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.هو اللفظ الدال على معىن  و الزمن جزء منه:  الفعل                                                                                                  

ملاضي دل على ا: َكَتَب : مثال   

دل على املضارع: َيْكُتُب           

دل على األمر : أكتب           

هو أيضا احلدث الذي دل على زمنو   

:العالمات الدالة على الفعل   

:مثال  كل لفظ فيها تاء الفعل فهو فعل: تاء الفاعل  -1  

ـتَ َكَتْبـ                           تُ َكَتْبــ          

فاعل/ فعل                   فاعل   / فعل         

ُتَماَكَتْبــ                          ِت َكَتبْــ           

فاعل/ فاعل                     فعل / فعل         

ُتن َكَتْبــ                           ُتْم َكَتْبــ          

  -االول الفصل- تفريغات دروس دار الحديث بتونس 

 ــــــدرس3الــــ– النحومادة  -
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فاعل/ فاعل                    فعل / فعل         

و هو متصل( مرة بفتحة و مرة بضمة و مرة بكسرة)ضمير رفع متحرك : ُتنن , ُُتْ ,  ُُتَا, ُت , َت   

(هي الضمير " تُم ا" فقط هي الضمير و بعض العلماء من قال أّن "  ت  "هناك بعض العلماء من قال بأّن  )  

:  تاء التأنيث الساكنة -2  

تاء التأنيث الساكنة < ----- تْ َكَتبَ   

( إذا التقى ساكنان يكسر ما سبق) اأَلْعرَاُب  تْ اأَلْعرَاُب      أصلها قَالَ     تِ ــــقَـــالَـ:  1مثال   

فاعل/ تاء التأنيث/فعل              

ـــــــــاـتَــَكَتبَــــ:  2مثال   

فاعل/تاء التأنيث/فعل           

:  ياء المخاطبة -3  

  ْسُجِدي و ارْك ِعي م ع  الرَّاِكِعين  م رْي مُ اقْـنُِتي ِلر بِِّك و ا ي ا: قال اهلل تعاىل 

نُتِـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــياقـْ  

فاعل/ فعل   

و هي نوعان: نون التوكيد  -4  

(يـ ْفع ل نْ _  ِافْـع ل نْ )بالنناِصَية  نْ لََنْسَفعَ : مثال  نون توكيد خفيفة:  النوع األول  
َ لتُ :  نون توكيد ثقيلة: النوع الثاين (يـ ْفع ل نَّ _  ِافْـع ل نَّ ) نن ْسأَلُ ُّثم  

ِمَن الَصاِغرِينْ  ــنْ َو لََيُكونَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        نن لَُيْسَجنَـــــــــــــــــــــــــــــــــ: مثال   
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ةنون توكيد خفيف/فعل     نون توكيد ثقيلة/فعل            
{ألن امرأة العزيز حتب يوسف فطلبت من العزيز السجن ليوسف على أن تذله فالسجن أهون من الذل }  

هل كل نون مشددة هي نون توكيد ؟:  سؤال  
 ال النون المشددة للتوكيد هي التي تكون آلخر الكلمة على وزن ِافْـع ل ْن يـ ْفع ل ْن أو ِافْـع ل نَّ يـ ْفع ل نَّ 

(في المضارع أو األمر أما الماضي فال  و تكون نون التوكيد)  
:يقول بن مالك   

 بتاء فعلت و أتت و ياء افعلي       و نون اقبلن فعل ينجلي 
يُعرف أو ينجلي الفعل بتاء فعلت و هي  ضمري رفع متحرك و تاء أتت و هي تاء التأنيث و ياء افعلي وهي : يعين 

.ضمري املخاطبة و نون اقبلن و هي نون التوكيد  
 تاء التأنيث هي تاء للتأنيث فقط و ال تكون تاء الفاعل أبدا

لن,السني,سوف,مل,قد: عالمات أخرى هناك   
 لكن أبرز العالمات هي اليت ذكرها بن مالك

ِإَذا      الشنْمُس       ُكوَِّرْت    : مثال   
فعل بتاء التأنيث/اسم معرف بأل / حرف        

؟ التأنيث و تاء الفعل كيف يمكن التفريق بين تاء:  سؤال  
(فتحة أو ضمة أو كسرة) في األصل تاء التأنيث تكون ساكنة و األخرى متحركة   

  ما دل على معىن يف غريه و هو ال عالمة له: الحرف 
" :  ملحة اإلعراب"يف كتابه ( حنوي) الحريريقال   

