النحو من الصفر إىل اإلتقان
إن من أحسن ما وضع يف النحو من املقدمات املختصرة واللُّمَعِ املشتهرة مقدمة الشيخ الفقيه أبي عبد اهلل حممد بن داود الصنهاجي الشهري بابن آجروم
فهي مفتاح علم اللسان ومصباح غيب البيان وهي وإن كانت سهلة العبارة واضحة املُثُل واإلشارة حتتاج إىل التنبيه على مغلقها وتتميمِ مُثُلهها
أبو زيد عبد الرحمن بن علي المكودي

تيسري العربية
اآلج ُّروم َّية
بَش ِح ُ
رْ
املنت تأليف اإلمام العامل العالمة

أبي عبد اهلل حممد بن حممد بن داود الصنهاجي
الشهري بابن آجروم (ت 723 :هـ)
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ضد ِم ْ
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ُ
ُ
ن
مقيم
فأَجَلها منها
األلس ِ

الَشح تصنيف

أبي معاذ إبراهيم احملمدي الشناوي
عفا اهلل عنه وعن والديه

ُ
الشريف يحطه عن َق ْد ِر ِه
لحن
ِ
يسق ُ
ُ
ط ِم ْ
ن
وتراه
ن لحاظ األع ُي ِ
وترى الدني َء إذا تكل َ
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ِ
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ن
ل
ِ
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موضوعات منت اآلجرومية
( )1باب الكالم

( )3باب األفعال

 -تعريف الكالم

 أقسامه :اسم وفعل وحرفمعىن
 -عالمات كل قسم

 أقسامها ثالثة :ماض ومضارع وأمر أحكامها من حيث اإلعراب والبناءَ
َ
 -النواصب عشرة واجلوازم مثانية عشر

( )2باب اإلعراب
 -تعريف اإلعراب

 -أقسامه الرفع والنصب واخلفض واجلزم

 عالمـات اإلعــراباألصليــة والفرعيـة
ومواضع كل عالمـة

 -ما خيتص باألمساء

( )4باب مرفوعات األمساء
( )1الفاعل ( )2نائب الفاعل ()3
املبتدأ ( )4اخلرب ( )5العوامل
الداخلة على املبتدأ واخلرب
وهي ثالثة أقسام( :أ) اسم كان
(ب) خرب إن (ج) ظن وأخواتها
( )6التابع للمرفوع

 أنواع املعرفة -تعريف النكرة

املخفوضات ثالثة أنواع:
( )1خمفوضات باحلرف ،وحروف اجلر
هي :من وإىل وعن وعلى  ...اخل
( )2خمفوضات باإلضافة

( )3خمفوضات بالتبعية

 -ما خيتص باألفعال

( )1االسم املفرد ( )2مجع التكسري
( )3مجع املؤنث السامل ( )4الفعل
 فصل املعربات قسمان :املضارع الذي مل يتصل بآخره شيء(أ) قسـم يعــرب باحلركات
وأشــار إىل املمنــوع من الصــرف
واملضـــــارع املعتـــــل اآلخـــــر
(ب) وقسم يعرب باحلروف

( )5النكرة واملعرفة

( )7باب املخفوضات من األمساء

( )1املثىن ( )2مجع املذكر السامل ()3
األمساء اخلمسة ( )4األفعال اخلمسة

( )6باب منصوبات األمساء
( )1املفعول به ( )2املصـدر ( )3ظرف الزمان ( )4ظرف املكـان
( )5احلـال ( )6التمييـز ( )7املستثىن ( )8اسـم ال ( )9املنادى
( )10املفعــول من أجلـه ( )11املفعول معه ( )12خبـر كــان
( )13اســم إن ( )14التابــع للمنصـــوب

( )1اخلفض = اجلر

باب الكـــالم

ً
( )2التنوين نون ساكنة تلحق آخر االسم لفظا ال خطا زيـد – زيـدا – زيـدٍ
لغري توكيد

 -تعريف الكالم

اجلملة االمسية
واجلملة الفعلية

الصوت املشتمل على بعض
احلروف اهلجائية (أ – ي)

أمثلة :

( )3دخول األلف والالم (أل) عليه

 القصد جعل اللفظ دليال على املعىنعلى وفق االستعمال العربي

( )1دخول (قد) عليه

أقســـام الكـــالم

 -قـــم

قد قام – قد يقوم

( )2دخول السني وسوف سـيقوم – سوف يقوم

 -قام زيد

ُ

الــرجل – الــغالم – الــشجرة

ُ َّ
من – إىل – عن – على  -يف – رب – الباء –
( )4دخول حروف اجلر عليه وهيِ :
الكاف – الالم – واو القسم وباؤه وتاؤه

فائدة تامة حيسن السكوت عليها

 -زيد قائم

الكسرة (أو ما ناب عنها) التي
حتدث عند دخول عامل اجلر

مررت بـزيد

كلمة دلت على معىن يف نفسها
مقرتن بزمن (زيد – حديقة)
غري
ٍ

كلمة دلت على معىن يف غريها (ل –
باء القسم وتاء القسم – من – يف – عن)

على
كلمة َ َ
ُ
دلت َ
معىن يف نفسها مقرتنٍ
بزمن (ذهب  -يذهب  -اذهب)

( )3دخول تاء التأنيث
الساكنة عليه

قامــت هند
وذهبــت سعاد

(ج) عالمة احلرف
عدم قبوله شيئا من عالمات االسم وال شيئا من عالمات الفعل

بـــــــاب اإلعــــــراب
 تعريف اإلعراب:زيــد

قــام زيـــد
ً
رأيـت زيـــدا
مررت بزيـــدٍ

 -أقسام اإلعراب:

هو تغيري أحوال أواخر الكلم الختالف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا
خيشـــى الفتـــى

االسم املتمكن
= االسم (املعرب)
الفعل املضارع اخلايل من
َ
نون اإلناث ومن مباشرة
نون التوكيد

يدعـو الفتـى

يرمــي القاضـــي

(أ) مشرتك بني
األمساء واألفعال
( )1الرفع
ُ
يلعــب زيـــد

(ب) خمتص باألمساء (ج) خمتص باألفعال

( )3اخلفض = اجلر
( )2النصب
َ
َ
ُ
س
ولن يكتــب
الدر
ــد
بـزيـ
مررت
ٍ

( )4اجلزم
مل يلعــب زيـــد

تابع هذه العالمات يف الصفحة التالية

بـــــــاب اإلعــــــراب

فصل يف املعربــــات

 عالمات (أقسام) اإلعراب(ب) حروف

(أ) حركات
( )1الرفع بالضمة

( )2النصب بالفتحة

( )3اجلر بالكسرة

( )5النصب بالكسرة

( )6اجلر بالفتحة

( )4اجلزم بالسكون

(أ) االسم

م

االسم المعرب

نوع اإلعراب

الرفع

النصب

الجر

1

االسم المفرد

معرب بالحركات

بالضمة
زيــــد

بالفتحة
زيــــدًا

بالكسرة
زيــــد

( )7الرفع بالواو

( )10النصب باأللف

( )8الرفع باأللف

( )11النصب بالياء

( )9الرفع بثبوت النون

( )12النصب حبذف النون

( )13اجلر بالياء

( )14اجلزم حبذف
حرف العلة
( )15اجلزم حبذف
النون

(ب) الفعل

2

جمع التكسير

معرب بالحركات

بالضمة
رجـــال

بالفتحة
رجــ ً
ـاال

بالكسرة
رجـــال

م

الفعل المعرب

1

3

جمع المؤنث السالم

معرب بالحركات

بالضمة
مسلمات

بالكسرة
مسلمات

بالكسرة
مسلمات

الفعل المضارع الذي لم
يتصل بآخره شيء

2

 4الممنوع من الصرف

معرب بالحركات

بالضمة
أحمــــد

بالفتحة
أحمــــد

بالفتحة
بِأحمــــد

الفعل المضارع المعتل
اآلخر (واي)

