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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 
 

 ترمجة مؤلف املنت
 

أبو عبد اهلل، حممد بن حممد، بن داود، الصنهاجي، نسبة إىل : هو
ن إحدى القبائل باملغرب، النحوي، املعروف بابن آجروم، ومعناه بلسا

الفقري الصويف الورع، كان إماما يف النحو وغريه، ولد بفاس، سنة : الرببر
 .هـ727هـ وتويف هبا سنة 476
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 (3)بسم اهلل الرمحن الرحيم
 .(1)ُهَو الَلْفُظ اْلُمَرَكُب اْلُمِفيُد ِباْلَوْضِع: الَكاَلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 مقدمة

 .القصد، واجلهة، واملثل، واملقدار: يطلق على معان، منها: النحو
علم بأصول، يتوصل هبا إىل معرفة أحوال أواخر الكلم، إعرابا : وحده
صيانة اللسان عن اخلطأ يف : ومثرته. الكلمات العربية: وموضوعه. وبناء

، وكالم العرب، واالستعانة به على فهم كالم اهلل، وكالم رسوله 
، وكالم العرب؛ ، وكالم رسوله من كالم اهلل: معاين ذلك؛ واستمداده

أبو األسود الدؤيل، بأمر علي : فرض كفاية؛ وواضعه: وحكمه يف الشرع
 .رضي اهلل عنه

، يف ا بالنيب اقتداء بالكتاب العزيز، وتأسًي: بدأ بالبسملة( 1)
 ،كل أمر ذي بال، ال يبدأ فيه»: مكاتباته ومراسالته، وعمال حبديث

ناقص الربكة، والبداءة هبا : أي« فهو أقطعببسم اهلل الرمحن الرحيم 
 . لالستعانة على ما يهتم به

علم على ربنا تبارك وتعاىل، وهو أعرف ( اهلل)يأيت بيانه، و: واالسم
امسه تعاىل، وهو دال على الصفة القائمة به، فهو ( الرمحن)املعارف؛ و

القائمة  امسه تعاىل، وهو دال على الصفة( الرحيم)الرمحن جلميع اخللق، و 
به، وعلى تعلقها باملرحوم، واقتصر على البسملة ألهنا من أبلغ الثناء 

 .والذكر
، وألنه الذي يقع به اتألنه املقصود بذ: بدأ املصنف بالكالم( 2)

 .التفاهم، والتخاطب
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.......................................................... 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،اما تكلم به اإلنسان، قليال كان أو كثرًي: لكالم يف اللغة، هووا
ما مجع القيود األربعة اليت : مفيدا أو غري مفيد، ويف اصطالح النحويني هو

الطرح والرمي، يقال : ذكرها املصنف، وأحدها اللفظ، وهو يف اللغة
الصوت املشتمل على : أكلت الثمرة ولفظت النواة؛ ويف االصطالح هو

احلروف اهلجائية، اليت أوهلا األلف، وآخرها الياء، كزيد، فخرج  بعض
 .بذلك الكتابة، والرموز، واإلشارة، ولو مفهومة

وضع شيء على شيء، يراد به : املركب؛ والتركيب يف اللغة: والثاين
ما تركب من كلمتني، فصاعدا، كزيد : ويف االصطالح. الثبوت أو عدمه

 .به غري مركب، كزيدفخرج ما كان ملفوظا  (1)قائم
ما استفاده اإلنسان من علم، أو مال، : املفيد، والفائدة لغة: والثالث

ما أفاد فائدة، حيسن سكوت املتكلم : أو جاه، أو غري ذلك؛ واصطالحا
ما : فخرج (2)ا لشيء آخر، كقام زيدعليها، حبيث ال يصري السامع، منتظًر
 .كان لفظا مركبا، ومل يفد، كغالم زيد

اإلسقاط من قوهلم وضعت : الوضع يعين العريب،والوضع لغة: بعوالرا
جعل اللفظ دليال على املعىن، : الدين عن فالن، إذا أسقطته؛ واصطالحا

ما ليس : كوضع زيد على الذات املشخصة مثال، وخرج بالوضع العريب
معىن الوضع القصد،وهو قصد املتكلم : بعريب، ككالم األعاجم، وقيل

فيخرج كالم النائم،والسكران، ومن تكلم ومل يرد إفهام إفهام السامع، 
 .األول: كالم الرببر، وغريهم، والصحيح: أحد، ويدخل فيه

                                           

خرب : مبتدأ مرفوع باالبتداء، وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره، وقائم: فزيد( 1)
 .املبتدأ، مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره

 .عه ضمة ظاهرة يف آخرهفقام فعل ماض، وزيد فاعل، والفاعل مرفوع وعالمة رف( 2)
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 .(1)، َوَحْرٌف َجاَء ِلَمْعًني(1)َوِفْعٌل ،اْسٌم: (3)وَأْقَساُمُه َثاَلَثٌة
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

: ، ال من مجيعهاوأجزاء الكالم، الذي يتركب من جمموعها: أي( 1)
 .االستقراء: ثالثة؛ ودليل حصرها يف الثالثة

كلمة : ما دل على مسمى، كزيد؛ واصطالحا: فاالسم لغة( 2)
اإلعراب، : دلت على معىن يف نفسها، ومل تقترن بزمان وضعا؛ وحكمه

من السمو وهو االرتفاع، أو السمة، وهي : والبناء طارئ عليه؛ واشتقاقه
ظاهر كزيد، ومضمر كأنا وأنت، ومبهم كهذا : الثةالعالمة، وأقسامه ث

 .وهذه، وهؤالء
كلمة دلت على معىن يف غريها، ومل : احلدث؛ واصطالحا: والفعل لغة

من احلدث، وهو املصدر كضرب، مشتق من : تقترن بزمان، واشتقاقه
ماض، كضرب، ومضارع، كيضرب، وأمر : الضرب؛ وأقسامه ثالثة

 .، وسوف وتاء التأنيث الساكنة، وتاء الفاعلقد، والسني: كاضرب؛ وعالمته
الطرف، واجلانب؛ فإن حرف كل شيء طرفه : احلرف لغة( 7)

أي طرف،  َوِمَن الَناِس َمْن َيْعُبُد الَلَه َعَلى َحْرٍفوجانبه، ومنه 
كلمة دلت على معىن يف غريها، ومل : واصطالحا. وجانب من الدين

 .يعرب منه شيء أبًدا البناء وال: تقترن بزمان، وحكمه
قسم خمتص باالسم، كحروف اجلر، وحروف النداء، : وأقسامه ثالثة

: وقسم خمتص بالفعل كقد، ومل، وقسم مشترك بينهما كهل وبل؛ وعالمته
 .خلوه من العالمة

وضع للداللة على معىن من املعاين، كوضع : جاء ملعىن، أي: وقوله
 من حروف احتراًزا. (1)من حنو قد قام زيد ،للتحقيق« قد»

                                           

حرف حتقيق، وقام فعل ماض مبين على الفتح، وزيد فاعل، والفاعل مرفوع، : فقد( 1)
= 
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 ،(3)َوالَّتْنِويِن ،باْلَخْفض: فاالسم ُيْعَرُف
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .املباين اليت هي حروف اهلجاء =
كلمتان، والكلمتان إما امسان كزيد : وأقل ما يتركب منه الكالم

: والكالم (2)أو اسم وفعل، كقام زيد، أو من الثالثة، كلم يقم زيد (1)قائم
مجع القيود األربعة املتقدمة، وإن مل يصل إىل ثالث كلمات، كزيد  ما

كلمات فأكثر، وأفاد، كقد  ما تركب من ثالث: قائم، والكالم، والكلم
: القول املفرد كزيد، والقول: قام زيد، فهو كالم وكلم، والكلمة هي

 .كغالم زيد، ويطلق على اجلميع
السم؛ وبدأ به، لكونه ا: فالقسم األول من أقسام الكالم: أي( 1)

أشرف أنواع الكالم، وألنه قد يستغين بنفسه يف الكالم عن قسيميه، 
مييز عن الفعل واحلرف، بعالمات، باخلفض يف آخره، : يعرف، أي
تغيري خمصوص، جيلبه عامل : التذلل، واخلضوع؛ واصطالحا: واخلفض لغة

 .(7)فاضلالكسرة وما ناب عنها كمررت بغالم زيد ال: خمصوص، عالمته
 إذا صوت؛: التصويت، من قوهلم نون الطائر: والتنوين لغة

                                      
= 

 .وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره
مبتدأ مرفوع باالبتداء، وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره، وقائم خرب املبتدأ،  :فزيد (1)

  .مرفوع، وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره
حرف نفي وجزم وقلب، ويقم فعل مضارع جمزوم بلم، وعالمة جزمه : مفل( 2)

 .وزيد فاعل مرفوع، وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره. السكون
فمررت، فعل وفاعل، حد الفعل مر، والتاء ضمري متصل، مبين على الضم، حمله ( 7)

بالباء،  جار وجمرور، والباء حرف جر، وغالم اسم جمرور: رفع على الفاعلية، بغالم
مضاف، وزيد مضاف إليه، جمرور : وعالمة جره كسرة ظاهرة يف آخره، غالم

باملضاف، وعالمة جره كسرة ظاهرة يف آخره، والفاضل نعت لزيد، والنعت يتبع 
 .املنعوت يف إعرابه، فتبعه يف اجلر، وعالمة جره كسرة ظاهرة يف آخره
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............................................................. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ
نون ساكنة زائدة، تلحق آخر االسم لفظا، وتفارقه : واصطالحًا

ضيفن، اسم للطفيلي،  :خطا، ووقفا، لغري توكيد، فخرج بالساكنة، نون
النون يف : ، وبالالحقة لآلخر(1)األصلية كنون غضنفر: وخرج بالزائدة
الالحقة لبعض ألقوا يف، املطلقة أو : ، وباملفارقة خطا(2)منكر ونكري

 .(7)نون التوكيد: املقيدة، ولغري توكيد
الالحق لألمساء املعربة، : نوين التمكني، وهوتوالتنوين أربعة أقسام، 

املتمكن األمكن، واملتمكن غري األمكن؛ فما نون منها، فهو  بنيا فرق
متمكن يف اإلمسية أمكن، من غريه كزيد، وما مل ينون فمتمكن غري أمكن، 

الالحق لألمساء املبنية، فرقا بني معرفتها : كأمحد، وتنوين التنكري، وهو
يٍه ونكرهتا، فما نون منها فهو نكرة، وما مل ينون فهو معرفة، كسيبو

الالحق جلمع املؤنث السامل، : وسيبويِه، وصٍه وصِه، وتنوين املقابلة، وهو
 .يف مقابلة النون، يف مجع املذكر السامل، كمسلمات
الالحق إلذ؛ : لة، وهومجوتنوين العوض، وهو أقسام، عوض عن 

َوَأْنُّتْم ِحيَنِئٍذ َتْنُظُروَن: كقوله
(6). 

عوض عن : احللقوم، تنظرون؛ الثاينوأنتم حني إذ بلغت الروح : التقدير
 َعَلى  ُقْل ُكٌل َيْعَمُل: تعاىل  قوله يف  الالحق لكل، وبعض؛ كما : كلمة، وهو

                                           

 .اسم للسبع( 1)
 .النون من نكري يف أولهفإن النون من منكر يف وسطه، و( 2)
 .لنسفعن ليكونن: توكيد الفعل، حنو: أي( 7)
وإعرابه أن ضمري مبين على السكون، حمله رفع على االبتداء، والتاء حرف خطاب، ( 6)

وامليم عالمة اجلمع، وحني ظرف منصوب على الظرفية ومضاف، وإذ مضاف إليه، 
وتنظرون فعل مضارع، جمرور باملضاف، وعالمة جره كسرة ظاهرة يف آخره، 

 .مرفوع لتجرده عن الناصب واجلازم، وعالمة رفعه ثبوت النون، والواو فاعل
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 .(3)َودخوِل األِلِف َواَلالم عليه
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

َشاِكَلِّتِه =
ِتْلَك الُرُسُل : كل أحد، أو كل إنسان، وقوله: ، والتقدير(1)

ْلَنا َبْعَّضُهْم َعَلى َبْعٍضَفَّض
عوض عن : على بعضهم؛ الثالث: ، أي(2)

حرف؛ وهو الالحق جلوار، وغواش، وحنومها، يف حاليت الرفع واجلر، 
كل مجع على وزن فواعل، وآخره ياء، فتحذف الياء، ويصري : وضابطه

 .التنوين عوضا عنها، ويف حالة النصب تثبت الياء وتظهر عليها الفتحة
يف أوله، سواء أفاد التعريف، كالرجل والغالم، أو مل يفد  (1)

كالفضل والعباس، وسواء كانت للعهد الذكري،كجاء رجل فأكرمت 
أو العهد احلضوري، كـ  (6)أو العهد الذهين، كجاء القاضي (7)الرجل
اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم

( )  
                                           

فعل أمر، وكل مبتدأ مرفوع باالبتداء، وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره، : فقل( 1)
مشاكلة اسم جمرور بـ على، وعالمة  على شاكلته جار وجمرور، على حرف جر،

شاكلة مضاف، واهلاء ضمري مضاف إليه، مبين على و جره كسره ظاهرة يف آخره،
 .الكسر،حمله جر باملضاف

ت، اسم إشارة، مبين على الكسر، حمله رفع على االبتداء، والالم للبعد، : تلك( 2)
والكاف حرف خطاب، والرسل نعت السم اإلشارة، والنعت يتبع املنعوت يف 

آخره، وفضلنا، فعل وفاعل  إعرابه، فتبعه يف الرفع، وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف
حد الفعل فضل، ونا ضمري مبين على السكون، حمله رفع على الفاعلية، بعض 
مفعول به منصوب، واهلاء ضمري مضاف إليه، مبين على الضم، حمله جر وامليم 

 .عالمة اجلمع، على بعض جار وجمرور
ل، والرجل جاء فعل ماض، رجل فاعل، والفاء فاء السببية، وأكرمت فعل وفاع( 7)

 .مفعول به
جاء فعل ماض، والقاضي فاعل مرفوع، وعالمة رفعه ضمة مقدرة على الياء، منع ( 6)

 .من ظهورها الثقل، ألنه اسم منقوص، معتل اآلخر بالياء
 ضمري مبين على: كم جار وجمرور، والكافلظرف، وأكملت فعل وفاعل، و: اليوم(  )
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 ،(3)ِمْن: َوهَي ،َوُحُروف اْلَخْفِض
 ــــــــــــــــــــــــــــــ
أو لالستغراق  (1)وسواء كانت للجنس، كأهلك الناس الدينار، والدرهم= 
ُخِلَق اْلِإْنَساُن َضِعيًفاكـ

وعرب األكثر . ودخوهلا على غري االسم شاذ (2)
 .أن الكلمة إذا كانت على حرفني، ينطق بلفظها: بأل، ألن القاعدة

دخول حروف اخلفض التسعة عليه، ويعرف االسم أيضا ب: أي (1)
من، بدأ هبا ألهنا أم : وكان حقها أن تذكر يف خمفوضات األمساء، وأحدها

: احلروف، وجتر ما ال جير غريها، كعند، ولدى؛ وتفيد معان كثرية، منها
 . ، واملكاين، كخرجت من البيت(7)االبتداء الزماين، كسرت من الغد

، والبدل، كقوله تعاىل التبعيض، كأخذت من الدراهم: ومنها
َأَرِضيُّتْم ِباْلَحَياِة الُدْنَيا ِمَن اْلَآِخَرِة

(6). 
َفاْجَّتِنُبوا الِرْجَس ِمَن اْلَأْوَثاِن: وبيان اجلنس، حنو

 ِمَما : ، والتعليل، حنو( )
                                           

مفعول به منصوب، ومضاف، والكاف : نالضم، حمله جر، وامليم عالمة اجلمع، دي
 .مضاف إليه، وامليم عالمة اجلمع

فعل ماض، والناس مفعول به منصوب، والدينار فاعل مرفوع، والدرهم : فأهلك( 1)
 .معطوف

فعل ماض، مبين للمجهول، واإلنسان نائب فاعل مرفوع، وضعيفا حال : فخلق( 2)
 .منصوب على احلال

غد جار وجمرور، والغد اسم جمرور مبن، وعالمة جره فسرت فعل وفاعل، ومن ال( 7)
 .كسرة ظاهرة يف آخره

لالستفهام، ورضيتم فعل وفاعل، حد الفعل رضي، والتاء ضمري متصل : فاأللف( 6)
نعت : مبين على الضم، حمله رفع، وامليم عالمة اجلمع، باحلياة جار وجمرور، والدنيا

منع من ظهورها التعذر، ألنه اسم جمرور وعالمة جره كسرة مقدرة على األلف، 
 .مقصور، ومن اآلخرة جار وجمرور

فاجتنبوا فعل أمر، مبين على ما جيزم به مضارعه، وهو حذف النون، والواو فاعل، (  )
 .جار وجمرور: والرجس مفعول به منصوب، ومن األوثان
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 ِمَما 
.................................................................... 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
َخِطيَئاِتِهْم =

(3). 
وتأيت صلة إذا دخلت على نكرة، وتقدمها نفي أو هني أو استفهام، 

وتأيت  ،(1)ما جاء من أحد، وال تضرب من أحد، وهل رأيت من أحد: حنو
َيْنُظُروَن ِمْن َطْرٍف َخِفٍي: الباء، حنو: مبعىن

َفَوْيٌل : عن، حنو: ، ومبعىن(7)
ُقُلوُبُهْم ِمْن ِذْكِر الَلِه ِلْلَقاِسَيِة

َأُروِني َماَذا َخَلُقوا ِمَن : يف، حنو: ، ومبعىن(6)
اْلَأْرِض

َلْن ُتْغِنَي َعْنُهْم َأْمَواُلُهْم َوَلا َأْوَلاُدُهْم ِمَن الَلِه : عند،حنو: ، ومبعىن( )
َشْيًئا

َوَنَصْرَناُه ِمَن اْلَقْوِم: على، حنو: ، ومبعىن(4)
 كل ماف (7)

                                           

: حرف جر، وما صلة، وخطيئات جمرورة مبن، خطيئات: فمما خطيئاهتم، من( 1)
 .ضاف، واهلاء ضمري مضاف إليه، وامليم عالمة اجلمعم

جار وجمرور؛ وال ناهية، وتضرب فعل : فعل ماض، ومن أحد: نافية وجاء: فما( 2)
 .فعل وفاعل: حرف استفهام، ورأيت: مضارع جمزوم؛ وهل

ثبوت : فعل مضارع، مرفوع لتجرده عن الناصب واجلازم، وعالمة رفعه: فينظرون( 7)
نعت لطرف، والنعت يتبع : جار وجمرور، وخفي: فاعل، ومن طرفالنون والواو 

 .املنعوت يف إعرابه، فتبعه يف اجلر
فاعل مرفوع، وقلوب مضاف، واهلاء : مبتدأ، وللقاسية جار وجمرور، وقلوب: فويل( 6)

جار وجمرور، وذكر مضاف، واالسم الشريف : ضمري مضاف إليه، ومن ذكر
 .مضاف إليه

ر مبين على ما جيزم به مضارعه، وهو حذف النون والواو فاعل، فعل أم: فأروين(  )
اسم موصول، : ضمري مبين على السكون حمله نصب، وما: والنون للوقاية، والياء

حمله نصب مفعول ثان، وذا اسم إشارة مبين على السكون، حمله نصب على 
 .جار وجمرور: فعل وفاعل، ومن األرض: املفعولية، وخلقوا

فعل مضارع منصوب بلن، وأموال : ف نفي ونصب واستقبال، وتغينحر: فلن( 4)
فاعل مرفوع، واهلاء ضمري مضاف إليه، والواو حرف عطف، وال نافية وأوالد 
معطوفة على أموال واهلاء مضاف إليه، ومن اهلل جار وجمرور، وشيئا مفعول به 

 .منصوب
 .جار وجمرور: ومن القوم. يةفنصرنا فعل وفاعل، واهلاء ضمري حمله نصب على املفعول( 7)
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 ،(1)، َوَعَلي(1)، َوَعْن(3)َوإيل
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

دخلت عليه من، من حنو هذه األمثلة، فهو اسم وجمرور هبا، وتفيد أمرا = 
 .معنويا، خيتلف باختالف مدخوهلا، كما يف هذه األمثلة

اَم ِإَلى ُثَم َأِتُموا الِصَي: االنتهاء، حنو: تفيد معان، أشهرها: وإىل( 1)
الَلْيِل

َوَلا َتْأُكُلوا مع، حنو : وسرت من البصرة إىل الكوفة، وتأيت مبعىن (1)
َأْمَواَلُهْم ِإَلى َأْمَواِلُكْم

(2). 
اجملاوزة،حنو رميت السهم عن القوس، وتأيت : فعن،من معانيها( 2)
َلَّتْرَكُبَن َطَبًقا َعْن َطَبٍق: بعد حنو: مبعىن

َوَمْن : ى، حنوعل: ، ومبعىن(7)
َيْبَخْل َفِإَنَما َيْبَخُل َعْن َنْفِسِه

ِإَلا : على نفسه، وتفيد التعليل، حنو: ، أي(6)
الباء، : ، ومبعىنَيْقَبُل الّتْوَبَة َعْن ِعَباِدِه: من، حنو: ، ومبعىنَعْن َمْوِعَدٍة

َوَما َيْنِطُق َعِن اْلَهَوى: حنو
( ). 

 علوت على اجلبل؛ والظرفية،: االستعالء، حنو وعلى، ومن معانيها( 7)

                                           

فعل أمر مبين على ما جيزم به مضارعه وهو حذف النون والواو فاعل، : فأمتوا( 1)
 .جار وجمرور: والصيام مفعول به منصوب، وإىل الليل

فعل مضارع، جمزوم بال الناهية، وعالمة جزمه حذف النون : فال ناهية، وتأكلوا( 2)
نصوب، واهلاء ضمري مضاف إليه، وإىل أموال مفعول به م: والواو فاعل، وأموال

جار وجمرور، والكاف ضمري مضاف إليه، مبين على الضم حمله جر، وامليم عالمة 
 .اجلمع

فالالم موطئة للقسم، وتركنب فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه ثبوت النون ( 7)
 .جار وجمرور: مفعول به منصوب، وعن طبق: احملذوفة لتوايل األمثال، وطبقا

والفاء  اسم شرط جازم، ويبخل فعل مضارع جمزوم على أنه فعل الشرط،: فمن( 6)
 .رابطة، وإمنا أداة حصر، ويبخل فعل مضارع مرفوع، وعن نفسه جار وجمرور

فعل مضارع مرفوع، وعن اهلوى جار وجمرور، عن حرف جر، : نافية، وينطق: ما(  )
على األلف، منع من ظهورها اسم جمرور بعن وعالمة جره كسرة مقدرة : واهلوى

 .التعذر ألنه اسم مقصور



 14 

 ......................................................،(3)َويف
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

َوَدَخَل اْلَمِديَنَة َعَلى ِحنِي َغْفَلٍة ِمْن َأْهِلَها: حنو
 ،عن: ، ومبعىن(1)

 (2)إذا رضيت علي بنو قشري  : كقول الشاعر
ِلُّتَكِبُروا الَلَه َعَلى َما َهَداُكْم: وتأيت للتعليل، حنو

من، : ومبعىن ،(7)
ِإَذا اْكَّتاُلوا َعَلى الَناِس َيْسَّتْوُفوَن: حنو

(6). 
جلست يف املسجد، والسببية، : من معانيها الظرفية، حنو: يف( 1)

َبَنُكْم ِفي َوَلُأَصِل: ، واالستعالء، حنو«دخل اجلنة رجل يف ذباب»: حنو
ُجُذوِع الَنْخِل

: عند، حنو: ، ومبعىناْدُخُلوا ِفي ُأَمٍممع، حنو : ، ومبعىن( )
َوِإَنا َلَنَراَك ِفيَنا َضِعيًفا

(4)، 
                                           

: جار وجمرور، وحني: مفعول به منصوب، وعلى حني: فعل ماض، واملدينة: دخل( 1)
مضاف وغفلة مضاف إليه، جمرور باملضاف، ومن أهل جار وجمرور، واهلاء ضمري 

 .مضاف إليه، مبين على السكون حمله جر
: جار وجمرور،والياء: اء عالمة التأنيث وعلىإذا ظرف، ورضي فعل ماض، والت( 2)

فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الواو نيابة عن : مبين على الفتح حمله جر، وبنو ضمري
 .الضمة، ألنه مجع مذكر سامل، وقشري مضاف إليه جمرور باملضاف

فعل مضارع جمزوم بالم األمر، وعالمة جزمه حذف : الم األمر، وتكربوا: الالم (7)
جار : الواو فاعل، واالسم الشريف منصوب على التعظيم، وعلى ماالنون و

فعل ماض، والكاف : موصول، مبين على السكون، حمله جر، وهدى: وجمرور، وما
 .ضمري مبين على الضم، حمله نصب على املفعولية،وامليم عالمة اجلمع

فعل : جار وجمرور، ويستوفون: فعل وفاعل، وعلى الناس: ظرف، واكتالوا: إذا (6)
 .مضارع مرفوع، وعالمة رفعه ثبوت النون والواو فاعل

فعل مضارع مبين على الفتح، التصاله بنون التوكيد : الالم موطئة للقسم، وأصلب ( )
جار : ضمري، مبين على الضم، حمله نصب، ويف جذوع: الثقيلة، حمله رفع، والكاف

 .مضاف إليه جمرور باملضاف: وجمرور، والنخل
توكيد ونصب، ونا ضمري مين على السكون، حمله نصب اسم إن، والالم إن حرف ( 4)

 ضمري  والكاف  على األلف، موطئة للقسم، ونرى فعل مضارع، مرفوع بضمة مقدرة 
= 
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 .(1)َواَلالُم ،واْلكاُف ،، واْلَباُء(3)َوُرَّب
 ــــــــــــــــــــــــــــــ
َأْسَماٍءَأُتَجاِدُلوَنِني ِفي : عن حنو: ومبعىن

: من، حنو: ، ومبعىن(1)
ُيْخِرُج اْلَخْبَء ِفي الَسَماَواِت. 

رب رجل : قليل، حنوتأي، ومن حروف اجلر، رب، وتأيت لل( 1)
رب رجل طاحل لقيته، ويشترط تصديرها، : وللتكثري، حنو ،(2)صاحل لقيته

وتأخري عاملها؛ وأن يكون فعلها ماضيا، وتنكري جمرورها، وأن تكون 
 .كرة موصوفة جبملةالن

مررت : التعويض حنو ابتعته بدرهم، والتعدية، حنو: الباء من معانيها( 2)
اْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْمبزيد، واإللصاق، حنو 

فليت يل هبم : ، والبدل حنو(7)
جلست باملسجد، واملصاحبة : ، والظرفية، حنوَفِبُظْلٍم: ، والسببية، حنو(6)قوما
، ِبْسِم الَلِه الَرْحَمِن الَرِحيِم: واالستعانة،حنو ،ْمِد َرِبَكَفَسِبْح ِبَح: حنو

 شرب مباء: من، حنو: ، ومبعىنَسَأَل َساِئٌل ِبَعَذاٍّب َواِقٍع: عن، حنو: ومبعىن
                                      

= 

مفعول به : مفعول، وفينا جار وجمرور، ونا ضمري مبين على السكون حمله جر، وضعيفا
 .منصوب

، وعالمة رفعه ثبوت النون، والواو مرفوع فعل مضارع: األلف لالستفهام، جتادلون( 1)
جار : ضمري مبين على السكون حمله نصب، يف أمساء: فاعل، والنون للوقاية، والياء

 .وجمرور
: نعت للرجل، ولقيته: حرف تقليل وجر، ورجل اسم جمرور برب، وصاحل: فرب( 2)

 .فعل وفاعل ومفعول
، وهو حذف النون والواو فاعل، فعل أمر مبين على ما جيزم به مضارعه: فامسحوا( 7)

جار وجمرور، والكاف ضمري مضاف إليه، مبين على الضم حمله جر، وامليم : برءوس
 .عالمة اجلمع

ضمري مبين على : جار وجمرور، والياء: حرف متين، ويل: فاء الفصيحة، وليت: الفاء( 6)
، وامليم جار وجمرور، واهلاء مبين على الكسر حمله جر: السكون حمله جر، وهبم

 .اسم ليت منصوب: عالمة اجلمع، وقوما
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........................................................ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

َوِإْذ َفَرْقَنا ِبُكُم اْلَبْحَر:  الالم، حنو، ومبعىن(1)البحر
، والكاف، (2)

َواْذُكُروُه َكَما : زيد كاألسد، والتعليل، حنو: التشبيه، حنو: ومن معانيها
َهَداُكْم

املال لزيد واالستحقاق، : امللك، حنو: ، والالم؛ ومن معانيها(7)
ابنوا : بة، حنواحلمد هلل، واالختصاص، حنو اجلل للفرس، والعاق: حنو

ُكٌل َيْجِري ِلَأَجٍل ُمَسًمى: للخراب، واالنتهاء، حنو
: ، والتعليل، حنو(6)

َوَنَّضُع اْلَمَواِزيَن اْلِقْسَط ِلَيْوِم : يف، حنو: جئت لطلب العلم، ومبعىن
اْلِقَياَمِة

 .َأِقِم الَصَلاَة ِلُدُلوِك الَشْمِس: بعد، حنو: ، ومبعىن( )
                                           

: ضمري مبين على الفتح حمله رفع على الفاعلية، ومباء: فعل وفاعل، والنون: فشربن( 1)
 .مضاف إليه جمرور: جار وجمرور، والبحر

ضمري مبين على السكون، حمله رفع على : فعل وفاعل، ونا: ظرف، فرقنا: إذ( 2)
: ضمري مبين على الضم حمله جر، وامليم: ر، والكافجار وجمرو: الفاعلية، بكم

 .مفعول به منصوب: عالمة اجلمع،والبحر
فعل أمر مبين على ما جيزم به مضارعه، وهو حذف النون والواو فاعل، : اذكروا( 7)

مصدرية، : جار وجمرور،وما: ضمري حمله نصب على املفعولية، وكما: واهلاء
على الضم حمله نصب، وامليم عالمة  فعل ماض، والكاف ضمري مبين: وهدى

 .اكم يف حمل جر بالكافداجلمع، ومجلة ه
مبتدأ، وجيري فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع : فكل( 6)

رها الثقل، ألنه فعل مضارع معتل اآلخر بالياء، وألجل جار وجمرور، ومن ظه
به، فتبعه يف اجلر، وعالمة جره ومسمى نعت ألجل، والنعت يتبع املنعوت يف إعرا

 .كسرة مقدرة على األلف، منع من ظهورها التعذر، ألنه اسم مقصور
مفعول به : فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلازم، واملوازين: فنضع(  )

