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موسوعة النحو واإلعراب
الجزء الخامس
الباب الرابع

الفصل التاسع  :العطف والنعت
الفصل العاشر  :التوكيد والبدل
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الفصل العاشر
التوابع
أوال  :العطف

 1ـ عطف النسق
تابع يتوسط بينو وبين متبوعو حرف من حروف العطف .
نحو  :حضر خالد وأحمد .
أحمد معطوف عمى خالد بحرف العطف وىو " الواو " .
وال يتبع المعطوف المعطوف عميو إال في اإلعراب .

أحرف العطف :
الواو  ،الفاء  ،ثم  ،حتى  ،أم  ،أو  ،ال  ،بل  ،ولكن .
أقسام أحرف العطف :
 1ـ ما يشرك المعطوف مع المعطوف إليو حكما ولفظا وىي :
الواو  ،والفاء ن وثم  ،وحتى .
نحو  :أكل يوسف ومحمد الطعام .
نالحظ أن الواو في المثال السابق عطفت محمد عمى يوسف  ،وأشركتيما في الحكم والمفظ ،
بمعنى أن االثنين قد اشتركا في األكل واإلعراب .
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 2ـ ما تشرك المعطوف مع المعطوف عميو لفظا فقط وىي :
أم  ،وأو  ،وال  ،وبل  ،واما  ،ولكن .
عمي بل محمود .
نحو  :أكمت خب از ال أر از  .وما جاءني ّ
فالرغبة ىنا ثابتة ألحدىما ومنفية عن اآلخر .
معاني حروف العطف :
 1ـ الواو  :لمطمق الجمع دون التقيد بترتيب .
نحو  :فاز خالد ومحمد .
نالحظ من المثال السابق أن العطف بالواو أفاد مطمق الجمع  ،ألنيا دلت عمى أن العامل وىو "
المجيء " قد وقع عمى المعطوف والمعطوف عميو في آن واحد  ،وقد تحتمل الترتيب  ،وقد تحتمل
الترتيب كما في :
 232ـ وقولو تعالى  { :إذا زلزلت األرض زلزاليا وأخرجت األرض أثقاليا وقال اإلنسان ما ليا } . 1
وقد يفيم من العطف بالواو عكس الترتيب كقولو تعالى مخب ار عن منكري البعث :
 233ـ { ما ىي إال حياتنا الدنيا نموت ونحيا } . 2
ولو كانت الواو في اآلية السابقة لمترتيب  ،لكان ذلك اعترافا من منكري البعث بالحياة بعد الموت .
 2ـ الفاء  :تفيد العطف مع الترتيب والتعقيب  .أي العطف بال ميمة أو تراخ .
نحو  :دخل المعمم فالطالب .
أفادت الفاء أن دخول الطالب جاء بعد دخول المعمم مباشرة وبال ميمة أي بدون تعقيب .
واذا قمت  :دخمت جدة فمكة .
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فمن المتعارف عميو أن القادم من جية البحر  ،ال بد أن يدخل مكة بعد دخولو جدة  ،متأخ ار عما
جرت عميو العادة من استغراق الوقت  ،فيكون ذلك تراخيا  ،وفي ىذه الحالة تكون الفاء لمترتيب
والتراخي  ،وقد يكون المعطوف سببا في المعطوف عميو  ،أو نتيجتو  106 ،ـ كقول الشاعر :
قضى بيننا مروان أمس قضية

فما زادنا مروان إال تنائيا

فجممة  :ما زادنا  ،معطوفة عمى جممة قضى  ،وىي نتيجة عنيا .
وقد تفيد الفاء معنى التسبب  ،وفي ىذه الحالة يعطف بيا جممة عمى جممة .
فر ِجم  ،وسرق فقُ ِطع .
نحو  :زنى ُ
 234ـ ومنو قولو تعالى  { :فتمقى آدم من ربو كممات فتاب عميو } . 3
ـــــــــ
 1ـ  1الزلزلة  2 .ـ  37المؤمنون .
 3ـ  37البقرة .

 3ـ ثم  :تفيد العطف مع الترتيب والتراخي  ،أي بميمة .
نحو  :درست النحو ثم األدب  .وحضر الطالب ثم والده .
نالحظ أن المعطوف وىو " األدب " وقع بعد المعطوف عميو بترتيب وتراخ  ،أو ميمة  ،بمعنى أن
الدراسة لمنحو واألدب تمت في آن واحد  ،ولكن أحدىما وىو المعطوف عميو قد تمت دراستو أوال ،
ثم تاله بعد فترة دراسة المعطوف .
 235ـ ومنو قولو تعالى  { :واهلل خمقكم من تراب ثم من نطفة } . 1
أي كان الخمق أوال آلدم من التراب  ،وىو المعطوف عميو  ،ثم لبني آدم من النطفة  ،وىو
المعطوف  ،وقد تأخر خمق بني آدم عن أبييم  .واهلل أعمم .
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 4ـ حتى  :تفيد الغاية والتدريج .
نحو  :أكمت السمكة حتى رأسيا  .ومات الناس حتى األنبياء .
فحتى ىنا تفيد نياية الشيء بعد تدريجو إلى أن يصل إلى منتياه  ،فعندما قمنا  :أكمت السمكة حتى
رأسيا  ،أي  :أنني تدرجت في أكميا حتى وصمت إلى رأسيا فأكمتو  ،وفي ىذه الحالة تكون حتى
حرف عطف  ،والمعنى  :أكمت السمكة ورأسيا .
لذلك يجب أن يكون المعطوف جزاء من المعطوف عميو .
أما إذا صح أن نضع في موضعيا حرف الجر " إلى " فيي عندئذ حرف جر ليس غير .
نحو  :قرأت الصحيفة حتى الصفحة األخيرة .
أي  :قرأت الصحيفة إلى الصفحة األخيرة .
وقد تأني " حتى " حرف ابتداء  ،وما بعدىا جممة مستأنفة .
 107ـ كقول الشاعر :
فما زالت القتمى تمج دماؤىا

ماء دجمة أشك ُل
بدجمة حتى ُ

فحتى في البيت السابق حرف ابتداء  ،وماء مبتدأ  ،ودجمة مضاف إليو  ،وأشكل خبر  ،والجممة
االسمية مستأنفة ال محل ليا من اإلعراب .
وتدخل حتى عمى األفعال الماضية والمضارعة  ،وفي ىذه الحالة ينصب الفعل بعدىا
ــــــــ
 1ـ  11فاطر .

