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 شرح الكالم و ما يتألف منه

 

....فرسهي قول مفرد أو اللفظ الموضوع في معنى مفرد مثال    : الكلمة  

وم زيد هو اللفظ المفيد إفادة تامة يحسن السكوت معها مثال  زيد قائم  ــــ يق :الكالم   

اسم/ اسم ـــ فعل / اسم                                                                       

كلمات فما أكثر سواء أفاد أم لم يفد 3ما كان مركب من  :  الكلم  

إن تسافر اليوم كلم فقط : مثال    

سافر زيد اليوم كلم و كالم           

هو الذي يعم الجميع :  القول  

 هذا عند النحويين أما في اللغة 

:الكلمة في اللغة تطلق و يراد بها كالم مثال   

ـ  ألقي على الحاضرين كلمة 1   

لَعَل ي َأْعَملُ صَاِلحًا ِفيمَا تَ رَْكُت َكالَّ ِإن ََّها َكِلمَةٌ ُهَو  ارِْجعُونِ  ﴾99﴿ حَتَّى ِإذَا جَاءَ َأَحَدُهمُ اْلَمْوُت قَاَل رَب  ﴿_ 2 
  ﴾َها وَِمن وَرَاِئِهم ب َرْزٌَخ ِإَلى ي َْوِم ي ُبْ عَثُونقَاِئلُ 

  -االول الفصل- تفريغات دروس دار الحديث بتونس 

         درس2ال      – النحومادة  -
 



p a g e |  2  

 

إذا عند النحويين الكلمة هي قول مفرد لكن في اللغة و خاصة في القرآن و السنة يراد بها جملة أو 

. جمل   

أال  كل شيء ما  :' أفضل كلمة قالها  شاعر قول لبيد ' حديث الرسول صلى هللا عليه و سلم : مثال 

.اطل خلى هللا ب  

.الكلمة الطيبة صدقة   

َماء  ﴿ :قال تعالى  ُ َمَثاًل َكلَِمًة َطيِّبًَة َكَشَجرةٍ َطيِّبَةٍ َأْصُلهَا َثابٌِت َوَفْرُعهَا فِي السَّ  َأَلْم َتَر َكْيَف َضَرَب هللاه
﴾. 

 و هي ال اله إال هللا محمد رسول هللا 

 :الكلم أيضا قد يطلق و يراد به كالم مثال 

الُِح يَْرَفعُهُ ﴿: قال تعالى يُِّب َواْلعََملُ الصَّ  .﴾ سورة فاطرإَِليْهِ يَْصعَُد اْلَكلِمُ الطَّ

 : توسع العرب في معنى القول مثال 

 .أتكلم  دون أن.... قلت في نفسي كذا

 :  2مثال 

ُ بِمَا َنُقولُ  ﴿ :  قال هللا تعالى بَُنا َّللاَّ َحْسبُهُْم َجهَنَّمُ يَْصَلْوَنهَا َفبِْئَس  َويَُقوُلوَن فِي َأنُفِسهِْم َلْوال يُعَذِّ

 ﴾ اْلَمِصيرُ 

 أي أنا أعتقد ... مالك في مسألة كذا أنا أقول بقول اإلمام : بل إن االعتقاد يعتبر قوال مثال 

 قال بيده هكذا : أيضا القول قد يطلق على اإلشارة و الحركة مثال 

 (ألفية بن مالك : ) يقول بن مالك 
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 يد كاستقم         و اسم و فعل ثم حرف الكلمكالمنا لفظ مف

 واحدة كلمة و القول عم           و كلمة بها كالم قد يؤم

 تعود على النحويين : كالمنا 

 تعريف للكالم : لفظ مفيد 

 مثال : كإستقم 

 هو أقسام الكالم : و اسم و فعل ثم حرف 

 لفظ مفرد : تعود على الكالم فهو كلمة : واحدة 

 عم الجميع  :القول 

 يقصد بها  يراد مثال : يؤم 

ينَا َوَلا﴿قال هللا تعالى   أي قاصدين البيت الحرام  ﴾اْلَحَرامَا اْلَبْيتَا آمِّ

 (خاصة في القرآن و السنة) يعني الكلمة قد يقصد بها كالم : كلمة بها كالم قد يؤم  

 : عالماتاالسم

 (عند الكوفيين ضلخفعند البصريين وتسمى با) الجر:  العالمة االولى -1

 

كل  كلمة مجرورة فهي اسم مع العلم ان  الفعل والحرف ال يقبالن الجر اذا فال تجر اال 

 االسماء 
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  َوَشاِهٍد َوَمْشهُوٍد ( 2)وَاْليَْوِم اْلَمْوُعوِد ( 1)وَالسَّمَاء َذاِت اْلبُُروِج : مثال