الياء املكسور ما قبلها، املفتوح ما بعدها، نيابة عن الفتحة، : منصوب، وعالمة نصبه
جار وجمرور : نعت للموازين، وليوم: ملذكر السامل؛ والقسطألنه صفة جلمع ا
 .والقيامة مضاف إليه
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 .(3)والّتاُء ،واْلَباُء ،اْلَواُو: وِهَي ،لَقَسِموُحُروُف ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

ال يدخل إال على الظاهر : سمني، قسمقوتنقسم هذه احلروف إىل = 
يدخل على الظاهر واملضمر، وهو ما : فقط، وهو رب، والكاف؛ وقسم

رب فقط، ال جير إال نكرة، وهو : عدامها؛ وتنقسم أيضا إىل قسمني قسم
 .جير النكرة واملعرفة، وهو ما عدا رب: وقسم
ويعرف االسم أيضا، بدخول حروف القسم عليه؛ وإمنا : أي( 1)

فصلها الختصاصها بالقسم، وهو احللف، وقدم الواو الشتهارها يف 
، وثلث (2)أقسم باهلل، اهلل أقسم به: وثىن بالباء، حنو (1)واهلل: القسم، حنو
قسم جير الظاهر واملضمر، وهي الباء : ، وهي قسمان(7)تاهلل: بالتاء، حنو

 .وقسم ال جير إال الظاهر فقط، وهي الواو والتاء
قسم جير كل : والذي ال جير إال الظاهر فقط، ينقسم إىل قسمني

وقسم ال جير إال لفظ اجلاللة  َواْلَعْصِرواهلل : ظاهر، وهي الواو، حنو
َأِكيَدَن َأْصَناَمُكْمَتالَلِه َل :فقط، وهي التاء، حنو

، وقد مسع من كالم (6)
ترب الكعبة، وتالرمحن، وقد مسع من كالمهم القسم بغري هذه : العرب

هاهلل، فكل كلمة : أهلل، واهلاء حنو: هلل، واهلمزة حنو: احلروف الثالثة، حنو
 دخل عليها واحد من هذه األحرف، أو

                                           

مقسم به جمرور، وعالمة جره كسر : فالواو حرف قسم وجر، واالسم الشريف( 1)
 .اهلاء تأدبا

قسم فعل مضارع، مرفوع لتجرده عن الناصب واجلازم، وعالمة رفعه ضمة أف( 2)
، الباء حرف قسم وجر، واالسم الشريف مقسم باهلل جار وجمرور. ظاهرة يف آخره

فعل مضارع مرفوع، وبه جار : قسمأبه جمرور، واهلل مبتدأ مرفوع باالبتداء، و
 .وجمرور، والباء حرف قسم وجر، واهلاء ضمري مبين على الكسر حمله جر

 .فالتاء حرف قسم وجر، واالسم الشريف مقسم به جمرور( 7)
حرف قسم وجر، واالسم الشريف مقسم به جمرور، : اءجار وجمرور، والت: فتاهلل( 6)

فعل مضارع مبين على الفتح، التصاله بنون التوكيد : والالم موطئة للقسم، وأكيدن
الثقيلة حمله رفع، وأصنام مفعول به منصوب، والكاف ضمري مضاف إليه وامليم 

 .عالمة اجلمع
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 .(3)َوَتاِء الّتْأنيِث الَساِكنة" َفَسْو"َوالسنِي و ،والِفْعَل ُيْعَرُف ِبَقْد
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .صح أن يدخل عليها فهي اسم= 
، (1)يا زيد: ولالسم عالمات غري ما ذكر، كحروف النداء، حنو

قام زيد، فزيد اسم بإسناد : واإلسناد إليه، وهي من أوضح عالماته، حنو
ضربت فالتاء اسم، بدليل : ، حنوالقيام إليه، وبه عرف إمسية تاء الفاعل

وتنقسم هذه العالمات إىل قسمني، قسم عالمة . إسناد الضرب إليها
لالسم من آخره، وهي حروف اخلفض والتنوين؛ وقسم عالمة له من أوله 

 .وهي إىل وحروف اجلر، وحروف القسم
مييز : الفعل، يعرف أي: والقسم الثاين، من أقسام الكالم: أي( 1)

قد قام : احلرف بعالمات، بقد سواء كانت للتحقيق، حنوعن االسم و
قد جيود : قد قامت الصالة، أو للتكثري، حنو: ، أو للتقريب، حنو(2)زيد

 .قد جيود البخيل: أو للتقليل،حنو الكرمي،
سيقوم : حرف تنفيس، ومعناه الزمن القريب، حنو: والسني وهي

َسْوَف : عيد، حنوحرف تسويف، ومعناه الزمن الب: وسوف وهي. (7)زيد
َتْعَلُموَن

وتاء تأنيث الفاعل، الذي أسند : ، وتاء التأنيث الساكنة، أي(6)
قامت هند، أو ك: إليه الفعل، سواء كان الفعل الذي حلقته التاء حقيقيا

، فخرجت تاء ربت ومثت، ألهنا مل تسند إىل ( )كطلعت الشمس: معنويا
 .فاعل واملتحركة كتاء مسلمة

                                           

 .ب بياء النداءحرف نداء، وزيد منادى مبين على الضم، حمله نص: فيا( 1)
 .فاعل مرفوع: فعل ماض، وزيد: حرف حتقيق، وقام: فقد( 2)
 .ه عن الناصب واجلازمدفعل مضارع مرفوع، لتجر: فالسني حرف تنفيس، ويقوم( 7)
فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه ثبوت النون، : فسوف حرف تسويف، وتعلمون( 6)

 .والواو فاعل
 .فاعل مرفوع: لتأنيث والشمسفعل ماض، والتاء عالمة ا: فطلع(  )
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 .(3)اَل يَِِْصُلُح َمَعُه َدِليُل ااِلْسِم َواَل َدِليُل اْلِفْعل َما و اْلَحْرُف
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

ضربت، ومل، : وللفعل عالمات غري ما ذكر كتاء الفاعل، حنو= 
فكل كلمة دخل عليها شيء من عالماته، أو صح أن  ،(1)مل يقم: حنو

مات إىل ثالثة أقسام، قسم يدخل عليها، فهي فعل، وتنقسم هذه العال
: وقسم خمتص باملاضي، وهو ؛السني، وسوف، ومل: خمتص باملضارع، وهو

: قد، حنو: تاء الفاعل، وتاء التأنيث الساكنة؛ وقسم مشترك بينهما، وهو
 .(2)قد قام زيد، وقد يقوم زيد

نعم وبئس، هل مها فعالن، أو امسان؟ : واختلف النحويون يف
: ، بدليل دخول تاء التأنيث الساكنة عليهما، حنووالصحيح أهنما فعالن

عست هند أن تقوم، وليست : نعمت وبئست، وكذا عسى وليس، حنو
وعالمة فعل األمر داللته على الطلب، واشتقاقه من املصدر،  (7)هند قائمة

اضريب، : اضربن، وياء املؤنثة املخاطبة، حنو: وقبوله نون التوكيد، حنو
 .زال ودراك، وحنوهاصه ومه، ون: وخرج حنو

احلرف وهو ما ال يصلح : والقسم الثالث من أقسام الكالم: أي( 1)
عالمة االسم، وال : ها دليل االسم، أيعوهو كلمة ال يصلح م: معه، أي

عدم قبوله شيئا من عالمات االسم، : دليل الفعل أي عالمة الفعل، فعالمته
 : أو من عالمات الفعل، ولذلك قال بعضهم

 مــا ليســت لــه عالمــةواحلــرف 
 

 فقس على قـويل تكـن عالمـة    
                                            

فلم حرف نفي وجزم وقلب، ويقم فعل مضارع جمزوم بلم، وعالمة جزمه ( 1)
 .السكون

 .فقد حرف حتقيق، ويقوم فعل مضارع مرفوع، وزيد فاعل مرفوع( 2)
فليس فعل ماض ناقص، والتاء عالمة التأنيث، وهند اسم ليس مرفوع وقائمة خربها ( 7)

 .منصوب
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 (3)اِّبعَراإِل: اُّبَب

 

 
ِ  اْلَعَواِمِل  (1)َتْغيرُي َأَواِخِر اْلكِلِم: اإلْعَراُّب ُهَو اِلْخِّتاَلف

 .(1)اْلداِخَلة َعَليَها َلْفظًا َأْو َتْقِديرًا
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

ذكر اإلعراب ألنه املقصود : هملا ذكر املصنف الكالم وأقسام( 1)
اسم جلملة : املدخل إىل الشيء، واصطالحا: بتصنيف الكتاب، والباب لغة

: من العلم، حتته فصول ومسائل غالبا، واإلعراب لغة، يطلق على معان
ا التغيري، من قوهلم أعربت معدة البعري إذا تغريت؛ والتفسري واإلبانة، همن

: تفسر وتبني، ومنه: أي« نفسها الثيب تعرّب عن»: كما يف احلديث
حسناء، فالكلمة إذا أعربت ظهر معناها وبان؛ : جارية عروب، أي

 .ما ذكره املصنف: واصطالحا
أحوال أواخر الكلم، ال أوائلها، وال أوساطها، ألن ذلك : أي( 2)

هم، فال يسمى هذا يمن أحباث الصرف، مثل فلس وفليس، ودرهم ودر
أحوال أواخر الكلم فقط، واملراد بتغيري : بني باإلعرابالتغيري إعرابا، وإمنا يت

 .تصيريه مرفوعا، أو منصوبا، أو خمفوضا بعد أن كان ساكنا: حال اآلخر
تغيريها بسبب اختالف العوامل الداخلة على الكلم، : أي( 7)
مجع عامل، وهو ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه : والعوامل

أكثر من مائة : و جزم، والعواملخمصوص، من رفع أو نصب أو خفض أ
 عامل،
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.................................................................. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

فيما كان آخره صحيحا، وهو ما عري آخره، عن : لفظا، أي: قوله
 أحد حروف العلة، الواو، واأللف، والياء، إما بالضمة، كزيد يضرب، أو

، أو بالكسرة يف االسم والسكون يف (1)بالفتحة، كلن يضرب عمرو زيدا
 .، فالتغيري احلاصل، هو اإلعراب(2)الفعل، كلم ميرر بزيد

فيما ليس آخره صحيحا كأن يكون : أو تقديرا، يعين: وقوله
: كل اسم معرب، آخره ألف الزمة، قبلها فتحة، حنو: مقصورا، وضابطه

كل : أو منقوصا، وضابطه ( )، ومررت بالفىت(6)ىت، ورأيت الف(7)قام الفىت
، ومررت (4)جاء القاضي: اسم معرب، آخره ياء الزمة، قبلها كسرة، حنو

 ، أو تكون األلف حمذوفة، أو الياء،(7)بالقاضي
                                           

في ونصب واستقبال، ويضرب فعل مضارع، منصوب بلن، وعمرو فلن حرف ن( 1)
 .فاعل مرفوع، وزيدا مفعول به منصوب

 .فلم حرف نفي وجزم وقلب، وميرر فعل مضارع، جمزوم بلم، بزيد جار وجمرور( 2)
فعل ماض، والفىت فاعل مرفوع، بضمة مقدرة على األلف، منع من ظهورها : فقام( 7)

 .عتل اآلخر باأللفالتعذر ألنه اسم مقصور، م
مفعول به منصوب وعالمة نصبه فتحة مقدرة على : فرأيت فعل وفاعل، والفىت( 6)

 .األلف، منع من ظهورها التعذر، ألنه اسم مقصور
جار وجمرور، الباء حرف جر، والفىت اسم جمرور : فمررت فعل وفاعل، وبالفىت ( )

ورها التعذر، ألنه اسم بالباء وعالمة جره كسرة مقدرة على األلف، منع من ظه
 .مقصور، معتل اآلخر باأللف

فجاء فعل ماض، والقاضي فاعل مرفوع، وعالمة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع  (4)
 .من ظهورها الثقل، ألنه اسم منقوص، معتل اآلخر بالياء

فمررت فعل وفاعل، وبالقاضي جار وجمرور، الباء حرف جر، والقاضي اسم جمرور ( 7)
وعالمة جره كسرة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، ألنه اسم بالباء، 
 .منقوص
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 ؛(1)َو َخْفٌض، َو َجْزٌم ،َو َنْصٌب ،َرْفٌع: (3)وأقسامه أربعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

أو مضارعا، معتل  ،(7)ومررت بفىت ،(2)ورأيت فىت ،(1)فىتقام : حنو
وأما املضاف إىل ما قبل ياء املتكلم، ؛ (6)اآلخر، كيخشى، ويدعو، ويرمي

 .( )غالمي، فتقدر فيه احلركات الثالث، على ما قبل ياء املتكلم: يف حنو
وعالماته، : أقسام اإلعراب، مبعىن أنواعه، ويف بعض النسخ( 1)

بعة، على سبيل اإلمجال، ألن لإلعراب أقساما وألقابا، فاألقسام وألقابه أر
 .الضم والفتح، والكسر، والسكون: ما ذكره؛ واأللقاب هي

تغيري خمصوص، جيلبه : التعلية؛ ويف االصطالح: الرفع يف اللغة( 2)
: عامل خمصوص، عالمته الضمة، وما ناب عنها؛ والنصب يف اللغة

 غيري خمصوص، جيلبه عامل ت: االستواء، ويف االصطالح
 خمصوص، عالمته الفتحة، وما ناب عنها؛ واخلفض تقدم؛ واجلزم 

 لبهـوص، جيـتغيري خمص: طالحـقطع، ويف االصـاحلز وال: يف اللغة
                                           

فقام فعل ماض، وفىت فاعل مرفوع، وعالمة رفعه ضمة مقدرة على األلف احملذوفة، ( 1)
 .اللتقاء الساكنني

فرأيت فعل وفاعل وفىت مفعول به منصوب وعالمة نصبه فتحة مقدرة على األلف ( 2)
 .احملذوفة

فعل وفاعل، وبفىت جار وجمرور، وفىت عالمة جره كسرة مقدرة على  فمررت( 7)
 .األلف احملذوفة

ه عن الناصب واجلازم، وعالمة رفعه ضمة دخشى فعل مضارع، مرفوع لتجريف( 6)
مقدرة على األلف، منع من ظهورها التعذر، ألنه فعل مضارع معتل اآلخر باأللف، 

منع من ظهورها  الواومقدرة على  ويدعو فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه ضمة
فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من : الثقل، ويرمي
 .ظهورها الثقل

منع من ظهورها اشتغال احملل حبركة املناسبة، وغالم مضاف وياء املتكلم مضاف (  )
 .إليه، مبين على السكون حمله جر
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وال َجزَم ،و اخَلْفُض ،و الَنْصُب ،فلألمَساِء ِمْن َذِلَك الَرفُع
 .(3)فيها

واَل َخْفضَ   ،و اجَلْزُم ،صُبوالَن ،ولألفعال ِمْن َذِلَك الَرْفُع
 .(1)فيها

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 .عامل خمصوص، عالمته السكون وما ناب عنه

الختصاصه بعمد الكالم، وثىن بالنصب، لوجوده يف : وبدأ بالرفع
الختصاصه باألمساء، وهي أشرف : العمد، ويف الفضالت وثلث باخلفض

 .ال يوجد إال يف الفعلمن األفعال، وأخر اجلزم، لكون 
جاء : الرفع، حنو: فلألمساء من األقسام األربعة املذكورة: أي( 1)

مررت بزيد، وال جزم يف : رأيت زيدا، واخلفض، حنو: زيد، والنصب، حنو
 .األمساء
يقوم زيد، : ولألفعال من هذه األربعة املذكورة، الرفع، حنو: أي( 2)

، وال خفض يف (1)مل يقم زيد: ولن يقوم زيد، واجلزم، حن: والنصب، حنو
قسم : أن هذه األقسام األربعة ترجع إىل قسمني: األفعال، واحلاصل

الرفع : مشترك بني األمساء واألفعال، وقسم خمتص بأحدمها، فاملشترك
والنصب، واملختص باالسم اخلفض، وبالفعل اجلزم واختصاص اخلفض 

فيف الثقيل، واجلزم باالسم ألن االسم خفيف، واخلفض ثقيل، فأعطي اخل
ألن لفظه مفرد،  ؛حذف حركة أو حرف، فهو خفيف، والفعل ثقيل

 .وداللته مركبة، فهو ثقيل، فأعطي الثقيل اخلفيف، طلبا للتعادل

                                           

 .وزيد فاعل مرفوع. ل مضارع جمزوم بلمويقم فع. فلم حرف نفي وجزم وقلب( 1)
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 (3)اِّبَرْعاإلِِ اِتَماَلَع ِةَفِرْعَم: باُّب

 

 
  ،َواألِلُف ،والَواُو ،الَّضَمُة: للرْفِع يف َأْرَبُع َعاَلَماٍت

 .(1)وُنَوالُن
ااِلسِم : َفأَما الَّضَمُة َفَّتُكون َعاَلَمًة للَرْفِع يف أْرَبَعِة َمَواِضيَع

 ،(4)، وَجْمِع الّتْكِسرِي(1)امُلْفَرِد
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

سبب يف معرفة عالمات أقسام اإلعراب، : هذا باب هو: أي( 1)
 .اليت هي الرفع، والنصب، واخلفض، واجلزم

الضمة، وهي : للرفع من حيث هو، أربع عالمات، األوىل: أي( 2)
ثىن بالواو، لكوهنا تنشأ واألصل، والغالب يف كل مرفوع أن يرفع بالضمة، 

عنها العلة إذا أشبعت، وثلث باأللف، ألهنا أخت الواو، يف املد واللني، 
 .لضعف شبهها حبروف الغنة، عند سكوهنا: وختم بالنون

ما ليس مثىن، وال جمموعا، وال ملحقا هبما، : لبابوهو يف هذا ا( 7)
وال من األمساء اخلمسة، فأخرج املثىن، كالزيدان، واجملموع كالزيدون، 
: وامللحق هبما، ككال وكلتا، وكعشرون وبابه، واألمساء اخلمسة، وهي

وال فرق يف هذا الباب، بأن يكون معربا . أبوك وأخوك، وما أشبه ذلك
احلبلى، وجاء زيد، وقامت هند، واملقدرة كجاء الفىت، بالضمة الظاهرة، ك
 .(1)والقاضي، وغالمي

 (1)ةه؛ وهو ستما تغري فيه بناء مفرد: التغيري واصطالحا: وهو لغة( 6)
                                           

 فاعل مرفوع، بضمة مقدرة على األلف، منع من ظهورها: فجاء فعل ماض، والفىت( 1)
= 
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، واْلِفْعل اْلُمَّضاِرِع الذي َلْم َيَّتصْل (3)َوَجْمِع اْلُمَؤنِث الَساِلِم
 .(1)بآخره َشْيٌء

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
صنو : حنو ،أقسام التغيري بالزيادة على املفرد، من غري تغيري شكل

ختمة وختم، أو : وصنوان، أو بالنقص عن املفرد، من غري تغيري شكل، حنو
أسد وأسد، أو الزيادة على : بتبديل شكل، من غري زيادة وال نقص، حنو

تغيري املفرد، مع تغيري الشكل، كرجل ورجال، أو النقص عن املفرد، مع 
: الشكل كرسول ورسل، أو التغيري بالزيادة والنقص، وتغيري الشكل، حنو

غالم وغلمان، فهذه كلها ترفع بالضمة الظاهرة كجاء الرجال وجاءت 
 .(1)اهلنود، أو املقدرة كجاءت األسارى والعذارى

جاءت : ما مجع باأللف وتاء مزيدتني على مفرده، حنو: وضابطه( 1)
قضاة وغزاة، وما كانت تاؤه : انت ألفه أصلية، حنواهلندات، فخرج ما ك

أصلية، كأبيات وأموات، فال يقال فيه مجع مؤنث سامل، وتقييده جبمع 
: التأنيث والسالمة جري على الغالب وإال فقد يكون ملذكر، حنو

 .ليات، مجع حبلىبج: اصطبالت، مجع اصطبل، وقد يكون مكسرا، حنو
 : حنو يتربصن، أو نون التوكيد،: حنويوجب بناءه، كنون النسوة، ( 2)

                                      
= 

التعذر ألنه اسم مقصور، معتل اآلخر باأللف، واحلبلى معطوف على الفىت، مرفوع 
معطوف مرفوع بضمة مقدرة على الياء، منع : بضمة مقدرة على األلف، والقاضي

هورها الثقل، ألنه اسم منقوص معتل اآلخر بالياء؛ وغالم معطوف، مرفوع من ظ
بضمة مقدرة على ما قبل ياء املتكلم، منع من ظهورها اشتغال احملل حبركة املناسبة، 

 .مضاف وياء املتكلم مضاف إليه، مبين على السكون حمله جر: وغالم
فاعل مرفوع، بضمة مقدرة : فعل ماض، والتاء عالمة التأنيث، واألسارى: فجاء( 1)

على األلف، منع من ظهورها التعذر، ألنه اسم مقصور، معتل اآلخر باأللف، 
 .معطوف، مرفوع بضمة مقدرة على األلف: والعذارى



 28 

يف َجْمع املذَكر : وأَما اْلَواُو َفَّتكوُن َعاَلَمًة ِللَرْفِع يف َمْوضَعْين
 ،(3)الَسامل

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
يضربان، أو : ليسجنن، وليكونن، أو ينقل إعرابه كألف االثنني، حنو

تضربني، فما مل يتصل : طبة، حنويضربون، أو يا املخا: اجلمع، حنو واو
يضرب، أو املقدرة على : بآخره شيء، فهو مرفوع بالضمة الظاهرة، حنو

 .(1)يرمي: يدعو، أو الياء، حنو: خيشى، أو على الواو، حنو: األلف، حنو
لفظ دل على أكثر من اثنني، بزيادة يف آخره، صاحل : وهو( 1)

لسالمة بناء : ومسي ساملا (2)ونللتجريد، وعطف أمثاله عليه، حنو جاء الزيد
املفرد فيه، مع قطع النظر عن زيادة الواو والنون، والياء والنون، وسواء 

 .كان علما، كالزيدون، أو صفة كمسلمون
أن يكون ملذكر عاقل، خال من تاء التأنيث، ومن : ويشترط يف العلم

رجل، التركيب، فإن مل يكن علما مل جيمع مجع مذكر سامل، فال يقال يف 
زينبون؛ : رجلون، وملذكر أخرج ما كان علما ملؤنث كزينب، فال يقال

الحقون؛ : أخرج ما كان علما ملذكر غري عاقل، كالحق فال يقال: وعاقل
وخال من تاء التأنيث أخرج ما كان فيه تاء التأنيث كطلحة، فال يقال 
طلحتون؛ ومن التركيب، أخرج ما كان مركبا تركيب مزج، كبعلبك، 

يقال بعلبكون؛ أو تركيب إسناد، كشاب قرناها، فال يقال شاب  فال
 .أحد عشرون: قرناهون؛ أو تركيب عدد كأحد عشر، فال يقال

أن تكون صفة ملذكر عاقل،خالية من تاء التأنيث : ويشترط يف الصفة
 ليست من باب أفعل فعالء، وال فعالن فعلى، وال مما

                                           

 .فيخشى، فعل مضارع مرفوع، وكذا يدعو، ويرمي، كما تقدم( 1)
ن الضمة، ألنه فجاء فعل ماض، والزيدون فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الواو نيابة ع( 2)

 .مجع مذكر سامل، والنون عوض عن احلركة والتنوين يف االسم املفرد
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 ،وَحُموَك ،وَأخوَك ،َأُبوَك: َوِهَي ،ويف األَْْسَماِء اْلَخْمَسِة
 .(3)وذو َمال ،وُفوَك

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
يستوي فيه املذكر واملؤنث، فخرج بالصفة ملذكر، ما كان صفة 

حائضون؛ وعاقل ما كان صفة ملذكر غري : ملؤنث، كحائض، فال يقال
: وعاقل، كسابق، فال يقال سابقون؛ وخالية من تاء التأنيث، أخرج حن

أمحر فإن : عالمة، فال يقال عالمتون، وليست من باب أفعل فعالء، حنو
مؤنثه محراء، فال يقال أمحرون، وال من باب فعالن فعال، كسكران 
سكرى، فال يقال سكرانون، وال مما يستوي يف املذكر واملؤنث، كصبور 

 .، فال يقال صبورون وجرحيونحوجري
تكون مفردة، : ويشترط أن (1)فترفع بالواو، نيابة عن الضمة( 1)

وأن تكون مكربة، وأن تكون مضافة، وأن تكون إضافتها إىل غري ياء 
أن تكون مثناة، فإهنا تعرب إعراب املثىن، : املتكلم، فأخرج كوهنا مفردة

كجاء أبوان، أو جمموعة مجع تكسري، فترفع بالضمة، كجاء آباؤك، أو 
ج كوهنا مكربة أن تكون وأخر. مجع تصحيح، فترفع بالواو كجاء أبون

مصغرة، فترفع بالضمة الظاهرة، كجاء أبيك، وأخرج كوهنا مضافة، أن 
تكون غري مضافة، فترفع بالضمة الظاهرة كجاء أب، وأخرج كون 
إضافتها إىل غري ياء املتكلم، أن تكون إضافتها إىل ياء املتكلم، فترفع 

: ويشترط أن يكون بالضمة املقدرة على ما قبل ياء املتكلم، كجاء أيب؛
الفو، خاليا من امليم، وإال أعربت بالضمة الظاهرة، ويشترط أن تكون ذو 
مبعىن صاحب، وأن تضاف إىل اسم جنس ظاهر، وسدس بعضهم باهلن، 

 .وإعرابه باحلروف، لغة قليلة
                                           

جاء فعل ماض، وأبو فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الواو، : جاء أبوك وإعرابه: يف حنو( 1)
نيابة عن الضمة، ألنه من األمساء اخلمسة، وأبو مضاف، والكاف ضمري مضاف 

ضاف، والكاف يف محوك، مبين على الكسر إليه، مبين على الفتح، حمله جر بامل
 .مضاف إليه، وعالمة جره كسرة ظاهرة يف آخره: مضاف، ومال: وذو
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 .(3)وأَما األلُف َفّتُكوُن َعاَلَمًة ِللَرْفِع ِفي َتْثِنَيِة األْسَماِء َخاَصًة
إذا اتَصَل  ،ا الُنوُن َفّتُكوُن َعاَلَمة للَرفع يف الِفْعِل امُلَّضارعوأَم

 أْو َضِمرُي امُلؤَنَثِة ،أْو َضِمرُي َجْمٍع ،ِبِه ضِمري َتْثِنيٍة
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

ع، نيابة عن الضمة، يف وأما األلف، فتكون عالمة للرف: أي( 1)
وحد املثىن . يف األمساء املثناة: خاصة، أييف تثنية األمساء  موضع واحد،

لفظ دل على اثنني، وأغىن عن املتعاطفني، بزيادة يف آخره، : اصطالحا
وكونه لفظ دل  (1)جاء الزيدان: صاحل للتجريد، وعطف مثله عليه، حنو

أخرج ما دل على واحد، كزيد، أو أكثر من اثنني كغلمان، : على اثنني
فال تقول جاء زيد وزيد، بل تقول جاء  وكونه أغىن عن املتعاطفني،

الزيدان وكونه بزيادة يف آخره، أخرج ما دل على اثنني، كشفع، وكونه 
واثنان واثنتان، وبعطف مثله عليه،  كال وكلتا،: صاحلا للتجريد، أخرج

إذا أضيفا  مشسان، فإنه ملحق باملثىن، وأحلق باملثىن، كال وكلتا: أخرج حنو
ان واثنتان مطلقا، وللمثىن شروط مجعها بعضهم إىل الضمري، وكذا اثن

 : فقال
ــا  ــون معرب ــث  أن يك ــرا امل  ش

 
ــا    ــا ركب ــرا م ــردا منك  ومف

ــه    ــ  ل ــمل واملع ــا يف اللف  موافق
 

ــريه    ــه غ ــن عن ــل مل يغ  مماث
أخرج املثىن، واجملموع، ومنكرا : ، ومفرداأخرج املبين: وقوله معربا 

وموافقا يف اللفظ واملعىن، حنو بعلبك، : أخرج املعرفة وما ركب، أخرج
أخرج البكران والعمران، وله مماثل، أخرج الشمسان، ومل يغن عنه غريه، 

 .أخرج سواءان، استغناء بسيان

                                           

فجاء فعل ماض، والزيدان فاعل مرفوع، وعالمة رفعه األلف نيابة عن الضمة ألنه ( 1)
 .مثىن، والنون عوض عن احلركة والتنوين يف االسم املفرد
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 .(3)اْلُمَخاَطَبِة
 ،َوالَكْسَرُة ،َواأَلِلُف ،وِللَنصِب َخْمُس َعاَلَماٍت اْلَفّْتَحُة

َحُة َفَّتُكوُن َعاَلَمة ِللَنْصِب يف َما الَفّْتَأَف، (1)َوَحْذُف الُنوِن ،َوالَياُء
 ،(4)، َوَجْمِع الّتْكِسرِي(1)ِفي ااِلْسِم اْلُمْفَرِد: َثاُلَثِة َمَواِضَع
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

وأما النون، فتكون عالمة للرفع، نيابة عن الضمة يف الفعل : أي( 1)
، أو ضمري مجع، (1)مانتقومان يقو: املضارع، إذا اتصل به ضمري تثنية، حنو

، وتسمى (7)تقومني: ، أو ضمري املؤنثة املخاطبة، حنو(2)تقومون يقومون: حنو
كل فعل مضارع أسند إىل ألف االثنني، أو واو : األفعال اخلمسة، وضابطها

 .اجلماعة، أو ياء املؤنثة املخاطبة، سواء كانت مبدوءة بالتاء أو الياء
قسام اإلعراب، وقدم الفتحة، لكوهنا هذا هو القسم الثاين، من أ( 2)

األصل، وثىن باأللف، لكوهنا تنشأ عنها إذا أشبعت وثلث بالكسرة، 
لكوهنا أختها يف التحريك، وأعقبها بالياء، لكوهنا تنشأ عنها، وختم حبذف 
النون، لبعد املشاهبة، قدم هذا إمجاال، مث تكلم عليه تفصيال على سبيل 

 .اللف والنشر املرتب
 من القدم أنه ما ليس مثىن، وال جمموعا وال ملحقا هبما، وت( 7)

 .(6)رأيت زيدا، والفىت، وغالمي: األمساء اخلمسة حنو
 أنه ما تغري بناء مفرده، سواء كان التغيري بالزيادة أو النقص، أو: تقدم( 6)

                                           

