
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

ُذ ابهللِ  تَ غحِفُرُه ، َونَ ُعوح ُنُه َوَنسح َتِعي ح َد هلل ََنحَمُدُه َوَنسح َمح ُفِسَنا َوِمنح َسيَِِّئاِت َأعحَمالَِنا ، َمنح  ِإنَّ اْلح ِر أَن ح ِمنح ُشُروح
َهُد َأنح ََل إِ  ِللح َفََل َهاِدَي َلُه ، وَأشح ِدِه هللا َفََل ُمِضلَّ َلُه َوَمنح ُيضح َدُه ََل َشرِيحَك َلُه ،   هللاُ َلَّ إِ  هَ لَ يَ هح َوحح

لُُه ، أ ًدا َعبحُدُه َوَرُسوح َهُد َأنَّ ُُمَمَّ َدَق الح َوَأشح ٍد ، َوَشرَّ  , ِم َكَلُم هللاََل كَ ََل وإنَّ َأصح َُدى ُهَدى ُُمَمَّ َ اْلح َوَخْيح
َعٍة َضََلَلٌة ، وَُكلَّ َضََلَلٍة ِف النَّار . َعٌة ، وَُكلَّ ِبدح ِر ُُمحَدََثُُتَا ، وَُكلَّ ُُمحَدثٍَة ِبدح ُُموح  اْلح

 
 أما بعد :

 مدارسة ومذاكرة :ا بكم أيها اإلخوة واْلخوات ِف فمرحبً 
 مستخرجني منها القواعد واْلصول النحوية .  جرومية  "" منت اآل

 أن ييسر لنا ويسهل لنا ، ويسهل علينا فهم هذا املنت .  - عز وجل - فأسأل هللا
 

 ا الكَلم : معرفً   -رمحه هللا تعاىل  -قال املصنف 
  هو اللفظ املركب املفيد ابلوضع . قال الكَلم  :

 ، ْلن قوله :  ةف الكَلم عند النحاجروم هاهنا عرَّ آابن  :أقول 
، ْلن الكَلم له معىن ِف اللغة ، وله معىن  "  كَلمنا َنن معاشر النحويني "تقديره :   " " الكَلم

 َلح خاص عند النحويني .طصاو 
ا ، فيدخل فيه الكتابة ، ويدخل ِف الكَلم اإلشارة ، ويدخل ِف كل ما أفاد شيئً   فالكَلم ِف اللغة  :

 . ريفهمه الناظ الكَلم النواصب من اللوحات وَنوها اليت تشْي إىل شيءٍ 
أربعة شروط ، وهي اليت  ؛أربعة قيود  لها ، لكن عند النحويني الكَلم هذا كله ِف اللغة يسمى كَلمً 

 ِف قوله  : جرومآذكرها ابن 
 ل أو  شرطٌ  اللفظُ  

 َثين شرطٌ  املركبُ 
 َثلث  شرطٌ  املفيدُ 

 رابع شرطٌ  ابلوضعِ 
 

هو اللفظ  ، املراد ابللفظ الصوت املسموع الذي يشتمل على بعض اْلروف اْلجائية ،  قوله  :
 الصوت املسموع . ؛وَنو ذلك  ةاعَ سَ ، و  ابتَ كِ ، و  دمَّ ُمَُ  مثل :



 

 
ا النحاة يبحثون ويتكلمون عن الكَلم املسموع ، فَل يدخل عند النحاة الكتابة ، ْلهنا ليست إذً ف

يفهمه الناظر ، ْلهنا  بصوت  ، وَل اإلشارة ْلهنا ليست بصوت ، وَل النواصب الدالة على معىن
 ليست بصوت .

 ملاذا يشرتطون الصوت ِف النحو ؟
  كتب : :  لو أن إنسانً فمثًَل ْلن ابلكَلم يظهر اإلعراب والبناء ، 

 دٌ هِ تَ ُب ُمح الِ الطَّ 
 لو كتبها سيكتب :

 ، وَل يضع اْلركات الدالة على اإلعراب . متهدح ويكتب  الطالبح 
 ا أم أنه قد حصل له ْلن ِف الكَلم؟ صحيحً فكيف نعرف أنه أعرب إعراابً 

  : عرفنا أنه أخطأ ، لو قال مثًَل  دٌ هِ تَ َب ُمح الِ الطَّ ا يتكلم ، فلو قال فَل حيصل ابلكتابة لكن ملَّ 
 عرفنا أنه أخطأ وهكذا. داً هِ تَ ُب ُمح الِ الطَّ 