 

 مجرورة  الموعوِد أسماء ألنها, اليوِم ,البروِج , فكلمات  السماِء 

 :يكون الجر اما 

 كتبت بالقلمِ : مثال ( الباء.التاء .الواو : حروف القسم)بحرف جر أو بحرف قسم  - أ

 تاهلِل                                                                                    

 ( المضاف)ب إلى الكتا( المضاف اليه)اضفنا النحو ,كتاِب النحِو = مثال:  باإلضافة - ب

: كالنعت أي اذا كان المنعوت مجرور فال بد المنعوت به مجرور مثال:  بالتبعية - ت

 كتبت بقلِم الحبِر االزرِق 

 بسِم هللِا الرحماِن الرحيم: مثال شامل< ===

 مجرور بحرف جر: بسمِ                                 

 باإلضافة مجرور : بسِم هللا                                

 مجرور بالتبعية: بسِم هللِا الرحماِن الرحيم                                

 (فعل نّون) التنوين : العالمة الثانية -2

 

فتحتان وكسرتان , التنوين هي نون تلحق بآخر الكلمة نطقا وال تكتب خطاً وهي ضمتان 

 ......مدرسة  , ولد  : مثال

 * :*للتنوين اربعة انواع مشهورة** 
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يدل على اّن الكلمة  متمكّنة في اإلسمية أي االصلية : تنوين التمكين او تنوين الصرف - أ

كل كلمة تقبل التنوين فهي كلمة متمكنة في )وهي غالبا في األسماء المعّربة العربية 

 (االسمية

 َعاِملٌَة نَّاِصبَةٌ ( 2)وُُجوٌه يَْوَمئٍِذ َخاِشَعةٌ : مثال

 وجود في بعض األلفاظ وهو قليل م: تنوين التنكير - ب

عربي لذلك اسمه غير متمكن في  وهو عالم من علماء النحو غير)سيبويه : مثال

 هو اسم ال يتنون ( سميةاال

 مّررت بسيبويه -

 تحّدثت مع سيبويه   -

تنوين )بسيبويٍه ولكن اذا كان سيبويه آخر نكرة غير معروف فنقول مرّرت  -

 (التنكير

تنوين )ٍه صفإذا قلنا أسكت في كل الكالم سنقول ( معناه اسكت)ه ص: مثال آخر                

 (التنكير

  (تنوين التنكير)نٍه ففي أكفف عن كل العمل نقول , (معناه أكفف)نه                            

 جمع مؤنث السالم في مقابلة النون في جمع المذكر السالم: تنوين المقابلة - ت

مسلمات  تقابل النون في قولك ) المؤنث مسلمات  جمع مسلم مسلمون والجمع : مثال 

 مسلمون    

 فعوض عن حر : أي التنوين يعوض شيء وهو على ثالثة أنواع: تنوين العوض - ث

 عوض عن كلمة                                                                               
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                       عوض عن جملة                                                                               

 عالمات االسم :

 :الجر  

 : التنوين

رابعا: 

تنوين العوض: ثمه الرابع وهو تنوين العوض. ما معنى تنوين العوض؟ يعني أنه التنوين 

ا حرفا أو كلمة أو جملة وهذا يُفيد في التفسير ا . يعوض إمه ير في التفسهذا هامه جده  

 :  تنوين العوض عن حرف

  ."َلُهم م ن َجَهنَّمَ ِمَهاٌد وَِمن فَ ْوِقِهْم َغوَاش  ": سبحانه وتعالى في سورة األعراف يقول الحقه : مثال

أصلها " غواشٍ "و  "غواشٍ ومن فوقهم " –أعوذ باهلل  –ومن فوقهم معناها أهل النار 

الجموع وهي صيغة ممنوعة من  وهذه صيغة منتهى" فواعل"على وزن " غواشيُ "

، "مفاعيل"، "مفاعل: "فالكلمة إذا جاءت على أحد هذه األوزان األربعة. الصرف

" ومن فوقهم غواشيُ "فهي في األصل . فإنهها ممنوعة من الصرف" فواعيل"، "فواعل"

، فالذي يدله على "غواشٍ "فهناك ثقل عند النطق بها فُحذفت الياء وأبدلت بتنوين فصارت 