 و الحرف ما ليس له عالمة     قس على قولي تكون عالّمة
:أنواع الحروف   

هل  زيد  قدم ؟/  هل  قدم  زيد ؟ : مثال  و هي التدخل على االسم و الفعل:  حروف عامة  
فعل                 اسم                                                                     

حرف استفهام:  هل   
  و هي على قسمان:  حروف خاصة

إنن و أخواهتا , حروف القسم  ,كحروف اجلر :  حروف خاصة باالسم       
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....كي , السني , سوف , قد , لن , مل :  حروف خاصة بالفعل       
...(ال تنصب,ال ترفع) يف الغالب احلروف العامة ال تأثر يف الذي ما بعدها سواء كان اسم أو فعل   

 على عكس احلروف اخلاصة فهي يف الغالب تأثر يف ما بعدها إال بعض االستثناءات 
:و يقول بن مالك   

سوامها  احلرف  كهل و يف و مل       
مبتدأ/خرب مقدم     
:و األمثلة اليت قدمها بن مالك هي  الفعل و االسمتعود على (  مضاف و مضاف إليه) سوامها, مجلة امسيه هي     

حرف عام :  هل  
حرف خاص باالسم :  يف  
حرف خاص بالفعل :  مل  

:أقسام الفعل   
األمر ,  المضارع,  ضيالماو هي ثالث    

املضارعة يف اللغة أي ضارعه شاهبه :  المضارع  
َكاِتبُ     َيْكُتبُ :     مثال يتشاهبان يف احلركاتيعين الفعل و الفاعل يف املضارع   

حركات و سكون  3فيه : الفعل   
(تعترب سكون" ا)"حركات و سكون  3فيه : الفاعل   

:يقول بن مالك   
ِفْعلٌ مُضَارِعٌ يَِلي مَلْ َكيََشمْ                                         

  قلبو  جزمو  نفيحرف :  لم
ما معنى قلب ؟ : سؤال   

: القلب يعني قلب المضارع إلى الماضي مثال   
 

اآلن  < ----َيْكُتُب   
يف املاضي< ----ملَْ َيْكُتْب   
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:قال عنه بن مالك :  الماضي  
تناِء ِمْز و مَاِضي اأَلفـْعَال ِبال         

تعود على تاء التأنيث و تاء الفاعل ضمري رفع متحرك:  التاء  
ميز : مز   

 يعين يتم ُتييز أفعال املاضي بالتاء 
عالمته :  األمر  

داللته على الطلب مثال + يقبل نون التوكيد   
 .فيه داللة على األمر؟ نعم، فيه  اْجتَـَهْد   اْجتَـَهَد  

    اْجَتِهَدنْ "د؟ نعم يقبل هل يقبل نون التوكي  " 

    إذا هذا فعل أمر فقد توقر فيه الشرطان 

:مثال آخر   
 َصلِّ  مع نون التوكيد تصبح َصِلنَين 

: مثال  اسم فعل أمرالفعل إذا دل على طلب و مل يقبل نون التوكيد يصبح   
اسم فعل أمر :  َصهْ   
اسم فعل أمر :  َمهْ   

اسم فعل أمر :  َحيْ   
َهاَت , َشتناَن : مثال  اسم فعل ماضيعل يف املاضي و ال يقبل تاء ضمري رفع متحرك إًذا يصبح إذا كل ف َهيـْ  

كنت ذكرت، يف عالمات الفعل املاضي، التاء كضمري رفع متحرك ولكنها يف قول ابن مالك "وماضي األفعال بالـتاء 
وماضي "ضا تاء التأنيث ألن هذه التاء للعهد؛ ، فهذه ليست فقط تاء ضمري رفع متحرك ولكن أي1هي تاء للعهد" مزْ 

األفعال بالـتاء مزْ " ما هي التاء؟ مل يذكرها. وما دام مل يذكرها فهي تاء "فعلتَ " وتاء "أتتْ ". إذا فتاء التأنيث من 
تاء أضيفوها عندكم؛  –عالمات الفعل املاضي، فعالمات الفعل املاضي هي قبول تاء التأنيث أو تاء ضمري رفع متحرك 