بـ " أن " المصدرية  .نحو  :عاقبت الكاذب حتى يقول الصدق .
فيقول فعل مضارع منصوب بأن المصدرية المضمرة وجوبا بعد حتى .
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وتدخل عمى األفعال الماضية  108 ،ـ كقول الشاعر :
" ىجرت حتى قيل ال يعرف اليوى "
والتقدير  :حتى أن قيل .
 5ـ أو  :وتفيد مع العطف عدة معاني .
أ ـ تفيد التخيير  .نحو  :خذ من الحقيبة قمما أو كراسا  .وتزوج زينب أو فاطمة .
 236ـ ومنو قولو تعالى  { :فكفارتو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أىميكم أو كسوتيم
أو تحرير رقبة } . 1
عميا أو أحمد .
ب ـ اإلباحة  .نحو  :عاشر محمدا أو أخيو  .وجالس ّ
 237ـ ومنو قولو تعالى  { :وال عمى أنفسكم أن تأكموا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمياتكم
}. 2
ج ـ نفيد التقسيم  .نحو  :الكممة اسم أو فعل أو حرف .
د ـ تفيد الشك إذا لم تعمم القادم في قولك  :قدم محمد أو أحمد .
 238ـ ومنو قولو تعالى  { :لبثنا يوما أو بعض يوم } . 3
عمي أو سالم .
ىـ ـ تفيد التشكيك إذا عممت القادم في قولك  :ذىب ّ
 239ـ ومنو قولو تعالى  { :واّنا أو إياكم لعمى ىدى أو في ضالل مبين } . 4
و ـ تفيد اإلضراب .
كقول الشاعر :
كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية

لوال رجاؤك قد قتّمت أوالدي
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الشاىد قولو  :أو زادوا  .فأو بمعنى " بل "  ،والتقدير  :بل زادوا  ،فقد ذكر أن أوالده ثمانون  ،ثم
أضرب عن الكالم  ،وعطف عمييم زيادة ثمانية  .فقال  :بل زادوا ثمانية .
ــــــــ
 1ـ  89المائدة  2 .ـ  61النور .
 3ـ  19الكيف  4 .ـ  24سبأ .

 6ـ أم  :تفيد العطف اطمب التعين بعد اليمزة  ،سواء أكانت اليمزة لالستفيام  ،أم لمتسوية .
فمثال مجيئيا بعد ىمزة االستفيام  :أقرأت القصة أم القصيدة ؟
وذلك إذا كنت تعمم بأن أحدىما قد قرئ  ،ولكن داخمك الشك في ذلك  ،وليذا يكون الجواب
ِ
المعادلة  ،ألنيا عادلت
بالتعيين  .أي  :قرأت القصيدة  ،مثال  ،وفي ىذه الحالة تسمى " أم "
اليمزة في االستفيام بيا .
 240ـ ومنو قولو تعالى  { :أأنتم تخمقونو أم نحن الخالقون } . 1
ومثال مجيئيا بعد ىمزة التسوية  :سأنتظرك سواء أحضرت أم لم تحضر .
وتسمى  " :أم " بالمتصمة لوقوعيا بعد ىمزة التسوية  ،ويكون ما قبميا وما بعدىا ال يستغني
بأحدىما عن اآلخر .
 241ـ ومنو قولو تعالى  { :سواء عمينا أجزعنا أم صبرنا } . 2
وقولو تعالى  { :سواء عمييم أأنذرتيم أم لم تنذرىم } . 3
واذا وقعت  " :أم " بعد ىل االستفيامية سميت بالمنقطعة  ،ألنيا تفيد اإلضراب .
نحو قولو تعالى  { :ىل يستوي األعمى والبصير أم ىل تستوي الظممات والنور } . 4
 242ـ وقولو تعالى  { :ال ريب فيو من رب العالمين أم يقولون افتراه } . 5
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ومزايا " أم " المتصمة أنو يعطف بيا مفرد عمى مفرد  ،وجممة عمى جممة  ،أما " أم " المنقطعة فال
يعطف بيا إال جممة عمى جممة كما ىو واضح في اآلية األخيرة رقم ( . )5
 7ـ بل  :تفيد اإلضراب  ،ويكون المعطوف بيا مفردا  ،كما يعطف بيا بعد اإليجاب  ،والنفي ،
وبعد األمر والنيي .
نحو  :سافر خالد بل محمد  .وما حضر أحمد بل أخوه .
ونحو  :أحترم والدك بل معممك  .وال تصاحب محمودا بل خميال .
ـــــــ
 1ـ  59الواقعة  2 .ـ  21إبراىيم .
 3ـ  6البقرة .
 4ـ  16الرعد  5 .ـ  38يونس .

 8ـ ال  :تفيد العطف مع نفي الحكم الثابت لما قبميا عما بعدىا  ،لذلك ال يجوز العطف بيا إال بعد
اإلثبات .
نحو  :اشتريت لحما ال سمكا  .وقرأت نحوا ال أدبا  .و ازرني محمد ال أحمد .
 9ـ لكن  :تفيد العطف مع اإلضراب  ،مثل بل تماما  ،وال يجوز العطف بيا إال بعد النفي  ،أو
النيي .
نحو  :ما قرأت التاريخ لكن العموم  .وما شربت العصير لكن المبن .
ونحو  :ال تشرب القيوة لكن الشاي  .وال تسافر في الميل ولكن في النيار .
فوائد وتنبييات :
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 1ـ إذا عطف عمى ضمير الرفع المتصل  ،وجب الفصل بينو وبين ما عطف عميو  ،ويكون
الفصل غالبا بالضمير المنفصل .
نحو  :ذىبت أنا وأخي إلى المدرسة مبكرين .
فعندما عطفت عمى التاء  ،وجب الفصل بالضمير " أنا "  ،والمعطوف عميو " أخي " .
 243ـ ومنو قولو تعالى  { :لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضالل مبين } . 1
وقد ال يتم الفصل .
 244ـ كقولو تعالى  { :جنات عدن يدخمونيا ومن صمح } . 2
فـ " من " معطوف عمى " الواو " في يدخمونيا  ،وىي ضمير متصل  ،ولم يفصل بينيما بفاصل .
وقد يفصل بال الناىية .
 245ـ كقولو تعالى  { :ما أشركنا وال آباؤنا } . 3
فقد عطف " آباؤنا " عمى الضمير المتصل " نا " في أشركنا  ،وفصل بينيما بـ " ال " الناىية .
 2ـ إذا عطف عمى الضمير المجرور وجب إعادة العامل  ،حتى ولو فصل بينيما .
ــــــــــ
 1ـ  54األنبياء  2 .ـ  23الرعد .
 3ـ  148األنعام .