5

المثنى

معرب بالحروف

باأللف
ـدان
الزيـ ِ

بالياء
الزيــدي ِن

بالياء
الزيــدي ِن

6

جمع المذكر السالم

معرب بالحروف

بالواو
مسلمون

بالياء
مسلميـن
ِ

بالياء
مسلميـن
ِ

7

األسماء الخمسة

معرب بالحروف

بالواو
أبــــوك

باأللف
أبــــاك

بالياء
أبـِـــيك

3

األفعال الخمسة
ـالن
ـالن  -تفعـ ِ
يفعـ ِ
يفعــلون  -تفعــلون
ـلــيـن
تفعـ
ِ

الرفع

النصب

الجزم

نوع اإلعراب
معرب بالحركات

بالضمة
يضـرب

بالفتحة
لن يضـرب

بالسكون
لم يضـرب

معرب بالحركات
والحذف

بالضمة
يــدعــو

بالفتحة
لن يــدعــو

بحذف
حرف العلة
لم يــدع

معرب بالحروف

بثبوت
النون
ـالن
يفعـ ِ

بحذف النون
لن يفعــال

بحذف النون
لم يفعــال

م العالمة نـوعـها

الكسرة
اليــاء

( )2املثىن
( )3مجع املذكر السامل

عالمة جر ( )1االسم املمنوع من الصرف

فرعية

الضــــــمة

عالمة رفع أصلية

4

ثبوت
النون

( )1االسم املفرد

( )2مجع التكسري

( )3مجع املؤنث السامل

( )4الفعل املضارع الذي مل
يتصل بآخره وال أوله شيء

( )1مجع املذكر السامل

( )2األمساء اخلمسة
( )1يف املثىن

 3حذف النون

 عالمات (أقسام) اإلعرابأمثلة
زيـد  -الفتــى  -هنـد  -حبلى
رجـالٌ – ُأســارٌىٌ -العذارٌى

اهلندات
ُ
يقــوم

ُ

املسلمـــون

أبوك أخوك محوك فوك ذو مال

جاء الزيـــدان

يفعالن – تفعالن
عالمة
( )1يف األفعال اخلمسة
يفعلون – تفعلون  -تفعليـن
رفع فرعية

م

العالمة

نـوعـها

الفتـحــة

3

األلف

عالمة
رفع فرعية

مواضعهـــا

َ

حذف حرف
2
العلة

عالمة نصب
أصلية

2

الواو

عالمة
رفع فرعية

1

( )1عالمات الرفع

ُ
مررت بأمحـــــد

( )3عالمات
اخلفض = اجلر

م

العالمة

نـوعـها

عالمة جر
فرعية

( )1األمساء اخلمسة

( )4عالمات اجلزم

3

( )3مجع املؤنث السامل

1

السكــون

2

( )2مجع التكسري املنصرف

مررت بـزيـدٍ وبالفتـى
ُ
ـال
بــرجــ
مررت
ٍ
ُ
مررت باهلنداتِ
ُ
مررت بأبيك وأخيك
َ
ُ
ن
ــ
يـ
بالزيــد
مررت
ِ
ُ
مررت
ـمــيــن
باملسل
ِ ِ

2

األلف

عالمة
نصب فرعية

3

الكسرة

4

اليـاء

1

 5حذف النون

عالمة
نصب فرعية

عالمة جزم فرعية

1

الفتحة

( )1االسم املفرد املنصرف

ُ أمثلة

م العالمة نـوعـها
عالمة جزم
أصلية

عالمة جر
أصلية

مواضعهـــا

بـــــــاب اإلعــــــراب

مواضعهـــا

أمثلة

( )1الفعل املضارع
الصحيح اآلخر

َ
مل يــذهـــب
ُ

( )1الفعل املضارع
املعتل اآلخر

مل يدَع  -مل خيـش
– مل يـــرمِ
مل يفعال – تفعال  -يفعلو
– تفعلو تفعلي

( )1األفعال اخلمسة

( )2عالمات النصب

مواضعهـــا

( )1االسم املفرد

( )2مجع التكسري
( )3الفعل املضارع إذا دخل
عليه ناصب ومل يتصل
بآخره شيء

( )1األمساء اخلمسة
( )1يف مجع املؤنث السامل

عالمة
نصب فرعية

( )1املثىن
( )2مجع املذكر السامل

عالمة
رفع فرعية

( )1يف األفعال اخلمسة

َ

أمثلة

ً
ً
زيـدا  -الفتــى  -هنـدا  -حبلى
ال – ُأســارٌىٌ -العذارٌى
رجـ ً ٌ

َ

َ

لن يقــوم لن خيشـــى
رأيت أباك وأخاك ومحاك
وفاك وذا مال

رأيت املسلماتِ
ُ

َ

ـن
رأيت املسلمـيُ ِ
مــيـــن
رأيت املسل ِ
َ

لن يفعال – تفعال  -يفعلو – تفعلو
تفعلي

فـصـــل املعـربـــــات

(أ) أمســاء
( )1قسم يعرب باحلركات

املعـــربــات قسمـــان

(ب) أفعــال

ترفع

( )iاالسم املفرد

ً
بالضمة زيــد بالفتحة زيــدا

( )iiمجع التكسري

بالضمة رجال

بالكسرة برجالٍ

---------

( )iiiمجع املؤنث السامل

بالضمة
اهلندات

بالكسرة
بالكسرة
باهلنداتِ
اهلنداتِ

---------

( )ivالفعل املضارع الذي مل
يتصل بآخره شيء

ُ بالفتحة
بالضمة يضرب
لن يضرب

( )iاملثىن

( )2قسم يعرب باحلروف
(ب) أفعــال

جتــر
بالكسرة بزيـدٍ

ترفع

(أ) أمســاء

تنصب

جتـــزم

ُ

ً
بالفتحة رجاال

تنصب

َ
ن
ي
باأللف الزيدان بالياء الزيد ِ

َ

( )iiمجع املذكر السامل
( )iiiاألمساء اخلمسة

بالواو

( )ivاألفعال اخلمسة

أبوك

أبــاك

بثبوت النون حبذف النون
َ ََ
يفعـالنِ
لن يفعال

جتـــزم

جتــر

َ
بالواو
بالياء املسلمِني بالياء باملسلمِني
املسلمون
باأللف

بالسكـــون
مل يضرب

---------

َ
بالياء بالزيدينِ

بالياء

أبيـــك
ِ

---------

---------

َ

---------------------------

حبذف النون
َ َ َ
مل يفعــال

تنبيــــــــه
األصل فيما يعرب باحلركات أن يرفع بالضمة وينصب بالفتحة وجير بالكسرة وجيزم بالسكون
وخرج عن هذا األصل ثالثة اشياء

( )2املمنوع من الصرف
جير بالفتحة

( )1مجع املؤنث السامل
ينصب بالكسرة

ُ
اهلنـدات
رأيت
ِ

ُ

مررت بأمحد

َ

( )3الفعل املضارع املعتل

َ
مل يخش

َ

جيزم حبذف آخره

َ
مل يــدع

ُ

َ
م
ـــر
مل ي
ِ

بـــــاب األفـعــــــال

الفعـــل
واصطالحا

لغـــة

الحدث

كلمةٌدلتٌعلىٌحدثٌ مقترنٌبزمن

الحدث :هوٌالمعنىٌالصادرٌمنٌالشخص كالقيامٌوالقعودٌواألكلٌوالشرب

ليستٌبأحداث
كتاب

أرض

قـلـم

سمــاء

زيــد

أحمـر

عبيــد

أخضر

ليستٌبأفعال

(ٌ)3فعلٌأمر

(ٌ)1فعلٌماض
كلمــــةٌدلتٌعلىٌوقــوعٌ
حدثٌمقترنٌبزمانٌماضٌ
وقبلتٌتاءٌالتأنيث
ْ

نحو:
ـتٌ
ضربـ ْ

ــتٌ
أكلـ ْ

ــتٌ
شرِبــ ْ

(ٌ)2فعلٌمضارع
كلمــــةٌدلتٌعلىٌحدثٌ
ِ
مقتــــرنٌبأحــــدٌزمانـــي
ِ
ٌِ
ٌأوٌالستقبـــــال
الحــــال
وقبلتٌ(لم)
ْ