 التأنيث
                                                           

ْكري، أي أنها ُتشير إل  -  1  .محاضرات مقروءة –شرح ألفية ابن مالك، للشيخ محمد بن صالح العثيمين "(: أتتْ "و" فعلت  "بتا )ى تاء سبق ذكرها في قوله هي تاء للعهد الذِّ
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عل األرجح أنها فعل ألنها تقبل تاء التأنيث فنقول نِْعم ت  : نِْعم    
"  من توضأ يوم الجمعة فبها و نعمت و من اغتسل فالغسل أفضل " : حديث الرسول صلى اهلل عليه و سلم  

 نعمت أي نعمت السنة 
" مل "ال أستطيع أن أدخل عليها ( تضجريعين أ)ُأٍف : مثال  اسم فعل مضارعو هكذا حىت الفعل املضارع هناك   

.اسم فعل مضارع, اسم فعل ماضي , اسم فعل أمر : أصبحا عندنا   

 :إذا قال ابن مالك

 ِبالنموِن ِفْعلَ اأَلْمِر ِإْن أَْمرٌ فُِهمْ  وَمَاِضي اأَلفـْعَال ِبالتناِء ِمْز وَِسمْ 

" فعلت  "هنا للعهد المذكور في " التاء"ألن ( ع متحركتاء التأنيث وتاء ضمير رف)أي مّيز أفعال الماضي بالتاء 

 .أّما ِسم ُة وعالمة فعل األمر فهي نون التوكيد بشرط إذا أفاد الطلب". أتتْ "و

 ، أليس فيه تنوين؟"ُأف  " اسم الفعل المضارع : سؤال

 .مهزة وفاء فقط" ُأف  "هذا تنوين نطق وليس نون توكيد مكتوبة فلفظ 

 اسم؟" ُأف  "ن أليس عالمة لالسم؟ فهل هذا التنوي: سؤال 

فقد مجعت بينهما يف اسم ( تضّجر اآلن)هلذا هي اسم فعل، بني االسم والفعل ففيها التنوين وفيها أيضا معىن الزمن 

 . فعل مضارع

 :المراجعة
 : الكالم ينقسم إىل ثالثة أقسام -1
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اجلّر، : عالماته... حل، علي، مدرسة، كتابصا: مثال. ما دّل على معىن يف ذاته والزمن ليس جزًء منه: االسم -
 التنوين، النداء، أْل، االسناد

 :عالماته. ماضي، حاضر، مستقبل: ما دّل على معىن يف ذاته والزمن جزء منه: الفعل -
o ضمري رفع متحرك: تاء الفاعل 
o تاء التأنيث الساكنة 
o اركعـي: ياء املخاطبة 
o نون التوكيد اخلفيفة ونون التوكيد الثقيلة 

له معىن يف ". قس على قويل تكن عاّلمة*** واحلرف ما ليس له عالمة : "ال عالمة له، يقول احلريري: احلرف -
 :وحدها ليس هلا معىن ولذلك فاحلروف يف األصل نوعان" بِـ"أي مستعينا بالقلم، فـ: كتبُت بالقلم: مثال. غريه

o بـ ؛ إذا فهذه حروف مباين  -تـ  -كـ : أحرفبُنيت بثالثة " َكَتبَ : "اليت نبين هبا الكلمة: حروف مباين
 بُنيت هبا الكلمة

o حروف معاين : 
 .الكاف فيها معىن: مثله شيءكـليس  -
 .أعطت معىن القسم: التاء للقسم: اهلل ألكيدّن أصنامكم بعد أن توّلوا مدبرينتـ -
 .أي بسبب رمحة من اهلل لنت هلم: ما رمحة من اهلل لنت هلمبـفـ -

 :واحلروف املعاين نوعان. احلروف املعاين وليس املباين، هلا معىن يف غريها فنحن هنا نتحّدث عن
o تدخل على االسم والفعل على حّد سواء، وال يتغرّي شيء يف األصل إاّل بعض االستثناءات: عاّمة 
o خاّصة: 

 كحروف اجلّر، إّن وأخواهتا: خاصة باالسم -
حرفا تنفيس سنتعّرض هلما )ف حروف اجلزم والنصب؛ سني، سو ... مل، سوف: خاصة بالفعل -

فمن "، "قْد جنح زيد"إذا دخلت على املاضي فهي تُفيد التحقيق مثال )، َقْد (الحقا بإذن اهلل
وإذا دخلت على املضارع فهي تفيد التقليل، . يقينا  قد فاز" زحزح عن النار وأدخل اجلّنة فقد فاز
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قد يعلم اهلل " ما جييش على الزمان"رّّب  إاّل يف حّق رّّب سبحانه وتعاىل فهي تُفيد اليقني ألن
 (أي يقينا يعلم سبحانه وتعاىل" املعوقني منكم