نحو  :ىربت منو ومن لؤمو  .فقد أعاد حرف الجر بمفظو .
 246ـ ومنو قولو تعالى  { :فقال ليا ولألرض } . 1
وقولو تعالى  { :قل اهلل ينجيكم منيا ومن كل كرب } . 2
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 3ـ يجوز حذف الواو  ،والفاء مع معطوفيما  ،إذا دل عمييما دليل .
 247ـ كقولو تعالى  { :أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست } . 3
والتقدير  :فضرب فانبجست .
ومنو قولو تعالى  { :فمن كان منكم مريضا أو عمى سفر فعدة من أيام أخر } . 4
والتقدير  :فأفطر فعميو عدة من أيام أخر  .فحذف الفعل أفطر والفاء الداخمة عميو .
ومثال حذف الواو ومعطوفيا قوليم  " :راكب الناقة طميحان " .
والتقدير  :راكب الناقة  ،والناقة طميحان .
 4ـ إذا عطف عمى ضمير الرفع المستتر  ،وجب الفصل بينو وبين ما عطف عميو  ،كالمتصل
تماما  .نحو  :سافر أنت ومحمد .
 248ـ ومنو قولو تعالى  { :اسكن أنت وزوجك الجنة } . 5
 5ـ لقد انفردت الواو من بين حروف العطف بأن تحذف عامال محذوفا  ،وقد بقي معمولو 110 .
ـ كقول الشاعر :
إذا ما الغانيات برزن يوما

وزججن الحواجب والعيونا

فكممة العيون في البيت مفعول بو لفعل محذوف تقديره  :وكحمن  ،وقد عطف الفعل المحذوف عمى
الفعل زججن .
 6ـ يجوز حذف المعطوف عميو إذا دل عميو دليل .
 249ـ نحو قولو تعالى  { :أفمم تكن آياتي تتمى عميكم } . 6
والتقدير  :ألم تأتكم آياتي فمم تكن تتمى عميكم  .وفي ىذه الحالة يكون قد حذف
ــــــــــ
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 1ـ  11فصمت  2 .ـ  64األنعام .
 3ـ  160األعراف  4 .ـ  184البقرة .
 5ـ  35البقرة  6 .ـ  105المؤمنون .

المعطوف عميو وىو ألم تأتكم .
 7ـ ال يقتصر العطف عمى األسماء  ،بل يجوز عطف الجممة عمى الجممة كما مثمنا في موضعو ،
ويجوز عطف الفعل عمى االسم المشبو لمفعل كاسم الفاعل والمفعول  ،ويجوز العكس .
نحو قولو تعالى  { :فالمغيرات صبحا فأثرن بو نقعا } . 1
 250ـ وقولو تعالى  { :إن المتصدقين والمتصدقات وأقرضوا اهلل } . 2
نالحظ في اآليتين السابقتين قد عطف الفعل أثرن  ،عمى اسم الفاعل المغيرات  ،وعطف الفعل
أقرضوا عمى اسم الفاعل المتصدقات .
ومثال عطف اسم الفاعل عمى الفعل :
 111ـ قول الشاعر :
فالفيتو يوما يبير عدوه

ٍ
عطاء يستحق المعاب ار
ومجر
ً

فقد عطف اسم الفعل " ُم ْج ٍر " عمى الفعل يبير  ،وكان عمى الشاعر أن يقول مجريا  ،ألنو عطف
عمى منصوب  ،ولكنو حذف ياء المنقوص المنصوب أسوة بياء المنقوص المرفوع والمجرور .
ـــــــ
 1ـ  4العاديات  2 .ـ  18الحديد .
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 2ـ عطف البيان

تعريفو  :تابع جامد أشير من متبوعو  ،ويأتي لتوضيحو .
نحو  :رحم اهلل أبا حفص عمر  .وكرم اهلل أبا تراب عميا .

خصائص عطف البيان :
 1ـ إذا كان المعطوف عميو معرفة  ،فيكون عطف البيان اإليضاح والبيان  ،كما في المثالين
السابقين .
 2ـ أما إذا كان المعطوف عميو نكرة  ،فيكون عطف البيان لمتخصيص .
نحو  :اشتريت أثاثا سري ار .
 251ـ ومنو قولو تعالى  { :أو كفارة طعام مسكين } .1
فيجوز في طعام أن تكون عطف بيان  ،أو بدل .
ومن األمثمة السابقة نالحظ أن عطف البيان يمكن االستغناء بو عن المعطوف عميو  ،كما يمكن
االستقالل بالمعطوف عميو  ،وترك المعطوف .
فإن قمت  :رحم اهلل أبا حفص  .اكتمل المعنى  ،وتمت الجممة .
وان قمت  :رحم اهلل عمر  .كذلك جائز  .ومن ىنا يمكننا أن نقول  :أن عطف البيان ىو البدل ،
مع فارق بسيط نستوضحو في اآلتي :
 1ـ يفترق عطف البيان عن البدل  ،بأن عطف البيان ال يكون مضم ار  ،وال تابعا لمضمر  ،وال
فعال  ،وال تابعا لفعل .
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 2ـ أن عطف البيان ال يوافق متبوعو تعريفا  ،وال تنكي ار .
 3ـ ال يمكن إعراب عطف البيان بدال  ،إذا امتنع إحالل المعطوف محل المعطوف عميو .
ــــــ
 1ـ  95المائدة .

 112ـ كقول الشاعر :
أنا ابن التارك البكري بشر

عميو الطير ترقبو وقوعا

فكممة " بشر " ال تكون إال عطف بيان  ،وال يجوز إعرابيا بدال  ،ألن البدل يحل محل المبدل منو

 ،وفي الشاىد السابق ال يجوز أن نقول  :أنا ابن التارك بشر  ،وذلك لعد جواز إضافة ما فيو
األلف والالم إال لما فيو ألف والم  ،وعميو ال تحل كممة " بشر " محل كممة البكري .