 ا.  مسموعً ، صوتً  ا لفظً فَل بد ِف الكَلم ِف النحو أن يكون صوتً 
 ملاذا؟
 تظهر اْلركات وَنوها والبناء.حىت 

 أن يتكون من كلمتني فأكثر .  ؛ واملراد ابلرتكيب هنا اللفظ املركب :
 وُل هللاسُ ٌد رَ مَّ ُمَُ  مثل :

 من مبتدأ وخرب  تكونف
 

  دٌ مَّ ُمَُ  امَ قَ  ومثل :
 من فعل وفاعل  تكون

 . طيب  ،تدأ وخرب ، وفعل وفاعل وَنومها ، يعين مبسنادّيً إا وهذا يسمى تركيبً 
 

 خرج ابملركب ماذا ؟ 
، قاْلا هكذا ،  وسكت دمححَ أَ :  مثًَل  وسكت ، قاْلا هكذا ، أو واحد قال امَ قَ قال :  اواحدأن لو 

 .  هذا َل يعترب كَلم
 ملاذا؟ 

 ، كلمة واحدة فقط .  اْلنه ليس مركبً 



 

 إذن :
 . ا مسموعً ا صوتً أن يكون لفظً  الشرط اْلول :

 أكثر .فا ، أي : يتكون من كلمتني أن يكون مركبً  الشرط الثاين :
 الصوت املركب من كلمتني فأكثر مفيًدا . أن يكون مفيًدا ؛ يعين أن يكون هذا الشرط الثالث :

 
 ما معىن مفيًدا ؟ 

، إًذا هذا كَلم مفيد ،  الطَّاِلُب ُمحَتِهدٌ قالوا معىن مفيًدا ؛ أي فائدًة حيسن السكوت عليها ، مثًَل : 
ٌر إِ  َرَسةِ َذَهَب َعمح  . طيب ، ، هذا كَلم مفيد  ىَل الحَمدح

 
 هل هناك كَلم غْي مفيد ؟ 

 نعم .
 كتاٌب ، طيب ، كتاب إيش   لو أن إنساًن قال :

 فهمنا ماذا تريد ؟ما 
   .ِإنح قَاَم زَيحٌد لو أن إنساًن قال : 

  ما الذي حيصل ؟,  طيب  ِإنح قَاَم زَيحدٌ  
 ماذا تقصد ؟الكَلم هنا غْي مفيد ، 

الكَلم مفيًدا ؛ أي فائدًة حيسن السكوت عليها ، وَل حيتاج السامع إىل زّيدٍة  أن يكون فإًذا معىن 
 لفهم املعىن .

 إًذا هو اللفظ املركب املفيد ، إًذا هذا الشرط الثالث ؛ اإلفادة .
 

 الكَلم غْي العريب ، ابلوضع ؛ ابلوضع أي ابَلستعمال العريب ، فخرج مثًَل  الشرط الرابع :
ائًَل قال وتكلم بكَلٍم بلغٍة أعجمية ، َل كاَلجنليزي والفرنسي والعجمي وَنو ذلك ، فلو أن ق

الكَلم الذي درسناه ، وعلق ِف اْلذهان قوْلم من يسمى هذا الكَلم كَلًما َنوًّي ، كأن يقول مثًَل 
 مثَل : 

"l am going to school "  َرَسة؛  أي  ، قويل :   َأَن َذاِهٌب ِإىَل الحَمدح
"l am going to school "  ًا يقام عليه اإلعراب يعين هذا الكَلم َل يعتربه النحاة  كَلًما عربي

بل إن من القواعد عندهم ، أو من  ابستعمال لغة العرب ،وليس أو البناء ؛ ْلنه غْي عريب ، 



 

ا يعين ليس له ضابٌط ِف النطق فيقولون : ف عند أهل العلم ، أن الكَلم إذا كان أعجميً الطرائ
 أعجميٌّ تَ َلعََّب به ؛ يعين انطقه كما شئت .

