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 مقدمة الطبعة الثانیة
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
الحمد هللا رب العالمین، والصالة والسالم على خاتم النبیین سیدنا محمد وعلى آلھ 

 :وأصحابھ الطیبین الطاھرین، وبعد
فقد تم بفضل اهللا وتوفیقھ إخراج الطبعة األولى من ھذا الكتاب، وتم تداولھا واالنتفاع بھا 

 لغویة، ومن خالل دراسات ذاتیة فردیة في مجاالت دراسیة مختلفة، من خالل دورات
وجماعیة، في المراحل المختلفة من إعدادیة، وثانویة، وجامعیة، ومن خالل مطالعات 
ومراجعات للدارسین المتخصصین في اللغة بعامة، ولمحبي دراسة قواعد اللغة العربیة 

 .بخاصة
اب قرائھ ودارسیھ وقد نال الكتاب من خالل تداولھ وتناولھ بالدراسة واالنتفاع إعج

وثناءھم علیھ، وعلى ما بذل فیھ من جھد، ورغبوا في أن یعاد إصداره بعد نفاد طبعتھ 
 .األولى

وقد تبین من خالل الدراسة التطبیقیة لمادة الكتاب أن ھناك حاجة لبعض التصحیح 
ر والتنقیح والتعدیل في مادتھ، وقد تم ذلك في ھذه الطبعة الثانیة للكتاب، وكانت مظاھ

 :ذلك ما یلي
 تم تصحیح ما كان في الطبعة األولى من أخطاء بعضھا عند الكتابة، وبعضھا عند -أ

الطباعة، وآمل أن تكون قد صححت كلھا، وإن كانت قد بقیت بعض األخطاء فأرجو 
 .العفو إذ الزلل مني، والصواب بفضل اهللا

بطھ إلى االلتباس  تم الضبط بالشكل لجمیع ما ھو مھم أو مطلوب أو یؤدي عدم ض-ب
 .من األمثلة والشواھد من آیات القرآن الكریم أو أبیات الشعر أو العبارات النثریة

 تم تنقیح بعض العبارات وإضافة بعض المعلومات والملحوظات في ثنایا -ج
 .الموضوعات المختلفة في الكتاب حیثما كان ذلك ضرورًیا لزیادة الوضوح

تاب لتصبح خمسة بدال من أربعة، حیث أصبح الباب  تم تعدیل تقسیم موضوعات الك-د
الرابع شامال لموضوع مكمالت الجملة، الحال والتمییز وحروف الجر واإلضافة 
والتوابع، وأصبح ھناك الباب الخامس ویشمل موضوعات المصادر والمشتقات وبعض 

 .األسالیب وإعراب الجمل
 ییسر دراستھ واالستفادة منھ، وأن أسأل اهللا العلي القدیر أن ینفع بھذا الكتاب، وأن
 .یشملني بعفوه ورحمتھ؛ إنھ نعم المولى ونعم المجیب

 
 
 

    محمد عوض اهللا      ھـ1424غزة في ربیع األول 
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 مقدمة الطبعة األولى
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 النبیین سیدنا محمد وعلى آلھ الحمد هللا رب العالمین، والصالة والسالم على خاتم

 :وأصحابھ الطیبین الطاھرین، وبعد
فقد شعرت خالل سنواٍت طویلٍة من العالقة مع اللغة العربیة من خالل دراستھا وتدریسھا 
واإلشراف على معلمیھا وتوجیھھم والمشاركة في دورات المتخصصین فیھا بالحاجة إلى 

في إیجاٍز مفیٍد، ویبسطھا في توضیٍح وضع مؤلٍف في قواعدھا یجمع ھذه القواعد 
 .وتحدیٍد، وتتحقق فیھ مزایا القدیم والجدید

وقد ترددت  بین اإلقدام على ذلك واإلحجام عنھ لعلمي أن األولین في ھذا المضمار لم 
یتركوا مجاال لآلخرین وأنھم قد أتوا على كل ما یلزم دارس اللغة العربیة من قواعد 