تنبيهات وفوائد :
 1ـ يتبع عطف البيان متبوعو في اإلعراب  ،واإلفراد  ،والتثنية ،والجمع  ،والتذكير  ،والتأنيث ،
والتعريف والتنكير .
فمثال عطف البيان ومتبوعو النكرتين .
 252ـ قولو تعالى  { :توقد من شجرة مباركة زيتونة } .1
وقولو تعالى  { :ويسقى من ماء صديد } . 2
فزيتونة عطف بيان لشجرة  ،وكمتاىما نكرتان  .وكممة صديد عطف بيان لماء وكالىما نكران .
 2ـ إذا كان المتبوع مضافا إليو بعد كال  ،أو كمتا ،أو أي  ،والتابع مفردان متعاطفان  ،أو مفردات
متعاطفات  ،ال يعر التابع إال عطف بيان .
13
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ٍ
أحمد .
نحو  :جاء كال الرجمين
محمد و َ
وأي الزائرين عندك خالد أم يوسف .
فال يجوز أن نعرب محمدا وأحمد بدال من الرجمين  ،ألننا لو حذفنا المتبوع وىو الرجمين ال يمكننا
إضافة محمد وأحمد إلى كال أو كمتا أو أي  .فال نقول جاء كال محمد وأحمد  .وال نقول أي محمد
أم أحمد عندك .
ـــــــ
 1ـ  35النور  2 .ـ  16إبراىيم .

 3ـ من مميزات عطف البيان عن البدل  ،أن المقصود بالحديث في عطف البيان ىو األول ،
والثاني بيان لو .
أما المقصود بالحديث في البدل ىو الثاني  ،واألول توطئة لو  ،ألن البدل والمبدل منو اسمان بإزاء
مسمى  ،مترادفان عميو  ،والثاني أشير عند المخاطب من األول  ،فوقع االعتماد عميو .
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ثانيا ـ النعت ( الصفة )
تعريف :
اسم تابع مشتق  ،أو مؤول يو  ،يتيع االسم الذي سبقو ليفيد تخصيصو  ،أو توضيحو  ،أو

مدحو  ،أو ذمو  ،أو تأكيده  ،أو الترحم عميو  ،كما أنو يتبعو في اإلعراب  ،والتعريف  ،والتنكير ،
والتذكير  ،والتأنيث  ،واإلفراد  ،والتثنية  ،والجمع .
مثال المشتق  :مررت برجل سارق  ،وقابمت غالما حسن الوجو .
وجاء صديق طيب الخمق .
ومثال المؤول بو  :صافحت رجال أسدا .
ومثال التخصيص  :سممت عمى محمد الخياط .
 253ـ ومنو قولو تعالى  { :فتحرير رقبة مؤمنة } . 1
 254ـ ومثال التوضيح قولو تعالى  { :بسم اهلل الرحمن الرحيم } . 2
 255ـ ومثال المدح قولو تعالى  { :الحمد هلل رب العالمين } . 3
ومثال الذم  :قاطعت الرجل الفاسق .
 256ـ ومنو قولو تعالى  { :فاستعذ باهلل من الشيطان الرجيم } . 4
ومثال الترحم عميو  :جاء الرجل البائس  ،والميم أنا عبدك المسكين .
ومثال التوكيد  :أمس الدابر ال يعود .
 257ـ ومنو قولو تعالى  { :تمك عشرة كاممة } . 5
وقولو تعالى  { :فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة } . 6
15
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وقولو تعالى  { :وال تتخذوا إليين اثنين } . 7
ــــــــ
 1ـ  92النساء  2 .ـ  1الفاتحة .
 3ـ  2الفاتحة  4 .ـ  16النحل .
 5ـ  196البقرة  6 .ـ  13الحاقة .
 7ـ  51النحل .

أقسام النعت :
ينقسم النعت إلى قسمين :
 1ـ نعت حقيقي  2 .ـ نعت سببي .
أوال ـ النعت الحقيقي :
اسم مشتق  ،أو مؤول بو  ،يتبع االسم الذي سبقو في إعربو  ،ويطابقو في تعريفو وتنكيره ،
وتذكيره وتأنيثو  ،وفي إفراده وتثنيتو وجمعو .
مثال اإلتباع في الرفع  " :عمى بن أبي طالب رضي اهلل عنو مؤمن صادق في إيمانو " .
ومثال  :ازرنا رجل كريم الخمق .
ومثال النصب  :رأيت منظ ار جميال  ،وسمكت طريقا وع ار .
ومثال الجر  :جمست مع رجل فاضل .
ومنو  :لقد آمن عمى رضي اهلل عنو منذ اليوم األول لظيور اإلسالم .
ومثال ما يطابق المنعوت في التعريف  :الغزوة الوحيدة التي تخمف عنيا عمي ىي غزوة تبوك .
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ومثال المطابقة في التنكير  :ىذا طالب نشيط .
ومثال المطابقة في التذكير  :أحرق القائد العربي طارق بن زياد سفنو بعد عبور البحر  .ونحو :
تسممت العمل الجديد .
ومثال التأنيث  :ىذه واحة خضراء .
 258ـ ومنو قولو تعالى  { :فيو آيات بينات مقام إبراىيم } . 1
ومثال اإلفراد  :فاز الطالب المجتيد  ،وفازت الطالبة المجتيدة .
ومثال التثنية  :ىذان العبان ماىران  .وىنأت الطالبتين المتفوقتين .
ومثال الجمع  :جاء الالعبون الفائزون .
ــــــ
 1ـ  197آل عمران .

أنواع التعت الحقيقي :
ينقسم النعت الحقيقي إلى ثالثة أنواع :
 1ـ يكون مفردا ( ال جممة  ،وال شبو جممة )  .نحو  :ىذه حديقة غناء .
واشتريت قممين جميمين  .ووصل الالعبون الفائزون .
 2ـ ويكون جممة اسمية أو فعمية :
وفي ىذه الحالة يشترط في المنعوث أن يكون نكرة  ،وجممة النعث يجب أن تشتمل عمى ضمير
يوافق المنعوث  ،ويطابقو .
مثال االسمية  :مضى يوم برده قارص  ،وىذا كتاب موضوعاتو مفيدة .
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ومثال الفعمية  :سممت عمى صديق سافر والده  .وىذه شجرة تمتد أغصانيا .
ومنو قولو تعالى  { :جاء رجل من أقصى المدينة يسعى } . 1
ويكون اإلعراب عمى النحو التالي :
مضى  :فعل ماض مبني عمى الفتح المقدر عمى آخره منع من ظيوره التعذر .
يوم  :فاعل مرفوع بالضمة الظاىرة .
برده  :برد مبتدا مرفوع بالضمة  ،وىو مضاف  ،والضمير المتصل في محل جر مضاف إليو .
قارص  :خبر مرفوع بالضمة الظاىرة .
والجممة االسمية من المبتدأ وخبره في محل رفع نعت لـ " يوم " .
سممت  :فعل وفاعل .
عمى صديق  :جار ومجرور متعمقان بـ " سممت " .
سافر والده  :فعل وفاعل  ،والضمير المتصل في محل جر مضاف إليو .
والجممة الفعمية  :سافر والده في محل جر نعت لـ " صديق " .
 3ـ شبو جممة  :جار ومجرور  ،أو ظرف .
ـــــــ
 1ـ  20يس .