ذكر تعريف  -رمحه هللا تعاىل  -طيب ، فإًذا َلبد أن يكون ابَلستعمال العريب ، فابن آجروم 
فيد ابلوضع ، وقلنا إن كل كلمٍة من هذه الكلمات الكَلم عند النحاة بقوله : هو اللفظ املركب امل

الصوت ؛ فرٌق  ؛ ِف تعريف الكَلم عند النحاة ، وقلنا اللفظ -قيد مبعىن شرط  -هي شرٌط وقيٌد 
بني النحاة وبني غْيهم ، كاللغة العربية ؛  أو تعريف الكَلم ِف اللغة عموًما ؛ أن النحاة يشرتطون 

الصوت أو على الكتابة أو على غْيه أبنه  كَلم ، وقلنا املركب  الصوت أما غْيهم فيطلقون على
َن من فعل وفاعل ، أو من مبتدأ وخرٍب وَنومها كشبه  خرج غْي املركب ، وقلنا الرتكيب ما َتَكوَّ

اجلملة ، وهذا يسمى ِف النحو الرتكيب اإلسنادي ، فعل وفاعل ؛ مسند ومسند إليه ، أو مبتدأ 
دروًسا ِف   -عز وجل  -وهذا إن شاء هللا سيأتينا إذا يسر هللا  -سند  وخرب ؛ مسنٌد إليه وم

 . -البَلغة 
ضاِف كقوْلم : اإلرتكيب الهناك تراكيب أخرى ليست مرادة ِف تعريف الكَلم عند النحاة ، فهناك 

عبٌد لمة علم على شخص ، ولكنها ِف حقيقتها مكونٌة من كلمتني هي ك فعبد الرمحن ؛عبد الرمحن 
 وليس مراًدا ِف تعريف النحو عند النحاة . ، وهذا يسمى الرتكيب اإلضاِف ، الرمحنو 

َعة َعَشرَ إىل  َأَحَد َعَشرَ فمن ،  َشرَ َأَحَد عَ وهناك الرتكيب العددي : كقولك  تركيًبا  هذا مركب ِتسح
 ، أيًضا ليس مراًدا ِف تعريف النحاة  . عددّيً 

 
ن من كلمتني ُر  ت ا ِف كلمِة واحدة ، كقوْلمتَ ب َ كِِّ وأيًضا هناك الرتكيب املزجي ؛ وهو ما َتَكوَّ َرَموح ،  َحضح

 غْي خمتوٍم ب ) ويه ( قسم . مزجيٌّ  وهذا تركيبٌ ،  بَ عحَلَبكَّ  وكقوْلم
َطِويهح ب ) ويه ( ، مثل  قسم آخر : ما كان خمتوًما  وَنومها  ، أيًضا هذا ليس مراًدا ِف ِسيَبِويهح و  نِفح

 تعريف النحاة .
 

 إًذا ما املراد ابملركب ِف تعريف النحاة ؟ 
 املراد به : ما كان مركًبا تركيًبا إسنادًّي .

 
  ؟ما معىن تركيبا إسنادّيً 

 وَنومها . ا .أن يكون مفيدً  والشرط الثالث :وفاعل ، أو من مبتدأ وخرب  أي من فعلٍ 
 



 

 
 وحتصل اإلفادة للسامع. ؛ِ عليه  أن حيسن سكوت املتكلم وقلنا معىن اإلفادة :

 .أي ابَلستعمال العريب  وابلوضع :
 .هذا تعريف الكَلم  ا ؛إذً 
 

 الكلمة ا وعند النحاة أيضً 
 

 ما تعريف الكلمة ؟ 
 مفرد. الكلمة قولٌ  قالوا :

 
 ما شرح هذا التعريف ؟

 رومح عَ ، و د يح زَ مستعملة مثل :  ؛ أي صوٌت مشتمٌل على بعض اْلحرف اْلجائية لكلمةٍ  قولٌ  قالوا :
 . ابتَ كِ ، و 

  : ، فمثًَل ا إسنادّيً خرج به املركب تركيبً  رد :وقوْلم مف
 .كلمة   : كتابٌ 

 .كلمة َذَهَب :
  . كلمة: َعنح 
 

              اذا ؟مل
مفرد ؛ ْلهنا ليست مركبة  قولٌ " فعبد الرمحن "   ،ا إسنادّيً أي غْي مركبة تركيبً  مفرد ؛ ْلهنا قولٌ  

  ا إسنادّيً تركيبً 
 م.يبقى معنا تعريف الكلِ  رفنا تعريف الكَلم وتعريف الكلمةا عإذً  

ن من كلم فقالوا ِف تعريفه : مل يفد ، قالوا ِف تعريف الكلم : ما أو أفاد  سواءٌ ، ني فأكثر تما تكوِّ
  فأكثر سواٌء أفاد أو مل يفد.نيتتكون من كلم

