصوفة، غالبا أو بضمير •                               بَّ شذوذا. مثال   "ر 
بَّ رجل صالح لقيته.  األول: ر 

بَّه  رجال لقيت  / ربه رجاال ...                                   ربه نساء... /مثال الثاني: ر 



بَّ و يبقى عملها نحو قول الشاعر:و قد                                يحذف ر 

 و ليٍل كموج البحر أرخى سدوله        عليَّ بأنواع الهموم ليَْبتَلي.                                  

سم الظاهر و المضمر: من، إلى، عن، على، و من حروف الجر التي تجر اال: دالالت حروف الجر -                      
 الباء، و الالم، و في. و لهذ الحروف دالالت نذكر بعضا منها:

 نحو قوله تعالى: }ومن الناس من يقول آمنا باهلل و اليوم لتبعيضل تأتي "من" داللة "ِمْن": •
 اآلخر و ما هم بمومنين{ البقرة/.

  نحو }فاجتنبوا الرجس من األوثان{ و لبيان الجنس:                                    

  نحو قوله تعالى: }سبحان الذي أسرى بعبده ليال من المسجد الحرام{ للغاية: و                                    

نحو: ما جاءني من أحٍد. بشرط أن يكون المجرور نكرة، و أن تسبق  تأتي زائدة: و                                    
 باستفهام أو نفي أو نهي.

 نحو قوله تعالى: }أرضيتم بالحياة الدنيا من اآلخرة{ تأتي بمعنى "بََدَل":و                                      

في قوله تعالى: }سبحان الذي  تأتي للداللة على انتهاء الغاية في الزمان والمكان. :"إلى"داللة  •
 أسرى بعبده ليال من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى{ اإلسراء

 طبق{ أي بعد طبق. تأتي بمعنى "بعد" نحو قوله تعالى: }لتركبن طبقا عن داللة "عن": •

تأتي لالستعالء كثيرا، نحو قوله تعالى: }و عليها على الفلك تحملون{  داللة "على": •
 .22المؤمنون/
 "في" نحو قوله تعالى: }و دخل المدينة على حين غفلة من أهلها{. و بمعنى

نحو قوله تعالى: }و إنكم لتمرون عليهم مصبحين و بالليل{ أي في تأتي للظرفية  لباء":داللة "ا •
 الليل.
للسببية نحو قوله تعالى: }فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، و  و تأتي

 بصدهم عن سبيل هللا كثيرا{

 تأتي للملك نحو قوله تعالى: }هلل ما في السموات و األرض{ "الالم": داللة •

 و تأتي للتقرير نحو: وَهبت  لزْيٍد ماالً.                                    

 و تأتي زائدة نحو قوله تعالى: }إن كنتم للرؤيا تعبرون{ الالم زائدة.                                    

 للتعليل نحو قول الشاعر: وتأتي                                

ّزة         كما انتفض العصفور بلّله القْطر. وإني                                        لتعروني لذكراك هِّ

في األرض{  وماتأتي للظرفية كثيرا، كما في قوله: }له ما في السماوات  "في": داللة •
: "دخلت الناَر امرأةٌ في وسلمللسببية نحو قول رسول هللا صلى هللا عليه  وتأتي  .255البقرة/

 هي تركتها تأكل من خشاش األرض". والحبستها، فال هي أطعمتها هّرة 

 

 



 أسئلة تطبيقية:

 الظاهر فقط؟ منهل تجر  -

 ـ عيِّّن حروف الجر في األمثلة اآلتية: 

 قال تعالى: }حتى مطلع الفجر{ القدر.        

 .91تا هللا لقد آثرك هللا علينا{ يوسف/وقال: }            

 .116: }كٌل له قانتون{ البقرة/وقال            

 .71ما تشتهيه األنفس{ الزخرف/ وفيها: }وقال            

                                    السميع البصير{. وهو: }ليس كمثله شيء وقال            

 

: إسناد اسم إلى غيره على تنزيل الثاني من واصطالحا االضافة لغة: اإلسناد. :المجرور باإلضافة (2
 األول منزلة تنوينه، أو يقوم مقام تنوينه.