مثال الجار والمجرور  :استمعت إلى أقوال من أعظم الحكم .
ومثال الظرف  :لمحق صوت فوق كل صوت .
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من أعظم  :جار ومجرور  ،وشبو الجممة " الجار والمجرور " متعمقان بمحذوف في محل جر نعت
لـ " أقوال " .
فوق كل  :فوق ظرف مكان منصوب بالفتحة  ،وىو مضاف وكل مضاف إليو مجرور بالكسرة ،
وشبو الجممة من الظرف وما في حيزه متعمق بمحذوف في محل رفع نعت لـ " صوت " .

تنبيهات وفوائد :
 1ـ يكثر استعمال المصدر نعتا  .نحو  :سممت عمى رجل ٍ
عدل .
ويشترط في النعت المصدر اإلفراد والتذكير  .نحو  :جاء رجالن عد ٌل .
نساء عد ٌل .
وصافحت رجاالً عدالً  .وىؤالء ٌ
 2ـ إذا نعت أكثر من واحد فإما أن يختمف النعت  ،أو يتفق  ،فإذ اختمف وجب التفريق بالعطف .
مثال  :جاء الرجالن الكريم والبخيل .
وىؤالء رجال فقيو وكاتب وشاعر .
أما إذا اتفق النتعت جيء بو مثنى  ،أو مجموعا .
نحو  :مررت برجمين كريمين  .وصافحت رجاال كرماء  .وىؤالء طمبة مجتيدون .
 3ـ إذا تكررت النعوت  ،وكان المنعوت ال يتضح إال بيا جميعا  ،وجب اتباعيا
كميا  .نحو  :أعجبت بخالد الباحث الكاتب الشاعر .
ونحو  :جاء الطالب الميذب المجتيد النشيط .
 4ـ إذا قطع النعت عن المنعوت وجب فيو أمرين :
يم .
أ ـ الرفع باعتباره خبر لمبتدأ محذوف  .نحو  :مررت بمحمد الكر ُ
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والتقدير  :ىو الكريم .
الرحيم .
ب ـ النصب عمى أنو مفعول بو لفعل محذوف  .نحو  :سممت عمى أخيك
َ
التقدير  :أعني الرحيم .
 5ـ يجوز حذف المنعوت  ،واقامة النعت مقامو إذا دل عميو دليل .
 260ـ نحو قولو تعالى  { :أن اعمل سابغات }  . 1والتقدير  :دروعا سابعات .
 6ـ ويجوز حذف النعت إذا دل عميو دليل  ،وىذا عمى قمة .
 261ـ نحو قولو تعالى  { :قالوا اآلن جئت بالحق } . 2
والتقدير  :الحق المبين  .وقد حذفت النعت وىو كممة  :مبين لداللة الدليل عميو وىو قولو تعالى :
الحق .
ومنو قولو تعالى  { :إنو ليس من أىمك }  . 3والتقدير  :أىمك الناجين .
فحذف النعت لكونو معروف ضمنا  ،لداللة الدليل عميو  ،يؤخذ من سياق اآلية .
 7ـ ال يجوز أن تقع الجممة الطمبية نعتا  .فال يصح أن نقول  :جاء الميمل أضربو .
ـــــــــ
 1ـ  11سبأ  2 .ـ  71البقرة .
 3ـ  46ىود .
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 2ـ النعت السببي
تعريفه :
ىو ما دل عمى صفة في نفس متبوعو  ،ويكون مفردا دائما .
نحو  :دعاني صديق كريم خمقو  .وأحب أمي الرحيم قمبيا .
 262ـ ومنو قولو تعالى  { :يخرج من بطونيا شراب مختمف ألوانو } . 1
دعاني  :دعا فعل ماض مبني عمى الفتح المقدر منع من ظيوره التعذر  ،والنون لموقاية  ،والياء
ضمير المتكمم في محل نصب مفعول بو .
صديق  :فاعل مرفوع بالضمة .
كريم  :نعت سببي مرفوع بالضمة .
خمقو  :فاعل لكريم  ،ألن كريم صيغة مبالغة تعمل عمل فعميا .

خصائص النعت السببي :
 1ـ ال بد أن يطابق النعت السببي ما قبمو في اإلعراب  ،كما مثمنا سابقا .
كما يطابقو في التعريف والتنكير .
مثال التعريف  :جاءنا اإلخوان الصادق ودىم .
ونحو  :فاز الفريق المتعاون أفراده .
ومثال التنكير  :رأينا رجاال جميمة أقدارىم .
ونحو  :ىؤالء نسوة راجحة عقولين .
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 2ـ يجب أن يطابق النتعت السببي ما بعده في التذكير والتأنيث .
مثال التذكير  :جاء أخي الكبير عطفو  ،وأشعمت مصباحي الخافت نوره .
ومثال التأنيث  :عطر الحجرة أزىار زكية رائحتيا ،
ويحيط المنزل حديقة متفتحة أزىارىا .
 3ـ يكون االسم الواقع بعد النعت السببي مرفوعا دائما  ،عمى أنو فاعل  ،أو نائب لمفاعل  ،وذلك
حسب موقعو من الجممة .
مثال الرفع عمى الفاعمية  :أقطن بيتا متصدعة جدرانو .
جدران  :فاعل السم الفاعل " متصدع "  ،ألنو يعمل عمل الفعل المبني لممعموم .
مثال الرفع ألنو نائب لمفاعل  :جاء الرجل المكسورة ساقو .
ساق  :نائب فاعل السم المفعول " مكسور " ألنو يعمل عمل الفعل المبني لممجيول .
ـــــــــ
 1ـ  69النخل .
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الفصل الحادي عشر
أوال ـ التوكيذ

تعريفه :
تابع يذكر لدفع ما قد يتوىمو السامع من التجوز واالحتمال .
نحو  :أخاك أخاك يشد عضدك  .الال أىمل عممي  .ووصل المدير عينو .
أنواعو  :ينقسم التوكيد إلى نوعين :
1ـ التوكيد المفظي  2 .ـ التوكيد المعنوي .