 .وعالمة رفعه ثبوت النون واأللف فاعلفعل مضارع مرفوع، : فيقومان( 1)
 .فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه ثبوت النون والواو فاعل: فيقومون( 2)
 فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه ثبوت النون والياء فاعل: تقومني( 7)
والفىت معطوف، وعالمة نصبه فتحة مقدرة على األلف، منع من ظهورها التعذر، ( 6)

وغالم عالمة نصبه، فتحة مقدرة على ما قبل ياء املتكلم، منع من ألنه اسم مقصور، 
 .ظهورها اشتغال احملل، وياء املتكلم مضاف إليه
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ِرِه َوَلْم َيَّتِصُل ِبآِخ ،َواْلِفْعِل اْلُمَّضاِرِع ِإَذا َدَخَل ِعَلْيِه َناِصٌب
 ،َوَأَما األِلُف َفَّتُكوُن َعاَلَمًة ِللَنْصِب يف األْسَماِء اْلَخْمَسِة ،(3)َشْيٌء
 .(1)َوَما َأْشَبَه ذِلَك" َرَأْيُت َأَباَك َوَأَخاَك " َنُحَو 

َوَأَما اْلّكْسَرُة َفَّتُكوُن َعاَلَمًة ِللَنْصِب يف َجْمِع امُلَؤَنِث 
 .(1)الَساِلِم

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
تغيري الشكل؛ أو الزيادة والنقص، مع تغيري الشكل، أو التغيري 

رأيت : بالزيادة والنقص والشكل، وسواء كان اإلعراب فيه ظاهرا، حنو
 .(1)الرجال، أو مقدرا، كرأيت األسارى

أنه ينصب بالفتحة، بشرطني، إذا دخل عليه ناصب، ومل : يعين( 1)
نون التوكيد، أو نون اإلناث، أو ألف االثنني،  يتصل بآخره شيء، من حنو

 .(2)لن أضرب زيدا، ولن أخشى عمرا: أو واو اجلمع، أو ياء املخاطبة، حنو
فتكون عالمة للنصب، نيابة عن الفتحة، يف : وأما األلف: أي( 2)

موضع واحد، يف األمساء اخلمسة، وتقدم شرطها، بأن تكون مفردة، وأن 
مضافة، وأن تكون إضافتها إىل غري ياء املتكلم، تكون مكربة، وأن تكون 

رأيت أباك وأخاك، وما أشبه ذلك، من رأيت محاك، وفاك، : حنو: وهي
 .(7)وذا مال
 وأما الكسرة، فتكون عالمة للنصب،نيابة عن الفتحة، يف مجع: أي( 7)

                                           

فاألسارى مفعول به منصوب، وعالمة نصبه فتحة مقدرة على األلف، منع من ( 1)
 .ظهورها التعذر، ألنه اسم مقصور

نصوب بلن، وعالمة فعل مضارع، م: حرف نفي ونصب واستقبال، واخش: فلن( 2)
 .نصبه حذف األلف، والفتحة قبلها دليل عليها، وعمرا مفعول به منصوب

فأبا مفعول به منصوب وعالمة نصبه األلف نيابة عن الفتحة، ألنه من األمساء ( 7)
 .اخلمسة، والكاف ضمري مضاف إليه
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 .(3)اْلَجْمِعَو َوأَما اْلَياُء َفَّتُكوُن َعاَلَمًة ِللَنْصِب يف الَّتْثِنَيِة
َوأمَّا َحْذُف الُنوِن َفَيُكون َعاَلمًة ِللَنْصِب يف األْفَعاِل اْلَخْمَسِة 

 .(1)اليت َرْفُعَها بَثَباِت الُنوِن
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

محلوا نصبه، على جره بالكسرة : املؤنث السامل خاصة، فإن العرب
ا نصبه على جره بالياء ليلتحق قياسا على أصله مجع املذكر السامل، فإهنم محلو

هو ما مجع بألف وتاء مزيدتني، حنو : الفرع باألصل؛ ومجع املؤنث السامل
َخَلَق الَلُه الَسَماَواِت

 : وهذا اجلمع يطرد يف ستة أشياء، قال الشاطيب (1)
 وقســه يف ذي الّتــاء وكــو ذكــرى

 
 ودرهــم مصــغر وصـــحرا   

ــل   ــري العاق ــف غ ــب ووص  وزين
 

 ســـلم للناقـــلوغـــري ذا م  
فإن كانت التاء أصلية، كأبيات وأموات، أو األلف أصلية، كقضاة  

 .ورماة، فالنصب بالفتحة الظاهرة
لفظ دل على اثنني، بزيادة يف آخره، : التثنية مبعىن املثىن، وهو( 1)

، وكذا ما أحلق به، (2)رأيت الزيدين: صاحل للتجريد وعطف مثله عليه، حنو
لفظ دل على أكثر من اثنني، بزيادة يف آخره، : أنهكأوالت، واجلمع تقدم 

، وكذا ما أحلق،  (7)رأيت الزيدين: صاحل للتجريد، وعطف أمثاله عليه حنو
 .به كعليني، وأهلني وعشرين

 وأما حذف النون، فيكون عالمة للنصب، يف األفعال اخلمسة،: أي( 2)
                                           

مفعول به منصوب، : فاعل، والسموات: فعل ماض، واالسم الشريف: فخلق( 1)
 .مة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، ألنه مجع مؤنث ساملوعال

فرأيت فعل وفاعل، والزيدين مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الياء املفتوح ما ( 2)
قبلها املكسور ما بعدها، نيابة عن الفتحة، ألنه مثىن، والنون عوض عن احلركة 

 .والتنوين يف االسم املفرد
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 .(3)َواْلَفّْتَحة ،اُءَواْلَي ،اْلَكْسَرُة: َوِلْلَخْفِض َثاَلُث َعاَلَماٍت
 يف : فَأَما اْلَكْسَرُة َفَّتُكوُن َعاَلَمًة ِلْلَخْفِض يف َثاَلَثِة َمَواِضَع

، (1)رِي امُلْنَصِرِفـْمِع الّتْكِسـ، َوَج(1)َرِد اْلُمْنَصِرِفـاالْسِم اْلُمْف
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

ن، ويفعلون، ويقال هلا األمثلة اخلمسة، وهي يفعالن، وتفعال
اليت تقدم أن النون يف : وتفعلون، وتفعلني، اليت رفعها بثبات النون، أي

لن يفعال، : آخرها عالمة على رفعها، فحذفها هنا عالمة على نصبها حنو
إذا دخل : وكذلك (1)ولن تفعال، ولن يفعلوا، ولن تفعلوا، ولن تفعلي

 .ها، جتزم حبذفامل يفعلوا إىل آخره: عليها جازم، حنو
هذا القسم الثالث من أقسام اإلعراب وبدأ بالكسرة ألهنا ( 1)

األصل، وثىن بالياء ألهنا تنشأ عنها، وثلث بالفتحة ألهنا تنوب عن الكسرة 
 .يف االسم الذي ال ينصرف

االسم املتمكن األمكن، مسي منصرفا لدخول تنوين : وهو( 2)
مررت بزيد، : ين التمكني، ولو تقديرا، حنووتن: الصرف عليه؛ وهو

 .(2)والفىت، والقاضي، وغالمي
 : مررت بالرجال، أو املقدرة، حنو: فيجر بالكسرة الظاهرة، حنو( 7)

                                           

فعل مضارع، منصوب بلن، وعالمة : ، ويفعالقبالتفلن حرف نفي ونصب واس( 1)
 فعل مضارع منصوب بلن، : نصبه حذف النون واأللف فاعل، ويفعلوا

فاعل، وتفعلي عالمة نصبه حذف النون والياء : وعالمة نصبه حذف النون، والواو
 .فاعل

فزيد جمرور بكسرة ظاهرة يف آخره، والفىت بكسرة مقدرة على األلف، منع من ( 2)
جمرور بكسرة مقدرة على الياء، منع : التعذر، ألنه اسم مقصور؛ والقاضيظهورها 

جمرور بكسرة مقدرة على ما قبل ياء : من ظهورها الثقل، ألنه اسم منقوص؛ وغالم
 .ال احملل حبركة املناسبة، وياء املتكلم مضاف إليهغاملتكلم منع من ظهورها اشت
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َوَأَما اْلَياُء َفَّتُكوُن َعاَلَمًة ِلْلَخْفِض يف  .(3)َوَجْمِع امُلَؤْنِث الَساِلم
 .(1)َواْلَجْمِع ،َويف الَّتْثِنّيِة ،يف األْسَماِء اْلَخْمَسِة: َثاَلَثِة َمَواِضَع
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

احترازا عن غري املنصرف، : ، وقوله املنصرف(1)مررت باألسارى
 .وهو ما كان على وزن مفاعل، أو مفاعيل، فإنه جير بالفتحة

مررت مبسلمات، أو املقدرة، : فيجر بالكسرة الظاهرة، حنو( 1)
 .ألنه ال يكون إال منصرفا ومل يقل املنصرف، (2)مررت هبندايت: حنو

 .(7)مررت بأبيك وأخيك، ومحيك، وفيك، وذي مال: حنو( 2)
الياء، تكون عالمة للنصب يف املثىن، سواء كان ملذكر، : أي( 7)

عالمة  ، وتكون(6)مررت باهلندين: مررت بالزيدين، أو ملؤنث، حنو: حنو
ذا امللحق ، وك( )مررت بالزيدين: للخفض، يف مجع املذكر السامل، حنو

 .باملثىن واجلمع

                                           

منع من ظهورها التعذر، ألنه اسم  جمرور بكسرة مقدرة على األلف،: فاألسارى( 1)
 .مقصور

جمرور بالياء وعالمة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء املتكلم، منع من : فهندايت( 2)
 .ظهورها اشتغال احملل حبركة املناسبة، وياء املتكلم مضاف إليه

اء بجار وجمرور، الباء حرف جر، وأيب اسم جمرور بالباء، وعالمة جره ال: فبأبيك( 7)
نيابة عن الكسرة، ألنه من األمساء اخلمسة، والكاف ضمري مضاف إليه، مبين على 

مضاف، : مبين على الكسر، حمله جر، وذي: والكاف يف محيك. الفتح، حمله جر
 .مضاف إليه جمرور باملضاف، وعالمة جره كسرة ظاهرة يف آخره: ومال

عدها، نيابة عن الكسرة ألهنما فعالمة جرمها الياء، املفتوح ما قبلها املكسور ما ب( 6)
 .مثنيان

فعالمة جره الياء، املكسور ما قبلها املفتوح ما بعدها، نيابة عن الكسرة ألنه مجع (  )
 .مذكر سامل
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َوَأَما اْلَفّْتَحُة َفَّتُكوُن َعاَلَمة ِلْلخفِض يف االسِم الِذي ال 
 .(3)َيْنَصِرُف

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
ال ينون، سواء كان مفردا أو مجعا مكسرا، ظاهر : أي( 1)

اإلعراب، أو مقدره، محلت العرب جره على نصبه، ملشاهبته الفعل، 
أنه االسم املشابه للفعل، يف اشتماله على علتني فرعيتني، مرجع : بطهوضا

إحدامها إىل اللفظ، واألخرى إىل املعىن؛ أو علة واحدة تقوم مقام علتني، 
 : مجعها بعضهم بقوله

ــة ــث  عرف ــادال، أن ــع وزن ع  امج
 

 ركب وزد عجمة، فالوصف قد كمال 
قسم : قسمنيأن االسم الذي ال ينصرف، ينقسم إىل : واحلاصل

املانع له من الصرف، علة واحدة تقوم مقام علتني؛ وهو قسمان، قسم 
كل مجع على وزن : صيغة منتهى اجلموع؛ وهو: املانع له من الصرف

املانع : ، والقسم الثاين(1)مفاعل، أو مفاعيل، كمررت مبساجد، ومصابيح
لف، كل ألف قبلها أ: له من الصرف، ألف التأنيث املمدودة، وضابطها

املقصورة، و، (2)فتقلب الثانية مهزة، كمررت بطور سيناء ومحراء
 .(7)كل ألف مقصور ما قبلها كمررت حببلى: وضابطها

                                           

اسم جمرور بالباء، وعالمة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، ألنه اسم ال : فمساجد( 1)
صيغة منتهى : لتني، وهيينصرف، واملانع له من الصرف، علة واحدة تقوم مقام ع

 .اجلموع، ومصابيح معطوف، وعالمة جره الفتحة
مضاف إليه  ءمضاف وسينا: جار وجمرور، وطور: فعل وفاعل، وبطور: فمررت( 2)

جمرور باملضاف، وعالمة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ ألنه اسم ال ينصرف، 
 .التأنيث املمدودة واملانع له من الصرف علة واحدة تقوم مقام علتني، وهي ألف

 فحبلى جمرور بالباء، وعالمة جره فتحة مقدرة على األلف، وهذه الفتحة نيابة عن( 7)
املانع له من الصرف، علة واحدة تقوم مقام علتني، والكسرة ألنه اسم ال ينصرف، 

 .ألف التأنيث املقصورة: وهي
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.............................................................. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

علل تسع،  املانع له من الصرف، علتان فرعيتان من: والقسم الثاين
وزن الفعل كمررت : العلمية ومعها أحد ستة أشياء، أحدها: ومها
، أو العلمية والعجمة، كمررت بإبراهيم، أو العلمية والعدل، (1)بأمحد

كمررت بعمر، أو العلمية وزيادة األلف والنون، كمررت بعثمان، أو 
فظي، العلمية والتأنيث املعنوي، كمررت بزينب، أو العلمية والتأنيث الل

كمررت بطلحة، أو العلمية والتأنيث اللفظي واملعنوي، كمررت بفاطمة، 
 .(2)أو العلمية والتركيب املزجي، كمررت ببعلبك

الوصف، ومعه أحد ثالثة أشياء، : أو يكون املانع له من الصرف
 دل ـوصف والعـ، أو ال(7)ل منكمـررت بأفضـم: وـوزن الفعل حن

َنى َوُثَلاَث َوُرَباَعي َأْجِنَحٍة َمْثـُأوِلو ـحن
 ادةـوصف وزيـ، أو ال(6)

                                           

صرف ن، ألنه اسم ال ياء، وعالمة جره الفتحة نيابة عن الكسرةبجمرور بال: فأمحد( 1)
 .العلمية، ووزن الفعل: علتان فرعيتان من علل تسع، ومها: الصرف منواملانع له 

اسم جمرور بالباء وعالمة جره الفتحة نيابة عن الكسرة ألنه اسم ال : فبعلبك( 2)
العلمية : ينصرف واملانع له من الصرف، علتان فرعيتان من علل تسع ومها

 .والتركيب املزجي
اسم جمرور بالباء وعالمة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، ألنه اسم ال : فأفضل( 7)

الوصف ووزن : املانع له من الصرف، علتان فرعيتان من علل تسع، ومهاوينصرف، 
 .جار وجمرور، والكاف ضمري مبين على الضم حمله جر: الفعل، ومنكم

البدل يتبع املبدل وحة، بدل من أجن: مضاف إليه، ومثىن: مضاف، وأجنحة: فأويل( 6)
الفتحة نيابة  هيف إعرابه فتبعه يف اجلر، وعالمة جره فتحة مقدرة على األلف، وهذ

عن الكسرة، ألنه اسم ال ينصرف، واملانع له من الصرف علتان فرعيتان من علل 
ا، وعالمة جرمها الفتحة نيابة معطوًف: الوصف، والعدل؛ وثالث ورباع: تسع، ومها

 .الوصف، والعدل: املانععن الكسرة، و
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َفَأَما الُسُكوُن  .(3)َواْلَحْذُف ،الُسُكوُن: َوِلْلَجْزِم َعاَلَمَّتاِن
وأَما ؛ (1)َفَيُكوُن َعاَلَمًة ِلْلَجْزِم يف اْلِفْعِل اْلُمَّضاِرع الصحيح اآلخر

َّضارع اْلُمْعّتل اْلحذُف فَيُكوُن َعاَلَمًة للَجزِم يف اْلِفْعل اْلُم
 .(4)َويف األْفَعاِل اْلَخْمسِة اليت رْفُعَها بثَباِت الُنوِن، (1)اآلِخر

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
، فجميع أقسام االسم الذي ال (1)األلف والنون كمررت بسكران

: خيفض بالفتحة نيابة عن الكسرة، ما مل تضف، أو تل أل، حنو ،ينصرف
باألفضل، فتخفض بالكسرة على األصل، خلروجها مررت بأفضلكم، أو 

 .عن مشاهبة الفعل
: هذا هو القسم الرابع، من أقسام اإلعراب؛ والسكون لغة( 1)
 .القرار

إسقاط الشيء ورميه، : حذف احلركة واحلذف لغة: واصطالحا
 .حذف حرف العلة، أو النون ألجل اجلازم: واصطالحا

خره شيء يوجب بناءه، أو إذا دخل عليه جازم، ومل يتصل بآ( 2)
ينقل إعرابه من نون النسوة، أو التوكيد، أو األلف، أو الواو، أو الياء، 

 .َلْم َيِلْد َوَلْم ُيوَلْد: حنو
مل يدع، ومل خيش، : رف علة أصلي، حنوحما كان آخره : وهو( 7)
 .(2)ومل يرم
 واحلذف يكون عالمة للجزم، يف األفعال اليت رفعها : أي( 6)

 مل يفعال، ومل: كل مضارع اتصل به ضمري تثنية، حنو: ت النون؛ وهيبثبا
                                           

املانع الوصف، وجمرور بالباء وعالمة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، : فسكران( 1)
 .وزيادة األلف والنون

حذف : فيدع جمزوم، وعالمة جزمه حذف الواو، والضمة قبلها دليل عليها، وخيش( 2)
 .ليل عليهاحذف الياء والكسرة قبلها د: األلف والفتحة قبلها دليل عليها، ويرم
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 (3)َفْصُل

 

 
قسم يعرّب باحلركات، وقسم يعرّب : املعرباُت ِقسمان

 . (1)باحلروف
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

مل يفعلوا ومل تفعلوا؛ أو ضمري املؤنثة : تفعال، أو ضمري مجع، حنو
 .(1)عالمة جزمها حذف النونمل تفعلي، : املخاطبة، حنو

يف حاصل ما تقدم، فإن املصنف ذكر من باب عالمات : أي( 1)
ادة عاإلعراب إىل هنا مفصال، مث أمجل يف هذا الفصل، مترينا للمبتدئ ك

املتقدمني رمحهم اهلل، خبالف املتأخرين، فإهنم جيملون، مث يفصلون، كما 
 .ع يف النفسجرى عليه يف املرفوعات، واملنصوبات، وهو أوق

اسم جلملة خمتصة من : احلاجز بني الشيئني، واصطالحا: والفصل لغة
 .العلم، حتته فصول ومسائل غالبا

احلروف قسمان، وقدم بما يعرب باحلركات، وما يعرب : أي( 2)
 حة يف ـما يعرب باحلركات الثالث، الضمة يف حالة الرفع، والفت

 ربـيعمبا ا األصل، وأعقبه حالة النصب، والكسرة يف حالة اخلفض، ألهن

                                           

عالمة جزمه حذف : عالمة جزمه حذف النون، واأللف فاعل، ويفعلوا: فيفعال( 1)
 .فاعل: النون والواو فاعل، ويفعلي حذف النون والياء
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، االسم املفرد، ومجع (3)فالذي يعرّب باحلركات أربعة أنواع
 ، والفعل املّضارع الذي مل (1)الّتكسري، ومجع املؤنث السامل

 ،(4)وكلها ترفع بالّضمة، وتنصب بالفّتحة. (1)يّتصل بآخره شيء
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

والياء، والنون، ألنه فرع، واألصل  األلف،والواو،: باحلروف األربعة
 .مقدم على الفرع

 .نوع من األفعال، وثالثة من األمساء( 1)
جمموعا، وال ملحقا  التقدم أنه ما ليس مثىن، و: االسم املفرد( 2)

هبما، وال من األمساء اخلمسة،ويعرب باحلركات مطلقا، سواء كان مذكرا 
 .ظاهرا أو مقدرا ال، وسواء كان إعرابه أو مؤنثا، مصروفا أو
يعرب : ما تغري بناء مفرده، وهو جبميع أقسامه: ومجع التكسري

 .باحلركات، سواء كانت ظاهرة أو مقدرة، ملذكر أو مؤنث
 .ما مجع بألف وتاء مزيدتني على مفرده: ومجع املؤنث السامل، هو

 .يوجب بناءه، أو ينقل إعرابه: أي( 7)
يقوم زيد، : الضمة، حنووكل األنواع األربعة، ترفع ب: أي( 6)

 .(1)والفىت والقاضي، وغالمي، والرجال، واألسارى، املؤمنات
 لن أضرب زيدا، والفىت،: وكلها تنصب بالفتحة، حنو: أي(  )

                                           

فيقوم فعل مضارع، مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره، وزيد فاعل مرفوع ( 1)
رها التعذز، ألنه اسم وبضمة ظاهرة، والفىت بضمة مقدرة على األلف، منع من ظه

مرفوع بضمة مقدرة على الياء، منع من : مقصور، معتل اآلخر باأللف، والقاضي
الثقل؛ ألنه اسم منقوص، وغالم مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء  ظهورها

اشتغال احملل، حبركة املناسبة، وياء املتكلم مضاف إليه،  املتكلم، منع من ظهورها
مرفوع بضمة مقدرة على األلف، منع : ظاهرة، واألسارى مرفوع بضمة: والرجال

 .مرفوع بضمة ظاهرة: من ظهورها التعذر، ألنه اسم مقصور، واملؤمنات
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 . (1)وجتزم بالسكون (3)وختفض بالكسرة
مجع املؤنِث السامل ينصب : (1)وخرج عن ذلك ثالثة أشياء

 ،(4)بالكسرة
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(1)وغالمي، والرجال واألسارى
مررت بزيد، والفىت، والقاضي، وغالمي، والرجال، : حنو( 1)

 .(2)واألسارى، واهلندات
 : بالنسبة إىل الفعل املضارع، فإنه جيزم بالسكون، حنو: أي( 2)

َلْم َيِلْد َوَلْم ُيوَلْد هذا هو األصل. 
لفتحة، وخيفض وخرج عما يرفع بالضمة، وينصب با: أي( 7)

 .ون، ثالثة أشياءكبالكسرة، وجيزم بالس
اس يقتضي أن ي، والق(7)رأيت اهلندات: ابة عن الفتحة، يف حنوين( 6)

ينصب بالفتحة لكوهنا األصل، لكنه خرج عن األصل، وتقدم أهنم محلوا 
 .نصبه على جره

                                           

منصوب بلن، وعالمة نصبه فتحة : قبال، وأضربتحرف نفي ونصب واس: فلن( 1)
منصوب بفتحة : مفعول به منصوب، بفتحة ظاهرة، والفىت: ظاهرة يف آخره، وزيدا

بفتحة : بفتحة مقدرة على ما قبل ياء املتكلم، الرجال: على األلف، وغالمي مقدرة
 .بفتحة مقدرة على األلف: ظاهرة، واألسارى

معطوف وعالمة جره كسرة مقدرة على األلف، منع : جمرور بالباء، والفىت: فزيد( 2)
كسرة مقرة على : التعذر؛ ألنه اسم مقصور، والقاضي عالمة جره من ظهورها

عالمة جره كسرة مقدرة : ألنه اسم منقوص، وغالم ؛الثقل ء، منع من ظهورهااليا
: على ما قبل ياء املتكلم منع من ظهورها اشتغال احملل حبركة املناسبة واألسارى

 .كسرة مقدرة على األلف، ألنه اسم مقصور
 مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الكسرة، نيابة عن الفتحة، ألنه مجع: فاهلندات( 7)

 .مؤنث سامل
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، والفعل املّضارع (3)واالسم الذي ال ينصرف خيفض بالفّتحة
 .(1)جيزم حبذف آخره املعّتل االخر

الّتثنية، ومجع املذكر : (1)والذي يعرّب باحلروف أربعة أنواع
يفعالن، : ، واألفعال اخلمسة، وهي(4)السامل، واألمساء اخلمسة

 .(5)وتفعالن، ويفعلون، وتفعلون، وتفعلني
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

ياس أن ، والق(1)مررت بأمحد ومساجد: نيابة عن الكسرة، حنو( 1)
 .خيفض بالكسرة لكوهنا األصل لكن ملا شابه الفعل، خرج عن أصله

مل يغز، ومل : سواء كان معتال باأللف، أو الواو أو الياء، حنو( 2)
 .زم بالسكونأن جي: ، وكان األصل(2)خيش، ومل يرم

احلروف، فرعا ونيابة عن بالقسم الثاين الذي يعرب : أي( 7)
 .من األمساء، ونوع من األفعال احلركات، أربعة أنواع ثالثة

املثىن، من إطالق املصدر على اسم املفعول، : التثنية مبعىن( 6)
كالزيدان، وما أحلق باملثىن، ككال وكلتا بشرطه، ومجع املذكر السامل، 

ما مجع بواو ونون، يف حالة الرفع؛ أو ياء ونون يف حاليت النصب، : وهو
كعاملون، وأرضون وعليون؛ واألمساء واجلر، كالزيدون، وما أحلق باجلمع، 

 .أبوك، وأخوك، ومحوك، وفوك، وذو مال: اخلمسة وهي
كل فعل مضارع، اتصل به : واألمثلة اخلمسة، وضابطها: أي(  )

 .ألف االثنني، أو واو اجلماعة، أو ياء املؤنثة املخاطبة، كما مثل
                                           

عالمة جره الفتحة، نيابة عن الكسرة، للعلمية ووزن الفعل، ومساجد لصيغة : دفأمح( 1)
 .منتهى اجلموع

 .حبذف الياء: حبذف األلف، ويرم: جيزم حبذف الواو، وخيش: فيغز( 2)
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 .(3)فأما الّتثنية فّترفع باأللف، وتنصب وختفض بالياء
ع املذكر السامل فريفع بالواو، وينصب وخيفض وأما مج

وأما األمساء اخلمسة فّترفع بالواو، وتنصب باأللف،  .(1)بالياء
وأما األفعال اخلمسة فّترفع بالنون، وتنصب . (1)وختفض بالياء
 .(4)وجتزم حبذفها
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

، وتنصب (1)جاء الزيدان: ترفع باأللف نيابة عن الضمة، حنو( 1)
فض بالياء نيابة عن رأيت الزيدين، وخت: بالياء نيابة عن الفتحة، حنو

 .وكذا ما أحلق به (2)مررت بالزيدين: الكسرة حنو
: وأما مجع املذكر السامل، فريفع بالواو نيابة عن الضمة، حنو: أي( 2)

رأيت الزيدين، : جاء الزيدون، وينصب بالياء نيابة عن الفتحة، حنو
 .(7)مررت بالزيدين: الياء نيابة عن الكسرة، حنووخيفض ب
: وأما األمساء اخلمسة، فترفع بالواو نيابة عن الضمة، حنو: أي( 7)

جاء أبوك، وأخوك، ومحوك، وفوك، وذو مال، وتنصب باأللف نيابة عن 
مررت : رأيت أباك، وختفض بالياء نيابة عن الكسرة، حنو: الفتحة، حنو

 .طها السابقةوشروكذا بقيتها ب (6)بأبيك
 فإهنا ليست  اخلمسة، األمثال : وأما األفعال اخلمسة، يعين: أي( 6)

                                           

 .عوض عن احلركة والتنوين يف االسم املفرد: ألنه مثىن، والنون( 1)
منصوب، وعالمة نصبه الياء، املفتوح ما قبلها املكسور ما  املثال األول مفعول به( 2)

بعدها نيابة عن الفتحة، ألنه مثىن، واملثال الثاين جمرور بالباء وعالمة جره الياء، 
 .املفتوح ما قبلها املكسور ما بعدها، نيابة عن الكسرة

سور ما قبلها يرفع بالواو نيابة عن الضمة، ألنه مجع مذكر سامل، وينصب بالياء املك( 7)
املفتوح ما بعدها، نيابة عن الفتحة، وجير بالياء نيابة عن الكسرة، ألنه مجع مذكر 

 .عوض عن احلركة والتنوين يف االسم املفرد: سامل، والنون
 .ألنه من األمساء اخلمسة، والكاف ضمري مضاف إليه( 6)
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 (3)اأَلْفَعاِل: َباُّب

 
 

 ؛(1)رـّضارع، وأمـاض، ومـم: (1)ةـالثـال ثـاألفع
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

يفعالن، : أفعاال بأعياهنا، وإمنا هي أوزان، فترفع بثبوت النون، حنو
لن : وتنصب حبذف النون، حنو. ، ويفعلون، وتفعلون، وتفعلنيوتفعالن

وجتزم حبذف . يفعال، ولن تفعال، ولن يفعلوا، ولن تفعلوا، ولن تفعلي
 .(1)مل يفعال، ومل تفعال، ومل يفعلوا، ومل تفعلوا، ومل تفعلي: النون حنو
اإلعراب وأقسامه، وكانت املعربات وملا ذكر الكالم وأقسامه، ( 1)
اسم وفعل، ذكر األفعال، مقدما هلا على األمساء، لقصر الكالم  قسمني،

عليها، ليتفرغ لذكر ما أطال عليه الكالم من األمساء وإال فاألحق أن يبدأ 
 .باألمساء
: األفعال االصطالحية ثالثة، بدليل االستقراء، وقوله تعاىل: أي( 2)

َن َذِلَكَلُه َما َبْيَن َأْيِديَنا َوَما َخْلَفَنا َوَما َبْي  فما بني األيدي املستقبل، وما
إن تأخر التلفظ به عند : خلفنا املاضي، وما بني ذلك احلال؛ وألن الفعل

وقوعه فهو املاضي، أو قارب بعض وجوده، فهو املضارع، أو تقدم التلفظ 
 .به قبل الفعل فهو األمر

 ما دل على حدث مقترن بزمن ماض، وقبل تاء التأنيث: فاملاضي( 7)

                                           

ا فاعل، والياء يف األخري واأللف يف املثالني األولني فاعل، والواو يف املثالني بعدمه( 1)
 .فاعل
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فاملاضي مفّتوح اآلخر  .(3)ضرّب ويّضرّب وأضرّب: كو
 ؛(1)، واألمر جمزوم أبدًا(1)أبدًا

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
املشابه لالسم يف احلركات : ضربت، واملضارع، أي: الساكنة، حنو
أو  ،ما دل على حدث مقترن بأحد زماين احلال: والسكنات، وهو
ما دل على طلب حدث : رب، واألمر هومل يض: حنو ،االستقبال، وقبل مل

 .اضريب: يف زمن االستقبال، وقبل ياء املخاطبة، حنو
فضرب دل على حدث مضى، ويضرب دل على احلال، أو ( 1)

 .(1)االستقبال، وقد يدل على املضي، واضرب، دل على الطلب
على الفتح، سواء كان ثالثيا كضرب، أو  على األصل، مبين( 2)