  وغیر ذلك من فنونھا، ولم یبق لمن بعدھم ما یضیفھ إلى مانحوھا  وصرفھا وبالغتھا
أنتجوه في ھذه المیادین إال شرحا أو تعلیقا أو توسعا في ضرب أمثلٍة، ولشعوري كذلك 

 .بأنَّ العبء ثقیل، وأنَّ خدمة لغة القرآن مھمٌة جلیلٌة تحتاج إلى جھد وعمل دؤوب
اركة في مجال التألیف فیھا بوضع كتاب وقد شجعني على القیام باقتحام ھذه اللجة والمش

مبسط یفید منھ المعلم والمتعلم زمالء كرام خیِّرون حسن ظنھم في قدرتي على القیام 
بذلك، كما طلب مني الدارسون في دورتین للوعظ واإلرشاد أقامتھما وزارة األوقاف 

دریس مادة للوعاظ والمرشدین والخطباء واألئمة ومحفظي القرآن الكریم قمت فیھما بت
اللغة العربیة لھم أن أقوم بوضع مذكرة أو كتاب یعینھم على دراسة قواعد ھذه اللغة 
وعلى اإلحاطة بأبوابھا وموضوعاتھا بشكل یسیر، فأخذت أستجیب لھذا التشجیع وھذا 

 .الطلب وانشرح صدري للقیام بھذه المھمة معتمدا على اهللا ومستمدا العون منھ سبحانھ
ھذا الكتاب بطریقة أقرب إلى طریقة قدامى المؤلفین وھي االعتماد وقد وضعت مادة 

على اإلتیان بالموضوع وقاعدتھ أو تعریفھ ثم ضرب األمثلة لھ من القرآن الكریم ومن 
عیون الشعر والنثر، وعدلت عن الطریقة المتبعة في كتب القواعد المدرسیة التي تبدأ كل 

اج لألحكام والقواعد وتدوینھا ثم اإلتیان موضوع بذكر أمثلة لھ ثم مناقشة واستنت
 ابتدائیة أو إعدادیة أو(بالتدریبات ألنَّ ھذه الطریقة وإن كانت تناسب طالب المدارس 

إال أنھا ال تناسب من ھم في مستوى أعلى من ذلك ومن ھم بحاجة إلى القرب )  ثانویة
 اإلمكان إیراد األقوال من كتب التراث وأسالیب الرواد اللغویین األوائل متجنبا قدر

الكثیرة والخالفات النحویة تسھیال على القارئ واختصارا لجھد المتعلم وترغیبا في 
الدراسة اللغویة لیكون ذلك من خالل االستزادة من ھذه الدراسة واالقتراب من اللغة 

 :اقترابا یوثق الصلة بینھا وبین الناطقین بھا، وسمیتھ
 )غة العربیةاللمع البھیة في قواعد الل(

واهللا أسأل أن یجعل ھذا العمل خالصا لوجھھ الكریم وأن ینفع بھ كل من یرید النفع وأن 
یعفو عما قد یكون فیھ من زلل وأن یتوالني برحمتھ وعونھ فھو نعم المولى ونعم 

 .النصیر
 

    محمد عوض اهللا      1419غزة في محرم 
 ) م1998مایو (         أیار 
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  تمھید
 :للغةمعنى ا

اللغة كما عرفھا علماء اللغة العربیة في القرن الرابع الھجري ـ عصر النضج الفكري 
 .والحضاري واللغوي ـ ھي أصوات یعبر بھا كل قوم عن أغراضھم

واللغة بھذا التعریف إنما ھي وسیلة لخدمة المجتمع، وتأمین االتصال بین أفراده، فھم 
تھم وكل ما یخطر ببالھم أو یحسون بھ، فھي یعبرون بوساطة اللغة عن أغراضھم وحاجا

 .إذا سبیل التفاھم بین البشر، وطریق الفكر إلى المعرفة
واللغة العربیة على ھذا التعریف تجمع بین أبنائھا والناطقین بھا، وتوحدھم وتسھل لھم 

