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نّجِ قال ابنهذا«: ي والقول الكالم بين الفصل على القوِل باب...:بنفسه مستقٍل لفظ فكل الكالم اأم مفيد 

 .أبوك الدار وفي .سعيد ربوض .محمد وقام .أخوك زيد :نحو الجمل النحويون يهيسم الذي وهو ،لمعناه
 أو كان تاماً اللسان به مذل لفظ كل أنه فأصله القول وأما...األصوات في وعاء وحاء ورويد ومه وصه
 ذلك بضد كان ما والناقص .وإيه صه :نحو من معناها في كان وما الجملة أعني المفيد هو فالتام :ناقصاً
 قول كل وليس قول كالم فكل .الحدثية ال الزمانية كانت إذا أخوك وكان وإن ومحمد زيد :نحو

 وأما...أغراضهم عن قوم كل بها ريعب أصوات فإنها حدها أما :؟هي وما اللغة على القول باب...كالماً
 كالمِ سمت انتحاء هو :النحو على القول باب...تكلمت يأ لغوت من فُعلة فإنها حروفها ومعرفة تصريفها

 والتركيب والنسب واإلضافة والتكسير والتحقير والجمع كالتثنية وغيره عرابإ من فهتصر في العرب
 وإن ،منهم يكن لم وإن بها فينطقَ الفصاحة في بأهلها العربية اللغة أهل من ليس من ليلحق ؛ذلك وغير

 ثم ،قصداً قصدت :كقولك نحوا نحوت يأ شائع مصدر األصل في وهو .إليها به رد عنها بعضهم شذّ
أ كما ،العلم من القَبِيل هذا انتحاء به خصهت مصدر األصل في الفقه نثم عرفته أي يءالش فق به خص 
 ترى أال ؛باأللفاظ المعاني عن اإلبانة هو :اإلعراب على القول باب...والتحريم التحليل من الشريعة علم
 من الفاعل اآلخر ونصب أحدهما برفع علمت ؛أبوه سعيدا وشكر ،أباه سعيد أكرم :سمعت إذا إنك

 يحيى ضرب تقول فقد :قلت فإن .صاحبه من أحدهما الٌستبهم واحداً سرجاً الكالم كان ولو .المفعول
 حاله اللفظ في يخفى مما سبيله هذه ما اتفق إذا :قيل ؟نحوه وكذلك ،فاصال إعراباً هناك تجد فال ،بشْرى

 إليه أدى القول من طرف فهذا...اإلعراب بيان مقام يقوم ما المفعول وتأخير الفاعل تقديم من الكالم ألزم
 نفسه في عما معرب وفالن ،عنه أوضحت إذا يءالش عن أعربت مصدر فإنه هظلف وأما .اإلعراب ذكر

 واإلعراب الفصاحة من إليها يعزى لما وذلك ؛العرب: قولهم كله هذا وأصل...عنه وموضح له مبيني أ
 كان مختلفة المسمين معاني كانت ولما....نفسها عن تُعرِب الثيب :الحديث في قوله ومنه .والبيان

 إلى حال من استحالت كأنها ؛فسدت يأ معدته عرِبت :قولهم من وكأنه ،أيضاً مختلفاً عليها الداّل اإلعراب
 ضربا الكلمة آخر لزوم وهو :البناء على القول باب...صورة إلى صورة من اإلعراب كاستحالة حال

 ضربا لزم لما ألنه اءبن سموه إنما وكأنهم. العوامل من ذلك أحدث يءلش ال الحركة أو السكون من واحدا
 ،غيره إلى مكان من يزول ال موضعه الزما البناء كان حيث من بناء يسم اإلعراب تّغير يتغير فلم واحداَ
الخصائص،  »...ذلك ونحو والسرِادق والفُسطاط والمظلة كالخيمة المبتذلة المنقولة اآلالت سائر كذلك وليس

  .بتصرف 40-5، ص1ج
 صعنوانا مناسبا للنّ هات ؟وماذا تعرف عن كتابه الخصائص يمن هو ابن جنّ: أسئلة حول النص -

ما الفرق بين  ؟واإلعراب ما رأيك في تعريفه النحو. نا مناسباالكل فقرة عنووضع مه إلى فقرات وقس
النحو وما قيمته علم النحو وما أهم المؤلفات فيه؟ ما موضوع علم من الذي وضع النحو وعلم النحو؟ 

ما الفرق بين الكالم والقول، والكالم والجملة،  ؟ما عالقة النحو باإلعراب والصرف والبالغةوأهميته؟ 
  .نيوالمعرب والمب ،ضرب أمثلة للقول والكالموالمعرب والمبني؟ ا