 1ـ التوكيد المفظي :
ىو توكيد الكممة بمفظيا  ،إن فعال ففعل  ،وان اسما فاسم  ،وان حرفا فحرف  ،وان جممة فجممة ،
وذلك لدفع التوىم .
مثال توكيد الفعل  :توكل توكل عمى اهلل .
ومنو قول الشاعر :
ِ
ِ
احبس
احبس
أتاك أتاك الالحقون
ومثال االسم  :محمد محمد ال تيمل واجبك .
 113ـ ومنو قول الشاعر :
أخاك أخاك إن من ال أخا لو

كساع إلى الييجا بغير سالح
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ومثال الحرف  :ال ال تتأخر عن الحضور .
ومثال الجممة  :قد قامت الصالة  ،قد قامت الصالة .
 263ـ ومنو قولو تعالى  { :فإن مع العسر يس ار إن مع العسر يس ار } . 1

فوائد وتنبيهات :
 1ـ إذا أردنا أن نؤكد حرفا ليس من الحروف الدالة عمى الجواب  ،كـ " ال  ،ونعم ،
ــــــ
 1ـ  6 ، 5الشرح

وبمى "  ،يجب في ىذه الحالة أن يعاد الحرف وما اتصل بو عند التوكيد .
نحو  :في الدار في الدار صاحبيا  .في العمم في العمم فوائده .
إن الطالب إن الطالب مجتيد .
 2ـ يجوز أن يؤكد الضمير المتصل بآخر منفصل سواء أكان مرفوعا  ،أم منصوبا  ،أم مجرو ار .
قمت أنت  .وأكرمتني أنا  .ومررت بو ىو .
نحو َ :
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 2ـ التوكيد المعنوي :
تعريفه :
ىو توكيد االسم بكممات معروفة بعينيا .
وقد حصرىا النحويون في " عين  ،ونفس  ،وكل  ،وجميع  ،وعامة  ،وكافة  ،وكال  ،وكمتا .
شريطة أن يتصل بيا ضمير يعود عمى المؤ َكد .
نحو  :وصل المسؤول نفسو  .وصافحت المدير عينو  .وأثنيت عمى الفائزين كميم .

أقسام ألفاظ التوكيد المعنوي :
تنقسم ألفاظ التوكيد المعنوي عمى حسب المؤكد :
 1ـ نفس  ،وعين  :يستخدمان لرفع التوىم عن الذات  ،أو ما يعرف بتوىم المجاز  ،أو السيو
والنسيان .
عمي عينو .
نحو  :جاء محمد نفسو  .وفاز ّ
وباستخدام كممة نفسو نكون قد دفعنا توىما قد يقصد بو  :جاء خبر محمد  ،أو رسولو .
أفعل " تم يمحقيا ضمير
وفي ىذه الحالة يجب أن تجمع كممة " نفس  ،أو عين " عمى وزن " ُ
المثنى الغائب .
نحو  :فاز المتسابقان أنفسيما  .وتغيب الطالبان أعينيما .
كما يجب جمعيما إذا كان المؤكد جمعا .
نحو  :كافأ المدير الفائزين أنفسيم  .وشاركت الطبيبات أعينين في عالج الجرحى .
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 2ـ كل وجميع  ،وعامة  ،وكال وكمتا تستخدم لرفع التوىم عن الشمول والعموم  ،أي إذا كان المؤ َكد
ذا أجزاء يصح وقوع بعضيا موقع المؤكد  ،والذي يشترط فيو أن يكون معرفة .

نحو  :سافر المعتمرون كميم  .وحضر المدعون جميعيم  .واستقبمنا الزائرين عامتيم .
وتفوق المجتيدان كالىما  .وفازت المتسابقتان كمتاىما .

كال وكمتا وشروط التوكيد بهما :
يشترط في كال وكمتا لمتوكيد بيما اآلتي :
 1ـ أن يكون المؤكد بيما داال عمى المثنى .
 2ـ أن يصح حمول الواحد محميما .
 3ـ أن يكون ما أُسند إلييما متفقا في المعنى .
 4ـ أن يتصل بيما ضمير يعود عمى المؤكد  ،كباقي ألفاظ التوكيد .
نحو  :يعني األبوان كالىما بتيذيب الطفل .
وصافحت الضيفين كمييما .
واطمعت عمى الروايتين كمتييما .
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إعرابهما :
تعرب كال وكمتا إذا اتصل بيما الضمير توكيدا معنويا  ،فيرفعان باأللف  ،وينصبان بالياء
ويجران بالياء ألنيما ممحقان بالمثنى .
أما إذا أضيفتا إلى االسم الظاىر  ،فيعربان حسب موقعيما ما الجممة إعراب االسم المقصور ،
حيث تقدر عمييما عالمات اإلعراب الضمة والفتحة والكسرة .
نحو  :سافر كال الضيفين  .كال فاعل مرفوع بالضمة المقدرة عمى األلف لمتعذر .
كافأت كمتا الفائزتين  .كمتا مفعول بو منصوب الفتحة المقدرة عمى األلف لمتعذر .
التقيت بكال المتفوقين  .كال اسم مجرور وعالمة جره الكسرة المقدرة عمى األلف لمتعذر  .أما
االسم الذي يميما يعرب مضافا إليو .

فوائد وتنبيهات :
 1ـ ذكرنا أن جميع ألفاظ التوكيد المعنوي يجب أن يتصل بيا ضمير يعود عمى المؤكد  ،ما عدا :
وج َمع .
أجمع  ،وأجمعون  ،وجمعاء ُ ،
 2ـ إذا أريد تقوية توكيد قصد الشمول يجوز استخدام لفظة " أجمع " بعد لفظة " كل " مضافة إلى
الضمير  .نحو  :جاء الركب كمو أجمع  .سافر الحجاج كميم أجمعون .
وفي ىذه الحالة ال تحتاج كممة أجمع إلى ضمير  ،فقد سد الضمير المتصل بكممة " كل " مسد
الضمير الذي يجب أن يتصل بيا ليعود عمى المؤكد .
 264ـ ومنو قولو تعالى  { :فسجد المالئكة كميم أجمعون } . 1
 3ـ إن لفظة " أجمع " ال تثنى حيث ال يقال أجمعان  ،كما أن جمعاء ال يقال فييا جمعاوان .
 4ـ إذا أضيفت ألفاظ التوكيد المعنوي إلى االسم الظاىر  ،تعرب حسب موقعيا من الجممة ،
وتظير عمييا عالمات اإلعراب .
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نحو  :ازرني نفس الصديق  .تبوأ المجتيد عين المركز الذي يريده .
ينطبق القرار عمى جميع العاممين .