 االسم الثاني منزل التنوين في االسم األول "غالم ". وهو: غالم  زيٍد، حيث أ نزل "زيٍد" مثال األول 

جمع المذكر السالم: مسلمون. فإذا أضفَت  وفي: اإلضافة إلى المثنى، كقولنا: مسلمان، الثاني ومثال 
النون التي وجب حذفها لهذه العلة، ألن هذه قلت "مسلما القرية" فأقمت المضاف إليه "القرية" مقام 

 .نفسه في "مسلمو المدينة" واألمرالنون قامت مقام التنوين في المفرد. 

    .1{ المسد/وتبّْ قوله تعالى: }تبَّت يدا أبي لهب  ومنه            

"مرسلوا" وجوبا ألن  وفي. حيث حذفت النون في "يدا" 27: }إنَّا مرسلوا الناقة{ القمر/وقوله            

 أنواع:  واإلضافةقد حلت محل التنوين.  والناقةِّ كالًّ من لهٍب 

    اإلضافة قسمان: مْحَضة، و غير مْحَضة. :أنواع اإلضافة •

تفيد بها المضاف تعريفا و ال تخصيصا، و ما هي اإلضافة التي ال يس :اإلضافة غير المحضةأ(         
 تسميتها بهذه التسمية إال ألنها في نية االنفصال.

 مثال ذلك: ضارب  زيٍد، فهي في نية ضارٌب زيداً.       

 أخفُّ من ضارٌب زيداً. و تسمى أيضا: اإلضافة اللفظية ألنها أفادت التخفيف فضارب  زيدٍ   

 و يجتمع في هذه اإلضافة شيئان:

 كون المضاف وصف )مشتق(. -                    

  و كون المضاف إليه معموال لذلك الوصف )المشتق(. -                



هذه اإلضافة أساسا  منصوبه. و تقعاعل، و زيٍد هو معمول ضارب بمعنى و هو اسم فوصف فضارب  
   : اسم الفاعل: كضارب  زيٍد.في ثالث مشتقات )صفات/ أوصاف(

ْعَطى الدينارِّ زيداً. اسم المفعول نحو:  و                             محمد م 

                           .  و الصفة المشبهة باسم الفاعل نحو: زيٌد حسن  الوجهِّ

                                                 

و هي خالف غيرالمحضة، و تعرف باإلضافة المعنوية ألن المضاف إليه   :اإلضافة المحضةب(       
ف بالمضاف المعرفة، و يتخصص إذا كان المضاف نكرة، نحو:  و هو "زيٍد" ـف"غالم  زيٍد"، يتعرَّ

 هو المضاف إليه/ فهو معرفة.معرفة، و "غالم " نكرة و المضاف 

بمعنى أنه ص ولهذا تخصَّ إليه و هو نكرة مضاف  :الم  وغ   ،" مضاف وهو نكرةامرأةٍ و في غالم  امرأةٍ، "
 .لم يعد نكرة مشاعة

 :واإلضافة المحضة تأتي على أقسام ثالثة

   }بل مكر  الليلِّ  :نحو قوله تعالى ،ن يكون المضاف ظرفا للمضافأ اوضابطه ":فيالمقدرة بـ"•        
{ سبأ/ ضافة على وكذا النهار ظرف للمكر. و اإل "مكر  فالمضاف إليه الليل ظرف للمضاف "، 33و النهارِّ

ال تكون اإلضافة على معنى "في"  :يقولوننحويين الكثر وأ .و في النهارِّ  في الليلِّ  تقدير "في" بل مكرٌ 
 .ها ابن مالكقرَّ وأ

و صالحا لإلخبار به عنه ف إليه كال للمضاف، او ضابطها أن يكون المض درة بـ"ِمْن":المق•        
نحو: هذا خاتم  حديٍد، فالخاتم جزء من الحديد، و الحديد كلٌّ و الخاتم جزء. كما أنه يصلح أن يخبر به عن 

 الخاتم فنقول الخاتم  حديٌد.