نحو:
لمٌي ْضـ ٌرِ ْ ٌ
ب

لمٌي ْأكُـ ْ ٌ
ـل

لمٌي ْشــرٌ ْبٌ

ِ
كلمــــةٌدلتٌعلىٌطلبٌ
وقــوعٌحدثٌبعدٌزمــنٌ
التكلــــمٌ(المستقبــــل)ٌ
وقبلتٌياءٌالمخاطب ٌِة
ْ

نحو:
ا ْفعـاــي ا ْك ُت ٌبِـي ا ْذه ٌبِـي

أنواع األفعال ثالثة
( )1الفعل املاضي

تعريفه:

( )3فعل األمر

( )2الفعل املضارع

أوال – الفعل املاضي

َ
َ
ماض وقـبِــل تاء التأنيث الساكنة
حدث مقرتنٍ بزمان
هو ما دل على
ٍ
ٍ

مثال:

َ َ َ
ضــرب

َ ََ
ضــربـــــت

أحكامه اإلعرابية
(أ) البناء على الفتح

(ب) البناء على السكون

(ج) البناء على الضم

( )1إذا مل يتصل بآخره شيء

مثال:

( )2إذا اتصلت به تاء التأنيث الساكنة

مثال:

( )3إذا اتصلت به ألف االثنني

مثال:

( )4إذا اتصلت به (نا) املفعوليــن

مثال:

إذا اتصــــل بــــه
ضمري رفع متحرك

( )1إذا اتصلت به تاء الفاعل

مثال:

( )2إذا اتصلت به نون النسوة

مثال:

( )3إذا اتصلت به (نا) الفاعلـــيـــن

مثال:

( )3إذا اتصلت به واو اجلماعـــة

مثال:

َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
ضــرب – أكل – ش ِرب  -رمى
َ َ
َ َ
َ ََ
َ ََ
ضــربـت – أكلــت – ش ِربــت – رمـــت
َ َ َ
َ َ
َ َ َ َ ََ
ضــربـا – أكال – ش ِربــا – رميـــا
ُ
َ ََ َ
َ ََ َ
ضــربـنا أبونا – أكلـنـا الدهــر

ُ

َ

ُ

ضربـــت – أكلــــت – شربــــتِ– رميـــت
َ
َ
َ
َ
ُ
النسوة ضربـــن– أكلــــن – شربــــن – رميـــن
َ
َ
َ
َ
ضربـــنا– أكلــــنا – شربــــنا – رميـــنا
ُ
َ َُ
َ َُ
ضــربـوا– أكلــوا – شربــــوا

تعريفه:

حدث يف
بصيغته على َ طلب
هو ما دل
َ
ٍ
زمن االستقبال وقـبِــل ياء املخاطبة

_________________

ثانيا -فعل األمــر

____________________
معرب عند الكوفيين ،وأصله فعل مضارع مجزوم بالم األمر
ففعل األمر (ا ْفعَلْ) أصله (ِل َت ْفعَلْ) فحدث اآلتي:

مبني عند البصريين وهو األصح

علْ)
(ِل َتفْ َ

حذفت الم األمر
تخفيفا

أحوال بناء األمــر
( )1يبنى على السكون

حذف حرف المضارعة
علْ)
( َت ْف َ
لعدم االلتباس
بغير المجزوم
عند الوقف

إذا كان آخره معتال
مثل :ا ْقضِ ،ا ْدعُ ،اسْعَ

علَمْنَ ،أَ ْخ ِبرْنَ
علْنَ ،ا ْ
مثل :ا ْف َ

علَمَا ،أَ ْخ ِبرَا
علَا ،ا ْ
مثل :ا ْف َ

إذا اتصلت به واو الجماعة
علَمُوا ،أَ ْخ ِبرُوا
علُوا ،ا ْ
مثل :ا ْف َ

علْ)
(افْ َ

إذا اتصلت به نون التوكيد حتى ولو كان معتال

علَمَنَّ ،أَ ْخ ِبرَنَّ
علَنَّ ،ا ْ
مثل :ا ْف َ
والمعتل مع نون التوكيد مثل:

( )2يبنى على حذف النون
إذا اتصلت به ألف االثنين

علْ)
(فْ َ

( )4يبنى على الفتح

( )3يبنى على حذف حرف العلة

إذا لم يتصل بآخره شيء إذا اتصلت به نون النسوة
علَمْ ،أَ ْخ ِبرْ
مثل :ا ْفعَلْ ،ا ْ

مثال :اضربــي

إذا اتصلت به ياء المخاطبة
علَمِي ،أَ ْخ ِبرِي
علِي ،ا ْ
مثل :ا ْف َ

عيَنَّ
سَ
ضيَنََّ ،ا ْ
اقْ ِ

أحكام الفعل املضارع

أحكامٌمنٌأوله
يجبٌأنٌيكونٌيفٌأولهٌإحدىٌالزوائدٌاألربعٌالمسماةٌ
بأحرفٌالمضارعـةٌوالتيٌيجمعهــاٌقــولكٌ(أن ْيـــت)
(ٌ)1الهمزةٌ:بشرطٌأنٌتكونٌللمتكلمٌوحدهٌ،نحوٌ:أٌ ُقــو ُمٌ،بخالفٌأٌكْــرمٌ

(ٌ)2النونٌ:بشرطٌأنٌتكونٌللمتكلم

(أ)ٌومعهٌغيره:

أحكامٌمنٌآخره
(ب)ٌمبني:
إذاٌاتصلٌبآخرهٌنونٌالتوكيدٌأوٌنونٌالنسوة

(ٌ)iiمبنيٌعلىٌالسكون

نحوٌ:نـ ُقـو ُمٌ،بخالفٌ:ن ْرجسٌ

إذاٌاتصلتٌبهٌنونٌالنسوة
الفتياتٌي ْـذهٌـ ْبـــنٌٌإلىٌالمدرسة
نحوٌ:
ُ

(ب)ٌالمعظمٌنفسه :نحوٌ:نحنٌالسلطانٌفالنٌٌنـ ْأ ُم ُرٌبكذا
(ٌ)3الياءٌ:بشرطٌأنٌتكونٌللغائبٌ،نحوٌ:يـــ ُقــو ُمٌ،بخالفٌيـــ ْرنــأٌ
(ٌ)4التاءٌ:بشرطٌأنٌتكونٌللمخاطبٌ،نحوٌ:تـــ ُقــو ُمٌ،بخالفٌتـــعٌـ ـلــمٌ

(ٌ)iمبنيٌعلىٌالفتح
إذاٌاتصلتٌبهٌنونٌالتوكيدٌالثقيلةٌأوٌالخفيفة
نٌإلىٌالمدرسة
نحوٌ:لت ْـذهٌـبـ ـٌ

(أ)ٌمعرب:
إذاٌلمٌيتصلٌبآخرهٌنونٌالتوكيدٌولٌنونٌالنسوة
) (iمرفوعٌإذاٌتجردٌمنٌالناصبٌوالجازم