مخاسيا كانطلق، أو سداسيا كاستخرج؛ أو تقديرا  رباعيا كدحرج، أو
: رمى، ما مل يتصل به ضمري رفع متحرك، فيسكن، حنو: للتعذر، حنو

 .(2)ضربوا: ضربت، أو واو اجلمع فيضم حنو
 فيعامل معاملة اجملزوم، وهذا مذهب مرجوح، : أي( 7)

األمر مبين على السكون إن كان صحيح اآلخر، : وعند سيبويه وغريه
اغز واخش : اضرب، أو على حذف اآلخر، إن كان معتال، حنو: وحن

 أو على حذف النون إن كان مسندا لضمري تثنية أو ضمري (7)وارم
                                           

فعل ماض مبين على الفتح، ويضرب فعل مضارع مرفوع لتجرده : وإعرابه ضرب( 1)
عن الناصب واجلازم، وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره، واضرب فعل أمر مبين 

 .على السكون
فرمى فعل ماض مبين على السكون، وضربت فعل وفاعل، حد الفعل ضرب، والتاء ( 2)

مري متصل مبين على الضم، حمله رفع على الفاعلية، وضربوا فعل وفاعل، حد ض
 .الفعل ضرب، والواو ضمري، مبين على السكون، حمله رفع على الفاعلية

فاغز فعل أمر، مبين على ما جيزم به مضارعه، وهو حذف الواو والضمة قبلها دليل ( 7)
= 
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واملّضارع ما كان يف أوله إحدى الزوائد األربع اليت جيمعها 
، وهو مرفوع أبدًا، حىت يدخل عليه ناصب أو " (3)أنيت" قولك 
 .(1)جازم

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(1)اضربا، اضربوا اضريب: مجع أو ضمري املؤنثة املخاطبة، حنو

أن يوجد يف أوله إحدى الزوائد األربع، : واملضارع شرطه: أي( 1)
املسميات بأحرف املضارعة، مسيت زوائد، ألنه يزيد هبا على حروف 

أدركت، تفاؤال، وإال فيجمعها نأيت، : أنيت، مبعىن: املاضي جيمعها قولك
أن تكون : و نأيت، أو أتني؛ وشرط دخول هذه األحرف على املضارعأ

أقوم، والنون للمتكلم ومعه غريه، أو املعظم : اهلمزة للمتكلم وحده، حنو
تقوم : يقوم، والتاء للمخاطب، حنو: نقوم، والياء للغائب، حنو: نفسه، حنو

املذكورة ، لداللة الزوائد يف أوهلا على املعاين (2)فهذه أفعال املضارعة
 .جس، وياء يرنأ، وتاء تعلمرمهزة أكرم، ونون ن: خبالف
واملضارع اجملرد من نوين التوكيد، ومن نون النسوة، ومن : أي( 2)

جرد من الناصب واجلازم، تال: الناصب واجلازم، مرفوع أبدا، ورافعه
 .لسالمته من النقص

 امالنائة عامل، وله عـأن عوامل النحو اللفظية أكثر من م: وتقدم
                                      

= 

ه، وهو حذف األلف والفتحة عليها، واخش فعل أمر، مبين على ما جيزم به مضارع
فعل أمر، مبين على ما جيزم به مضارعه، وهو حذف الياء : قبلها دليل عليها، وارم

 .والكسرة قبلها دليل عليها
 .فاضربا فعل أمر، مبين على ما جيزم به مضارعه، وهو حذف النون واأللف فاعل( 1)

لنون والواو فاعل، فعل أمر، مبين على ما جيزم به مضارعه، وهو حذف ا: واضربوا
 .واضريب فعل أمر مبين على ما جيزم به مضارعه، وهو حذف النون والياء فاعل

كل منهما فعل مضارع، مرفوع لتجرده عن الناصب واجلازم، وعالمة رفعه ضمة ( 2)
 .ظاهرة يف آخره
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 ،(1)، وإذن، وكي(1)أن، ولن: ، وهي(3)فالنواصب عشرة
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

عامل املضارع، وعامل املبتدأ؛ فإن عامله االبتداء، : معنويان، ومها
واملضارع التجرد؛ وهو مستمر على رفعه، حىت يدخل عليه ناصب 

 .فينصبه، أو جازم فيجزمه
ع ناصب عشرة على ما ذكر، أربعة مج: فالنواصب، وهي: أي( 1)

: منها تنصب بنفسها، وستة بأن مضمرة وجوبا، أو جوازا، وعند اجلمهور
 .النواصب أربعة

بفتح اهلمزة، وسكون النون، وهي أم الباب، وتسمى : أن( 2)
ول مبصدر، فأخرج الشرطية، واملخففة، ؤاملصدرية، ألهنا مع منصوهبا ت

لفظا، واملاضي واألمر حمال، وتعمل  تنصب املضارع: والتفسريية، وهي
َأْن َتُقوَل َنْفٌس: ظاهره حنو

، ومضمرة كما يأيت، ويشترط ألن (1)
أن ال تسبق بعلم، وأن ال يفصل بينها وبني الفعل فاصل، غري : املصدرية

 .واو القسم، وبظن جيوز الرفع والنصب
ى لن وهي تنصب بنفسها، وقدمها بعضهم عل: من النواصب: والثاين

حرف معناه النفي يف املستقبل، ينصب املضارع وينفي معناه، : أن وهي
َلْن َنْبَرَح: حنو

(2). 
حرف جواب : هو الثالث من النواصب بنفسها؛ وهي: إذن( 7)

 أن تكون يف صدر اجلواب، : وجزاء ويشترط للنصب هبا ثالثة شروط
 فعل وأن يكون الفعل بعدها مستقبال، وأن ال يفصل بينها وبني ال

 : جواًبا ملن قال ،(7)إذن أكرمك: فاصل، غري واو القسم، أو ال النافية، حنو
                                           

فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبه : فأن حرف مصدري، ونصب، وتقول( 1)
 .فاعل مرفوع: ه، ونفسفتحة ظاهرة يف آخر

فعل مضارع منصوب بلن، وعالمة : فلن حرف نفي ونصب واستقبال، ونربح( 2)
 .نصبه فتحة ظاهرة يف آخره

حرف جواب وجزاء، وأكرم فعل مضارع منصوب بإذن وعالمة نصبه فتحة  : فإذن( 7)
= 
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 ،(1)، والم اجلحود(3)والم كي
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .أريد أن أزورك
ِلَكْي َلا : كي، املصدرية، الداخلة عليها ال التعليل لفظا حنو: والرابع

َتْأَسْوا
َتَقَر َعْيُنَها َكْي: ، أو تقديرا حنو(1)

، فإن مل يتقدمها الالم، ال (2)
لفظا وال تقديرا، فهي حرف تعليل وجر، والفعل بعدها منصوب بأن 

 .مضمرة وجوبا بعد كي
َكْي َلا : أن لكي ثالث حاالت، تكون مصدرية، حنو: فاحلاصل

: جئت كي أقرأ، وتكون هلما، حنو: وتكون تعليلية، حنو َيُكوَن ُدوَلًة
 .ي تكرمينجئت ك
مسيت بذلك ألن كي ختلفها يف التعليل، ويقال الم التعليل، ألن ( 1)

ِلُّتَبِيَن النواصب املختلف فيها، حنو  لأو: ما بعدها علة ملا قبلها، وهي
ِللَناِس

ِلَيُكوَن َلُهْم ، وال فرق بني أن تكون للعاقبة، أو الصريورة، حنو (7)
ما مل يقترن الفعل بال : ، وحمل جوازهالِرْجَسِلُيْذِهَب َعْنُكُم  ،َعُدًوا

 .النافية، أو أن، فيكون واجبا
وألن ثالثة أحوال، لزوم اإلضمار، وهو فيما عدا الم كي، ولزوم 

كي، إذا كانت مع ال، وجواز األمرين مع كي إذا مل  ماإلظهار وهو مع ال
 .أسلمت كي أدخل اجلنة: تكن مع ال، حنو

 أن يسبقها كان: لكن بأن مضمرة وجوبا، وضابطهاالم النفي، : أي( 2)
                                      

= 

 .ظاهرة يف آخره، والكاف ضمري مبين على الفتح حمله نصب
فعل : نافية، وتأسوا: حرف مصدري ونصب، وال: وجر، وكيفالالم حرف تعليل ( 1)

 .مضارع منصوب بكي، وعالمة نصبه حذف النون والواو فاعل
فعل مضارع منصوب بكي، وعني فاعل : حرف مصدري ونصب، وتقر: فكي( 2)

 .مرفوع، واهلاء ضمري مضاف إليه
الم كي، فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد : كي، وتبني مفالالم ال( 7)

 .جار وجمرور: وعالمة نصبه فتحة ظاهرة يف آخره، وللناس
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 .(1)، واجلواّب بالفاء والواو، وأو(3)وحىت
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

َلْم  ،َوَما َكاَن الَلُه ِلُيَعِذَبُهْم: املنفية مبا، أو يكن املنفية بلم، حنو
َيُكِن الَلُه ِلَيْغِفَر َلُهْم

(1). 
أن تكون : جوبا، ويشترط يف النصب هبابأن مضمرة و: أي( 1)

وأسلم  َحّتى َيْرِجَع ِإَلْيَنا ُموَسى: جارة مبعىن إىل، أو مبعىن الم التعليل، حنو
 .(2)حىت تدخل اجلنة

واجلواب بالفاء املفيدة للسببية، والواو املفيدة للمعية، وفيه : أي( 2)
وب ال ناصب، الفاء والواو يف اجلواب، إذ اجلواب منص: واألصل. قلب
من النواصب الفاء، والواو، الواقعتان يف اجلواب، لكن بأن مضمرة : أي

اجلواب الواقع بعد واحد من التسعة، اليت مجعها : وجوبا، واملراد باجلواب
 : بعضهم فقال

 مر وادع وانه وسل واعرض حلّضـهم 
 

 متن وارج كذاك النفي قـد كمـال   
 .وأحسن إليك: أو .(7)أقبل فأحسن إليك: فبعد األمر، حنو 

                                           
: ماض ناقص، واالسم الشريف اسم كان مرفوع، ليعذبفعل : فما نافية، وكان( 1)

فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الم : الالم الم اجلحود، ويعذب
الضم حمله  على اجلحود، وعالمة نصبه فتحة ظاهرة يف آخره، واهلاء ضمري مبين

حرف نفي وجزم وقلب، ويكن فعل مضارع : امليم عالمة اجلمع، وملونصب، 
جمزوم بلم، وعالمة جزمه السكون، وحرك بالكسر اللتقاء الساكنني، واالسم 
الشريف اسم يكن مرفوع، والالم الم اجلحود، ويغفر فعل مضارع، منصوب بأن 

، واهلاء ضمري مبين على الضم، جار وجمرور: بعد الم اجلحود، وهلم مضمرة وجوبًا
 .امليم عالمة اجلمعوحمله جر، 

فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد : حرف غاية وجر، ويرجع: فحىت( 2)
فاعل : ضمري مبين على السكون حمله جر، وموسى: جار وجمرور، ونا: حىت، وإلينا

ر، ألنه اسم مرفوع، وعالمة رفعه ضمة مقدرة على األلف، منع من ظهورها التعذ
حرف غاية وجر، وتدخل فعل : مقصور، وأسلم فعل أمر مبين على السكون، وحىت

 .مفعول به منصوب: مضارع، منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حىت، واجلنة
 فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد : فعل أمر، والفاء فاء السببية، وأحسن: فأقبل( 7)

 .والكاف ضمري مبين على الفتح حمله جرفاء السببية، وإليك جار وجمرور 
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................................................................... 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

أعمل صاحلا، : ، أو(1)رب وفقين فأعمل صاحلا: الدعاء حنو
ويغضب، والسؤال، وهو : ، أو(2)ال ختاصم زيدا فيغضب: والنهي حنو

وأذهب إليه، : ، أو(7)الدار فأذهب إليههل زيد يف : االستفهام، حنو
: ، أو(6)أال تزنل عندنا فتصيب خريا: والعرض، وهو الطلب حنو

هال أكرمت زيدا : ، وهو الطلب حبث حنوضيوتصيب خريا، والتخض
، (4)ليت يل ماال، فأتصدق منه: ويشكر، والتمين، حنو: ، أو( )فيشكر

 حنو لعلي أراجع: ، والترجيوأتصدق منه: أو
                                           

منادى حذفت منه ياء النداء منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء املتكلم : فرب( 1)
فعل دعاء، والنون للوقاية، والياء ضمري مبين على السكون، حمله : احملذوفة، ووفق

بأن فعل مضارع منصوب : الفاء فاء السببية، وأعمل: نصب على املفعولية، فأعمل
 .مضمرة وجوبا بعد فاء السببية وصاحلا مفعول به منصوب

مفعول به منصوب والفاء : فال ناهية، وختاصم فعل مضارع جمزوم بال الناهية، وزيدا( 2)
 .فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية: فاء السببية، ويغضب

جار وجمرور، والفاء :  الدارحرف استفهام، وزيد مبتدأ مرفوع باالبتداء، ويف: فهل( 7)
ء السببية، فافعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد : فاء السببية؛ وأذهب

 .جار وجمرور: وإليه
مصاف إليه، : ظرف، ونا: فعل مضارع مرفوع، وعند: أداة عرض، وتزنل: فأال( 6)

فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء : والفاء فاء السببية، وتصيب
 .مفعول به منصوب: خرياوسببية، ال

مفعول به منصوب، والفاء : فعل وفاعل، وزيدا: حرف حتضيض، وأكرمت: فهال(  )
 .فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية: فاء السببية، ويشكر

ضمري مبين على السكون حمله جر، : جار وجمرور، والياء: حرف متن، ويل: فليت( 4)
فعل مضارع منصوب بأن : فاء السببية، وأتصدق: ت منصوب، والفاءاسم لي: وماال

جار وجمرور، واهلاء ضمري مبين على الضم : مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، ومنه
 .حمله جر
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 ،(1)مل، وملا: ، وهي(3)جلوازم مثانية عشروا
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

َلا ُيْقَّضى : يفهمين، والنفي حنوو: ، أو(1)الشيخ فيفهمين املسألة
َعَلْيِهْم َفَيُموُتوا

 .وميوتوا: أو (2)
منصوب بأن مضمرة : فاجلواب يف هذه األمثلة، بعد الفاء أو الواو

ألقتلن : ، وأو اليت مبعىن إال، حنو(7)، أو واو املعيةوجوبا بعد فاء السببية
والفرق  ( )أللزمنك أو تقضيين حقي: إىل حنو: ، أو مبعىن(6)الكافر أو يسلم
اليت مبعىن وأن اليت مبعىن إىل، ينقضي ما قبلها شيئا فشيئا، : والفرق بينهما

 .إال ينقضي دفعة واحدة
وكي  ،لالمأن أْن تضمر بعد ثالثة من حروف اجلر، ا: واحلاصل

 .الفاء، والواو، وأو: ة، وحىت، وبعد ثالثة من حروف العطف، وهييالتعليل
قسمان، قسم جيزم فعال واحدا، وقسم جيزم : جازما، وهي: أي( 1)

 .فعلني، وأخره لطول الكالم عليه، والذي جيزم فعال واحدا ستة

                                           

: ضمري مبين على السكون، حمله نصب اسم لعل، وأراجع: حرف ترج، والياء: لعل( 1)
لفاء فاء السببية، ويفهم فعل فعل مضارع مرفوع، والشيخ مفعول به منصوب، وا

مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية والنون للوقاية، والياء ضمري 
 .املسألة مفعول ثانومبين على السكون حمله نصب، 

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ضمة مقدرة على األلف، : فال نافية، ويقضى( 2)
فعل مضارع منصوب بأن : ، وميوتوافاء السببية: جار وجمرور، والفاء: وعليهم

 .مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، وعالمة نصبه حذف النون والواو فاعل
فما كان يف األمثلة من مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، أو ( 7)

 .تكون فيه واو املعية، يقال فيه منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو املعية
فعل مضارع، مبين على الفتح التصاله بنون التوكيد : قسم، وأقتلنفالالم موطئة لل( 6)

فعل مضارع : مفعول به منصوب، وأو مبعىن إال، ويسلم: الثقيلة، حمله رفع، والكافر
 .منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو

 فعل مضارع، مبين على الفتح، التصاله بنون التوكيد: فالالم موطئة للقسم، والزمن(  )
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 فلم حرف جيزم الفعل املضارع، وينفي معناه، ويقلبه إىل املضي،( 2)
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 ،(1)، والم األمر، والدعاء(3)وأمل، وأملا
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

َلْم َيِلْد َوَلْم ُيوَلْد: حنو
، وملا مثل مل، لكن النفي بلم يكون (1)

َوَلَما َيْأِتِهْم َتْأِويُلُه: مقطوعا عن احلال وبلما يكون متصال به، حنو
(2) ،

 .وتنفرد ملا جبواز حذف جمزومها
َأَلْم : مل، لكن زيدت عليها اهلمزة للتقرير، حنو: أمل، هي (1)
َنْشَرْح

أملا : ملا السابقة، لكن زيد عليها اهلمزة للتقرير، حنو: ، وأملا هي(7)
 .(6)أحسن إليك

 : ن األعلى لألدىن حنوـلب مـالط: وـوال األمر، وه: أي( 2)
ِلُيْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِّتِه

 األمر، لكن  مال: اء، وهي، والم الدع( )
  ِلَيْقِض: من األدىن لألعلى، حنو  الطلب: مسيت دعائية تأدبا، والدعاء هو
                                           

: إىل، وتقضي: له رفع، والكاف ضمري مبين على الفتح حمله نصب، وأو مبعىنالثقيلة، حم
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو، وعالمة نصبه فتحة ظاهرة يف 

حمله نصب على املفعولية،  ،ضمري مبين على السكون: للوقاية، واليا: آخره، والنون
ى ما قبل ياء املتكلم، منع وحقي مفعول به منصوب وعالمة نصبه فتحة مقدرة عل

من ظهورها اشتغال احملل حبركة املناسبة، وياء املتكلم مضاف إليه مبين على 
 .السكون حمله جر

فعل مضارع جمزوم بلم، وعالمة جزمه : حرف نفي وجزم وقلب، ويلد: فلم( 1)
 .السكون

ذف فعل مضارع جمزوم بلم، وعالمة جزمه ح: حرف نفي وجزم وقلب، ويأت: ملا( 2)
الياء والكسرة قبلها دليل عليها، واهلاء ضمري مفعول، وتأويل فاعل، واهلاء ضمري 

 .مضاف إليه
 .فعل مضارع جمزوم بلم: حرف نفي وجزم وقلب، ونشرح: اهلمزة للتقرير، ومل( 7)
حرف نفي وجزم وقلب، وأحسن فعل مضارع جمزوم بلما، : للتقرير، وملا: اهلمزة( 6)

 .جار وجمرور: وإليك
: فعل مضارع جمزوم بالم األمر، وعالمة جزمه السكون، وذو: فالالم الم األمر، وينفق(  )

: فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الواو نيابة عن الضمة ألنه من األمساء اخلمسة، وسعة
 .جار وجمرور واهلاء مضاف إليه: مضاف إليه جمرور باملضاف، ومن سعته
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 ،(1)، وإن وما(3)يف النهي والدعاء" ال"و 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

َعَلْيَنا َرُبَك
، أو (2)لتفعل كذا: ، أو االلتماس، كقولك ملساويك(1)

ْمُدْد َلُه الَرْحَمُن َمًداَفْلَي: اخلرب، حنو
َفَمْن َشاَء : ، أو التهديد حنو(7)

َفْلُيْؤِمْن َوَمْن َشاَء َفْلَيْكُفْر
(6). 

َلا َتَخْف: وال املستعملة يف النهي، حنو: أي( 1)
، أو االلتماس، ( )

، (7)، أو التهديد، حنو ال تعطين(4)ال تفعل كذا: كااللتماس، كقولك لنظري
:  الناهية، ولكن مسيت دعائية تأدبا، حنو، وال يف الدعاء، وهي ال(7)تعطين
َلا ُتَؤاِخْذَنا

 .وهذه آخر ما جيزم فعال واحدا ،(8)
أول ما جيزم فعلني، : إن بكسر اهلمزة، وسكون النون، وهي( 2)

                                           

ع جمزوم بالم الدعاء، وعالمة جزمه حذف فعل مضار: فالالم ال الدعاء، ويقض( 1)
ضمري مبين على : جار وجمرور، ونا: ليل عليها، وعلينادالياء والكسرة قبلها 

ضمري مضاف إليه مبين على : فاعل مرفوع، والكاف: السكون حمله جر، ورب
 .الفتح حمله جر

السكون،  فعل مضارع جمزوم بالم األمر، وعالمة جزمه: ال األمر، وتفعل: فالالم( 2)
اسم إشارة مبين على : جار وجمرور، والكاف حرف تشبيه وجر، وذا: وكذا

 .السكون حمله جر
فعل مضارع جمزوم بالم األمر، وعالمة جزمه السكون، : الم األمر، وميدد: فالالم( 7)

 .مصدر: فاعل مرفوع، ومدا: والرمحن
: الم األمر، ويؤمن: مرابطة، والال: فعل ماض، والفاء: فمن اسم شرط جازم وشاء( 6)

 .جمزوم بالم األمر
 .فال ناهية جازمة وختف فعل مضارع جمزوم بال الناهية، وعالمة جزمه السكون(  )
 .ية تفعل فعل مضارع، جمزوم بال الناهيةهال نا( 4)
فعل مضارع جمزوم بال الناهية، وعالمة جزمه حذف الياء والكسرة قبلها : ال ناهية وتعط( 7)

 .والنون للوقاية، والياء ضمري مبين على السكون حمله نصب على املفعولية دليل عليها،

فعل مضارع جمزوم بال الدعائية، وعالمة جزمه : فال حرف دعاء وجزم، وتؤاخذ( 8)
 .ضمري مبين على السكون حمله نصب على املفعولية: السكون، ونا



 55 

 إن، وحرف على: اق، وهوـرف باتفـوهو على أربعة أقسام، قسم ح



  4 

 ،(1)، وإذ ما(3)َوَمْن ومهما
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

مهما، وبقية : إذ ما، واسم على األصح، وهو: الصحيح، وهو
 .األدوات أمساء، وبدأ بإن الشرطية، وهي أم الباب

وجتزم املضارع لفظا، واملاضي حمال، وتقلبه إىل االستقبال، عكس مل 
ِإْن َيَشْأ َيْرَحْمُكْم: حنو

، وثىن مبا الشرطية، (2)إن قام زيد قمت: ، وحنو(1)
َوَما َتْفَعُلوا ِمْن َخْيٍر َيْعَلْمُه الَلُه :حنو

(7). 
َمْن َيْعَمْل ُسوًءا ُيْجَز ِبِه: فمن اسم شرط جازم حنو( 1)

، ومهما (6)
َوَقاُلوا َمْهَما َتْأِتَنا ِبِه ِمْن َآَيٍة ِلَّتْسَحَرَنا : اسم شرط جازم، كما يف قوله تعاىل

ِبَها َفَما َنْحُن َلَك ِبُمْؤِمِننَي
( ). 

                                           

: جوابه وجزاؤه، ويشأ: فإن اسم شرط جازم جيزم فعلني، األول فعل الشرط، والثاين( 1)
فعل مضارع جمزوم على أنه فعل الشرط، ويرحم فعل مضارع جمزوم على أنه جواب 

 .الشرط وجزاؤه، والكاف ضمري مبين على الضم حمله نصب، وامليم عالمة اجلمع
: مفإن حرف شرط جازم جيزم فعلني، األول فعل الشرط والثاين جوابه وجزاؤه، وقا( 2)

الفتح حمله جزم على أنه فعل الشر، وزيد فاعل مرفوع،  فعل ماض مبين على
 .فعل وفاعل، واجلملة حملها جزم على أهنا جواب الشرط وجزاؤه: وقمت

فعل مضارع جمزوم على أنه فعل الشرط، وعالمة : فما اسم شرط جازم، وتفعلوا( 7)
جار وجمرور، ويعلم فعل مضارع : جزمه حذف النون والواو فاعل، ومن خري

ضمري مبين على الضم حمله نصب، : م على أنه جواب الشرط وجزاؤه واهلاءجمزو
 .واالسم الشريف فاعل مرفوع

فعل مضارع جمزوم على أنه فعل الشرط، وسوءا : اسم شرط جازم، ويعمل: فمن( 6)
فعل مضارع جمزوم على أنه جواب الشرط وجزاؤه، : مفعول به منصوب، وجيز

: جار وجمرور واهلاء: ة قبلها دليل عليها، وبهوعالمة جزمه حذف األلف، والفتح
 .ضمري مبين على الكسر حمله جر

ضمري مبين على السكون، حمله رفع على الفاعلية، : وقالوا فعل وفاعل، حد الفعل قال، والواو(  )
 والثاين جوابه وجزاؤه، وتأت  اسم شرط جازم جيزم فعلني، األول فعل الشرط: ومهما

 #بلهاـرة قـوعالمة جزمه حذف الياء والكس ى أنه فعل الشرط،فعل مضارع جمزوم عل
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 : إذ ما حرف شرط جازم، كقول الشاعر( 2)



  8 

 ،(1)، وأيان(3)وأي ومىت
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1)وإنك إذ ما تأت ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا
َأًيا َما َتْدُعوا َفَلُه اْلَأْسَماُء : اسم شرط جازم، حنو قوله: فأي( 1)
اْلُحْسَنى

 .(7)مىت أضع العمامة تعرفوين: حنو قوله جازم،ومىت اسم شرط  ،(2)
 الريح أيان ما تعدل به: فأيان، بفتح اهلمزة اسم شرط جازم، حنو قوله (2)

                                           

دليل عليها ونا ضمري مبين على السكون، حمله نصب على املفعولية، وبه جار وجمرور، 
فعل مضارع، منصوب : الالم الم كي، وتسحر: جار وجمرور، ولتسحر: ومن آية

له نصب على ضمري مبين على السكون حم: كي، ونا من مضمرة جوازا بعد الأب
ضمري مبين على الضم، : جار وجمرور، والفاء رابطة، وما نافية، وحنن: املفعولية، وهبا

جار وجمرور، وعالمة جره الياء : جار وجمرور، ومبؤمنني: حمله رفع اسم ما، ولك
املكسور ما قبلها املفتوح ما بعدها نيابة عن الكسرة ألنه صفة جلمع املذكر السامل، 

 .لك مبؤمنني، يف حمل جزم على أنه جواب الشرط وجزاؤهومجلة ما حنن 
يف حمل نصب اسم إن، وإذ ما حرف شرط : حرف توكيد ونصب، والكاف: إن( 1)

جازم، وتأت فعل مضارع جمزوم على أنه فعل الشرط وعالمة جزمه حذف الياء 
ضمري منفصل حمله : والكسرة قبلها دليل عليها، وما اسم موصول حمله نصب، وأن

جار وجمرور، : خرب املبتدأ، وبه: ع على االبتداء، والتاء حرف خطاب، وآمررف
فعل مضارع جمزوم على أنه جواب الشرط وجزاؤه، ومن اسم موصول حمله : وتلف

نصب، وإيا ضمري مبين على السكون، حمله نصب مفعول مقدم، واهلاء حرف دال 
 .ن لتلفمفعول ثا: فعل مضارع مرفوع، وآتيا: على الغيبة، وتأمر

فعل مضارع جمزوم على أنه فعل الشرط، : صلة، وتدعو: فأيا اسم شرط جازم، وما( 2)
: جار وجمرور،واألمساء: وعالمة جزمه حذف النون والواو فاعل، والفاء رابطة وله

نعت، وعالمة رفعه ضمة مقدرة على األلف، واجلملة يف حمل جزم : مبتدأ، واحلسىن
 .جواب الشرط وجزاؤه

فعل مضارع جمزوم على أنه فعل الشرط وعالمة جزمه : اسم شرط جازم، وأضع: مىت( 7)
فعل مضارع : وتعرفوين مفعول،: السكون، وحرك بالكسر اللتقاء الساكنني، والعمامة

فاعل، : جمزوم على أنه جواب الشرط وجزاؤه، وعالمة جزمه حذف النون، والواو
 .ون، حمله نصب على املفعوليةضمري مبين على السك: للوقاية، والياء: والنون
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 .(1)، وذًا يف الشعر خاصًة(1)، وحينما، وكيفما(3)وأين، وأىن
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(1)تزنل
وُنوا ُيْدِرُكُكُم َأْيَنَما َتُك: اسم شرط جازم، حنو: وأين( 1)
اْلَمْوُت

 : ، وأىن بفتح اهلمزة والنون املشددة، حنو قوله(2)
ــا ــّتجر   ــا تس  فأصــبحت أىن تأ 

 
 (1)جتد حطبا جزال ونـارا تأججـا   

حيثما تستقم يقدر لك اهلل جناحا : فحيثما اسم شرط، حنو قوله( 2) 
، ( )كيفما جتلس أجلس: اسم شرط حنو: ، وكيفما(6)يف غابر األزمان

مل : واجلزم هبا مذهب كويف، ممنوع عند البصريني، وقال بعض الشراح
 .أجد هلا بعد الفحص من كالم العرب شاهدا

 : إذا زيادة على الثمانية عشرة، وال جتزم إال يف الشعر، قال الشاعر( 7)
  (4)وإذا تصبك خصاصة فتحمل

                                           

: فعل مضارع جمزوم على أنه فعل الشرط، وبه: اسم شرط جازم، وما صلة، وتعدل: أيان( 1)
فاعل مرفوع، وتزنل فعل مضارع، جمزوم على أنه جواب الشرط : جار وجمرور، والريح

 .وجزاؤه، وحرك بالكسر للروي
رع جمزوم على أنه فعل الشرط فعل مضا: أين اسم شرط جازم، وما صلة، وتكونوا( 2)

وعالمة جزمه حذف النون، والواو فاعل، ويدرك فعل مضارع، جمزوم على أنه جواب 
 .فاعل: الشرط وجزاؤه، والكاف ضمري مفعول واملوت

فعل مضارع جمزوم على أنه فعل الشرط، واهلاء ضمري حمله : اسم شرط جازم، وتأت: أىن( 7)
مفعول، : زوم على أنه جواب الشرط، وحطبانصب، وتستجر بل من تأت، وجتد جم

فعل : فعل وفاعل، تأجج: معطوف على حطب، وتأججا: نعت حلطب، ونارا: وجزال
 .ماض واأللف فاعل

جمزوم : اسم شرط جازم، وتستقم فعل مضارع جمزوم على أنه فعل شرط، ويقدر: فحيثما( 6)
مفعول، : وع، وجناحاجار وجمرور، واالسم الشريف فاعل مرف: على أنه جوابه، ولك