 م اليد لعلّيٍ أو يٌد لعلّيٍ.يد  علّيٍ و تقدير الكال ":المقدرة بـ"الالم•        

 و يكون هذا النوع من الجر في الصفة و التوكيد و عطف النسق )التوابع(. :المجرور بالمجاورة(3

 "النعت" نحو:  مثال التبعية -        

ت لمجاورتها.خربٍ جحر ضّبٍ  هذا                                 ، جرَّ

رَّ خرب لمجاورته لضب.                           هذا جحٌر لضّبٍ، فج 

: يا صاحِّ بلِّّغ ذوي الزوجات كلهم. "كلهم" توكيد لـ"ذوي" مجرور لمجاورته      مثال التوكيد -         
 للزوجات.

ك ْم و         . و في كم، و النصب عطف على وجوهَ 6{ المائدة/نافع و حفص( )قراءةلَك مأرج  }و امسحوا برؤوسِّ

كم )المجاورة(. )قراءة الباقين(قراءة و أرجلِّكم  1مجرور عطفا على رؤوسِّ

 

 
                                                           

 ، و مغني اللبيب.307-298عليكم الرجوع إلى شرح شذور الذهب البن هشام   1



 : حروف العطف/ األنواع و الدالالتثامنالدرس ال 

 

العطف لغة: الرجوع إلى الشيء بعد اإلنصراف عنه، كأن تقول: عطفت من مكة إلى داري بعد أداء 

 فريضة الحج.

 اصطالحا: هو الرجوع إلى األول لتوضيحه بالثاني.العطف 

و هو أنواع: عطف بياني، و عطف نسق. و عطف النسق يكون بحروف العطف، فما هي حروف 

 العطف؟

 قسم النحاة حروف العطف إلى قسمين: قسم متفق عليه و قسم مختلف فيه. حروف العطف: (1

 الواو، و الفاء، و ثم، وأو، وبل، وال. :حروف العطف المتفق عليها أ(          

  معاني حروف العطف: : لكن، إما، حتى، أم.ب( حروف العطف المختلف فيها        

اء زيد و عمرو: المعنى أنهما اشتركا جتأتي لمطلق الجمع من غير ترتيب،  معنى "الواو": -

 ثالثة معان. في المجيء، ثم يحتمل الكالم

 .أن يكونا جاءا معا )هذا أرجح أكثر( -1       

(، مثل قوله تعالى: }إذا زلزلت األرض أن يكون مجيئهما على الترتيب )راجح كثيرا -2       

 .3-1زلزالها و أخرجت األرض أثقالها و قال اإلنسان مالها{ الزلزلة/

، مثل قوله تعالى: }ماهي إال أن يكون المجيء على عكس الترتيب )مرجوح قليال( -3       

 .24حياتنا الدنيا نموت و نحيا{ الجاثية/

 تأتي للترتيب و التعقيب و هو مذهب الجمهور. معنى "الفاء": -

أعطيناك  تأتي لمجرد السببية و الربط من غير إفادة العطف، نحو قوله تعالى: }إنا -1       

. و التعليل ألن اإلنشاء ال يعطف على الخبر           2-1الكوثر/ {، فصل لربك و انحرالكوثر

 و بالعكس.

تأتي لمحض العطف نحو قوله تعالى: }و الذي أخرج المرعى، فجعله غثاًء أحوى{  -2      

 . و الترتيب.5-4األعلى/

}فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه{  أن تأتي عاطفة و سببية، نحو قوله تعالى: -3      

 . 37البقرة/

 للترتيب و التراخي. :معنى "ثم" -

خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للمالئكة{ على تقدير: "و لقد  الترتيب في قوله تعالى: }و لقدإفادة 

 خلقنا أباكم ثم صورنا أباكم ثم قلنا..."