بٌزيدٌإلىٌالمدرسة
نحوٌ:ي ْـذهـ ُ ٌ

) (iiمنصوبٌإذاٌدخلٌعليهٌناصب

) (iiiمجزومٌإذاٌدخلٌعليهٌجازم

نحوٌ:لنٌي ْـذهـبٌ زيدٌإلىٌالمدرسة

ب زيدٌإلىٌالمدرسة
نحوٌ:لمٌي ْـذهـ ْ ٌ

نواصب الفعل املضارع

(أ)ٌنواصبٌمتفقٌعليها

(ب)ٌنواصبٌمختلفٌفيها

(ٌ)1أ ْنٌ
حرفٌمصدريٌونصب

(ٌ)2ل ْنٌ
حرفٌنفيٌونصبٌواستقبال

نحو:
قبلٌأ ْنٌتقـومٌمنٌمقامك

نحو :ل ْنٌنـ ْبــرٌحٌ عليهٌعاكفيـنٌ

(ٌ)3إِذ ْنٌ
حرفٌنصبٌوجوابٌوجزاء
سأزوركٌ
نحو :إِذ ْن ٌُأكْـ ٌرِمـكٌ جواباٌلمنٌقالٌلكٌ:
ُ
شروطٌالنصبٌبـٌ(إِذ ٌْن):
(ٌ)1أنٌتقعٌيفٌصدرٌجملةٌالجواب

(ٌ)2أنٌيكونٌالفعلٌبعدهاٌمستقبال

ألٌيفصلٌبينهاٌوبينٌالفعلٌبفاصل غيرٌالقسم
(ُ ٌ)3

أماٌالفصلٌبالقسمٌفالٌيضر

تابعٌيفٌالصفحةٌالتالية

ُ
ٌواهللٌٌأكْـ ٌرِمـكٌ
نحو :إِذ ْن

(ٌ)4كيٌالمصدرية
وهيٌالتيٌدخلتٌعليهاٌلمٌ
التعليلٌلفظاٌأوٌتقديرا
ِ
ــوا علىٌماٌفاتكم
لـكـ ْيـالٌت ْأس ْ

ــوا إذاٌ ُقدِّ رتٌالال ُمٌقبلها
ـيٌلٌت ْأس ْ
ك ْ

أماٌإذاٌلمٌتوجدٌالالمٌلٌلفظاٌولٌتقديراٌفـٌ(كي)ٌحرفٌتعليلٌ،
والمضارعٌبعدهاٌمنصوبٌبـٌ(أ ٌْن)ٌمضمرةٌوجوبا

نواصب الفعل املضارع

(أ)ٌنواصبٌمتفقٌعليها

(ٌ)1لمٌكيٌالتعليلية (ز)ٌ

ألزورٌك
نحو :جئْـتُـكٌ ِ ٌ
(ٌ)2لمٌالجحود (ج)ٌ

نحو:

وهيٌالواقعةٌيفٌخبرٌ
(ماٌكانٌأوٌلمٌيكن)
ـذبـ ُهـ ٌْم
ماٌكانٌاهللٌُلِـ ُيـع ٌِّ
لمٌيك ِ
ْـفـرٌ لهم
ُنٌاهللٌُلِـيـغ ٌِ

ـنـاٌموسٌى
نحو :حتـىٌي ْـر ٌِ
جـعٌ إِلـ ْي ُ

(ٌ)6(ٌ)5بعدٌفاء السببيةٌأوٌ
واو المعيةٌالواقعتينٌبعد:

(ٌ)4بعدٌأو التيٌبمعنى( :ج)ٌ
(ٌ)iإلى
أل ْلـزمـنــكٌأو
ضيـنيٌحـ ٌِّقـي
ت ْق ِ ٌ

(ٌ)iiإل

نحو:

ـنٌالكافرٌ
أل ْقتُـل ـ
ـس ٌِـلـمٌ
أو ُي ْ

(ج)ٌ

(ٌ)iبعدٌاألمر

نحو:

ـسـنٌ)ٌإليك
ـسـنٌ (و ُأ ْح ٌِ
أ ْقـبِ ْـلٌفـ ُأ ْح ٌِ

(ٌ)iiبعدٌالنهي

نحو:

لٌتخاصمٌزيدً اٌفـيـغْـضـبٌ (ويـغْـضـبٌ)
ْ

(ٌ)iiiبعدٌالع ْـرض نحو:

ألٌتـن ِْـز ُلٌعندناٌفتُصيـبٌ(وتُـصـيـبٌ)ٌ ِع ْل ًما

بعدٌالتحضيض نحو :ه ـالٌأكْـر ْمتٌزيـدً اٌفٌـي ْـشـكُـرٌكٌ (وي ْـشـكُـرٌكٌ)
ٌِ
(ٌ)iv
(ٌ)vبعدٌالتمني

(ٌ)3حتىٌالجارةٌالمفيدة( :ج)ٌ
(ٌ)iللغايـة

(ب)ٌنواصبٌمختلفٌفيها
واألصحٌأنهاٌليستٌناصبةٌبنفسهاٌ
بلٌالناصبٌ(أ ٌْن)ٌمضمرةٌبعدها

(ٌ)iiأوٌالتعليل

ِ
ـمٌحتىٌتـدْ خٌـلٌ الجنةٌ
أ ْسـل ْ

نحو:

ليتٌليٌمالٌفـأتـصـدـٌقٌ(وٌأتـصـدـٌقٌ)ٌمنه
ً

(ٌ)viبعدٌالترجي نحو:
لعليٌأراجعٌالشيخٌفـ ُيـف ِّـهـمـنِـيٌ(وٌ ُيـف ِّـهـمـنِـي)ٌالدرسٌ
ُ
(ٌ)viiبعــــدٌالــدعـــــاء

نحو:

صالحـا
ر ِّبٌو ِّفـ ْقـنِـيٌفـأ ْعـمـلٌ (وٌأ ْعـمٌـلٌ)ٌ
ً

(ٌ)viiiبعـدٌالستفهــام

نحو:

ـضـيٌ)ٌإلـيـــه
ـضـيٌ (وٌأ ْم ِ ٌ
هلٌزيدٌيفٌالدارٌفـأ ْم ِ ٌ

(ٌ)ixبعدٌالنفيٌالمحض نحو:

ـوت (وٌي ُـمـوتٌ)
لٌيـ ْقـضـىٌعلىٌالكافِـرٌِفـي ُـم ٌ
ُ

(أ)ٌماٌيجزمٌفعالٌواحدا
(ٌ)1لم
حرفٌجزمٌونفيٌوقلب
ـبٌ
نحو :لمٌيذهـ ْ

(ٌ)2ألم
حرفٌتقريرٌوجزم
نحو{ :أل ْمٌن ْشر ْحٌلكٌصدْ ركٌ}

جوازم الفعل املضارع
(ب)ٌماٌيجزمٌفعلين

(ٌ)5الالم

(ٌ)3ل ــمــا

تابعٌيفٌالصفحةٌالتالية

حرفٌجزمٌونفيٌوقلب
ٌآكِـلٌ
ٌكنتٌمأكولٌفك ُْنٌخير ٌ
فإن ُ
ْ
نحو :وإلٌفــأ ْدركنــي ول ــم ُ
ــاٌأمـــ ـٌز ِ ٌ
ق

(أ)ٌلمٌاألمر

نحو:

{لِـ ُي ِنف ْقٌ ُذوٌسعة ٌِّمنٌسع ٌتِ ٌِه}

(ٌ)4أل ــمــا

نحو:

{لِـي ْق ِ
ضٌعل ْيناٌربٌكٌ}

(ٌ)6ل

حرفٌتقريرٌوجزم
نحو :ألـم ُ ِ
ـنٌإليـك
ـاٌأ ْحـس ْ
ـ

(ب)ٌلمٌالدعاء

(أ)ٌلٌالناهية

نحو:

تذهـــبٌ
لٌ
ْ

(ب)ٌلٌالدعائية

نحو:
{ ربناٌل تُؤ ِ
اخ ْذنا}
ـ

(أ)ٌماٌيجزمٌفعالٌواحدا راجعٌالصفحةٌالسابقة

(ٌ)1إِ ْنٌالشرطية
نحو:

جوازم الفعل املضارع

(ٌ)5إِ ْذمـا

(ٌ)3م ْنٌالشرطية

حرفٌشرطٌوجزم
ب معك
ـب أذهـ ْ ٌ
إِ ٌْن تذهـ ْ ٌ
إِ ٌْن قـامٌزيـدٌقـامٌعمــرو

(ٌ)2مـاٌالشرطية

(ٌ)4مهمـا

اسمٌشرطٌجازم

اسمٌشرطٌجازم
{مهما ت ٌْأتِــناٌبِ ِ
ــه ٌِم ْنٌآيةٌلِت ْسحٌرناٌ
ْ
نحو:
ِ
ِ
ِ
ِ
نحنٌلكٌب ُم ْؤمنينٌ}
ا
م
ف
اٌ
ه
ب
ُ

(ٌ)9أيــن

(ٌ)7متى

حرفٌشرطٌوجزم
اسمٌشرطٌجازم
ِ
ٌماٌأنتٌآمـرٌ
وإنـكٌإ ْذما ت ٌْـأ ِ ٌ
ت
ــه}
ـجــزٌ بِ ٌِ
اٌي ٌْ
نحو{ :من ـي ْعمٌ ْ ٌ
ـل ٌُســو ًء ُ
ِ
ِ
ف م ْنٌإيا ُهٌت ْـأ ُم ُـرٌآتـ ًيـا
نحو :بهٌ،تُـ ٌْل ٌ

ٌاهللُ}
نحو{ :ومـاٌت ْفع ٌُلـواٌ ِم ْنٌخ ْيـرٌي ْعلٌ ْمــ ُه ٌ

(ب)ٌماٌيجزمٌفعلين

اسمٌشرطٌجازم

اسمٌشرطٌجازم
أناٌابنٌجـالٌوط ـال ُعٌال ـثنايا
ُ
نحو :متى أضٌـ ٌِع العمامةٌتعرفــونـي

(ٌ)6أيٌ

نحو:
{أ ْيـنـمـــا تكُـونُـــوا
ٌالموت}
ٌُ
ــم
ُيدْ ٌِركـــك ُ

(ٌ)8أيـانٌ
اسمٌشرطٌجازم

اسمٌشرطٌجازم
نحوًّ { :أيـا ـمـاٌتـدْ ُعــو ْاٌفل ُهٌ
ْاأل ْسمآ ُءٌا ْل ُح ْسنى}

نحو:
بهٌالريحٌتٌـنْـ ِز ِلٌ
فأيـانٌ ماٌت ْعـ ِد ْ ٌل
ُ
ـ

(ٌ)10أنـى

(ٌ)11حيثما

(ٌ)12كيفما

(ٌ)13إذا

اسمٌشرطٌجازم

اسمٌشرطٌجازم

اسمٌشرطٌجازم

يفٌالشعرٌخاصـة

فأصب ْحـتٌأنــى ت ٌْـأتِـهاٌت ْست ِ
ج ْـرٌبها
نحو:
ٌوناراٌتـأ ـجـجا
ت ٌِ
جـدٌٌْحطـ ًبـاٌج ْز ًل ً

نحو:

حيثما تست ٌِـق ٌْ
ــم ُيـقـدٌِّ ْرٌلكٌاهللٌُ
الخيرٌيفٌغـابِـرٌِاألزم ٌِ
ـــان

نحو:

تجل ٌ ِ
ِ
ـسٌ
ــسٌأ ْجلــ ْ
ك ْيـفـما ٌ ْ

واستغ ِْنٌماٌأغناكٌربـك ِ
ٌبالغـنى
نحو:
جم ٌِ
ل
وإذا ت ِ ٌ
ُصـ ْبـكٌخصاصـةٌفت ـ

تعريفه

ُ ُ
ُ
ُ
ُ
هو االسم املرفوع املذكور قبله ِفعـلـه حنو:

( )1الفاعل
َ

قام زيـد

أقسام الفاعل

(ب) مضمر

(أ) ظاهر

هو ما يدل على معناه بقرينة التكلم أو اخلطاب أو الغيبة

هو ما يدل على معناه بدون احلاجة إىل قرينة

أنواع الفاعل الظاهر
(أ) املذكر

قام زيـد
ُ
يقوم زيـد

( )1املفرد

(ب) املؤنث
قامت هنـد
ُ
ُ
تقوم هنـد

َ

ي السالمة
( )3مجع ِ

(أ) املذكر السامل
َ
قام الزيـدون
َ
ُ
يقوم الزيـدون
ُ

(أ) املذكر

( )2املثىن

قام الزيـدانِ
ُ
يقوم الزيـدانِ

(ب) املؤنث
قامت اهلنـدانِ
ُ
ان
تقوم اهلنـد ِ

( )5املفرد املضاف

(ب) املؤنث السامل
ُ
قامت اهلنـدات
ِ
ُ
ُ
تقوم اهلنـدات

(أ) لغري ياء املتكلم
من األمساء اخلمسة

(ب) لياء املتكلم

قام أخـوك
ُ
يقوم أخـوك

قام غالمي
ُ
يقوم غالمي

( )4مجع التكسري

(أ) املذكر

قام الرجـال
ُ
ُ
يقوم الرجـال

ُ

(ب) املؤنث
قامت اهلنـود
ِ
ُ
ُ
تقوم اهلنـود

ُ

أقسام الفاعل
(ب) مضمر

(أ) ظاهر
هو ما يدل على معناه بدون احلاجة إىل قرينة

أقسام الضميـر

( )1ضمري متصل

( )2ضمري منفصل

هو الذي ال يبتدأ به الكالم وال يقع بعد إال يف االختيار

(أ) ضمري املتكلم

َ َ
حنو :ضـربـت

( )Iوحده

َ َ
( )IIاملعظم نفسه أو اجلمع حنو :ضـربـنـا
( )Iاملفرد املذكر

(ب) ضمري املخاطب

( )IIاملفردة املؤنثة

( )IIIاملثىن مطلقا

( )IVمجع الذكور

( )Vمجع اإلناث

(ج) ضمري الغائب

( )Iاملفرد املذكر

هو ما يدل على معناه بقرينة التكلم أو اخلطاب أو الغيبة

هو الذي ميكن أن يبتدأ به الكالم ويقع بعد إال يف االختيار
ُ

(أ) ضمري املتكلم

َ َ
حنو :ضـربـت
َ َ
ت
ـ
ب
حنو :ض
ـر ُ ِ
َ َ
حنو :ضـربـتـمـا
َ َ ُ
حنو :ضـربـتـم
َ َ ُ َّ
حنو :ضـربـتـن

( )Iوحده حنو :ما ضرب إال أنا ( )IIاملعظم نفسه أو اجلمع حنو :ما ضرب إال حنن
( )Iاملفرد املذكر

َ

( )IIاملفردة املؤنثة

(ب) ضمري املخاطب

( )IIاملفردة املؤنثة
َ ََ
َ ََ
( )IIIاملثىن املذكر حنو :الزيدان ضـربــا ( )IIIاملثىن املؤنث حنو :اهلندان ضـربـتـا
َ َُ
ُ َ َ َ
( )IVمجع الذكور حنو :الزيدون ضـربـوا ( )IVمجع اإلناث حنو :اهلندات ضـربـن