 .مضاف إليه: جار وجمرور، واألزمان: ويف غابر
جلس جمزوم على أنه أجمزوم على أنه فعل الشرط، و: اسم شرط جازم وجتلس: كيفما(  )

 .جوابه
 نصب، جمزوم على أنه فعل الشرط والكاف ضمري حمله : إذا اسم شرط جازم وتصب( 4)
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 (3)َمْرُفوَعاِت ْاأَلْسَماِء: َباُّب

 
 

 ، واملفعـول الـذي   (1)الفاعـل : ، وهي(1)املرفوعات سبعة
 ،(5)، واملبّتدأ، وخربه(4)مل يسم فاعله
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

األمساء املرفوعة، بدأ هبا ألهنا : من إضافة الصفة للموصف، أي( 1)
العمد يف الكالم، وثىن باملنصوبات ألهنا الفضلة غالبا وثلث باجملرورات 

 .املنصوب حمال دون املنصوب لفظاألهنا منصوبة احملل، و
 .سبعة باالستقراء: املرفوعات من األمساء: أي( 2)
ألن عامله لفظي، وقدم بعضهم : قدمه (1)قد قام زيد: حنو( 7)

 .االبتداء، نظرا إىل أنه أصل املرفوعات
مل يذكر فاعله االصطالحي، ثىن به ألنه ينوب عن الفاعل، : أي( 6)

ضرب عمرو زيدا، فحذف عمرو، : ل الكالم، فإن أص(2)ضرب زيد: حنو
 . أقيم املفعول مقامه، يف كونه عمدة مرفوعامثلغرض، 
زيد: مها الثالث، والرابع، من مرفوعات األمساء، حنو: هذان(  )

                                           

م على أنه جواب الشرط، وحرك بالكسر وخصاصة فاعل، والفاء رابطة، وحتمل جمزو
 .للروي

 .فقام فعل ماض، وزيد فاعل مرفوع( 1)
 .فضرب فعل ماض، مبين للمجهول، زيد نائب فاعل مرفوع( 2)



 13 

 ،(1)، وخرب إن وأخوا ا(3)واسم كان وأخوا ا
النعت، والعطف، : ، وهو أربعة أشياء(1)والّتابع للمرفوع 

 .(4)دلوالّتوكيد، والب
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(1)قائم
كان زيد : نظائرها يف رفع املبتدأ، ونصب اخلرب، حنو: أي( 1)
 .(2)قائما

 .(7)إن زيدا قائم: نظائرها يف رفع اخلرب، حنو: أي( 2)
 .متام املرفوعات السبعة: وهو( 7)
 جاء: قدم النعت، ألن النعت واملنعوت، كالشيء الواحد، حنو( 6)

: ، مث ثىن بالعطف، وهو نوعان، فذكر عطف النسق، حنو(6)زيد الكاتب
، وربع بالبدل، (4)جاء زيد نفسه: ، وثلث بالتوكيد، حنو( )جاء زيد وعمرو

 ، ذكرها جمملة وسيأيت تفصيلها(7)جاء زيد أخوك: حنو
                                           

مبتدأ مرفوع باالبتداء، وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره، وقائم خرب املبتدأ : فزيد( 1)
 .مرفوع

ب اخلرب، وزيد اسم كان مرفوع، وقائما فكان فعل ماض ناقص، يرفع االسم وينص( 2)
 .خربها منصوب

حرف توكيد ونصب، تنصب االسم وترفع اخلرب، وزيدا امسها منصوب، : فإن( 7)
 .وقائم خربها مرفوع

، والكاتب نعت لزيد، والنعت يتبع املنعوت يف مرفوع زيد فاعلوفجاء فعل ماض، ( 6)
 .إعرابه فتبعه يف الرفع

حرف عطف، وعمرو معطوف على زيد : يد فاعل، والواوفعل ماض، وز: فجاء(  )
 .واملعطوف على املرفوع مرفوع

فجاء فعل ماض، وزيد فاعل، ونفسه توكيد لزيد، والتوكيد تابع للمؤكد يف إعرابه ( 4)
 .فتبعه يف الرفع، واهلاء ضمري مضاف إليه

 يف إعرابه فتبعهاملبدل يتبع  فعل ماض، وزيد فاعل، وأخو بدل من زيد، والبدلفجاء ( 7)
= 
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 (3)اْلَفاِعلِِ: َباُّب

 

 
ــو ــل، ه ــوع: الفاع ــم املرف ــه (1)االس ــذكور قبل  امل

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
ألنه : على هذا الترتيب بابا بابا، صنع ذلك تسهيال للمستفيد، وذلك

إذا عرفهن مجلة، بقي متشوقا إىل معرفة معانيهن، وأمهل عطف البيان 
أن ما صح جعله عطف بيان، صح : ولعله استغناء عنه بالبدل، ألن القاعدة

 .(1)جعله بدال، وبالعكس إال يف مسائل معروفة
من أوجد الفعل، ملا ذكر املرفوعات السبعة : الفاعل يف اللغة( 1)

ألنه الذي يبدأ به أوال، وألنه األصل : جمملة شرع يفصلها، وبدأ بالفاعل
 .يف املرفوعات عند اجلمهور

الفاعل يف االصطالح، ما رمسه ببعض خواصه، تقريبا : أي( 2)
َأَوَلْم ول كـأو املؤ الصريح كقال اهلل،: هو االسم أي: للمبتدئ فقال

َيْكِفِهْم َأَنا َأْنَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَّتاَّب
 : ، ومثل االسم(2)
                                      

= 

يف الرفع، وعالمة رفعه الواو نيابة عن الضمة، ألنه من األمساء اخلمسة، والكاف 
 .ضمري مضاف إليه

هند قام زيد أخوها، : يتعني فيها كون التابع عطف بيان المتناع االستغناء عنه، حنو( 1)
 ر،بشر، فأخو، وبش يأنا ابن التارك البكر: والمتناع حلوله حمل األول، حنو

 .ال يكون بدال: وحنومها
 زوم بلم،فعل مضارع جم: فاأللف لالستفهام، ومل حرف نفي وجزم وقلب، ويكف( 2)

= 
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 .(1)ظاهر، ومّضمر: ، وهو على قسمني(3)فعله
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

: املسمى هبا حنوو، (1)صدر عين اهلل حسيب: اجلملة، إذا أريد لفظها كقوله
 .(2)تأبط شرا

حكمه الرفع : املرفوع أي: احلرف والفعل، وقوله :وخرج باالسم
 .(7)بفعله، لفظا كجاء زيد، أو تقديرا كجاء الفىت، والقاضي، وغالمي

قام زيد، أو ما يعمل عمل فعله، كأقائم : على كل حال حنو( 1)
َلاِهَيًة ُقُلوُبُهْم: ، ومنه(6)الزيدان

، وخرج بذلك املبتدأ، فإنه مل يذكر ( )
 .ظيقبله عامل لف

ما دل : ظاهر، وهو: أن االسم الواقع فاعال، ينقسم إىل قسمني: يعين( 2)
 .وحنوه ما دل على مسماه بقيد تكلم،: على مسماه بال قيد، ومضمر، وهو

                                      
= 

وعالمة جزمه، حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها، واهلاء ضمري مبين على الكسر 
ضمري مبين على السكون، حمله نصب : حرف توكيد ونصب، ونا: حمله نصب، وأن
 .مفعول به منصوب: جار وجمرور، والكتاب: فعل وفاعل، وعليك: اسم أن، وأنزلنا

جار وجمرور، والياء ضمري مبين على السكون حمله جر، : فعل ماض، وعين: فصدر( 1)
خرب املبتدأ مرفوع، وعالمة رفعه ضمة مقدرة على ما : مبتدأ مرفوع، وحسيب: واهلل

مضاف وياء : املناسبة وحسبقبل ياء املتكلم، منع من ظهورها اشتغال احملل حبركة 
 .املتكلم مضاف إليه

 .مفعول به منصوب: فعل ماض، وشرا: فتأبط( 2)
فاعل مرفوع، وعالمة رفعه ضمة مقدرة على األلف، : فعل ماض، والفىت: فجاء( 7)

التعذر؛ ألنه اسم مقصور، والقاضي عالمة رفعه ضمة مقدرة على  هارمنع من ظهو
عالمة رفعه ضمة مقدرة : ألنه اسم منقوص، وغالميالثقل  الياء، منع من ظهورها
 .على ما قبل ياء املتكلم

فاعل مرفوع، وعالمة رفعه األلف : مبتدأ، والزيدان: فاأللف لالستفهام، وقائم ( 6)
 .نيابة عن الضمة ألنه مثىن، والنون عوض عن احلركة والتنوين يف االسم املفرد

  .فاعل مرفوع، واهلاء مضاف إليه حال منصوب على احلال، وقلوب: فالهية( )
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، قام الزيدان، (3)قام زيد، ويقوم زيد: فالظاهر كو قولك
، وقام (1)، وقام الزيدون، ويقوم الزيدون(1)ويقوم الزيدان

، وقامت (5)، وقامت هند، وتقوم هند(4)وم الرجالالرجال، ويق
، (7)، وقامت اهلندات، وتقوم اهلندات(1)اهلندان، وتقوم اهلندان

 ، (3)، وقام أخوك، ويقوم أخوك(8)وتقوم اهلنود
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

فالظاهر يرفعه املاضي، واملضارع إذا أسند إىل غائب وكذا : أي( 1)
 .يرفعه األمر اللهما، وما يعمل عمل فع

قام : وهو على عشرة أقسام، فاملفرد املذكر مع املاضي، حنو قولك
يقوم زيد، فقام فعل ماض، وزيد : زيد، واملفرد املذكر مع املضارع حنو
 .فاعل، ويقوم فعل مضارع، وزيد فاعل

 .(1)ملثىن مذكر( 2)
 .(2)جلمع املذكر السامل( 7)
 .جلمع التكسري( 6)
 .املؤنث للمفرد(  )
 .ملثىن املؤنث( 4)
 .جلمع املؤنث السامل( 7)
 .جلمع املؤنث املكسر( 8)
 .(7)للمفرد من األمساء اخلمسة، املضاف إىل غري ياء املتكلم( 9)

                                           

، وعالمة رفعه األلف مرفوع فقام فعل ماض، ويقوم فعل مضارع، والزيدان فاعل( 1)
 .نيابة عن الضمة ألنه مثىن

فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو نيابة عن الضمة، ألنه مجع مذكر سامل، : فالزيدون( 2)
 .والنون عوض عن احلركة والتنوين يف االسم املفرد

 وأخو فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الواو نيابة عن الضمة ألنه من األمساء اخلمسة ( 7)
= 
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 .(1)، وما أشبه ذلك(3)وقام غالمي، ويقوم غالمي
، (4)ضربت، وضربنا": ، كو قولك(1)واملّضمر اثنا عشر

 ،(1)ا، وضربُّتم، وضربنت، وضربُّتم(5)وضربَت، وضربِت
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

، فالفاعل يف هذه األمثلة، (1)للفاعل املضاف إىل ياء املتكلم( 1)
 .اسم ظاهر: وحنوها
عشرة مع : أشبه أمثلة الظاهر هذه اليت مثل له هبا، وهي: أي( 2)

ون أربع: معرفة، أو نكرة فجملته: املاضي، وعشرة مع املضارع، والفاعل
 .مثاال وكلها أمساء ظاهرة

متصل : به عن الظاهر اختصارا وهو قسمان ما كين: وهي( 7)
الذي ال يبدأ به، وال يلي إال يف : بعامله، ومنفصل منه، واملتصل هو

 .االختيار، ويرفعه املاضي واملضارع واألمر، وذلك حنو ما ذكره
، ضربت للمتكلم وحده، والضمري حمله رفع على الفاعلية( 6)

 .وضربنا للمتكلم ومعه غريه، أو املعظم نفسه
ضربت بفتح التاء، للمخاطب املذكر، وضربت بكسر التاء (  )

 .للمخاطبة
 مع ـربتم جلـلقا، وضـاطب مطـما ملؤنث املخـضربت( 4)
 ع اإلناث املخاطبات، والتاء يف ـربنت جلمـضوور املخاطبني، ـالذك

 ضر وما بقي الغائب، وهذه أمثلة احلا(2)اجلميع هي الفاعل
                                      

= 

 .والكاف ضمري مضاف إليه
فاعل مرفوع، وعالمة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء املتكلم، : غالمي: وإعرابه( 1)

 .منع من ظهورها اشتغال احملل حبركة املناسبة والياء ضمري مضاف إليه
حرفان داالن على التثنية، وامليم يف ضربتم عالمة اجلمع : واأللف يف ضربتما وامليم( 2)

 .والنون يف ضربنت عالمة مجع النسوة



 44 

 .(1)، وضربا، وضربوا، وضربَن(3)وضرَّب، وضربت
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(1)ضرب للغائب املفرد، وضربت للغائبة املفردة( 1)
ضربا للمثىن املذكر، وضربتا للمثىن املؤنث الغائب، وضربوا ( 2)

هذا حكم  (2)جلماعة الذكور الغائبني، وضربن جلماعة اإلناث الغائبات
إال يف حالة  «بعد»ما ال يبدأ به، وال يقع : الفاعل املضمر املتصل وهو

 .االختيار كما تقدم
ما يقع بعد إال أو ما يف معناها، : وأما الفاعل املضمر املنفصل، فهو

، وإال أنَت، وإال أنِت، وإال أنتما، وإال (7)ما ضرب إال أنا: حنو قولك
م، وإال هن، فهذه هإال هي، وإال مها، وإال أنتم، وإال أننت، وإال هو، و

: الضمائر الواقعة بعد إال، كل منها يف حمل رفع على الفاعلية، وتقول
، وتقول (6)إمنا ضرب أنا، وإمنا ضرب حنن، وكذلك البواقي مع املاضي

، ويف ( )أضرب أنا، ونضرب حنن، إىل آخرها: يف املضارع مع االتصال
 ،إال أنا بما يضر: االنفصال

                                           

 .هي، والتاء عالمة التأنيث: هو، ويف ضربت: والفاعل يف ضرب( 1)
واأللف يف ضربا، وضربتا فاعل، والواو يف ضربوا فاعل، والنون يف ضربن، مبين ( 2)

 .رفع على الفاعلية على الفتح حمله
فما نافية، وضرب فعل ماض، وإال أداة حصر، وأنا ضمري منفصل مبين على ( 7)

 .السكون، حمله رفع على الفاعلية
وإمنا ضرب أنَت، وإمنا ضرب أنِت، وإمنا ضرب أنتما، وإمنا ضرب أنتم، وإمنا ( 6)

ب هم، ضرب أننت، وإمنا ضرب هو، وإمنا ضربت هي، وإمنا ضرب مها، وإمنا ضر
 .، وهذه الضمائر حملها رفع على الفاعليةَنهوإمنا ضرب 

تضرب أنَت، وتضريب أنِت، وتضربا أنتما، وتضربوا أنتم، وتضربن أننت، : وهي(  )
ويضرب هو، وتضرب هي، ويضربا مها، ويضربوا هم، ويضربن هن، وهذه 

 .حملها رفع على الفاعلية: الضمائر أيًضا
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 (3)اْلَمْفُعوِل اَلِذي َلْم ُيَسَم َفاِعُلُه: َباُّب

 

 
 .(1)، الذي مل يذكر معه فاعله(1)االسم، املرفوع: وهو

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
، ومع األمر وال يكون إال متصال (1)وإمنا يضرب أنا، إىل آخرها=   

 .، وما أشبه ذلك(2)اضربا، اضربوا، اضريب، اضربن
ما يوجد له صورة يف : إىل مستتر وبارز، والبارز هو: سم أيضاوينق

ما ليس له صورة يف اللفظ، وينقسم إىل ما هو جائز : اللفظ، واملستتر هو
ما ال حيل الظاهر حمله، واملستتر : املستتر وجوباواالستتار، وما هو واجبه، 

 .ما حيل الظاهر حمله: جوازا
النائب : ه، وعبارة املتأخرينالذي مل يذكر معه فاعل فعل: أي( 1)

 .أحسن وأعم: عن الفاعل، وهي
االسم الصريح كضرب زيد، أو : النائب عن الفاعل، وهو: أي( 2)

حكمه الرفع، إما لفظا : املرفوع، أي: ول كأحب أن تقرأ، وقولهؤامل
: كضرب زيد، أو تقديرا كضرب الفىت، أو حمال كضرب هذا، والفىت، وذا

 .كل منها نائب فاعل
 الذي حذف فاعله، وأقيم مفعوله مقامه، يف رفعه وعمديته، : أي( 7)

                                           

 .ى السكون، حمله رفع على الفاعليةوالضمري فيها مبين عل( 1)
مبين على ما جيزم به مضارعه، وهو حذف النون، واأللف يف اضربا فاعل، والواو يف ( 2)

اضربوا فاعل، والياء يف اضريب فاعل، والنون يف اضربن مبين على الفتح حمله رفعه 
 .على الفاعلية
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، (3)فإن كان الفعل ماضيًا ُضم أوله، وكسر ما قبل آخره
 .(1)وإن كان مّضارعًا ضم أوله وفّتح ما قبل آخره

، فالظاهر كو قولك (1)ظاهر، ومّضمر: وهو على قسمني
 .ُيكرم"، "ُأكرم عمرو"، "(4)ُيّضرّب زيد"، "ُضرّب زيد"

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
ضرب : ووجوب تأخريه عن الفعل، وتأنيث الفعل لتأنيثه، حنو قولك

ضرب عمرو زيدا، فحذف عمرو، لغرض، وبقي الفعل : زيد، واألصل
حمتاجا إىل ما يسند إليه، فأقيم املفعول به مقام الفاعل، يف اإلسناد إليه، 

س بالفاعل صورة، فاحتيج إىل فصار مرفوعا بعد أن كان منصوبا، فالتب
متييز أحدمها عن اآلخر، فأبقي الفعل مع الفاعل على أصله، وغري مع نائبه 

 .يف املاضي واملضارع
إن كان فإذا أردت متييز املبين للمفعول من املبين للفاعل : أي( 1)

، االفعل ماضيا ضم أوله، وكسر ما قبل آخره، إن مل يكن مكسورا حتقيًق
 . را كقيل، وبيع، وشدكضرب أو تقدي

يقال، : ، كيضرب، أو تقديرا حنواإن مل يكن مفتوحا حتقيًق( 2)
 .ويباع ويشد

ظاهر، وأقسامه كثرية تبلغ : النائب عن الفاعل، قسمان: أي( 7)
ما دل على غيبة، أو : أربعني صورة، كما تقدم يف الفاعل، ومضمر وهو

 .حضور كما مثل
ضرب : سند إليه املاضي، حنو قولكفنائب الفاعل الظاهر امل: أي( 6)

زيد، فضرب فعل ماض مبين للمجهول، وزيد نائب فاعل مرفوع، 
يضرب زيد فيضرب فعل : والظاهر املسند إليه املضارع، حنو قولك

 .مضارع مبين للمجهول وزيد نائب فاعل مرفوع
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، "ضربُت"واملّضمر اثنا عشر، كو قولك ". (3)عمرو
، "وضربّتم "، "وضربّتما"، "(1)وضربِت"، "وُضربت"، "(1)ُضربنا"

، "ُضربوا"، "وُضربا "، "ضربت"، "، ُضرّب"(4)ُضربنت"وُضربُّتم، 
 ".(5)ُضربن"

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
وإعراهبا كما مر، وهكذا ما بقي من أقسام الظاهر، املتقدمة يف ( 1)

 .(1)باب الفاعل
متصل : اونائب الفاعل املضمر، وهو قسمان أيض: أي( 2)

ضربت، فضرب فعل ماض مبين للمجهول، : ومنفصل، واملتصل حنو قولك
تكلم وحده متصل، مبين على الضم حمله رفع نائب فاعل، والتاء ضمري امل

وضربنا ضرب فعل ماض مبين للمجهول، ونا ضمري املتكلم، ومعه غريه، 
 .أو املعظم نفسه، مبين على السكون حمله رفع نائب فاعل

 .، وضربت للمخاطبة املفردةدلمخاطب املفرضربت ل( 7)
ضربتما للمثىن املخاطب مطلقا، وضربتم جلمع الذكور ( 6)

املخاطبني، وضربنت جلمع اإلناث املخاطبات، فالفعل يف اجلميع مضموم 
 .األول مكسور ما قبل اآلخر، والتاء نائب فاعل، وهذا كله للحاضر

 ربا ـردة، وضـضرب للغائب املفرد، وضرب للغائبة املف(  )
 ائب، وضربوا ـث الغـمثىن املؤنـللمثىن املذكر، وأمهل ضربتا لل

 ات، هذا ـاعة اإلناث الغائبـربن جلمـور الغائبني، وضـجلماعة الذك
 ما ضرب إال أنا وما ضرب إال حنن: كله يف املتصل وتقول يف املنفصل

                                           

ويكرم العمران، وضرب ضرب الزيدان، ويضرب الزيدان، وأكرم العمران، : فتقول( 1)
الزيدون، ويضرب الزيدون، وأكرم العمرون، ويكرم العمرون، وضرب الرجال 
ويضرب الرجال، وضربت هند، وتضرب هند، وضربت اهلندات، وتضرب 
اهلندات، وضربت اهلنود، وتضرب اهلنود، وضرب أخوك، ويضرب أخوك، وما 

 .أشبه ذلك
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 (3)اْلُمْبَّتَدأ َواْلَخَبِر: َباُّب

 

 
 م املرفوع العاري عن العوامل هو االس: املبّتدأ

 هو االسم املرفوع املسند: ، واخلرب(1)اللفظية
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

مضموم األول مكسور ما قبل : إىل آخرها، والفعل يف اجلميع
 .(2)، وجتري يف املضارع كاملاضي(1)اآلخر
اين االهتمام بالشيء وجعله أوال لثان حبيث يكون الث: االبتداء( 1)

خربا عن األول، ومجعهما يف باب واحد، ألن اخلرب مالزم للمبتدأ وإن 
أقائم الزيدان، أقل رجل يقول ذلك، : كان املبتدأ ال يلزم اخلرب، حنو

 فالزيدان فاعل سد مسد اخلرب، ومجلة يقول ذلك يف حمل جر صفة 
 .لرجل
ؤول أو امل ،االسم الصريح كزيد قائم: املبتدأ اصطالحا، هو: أي( 2)

صومكم خري لكم، وقوله : تقديره َوَأْن َتُصوُموا َخْيٌر َلُكْم: كقوله تعاىل
 زيد قائم، أو: باالبتداء لفظا حنو: املرفوع، أي

                                           

 والتاء ضمري مبين على  ،فضربت فعل ونائب فاعل، حد الفعل ضرب( 1)
حمله رفع نائب فاعل، وما ضرب إال أنا ما نافية، وضرب فعل ماض مبين  ،الضم

ضمري منفصل مبين على السكون، حمله رفع : أداة حصر، وأنا: للمجهول، وإال
 .نائب فاعل

 .فتقول أضرب، ونضرب، وتضرب، ويضربان، ويضربون، ويضربن ( 2)
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، "الزيدان قائمان " ، " (1)زيد قائم" ، كو قولك (3)إليه
 ." (1)الزيدون قائمون"

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
، ورفعه باالبتداء على الصحيح، قال ابن (1)موسى خيشى: حمال حنو

 : مالك
ــدا   ــدأ باالبّتـ ــوا مبّتـ  ورفعـ

 
ــدا    ــرب باملبّت ــع خ ــذاك رف  ك

: إن االبتداء رافع هلما، وقيل: كل منهما رفع اخلرب وقيل: وقيل 
االبتداء رفع املبتدأ، ومها رفعا اخلرب، وكونه املرفوع هو حكمه وكثريا ما 

وإال فذكر احلكم يف احلد فيه نظر، يذكر احلكم يف احلد زيادة توضيح، 
اجملرد عن العوامل اللفظية غري الزائدة وما أشبهها، فإن : والعاري، أي

عامله معنوي وقد يدخل عليه عامل زائد كبحسبك درهم، أو شبيه بالزائد 
 .مثل لعل
االسم الصريح كقائم، أو مؤول، : واخلرب األصلي، هو: أي( 1)

لت عليه يف تأويل مصدر خرب املبتدأ، ن وما دخأكحق زيد أن يقوم ف
: وحكمه مرفوع باملبتدأ، املسند إىل املبتدأ مث تارة يكون املبتدأ واخلرب

 .مفردين ملذكرين أو مثنيني، أو جمموعني مجع تصحيح، كما مثل
: عشرة، أحدها: هذا شروع يف أمثلة املبتدأ واخلرب الظاهر وهي( 2)

االبتداء،وقائم خرب املبتدأ، وهذا مثال مرفوع بمبتدأ حنو زيد قائم، فزيد 
 .املبتدأ واخلرب، املفردين ملذكر

األلف يف املثىن، والواو يف اجلمع نيابة عن : وعالمة رفعهما( 7)
 جمموعني مجع تكسري، كالزيود قيام، فهذه نالضمة، وتارة يكونا

                                           

تداء وعالمة رفعه ضمة مقدرة على األلف منع من فموسى مبتدأ مرفوع باالب( 1)
فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على : ظهورها التعذر ألنه اسم مقصور، وخيشى

 .األلف، ومنع من ظهورها التعذر ألنه فعل مضارع معتل اآلخر باأللف
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، (3)ظاهر ومّضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره: واملبّتدأ قسمان
، (4)، وأنَت، وأنِت(1)أنا، وكن: ، وهي(1)عشرواملّضمر اثنا 

، كو (1)، وهو، وهي، ومها، وهم، وهن(5)وأنّتما، وأنّتم، وأننت
 .(8)وما أشبه ذلك"  (7)كن قائمون" ، "أنا قائم " : قولك

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
أربعة للمذكر، أو مفردين ملؤنث كهند كقائمة، أو مثنيني ملؤنث 

قائمتان، أو جمموعني ملؤنث مجع تصحيح، كاهلندات قائمات، أو كاهلندان 
مجع تكسري كاهلنود قيام، وهذه أربعة للمؤنث، ومتام العشرة املضاف إىل 

 .املضاف إىل غري ياء املتكلموياء املتكلم 
زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون، وما : من قوله( 1)

 .أشبه ذلك
 .ضمر، اثنا عشر ضمريا منفصالواملبتدأ امل: أي( 2)
 .أنا للمتكلم وحده، وحنن للمتكلم ومعه غريه، أو املعظم نفسه( 7)
 .أنَت للمخاطب، وأنِت للمخاطبة( 6)
أنتما للمثىن املخاطب مطلقا، وأنتم جلمع الذكور املخاطبني، (  )

 .وأننت جلمع اإلناث املخاطبات، هذه أمثلة احلاضر
ي للمفردة الغائبة، ومها للمثىن الغائب هو للمفرد الغائب، وه( 4)

جلمع اإلناث الغائبات، هذه  مطلقا، وهم جلمع الذكور الغائبني، وهَن
 .ضمائر الرفع املنفصلة

فأنا ضمري منفصل، مبين على السكون حمله رفع على االبتداء، ( 7)
وقائم خربه، وحنن ضمري مبين على الضم، حمله رفع على االبتداء، 

ه مرفوع، وعالمة رفعه الواو نيابة عن الضمة، ألنه صفة خرب: وقائمون
 .جلمع املذكر السامل

 أنت قائم، وأنت قائمة، وأنتما قائمان، وأنتم قائمون،: من، حنو( 8)
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زيد ": ، فاملفرد كو قولك(3)مفرد وغري مفرد: واخلرب قسمان
، وغري املفرد (1)والزيدان قائمان، والزيدون قائمون"، "قائم 
، والفعل مع فاعله، (1)اجلار واجملرور، والظرف: ة أشياءأربع

، (5)زيد يف الدار، وزيد عندك" : ، كو قولك(4)واملبّتدأ مع خربه
 ." (1)وزيد قائم أبوه، وزيد جاريّته ذاهبة

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
وهو قائم، وهي قائمة، ومها قائمان، وهم قائمون،  وأننت قائمات،

فاملبتدأ يف هذه األمثلة ضمري مبين حمله رفع على االبتداء،  وهن قائمات،
أن، فقط واللواحق هلا حروف : والضمري يف أنا وأنَت وأنِت إىل آخره هو

 .تدل على املراد
ما ليس جبملة وال شبيها باجلملة، ولو كان : واملراد باملفرد هنا( 1)

 .به مثىن أو جمموعا فإنه يف هذا الباب يسمى مفردا كما مثل
 .فاخلرب يف هذه األمثلة مفرد، وإن كان مثىن أو جمموعا( 2)
أربعة أشياء، : واخلرب غري املفرد، وهو اجلملة أو شبهها: أي( 7)

اجلار واجملرور، والظرف التامان، ومها شبه اجلملة، وضابط : وضحها بقوله
 .الذي تتم به الفائدة، من غري مالحظة متعلقة: التام هو
ه الظاهر، أو املضمر واملبتدأ مع خربه املفرد، مع فاعل الفعل: أي( 6)

 .أو غري املفرد، وذان مها اجلملة
فزيد مبتدأ، ويف الدار جار وجمرور، وعندك ظرف، خربان (  )
 .كائن أو استقر: ، ومتعلقهما حمذوف، تقديرهللمبتدأ
 ومجلة الفعل والفاعل يف موضع رفع خرب  فزيد مبتدأ (4)

 ذاهبة مبتدأ ثان وخربه، ومجلتهما يف موضع رفع  عن زيد، وجاريته
األول، واعلم أن اخلرب إذا وقع مجلة فال بد له من رابط يربطه  خرب املبتدأ

 فإما أن يكون الضمري، كما . مع املبتدأ لئال تكون اجلملة أجنبية منه
 ِلَباُس الّتْقَوىيف أبوه، واهلاء يف جاريته، وإما أن يكون اسم إشارة كـ 
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 اْلَعَواِمِل الَداِخَلِة : َباُّب
 (3)َعَلى اْلُمْبَّتَدِأ َواْلَخَبِر

 
 

كان وأخوا ا، وإن وأخوا ا، وظننت : وهي ثالثة أشياء
وأخوا ا، فغنها ترفع اإلسم، وتنصب " كان " فأما . (1)وأخوا ا

 ،(1)اخلرب
 ــــــــــــــــــــــــــــــ
كون الرابط العموم، كزيد اللباس، وقد يألنه إشارة إىل  َذِلَك َخْيٌر

نعم الرجل، ألن املبتدأ فرد من أفراد الرجل، وقد يكون الرابط إعادة املبتدأ 
بلفظه كاحلاقة ما احلاقة، وهذا إذا مل تكن اجلملة عني املبتدأ يف املعىن، فإن 