أن للغاية و التدريج. و المراد بالغاية: منتهى الشيء أو آخره، و معنى التدريج:  معنى "حتى": -

 ما قبلها ينقضي شيئا فشيئا إلى أن يبلغ الغاية، نحو:

و الزاد حتى نعله ألقاها. عطف نعله  (األثاث، و الرحل كالسرح للحصان):رحلهيخفف  ألقى الصحيفة كي   

 بحتى، ألنه بعض من المعطوف عليه، أي ألقى ما يثقله حتى نعله ألقاها.  

 فالمعطوف جزء من المعطوف عليه. رأَسها.أكلت  السمَكة حتى و كذا   

{ و 2و الكْيس   1حديث رسول هللا عليه الصالة و السالم: }كل شيء بقضاء و قدر، حتى العْجز   و جاء

زِّ المضاف "شيٍء"، أما الرفع فعطفا على الصدر "كل".  روي بجر العجزِّ و الكيسِّ عطفا على عج 

 تأتي بمعنى التخيير و اإلباحة، و يتحقق في أسلوب الطلب.  معنى "أو": -    

عقدتم األيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط قوله تعالى: }و لكن يؤاخذكم بما  رفمثال التخيي

فكفارة اليمين تكون بأداء واحدة من هذه  .89المائدة/ {ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة

 الثالث و ال جمع بينها.

له و كذا قوله تعالى: } فمن كان منكم مريضا أو به أذى من و ال تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محِّ

. فـ"أو" في هذه اآلية أفادت التخيير في الفدية بأحد 196البقرة/ {رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك

 هذه األشياء: الصوم، أو الصدقة، أو النسك و ال جمع بينها.

قوله تعالى:}و ال يبدين زينتهن إال لبعولتهن أو آبائهن أو آباء  : فيتجلى هذا المعنى لـ"أو"  فيأما اإلباحة

بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت 

أيمانهن أو التابعين غير أولي اإلربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء{ 

. فـ"أو" في سياق اآلية أفادت معنى اإلباحة، حيث أبيح للمؤمنات إبداء زينتهن للمحارم من 31النور/

األب و األخ و الخال و العم و ابن األخ و ابن األخت، و كذا للزوج و أبي الزوج و أبناء الزوج و 

 الطفل. 

تعيين، ألنها صاحبت "أم" همزة ال تفيد "أم" طلب التعيين بعد همزة االستفهام و تسمى م":أمعنى " -   

أزيد عنك أم عمرو؟ فأنت تريد تعيين أحدهما إذا كنت متيقنا بوجود التي تفيد التعيين، و مثال ذلك: 

 أحدهما عنده، و ال يجاب عن و هذا االستفهام بـ"نعم" أو "ال" أو "بال". إنما بقولك: زيد أو تقول عمرو.

الجملة مثبتة ال منفية، نحو: هذا زيد ال عمرو. أو أمر تفيد العطف شريطة أن تكون  معنى "ال": -   

 نحو: اضرب زيدا ال عمرا.

 تفيدان العطف، مثال: جاءني زيٌد لكن عمرو، بل عمرو. معنى "لكن"و "بل": -  

 .  3أو ما جاءني زيد لكن عمرو                                                

       

                                                           
: عدم القدرة على أداء الطاعات، و التسويف، و ترك العمل.  1  العَْجز 
: النشاط و ال  2  حذق في األمور.الكْيس 
 . 2، تعليق أحمد عزو عناية. و كتاب شرح قطر الندى و بل الصدى البن هشام ج2و لالستزادة عودوا إلى شرح الدماميني على مغني اللبيب ج  3



 : التعريف والتنكيرتاسعالدرس ال

 

مصدر الفعل نكر ينكر تنكيرا مشتق من النكرة. و يعني: خالف التعريف، و  التنكير)النكرة(:

هو خاصية من خصائص األسماء، أي أن األسماء تقسم باعتبار التنكير و التعريف إلى معارف 

 و نكرات، و النكرة أصل و المعرفة فرع عليها.