 .سبیل التفاھم والتواصل كما تربطھم بتراثھم، وتطلعھم على ثقافة سابقیھم وأفكارھم
 

 :أھمیة اللغة العربیة -1
اللغة العربیة التي ورثناھا عن أجدادنا، والتي شرفھا القرآن الكریم بنزولھ بھا، وتخلیده 
لھا، ال بد أن تكون مصدر اعتزاز لنا، فھي تجمع شتات أمة العرب وأمة اإلسالم على 

نة في لسان واحد مھما اختلفت بھم الدیار أو تباعدت األقطار؛ وعلینا أن نعتبرھا أما
أعناقنا نحرص علیھا حرصنا على أرواحنا، وننقلھا إلى أبنائنا وإلى األجیال من بعدنا 

 .صحیحة سلیمة
الكتاب والسنة، ومن خالل : وال یستطیع دارس للدین من خالل مصدریھ األساسیین

دراسة سیرة الصحابة رضوان اهللا علیھم، واجتھاداتھم واجتھادات تابعیھم االستقالل 
ن ھذه المصادر إال إذا كان على درایة تامة باللغة العربیة یعرف منھا العام بالفھم م

والخاص، والمطلق والمقید، والمجمل والمفصل، والحقیقة والمجاز، والمرادف 
 .والمضاد، والمؤكد والخالي إلى غیر ذلك من أبواب معرفة اللغة
م على اختالفھا أن یصل وكذلك ال یستطیع دارس الفكر والفلسفة والشعر واألدب والعلو

إلى شيء في ذلك كلھ إال إذا أتیح لھ اإللمام باللغة العربیة مفردات وجمال وأسالیب حتى 
 . یستطیع أن َیفھم وُیفھم

فھي إذا جدیرة بكل جھد یبذل في سبیلھا درسا وتمحیصا وبحثا وتدقیقا، وال غنى عنھا 
 . ألي دارس أو باحث في أي فن من فنون المعرفة

 

 :أھمیة قواعد اللغة العربیة -2
اللغة العربیة بوصفھا وسیلة تفاھم بین المتحدثین بھا لھا قواعد أساسیة یقوم علیھا كیانھا، 
ویعتمد علیھا بنیانھا، وھي قواعد ال تتغیر وال تتبدل ألنھا تشكل قوام اللغة، وشخصیتھا 

 .التي تدل علیھا
 التي تلزم الناس في حیاتھم العامة والتي والمقصود بالقواعد األساسیة للغة تلك القواعد

 .یستطیعون بوساطتھا تركیب الجمل وإنشاء الكالم
وفھم القواعد األساسیة للغة ضروري لكل متعلم مھما كان تخصصھ، فھو ضروريٌّ 
للطالب كي یحسن القراءة والفھم ثمَّ المناقشة واإلجابة، وضروريٌّ ألصحاب المھن 

لماء واالقتصادیین وغیرھم لیحسنوا كتابة بحوثھم وتقاریرھم كاألطباء والمھندسین والع
 ورسائلھم بلغة سلیمة مفھومة، وضروريٌّ كذلك للموظفین والعاملین في مجال  الخدمة
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 العامة كي یتمكنوا من التحدث أو الكتابة بلغة سلیمة، وكذلك فھو ضروريٌّ للدعاة 
 سامعیھم والتأثیر فیھم بلغتھم والخطباء والمرشدین كي یستطیعوا الوصول إلى قلوب

الصحیحة وبیانھم الواضح فیحملونھم بذلك على االستجابة لھم واإلفادة من وعظھم 
 .وإرشادھم

وحتى الرسائل الشخصیة لألھل واألصدقاء ال بدَّ أن تكون لغتھا سلیمة معبرة بدقة عما 
 ذلك قد تؤديفي نفوس مرسلیھا لتكون  أدعى إلى بقاء الصلة والمودة ألنھا بغیر 