 ُقْل ُهَو الَلُه َأَحٌد: كانت كذلك فال حتتاج إىل رابط كقوله تعاىل
 .اهلل حسيب، فجملة اخلرب يف املثالني هو عني املبتدأ يف املعىن: نطقيوك

باب بيان العوامل وتسمى النواسخ الداخلة على املبتدأ : أي( 1)
 .واخلرب، ألهنا تزيل حكم املبتدأ واخلرب، وهذه املناسبة لذكرها عقبه

كان وأخواهتا قدمها ألهنا أفعال، : والنواسخ ثالثة أقسام: أي( 2)
ختصاصها بأحكام، وثىن بإن وأخواهتا ألن خربها باق على األصل وال

 .وثلث بظن لنصبها اجلزئني مجيعا
ترفع املبتدأ تشبيها له بالفاعل، ويسمى امسا هلا، وتنصب : أي( 7)

اخلرب تشبيها له باملفعول، ويسمى خربا هلا تسمية اصطالحية للنحاة، ومل 
ألن هذه العوامل حال نقصاهنا يسم املرفوع فاعال، واملنصوب مفعوال، 

 .أن يصدر من الفاعل على املفعول: جتردت عن احلدث الذي شأنه
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، وظل، وبات، (1)، وأصبح، وأضحى(3)كان، وأمسى: وهي
 ،(1)وصار، وليس
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .كان وأخواهتا ثالثة عشر فعال على ما ذكر هنا، وإال فهي أكثر: أي( 1)
قسم يعمل بال شروط، وهي الثمانية األول، :  قسمنيوتنقسم إىل

 َوَكاَن الَلُه َغُفوًرا َرِحيًما: فكان يعين الناقصة، وقدمها ألهنا أم الباب، حنو
َوِإْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة: ، وال تعمل تامة حنو(1)وكان الشيخ شابا

(2) ،
كأمسى  ، وتكون تامة(7)نياغأمسى زيد : وأمسى وتستعمل ناقصة، حنو

هو الذي يكتفي مبرفوعه، وال : ، والفرق بني التام، والناقص أن التام(6)زيد
 .الذي حيتاج إىل منصوب: حيتاج إىل منصوب، والناقص هو

 .(4)ويكونان تامان ( )أصبح الربد شديدا وأضحى الفقيه ورعا: حنو( 2)
 ظل الشيخ جالسا، وبات زيد ساجدا،: ظل بالظاء املشالة حنو( 7)

                                           

فعل ماض ناقص، يرفع االسم وينصب اخلرب، واالسم الشريف امسها مرفوع، : فكان( 1)
: فعل ماض، والشيخ: خرب ثان منصوب، وكان: خربها منصوب، ورحيما: وغفورا

 .خربها منصوب: امسها مرفوع، وشابا
فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو نيابة عن الضمة : فعل ماض، وذو: فإن نافية، وكان( 2)

 .مضاف إليه: ألنه من األمساء اخلمسة، وعسرة
امسها : م وينصب اخلرب، وزيدفعل ماض من أخوات كان يرفع االس: فأمسى( 7)

 .خربها منصوب: مرفوع، وغنيا
 .فاعل مرفوع: فعل ماض، وزيد: دخل يف املساء وإعرابه، أمسى: أي( 6)
امسها : فعل ماض من أخوات كان يرفع االسم وينصب اخلرب، والربد: فأصبح(  )

امسها مرفوع، : فعل ماض، والفقيه: خربها منصوب، وأضحى: امرفوع، وشديًد
 .خربها منصوب: ورعاو

: ، وكقولكَفُسْبَحاَن الَلِه ِحنَي ُتْمُسوَن َوِحنَي ُتْصِبُحوَن: كقوله تعاىل( 4)
 .دخل يف الضحى: ضحى زيد، أيأ
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 ،(3)ا زال، وما انفك، وما فيتء، وما برح، وما داموم
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

، (7)، وليس زيد قائما(2)، وتكون الثالث تامة(1)وصار العلم عزيزا
 .وليس لنفي احلال عند اإلطالق وال تستعمل تامة

بد له من شرط، وينقسم إىل  هذا القسم الثاين وهو ما ال( 1)
الدعاء، وهو هذه : بد أن يتقدمه النفي، أو شبهه، وهو قسم ال: قسمني

، وما انفك عمرو (6)ما زال زيد عاملا: األربعة املقرونة مبا النافية لفظا حنو
َتالَلِه : جالسا، وما فتئ بكر حمسنا، وما برح حممد كرميا، أو تقديرا حنو

َتْفَّتُأ
 .ال تفتؤ: ، أي( )

يقاس حذف  ستعمل تامة، والمالزمة للنقص، فال ت: وهذه األربعة
نفي إال بثالثة شروط كون الفعل مضارعا، وكونه جواب قسم، وكون 

 : النايف ال، وقد مجعها بعضهم يف بيت فقال
 وحيذف نـاف مـع شـروا ثالثـة    

 
 إذا كان ال قبل مّضـارع يف قسـم   

 ال تزال دائما ال يزال : أو شبه ما النافية، كالنهي، والدعاء حنو 
 بد أن يتقدمه ما املصدرية  دام ال ما: ، والقسم الثاين(4)اهلل حمسنا
َوَأْوَصاِني ِبالَصَلاِة َوالَزَكاِة َما ُدْمُت َحًيا: وـالظرفية، حن

 ، وإذا مل(7)
                                           

 .فكل من ظل، وبات، وصار، فعل ماض من أخوات كان، يرفع االسم وينصب اخلرب( 1)
 .ظل زيد، وبات عمرو، وصار املطر: حنو( 2)
 .ل ماض ناقص، يعمل عمل كان، وزيد امسها مرفوع، وقائما خربها منصوبفع: فليس( 7)
 خربها منصوب: امسها مرفوع، وعاملا: فعل ماض ناقص، وزيد: نافية، وزال: فما( 6)
فالتاء حرف قسم وجر، واالسم الشريف مقسم به جمرور، وعالمة جره كسر اهلاء (  )

 .فعل مضارع مرفوع بضمة ظاهرة: تأدبا، وتفتؤ
: خربها منصوب، وال نافية، ويزال: فعل مضارع مرفوع، ودائما: فال نافية، وتزال( 4)

 .خربها منصوب: فعل مضارع مرفوع واالسم الشريف امسها مرفوع وحمسنا

ضمري مبين على السكون حمله نصب، : فأوصى فعل ماض، والنون للوقاية، والياء( 7)
فعل : مصدرية ظرفية، ودام :معطوف، وما: جار وجمرور، والزكاة: وبالصالة

= 



 77 

                                      
= 

 .خربها: اسم دام، وحيا: ماض، والتاء
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كان، ويكون، وكن، وأصبح، : ، كو(3)وما تصرف منها
، وليس عمر (1)كان زيد قائمًا" : ، تقول(1)ويصبح، وأصبح

 .(5)أشبه ذلكوما " (4)شاخصًا
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(1)تكون تامة: تتقدمها ما املصدرية الظرفية
والذي من كان وأخواهتا يتصرف فيعمل عمل ماضيها من : أي( 1)

كونه يرفع االسم، وينصب اخلرب سواء كان مضارعا أو أمرا أو مصدرا، أو 
 .اسم فعل
وكن يف األمر، وأصبح فكان يف املاضي، ويكون يف املضارع، ( 2)

يف املاضي، ويصبح يف املضارع، وأصبح يف األمر، وكائن يف الفاعل وكون 
 .يف املصدر، ومكون، يف اسم املفعول

ثالثة أقسام، ما ال يتصرف أصال : فكان وأخواهتا يف التصرف وعدمه
وهو ليس باتفاق، ودام على األصح، وما تصرفه ناقص وهو زال اليت 

 .ما تصرفه تام وهو الباقيمضارعها يزال، و
فكان فعل ماض ناقص، يرفع االسم وينصب اخلرب، وزيد امسها ( 7)

يكون زيد : مرفوع، وقائما خربها منصوب، وتقول يف عمل املضارع
خربها، وتقول : امسها، وقائما: فعل مضارع ناقص، وزيد: قائما، فيكون
تتر وجوبا فعل أمر ناقص، وامسه مس: كن قائما، فكن: يف عمل األمر

خربه، وتعمل يف أصبح، ويصبح، وأصبح على وزن : تقديره أنت، وقائما
 .(2)ما قبله
خربها، وتقول ال : امسها، وشاخصا: فعل ماض، وعمرو: فليس( 6)

 .خربها: فعل ماض، وزيد، امسها، وقائما: أكلمك ما دام زيد قائما، ودام
 وأصبح الربدمن أمثلة كان وأخواهتا، كأمسى زيد مقيما، : أي(  )

                                           

دمت غنيا أو تقدمتها ما املصدرية غري : واملنصوب بعدها يكون حالال كقولك( 1)
 .ال أصحبك ما دمت قائما: الظرفية، حنو

 .املاضي، واملضارع واألمر، يرفع االسم وينصب اخلرب( 2)
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، (3)فغنها تنصب االسم وترفع اخلرب" إن وأخوا ا " وأما 
: ، تقول(4)، وليت، ولعل(1)، ولكن، وكأن(1)إن، وأن" : وهي

 ،(7)، وما أشبه ذلك(1)، وليت عمرًا شاخُص(5)غن زيدًا قائمُُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .شديدا، وأضحى الفقيه ورعا، وبات زيد ساهرا
القسم الثاين من النواسخ اليت تدخل على املبتدأ واخلرب : هذا هو (1)

ستة : وتغري حكمه، وعملها عكس عمل كان وأخواهتا وإن وأخواهتا
 .أحرف تنصب املبتدأ ويسمى امسها وترفع اخلرب ويسمى خربها

إن بكسر اهلمزة، وتشديد النون، وهي أم الباب، وأن بفتح ( 2)
 .اهلمزة، وتشديد النون

 .بتشديد النون فيهما( 7)
 .بتشديد الالم األخرية: ليت بفتح التاء، ولعل( 6)
فإن حرف توكيد ونصب تنصب االسم وترفع اخلرب، وزيدا (  )

بلغين أن زيدا منطلق، وزيدا : امسها منصوب، وقائم خربها مرفوع، وتقول
ال بد أن يطلبها عامل، وال : امسها، ومنطلق خربها، وأن بفتح اهلمزة

 .(1)لكن عمرا جالس، وكأن زيدا أسد: رط يف املكسورة وتقوليشت
 (2)ولعل احلبيب قادم وإعراهبا على ما تقدم( 4)
 .من أمثلة إن وأخواهتا( 7)

                                           

: امسها منصوب، وجالس: يرفع اخلرب، وعمرافلكن حرف استدراك ينصب االسم و( 1)
حرف تشبيه ينصب االسم ويرفع اخلرب، وزيدا امسها : خربها مرفوع، وكأن

 .منصوب وأسد خربها مرفوع
: امسها منصوب، وشاخص: فليت حرف متن، ينصب االسم ويرفع اخلرب، وعمرا( 2)

امسها : حرف ترج، ينصب االسم ويرفع اخلرب، واحلبيب: خربها مرفوع، ولعل
 .خربها مرفوع: منصوب، وقادم
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" وكأن"، (1)لالسّتدراك" ولكن"، (3)الّتوكيد" إن، أن"ومع  
 .(5)للّترجي والّتوقع" ولعل"، (4)للّتمين" وليت"، (1)للّتشبيه

 فإهنا تنصب املبّتدأ واخلرب، وأما ظننت وأخوا ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

توكيد : ومعىن إن املكسورة، وأن املفتوحة للتوكيد، أي: أي( 1)
أن ما سد مسد املصدر، فهو : امالنسبة بني املبتدأ واخلرب، والفرق بينه

 .، وإال فبكسرها(1)يعجبين أنك عامل: بفتح اهلمزة حنو
برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه ينصب االسم  وهو تعقيب الكالم( 2)

 .ويرفع اخلرب
 .زيد كاألسد: وهو الداللة على مشاركة أمر ألمر، يف معىن حنو( 7)
أال ليت الشباب يعود : طلب ما ال مطمع فيه، كقوله: وهو( 6)

 .(2)يوما، أو ما فيه عسر، كليت يل ماال فأتصدق منه
: لعل اهلل يرمحنا، والتوقع: طلب األمر احملبوب، حنو: الترجي(  )

أن التمين طلب : ، والفرق بني التمين والترجي(7)لعل زيدا هالك: اإلشفاق حنو
ما ميكن وقوعه، وال تعمل إن : ما ميكن وقوعه، وما ال ميكن، والترجي هو

وأخواهتا إال متأخر امسها وخربها عنها، وال يتقدم خربها عن امسها إال إذا كان 
رورا، وذلك لضعفها عن العمل ألهنا حروف خبالف كان ظرفا أو جارا وجم

 .وأخواهتا
                                           

فعل مرفوع، والنون للوقاية، والياء ضمري مبين على السكون حمله نصب : فيعجب( 1)
على املفعولية، وأن حرف توكيد ونصب، والكاف ضمري مبين على الفتح حمله 

 .خربها مرفوع: نصب اسم أن، وعامل
امسها منصوب يعود فعل مضارع، : حرف متن، والشباب: أداة استفتاح، وليت: أال( 2)

اسم منصوب : جار وجمرور، وماال: حرف متن، ويل: ظرف، وليت: مرفوع يوما
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء : والفاء فاء السببية، وأتصدق

 .جار وجمرور: السببية، ومنه
 .خربها مرفوع: حرف ترج، وزيدا امسها منصوب، وهالك: فلعل( 7)
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 ننت، ـظ: يـ، وه(3)ا مفعوالن هلاـهنمألى ـع
 ،(4)، ورأيُت، وعلمُت(1)، وِخلُت، وزعمُت(1)وحسبت

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
ل على املبتدأ واخلرب خهذا هو القسم الثالث من النواسخ اليت تد( 1)

: تلغ أو تعلق، وهو ظننت ونظائرها يف العمل، وأربعة منها وتغريه ما مل
يفيدان : تفيد حتقق وقوعه واثنان: تفيد ترجيح وقوع املفعول الثاين، وثالثة

: يفيد حصول النسبة يف السمع ويقال هلا: التصيري واالنتقال، والعاشر
 .أفعال الشك واليقني، وأفعال القلوب

عمل بلفظ املضارع، وبلفظ املاضي وكلها أفعال باالتفاق ومتصرفة ت
واألمر واملصدر واسم الفاعل تنصب املبتدأ ويسمى مفعوهلا األول، 
وتنصب اخلرب ويسمى مفعوهلا الثاين فتنصب اجلزئني مجيعا، حيث ال مانع، 

 : وهو أمران
وهو إبطال العمل لفظا وحمال جوازا لضعف العامل بتوسطه : اإللغاء

زيد قائم ظننت، واإلمهال أرجح، : أخره، حنوزيد ظننت قائم، أو ت: حنو
له الصدارة  التعليق وهو إبطال العمل لفظا ال حمال بسبب توسط ما: والثاين

علمت لزيد قائم، أو ما االستفهامية : بينها وبني معموليها كالالم حنو
 .وهذان األمران ال جيريان يف ظن، ومجيع أخواهتا، بل يف بعضها

 .(1)صديقا اائما، وحسبت بكًرظننت زيدا ق: حنو( 2)
 .خلت اهلالل الئحا، وزعمت زيدا صادقا: حنو( 7)
، وعلمت (2)رأيت اهلل أكرب كل شيء: القلبية حنو: رأيت يعين( 6)

 .الرسول صادقا
                                           

فعل وفاعل، وزيدا مفعول ظن األول، وقائما مفعوهلا الثاين، وحسبت فعل : فظننت( 1)
 .وفاعل، وبكرا مفعول أول، وصديقا مفعول ثان

: مفعوهلا الثاين وكل: فعل وفاعل، واالسم الشريف مفعوهلا األول، وأكرب: فرأيت( 2)
 .مضاف إليه وشيء مضاف إىل كل
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ظننُت : ، تقوُل(1)ومسعُت ، وجعلُت،(3)ووجدُت، واختذُت
 .(4)ه ذلك، َوِخْلُت َعْمرًا َشاِخصًا، وما أشب(1)زيدًا ُمْنَطلقًِا

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 .وجدت العلم نافعا، واختذت زيدا صديقا: حنو( 1)
ومسعت النيب يقول، وأما إذا دخل على  (1)جعلت العلم بضاعيت( 2)

َيْوَم َيْسَمُعوَن الَصْيَحَة: ما يسمع فينصب مفعوال واحدا باتفاق، حنو
(2). 

 .أول، ومنطلقا مفعول ثان فظننت فعل وفاعل، وزيدا مفعول( 7)
فخلت فعل وفاعل، وأصل خلت خليت بكسر الياء وعمرا ( 6)

مفعول أول، وشاخصا مفعول ثان، وما أشبه ذلك من أمثلة ما يفيد 
الرجحان ومن أمثلة ما يفيد التحقيق ومن أمثلة ما يفيد التصيري بال فرق، 

نه ذكره حقه أن يذكر يف املنصوبات، ولك: وهذا القسم من النواسخ
 .استطرادا لتتميم بقية النواسخ

                                           

وبضاعيت مفعول ثان، منصوب وعالمة  مفعول أول،: فعل وفاعل، والعلم: فجعلت( 1)
 .نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء املتكلم

فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه ثبوت النون والواو : ظرف، ويسمعون: فيوم( 2)
 .فاعل، والصيحة مفعول به منصوب
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 (3)الَنْعِت: َباُّب

 

 
 ،(1)به وخفّضهـعه ونصـوت يف رفـع للمنعـتاب: النعت

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
: مبعىن املنعوت وهو الوصف، والصفة مبعىن واحد فالنعت لغة( 1) 

ملنعوت يف إجراء االسم على االسم ا: وصف الشيء مبا هو فيه واصطالحا
بأنه املشارك ملا قبله يف إعرابه : إعرابه والتابع من حيث هو وعرفه بعضهم

أنه التابع املشتق واملؤول باملشتق املوضح : احلاصل واملتجدد، غري خرب أو
 .ملتبوعه يف املعارف، املخصص له يف النكرات

مشتق كضارب، وشبهه، كذا، : مفرد، وهو ثالثة: وهو على قسمني
: كرجل عدل، والقسم الثاين: اء النسب، كمكي، ومصدروذي، وأمس

أن يكون نكرة إما لفظا وإما : اجلملة وشبهها ويشترط للنعت هبا ثالثة
اَتُقوا َيْوًما ُتْرَجُعوَن ِفيِه ِإَلى الَلِهمعىن كـ

، أو معىن ال لفظا وهو املعرف (1)
 أن تكون مشتملة على ضمري يربطها: بأل، وشرطان يف اجلملة

 .باملوصوف، ملفوظ به أو مقدر، وأن تكون خربية
أي النعت تابع للمنعوت يف رفعه إن كان مرفوعا ونصبه إن ( 2)

 .كان منصوبا وخفضه إن كان خمفوضا
                                           

فعل : مفعول، وترجعون: فعل أمر، مبين على ما جيزم به مضارعه ويوما: فاتقوا( 1)
جار : جار وجمرور، وإىل اهلل: بين للمجهول، والواو نائب فاعل، وفيهمضارع م
 وجمرور
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، ورأيُت زيدًا (1)؛ قام زيدُُ العاقُل(3)وتعريفه وتنكريه
 .(4)، ومررت بزيد العاقل(1)العاقل

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
والنعت يتبع املنعوت يف تعريفه إن كان املنعوت معرفة : أي( 1)

وتنكريه إن كان املنعوت نكرة، سواء كان النعت حقيقيا وهو ما رفع 
ضمريا مستترا أو سببا وهو ما رفع امسا ظاهرا مث إن رفع النعت ضمري 

 .املنعوت املستتر تبعه أيضا يف تذكريه وتأنيثه وإفراده وتثنيته ومجعه
الرفع، والنصب، واجلر، واإلفراد، : له أربعة من عشرة، وهيويكمل 

والتثنية، واجلمع، والتذكري، والتأنيث، والتعريف، والتنكري، واحد من 
أوجه اإلعراب الثالثة وواحد من اإلفراد والتثنية واجلمع وواحد من 
التعريف والتنكري، وواحد من التذكري والتأنيث، وذلك مع عدم املانع أما 

منع مانع كأفعل التفضيل، فإنه مفرد مذكر فال يتبع، ويسمى النعت إذا 
حينئذ حقيقيا وإن رفع سبيب املنعوت الظاهر، تبعه يف اثنني من مخسة، 

 .ويسمى النعت سببيا
تقول يف النعت احلقيقي املستكمل ألربعة من عشرة جاء : أي( 2)

 .(1)زيد العاقل يف الرفع
 .(2)يف النصب: يعين( 7)
جاء : يف اجلر، وتقول فيما إذا رفع سبيب املنعوت الظاهر: ينيع( 6)

 .(7)زيد القائم أبوه، ورأيت زيدا القائم أبوه ومررت بزيد القائم أبوه
                                           

نعت لزيد، والنعت يتبع : فاعل مرفوع، والعاقل: جاء فعل ماض، وزيد: وإعرابه( 1)
 .املنعوت يف إعرابه فتبعه يف الرفع

 .نعت لزيد، والنعت يتبع املنعوت يف إعرابه فتبعه يف النصب: فالعاقل( 2)
فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الواو نيابة : نعت لزيد، وأبو: قائم يف األمثلة الثالثةفال( 7)

 .عن الضمة، ألنه من األمساء اخلمسة، واهلاء ضمري مضاف إليه
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 : ، االسم املّضمر كو(3)واملعرفة مخسة أشياء
 ، واالسم (1)زيٌد ومكُة: ، واالسم العلم كو(1)أنا وأنت
 ،(4)وهؤالء  وهذه   هذا : املبهُم كو

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
ما وضع لشيء بعينه وقدم : املوصول واملعرفة: والسادس( 1)

املصنف املعرفة على النكرة مع أن األوىل تقدمي النكرة ألهنا األصل الندراج 
 .كل معرفة حتتها لكنه قدم املعرفة ألهنا أشرف من حيث داللتها على معني

فظ اجلاللة، مث ضمري املتكلم، مث ل: وأعرف املعارف على اإلطالق
العلم، واسم اإلشارة، املوصول، واحمللى : املخاطب مث الغائب، ويليه

 .باأللف والالم، مث املضاف إىل واحد من هذه اخلمسة
ما دل على متكلم، أو خماطب أو : الضمري وهو: املضمر يقال له( 2)

وأنتم، وأننت،  أنا وحنن للمتكلم، وأنَت، وأنِت، وأنتما،: غائب، حنو
 للمخاطب، وهو، وهي، ومها، وهم، وهن، للغائب

علم : العالمة وينقسم إىل قسمني: والثاين العلم وهو لغة: أي( 7)
ما علق على شيء بعينه، غري متناول ما أشبهه، كزيد : شخص، وهو
علم : كشذ قم، وهيلة، وملكان كمكة، وعدن، والثاين: وهند، ولغريه
 .ماهية، بقيد االستحضار كأسامةما وضع لل: جنس، وهو

يشمل اسم اإلشارة كما مثل واملوصول، واسم : االسم املبهم( 6)
: ملفرد املذكر، وهذه: هذا، حليوان ومجاد، ورجل: اإلشارة أقسام فنحو

جلمع : ملثىن املؤنث، وهؤالء: ملثىن املذكر، وهاتان: للمفردة املؤنثة، وهذان
ثالث هذا للقريب، وذاك : إليه املذكر، واملؤنث، ومراتب املشار

 .للمتوسط، وذلك للبعيد
واملوصول أيًضا أقسام، الذي للمفرد املذكر، واللذان للمثىن املذكر، 
والذين جلمع املذكر، واليت ملفرد املؤنث، واللتان ملثىن املؤنث، والاليت 

 .جلمع املؤنث، وكلها معارف
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، وما (3)لغالُمالرجُل وا: لف والالم كوواالسم الذي فيه األ
 .(1)أضيف إىل واحٍد من هذه األربعة

، ال خيّتُص به واحٌد (1)كُل اسم شائٍع يف جنسه: والنكرُة
 ؛(4)دون آخر

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
فهما معرفتان باأللف والالم، ألن جمموعهما التعريف، ويعرب : (1)

ا للعهد الذكري، إم: عهدية، وجنسية والعهدية: عنهما بأل، وهي نوعان
، أو ِإْذ ُهَما ِفي اْلَغاِر: ، أو الذهين، حنوَفَعَصى ِفْرَعْوُن الَرُسوَلحنو 

 .اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم: احلضوري، حنو
: ، أوِإَن اْلِإْنَساَن َلِفي ُخْسٍر: إما الستغراق األفراد حنو: واجلنسية

الرجل خري : لرجل علما، أو للحقيقة حنوأنت ا: الستغراق الصفات، حنو
 .من املرأة
يعين املذكورة، املضمر، والعلم، واالسم املبهم، والذي فيه ( 2)

غالمي، : األلف والالم، وهذا هو اخلامس، فتقول يف املضاف إىل املضمر
غالم هذا وإىل الذي فيه أل، غالم : غالم زيد، وإىل املبهم: وإىل العلم

أن ال : أضيف إىل واحد منها معرفة، بثالثة شروطالرجل، ويكون ما 
يكون املضاف متوغال يف اإلهبام، كمثل، وغري، أو واقعا موقع نكرة، 

جاء ضارب زيد اآلن، : كجاء زيد وحده، وأن يكون إضافة معنوية، حنو
 .أو غدا
كل اسم : والنكرة ال حتصر بالعد، بل باحلد، وحدها: أي( 7)

 .جنسه، الشامل له ولغريهعام يف أفراد : شائع، أي
رجل : ال خيتص به واحد من أفراد جنسه دون آخر، حنو: أي( 6)

فإنه شائع يف جنس الرجال، الصادق على كل حيوان، ذكر، ناطق، بالغ، 
 .من بين آدم
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، كُو (3)كل ما َصَلَح دخوُل األِلِف والالِم عليه: وتقريُبُه

 .(1)ارُجِل والَفَرِس
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
: وتسهيل حد النكرة على املبتدئ يف هذا الفن أن تقول: أي( 1)

دخول األلف والالم عليه، يف فصيح  -بفتح الالم وضمها-كل ما صلح 
 .الكالم فهو نكرة

: قبل دخول األلف والالم عليهما، فتقول يف رجل وفرس: يعين( 2)
ويف : اللفظ، وقيل الرجل والفرس، وال فرق بني النكرة، واسم اجلنس يف

 .الفرق حبسب االعتبار: املعىن، والتحقيق
 

*   *   * 
*   * 
* 
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 (3)اْلَعْطِف: َباُّب

 

 
 ،(1)الواو، والفاء، وّمَث: ، وهي(1)وحروف العطف عشرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
: الرجوع إىل الشيء بعد االنصراف عنه، واصطالحا: هو لغة( 1)

ط بينه وبني متبوعه، أحد حروف العطف املذكورة ومل هو التابع املتوس
 التابع املوضح ملتبوعه، إن كان نكرة، : يذكر عطف البيان، وهو

ِفْدَيٌة َطَعاُم : ، واملخصص له حنو(1)أقسم باهلل أبو حفص عمر: حنو
ِمْسِكنٍي

(2). 
بأن أما عاطفة، والعاطفة إمنا هي الواو، اليت : هذا على القول: (2)
: ما يقتضي التشريك يف اللفظ فقط، وهو: ا، وحروف العطف قسمانقبله

يف اإلعراب : بل، وال، ولكن، وما يقتضي التشريك يف اللفظ واملعىن، أي
 .واحلكم وهو السبعة الباقية

جاء زيد وعمرو : ملطلق اجلمع من غري ترتيب، حنو: فالواو( 7)
 بضم الثاء: و، ومثجاء زيد فعمر: والفاء للترتيب والتعقيب باتصال حنو

                                           

، واالسم الشريف وجر جار وجمرور، الباء حرف قسم: فعل ماض، وباهلل: فاقسم( 1)
نيابة عن الضمة، ألنه من  فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو: مقسم به جمرور، وأبو

األمساء اخلمسة، وحفص مضاف إليه، وعمر معطوف على أبو، عطف بيان 
 .واملعطوف على املرفوع مرفوع

: معطوف عطف بيان مرفوع، ومسكني: مبتدأ مؤخر، مرفوع، وطعام: ففدية( 2)
 .مضاف إليه
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 ،(3)وأو، وأم، وإَما
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(1)جاء زيد مث عمرو: للترتيب والتراخي، حنو
، أو اإلباحة بعد (2)انكح هندا أو أختها: فأو للتخيري حنو( 1)

أن التخيري ال : ، والفرق بينهما(7)حنو جالس احلسن، أو ابن سريينالطلب، 
َوِإَنا َأْو : لإلهبام، أو للشك، حنو: هما، خبالف اإلباحة، وأوجيوز اجلمع بين

َلِبْثَنا َيْوًما َأْو َبْعَض َيْوٍم ،ِإَياُكْم
أعندك : لطلب التعيني حنو: ، وأم(6)

َأَأْنَذْرَتُهْم َأْم َلْم : ، وبعد مهزة التسوية، وحنوها حنو( )زيد، أم عمرو
ُتْنِذْرُهْم

اهلمزة املسبوقة مبثلها على القول بأهنا عاطفة، ، وأما املكسورة (4)
  َوِإَما َفِإَما َمًنا َبْعُد: الواو اليت قبلها، مثل أو يف معناها حنو: والعاطفة إمنا هي

                                           

ف عطف، فاعل مرفوع، وكل من الواو والفاء، ومث، حر: فجاء فعل ماض، وزيد( 1)
معطوف على زيد، واملعطوف على املرفوع مرفوع، وعالمة رفعه ضمة : وعمرو

 .ظاهرة يف آخره
حرف عطف : مفعول به منصوب، وأو: فانكح فعل أمر مبين على السكون، وهندا( 2)

 .ضمري مضاف إليه: وأخت معطوف على هند، واهلاء
مفعول : اء الساكنني واحلسنفعل أمر مبين على السكون، وحرك بالكسر اللتق: فجالس( 7)

معطوف على احلسن، وسريين مضاف إليه : به منصوب، وأو حرف عطف، وابن
جمرور باملضاف وعالمة جره الفتحة نيابة عن الكسرة ألنه اسم ال ينصرف، واملانع له 

 .من الصرف علتان فرعيتان من علل تسع، ومها العلمية والعجمة
مبين على السكون حمله نصب اسم إن، وأو  حرف توكيد ونصب، ونا ضمري: إن( 6)

: ضمري مبين على السكون حمله نصب عطف على نا، والكاف: ياإحرف عطف، و
: ظرف، وأو حرف عطف، وبعض: فعل وفاعل، ويوما: حرف خطاب، ولبثنا

 .معطوف على يوما ويوم مضاف إليه
وأم حرف  األلف لالستفهام وعند ظرف والكاف مضاف إليه وزيد مبتدأ مؤخر،(  )

 .عطف وعمرو معطوف على زيد مرفوع
حرف عطف : األلف لالستفهام، وأنذر فعل ماض، والتاء فاعل واهلاء مفعول، وأم( 4)

 .حرف نفي وجزم وقلب وتنذر جمزوم بلم، واهلاء مفعول: ومل
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، فإن عطفت (1)، وحىت يف بعض املواضع(3)وبل، وال، ولكن
  ا على مرفوع رفعت، أو على منصوّب

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
َداًءِف

 .للتخيري بعد الطلب وتكون لإلباحة، وللتشكيك، وللشك (1)
، وللعطف هبا (2)اضرب زيدا بل عمرا: لإلضراب، حنو: فبل( 1)

إفراد معطوفها، وأن تسبق بإجياب، أو أمر، أو هني ال : ثالثة شروط
 .استفهام، وأن ال تقترن بالواو

: ا أربعة شروط، وللعطف هب(7)اضرب زيدا ال عمرا: للنفي حنو: وال
إفراد معطوفها وأن تسبق بإجياب أو أمر اتفاقا، أو ابتداء على الراجح، وأن 

جاء زيد : ال يصدق أحد معطوفيها على اآلخر، وأن ال تقترن بعاطف حنو
 .ال عمرو

إفراد : بسكون النون لالستدراك ويعطف هبا بثالثة شروط: ولكن
ال تضرب : رن بالواو، حنومعطوفها، وأن تسبق بنفي أو هني، وأن ال تقت

 .(6)زيدا لكن عمرا
للتدريج والغاية، وال تفيد الترتيب : كالواو ومعناها: حىت( 2)

أن يكون املعطوف هبا بعضا من املعطوف عليه، : وشروط العطف هبا أربعة
أو كبعضه، وأن يكون غاية يف الشرف، أو عدمه، وأن يكون ظاهرا ال 

 وتكون عاطفة يف بعض مضمرا، وأن يكون مفردا ال مجلة

                                           

ظرف مبين على : مفعول مطلق، وبعد: حرف ختيري، ومنا: الفاء فاء الفصيحة، وإما( 1)
حرف ختيري، أو حرف : نصب على الظرفية، والواو حرف عطف وإماالضم حمله 
 .معطوف: عطف وفداء

 .معطوف على زيد: حرف عطف، وعمرا: فعل أمر، وزيدا مفعول، وبل: فاضرب( 2)
 .فاضرب فعل أمر، وزيدا مفعول، وال حرف عطف، وعمرا معطوف على زيد( 7)
مفعول، ولكن حرف عطف وعمرا جمزوم بال الناهية، وزيدا : فال ناهية، وتضرب( 6)

 .معطوف على زيد
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ُنصبت، أو على خمفوض خفّضت، أو على جمزوم جزمت، 
قام زيد وعمٌرو، ورأيُت زيدًا وعمرًا، ومررُت بزيٍد »: تُقوُل

 .(3)«وعمٍرو، وزيٌد مل يُقم ومل يقُعْد
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

، وقد تكون ابتدائية أو (1)مات الناس حىت األنبياء: املواضع، حنو
ِهَي َحَّتى َمْطَلِع اْلَفْجِر: جارة حنو

(2). 
أنه جيوز : وقس سائر حروف العطف على هذا وفهم من إطالقه( 1)

عطف الظاهر على الظاهر، واملضمر على املضمر وعكسه وكذا النكرة 
 .واملعرفة واملفرد وغريها

وإذا عطف على الضمري املرفوع املتصل، وجب الفصل بينه وبني ما 
َلَقْد ُكْنُّتْم َأْنُّتْم : عطف عليه بشيء كالضمري املنفصل، حنو قوله تعاىل

َما : ا، وقولهأكرمته وزيًد: وكاملفعول به، وال النافية، حنو َوَآَباُؤُكْم
َأْشَرْكَنا َوَلا َآَباُؤَنا

(7). 