توكيد الضمير توكيدا معنويا :
 1ـ إذا أردنا توكيد الضمير المتصل الواقع في محل رفع  ،أو الضمير المستتر توكيدا معنويا ،
وجب توكيده توكيدا لفظيا قبل توكيده بمفظتي " نفس وعين " .
نحو  :تحدثت أنا نفسي  .سافروا ىم أنفسيم .
حضرت أنا عيني  .تأخرتم أنتم أعينكم .
 2ـ واذا كان الضمير المتصل في محل نصب  ،أو جر  ،يجوز توكيده بالضمير قبل توكيده
بمفظتي " نفس وعين "  ،أو عدم توكيده .
نحو  :كافأتو ىو نفسو  .أو كافأتو نفسو .
ـــــــ
 1ـ  30الحجر .

نحو  :مررت بك أنت عينك  .أو مررت بك عينك .
واذا كان التوكيد ببقية ألفاظ التوكيد األخرى فال حاجة لمتوكيد بالضمير .
نحو  :سافروا جميعيم .
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ثانيا ـ البدل

تعريفه :
تابع يدل عمى نفس المتبوع  ،أو جزء منو قصد لذاتو  ،وبال واسطة .
نحو  :جاء الشيخ أحمد  .وقطعت بالسكين حدىا  .وأعجبني الطالب خمقو .
من التعريف السابق نخمص إلى أن البدل يختمف عن النعت والتوكيد  ،من حيث إنو يقصد لذاتو ،
فال يؤثر عمى بناء الجممة إذا ما حذف  ،أو استغني عنو  ،كما أنو يختمف عن العطف من حيث

أنو ال يحتاج إلى واسطة في إلحاقو بالمبدل منو كحرف العطف مثال .

أقسامه  :ينقسم البدل إلى أربعة أنواع :
 1ـ بدل مطابق " بدل كل من كل "  2 .ـ بدل غير مطابق " بعض من كل " .
 3ـ بدل اشتمال  4 .ـ بدل مباين .

أوال ـ البدل المطابق " بدل كل من كل " :
ىو ما كان البدل فيو عين المبدل منو  ،ومساوي لو في المعنى .
محمد .
المعمم
نحو  :جاء
ٌ
ُ
فمحمد بدل من كممة المعمم  ،وتأخذ حكميا في اإلعراب  ،فجاء محمد مرفوع لكونو بدل من المعمم
المرفوع عمى الفاعمية .
ومنو قولو تعالى  { :مفا از حدائق وأعنابا } . 1
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وقولو تعالى  { :اىدنا السراط المستقيم سراط الذين أنعمت عمييم } . 2
 114ـ ومنو قول الشاعر :
وقد المني في حب ليمى أقاربي

أخي وابن عمي وابن خالي وخاليا

ـــــــــــ
 1ـ  32 ، 31النبأ  2 .ـ  7 ، 6الفاتحة .

الشاىد قولو  :أخي وما عطف عميو  ،حيث جاء بدال مطابقا من كممة " أقاربي " .

ثانيا ـ البدل غير المطابق " بدل بعض من كل " :
وىو أن يكون البدل جزءا من المبدل منو .
نحو  :سقط البيت سقفو  ،وأكمت التفاحة نصفيا .
فكممة سقف ونصف كل منيما جاءت بدال غير مطابق  " ،بعض من كل " أي  :أن البدل جزء

من المبدل منو  :البيت في المثال األول  ،والتفاحة في المثال الثاني  ،ولكنو تابع لو في إعرابو ،
فجاءت كممة " سقف " مرفوعة ألن المبدل منو " البيت " جاء فاعال مرفوعا  ،وكممة " نصف "
جاءت منصوبة  ،ألن المبدل منو " التفاحة " وقع مفعوال بو منصوب  ،وكذا الجر .
 266ـ ومنو قولو تعالى  { :وهلل عمى الناس حج البيت من استطاع إليو سبيال } . 1
فـ " من استطاع " بدل من " الناس "  .ولكون المبدل منو في اآلية مجرور جاء البدل مجرو ار .
 115ـ ومنو قول الشاعر :
إذا أبو قاسم جادت يداه لنا

لم يحمد األجودان البحر والمطر
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الشاىد قولو  :البحر  ،حيث وقعت بدال بعض من كل  ،والمبدل منو " األجودان " .

ثالثا ـ بدل االشتمال :
ىو البدل الدال عمى معنى من المعاني التي اشتمل عمييا المبدل منو دون أن يكون جزءا منو
.
نحو  :أطربني البمبل تغريده  .وأعجبني الطالب خمقو .
 267ـ ومنو قولو تعالى  { :يسألونك عن الشير الحرام قتال فيو } . 2
 116ـ وقول الشاعر :
بمغنا السماء مجدنا وسناؤنا

وانا لنبغي فوق ذلك مظي ار

ـــــــــ
 1ـ  97آل عمران  2 .ـ  217البقرة .

فكممة " تغريده  ،وخمقو "كل منيما جاءت بدال من كممة البمبل في المثال األول  ،والطالب في
المثال الثاني  ،ولكنيا ال تطابقيا في المعنى  ،وال ىي جزء منيا  ،ولكن كممة " تغريد " من

المعاني أو الدالئل التي يشتمل عمييا البمبل  ،الذي ىو المبدل منو  ،وكذلك الحال بالنسبة لكممة "
خمقو " التي ىي بدل من كممة الطالب  ،ولكنيا ال تطابقيا في المعنى  ،وال ىي جزء منو  ،ولكنيا
من المعاني  ،أو الصفات التي يشتمل عمييا الطالب  ،لذلك سمي البدل في ىذه الحالة بدل

اشتمال .
وفي اآلية جاءت كممة " قتال " بدل اشتمال من الشير  ،ألن القتال ليس نفس الشير  ،وال جزء
منو  ،ولكن القتال قد يكون من األمور التي تحدث في الشير الجرام .
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والشاىد في البيت قولو  " :مجدنا " حيث جاءت بدل اشتمال مرفوع من الضمير " نا " في " بمغنا "
 ،ألن الضمير في محل رفع فاعل وىو المبدل منو .
فائدة  :ال بد لمبدل بعض من كل  ،وبدل االشتمال من ضمير يعود عمى المبدل منو  ،كما الحظنا
في األمثمة السابقة  ،ومنو قولو تعالى :
 268ـ { قتل أصحاب األخدود النار ذات الوقود } . 1
والتقدير  :النار ذات الوقود فيو  .أي  :في األخدود  ،فكممة " النار " بدل اشتمال من األخدود ،
ألن األخدود يشتمل عمى النار  ،وليست النار ىي األخدود  ،وال جزءا منو .