 ؛ هذا كَلٌم وكلٌم. ةسَ رَ دح مَ  الح ىَل إِ  دٌ مَّ ُمَُ  بَ هَ ذَ  : فمثًَل 
 مركٌب مفيٌد ابلوضع. فألنه لفظٌ  : أمِّا كَلمٌ 

ن من كلم ٌم :وأمِّا كلِ   ني فأكثر.تفألنه تكوِّ
  ؟ا م          اذهذا  ٌد "يح زَ  امَ قَ  نح " إِ  طيب ،



 

 وليس بكَلم. هذا كلمٌ 
 

 مل    اذا ليس بكَلم ؟
 .ْلنه مل يفد وهو كلمٌ  قالوا :

 مل         اذا ؟
ن من كلمتني فأكثر سواءٌ   أفاد أو مل يفد. ْلنه تكوِّ

 عرفنا معىن الكلمة والكَلم والكلم. فإًذا ؛
 على اجلملة أو على اخلطبة مثل قولنا : ا الكلمةيطلقون أيضً و 

تطلق على اجلملة كما جاء ِف  ؛ واملراد هبا اخلطبة   وقد " كلمة خطيبنا ِف اجلمعة كانت مجيلة "
 . القرآن والسنة

 . هذا هو تعريف الكَلم والكلم والكلمة عند النحاة ا ؛فإذً 
 

 –ه هللا تعاىل رمح -قال املصنف 
 

 " َمعحىَن اَء لِ ٌف جَ رح حَ ٌل وَ عح فِ ٌم ، وَ سح اِ " وأقساُمُه َثَلثٌة : 
 

 . أن الكَلم له أجزاء يعين :
ٌد إِ   :ا مثًَل فقولنوحرٌف جاء ملعىن   وفعلٌ   سمٌ اِ  ه ( ثَلثة :) أجزاؤ   وأقسامهُ   ىَل " َذَهَب ُُمَمَّ

  " َسةِ رَ دح مَ الح 
 فعل ماضي  : ذهبَ 

 . سما هو فاعل وهو وُممٌد :
 . حرف جر ؛ حرفٌ  وإىل :

 .مرور  سمٌ ا واملدرسة :
ِمُنوَن ﴾ -تعاىل  –وكذا قوله  َلَح الحُمؤح  )1(:﴿ َقدح َأف ح

 . حرفٌ  : ﴿ َقدح ﴾
َلَح ﴾و  . فعلٌ  : ﴿ َأف ح
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ِمُنوَن ﴾و  . اسمٌ  : ﴿ الحُمؤح
 

 كَلم العرب َل خيرج عن هذه اْلقسام الثَلثة.
 . وإما أن تكون الكلمة فعًَل ، وإما أن تكون الكلمة حرفًا جاء ملعىن ، اإما أن تكون الكلمة اسً 

 
و وهو العلو ، قالوا وذلك أن اَلسم يعلو على صاحبه ؛ يعين  اَلسم ِف اللغة : قالوا من السمِّ

 . يعرف به ويكون مشتهًرا به
 

 اَلسم ما دل على معىن ِف ذاته ومل يقرتن بزمن. وِف اَلصطَلح عند النحاة :
، ولكن مل  معىن الكتاب ؛ وهو اْلوراق اجملتمعة املكتوب فيها ؛ هذا معىن دل على كتاب :  فمثًَل 

 يقرتن بزمن.
 ما املراد ابلزمن ؟

 املستقبل. اْلاضر أو أي مل يقرتن ابملاضي أو 
 أو مجادٍ ،  دٍ سَ أو حيوان كأَ ،  دٍ يح سم إنسان كزَ ا سم إذا دل على معىن ومل يقرتن بزمن سواءً افهذا 

سم ِف اكاخلوف وَنو ذلك ؛ يعين َل يرى ابلعني ، فهذا كله   ا معنوّيً ، أو كان أمرً  لٍ بَ وجَ  ابٍ تَ ككِ 
ؤنث كما هو معلوم ، ومن هنا نعلم مثَل : الضحى العصر ملكان ملذكر أو   لغة العرب ، سواءٌ 

 املغرب ؛ هذه الكلمات هي أساء وليست أفعال.
 ملاذا أساء؟

 بزمن.هنا دلت على معىن ِف ذاُتا ومل تقرتن ْل
 .ن ، واملغرب زمن ، والعشاء زمن ضحى زمن ، والعصر زمالفإن قيل : 

 كيف تقول مل تقرتن بزمن؟؟
 نزم املاضي أو اْلاضر أو املستقبل ، َلالزمن مرادهم ابلزمن ؛  ةاحعلم أن النن َل بد أن قول :أ