 . إلى اإلھمال وعدم الرد والقطیعة
ومع ھذه األھمیة لقواعد اللغة العربیة فإنَّھ ال بدَّ من التذكیر بأنَّ القواعد ال تقصد لذاتھا 
بل لكونھا وسیلة تعین على التعبیر الصحیح، واإلبانة الكاملة عما في النفس، فلیس 

بغیر وعي بل العبرة بكثرة القراءة، الغرض حفظ القواعد عن ظھر قلب، وال تردیدھا 
 .وحفظ الجید من القول، والنسج على منوالھ على ضوء ھذه القواعد

 : المصادر األساسیة لقواعد اللغة العربیة-3
  نزل القرآن الكریم على النبي محمَّد صلى اهللا علیھ وسلم بلغة العرب فتحداھم ببالغة

ي ال ترقى إلیھ قدرتھم فكان الذروة في  آیاتھ ونظمھ المعجز، وبھرھم بأسلوبھ الذ
الفصاحة والبیان، وكان حدیث النبي صلى اهللا علیھ وسلم على الرغم من أمیتھ على 

 أفصح من:  "درجة من الفصاحة لم یصل إلیھا أحٌد من العرب فكان كما قال عن نفسھ
 مصدرین، فكان القرآن الكریم وحدیث النبي صلى اهللا علیھ وسلم أعلى " نطق بالضاد

 . یرجع إلیھما في فھم قواعد اللغة العربیة
وكان الشعر قبل ذلك مظھر النبوغ والفصاحة عند العرب وظل لھ دوره في حیاة العرب 
والمسلمین بعد اإلسالم حتى إنَّ عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ اعتبره دیوان اللغة 

 .أللفاظ العربیةالعربیة ووعاءھا وأوصى بحفظھ والرجوع إلیھ في فھم معاني ا
وكانت خطب العرب وأمثالھم وحكمھم كذلك من المصادر التي اعتمدھا الدارسون للغة 

 .العربیة والذین جمعوا قواعدھا بعد ذلك ودونوھا
وظل كالم العرب شعرا ونثرا مصدرا لقواعد اللغة ومجال استشھاد لھا حتى كثر اختالط 

م تكن لھ سلیقة أصال فشاب أسالیبھا العرب باألعاجم واستخدم اللغة العربیة من ل
في القرن (االختالل والركاكة وتوقف االحتجاج بكالم من جاء بعد عصورھا األولى 

 ).الثاني الھجري
 

 : جھود القدماء في جمع قواعد اللغة العربیة وتدوینھا-4
 كان أبو األسود الدؤلي ھو الذي وضع النحو بأمر اإلمام علي كرم اهللا وجھھ، وذلك أنَّ

العرب لفطرتھم على الفصاحة كان النطق باإلعراب سجیة فیھم من غیر تطبع، فلما كثر 
اإلسالم وتألفت القلوب اختلط العجم والعرب بالمعاشرة والمناكحة فتولد اللحن واإلمالة 
في غیر محلھا فرسم اإلمام علي ألبي األسود منھ أبوابا منھا باب إن واإلضافة واإلمالة 

أنَّ اهللا بريء من المشركین ( ھذا النحو، ثم سمع أبو األسود رجال یقرأ انُح: وقال لھ
ما أحسُن السماِء؟ : بالجر فوضع باب العطف والنعت، ثمَّ إنَّ ابنتھ قالت لھ یوما) ورسولھ

ما : قولي: إنما أتعجب من حسنھا فقال: أي بنیة نجومھا فقالت: على االستفھام فقال لھا
فاك فوضع باب التعجب واالستفھام وكان یراجع اإلمام في ذلك أحسَن السماَء وافتحي 

إلى أن حصل لھ ما فیھ الكفایة فوضع رسالة في النحو شاملة لھذه األبواب، ثمَّ أخذه عن 
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أبي األسود نفر منھم میمون األقرن وغیره ثمَّ خلفھم جماعة منھم أبو عمرو بن العالء ثمَّ 
بصري وكوفي وما زالوا :  صار الناس فریقینبعدھم الخلیل وسیبویھ والكسائي ثمَّ
 .یتداولونھ ویحكمون تدوینھ إلى اآلن