( )IIIاملثىن مطلقا

( )IVمجع الذكور
( )Vمجع اإلناث

حنو :ما ضرب إال أنتِ
ُ
حنو :ما ضرب إال أنتما
ُ
حنو :ما ضرب إال أنتم
ُ َّ
حنو :ما ضرب إال أنتـن

( )Iاملفرد املذكر

َ

حنو :زيد ضرب
َ ََ
حنو :هند ضـربـت

حنو :ما ضرب إال أنت

(ج) ضمري الغائب

( )IIاملفردة املؤنثة

( )IIIاملثىن مطلقا

( )IVمجع الذكور
( )Vمجع اإلناث

َ

حنو :ما ضرب إال هو
حنو :ما ضرب إال هي

حنو :ما ضرب إال هما
حنو :ما ضرب إال هم
حنو :ما ضرب إال هـن

َّ

( )2نائب الفاعل
تعريفه

ُ

= المفعول الذي لم يسم فاعله

ُ َ
ُ
ُ
هو االسم املرفوع الذي مل يذكر معه فاعله

طريقة بناء الفعل للمجهول

(أ) الفعل املاضي
ُ َ ُ
ُ َ ُّ ُ
 -1يضم أولـه  -2يكـسـر ما قبل آخره
ً
ُ
َ َ َ َ
أصله :ضـرب (يضرِب) عمرو زيـدا

حنو:

َ َ
ُ
ـرب زيـد
ض ِ

حنو:

ُ َ ُّ ُ
 -1يضم أولـه

َ َ
ُ
ـرب زيـد
ض ِ

حذف الفاعل
لغرض من األغراض

(ب) الفعل املضارع
ُ َ ُ
 -2يفتح ما قبل آخره

ُ ِّ َ
ثم غيرت صيغة الفعل حىت ال
تلتبس بصيغة املبني للمعلوم

ثم أقيم املفعول به مقامه

فصار

حنو:

َ ُ َ
ُ
يضـرب زيـد

ُ
َ َ
ـرب زيـد
ض ِ
َ ُ َ
ُ
يضـرب زيـد

تنبيهات وفوائـد
 -1نائب الفاعل كالفاعل يف مجيع أحكامه
 -2ينقسم نائب الفاعل إىل قسمني :ظاهرٍ ومضمرٍ كالفاعل متاما فيما تقدم
 -3فعل األمر ال يبىن للمجهول

َ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
ـرب إال أنت
ض
وما
يـد
ز
ب
ـر
ـربـت
ِ
فالظاهر حنو :ض ِ
واملضمر حنو :ض ِ

( )3المبتـدأ

تعريفه
ُ

ُ

هو االسم املرفوع العاري (= اجملرد) عن العوامل اللفظية غري الزائدة والشبيهة بالزائدة
مثل

احلرف

الفعل

املنصوب

الفعل
اجملرور

الفاعل

زيـد قائـم

حروف اجلر من حيث الزيادة وعدمها ثالثة أنواع
كان وأخواتها

نائب الفاعل

حبرف جر أصلي

اسم كان

( )1أصلي

( )2زائد

( )3شبيه بالزائد

له معىن
َّ

له متعلق
ميكن االستغناء عنه
مثال

( )4الخبــر
تعريفه

ُ

ُ

هو االسم املرفوع املسند إىل املبتدأ فيتم به معه الكالم
أخرج باقي املرفوعات

ذهبت من البيت
إىل املسجد

َ
ِبـحسبِـك درهم

املغوار
لعل أبي ُ
منك قريب

المطابقة بين المبتدأ والخبر
البد للمبتدإ واخلرب أن يتطابقا يف اإلفراد والتذكري وفروعهما
( )1املفرد

( )2املثىن

(أ) املذكر

زيـد قائـم

الزيدان قائمان

(ب) املؤنث

هند قائـمة

اهلندان قائمتان

( )4مجع املؤنث السامل

( )3مجع املذكر السامل
الزيدون قائمون
...

...
ُ

ُ

( )Iوحده حنو :أنا قائم
( )IIاملعظم نفسه أو اجلمع
حنو :حنن قائمون

(ب) مضمر

هو ما يدل على معناه بقرينة التكلم أو اخلطاب أو الغيبة

هو ما دل لفظه على معناه بال قرينة
(ب) ضمري املخاطب
( )Iاملفرد املذكر

اهلنود قيام

اهلندات قائمات

(أ) ظاهر

(أ) ضمري املتكلم

ُ

الزيود قيام

أقسام المبتدأ
ُ

( )5مجع التكسري

َ
حنو :أنت قائم

( )IIاملفردة املؤنثة حنو :أنتِ قائمة

( )IVمجع الذكور حنو :أنتم قائمون

(ج) ضمري الغائب
( )Iاملفرد املذكر

حنو :هو قائم

( )IVمجع التكسري حنو :أنتم قيام ( )IIاملفردة املؤنثة حنو :هي قائمة

َّ
حنو :أنتما قائمان
( )Vمجع اإلناث حنو :أننت قائمات
( )IIIاملثىن مطلقا
 -قائمتان

( )IVمجع الذكور

( )IVمجع التكسري

حنو :هما قائمان  )V( -مجع اإلناث
( )IIIاملثىن مطلقا قائمتان

حنو :هم قائمون
حنو :هم قيام
حنو :هن قائمات

أقسام الخبر
( )1مفرد

ما ليس مجلة وال شبه مجلة
فيشمل:

( )1املفرد

حنو :أنت قائم  -قائمة

( )2املثىن

حنو :أنتما قائمان  -قائمتان

( )3اجلمع

( )2غري مفرد

نـوعـــان

حنو :أنتم قائمون  -قيام
حنو :أننت قائمات

(أ) مجلة
( )Iاجلملة الفعلية الفعل  +الفاعل أو نائب الفاعل

(ب) شبه مجلة
( )Iاجلار واجملرور التام

حنو :زيد قام أبــوه
( )IIاجلملة االمسية

املبتدأ  +اخلرب

ُ
حنو :زيد جاريـتـه ذاهبـة

َّ
والصحيح أن اخلرب هو املتعلق احملذوف
حنو :زيد يف الدار

( )IIالظرف التام

َّ
والصحيح أن اخلرب هو املتعلق احملذوف
حنو :زيد عندك

باب (النواسخ)
العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر
( )1ما يرفع املبتدأ وينصب اخلرب
كان وأخواتها

( )3ما ينصب املبتدأ واخلرب

( )2ما ينصب املبتدأ ويرفع اخلرب

َّ

َّ

إن وأخواتها

(أ) ما يعمل بال شرط

ظن وأخواتها

(ب) ما يعمل بشرط تقدم نفي
أو شبهه (= النهي والدعاء)

(ج) ما يعمل بشرط تقدم
ما املصدرية الظرفية عليه

( )1كان

ً
كان زيـد قائمـا

َ
( )5ظـل

ً
َ َّ
ظل زيـد صائمـا

( )1زال

ً
ما زال زيـد قائمـا

( )2أمسى

ً
أمسى زيـد قاعدا

( )6بات

بات زيـد مصليا

( )2انفك

ما انفك عمرو جالسـا

( )3أصبح

ُّ
ً
أصبح اجلو باردا

( )7صار

ً
ُ
صار الطني إبريقـا

( )3فتيء

ما فتيء بكـر حمسنـا

( )4برح

ً
ما برح حممد كرميـا

ً
ُّ
( )4أضحى أضحى اجلو ممطـرا

( )8ليس

ً
ليس زيـد قائمـا

َّ

َ

ً

ً

( )1دام
َ
ُ
ال أصحبك ما دام زيـد صاحبــك

أقسام كان وأخواتها من حيث التصرف وعدمه
( )1ما يتصرف يف الفعلية تصرفا كامال
فيأتي منه املاضي واملضارع واألمر
نوعه
الفعل