 ،  اليوم والليلة أو الشهر أو الثَلث
 . - إن شاء هللا -وهذا ما سنعرفه ِف الفعل 

 ا الضحى والعصر والعشاء واملغرب ؛ هذه أساء أم أفعال؟فإذً 
أو مستقبل ، ومل  أو حاضرٍ  وقات ومل تقرتن بزمن ماضٍ ْلهذه أساء دلت على معىن ؛ وهي هذه ا

 أو حاضر أو مستقبل. تقرتن بزمن ماضٍ 
 ول.ْلطيب ، هذا اجلزء أو القسم ا



 

 
 فعالْلالقسم الثاين : ا

  بزمن.ما دل على حدث مقرتنً  : ةوالفعل عند النحا
 ؛ هذه كلها أفعال ، أحداث مبعىن أفعال بَ تَ كَ   ، مَ نَ ،  لَ كَ أَ  ، امَ قَ ،  بَ هَ ذَ مادل على حدث مثل : 

. 
  زمن ؟لملراد ابا ماقرتن بزمن ، او 

 الزمن ثَلثة : قالوا :
ِف الزمن  ه؛ يعين صَل اءشَ عِ الح  دٌ مَّ ى ُمَُ لَّ صَ  : إما أن يكون الفعل وقع قبل زمن التكلم ، فمثًَل 

 نتهى.انتهى ، يقال له :  الزمن املاضي الذي حصل ومضى و ااملاضي ، الذي مضى و 
 تقول : اْلاضر ، ومعىن الزمن اْلاضر  أي زمن التكلم فمثًَل أو أن يقال ، أو أن يكون الزمن 

 ن يصلي العشاء.آل؛ أي أنه ا اءشَ عِ الح  دٌ مَّ ي ُمَُ لِِّ صَ يُ 
ن السني ْل، فهذا مستقبل  اءَ شَ عِ الح  دٌ مَّ ي ُمَُ لِِّ صَ يُ أو سَ  اءَ شَ عِ ي الح لِِّ صَ أُ سَ ستقبال ؛ كأن تقول : َلاأو 

 قالوا : تعطي أن الفعل سيقع بعد ، سأفعل كذا.
ن ولكن بعد آل، ليس املاضي وليس ا َنح و  لح كُ و  مح قُ مر مثل : ْلستقبال وهو اأو أن يكون الزمن لَل

 . زمن التكلم
 ما وقع قبل زمن التكلم : املاضيا فإذً 

  ما وقع زمن التكلم : اْلاضرو  
 فقالوا : هذه أوقات الزمن الثَلثة.,  ما وقع بعد زمن التكلم : املستقبلو 
 

  ا الفعل ينقسم إىل ثَلثة أقسام :فإذً 
، ة سَ رَ دح مَ  الح ىَل إِ  دُ مححَ َب أَ هَ ذَ  ؛ لَ كَ أَ ،  امَ قَ ،  بَ هَ ذَ  وهو ما وقع قبل زمن التكلم كمثل : ماضيفعل 

 وَنو ذلك ، امَ عَ الطَّ  لُ فح الطِِّ  لَ كَ أَ 
، وكذا قد يكون املضارع ما يقع بعد  اءَ شَ عِ الح  بُ الِ الطَّ  يلِِّ صَ يُ ؛  املضارعأو ما وقع زمن التكلم وهو  

أي فيما بعد  هُ وسَ رُ دُ  بُ الِ الطَّ  رُ اكِ ذَ يُ ، سَ  اءَ شَ عِ الح  بُ الِ ي الطَّ لِِّ صَ يُ سَ ستقبال ؛ َلازمن التكلم وهو 
 وحيتمل الزمن املستقبل على حسب قرينة الكَلم وصياغته ، فاملضارع حيتمل الزمن اْلاضر 

 . كح وسَ رُ دُ  رح اكِ ذَ  مح قُ  فللمستقبل فلما تقول : اْلمر وأما
 أي : قم بعد تكلمي فهو  ِف املستقبل .