رابعا ـ البدل المباين :
ىذا النوع من أنواع البدل ال يعنينا كثي ار  ،ولكن سنذكر عنو القميل ليفيد منو الدارس .
ينقسم ىذا النوع من البدل إلى ثالثة أقسام :
 1ـ بدل اإلضراب  :وىو أن تخبر عن المبدل منو بشيء  ،ثم يعن لك أن تخبر عنو بشيء آخر .
كأن تقول  :تصدقت بدرىم بدينار .
ـــــ
 1ـ  4الروم .

فأنت تريد أن تخبرنا  ،بأنك قد تصدقت بدرىم  ،ثم بدا لك أن تخبرنا  ،بأنك قد تصدقت بدينار .
 2ـ بدل الغمط  :وىو أنك ال تريد أن تخبرنا بأنك تصدقت بدرىم  ،وتريد أن تتصدق بدينار  ،ولكن
ط لسانك  ،وأخبرت عن تصديقك بدرىم .
غَم َ
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 3ـ بدل النسيان  :وىو أنك ال تريد اإلخبار عن التصديق بالدرىم  ،فمما نطقت بذلك تبين لك ىذا
القصد  ،ومن ىنا سمي بدل النسيان  ،وأمثمتو كأمثمة سابقيو .
ومنو  :أكمت خب از لحما  ،و ازرني محمد أحمد .

فوائد وتنبيهات :
 1ـ يجوز أن يكون البدل والمبدل منو نكرتين .
نحو قولو تعالى  { :إن لممتقين مفا از حدائق وأعنابا } . 1
فالبدل " حدائق " وىي نكرة  ،والمبدل منو " مفا از " وىو نكرة أيضا .
 2ـ ويجوز أن يكون معرفتين .
نحو قولو تعالى  { :وهلل عمى الناس حج البيت من استطاع إليو سبيال } . 2
فالبدل " من " وىي اسم موصول معرفة  ،والمبدل منو " الناس " معرفة أيضا .
 3ـ كما يجوز أن يكونا مختمفين  ،كأن يكون المبدل منو معرفة  ،والبدل نكرة .
نحو قولو تعالى  { :يسألونك عن الشير الحرام قتال فيو } . 3
فالبدل " قتال " وىي نكرة  ،والمبدل منو " الشير " وقد جاء معرفة  ،وىذا جائز .
 4ـ يجوز البدل من الضمير الحاضر  ،إذا كان بدال مطابقا  ،يفيد اإلحاطة والشمول  ،أو بدل
بعض من كل  ،أو بدل اشتمال .
 269ـ نحو قولو تعالى  { :تكون لنا عيدا ألولنا وآخرنا} . 4
فـ " أولنا " بدل من الضمير المجرور " نا " في قولو  " :لنا "  .ومنو المثال السابق

33

الدكتور  /مسعد زياد في سطور

موقع اللغة العربية  ::لغة القرآن الكريم

ـــــــــــ
 1ـ  32 ، 31النبأ  2 .ـ  97آل عمران .
 3ـ  217البقرة  4 .ـ  114المائدة .

وىو قول الشاعر  :بمغنا السماء مجدنا .
 117ـ ومثال بعض من كل قول الشاعر :
أوعدني بالسجن و ِ
األداىِم

ِر ْجمِي َف ِرجمي َشتَْنة المناسم

فكممة " رجمي " بدل بعض من كل من الضمير " الياء " في " أوعدني " .
كما يجوز إبدال الظاىر من الضمير الغائب .
 270ـ نحو قولو تعالى  { :وأسروا النجوى الذين ظمموا } . 1
حيث أبدل " الذين " من " الواو " في " أسروا " .
 5ـ إذا أبدل من اسم االستفيام  ،وجب دخول ىمزة االستفيام عمى البدل .
نحو  :من ذا ؟ أمحمد أم أحمد ؟  ،ونحو  :متى تأتينا ؟ أغدا أم بعد ٍ
غد ؟
 6ـ يجوز إبدال الجممة من المفرد وبالعكس .
مثال األول  :ال أستطيع أن أحكم عمى خالد ما منزلتو بين الكتاب .
فجممة  :ما منزلتو بين الكتاب في محل جر بدل من " خالد " .
ومثال الثاني  :ال إلو إال اهلل كممة اإلخالص ينجو قائميا من الزلل .
واعراب الجممة السابقة كالتالي  :جممة ال إلو إال اهلل محكية في محل رفع مبتدأ .
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وكممة  :بدل مرفوع من الجممة السابقة  .اإلخالص  :مضاف إليو مجرور .
وجممة  :ينجو قائميا في محل رفع خبر .
 7ـ يجوز إبدال الفعل من الفعل  .نحو  :من يصل إلينا يستعن بنا .
فيستعن بنا بدل من يصل إلينا .
 271ـ ومنو قولو تعالى  { :ومن يفعل ذلك يمق أثاما يضاعف لو العذاب } . 1
فالفعل يضاعف بدل من يمق  ،ولو إعرابو .
 118ـ ومنو قول الشاعر :
َّ
إن َعمَ َّي اهلل أن تُبايعا

تجيء طائعا
تؤخ َذ كرىا أو
ّ

ـــــــ
 1ـ  3األنبياء  1 .ـ  68الفرقان .

فالفعل تؤخذ بدل من تبايعا  ،ولو إعرابو لذلك نصب  ،ألن تبايعا منصوب بأن المصدرية .
 119ـ ومنو قول اآلخر :
متى تأتنا تممم بنا في دارنا

تجد حطبا جزال ونا ار تأججا

فالجممة الفعمية " تممم بنا  ،بدل من الجممة الفعمية تأتنا .
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