( )2املضارع

( )3األمــر

( )1كان

وكان اهلل غفورا رحيما

ُ
َ
ويكون الدين هلل

ً
قل كونوا حجارة أو حديدا

()2
أمسى

ً
َ
أمسى زيـد قاعـدا

ً
ميسي زيـد قاعـدا

()3
أصبح

ً
َ َ
أصبح زيـد عالـمــا

()4
أضحى

( )1املاضي

ً
َ
أمسِ قاعـدا

ً
ُ
ُ
يصبِح زيـد عالـمــا

ً
َ
ـبــح قائـمــا
أص ِ

َّ
َ
أضحى زيـد مصليــا

َّ
ُ
حي زيـد مصليــا
ض
ي ِ

ُ َ ِّ
أضــحِ مصـلــيــا

( )5ظل

ً
َ َّ
ظـل زيـد صائـمـا

ً
َ َ ُّ
يظـل زيـد صائـمـا

ً
َ
ِاظـلـل صائـمـا
ً
َ َّ
ظـل صائـمـا

ُ
َ
ي ِبيت زيـد مصلـيــا

( )6بات

بات زيـد مصلـيــا

َ َ
يـبـات زيـد مصلـيــا

ِبـت مصلـيــا

( )7صـار

ً
ُ
صار البخيل كرميـا

ً
ُ
ُ
يصيـر البخيل كرميـا

ً
صــر كرميـا
ِ

ُ

( )3ما ال يتصرف أصال
فال يأتي منه إال املاضي
( )2ما يتصرف يف الفعلية تصرفا ناقصا
فيأتي منه املاضي واملضارع فقط
( )1زال

( )2انفك

ً
مـا زال زيــد قائمــا
وال يزالون خمتلفيـــن

َّ
ً
مـا انفــك عمــرو جالســا
ً
َ َ ُّ
مـا ينفـك عمـرو جالســا
َ

( )3فتيء

( )4برح

ً

مـا فتيء بكــر حمسنـــا
َ
ُ ُ
َ َ ُ
تـاهلل تفتـؤ تـذكر يوسـف
ً
مـا بـرح حممــد كـرميــا
َ
لن نبــرح عليه عاكفيــن

( )1ليس

( )2دام

ً
ليس زيـد قائمـا
ُ
ال أصحبك َما دام
زيـد صاحبــك

َّ

( )2ما ينصب املبتدأ ويرفع اخلرب

احلرف

(ِ )1إن

معناه
التوكيد

َ
( ) 2أ ن

التوكيد

( )3لكن

االستدراك

( )4كأن

التشبيـه

( )5ليت

التمني

( )6لعل

ِإن وأخواتـها

تعريفه

أمثلة
َ

تقوية احلكم عند املخاطب
َ
تقوية احلكم عند املخاطب

تعقيب الكالم بنفي ما يتوهم
ُ
ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيـه
ألمر يف معىن
أمر
مشاركة
ٍ
ٍ

 طلب املستحيلُِ

 -طلب ما فيه عـســر

َّ
ً
ِإن زيـدا قائـم
ً

بلغني أن زيـدا قائـم
زيد شجاع لكنه خبيل
َّ

َ

كأن الوجـه قمــر
َ

 ليت الشباب عـائـدً
ذهب
 ليت يل قنطارا منٍ
ً

 -الرتجي

 -طلب األمر احملبوب

 -لعل زيـدا ناجـح

 -اإلشفاق

 -توقع األمر املكروه

 -لعل زيــدا هـالـك

ً

ظن وأخواتـها

( )3ما ينصب املبتدأ واخلرب مجيعا
( )1أفعال الرجحان
ً
َ َ ُ
ظننت زيـدا منطلقـا

( )1ظـن

ً

َ

سب
( ) 2ح ِ

َ

ً
ُ
َ
سبت زيـدا غنيـا
ح ِ
ُ

َ

( )3خــال

خـلـت احلديقة مثمـرة
ِ

( )4زعــم

زعمت زيـدا صـادقـا

ُ

ً

( )3أفعال التصيري واالنتقال
َ َ
( )1اتخـذ

َّ َ
اتـخـذت حممدا صديـقـا

َ َ َ
(  ) 2جعل

ً
َ
ُ
َ َ
جـعـلت الطـيـن إبـريـقـا

ً

ً

ُ

ً

ً

( )2أفعال اليقني
( )1رأى

( )4أفعال تفيد النسبة يف السمع
ً

ِّ َ َ
ُ
رأيت الصـدق منجــاة
ُ

َ

ً

َ َ
( )2ع ِلم

علمت الرسول صـادقـا

َ َ
( ) 3وجد

َ َ
ُ
ً
َ
وجـدت العلـم نـافـعـا

( )1مسع

ُ

مسعت النبي صلى اهلل عليه وسلم يقول

التــــوابـــــع

تعريف التابع :هو االسم المشارك ِلـمـا قـبـلـه في إعـرا ِبـه مطلـقًا
حضر الرجـل الفاضـل

رأيت الرجـل الفاضـل

مررت بالرجـ ِل الفاضـ ِل

أنواع التـــوابــــع

( )1النعت

( )3العطف

( )2التوكيد

( )4البدل

( )1النعـت

تعريف النعت :هو التابع الموضح لمتبوعه في المعارف والمخصص له في النكرات
أقسام النعت
( )1نعت حقيقي

هو ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى منعوت
جاء محمـد العاقـل

( )2نعت سببي

هو ما رفع اسما ظاهرا متصال بضمير يعود إلى منعوت
جاء محمـد العاقـل أبــوه

حكـم النعـت

هو ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى منعوت
جــــاء محمـــــد العــاقـــــل

( )1إعرابــه

رأيــت محمـــدًا العـــاقــــــل
مــررت بمحمــــد العــاقــــ ِل

( )2التعريف والتنكير

رأيــت محمـــــدًا العــاقــــل
رأيـــت رج ً
ــــال عــــاقــــ ًـال

يتبع منعوته في:

هو ما رفع اسما ظاهرا متصال بضمير يعود إلى منعوت
جــــاء محمـــــد العــاقـــــل أبـــوه

( )1إعرابــه
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( )3التذكير والتأنيث
رأيــت فـــاطمـة العاقـلـــــة

مــررت بمحمـــد العــاقــــ ِل أبــوه

( )2التعريف والتنكير

رأيــت محمـــــدًا العــاقــــل أبــوه
رأيـــت رج ً
ــــال عــــاقــــ ًـال أبــوه

رأيــت محمـــــدًا العــاقــــلة أمــه
( )3أما في التذكير والتأنيث
فيتبع ما بعـده

مـــررت بالرجــا ِل العقــــال ِء

____

رأيت المحمـديـن العاقـــليـن

رأيــت فـــاطمـة العاقـل أبـــوهــــا

جــــاء محمـــــد العــاقــــــلة أمــــه

جــــاء محمـــــد العاقــــــل
( )4في اإلفراد وفرعيه

رأيــت محمـــدًا العـــاقـــــل أبــوه

يتبع منعوته في:

رأيــت محمـــــدًا العــاقــــل
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( )1حكم النعت الحقيقي

( )2حكم النعت السببي

( )4وأما في اإلفراد وفرعيه
فإنه يكون مفردا دائ ًمـا

ـن العاقـــل أبوهـمـا
رأيت المحمـدي ِ
ت العاقــ ِل أبــوهـن
مـــررت بالبنــا ِ

النكرة واملعرفة
( )2المعــرفــة

( )1النكــرة
كل اسم يقبل دخول (أل) عليه وتؤثر فيه
التعريف أو يقع موقع ما يقبل (أل)