َي التنوين تنوين عوض، عوض عن ماذا؟ عوض عن حرف ال ياء هي نون التنوين فُسمه

 .واحد وهو حرف الياء

إذا ما حذفنا الياء سنقول " فواعل"على وزن " جواري"عندما نقول : نأخذ مثاال آخر

 .، فالتنوين عوهض الياء وهذا التنوين عن حرف"جوارٍ "
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و " بعض"، "كله : "ن ذلك إاله في المفردات التاليةأحيانا يُعوهض التنوين كلمة كاملة وال يكو

 ".أيه "

 :تنوين العوض عن كلمة 

" كلُّ أحدٍ "فيها تنوين وإذا أردنا تفصيلها نقول " كلٌّ "< " =كلٌّ يعمل على شاكلته: "1مثال 

كلُّ أحٍد يعمل : "التنوين فيها عوهض كلمة" كلٌّ "إذا فـ"... كلُّ شخصٍ "أو " كلُّ امرئ"أو 

 .فهذا تنوين عوهض عن كلمة" كلتهعلى شا

، "لِبَْعِضُكمْ "وهي أصلها " لِبَْعضٍ  "؟ في كلمة أين التنوين. "ب َْعُضُكْم ِلب َْعض  عَُدو  ": 2مثال 

، لبعِض من؟ "بَْعُضُكْم لِبَْعضٍ "إذا . والذي ناب عنها هو التنوين" َعُدوٌّ  ُكمْ بَْعُضُكْم لِبَْعضِ "

الضمير " ُكمْ "ولكن حذفت " َعُدوٌّ  ُكمْ بَْعُضُكْم لِبَْعضِ "هذا هو معناها  نعم" ُكمْ بَْعُضُكْم لِبَْعضِ "

 .وأُبدلت بالتنوين ويُسمهى هذا تنوين عوض عن كلمة

فيها تنوين : "أيها: ""ُقِل اْدعُوْا اللََّه َأِو اْدعُوْا الرَّْحَمَن أَيًّا مَّا تَْدعُوْا فَ َلُه اأَلْسمَاء اْلُحْسنَى ": 3مثال 

ا تَْدُعواْ "ا وأصله إذا التنوين . ادعوا هللا بأي اسم من أسمائه؛ أي اسم تدعوا به": أَيَّ اْسٍم مَّ

ا تَْدُعوْا فَاْدُعواْ "اسم"عوهض   .الرحمان أو هللا أو الرب أو غير ذلك: ، أَيَّ اْسٍم مَّ

كلٌّ "التنوين يدله دائما على كلمة وإذا أردنا شرحها نقول " أيه "و" بعض"و " كله "فإذا في 

كلُّ امرئ يعمل على "، "كلُّ شخص"، "كلُّ أحد"، "كلُّ فرد"أْي " يعمل على شاكلته

 .إذا هنا التنوين عوهض عن كلمة". شاكلته

 :تنوين العوض عن جملة

 :"يومئذ  "ويكون ذلك دائما في كلمة يمكن أن يعوهض تنوين العوض عن جملة 

ِفي ِبْضِع ِسِنيَن ِللَِّه  ِفي َأْدنَى اأَلْرِض َوُهم م ن ب َْعِد غَلَِبِهْم سَي َغِْلبُوَن  غُِلبَِت الرُّومُ  الم " : 1مثال 

: الجواب متى يومئٍذ؟ , تنوينفيها ": َويَْوَمئِذٍ ": "اأَلْمُر ِمن قَ بُْل وَِمن ب َْعُد وَي َْومَِئذ  ي َْفرَُح اْلمُْؤِمنُونَ 

وُم الفُْرَس  ويوم" إذا . ؛ فالتنوين هنا عوهض جملة كاملة"بِنَْصِر هللا يَْفَرُح اْلُمْؤِمنُونَ تَغلب الرُّ
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وُم الفُْرَس  ويوم"أي " بِنَْصِر هللا َويَْوَمئٍِذ يَْفَرُح اْلُمْؤِمنُونَ " بِنَْصِر  يَْفَرُح اْلُمْؤِمنُونَ تَغلب الرُّ

 ."هللا

 يعود على" ذٍ " في التنوين، "يَْوَمئِذٍ : ""وُجُوهٌ ي َْومَِئذ  َخاِشعَةٌ  َهلْ أَتَاَك َحِديُث اْلغَاِشيَِة ": 2مثال 

 .إذا تنوين العوض هنا عوهض عن جملة كاملة . "يَْوَم تَقُوُم القِيَاَمةُ " , "يَْوَم تَقُوُم اْلَغاِشيَةُ "

ا أن يعوهض عن حرف أو  .عن كلمة أو عن جملة فتنوين العوض إمه

نا كثيرا لذلك سنقف عند هذا  ة واحد في الشعر ال يهمه هذه أنواع التنوين األربعة ولكن ثمه