 :ما ميّيز األفعال -2
يكتُب اآلن، مْل : يقلب املضارع إىل ماضي)ملَْ وهو حرف نفي وجزم وقلب : دخول اجلوازم عليه: الفعل املضارع -

 .ضارع، وهو حرف ال يدخل على املاضي إذا خاص بامل(يكتْب سابقا
ُت، َت، ِت، أو : كتبُت، كتبَت، كتبْت؛ فإذا وجدنا: تاء التأنيث وتاء ضمري رفع متحرك: التاء: الفعل املاضي -

 .التاء الساكنة للتأنيث فهو قطعا فعل ماضي
فإذا دّل على الطلب .  والداللة على الطلب( جيب أن يقبل نون التوكيد)نون التوكيد : له عالمتان: الفعل األمر -

 .يقبل نون التوكيد فهو اسم فعل أمرومل 

  .فتح اهلل عليكم

 فما معناها؟" ألف الم ميم: "مثل. هناك سور يف القرآن تبدأ بأحرف: سؤال من أحد الطلبة

ما معىن : لو سألين سائل أو سألكم سائل. ولكين أجيبك عليه بإذن اهلل( يف التفسري)هذا خارج عن النحو : اجلواب
هي األحرف " ألف الم ميم"ألن . صحح السؤال ُّثّ أجيبك. أن السؤال خطأ، طرح بشكل خطأ ؟ أقول"ألف الم ميم"

حروف مباين وحروف معاين، فاحلروف املباين يُبىن هبا : اليت نبين هبا الكالم وليس هلا معىن ألن احلروف لدينا نوعان
ما سّر هذه األحرف : السؤال؟ السؤال هو إذا كيف جيب أن يكون. نبين هبا الكلمة فقط" ألف الم ميم"الكالم أي أن 

. فال أحد جُييب... فإن سألَت عن معىن الباء والتاء. أّما معىن األحرف فال. يف بداية السور؟ هذا هو السؤال الصحيح
 :ولكن ما سّر األحرف؟ العلماء قالوا أقواال كثرية، ومن مجلة ما قيل ومن أحسن ما قيل

لو نسأل أمّيا أو إنسانا مازال يف بداية طلبه للعلم ومل ": ألف الم ميم"لسور مثل أن احلروف املقطعة يف أوائل ا -
وال ( وهذا أحسنهم)، وهو مل يقرأ، أمّي سيقول أن فيها كـ تـ بـ "كتب"يتعلمها بعد ونقول له مثال فّصل يل كلمة 

" ألف الم ميم. "كاف، تاء، باء: ولكن إذا سألت متعلما قال . الكاف والتاء والباء فال يقوهلا إال متعلم: يقول
". ألف الم ميم"ولكن املتعلم يقول " أ ل م"نطقها نطق متعلم أم غري متعلم؟ نطق متعلم ألن غري املتعلم يقول 
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أمّي وهذه ال يقرأها إال متعلم، فمن علمه؟ إذا فهذا دليل  -صلى اهلل عليه وسلم–إذا وبشهادة اجلميع أن النيب 
 .لى اهلل عليه وسلم، هذا أوالعلى صدق نبوة حممد ص

ولو سألت أستاذا جامعيا يف العربية " َأملَْ "ثانيا، أن هذه األحرف تفيد أنه البّد للعلم من معلم، وإال تُقرأ  -
 "ألف الم ميم"ألنه أمّي فال بّد له من معلم يعلمه أهنا تُقرأ " َأملَْ "فسيقرؤها 

حتدي القرآن؟ ألّنين إذا حتديتك يف شيء ال تعرفه فال  ما معىن. أيضا تلك احلروف هي التحدي يف القرآن -
مثال يأيت جّنار فيتحّداين بأن أصنع له طاولة، . ُيسمى حتديا ولكن إن جئتك بشيء تعرفه وتتقنه فهنا أحتّداك

أقول أّنين ال أستطيع، ولكن إذا كانت صنعيت النجارة ويعطيين األدوات ويقول يل اصنع يل طاولة، وقتها يكون 
فاهلل سبحانه . والعرب كانوا فرسان اللغة، كانوا يتبارزون يف سوق عكاظ وغريه بالشعر والنثر أيضا. لتحديا