بَّ امرأة. :النكرةعالمة  بَّ رجل و ر  " نحو: رجٌل و امرأةٌ، فتقول: ر  بَّ  هو قبول االسم لـ"ر 

بَّ عليهما نحو قول الشاعر سويد بن  و استدل النحاة على وقوع "من" و "ما" نكرتين بدخول ر 

 :حارثة الذبياني )شاعر مخضرم(

بَّ من            عأنضَجْت غْيظا قلبَه                  ق ر   د تمنى لي مْوتاً لم ي طِّ

 و قول آخر: 

ها بغير احتيال                 ال تضيقَنَّ باألمور فقد           ت كَشف  َغَماؤ 

قال مابَّ ر                   تكره  النفوس  مَن           األمرِّ له فَْرَجةٌ كَحّلِّ العِّ

بَّ على النكرات فقط؟ و السؤال:  هل تدخل ر 

بَّ دخولها على النكرات لكن قد تدخل على األسماء المعارف كالضمير شذوذا الغال الجواب: ب في ر 

 نحو قول أحدهم: 

بَّه  فتْ                      ث  المجَد دائِّبا فأجابوايةً ر      دعوت  إلى ما            يورِّ

علق بعضهم على أن الضمير في هذا الشاهد "نكرة، و ذلك ألن الضمير راجع إلى ما بعده من  و قد

 . 1قولك "فتية"، و فتية نكرة. و هذا رأي الكوفيين و لم يرجحه ابن مالك، فالضمير أصاله معرفة

ْرفَان التعريف )المعرفة(: فه تعريفا و معرفة، اسم من العِّ فه يعّرِّ عرفته،  هو فعل مصدر الفعل عرَّ

ْرفانا إذا علمته بحاسة  من الحواس الخمس. و هي خاصية من خصائص األسماء مثل: رجٌل، عِّ

.  الرجل 

". عالمة المعرفة: بَّ  عدم قبول االسم المعرفة لـ"ر 

حدد ابن هشام المعارف في ستة أنواع: الضمير، العلم، اسم اإلشارة، اإلسم  : و المعارف أنواع

  اإلسم المحلى باإلضافة:و بـ"أل".الموصول، اإلسم المحلى 

مذهب أهل البصرة، و يسميه  أعرف المعارف بعد لفظ الجاللة و هو: يعد الضمير الضمير •        

الكوفيون: الكناية )أو المكني(، و هو ما دل على متكلم نحو: أنا و نحن أو مخاطب: أنت، أنتما، أو 

 غائب نحو: هو و هي و هما.
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 الضمير اسم جامد يدل على المتكلم أو المخاطب أو الغائب. * هل الضمير مشتق؟ :

 * ما حكم الضمير؟ : حكم الضمير البناء لعلة شبهه بالحرف.

* ما الفرق بين الضمير و الكناية أو المكني؟ : هما اسمان بمعنى واحد. فالضمير تسمية البصرة و 

 الكناية أو المكني تسمية الكوفيين و من تبعهم.

 قسم النحاة الضمير باعتبارات مختلفة إلى: اع الضمائر؟ : * ما هي أنو

 :باعتبار التكلم و الخطاب و الغيبة  إلى -    

 : "أنا" و "نحن" : نحن المسلمون، أنا يوسف.ضمير المتكلم -1              

، أنتما و أنتم و أنتن.ضمير المخاطب -2                : أنت و أنتِّ

 : هو، هي، هما، هم، هن : }إنا أنزلناه{.الغائب ضمير -3              

 : و باعتبار االنفصال و االتصال إلى -   

. : إياني، إياك، إياه، إياها، إياهما، إياهم، إياكن، إياهن، إياكما، إيانا، ضمائر منفصلة -1                إياكِّ

، ضربها ... و عددها اثنى عشر ضميرا.: ضمائر متصلة -2                ضربت، ضربتِّ

 و تقسم هذه األخيرة باعتبار موقع اإلعراب إلى:   

ين، و تاء التأنيث، و واو الجماعة، و نون النسوة، : كألف االثنضمائر تأتي في محل رفع   (أ

 و ياء المخاطبة.