 
 وكان ممن صنف في قواعد اللغة من القدماء المبرد وابن یعیش وابن جني وابن مالك

 وابن ھشام وابن عقیل، ومن المحدثین الجارم ومحمد محیي الدین عبد الحمید والراجحي 
 .م اهللا جمیعا خیر الجزاءوعبد العلیم إبراھیم فجزاھ

 

 : قواعد اللغة العربیة نحو وصرف-5
نحا نحو فالن أي قصده واتجھ إلیھ، وفي : من معاني النحو في اللغة القصد واالتجاه یقال

: اصطالح النحویین ھو علم تعرف بھ أحوال أواخر الكلمات ومما ورد في تعریفھ قدیما
ف بھا أحكام الكلمات العربیة حال إفرادھا ھو علم بأصول مستنبطة من كالم العرب یعر

ھو انتحاء سمت كالم العرب أي ھو إنشاء الجمل : وحال تركیبھا، وورد كذلك في تعریفھ
 .على طریقة العرب في كالمھم

وتصریف (والصرف في اللغة ویقال لھ أیضا التصریف ھو التغییر ومنھ قولھ تعالى 
اعد یعرف بھا صیغ الكلمات العربیة أي تغییرھا، وفي االصطالح ھو قو) الریاح

وأحوالھا التي لیست إعرابا وال بناًء وھو بالمعنى العلمي علم بأصول یعرف بھا أحوال 
أبنیة الكلمة التي لیست بإعراب وال بناء، وبالمعنى العملي تحویل األصل الواحد إلى 

 واسم التفضیل أمثلة مختلفة لمعاٍن مقصودة ال تحصل إال بھا كاسمي الفاعل والمفعول
 .والتثنیة والجمع إلى غیر ذلك

وقد یطلق النحو ویراد بھ ما یقابل الصرف، وقد یراد بھ ما یشمل النحو والصرف، وإذا 
 .أطلقت كلمة قواعد فھي تصلح ألن تشمل كال منھما

 

 : طریقة الكتاب في تناول الموضوعات-6
رة مستقلة عن الصرف فألفوا تناول بعض المؤلفین في قواعد اللغة العربیة النحو بصو

كتبھم في النحو ولم یوردوا فیھا شیئا من الموضوعات الصرفیة، وتناول غیرھم 
الصرف بصورة مستقلة فألفوا الكتب فیھ دون أن تشمل شیئا من موضوعات النحو، 
وجمع بعضھم في مؤلفاتھم بین النحو والصرف فأوردوا موضوعات النحو أوال منفردًة 

بالموضوعات الصرفیة منفردًة، ومنھم من أورد الموضوعات النحویة ثمَّ أتبعوھا 
 .والصرفیة متداخلًة دون فصل بینھا

وقد تناول بعض المؤلفین موضوعات النحو من حیث عالمات اإلعراب فبدأ ترتیب 
كتابھ بالمرفوعات من األسماء ومن األفعال ثمَّ أتبعھا بالمنصوبات منھا ثمَّ بالمخفوضات 

ء والمجزوم من األفعال، وبعضھم تناولھا من حیث التقسیم إلى جمل اسمیة من األسما
 .وفعلیة، فمنھم من بدأ باالسمیة ثمَّ بمكمالتھا، ومنھم من بدأ بالفعلیة ثمَّ بمكمالتھا وھكذا

وقد راعیت في ترتیب مادة ھذا الكتاب أن أستفید من معظم الطرق السابقة فأوردت فیھ 
 مع الموضوعات النحویة وبحسب لزومھا وضرورتھا دون موضوعات صرفیة متداخلة

فصل كامل بینھما، كما رتبت الموضوعات بحسب اإلعراب والبناء أوال ثمَّ بحسب 
عالمات اإلعراب ثمَّ بحسب طبیعة تتابع الموضوعات وترابطھا دون تقیید بما إذا كانت 

وذلك من منطلق من موضوعات الجملة االسمیة أو الفعلیة أو مكمالت أي منھما، 
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