فما باله يف القرآن .... وتعاىل يقول هلم أن الكالم الذي يسمعونه متكون من ألف، الم، ميم، قاف،نون، صاد
األلف تعرفوهنا، والالم تعرفوهنا . م بشيء غريب عنكمومل آتيك. ملاذا هذه املغايرة؟ إذا أنا أحتّداكم. غري كالمكم

ألف، : احلروف)هذا حتدي ولديكم األدوات ". فاتوا بسورة من مثله"إذا ... ، وامليم تعرفوهنا ، والنون تعرفوهنا
 ...(الم، ميم

مدود ، مد وعادة فيها  –فكأنّه باأللف والالم وامليم . وهو أن القرآن ليس كالما عاديّا: وأيضا معىن آخر -
فتلك احلروف يف أول السورة لكي حُتضر . كأنّه يقول لك أن تستعّد ألن ما ستسمعه ليس كالما عاديّا  -طويل

. نفسك لتستقبل عن اهلل كالمه، فكأهنا هُتّيؤك ألن الكالم الذي سيأيت ليس كالم بشر ولكن كالم رّب البشر
كأهّنا حركات هتّيؤك أن ما ستسمعه أو تقرأه هو كالم   فهذه. كما حتضر شخصا حبركات قبل الدخول يف املباراة

 . اهلل سبحانه وتعاىل
خمارج احلروف كم؟ قالوا سبعة عشر وميكن تلخيصها يف ثالثة ": ألف الم ميم"أيضا هناك معىن آخر عجيب يف  -

ني ، وحروف من الشفت(الوسط)، حروف من الفم (من الداخل، من البداية)حروف خترج من اجلوف : خمارج
فكأن األلف . إذا هناك بداية، هناية ووسط. األلف من اجلوف، الالم من الفم، وامليم من الشفتني(: النهاية)

تتحدث عن بداية " ألف الم ميم"فالسورة اليت فيها . بداية اخللق وامليم هنايته والالم ما يكون بني البداية والنهاية
ولذلك جند سورة البقرة، بعد . جيب أن يكون عليه الناس يف حياهتم اخللق ُّّث تنتهي بنهاية اخللق وما فيها هو ما
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، ومن هناك "َوِإْذ قَاَل َربمَك لِْلَمالِئَكِة ِإينِّ َجاِعٌل يف اأَلْرِض َخِليَفةً "املقدمة حتدث اهلل سبحانه وتعاىل عن آدم 
ْرِض َوِإن تـُْبُدوْا َما يف أَنُفِسُكْم َأْو خُتُْفوُه ُُيَاِسْبُكم بِِه لِّلنِه َما يف السنَماَواِت َوَما يف األَ "آخر السورة . بدأت القصة

، وكأن "نون"، وكأن "ألف الم ميم"وكأن . ويف وسط السورة ماذا جيب أن تفعلوا. ، ُُياسبكم، النهاية"اللنهُ 
املعىن، وكأن تلك  حنن حني نقرأ يف االبتدائي النّص يكون له عنوانا يدّل على. هي موضوع السورة"... قاف"

 .احلروف تدّل على املعىن
هو من كالم ابن القّيم كي تُنسب األشياء " ألف الم ميم"وهذا قاله ابن القّيم، ما أقوله لكم عن سّر 

 .قال بداية اخللق وهنايته ووسطه وهو كالم عجيب جدا يف كتاب الفوائد ملن أراد الرجوع إليها. ألصحاهبا
ق َواْلُقْرآِن "فموضوع السورة كلها على القرآن . رمز القرآن" ق"موضوعها القرآن، " ق"ولذلك جند مثال سورة 

ْر بِاْلُقْرآِن َمن ََيَاُف َوِعيدِ : "هي" ق"وآخر آية يف سورة " اْلَمِجيدِ   ".َفذَكِّ
، "ْصمِ َوَهْل أَتَاَك نـََبأُ اخلَْ : "رمز اخلصومات يف الدنيا ويف اآلخرة" ص"تتحدث عن اخلصومات، ": ص"سورة 

، إذا كلها خصومة سواء يف الدنيا أو يف "بِاْلَمََلِ اأَلْعَلى ِإْذ ََيَْتِصُمونَ "، "َخْصَماِن بـََغى بـَْعُضَنا َعَلى بـَْعض"
 .رمز اخلصومة، والسورة كلها حتكي على اخلصومة" ص"اآلخرة و

 .واهلل تعاىل أعلم

 
 

 

 