و هو  )مضاف إليه(ه}إذ قال له صاحب : و هي الهاء :ضمائر تأتي في محل نصب  أو جر (ب

 .{)م إليه(هيحاور

زيد قائم أي الشأن و القصة فإنه مفسر بجملة بعده، فإنها نفس  نحو هو و هيضمير الشأن:  -     

الحديث و القصة، و منه قوله تعالى: }قل هو هللا أحد{، فـ"هو" ضمير الشأن واقع مبتدأ و "هللا أحد" جملة 

 مفسرة له واقعة خبر.

"ال تعمى األبصار" أو الشأن واقع اسم إن، و  و قوله تعالى: }إنها ال تعمى األبصار{، "ها" ضمير القصة

 جملة مفسرة لـ"ها" واقعة خبر إلن.

 و هو النوع الثاني من المعارف. و العلم نوعان:  العلم: •

اه  بغير قيد )الضمير و غيره(، نحو: زيد، فاطمة، أي ما  علم شخص: و هو -         َسمَّ ما عيََّن م 

 يراد به واحد بعينه.

حكمه حكم النكرة في المعنى فال يخص واحدا بعينه، فكل أسد يصدق عليه علم جنس:  و -        

 أسامة.



العلم )الشخص( إلى: اسم شخص كزيد و أسامة، و إلى لقب. و هو ما أشعر برفعة: كزين  و ينقسم

 و إلى كنية: و هو ما بدئ بأب و أم: كأبي بكر، و أم عمرو.العابدين أو بضعة: كبطة. 

}إنما المسيح عيسى  و إذا اجتمع االسم و اللقب قدم االسم على اللقب، إال فيما اشتهر كقوله تعالى:

 .ابن مريم{

 )االسم المبهم( :اسم االشارة •

على مسمى بقرينة االشارة أي بقيد االشارة، نحو: "هذا" و "هذه" أو "هته". فـ"هذا"  ما دلهو عريفه: ت

 دل على ذات زيد أو عمرو بقرينة االشارة إلى تلك الذات، و كذا "هذه".

 :إلى خمسة أصنافقسم ابن هشام أسماء االشارة  :أنواع أسماء االشارةـ  

زائدة، نحو قوله تعالى: }أنا للمذكر المفرد: كـ"هذا" و أصله "ذا" و "ها" للتنبيه ما يستعمل  -1

 .90يوسف و هذا أخي{ يوسف/

ما يستعمل للمؤنثة المفردة: كـ"هذه" و "هته" و األصل: "ذه" و "ته"، نحو قوله تعالى:  -2

 .65إلينا ...{ يوسف/}قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت 

 ما يستعمل لتثنية المذكرين: كـ"هذان": إن هذان لساحران.و  -3

 و ما يستعمل لتثنية المؤنثين: "هاتان" و األصل "تان". -4

و أولئك، و  ،و ما يستعمل لجمع المذكر و المؤنث: هؤالء/ هؤال بالقصر لغة لبني تميم -5

 .5أولئك هم المفلحون{ البقرة/أوالء، و أواللك، و أوالك. نحو قوله تعالى: }و 

 .119و قوله: }هأنتم أوالء تحبونهم و ال يحبونكم{ آل عمران/

 .66و قوله: }هانتم هؤالء حاججتم فيما لكم به علم{ آل عمران/

  .1و قد تترك الم أواللك وجوبا فنقول: أوالك أو أولئك

 

  : االسم الموصول •

رابع األسماء المعرفة. و تعريفه: االسم الموصول هو االسم الذي يفتقر إلى صلة تنزيل و هو 

 ابهامه، و هذه الصلة تكون إما جملة فعلية أو اسمية أو شبه جملة.