 .إذا فالعالمة الثانية هي التنوين وقد ذكرنا أنواعه. التنوين

 : النداء

الً وإذا ما فال يمكن أن ننادي فع. ما معنى النداء؟ ال تنادى إاله األسماء. هو عالمة االسم الثالثة

هنا " يزيد"كلمة ": يزيد وينقص: "مثال. وجدنا فعالً ُسبِق بحرف نداء فهو اسم وليس فعالً 

إذا فكل كلمة يدخل عليه حرف النداء . اسما" يزيد"أصبحت كلمة " يا يزيد"فعل وإذا قلنا 

أدخلنا  فإنهنا عندما( يزيد وينقص)يمكن أن تُقرأ كفعل " يزيد"فرغم أنه كلمة . هو اسم" يا"

نأخذ مثاال . هو اسم" يا"فكل كلمة يقبل دخول الياء عليه ويُنادى بـ. عليها الياء أصبحت اسما

إذا فال . أيضا اسم َسَماء، "وَيَا َسمَاء َأْقِلِعي" .هنا اسم َأْرضُ  ،"وَِقيَل يَا َأْرُض اب َْلِعي مَاءَِك " :آخر

 .ُتنادى إاله األسماء

يقُ "ل وأحيانا يُحذف حرف النداء مثا دهيق"وأصل الكالم  "يُوُسُف أَي ُّهَا الصِّدِّ ، "يا يوسف أيهها الصه

 . إذا هناك مقدهر أي يُقدهر لها حرف نداء محذوف، فهنا موجود االسم وقدهرنا حرف النداء

هي حرف " لَْيتَ "، فـ"يَا لَْيَت قَْوِمي يَْعلَُمونَ "وأحيانا أخرى يوجد الحرف ويحذف االسم، مثال 

وقد وضعوه في القبر " يَا َربِّ "هي حرف نداء، وأين االسم؟ فهنا يُقدهر محذوف " يَا"تمنهي و

أو . ، إذا هناك محذوف"يَا َربِّ لَْيَت قَْوِمي يَْعلَُموَن بَِما َغفََر لِي َربِّي"فتمنهى وطلب من هللا 
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" ا لَْيَت قَْوِمييَ "نقول أنه ياء النداء للتنبيه فقط، فإذا قلنا أنهه ليس هناك محذوف نقول أنه 

حرف تمنهي وليس " لَْيتَ "فـ. تستعمل للتنبيه، ولكن المهمه أنه الياء ال تُستعمل إاله مع األسماء

 .فإن قدهرنا محذوفا أو نقول أنهها للتنبيه؛ على اختالف بين أهل العلم. اسما وليس هو الُمنادى

 .اسم" نَارُ "نداء إذا " يَا نَارُ : ""اَلمًا عََلى ِإبْ رَاِهيموَقُ ْلنَا يَا نَارُ ُكوِني ب َرْدًا وَسَ "إذا النداء سهل، 

م   :الغير موصولة" أل"األلف والال 

فكله كلمة يدخل عليها . اسم" كتابٌ " إًذا : الكتابُ < ===كتاٌب : ، إذا قلنا"أل"يُعرف االسم بـ 

م هي اسم، بشرط أاله تكون أل الموصولة التي ترد بمعنى  ألنهه اسم " الذهي"األلف والاله

م على غير االسم؟ والجواب هو نعم ولكن : قد يتساءل البعض. موصول هل تدخل األلف والاله

أي لست أنت بالحكم " َما أَْنَت بِاْلَحَكِم التُْرَضى ُحُكوَمتُهُ : "قليل، مثال قول الشاعر العربي

دخلت على " أل"فـ". تُهُ الذهي تُْرَضى ُحُكومَ "؟ معناها "التُْرَضى"ما معنى . حكمه" التُْرَضى"

الموصولة " أل"وبالتالي، وباستثناء . اسم ألنها فعل" تُْرَضى"فعل ألنهها موصولة فال نقول 

الموصولة " أل"دخلت على كلمة نقول أنه هذه الكلمة هي اسم؛ وتبقى " أل"بمعنى الذي، فكله 

ا في االستعمال  .ماسم عرفناه باأللف والاله " المرء: "مثال. قليلة جده

، التنوين، النداء، أل الغير موصولة، واإلسناد: إًذا يُعرف االسم بماذا؟ يُعرف بـ  .الجره

 :اإلسناد

 . فإسناد الفعل أو االسم ال يكون إاله السم. ال تُسند األفعال وال األسماء إاله السم