                                           

فمات فعل ماض، والناس فاعل وحىت حرف عطف واألنبياء معطوف على الناس ( 1)
 .مرفوع

: حرف غاية وجر ومطلع: فهي ضمري مبين على الفتح حمله رفع على االبتداء وحىت( 2)
 .مضاف إليه: جمرور حبىت والفجر

: ضمري حمله رفع اسم كان، وأن: ماض، والتاء فعل: فالالم موطئة للقسم، وكان( 7)
معطوف على حمل التاء، والكاف : حرف عطف، وآباء: ضمري حمله رفع والواو

فعل : نافية، وأشركنا: معطوف على حمل الضمري، وما: ضمري مضاف إليه، وزيدا
معطوف على حمل نا مرفوع، ونا : نافية، وآباء الحرف عطف، و: وفاعل، والواو

 .همضاف إلي
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 (3)ِكيِدالَّتْو: َباُّب

 
تابٌع للُمِؤكِد يف رفعه ونصبه وخفِّضه »: الّتوكيد

 النفُس، والعني،: ويكون بألفاظ معلومة، وهي. (1)«وتعريفه
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

التقوية، والتشديد، : ثالث لغات، أفصحها الواو، وهو لغة: فيه( 1)
: وص واملراد هناتعقيب املسند إليه، املعرف بالتابع املخص: واصطالحا

: إعادة األول بلفظه، حنو: نفس التابع املخصوص وهو قسمان لفظي وهو
: ، والقسم الثاين(2)وأنت باخلري حقيق قمن: ، أو مبرادفه حنو(1)جاء زيد زيد
 .ما ذكره املصنف: املعنوي، وهو

املؤكد تابع للمؤكد بفتح الكاف يف رفعه إن : التوكيد مبعىن( 2)
: وتابع له يف نصبه إن كان منصوبا حنو (7)جاء زيد نفسه :كان مرفوعا حنو

مررت بزيد : ا نفسه وتابع له يف خفضه إن كان خمفوضا حنورأيت زيًد
 : ، وتابع له يف تعريفه إن كان معرفة ومل يقل(6)نفسه

                                           

 .فجاء فعل ماض، وزيد فاعل مرفوع، وزيد توكيد لزيد، والتوكيد تابع للمؤكد( 1)
فأن ضمري مبين على السكون حمله رفع على االبتداء والتاء حرف خطاب وباخلري ( 2)

 .توكيد حلقيق مرفوع: خرب املبتدأ مرفوع، وقمن: جار وجمرور وحقيق
توكيد لزيد، واهلاء ضمري مضاف  فاعل مرفوع، ونفسه: فعل ماض، وزيد: فجاء( 7)

 .إليه
فعل وفاعل : توكيد لزيد ومررت: مفعول ونفس: فعل وفاعل، وزيدا: فرأيت( 6)

 .توكيد لزيد واهلاء مضاف إليه: سهفجار وجمرور ون: وبزيد
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أكّتُع، وأبّتُع، : ، وتوابُع أمجُع، وهي(3)وكُل، وأمجُع
رأيٌت القوَم ُكَلهم، ومررت قام زيٌد نفسُه، و»: ، تقوُل(1)وأبصُع

 .(1)«بالقوم أمجعنَي
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

رف إال إذا كانت حمدودة، اوتنكريه ألن ألفاظ التوكيد كلها مع
 .(1)كصمت شهرا كله

ويكون التوكيد املعنوي بألفاظ معلومة واأللفاظ املعلومة : أي( 1)
جاء زيد نفسه، : عن الذات تقولالنفس يعين الذات والعني املعرب هبا : هي

: ، وكل، وأمجع، لإلحاطة والشمول، وأمجع يف املذكر ومجعه(2)أو عينه
 .مجعاء وأمجع ومجع: أمجعون، ويف املؤنث

أكتع يف : ال يؤكد هبا إال بعد التوكيد بأمجع وهي: توابع أمجع( 2)
لد املذكر، وكتعاء يف املؤنث، وكذا ما بعده، وأكتع مأخوذ من تكتع اجل

إذا اجتمع، وأبتع من البتع وهو طول العنق وأبصع من البصع، وهو العرق 
 .اجملتمع
تقول يف إفراد النفس عن العني قام زيد نفسه وإفراد كل : أي( 7)

، وإفراد أمجع عن توابعه، مررت بالقوم (7)عن أمجع رأيت القوم كلهم
 ،( )عينهجاء زيد نفسه : ، وتقول يف اجتماع النفس والعني(6)أمجعني

                                           

 .فاعل، وشهرا مفعول، وكل توكيد لشهر، واهلاء مضاف إليهوفعل : فصمت( 1)
فاعل مرفوع، وعينه توكيد لزيد، والتوكيد تابع  أو جاء زيد عينه، وزيد: أي( 2)

 .للمؤكد يف إعرابه فتبعه يف الرفع، واهلاء مضاف إليه
 .مضاف إليه: توكيد، واهلاء: مفعول به، وكل: فعل وفاعل، والقوم: فرأيت( 7)
جار وجمرور، وأمجعني توكيد للقوم، والتوكيد تابع : فعل وفاعل، وبالقوم: فمررت( 6)

عرابه فتبعه يف اجلر، وعالمة جره الياء املكسور ما قبلها املفتوح ما للمؤكد يف إ
 .بعدها نيابة عن الكسرة ألنه مجع مذكر سامل

 .توكيد ثان: توكيد لزيد، وعني: فاعل مرفوع، ونفس: وزيد(  )
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 (3)اْلَبَدِل: َباُّب

 

 
إذا ُأبدل اسٌم من اسٍم أو فعٌل من فعٍل َتِبعه يف مجيع 

، (1)بدُل الشِيء من الشيِء: وهو على أربعِة أقسام .(1)إعراِبِه
 ،(4)وبدُل البعِض من الكل

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
اجتماع ، ويف (1)ويف اجتماع كل وأمجع رأيت القوم كلهم أمجعني

، (2)مررت بالقوم أمجعني، أكتعني، أبتعني، أبصعني: أمجع وتوابعه
 .تقدمي أبصع على أبتع: واألفصح
: العوض عن الشيء، واملراد هنا املبدل واصطالحا: هو لغة( 1)

التابع املقصود باحلكم، بال واسطة بينه وبني متبوعه، فهو تابع للمبدل منه، 
 .يف رفعه، ونصبه وخفضه وجزمه

 .من رفع، ونصب، وخفض، وجزم( 2)
 .بدل شيء من شيء، مساو له يف املعىن: أي( 7)
أن يكون الثاين بعضا من األول سواء كان مساويا : وهو( 6)

 .لنصفه، أو أقل أو أكثر

                                           

 .توكيد ثان: توكيد للقوم، واهلاء مضاف إليه، وأمجعني: فكل( 1)
الياء املكسور ما قبلها : توكيد للقوم، وعالمة اجلروأكتعني، وأبتعني، وأبصعني، ( 2)

 .املفتوح ما بعدها نيابة عن الكسرة ألهنا مجع مذكر سامل
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جاءزيـٌد  »: تقـول . (1)، وبدل الغلـطِ (3)وبدل االشّتماِل
، «(5)نفعين زيٌد علُمـهُ »، «(4)أكلُت الرغيَف ُثُلَثه»، «(1)أخوَك

َفَغِلطـت   (7)، أردت أن تقول الفـَرسَ «(1)ورأيُت زيدًا الفرَس»
 .(8)فأبدلت زيدًا منه

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 .أن يشتمل املبدل منه على البدل اشتماال بطريق اإلمجال: وهو( 1)
 .من اللفظ الذي ذكر غلطا ال أنه الغلط( 2)
 .(1)فأخو بدل من زيد بدل شيء من شيء( 7)
أو نصفه، أو ثلثيه، فثلثه بدل من الرغيف، بدل بعض من ( 6)
 .(2)كل

 .(7)فعلمه بدل من زيد بدل اشتمال(  )
 .بدل من زيد بدل غلط: فالفرس( 4)
 .فأبدلت الفرس من زيد، فهذه أقسام البدل يف االسم: صوابه( 7)

جتري فيها األقسام األربعة، مثال بدل : وأما يف الفعل فقال بعضهم
ُيَّضاَعْف َلُه اْلَعَذاُّب* َوَمْن َيْفَعْل َذِلَك َيْلَق َأَثاًما : من شيءيء ش

(6) ،
 ،( )وبدل البعض من الكل إن تصل تسجد هلل يرمحك

                                           

مرفوع وعالمة رفعه الواو نيابة عن الضمة، ألنه من األمساء اخلمسة، والكاف ضمري ( 1)
 .مضاف إليه

 .همنصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة يف آخره، واهلاء ضمري مضاف إلي( 2)
 .مضاف، واهلاء مضاف إليه: مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره وعلم( 7)
اسم إشارة مبين على : اسم شرط جازم ويفعل جمزوم على أنه فعل الشرط وذا: فمن( 6)

: السكون، حمله نصب على املفعولية، والالم للبعد، والكاف حرف خطاب، ويلق
 .بدل من يلق: فجمزوم على أنه جواب الشرط وجزاؤه، ويضاع

بدل من : تسجدوجمزوم على أنه فعل الشرط، : حرف شرط جازم، وتصل: فإن (  )
 .ضمري مضاف إليه: جواب الشرط وجزاؤه، الكاف: تصل، ويرحم
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 (3)َمْنُصوَباِت اأْلْسَماِء: َباُّب

 
 

 املفعوُل ِبِه،: ، وهَي(1)املنصوباُت مخسة عشر
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 : الوبدل االشتم
 أن علـــــي اهلل أن تبايعـــــا

 
 (3)تؤخذ كرهـا أو جتـيء طائعـا    

 .(2)إن تأتنا تسألنا نعطك: وبدل الغلط 
أن يكون كل من األول والثاين : بدل اإلضراب هو: واستدرك عليه

أن يكون القصد اإلخبار باألول : مقصودا يف االبتداء، وبدل النسيان، وهو
: فيما يقع باللسان وبدل النسيان: لطمث تبني أن املقصود الثاين، وبدل الغ

 .فيما يقع باجلنان
 .أي باب األمساء املنصوبة، وتقدمت منصوبات األفعال: (1)
ذكر منها أربعة عشر، على سبيل اإلمجال والتعداد؛ ألنه أبلغ (2)

                                           

جار وجمرور، واالسم الشريف منصوب بزنع : حرف توكيد ونصب، وعلي: أن( 1)
فعل مضارع : واهلل، وأن حرف مصدري ونصب، وتبايعا... اخلافض تقديره

فعل مضارع بدال من تبايعا، والبدل يتبع املبدل يف إعرابه، : منصوب بأن، وتؤخذ
فعل مضارع معطوف : حال، وأو حرف عطف، وجتيء: فتبعه يف النصب، وكرها

 .حال منصوب على احلال: على تؤخذ، وطائعا
 فعل: فعل مضارع جمزوم على أنه فعل الشرط، وتسأل: حرف شرط، تأت: إن( 2)

فعل : ضمري مبين على السكون حمله نصب، ونعط: مضارع، بدل،  تأت، ونا
 .ضمري حمله نصب: مضارع جمزوم على أنه جواب الشرط، والكاف
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، واحلال، (1)، وظرُف الزماِن، وظرُف املكاِن(3)واملصدُر
، واملفعول من أجله، (4)وامُلنادى ، وامُلسّتث ، واسم ال،(1)والّتمييُز

 ،(5)واملفعوُل معُه
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(1)املنصوب بزنع اخلافض: واخلامس عشر للطالب، مث فصلها باًبا باًبا،
بدأ باملفعول به، ألنه الذي يقع بينه وبني الفاعل االلتباس، وإال ( 1)

: املفعول احلقيقي واملفعول به حنوأن يقدم املفعول املطلق، ألنه : فاملناسب
 .(2)ضربته ضربا: ضربت زيدا، واملصدر حنو

جلست : صمت اليوم، وظرف املكان حنو: ظرف الزمان، حنو( 2)
 .ويسميان باملفعول فيه (7)الشيخ مأما

 .(6)حنو طبت نفسا: جاء زيد راكبا، والتمييز: احلال حنو( 7)
ذا كان الكالم تاما موجبا ما إ: املستثىن يف بعض أحواله، وهو( 6)

، (4)ال إله إال اهلل: ، واسم ال النافية للجنس حنو( )جاء القوم إال زيدا: حنو
 .(7)يا عبد اهلل: واملنادى يف بعض أحواله حنو

 اجئت طلًب: عول له، حنوـال املفـله، ويقـن أجـاملفعول م(  )
                                           

 .من قومه: أي َواْخَّتاَر ُموَسى َقْوَمُه َسْبِعنَي َرُجًلا: حنو( 1)
به مصدر منصوب على املصدرية، وعالمة نص: فزيدا مفعول به منصوب، وضربا( 2)

 .فتحة ظاهرة يف آخره
ظرف زمان، منصوب على الظرفية، وأمام ظرف مكان منصوب على : فاليوم( 7)

 .مضاف إليه: الظرفية، والشيخ
متييز منصوب على التمييز، وعالمة نصبه : حال منصوب على احلال، ونفسا: فراكبا( 6)

 .فتحة ظاهرة يف آخره
أداة استثناء، وزيدا منصوب على : فاعل مرفوع، وإال: فعل ماض، والقوم: فجاء(  )

 .االستثناء
أداة استثناء، واالسم الشريف : امسها منصوب معها على الفتح، وإال: فال نافية، وإله( 4)

 .حق: بدل من خرب ال، وهو
 .إليه منادى منصوب بياء النداء، واالسم الشريف مضاف: حرف نداء، وعبد: فيا( 7)
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، والّتـابُع  (3)وخرُب كان وأخواِتها، واسـم إن واخوا ـا  
الَنعُت، والعطـُف، والّتوكيـُد،   : منصوّب، وهو أربعة أشياءلل

 .(1)البدُل
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(2)سرت والنيل: ، واملفعول مع، حنو(1)للعلم
َوَكاَن الَلُه َغُفوًرا َرِحيًما: خرب كان وأخواهتا حنو( 1)

، واسم إن (7)
ِإَن الَلَه َغُفوٌر َرِحيٌم: إن وأخواهتا حنو

: ، ومفعوال ظن وأخواهتا حنو(6)
ما : ، وتقدمت يف املرفوعات، وخرب ما احلجازية، حنو( )ظننت زيدا منطلقا

 .(4)ما هذا بشرا
أربعة أشياء النعت، : متام العدد، وهو: التابع للمنصوب، وهو( 2)

رأيت زيدا العاقل، والعطف رأيت زيدا وبكرا، والتوكيد رأيت زيدا : حنو
 .(7)ت زيدا أخاكنفسه، والبدل رأي

                                           

ول له منصوب، وعالمة نصبه فتحة ظاهرة يف آخره فعل وفاعل، وطلبا مفع: فجئت( 1)
 .وللعلم جار وجمرور

مفعول معه منصوب، وعالمة نصبه فتحة ظاهرة يف : فعل وفاعل، والنيل: فسرت( 2)
 .آخره

خربها منصوب، : فعل ماض، واالسم الشريف امسها مرفوع وغفورا: فكان( 7)
 .ورحيما خرب ثان

خربها : لشريف امسها منصوب، وغفورحرف توكيد ونصب، واالسم ا: فإن( 6)
 .خرب ثان: مرفوع ورحيم

 .مفعوهلا الثاين: فعل وفاعل، وزيدا مفعول ظننت األول منصوب ومنطلقا: فظننت ( )
اسم إشارة مبين على السكون، حمله رفع اسم : حرف تنبيه، وذا: نافية، وها: فما (4)

 .خربها: ما، وبشرا
توكيد لزيد، : معطوف على زيد منصوب، ونفسه: كرانعت لزيد منصوب، وب: فالعاقل( 7)

والكاف،  بدل من زيد، وعالمة نصبه األلف نيابة عن الفتحة: واهلاء، مضاف إليه، وأخا
 .مضاف إليه
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 (3)اْلَمْفُعول ِبِه: َباُّب

 
، كو (1)االسم، املنصوّب، الذي يقع عليه الفعل: وهو

 .(1)«ضربُت زيدًا وركبت الفرَس»: قولك
 ،(4)ظاهر، ومّضمر؛ فالظاهر ما تقدم ذكره: وهو قسمان

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
يا كتعلمت العلم الذي يقع عليه الفعل كما مثل، أو معنو: أي( 1)

وملا ذكر املنصوبات إمجاال، شرع يذكرها تفصيال، وبدأ باملفعول به، ألنه 
 .قد يوجد يف العمد، إذا كان نائبا عن الفاعل

االسم الصريح كما مثل أو املؤول بالصريح : املفعول به هو: أي( 2)
َوَتَوُدوَن َأَن َغْيَر َذاِت الَشْوَكِة َتُكوُن َلُكْم: حنو

 ا أو حماًل، املنصوب لفًظ(1)
بفعل متعد كضرب أو ما أشبه الفعل، كاسم الفاعل وهذا حكمه الذي 

 .يقع عليه الفعل الصادر من الفاعل: يقع به، أي
فزيدا مفعول به منصوب والفرس مفعول به منصوب، وزيد ( 7)

 .والفرس مها اللذان يقع عليهما فعل الفاعل، وهو الضرب والركوب
 .ضربت زيدا، وركبت الفرس، فكل منهما ظاهر الداللة: من، حنو( 6)

                                           

فتودون فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه ثبوت النون، والواو فاعل، وأن حرف ( 1)
وكة مضاف إليه وذات مضاف إليه، والش منصوب توكيد ونصب وغري امسها

وتكون فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون والواو فاعل ولكم جار 
 .وجمرور
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، فاملّتصل اثنا عشر، (3)مّتصل، ومنفصل: واملّضمر قسمان
، وضربَك، وضربِك، وضربكما، (1)َضَربين، وضربنا: وهي

 .(4)، وضربُه، وَضَر ا، وضر ما، وضر م، وضر َن(1)وضربكَن
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

فرق بني أن يكون مذكرا أو مؤنثا مفردا أو مثىن،  على مسماه وال
 .(1)أو جمموعا، كضربت الزيدين، أو مضافا كضربت غالمي

الذي ال يتقدم على عامله وال يفصل بينه وبينه : واملتصل، هو( 1)
الذي يتقدم على عامله، أو يقع بعد إال أو ما يف : بإال، واملنفصل، وهو

 .معناها
، وضربنا للمتكلم ومعه غريه، أو املعظم ضربين للمتكلم وحده( 2)
 .نفسه

ضربك للمخاطب املذكر، وضربك للمخاطبة املؤنثة وضربكما ( 7)
للمخاطب املثىن مطلقا، وضربكم جلمع الذكور املخاطبني، وضربكن 

 .جلمع اإلناث املخاطبات
ضربه للمفرد املذكر الغائب، وضرهبا للمؤنثة الغائبة، وضرهبما ( 6)

ئب، وضرهبم جلمع الذكور الغائبني، وضرهبن جلمع اإلناث للمثىن الغا
 .(2)الغائبات

                                           

فالزيدين مفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء املكسور ما قبلها املفتوح ما بعدها  ( 1)
مفعول به منصوب بفتحة مقدرة : نيابة عن الفتحة ألنه مجع مذكر سامل وغالمي

تكلم منع من ظهورها اشتغال احملل حبركة املناسبة وياء املتكلم على ما قبل ياء امل
 .مضاف إليه

 .والضمائر حملها نصب على املفعولية( 2)
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 إَيـاي، وإيانـا، وإيـاَك،    : ، وهـي (3)واملنفصل اثنا عشر
وإياهًُ، وإياها، وإيامهـا، وإيـاهم،    ،وإياكما، وإياكم، وإياكَن،

 .(1)وإياهن
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .مخسة للغائباثنان للمتكلم، ومخسة للحاضر، و( 1)
إىل آخرها كما تقدم والياء .... للمتكلم وحده، وكذا: أياي( 2)

حرف دال على : الثانية حرف دال على التكلم، والكاف يف إياك وحنوه
 .حرف دال على الغيبة: اخلطاب، واهلاء يف إياه وحنوه

 
*   *   * 
*   * 
* 
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 (3)اْلَمْصَدِر: َباُّب

 
 

، الذي جييُء ثالثًا يف (1)االسم، املنصوّب: املصدر هو
وهو على . (4)ضرّب يّضرّب ضربًا: ، كو(1)تصريف الفعل

 ،(5)لفظٌي، ومعنوٌي: قسمني
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

املنصوب، على أنه املفعول املطلق، واملصدر من حيث هو اسم ( 1)
 .للحدث اجلاري على فعله

ال املرفوع بالفعل،  االسم ال الفعل املنصوب: املصدر، وهو: أي( 2)
عجبت : املوافق له يف اللفظ، كضرب ضربا، أو املنصوب مبصدر مثله، حنو

 .(1)من ضربك ضربا
حتويله من صيغة، إىل صيغة أخرى، وهذا ضابطه ذكره : أي( 7)

 .تسهيال للمبتدئ
فضربا مصدر، جاء ثالثا يف تصريف الفعل، منصوب على ( 6)
 .املصدرية
 أن يوافق لفظ املصدر لفظ فعله الناصب له،  إما: ألنه ال خيلو(  )
 .أو ال

                                           

كل منهما منصوب على املصدرية، وعالمته فتحة ظاهرة يف : فضربا يف املثالني( 1)
 .آخره
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، (1)، كو َقَّتلُّتُه قّتاًل(3)فإن وافق لفُظُه لقمَل فعله فهو لفظي
جلسُت »، كو (1)وإن وافق مع  فعله دون لفظه فهو معنوي

 .(4)، وما أشبه ذلك«قمُت وقوفًا»، و«ُقعودًا
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

ة لفظ املصدر، لفظ فعله، يف حروفه األصلي فإن وافق: أي( 1)
سواء وافق مع ذلك يف حتريك عينه،  ومعناه، فهو لفظي، ويسمى مؤكدا،

 .فرح فرحا، أو ال: حنو
 .(1)حروف قتال بعينها، الناصب له: قتل، هي: فحروف( 2)
وإن وافق معىن فعله يف حروفه، دون لفظه ملوافقته للفعل : أي( 7)

 .روف فهو معنوي، ألنه وافق لفعله يف معناه دون لفظهيف املعىن، دون احل
، (2)وقوفا: قعودا ومعىن قام، هو معىن: فمعىن جلس، هو معىن( 6)

إنه منصوب : وما أشبه ذلك، مما يوافق معىن فعله دون لفظه عند من يقول
إهنما منصوبان بفعل مقدر من لفظهما : جبلست وقمت خبالف من يقول

 .ت وقوفاقعدت قعودا، ووقف: أي
مؤكد لعامله، كقتلته قتال، ومبني : وينقسم املصدر إىل ثالثة أقسام
، (6)، وبالوصف كقتلته قتال شديدا(7)لنوعه باإلضافة كضربت ضرب األمري

 .( )ضربته ضربتني: ومبني للعدد، حنو
                                           

مصدر  فعل ماض وفرحا مصدر، وقتلته فعل وفاعل، ومفعول، وقتال فرح وإعراب( 1)
 .منصوب على املصدرية

 .فجلست وقمت فعل وفاعل، وقعودا ووقوفا، مصدران منصوبان على املصدرية( 2)
 .فعل وفاعل وضرب مصدر منصوب على املصدرية، واألمري مضاف إليه: فضربت( 7)
مصدر منصوب على املصدرية وشديدا نعت : فعل وفاعل، ومفعول وقتال: فقتلته( 6)

 .لقتال
مصدر منصوب على املصدرية، وعالمة نصبه الياء املفتوح ما قبلها : فضربت(  )

 .املكسور ما بعدها، نيابة عن الفتحة ألنه مثىن
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 َظْرِف الَزَماِن: َباُّب

 (3)َوَظْرِف اْلَمَكاِن

 
 ،(1)«ىف»ّب بّتقديراسم الزمان املنصو: ظرف الزمان هو

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
، (1)ضربته كل الضرب: كل، حنو: وينوب عن املصدر مثانية، منها

َوَلْو َتَقَوَل َعَلْيَنا َبْعَض اْلَأَقاِويِل: وبعض حنو
ضربته : ، والعدد، حنو(2)

َلا ُأَعِذُبُه َأَحًدا: ، وضمريه حنو(7)عشرين ضربة
ضربته : ، واآلله حنو(6)

واسم  ،(4)ضربته ذلك الضرب: ، واسم اإلشارة حنو( )سوطا مقرعة، عصا
 .(7)ضربته أشد الضرب: واسم التفضيل، حنو

: الوعاء مطلقا واصطالحا: املسميني باملفعول فيه، والظرف لغة( 1)
 .ما ذكره املصنف

 االسم الدال على الزمان املنصوب: ظرف الزمان هو: أي( 2)

                                           

 .نائب مناب املصدر، منصوب بفتحة ظاهرة، والضرب مضاف إليه: فكل( 1)
ضمري مبين على : جار وجمرور، ونا: فعل ماض، وعلينا: فلو حرف شرط، وتقول( 2)

 .نائب مناب املصدر، واألقاويل مضاف إليه: وبعض السكون حمله جر،
 .متييز: نائب مناب املصدر، وضربة: فعشرين( 7)
 ضمري نائب مناب املصدر: فعل مضارع مرفوع، واهلاء: عذبأفال، نافية، و( 6)
 .فسوطا، ومقرعة، وعصا، كل منها نائب مناب املصدر، منصوب بفتحة ظاهرة(  )
اب املصدر، مبين على السكون، حمله نصب، والكاف فذا اسم إشارة، نائب من( 4)

 .نعت منصوب بفتحة ظاهرة: حرف خطاب والضرب
 .فأشد نائب مناب املصدر، والضرب مضاف إليه( 7)
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، (1)، وسحرا، وغدا(1)، وغدوة، وبكرة(3)كو اليوم، والليلة
، وأمدًا، وحينًا وما أشبه (4)وعّتمًة، وصباحًا، ومساءًا، وأبدًا

 .(5)ذلك
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

يف الدالة على : باللفظ الدال على املعىن الواقع فيه، املتضمن معىن
: ناصب للظرفالظرفية، وإن مل يصرح بلفظها، وسواء املبهم واملختص، وال

تارة يكون مذكورا، كصمت يوم اخلميس، وتارة حمذوفا جوازا كما إذا 
 .يوم اخلميس، ووجوبا كيوم اخلميس صمت: مىت صمت؟ تقول: قيل

تقول صمت اليوم أو يوما، أو يوم اخلميس، واعتكفت الليلة أو ( 1)
 .(1)ليلة اجلمعة، أو ليال

 .أزورك بكرة: أزورك غدوة، أو: حنو( 2)
 .أزورك غدا: أزورك سحرا، أو: حنو (7)
 .(2)ال أكلم زيدا، أبدا: وهو الزمان املستقبل، الذي ال غاية ملنتهاه، حنو( 6)
: ، وحينا(7)ال أكلم زيدا أمدا: أمدا ظرف لزمن مستقبل، حنو(  )