. 1مثال صلة الموصول جملة خبرية فعلية، قوله تعالى: }سبحان الذي أسرى بعبده ليال{ االسراء/ -

 خبرية فعلية واقعة صلة للذي و هي ال محل لها من اإلعراب.فـ"أسرى بعبده ليال" جملة 

جاء الذي أبوه قائم، فـ"أبوه قائم" جملة اسمية خبرية واقعة صلة للذي ال محل لها من و قولنا:  -

 اإلعراب.
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 : مثال صلة الموصول شبه جملة بنوعيها -

من عنده ال يستكبرون عن : نحو قوله تعالى: }و له من في السماوات و األرض و ( ظرفيةأ      

. فـ"و من عنده ال يستكبرون" : عنده: صلة الموصول "من" ال محل لها من 19عبادته{ األنبياء/

 اإلعراب.

نحو قوله تعالى: }و له من في السماوات و األرض{، : شبه جملة من الجار و المجرورب(      

 شبه جملة صلة موصول لـ"من" ال محل لها من اإلعراب.

 باعتبار اإلفراد و التذكير و التأنيث و التثنية و الجمع. ماء الموصولة إلى ستة أقسامسم األسو تنق

: "الذي" و تستعمل للعاقل و غيره، فمثال العاقل: "الذي" في قوله قسم المفرد المذكر -1

 .33جاء بالصدق{ الزمر/ )الرسول،عاقل(الذيتعالى: }و 

 .103كنتم توعدون{ األنبياء/ عاقل()غير الذي }هذا يومكم: و مثال غيره

 "التي" و تستعمل للعاقلة و غيرها. :قسم المفرد المؤنث -2

 .1فمثال العاقلة قوله تعالى: }قد سمع هللا قول التي تجادلك في زوجها{ المجادلة/

كانوا  )بيت المقدس(التيو مثال غير العاقلة قوله: }سيقول السفهاء من الناس ما والهم عن قبلتهم 

 .142عليها{ البقرة/

 .اللذان :المثنى المذكر -3

 اللتان. :المثنى المؤنث -4

 الذين و األلى، للعاقل و غير العاقل: : الجمع المذكر -5

 .و              عك ثم وجههم إلينانحن األلى فاجمع جم                         

 مررن علينا و الزمان وريف.  تهيجني للوصل أيامنا األلى                                 

  ئو قر و "الالت":أالالئي و الالتي، بإثبات الياء و حذفها "الالء"  :الجمع المؤنث -6

 ."و الالء يئسن" .4ئي يئسن{ الطالق/للا}و

"من" و "ما" و "ذو" الطائية، و "ذا" بشرط أن تسبق بـ"ما"،  :الموصوالت العامة و من -7

 ربكم.أي ما الذي أنزل  .30كما في قوله تعالى: }ماذا أنزل ربكم{ النحل/

 أي من الذي قالها.  أو من ذا قالها؟

فالمغيرات مثال ذلك قوله تعالى: } و "أل" الداخلة على اسم الفاعل و اسم المفعول ،

 . و التقدير فالالتي أغرن فأثرن.4-3العاديات/ {صبحا، فأثرن ..

 

  :العهدية أو الجنسية االسم المحلى بـ"أل" •

 تدخل "أل" على االسم النكرة و تكون فيه إما عهدية أو جنسية، 

: مصباح/ المصباح. قال تعالى:}فيها مصباح المصباح في زجاجة{ العهدية  "أل"مثال  -

 . فالمصباح: أل فيها للعهد، ألنه ذكر قبل مصباح.35النور/



: و تكون إما استغراقية كما في قوله تعالى:}و خلق اإلنسان ضعيفا{ الجنسية "ألمثال " -

 . و نحو: ذلك الكتاب. الكتاب هو كل الكتب و إما لخصائص الجنس: زيٌد الرجل.28نساء/ال

 أي الرجل الذي اجتمعت فيه صفات الرجال المحمودة.

  و آخر المعارف االسم المضاف، و قد تحدثنا عنه بالتفصيل في درس المجرورات باإلضافة.

   

 

 

 