 



 

 كلمة دلت على معىن ِف ذاُتا ومل تقرتن بزمن ، وهو :    اَلسم ا عرفنا اآلنفإذً 
وأن الزمن إما  ، كلمة دلت على معىن ِف نفسها أو ذاُتا واقرتنت بزمنوهي :   الفعلوعرفنا معىن 

 أن يكون اْلاضر وإما أن يكون اَلستقبال . إماأن يكون املاضي و 
  وفعل أمر ، مضارع وفعلٌ  ، ماضي فعلٌ  عليه فاْلفعال ثَلثة : وبناءً  

 القسم الثالث : اْلرف 
 عىن  ملراد ابْلرف هنا : حرفٌ وامل
 

 أشار إليه ابن آجروم ِف قوله :ولذلك 
ىَن                                                            وحرٌف َجاَء ِلَمعح

 ملاذا؟
 ، : حرف مبىَن وهذا النوع الثاين رف نوعانقال العلماء اْل

 حرف معىَن .
 طيب قد يسأل سائل  ما مرادهم بقوْلم :

 َمبحىَن؟ حرفُ  
 أي الذي تتكون منه الكلمة  مرادهم حبرف املَبحىَن : أقول :

 ، هذه الكلمة تتكون من الذال واْلاء والباء ، بَ هَ ذَ   :فمثًَل 
 . والباء حرفٌ  واْلاء حرفٌ  فالذال  حرفٌ 

 فهذه حروُف َمبحىَن يعين : اليت تتكون منها الكلمة .
 

  ؟ َمعحىَن  طيب ما معىن حروفُ 
 حروُف املعىَن هي اْلروف اليت يظهر معناها فيما بعدها . قالوا : 

 ،  طيب  ىَل ُب إِ الِ الطَّ  بَ هَ ذَ  فلو قلت :
 أين ؟ إىل 

 وَنو ذلك . رِ جِ تح مَ  الَ ىَل ، إِ  دِ جِ سح مَ  الَ ىَل إِ  ِل ،زِ نح مَ  الح ىَل ِة ، إِ سَ رَ دح مَ  الح ىَل إِ ما يظهر املعىن . 
، أو  ًء كانت حروُف جٍر ، أو حروف قسمٍ افهذه حروُف املعاين اليت يظهُر معناها فيما بعدها سو 

 ، أو جوازمح حرف حروُف نواصبح 
 وَنو ذلك.وكاف التشبيه  ِف ، الباءُ و على  ،  نح إىل وعَ  ، نح مِ ، و مثل :  نح إِ و  ، نح لَ ، و  ملَح مثل : 

 



 

 هذه حروٌف وهي اليت يتكون منها الكَلُم العريب  وَل جتد ولن جتد
 فهذا يُعرف ابَلستقراء والتتبع من كَلم العرب . ِف كَلم العرب قسًما رابًعا : قالوا :  
 

الفعِل   ِف ذكِر عَلماِت اَلسِم ، وذكِر عَلماتِ  -رمحه هللا تعاىل  -بعد ذلك سيشرُع  ابن آجروم  
 وذكِر عَلماِت اْلرِف .

 لكن أقُف هنا لكي يسهل عليكم ُمذاكرُة ما سبق .
 

 ولكن أختُم ما يتعلُق ابلنحو بسؤاٍل قد يتبادٌر إىل الذهنِ 
 

 ما فائدُة هذا الكَلِم الذي ذكره ابن آجروم ؟
 

وحرٌف جاء ملعىن و ما سيذكره  الكَلم هو اللفُظ املركُب املُفيد ابلوضع وأقسامه ثَلثة ، اسم وفعلٌ 
 من عَلماِت اَلسِم والفعِل واْلرِف .ا أيضً 

  هذه ْلا فوائد عديدٌة منها :: أقوُل 
السامع و املتعلم ْلذه اْلمور يكون عنده فهٌم للنحو ، ومراد  حبيث إنَّ ؛ تفتيُح اْلذهان  أوَل :

 النحاِة ِف كتبهم هذا واحد.
َل من  هذه أساسيات ينبيِن عليها ما بعدها  ، ْلنه يوجُد من طلبة العلم  : ا مهموهذا  أيضً  َثنيا

يعرُف  التفريَق بني اَلسِم والفعِل واْلرِف ، وَل يعرُف أن النحاَة يشتغلوَن ابلكَلِم املسموِع 
.  امللفوظح

وهذه  مبتدئني ِف النحو أن نعرف هذه اْلساسيات ، لنا كطلبة علمٍ  فكان لزاًما ، ومن املهمِّ 
 للتدرِج  ِف العلم . البدهيات

وإمنا من ابب التأصيل العلمِي للنحو  ، ومن ، ا : ليست هذه اْلمور من ابب الرتف العلمِي إذً ف
 ا فشيًئا .ابِب التدرِج  ِف القواعد شيئً 

 . -وصلى هللا وسلم على نبينا ُممد وعلى آله وصحبه  -
 
 