، وما أشبه ذلك من أمساء الزمان املبهمة، (6)قرأت حينا: لزمن مبهم تقول
 .ضحى وضحوة: ن، واملختصة، حنووقت وساعة، وزما: حنو

ما هو ثابت التصرف واالنصراف، كيوم وليلة، : وهذه األمثلة منها
ومنفيهما، كسحر، وثابت التصرف منفي االنصراف، كغدوة، وبكرة، 

 .وثابت االنصراف منفي التصرف كعتمة ومساء
                                           

ظرف منصوب على : فكل من اليوم أو يوما، أو يوم، أو الليلة، أو ليلة، أو ليال( 1)
 .الظرفية

وزيدا مفعول وأبدا ظرف منصوب على  فال نافية، وأكلم فعل مضارع مرفوع،( 7، 2)
  .الظرفية وأمدا ظرف

 .ظرف منصوب على الظرفية: وحينا ،فقرأت فعل وفاعل( 6)
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، (3)«يف»اسم املكان املنصوّب بّتقدير : وظرف املكان هو
وُقَداَم، َوَوراَء، وفوق، وحتت، وعنَد،  أماَم، وخلف،: كو

 .(1)،وِحذاَء، وتلقاَء وّمَث، وُهنا، وما أشبه ذلك(1)وإزاَء
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

االسم الدال على املكان، املنصوب : وظرف املكان، هو: أي( 1)
الدالة على « يف»: باللفظ، الدال على املعىن الواقع فيه، املتضمن معىن

 .ظرفيةال
: مقابل، حنو: جلست أمام الشيخ، وإزاء مبعىن: أمام، تقول( 2)

 .(1)جلست إزاء زيد
إشارة إىل املكان القريب ومث بفتح : قريبا، وهنا: حذاء مبعىن( 7)

: من أمساء املكان، واألمكنة املبهمة، حنو: الثاء للبعيد، وما أشبه ذلك يعين
 .، وما أشبههاسٍخوفر مينة، ويسرة، وأمساء املقادير كميٍل

                                           

: ظرف، وزيد: فأمام ظرف، منصوب على الظرفية، والشيخ مضاف إليه، وإزاء( 1)
 .مضاف إليه
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 (3)اْلَحاِل: َباُّب

 

 
، (1)ملا انبهم من اهليئات االمُسن املنصوُّب، املفِسُر: احلال هو

 ،(1)«جاء زيٌد راكبًا»: كو قولك
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

: اهليئة، والصفة، واصطالحا: تذكر، وتؤنث، وهي لغة: احلال( 1)
 .ما ذكره املصنف

ما : االسم صرحيا، أو مؤوال الفضلة واملراد هنا: هواحلال : أي( 2)
: ليس جزءا من الكالم، املنصوب بالفعل، أو شبهه، املفسر ملا انبهم أي

الصفات الالحقة للذوات : استبهم، استغلق، واستعجم، ومن اهليئات
 .إهنا اليت تصلح جوابا لكيف: وقيل

ت إيقاع الفعل إمنا جيء هبا قصدا لتبيني حالة صاحبها، وق: فاحلال
َقاِتُلوا اْلُمْشِرِكنَي منه، وجتيء من الفاعل، ومن املفعول ومنهما مجيعا كـ 

َكاَفًة
، وجتيء من اسم الفاعل، واسم املفعول، واسم املصدر، وأفعل (1)

 .التفضيل، والصفة املشبهة
 .حال من زيد: فراكبا( 7)

                                           

 فعل أمر مبين على ما جيزم به مضارعه، وهو حذف النون والواو : قاتلوا( 1)
 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء املكسور ما قبلها، : اعل، واملشركنيف

املفتوح ما بعدها نيابة عن الفتحة، ألنه مجع مذكر سامل، وكافة حال منصوب على 
 .احلال
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وما  «بًالقيُت َعبَد اهلل راك»و (3)«ركبُت الفرَس مسرجًا»و
، وال يكون إال بعد متام (1)وال يكون إال نكرة. (1)أشبه ذلك

 .(5)، وال يكون صاحبها إال معرفة(4)الكالم
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .حال من الفرس: فمسرجا( 1)
حال من التاء، أو من عبد اهلل، وال : من األمثلة، وماشيا: أي( 2)

مررت هبند : جتيء من اجملرور باحلرف حنوجتيء من املبتدأ عند اجلمهور، و
َأْن َيْأُكَل َلْحَم َأِخيِه َمْيًّتا: ، ومن املضاف حنو(1)جالسة

، والغالب أن (2)
 .احلل ال تكون إال مشتقة منتقلة

ألهنا لو كانت معرفة لتوهم أهنا نعت للمنعوت وما أتى منها ( 7)
 .(7)معرفة فهو مؤول بالنكرة كاجتهد وحدك

 .(6)يء متقدمة، كراكبا جاء زيدجتا فضلة وقد لكوهن( 6)
، وغريه، وقل ( )ملية موحشا طلل: نكرة معها مسوغ، حنو: أو(  )

 .(4)كصلى وراءه رجال قياما: جميئها بدونه
                                           

 .حال منصوب على احلال: جار وجمرور، وجالسة: فعل وفاعل، وهبند: فمررت( 1)
مفعول، : مضارع منصوب بأن، وحلفعل م: حرف مصدري ونصب، ويأكل: فأن( 2)

مضاف إليه جمرور باملضاف، وعالمة جره الياء نيابة عن الكسرة ألنه من : وأخيه
 .حال منصوب على احلال: األمساء اخلمسة، واهلاء مضاف إليه، وميتا

حال منصوب على احلال، والكاف : فاجتهد فعل أمر مبين على السكون ووحد( 7)
 .ضمري مضاف إليه

 .فاعل: فعل ماض، وزيد: كبا حال مقدم، منصوب على احلال وجاءفرا( 6)
اسم جمرور بالالم، وعالمة جره الفتحة نيابة عن الكسرة : جار وجمرور، ومية: ملية(  )

: ألنه اسم ال ينصرف، واملانع له من الصرف علتان فرعيتان من علل تسع، ومها
 .مبتدأ: وب على احلال وطللحال منص: العلمية والتأنيث اللفظي املعنوي، وموحشا

حال : فاعل، وقياما: ظرف واهلاء مضاف إليه، ورجال: فعل ماض، ووراء: فصلى ( 4)
 .منصوب على احلال
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 ( 3)الَّتْمِييِز: َباُّب
 
 

االسم، املنصوُّب، املَفِسر ملا انبهم من : الّتمييز هو
 «َتَفَقأ بكٌر شحمًا»و «يٌد عرقًاتَصَبَب ز»: ، كو قولك(1)الذوات

 ،(1)«طاَّب حممٌد نفسًا»و 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

متييز ومميز، : فصل الشيء عن غريه، ويقال فيه: التمييز لغة( 1)
 .وتفسر ومفسر، وتبيني ومبني

االسم الصريح فال يكون مجلة املنصوب بفعل : التمييز هو: أي( 2)
خفي من الذوات أو من : دار املفسر ملا انبهم أيأو وصف أو عدد أو مق

حمول عن : حمول وغري حمول، واحملول ثالثة أقسام: النسب، وهو نوعان
 .الفاعل، كما مثل

الفعل املسند إىل الفاعل، والثاين : فالناصب يف هذه األمثلة هو( 7)
َوَفَجْرَنا اْلَأْرَض ُعُيوًنا: حمول عن املفعول حنو

َأَنا : تدأ حنو، وعن املب(1)
َأْكَثُر ِمْنَك َماًلا

 .(7)امتأل اإلناء ماء: ، وغري احملول حنو(2)

                                           

 .متييز منصوب على التمييز: مفعول، وعيونا: فعل وفاعل، واألرض: ففجرنا( 1)
بتدأ مرفوع، خرب امل: فأنا ضمري مبين على السكون، حمله رفع على االبتداء، وأكثر( 2)

 .متييز منصوب على التمييز: جار وجمرور، وماال: ومنك
 .متييز منصوب على التمييز: فاعل مرفوع، وماء: فعل ماض، واإلناء: فامتأل( 7)
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 (3)«ملكُت تسعني نعجة»و  «اشّتريُت عشرين كّتابًا»و 
وال يكون إال ، (1)«أمجُل منَك وجهًا»و  «زيٌد أكرَم منَك أبًا»و

 .(4)، وال يكون إال بعد متام الكالم(1)نكرة
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

هذان مثاالن ملا استبهم من الذوات،ومنه متييز املقادير، كرطل ( 1)
 .، وما أشبه ذلك(1)زيتا، وقفيز برا، وشرب أرضا

وهذا من متييز النسبة أخره ألن شرط نصب التمييز الواقع بعد ( 2)
 .(2)أن يكون فاعال يف املعىن كما يف املثالني: اسم التفضيل

وطبت : وجوزه أهل الكوفة واستدلوا بقولهعند أهل البصرة ( 7)
 .(7)النفس يا قيس عن عمرو

فال جيوز تقدمي املميز على عامله، وجيوز إن كان مشتقا وهو ( 6)
 .قليل

                                           

 .متييز منصوب على التمييز: متييز، وأرضا: امتييز، وبًر: فزيتا( 1)
متييز : وجمرور، وأباجار : خرب املبتدأ، ومنك: مبتدأ، وأكرم: زيد: وإعراهبما( 2)

متييز منصوب : معطوف على أكرم مرفوع، ووجها: منصوب على التمييز، وأمجل
 .على التمييز

: حرف نداء، وقيس: متييز منصوب على التمييز، ويا: فعل وفاعل، والنفس: فطبت( 7)
 .جار وجمرور: منادى مبين على الضم، حمله نصب بياء النداء، وعن عمرو
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 (3)ْاالْسِّتْثَناِء: َباُّب

 
 

، وغري، َوِسَوى، (1)إَلا: ، وهي(1)وحروف االسّتثناء مثانية
فاملسّتث  بإّلا ُينصُب . (5)ا، َوخال، وعدا، َوحاش(4)َوُسوى، َوسَواٌء

 ،(1)إذا كان الكالم تامًا موجبًا
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلخراج بإال أو : مطلق اإلخراج، واصطالحا: االستثناء لغة( 1)
إحدى أخواهتا، ما لواله لدخل يف الكالم السابق، ويصح محله على 

االسم الواقع بعد إال : وهواملستثىن من إطالق املصدر وإرادة اسم املفعول، 
 .أو إحدى أخواهتا

تغليبا، : مثانية، ومساها حروفا: وأدوات االستثناء الدالة عليه: أي( 2)
إال واسم باالتفاق : حرف باالتفاق وهي: وإال فمنقسمة إىل أربعة أقسام

ليس وال يكون : غري وسوى، بلغاهتا الثالث، وفعل باالتفاق، وهو: وهي
نية، بعد ليس وال يكون إذا عدت سوى بلغاهتا الثالث ومها متام الثما

متردد بني الفعلية واحلرفية، وهو خال، وعدا، : واحدة، والقسم الرابع
 .وحاشا
 .ألهنا أم الباب وحروف باالتفاق: بدأ هبا( 7)
 .أمساء باالتفاق: وهي( 6)
فعالن : بني الفعلية، واحلرفية وليس وال يكون: وهذه مترددة(  )
 .اق، ومل يذكرهاباالتف
 ، ينصب وجوبا إذا كان الكالم قبلها تاما موجبا: فاملستثىن بإال: أي( 4)
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 ،(3)«خرج الناُس إال عمرًا»و  «قال القوُم إال زيدًا» :كو
وإن كان الكالك منفيًا تامًا جاز فيه البدُل والنصُب على 

إن كان و (1)«ما قام القوُم إال زيٌد وإال زيًدا»، كو (1)االسّتثناء
« ما قام إال زيد»الكالم ناقًصا، كان على حسب العوامل، كو 

 .(4)«ما مررُت إال بزيٍد»و «ما ضربُت إال زيدًا»و
 .(5)واملسّتث  ِبِسوى، َوُسوى، َوَسَواِء، َوَغرٍي جمروٌر ال غرُي

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
املثبت، وهو : يمأن يذكر فيه املستثىن منه، واملوجب بفتح اجل: والتام

 .ما ال يسبقه نفي، وال شبهه
 .منصوبان على االستثناء: فزيدا، وعمرا( 1)
وإن كان الكالم الذي قبل إال منفيا بأن تقدم عليه نفي، أو : أي( 2)

البدل والنصب، إذا كان متصال : شبهه، تاما بأن ذكر املستثىن منه جاز فيه
 .االستثناءفيتعني النصب على : وأما إذا كان منفصال

: بالرفع على البدل من القوم وزيدا يف املثال الثاين: فزيد( 7)
بالنصب على االستثناء وجاز باجلر على البدل، والنصب على االستثناء يف، 

ما رأيت : مررت بالقوم إال زيد، وإال زيدا، وبالنصب ال غري، يف حنو: حنو
 .القوم إال زيدا، بدال من املنصوب أو منصوبا بإال

حنو ما قام إال زيد بالرفع، وما رأيت إال زيدا بالنصب، : أي( 6)
: وما مررت إال بزيد باجلر، ويسمى مفرغا ألن ما قبل إال من العوامل

 .تفرغ للعمل فيما بعدها
غري وِسوى، وُسوى، وَسواء، إليه ال غري، : جمرور بإضافة: أي(  )

 وسواء، ما يعطاه فال جيوز فيه غري اجلر، وتعطى غري، وِسوى، وُسوى،
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قام »، كو (3)واملسّتث  خبال، وعدا، وحاشا، جيوُز نصُبُه وجُرُه
حاشا »، و«عداال عمرًا وعمرو»و (1)«القوُم خال زيدًا، وزيٌد

 .(1)«بكرًا وبكٍر
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

االسم الواقع بعد إال، من وجوب النصب بعد الكالم التام املوجب، 
ال من جواز االتباع بعد التام املنفي، ومن اإلجراء على لكن على احل

 .حسب العوامل، يف الناقص املنفي
 .على تقدير احلرفية، والفعلية( 1)
يف املثال : مفعول به منصوب، وزيد: فعل ماض، وزيدا: فخال( 2)
 .حرف جر: باجلر على أن خال: الثاين

: ت هبا فهيبالنصب، واجلر، على وزن ما قبله، لكن إن نصب( 7)
أفعال وإن جررت هبا فيه حروف، وهذا ما مل تدخل عليها ما املصدرية، 

 : وإال تعني النصب كقول الشاعر
 .(3)أال كل شيء ما خال اهلل باطل

                                           

فعل : النافية، وخال: مضاف إليه، وما: مبتدأ، وشيء: ستفتاح، وكلأداة ا: فأال( 1)
منصوب على التعظيم، : هو، واالسم الشريف: ماض فاعله مستتر وجوبا تقديره

 .خرب ما مرفوع: وباطل
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 (3)اَل: َباُّب

 

 
تنصُب النكرات بغري تنوين إذا باشرِت  «ال»اعلم أن 

 .(1)«ال رجَل يف الدار»كو  (1)«ال»النكرة ومل تّتكرر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .اليت لنفي حكم اجلنس، املسماة ال التربئة: أي( 1)
اعلم أن ال النافية للجنس تعمل عمل إن ملشاهبتها هلا، : أي( 2)

فتنصب النكرات وجوبا لفظا أو حمال بغري تنوين، إذا باشرت النكرة فلم 
ال غالم : ، حنويفصل بينهما فاصل، ومل تتكرر ال، فتنصب النكرة لفظا

إما أن يكون مضافا، أو : ، وحمال كما مثل، فإن معموهلا(1)سفر حاضر
 .ما ليس مضافا، وال شبيها باملضاف: شبيها باملضاف، أو مفردا، وهو

امسها مبين معها : نافية للجنس، تعمل عمل إن، ورجل: فال( 7)
، أن يكون امسها نكرة: على الفتح، حمله نصب فشرط نصبها النكرات

وخربها نكرة، وأن يتقدم امسها على خربها، وأن ال تقترن جبار، وإال 
 .أمهلت

                                           

فال نافية للجنس تعمل عمل إن، وغالم امسها منصوب، وعالمة نصبه فتحة ظاهرة ( 1)
 .ها مرفوعربخ: يف آخره، وسفر مضاف إليه وحاضر
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ال »كو  (3)«ال»فإن مل ُتباِشرها وجَب الرفُع ووجَب تكراُر 
 .(1)«يف الدار رجٌل وال امرأٌة

: ، فإن شئت قلت(1)وإن تكررت جاز إعماُلها وإلغاُؤها 
ال رجل يف : قلت وإن شئت. (4)«ال رُجَل يف الداِر وال امرأٌة»

 (5)الدار وال امرأة
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

فإن مل تباشر ال النكرة بأن فصل بينها فاصل، وجب الرفع : أي( 1)
 .على االبتداء ووجب تكرار ال كما مثل

 .(1)اجلار واجملرور: فأمهلت حني فصل بينها وبني االسم( 2)
ة، جاز إعماهلا بنصب، وإن تكررت ال، مع مباشرة النكر: أي( 7)

 .رجل يف املثال اآليت، وجاز إلغاؤها برفعه، يف املثال الثاين: حنو
ال رجل يف الدار وال امرأة : فإن شئت قلت على اإلعمال: أي( 6)

 .بفتح رجل ورفع امرأة، أو فتحها، أو نصبها
ال رجل يف الدار وال امرأة : وإن شئت قلت على اإللغاء: أي(  )

مخسة أوجه، ثالثة : ع امرأة أو فتحها فللنكرة بعد ال الثانيةبرفع رجل ورف
 .مع فتح النكرة األوىل، واثنان مع رفعها

                                           

جار وجمرور، ورجل مبتدأ مرفوع، والواو حرف عطف، وال : فال نافية، ويف الدار( 1)
 .معطوف على رجل مرفوع: نافية، وامرأة



 114 

 
 
 

 (3)اْلُمَنادى: َباُّب

 
 

، (1)رة املقصودةك، والن(1)املفرُد العلم: املنادى مخسة أنواع
 .(5)، واملّضاُف، والشبيه باملّضاِف(4)والنكرُة غري املقصودُة

 على يبنيان ـودة فـرة املقصـنكـوال لم، فأما املفرد الع

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
ه وجوبا وهو أقسام املفعول به، الذي حذف عامل من: وهو( 1)

هو االسم الذي يدخل : الطلب مطلقا حبرف أو بغريه، واصطالحا: لغة
عليه يا، أو إحدى أخواهتا السبع، اهلمزة، وأي مقصوتني، أو ممدوتني، 

وهيا، ووا، فاهلمزة للقريب، وأي للمتوسط، ويا، وأيا للبعيد،  وأيا،
دى اوا، خمتصة بالندبة، فال تستعمل إال يف املن: واجلمهور على أن

 .املندوب، متوجعا منه، أو متفجعا عليه
ما ليس مضافا وال شبيها باملضاف، فشمل املثىن : وهو( 2)

 .واجملموع
 .املعينة بالنداء: أي( 7)
 .لذات، وإمنا املقصود واحد من أفرادهابا: أي( 6)
 .اسم اتصل به لفظ من متام معناه: وهو(  )
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 (1)«يا رجُل»و  «يا زيُد»، كو (3)الّضم من غري تنوين
 .(1)والثالثة الباقية منصوبة ال غري

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
ن من غري تنوين أل: يف حالة االختيار، وال حاجة إىل لفظة: يعين( 1)

 .كل مبين ال ينون
فيا زيد للمفرد العلم، وكذا يا زيود، ويا هنود، ويا رجل، ويا ( 2)

 .(1)للنكرة املقصودة: موسى، ويا قاضي، ويا حذام
النكرة املقصودة، واملضاف واملشبه : والثالثة الباقية وهي: أي 29)

وت يا غافال وامل: باملضاف منصوبة ال غري، فال جيوز فيها غري النصب حنو
يطلبه، ويا عبد اهلل، ويا حسنا وجهه، ويا طالعا جبال، ويا رفيقا بالعباد، 

 .(2)وكل منادى، منصوب بالفتحة الظاهرة

                                           

حرف : مبين على الضم حمله نصب بيا النداء، ويا منادى :فيا حرف نداء، وزيد( 1)
ين على الضم، نداء، وزيود منادى، مبين على الضم حمله نصب، وهنود منادى مب

منادى : حرف نداء، وموسى: مبين على الضم حمله نصب، ويا: حمله نصب، ورجل
منادى مبين على الضم : حرف نداء، وقاضي: مبين على الضم املقدر، ويا قاضي، يا

منادى مبين على الضم املقدر حمله : حرف نداء، وحذام: املقدر، ويا حذام، يا
 .نصب بياء النداء

منادى منصوب بياء النداء، وعالمة نصبه فتحة ظاهرة يف : داء، وغافالحرف ن: فيا( 2)
: ويا حرف نداء، وعبد: فعل مضارع، واهلاء مفعول: مبتدأ، ويطلبه: آخره، واملوت

حرف نداء، : منادى منصوب بياء النداء، واالسم الشريف مضاف إليه، ويا
ضمري مضاف : هلاءفاعل مرفوع، وا: منادى منصوب بياء النداء، ووجهه: وحسنا

جار : منصوب بياء النداء، وبالعباد: منصوب بياء النداء، ورفيقا: إليه، وطالعا
 .وجمرور
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 (3)اْلَمْفُعوِل ِمْن َأْجِلِه: َباُّب

 

 
، (1)االسم، املنصوُّب، َيذكُر بيانًا لسبب وقوع الفعل: وهو

ابّتغاء قصدتك »و (1)«قام زيد إجالاًل لعمرو»: كو قولك
 .(4)«معروفك

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
ويسمى املفعول له، املفعول ألجله، وعرفه بعضهم بتعريف ( 1)

هو املصدر القليب املعلل حلدث شاركه يف : جامع لشروطه اخلمسة فقال
 .الزمان، والفاعل، ولو تقديرا، كما عرفه املاتن

: املنصوب يعين االسم املصدر: واملفعول ألجله، وهو: أي( 2)
حكمه الذي يذكر علة بيانا لسبب وقوع الفعل الصادر من فاعل، وال بد 

أن يكون مصدرا، وأن يكون قلبيا، وأن يتحد مع : فيه من مخسة شروط
 .عامله، وأن يتحد يف الفاعل، وأن يكون مفيدا للتعليل

 .فإجالال مفعول من أجله( 7)
أنه ال فرق بني الفعل : ثالنيوتبني بامل (1)فابتعاء مفعول من أجله( 6)

 .املتعدي، والالزم، وبني املصدر املضاف وغريه

                                           

مضاف إليه، والكاف : منصوب، وعالمة نصبه فتحة ظاهرة يف آخره ومعروف( 1)
 .مضاف إىل معروف
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 (3)اْلَمْفُعوِل َمَعُه: َباُّب

 

 
االسُم املنصوّب الذي ُيذكر لبيان من ُفِعَل َمَعُه : وهو

اسّتوى املاء »و «جاء األمرُي واجليش»: و قولك، ك(1)الفعل
 .(1)«واخلشبة

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
اسم تلك الذات، واملنصوب بالفعل، أو شبهه، حبيث : هو( 1)

 .يسبقه مجلة فعلية، أو إمسية فيها معىن الفعل وحروفه، الواقع بعد واو املعية
وهو الفعل الصريح، فشمل املفرد واملثىن، واجلمع للمذكر : أي( 2)

ذكر واملؤنث، وخرج به الفعل واجلملة، املنصوب بعد واو املعية، الذي ي
 .لبيان الذات اليت فعل الفاعل الفعل مبصاحبتها

: مفعول معه منصوب، واخلشبة: واو املعية، واجليش: فالواو( 7)
املسبوق : ، وجيوز عطفها على ما قبلهما، وكذا(1)مفعول معه منصوب

جبملة فعليه كسرت والنيل، أو إمسية فيها معىن الفعل وحروفه، كأنا سائر 
 .(2)والنيل

                                           

ل معه مفعو: واو املعية، واخلشبة: فاعل مرفوع، والواو: فعل ماض، واملاء: فاستوى( 1)
 .منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة يف آخره

خرب املبتدأ مرفوع، : ضمري مبين على السكون، حمله رفع على االبتداء وسائر: فأنا( 2)
 .مفعول معه منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة يف آخره: املعية، والنيلواو والواو 
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وأخواِتها فقد تقدم  «إَن»وأخواِتها واسم  «كان» وأما خرب
 .ذكُرُهما يف املرفوعاِت

 .(3)وكذلك الّتوابُع؛ فقد تقَدَمْت ُهناَك
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

سرت واجلبل ووجوب : وجوب النصب، حنو: فله ثالث حاالت
 .قام زيد وعمرو، وجواز األمرين كما مثل: العطف حنو

 .عن إعادة ذلك مفصال فأغىن: أي( 1)
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 (3)اِءَمْسأَلْا اِتوَضُفْخَم: اُّبَب

 

 
 ، وخمفوض(1)، خمفوض باحلرف(1)املخفوضات ثالثة

 .(5)، وتابٌع للمخفوض(4)باإلضافة
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

األمساء املخفوضات، وإضافتها لبيان الواقع، وأخرها : أي( 1)
 .لضعف عاملها

ثالثة وزيد اجلر : املشهورة عند النحاةاملخفوضات : أي( 2)
 .(1)هذا حجر ضب خرب: باجملاورة كقوهلم

 .جمرور بأحد حروف اجلر: أي( 7)
غالم : أن اجلر باملضاف، حنو: العامل فيه اإلضافة، واملعتمد: أي( 6)

 .زيد، فزيد جمرور باملضاف
 لخمفوض بالتبعية للمخفوض، وصحح غري واحد، أن العام: أي(  )
مررت بزيد الفاضل، وقد اجتمعت : تابع، هو العامل يف املتبوع حنويف ال

 .(2)الثالثة يف البسملة
                                           

على االبتداء، فع راسم إشارة مبين على السكون حمله : حرف تنبيه، وذا: فها( 1)
جمرور : مضاف إليه جمرور باملضاف، خرب: خرب املبتدأ مرفوع، وضب: وجحر

 .باجملاورة وعالمة جره كسره ظاهرة يف آخره
اسم جمرور وعالمة جره كسرة ظاهرة يف آخره، واالسم : حرف جر، واسم: فالباء( 2)

، والنعت نعت لالسم الشريف: مضاف إليه جمرور باملضاف، والرمحن: الشريف
 .نعت ثان: يتبع املنعوت يف إعرابه فتبعه يف اجلر، والرحيم
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ما خيفُض  ن، وإىل، وعن، : فأما املخفوض باحلرف فهو
، وُحُروِف القسِم، (3)وعلى، ويف، ورَّب، والباِء، والكاِف، والالم

 . (4)ْد، وُمنُذ، وِبُم(1)، أو بواِو ُرَّب(1)الواُو، والباُء، والّتاُء: وهي
 ،(5)«غالُم زيٍد»: و قولكحوأما ما خيفض باإلضافة، فن

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
: سرت من البصرة إىل الكوفة، وعن حنو: فبمن وإىل، حنو( 1)

قرأت يف : حنو: علوت على اجلبل، ويف: رويت عن زيد، وعلى حنو
ذ باهلل، والكاف أعو: رب رجل كرمي، والباء حنو: املصحف، ورب حنو

 .(1)املال لزيد: زيد كاألسد، والالم حنو: حنو
 .(2)واهلل، وباهلل، وتاهلل: حنو( 2)
 .(7)وليل كموج البحر، أي ورب ليل: حنو( 7)
 .(6)جلس مذ يوم اخلميس، ومنذ يوم اجلمعة: حنو( 6)
 .خمفوض بإضافته إىل غالم: فزيد(  )

                                           

: اسم جمرور مبن، والكوفة: ةحرف جر، والبصر: فمن البصرة جار وجمرور، من( 1)
جمرور بإىل، وزيد جمرور بعن، واحلبل جمرور بعلى، واملصحف جمرور بفي،  اسم

م جمرور بالباء، نعت لرجل، واالسم الشريف اس: جمرور برب، وكرمي ورجل
اسم جمرور بالالم، وعالمة جره كسرة ظاهرة : اسم جمرور بالكاف، وزيد: واألسد
 .يف آخره

حرف قسم وجر، واالسم الشريف مقسم به جمرور، : جار وجمرور، الواو: فواهلل( 2)
: حرف قسم وجر، وتاهلل: جار وجمرور، والباء: وعالمة جره كسر اهلاء تأدبا، وباهلل

 .حرف قسم وجر، واالسم الشريف مقسم به جمرور: ر، والتاءجار وجمرو
جمرور برب مقدرة، وعالمة جره كسرة ظاهرة يف : واو رب، وليل: وإعرابه الواو( 7)

 .آخره
حرف : اسم جمرور مبذ، ومنذ: حرف جر، واخلميس: فعل وفاعل، ومذ: فجلست( 6)

 .مضاف إليه: جمرور مبنذ، واجلمعة: جر، ويوم
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ما ُيَقدُر  ن؛ فالذي ما ُيَقَدُر بالالم، و: وهو على قسمني
ثوُّب »والذي يقدُر ِبِمن، كو  (3)«غالُم زيٍد»يقدر بالالم كو 

 .(1)وما أشبه ذلك «خاَتُم حديد»و  «باُّب ساٍج»و  «َخٍز
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

غالم زيد، أو : وما يقدر بالالم الدالة على امللك حنو: أي( 1)
 .(1)باب الدار: االختصاص، حنو

من خز، وباب ساج، : ثوب خز، أي: وما يقدر مبن، حنو: أي( 2)
، وما أشبه ذلك، من أمثلة (2)من حديد: من ساج، وخامت حديد، أي: أي

 .القسمني األولني، أو الثالثة، وأما تابع املخفوض فتقدم يف املرفوعات
 
 ةـتّتم

يف إذا كان املضاف إليه ظرفا للمضاف، : تارة تكون مبعىن: اإلضافة
من إذا كان املضاف بعضا من املضاف إليه : مكر الليل، وتارة مبعىنك

كثوب خز، ويصح اإلخبار باملضاف إليه كالثوب خز، بالرفع، فإن مل 
يصح، تعني أن تكون اإلضافة على معىن الالم كيد زيد، وكل أمر ذي 

 .وصلى اهلل على حممد وآله وصحبه وسلم (7)بال
 

                                           

: الدارومضاف، : مضاف إليه جمرور باملضاف، وباب: مضاف، وزيد: فغالم( 1)
 .مضاف إليه جمرور باملضاف

: مضاف إليه، وخامت: مضاف، وساج: مضاف إليه، وباب: مضاف، وخز: فثوب( 2)
مضاف إليه، جمرور باملضاف وعالمة جره كسرة ظاهرة يف : مضاف، وحديد

 .آخره
مضاف : مضاف، وأمر: باملضاف، وكلمضاف إليه جمرور : مضاف، وزيد: فيد( 7)

وصلى اهلل على ... له جر نعت ألمرحماسم إشارة مبين على السكون، : إليه، وذي
 .حممد
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