مسند " = فوز"فالـ. ماذا أسندنا؟ أسندنا الفوز للُمِجده . أسندنا شيئا لشيء :" فاز الُمِجدُّ : "1مثال 

ا المسند فقد يكون فعال مثل . فالمسند إليه ال يكون إاله اسما. مسند إليه" = الُمِجدُّ "و " فاز"أمه

 . وقد يكون اسما

الطالب  مجد:   2مثال      
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     مسند/  مسند إليه              

مكتبـــتُ :    3مثال   

  "ُت " سندنا الكتابة ل أ: باإلسناد ( اسم ) ضمير / فعل               

دأفضل العالمات هي اإلسنا: يقول ابن هشام   

  :ننتقل إلى البيت الثالث 

 

   بالجر و التنوين و الندا و أل       و مسند لالسم  تمييز حصل

 

يحصل تمييز االسم بالجر و التنوين و النداء و أل و اإلسناد: يعني   

 

:مراجعة لما جاء في الدرس   

 

(كتاب ) ول المفردالق: كلمة   

اللفظ المفيد فائدة تامة بحيث يحسن السكوت عنه: كالم   

كلمات فأكثر و قد يفيد معنى و قد ال يفيد 3يتكون من : كلم   

.يعم الكل : قول   

 

.لفظ الكلمة في القرآن و السنة قد تفيد جملة  

:الكلم قد يراد به كالم   

  ﴾ سورة فاطري ُب وَاْلعََملُ الصَّاِلحُ ي َرْفَ عُهُ ِإلَيِْه يَْصعَُد اْلَكِلمُ الطَّ ﴿: قال تعالى

:القول قد يطلق على االعتقاد مثال   

ُ بَِما َنُقوُل َحْسبُهُْم َجهَنَُّم يَْصَلْونَهَا َفبِْئَس اْلَمِصيرُ  " بَُنا هللاَّ  " َويَُقوُلوَن فِي َأنُفِسهِْم َلْوال يَُعذِّ

 و قد يطلق أيضا على اإلشارة مثال :

.يدي هكذا قلت ب  

 

:الجملة في اللغة العربية قسمان   

.تبدأ باسم : اسمية   
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.تبدأ بفعل :فعلية   

(عند البالغيين الجملة إنشاء و خبر)  

  الجملة فيها عمدة مثال

 

.الجملة الفعلية فيها الفعل و الفاعل هما العمدة   

.الجملة االسمية فيها المبتدأ و الخبر و هما العمدة   

(متممات)ضل و الباقي يسمى ف  

 

:مثال   

 هم فيها خالدون

العمدة: هم و خالدون   

فضل: فيها   

:أقسام  3الكالم فيه   

 

.ما دل على معنى في  ذاته و زمن ليس جزء منه : االسم   

.الذي دل على معنى في ذاته و زمن جزء منه : الفعل  

.ما لم يدل على معنى في ذاته و إنما دل على معنى في غيره : حرف ال  

:مات االسم عال  

(عند الكوفيين الجر يسمى خفض) ال تجر إال األسماء : ـ الجر  1  

ليس جرا إنما يسمى بناء( : بِ )  

:و باإلضافة مثال ( ب, و , ت )و يجر االسم بحروف الجر و حروف القسم   

 كتاب النحو ـــ دار الحديث

مضاف إليه/ مضاف   

:مجرور و بعده مجرور مثال إذا كان نعت قبله : و يجر االسم أيضا بالتبعية   

 بسم   هللا    الرحمان   الرحيم

بالتبعية/ بالتبعية / مجرور /مجرور  

 بالباء      باإلضافة

أنواع 4كتاٌب و فيه : نون ننطقها و ال نكتبها مثال :  التنوينــ  2  

صالحٌ : متأصل باالسمية مثال :  التمكينــ  1.2  
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(يعني ال تتكلم أبدا) صهٍ ( كت يعني أس)مثال صْه :  التنكيرــ  2.2  

مسلٌم  و  مسلمون مسلماتٌ :  المقابلةــ  3.2  

غواشٍ و هي في األصل غواشُي : مثال  تعوض حرف إما:   3و هو :  العوضــ  4.2

(فواعلُ )  

بعضكم لبعضٍ أصلها بعضكم لبعضكم:  تعوض كلمة و إما أن  

ــ يومئٍذ يفرح                                 كٌل قد علم صالته و تسبيحه ــ:  تعوض جملة و إما أن

المؤمنون            

:ال تسند األشياء إال إلى اسم مثال :  اإلسنادــ  3  

أسندنا النوم إلى الغالم: نام الغالم   

 