أقسام املعرفة

االسم الموضوع ليدل على معين

نحو :رجلٌ– فرسٌ -شجرةٌ -ذو

( )3االسم المبهم

( )1الضمير
هو ما يدل على معناه بقرينة
التكلم أو اخلطاب أو الغيبة
نحو:

أناٌ– أنتٌ -هوٌ

(أ) اسم اإلشارة

(ب) االسم املوصول

هو ما يدل على معناه
بواسطة اإلشارة

هو ما يدل على معناه
بواسطة مجلة الصلة

هذاٌ– هذهٌ -هذانٌ
نحو:
هاتانٌ -هؤلء

( )2العـلـم
هو ما يدل على مسماه
بدون احلاجة إىل قرينة
نحو :زيـدٌ– مكـة

( )5المضاف لواحد مما سبق
غالمكٌ– غالمٌزيدٌ– غال ُمٌهذاٌ– غال ُمٌالذيٌ
نحو:
ُ
قرأٌ– غال ُمٌالرجل
فيستفيد التعريف من املضاف إليه
وترتيب املعارف كما ذكرناها

الذيٌ– التيٌ– اللذان
نحو:
اللتانٌ– الذينٌ -الالئي

إليه
واملضاف إىل معرفة يف رتبة ما أضيف َ َ
إال املضاف إىل الضمري فإنه يف رتبة العـلـم

( )4المحلى بأل
هو كل اسم اقرتنت به
(أل) وأفادته التعريف

نحو :الرجلٌ -الغالم

( )2العطف

التــــوابـــــع

التــــوابـــــع

تعريف العطف اصطالحا

تعريف العطف لغة

ينقسم إلى قسمين

هو الرجوع إلى الشيء بعد االنصراف عنه

( )1عطف البيان

{يوقد ِمن شجرة مباركة زيتونة}

حضر أبو حفص عمر

المعطوف يتبع المعطوف عليه في

( )1في واحد من
أوجه اإلعراب

هو التابع الجامد المـشـبِـه للنعت في توضيح متبوعه في
المعارف وتخصيصه له في النكرات وعدم االستقالل
جاء زيـد أخــوك

حكم العطف

( )2عطف النسق
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( )3في واحد من
التذكير والتأنيث

( )2في واحد من
التعريف والتنكير

( )4في واحد من اإلفراد
والتثنية والجمع

هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف

( )1ما يقتضي التشريك املطلق يف
اللفظ واملعىن (أي اإلعراب واحلكم)
( )1الواو
( )4أو

( )2الفاء
( )5أم

( )3ثم
( )6إمـا

( )1ما يقتضي التشريك يف اللفظ
(أي اإلعراب) دون املعىن (أي احلكم)
( )7حتى
في بعض المواضع

( )1بل

( )2ال

( )3لكن

معاني حروف العطف
احلرف

( )1الواو

معنــاه
لمطلق الجمع من غير ترتيب

( )2الفاء

حرف عطف وترتيب وتعقيب

( )3ثم

حرف عطف وترتيب وتراخي

( )4أو

حرف عطف وتخيير
أو
حرف عطف وإباحة

توضيح
 -فتعطف السابق (أي المتقدم) على الالحق (أي المتأخر)

{ -ولقد أرسلنا نو ًحا وإبراهيم}

 -وتعطف الالحق (أي المتأخر) على السابق (أي المتقدم)

يوحي إليـك وإلى الذين من قبلك}
{ -كذلك ِ

 -وتعطف المصاحب

{ -فأنجينـاه وأصحاب السفينة}

 -الترتيب :هو حدوث الثاني (المعطوف) بعد حدوث األول (المعطوف عليه)

 -حضر الطالب فــاألستاذ إذا كان حضور األستاذ بعد الطالب بال مهلة

( )5أم

( )6إما

( ِإمـا) المكسورة الهمزة المسبوقة
بمثلها ،وتكون بمعنى (أو)

فإبراهيم متأخر عن نوح

 التعقيب :هو وقوع المعطوف بعد المعطوف عليه بال مهلة -تنبيه :تعقيب كل شيء بحسبه

حرف عطف والبد أن تتقدم عليها
همزة التسوية أو همزة التعيين

أمثلة

 التراخي :هو وقوع المعطوف بعد المعطوف عليه وبينهما مهلةالفرق بين التخيير واإلباحة:
أنه ال يجوز الجمع بين المعطوفين في التخيير
أنه يجوز الجمع بينهما في اإلباحة كما في األمثلة
وتسمى (أم) في الموضعين (أم المتصلة) ألن ما قبلها وما بعدها ال يستغنى
بأحدهما عن اآلخر
والكالم مع همزة التسوية من باب الخبر فال يجاب بنعم أو ال وال يحتاج جوابا
بخالفه مع همزة التعيين فيحتاج إلى جواب فيجاب بتعيين أحد المجهولين

األرجح أنها ليست من حروف العطف لدخول الواو العاطفة عليها
فهي مثل (أو) في المعنى ،ولكن ليست مثلها في العطف

 تزوج فــو ِلــد له ،إذا لم يكن بين التزوج والوالدة إال مدة الحمل حضر الطالب ثم األستاذ إذا كان حضور األستاذ بعد الطالب بمهلة تزوج هنـدًا أو أختها (مثال التخيير)ً
خبـــزا أو لحـ ًمـا (مثال اإلباحة)
 -كــل

 {إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ال يؤمنون} أزيـد مسافر أم عمـرو ؟ تزوج إما هنـدًا وإما أختها (مثال التخيير)ً
خبـــزا وإما لحـ ًمـا (مثال اإلباحة)
 -كــل إما

معاني حروف العطف
معنــاه
( )7بل

 حرف عطف وإضراب إذا سبقتبكالم مثبت أو أمر
 حرف عطف واستدراك بمعنى (لكن)إذا سبقت بنفي أو نهي

توضيح
 اإلضراب هو :سلب الحكم عن األول وجعله للثاني ويبقى األول مسكوتاعنه ،ال حكم له
ويشترط للعطف بـ (بل) شرطان :
 -1أن يكون المعطوف بها (االسم التالي لها) مفردا ال جملة
 -2أال يسبقها استفهام
ويشترط للعطف بـ (ال) أربعة شروط:

( )8ال

حرف عطف ونفي
فتنفي عما بعدها نفس الحكم الذي
ثبت لما قبلها

أمثلة

 – 1إفراد معطوفـيـها

 – 2أال يصحبها عاطف آخر

 - 3أن تسبق بإيجاب (يعني إثبات ال نفي) ،أو أمـر باالتفاق،
أو أن تسبق بنداء على األصح

 -قــام زيـــد بـل عمـــرو

(مثال وقوع (بل) بعد الخبر المثبت)

عمــرا
 اضـرب زيــدًا بـلً

(مثال وقوع (بل) بعد األمـر)

 -مـا قـام زيــد بـل عمــرو

(مثال وقوع (بل) بعد النفـي)

عمـرا
 ال تضـرب زيدًا بـلً

(مثال وقوع (بل) بعد النهي)

 قــام زيـد ال عمــرو (مثال وقوع (ال) بعد الخبر المثبت (اإليجاب))عمــرا (مثال وقوع (ال) بعد األمـــر)
 اضرب زيـدًا الً

(مثال وقوع (ال) بعد النـداء)

 -يـا زيـد ال عمــرو

 – 4أن يتعاند معطـوفاها وذلك بأال يصــدق أحـدهما على اآلخــر فال يجوز:
(جاءني رجل ال زيـد) ولكن يجوز( :جاءني رجل ال امرأة)

( )9لكن

المراد هنا (لكن) المخففة النون
وليست المشددة التي من أخوات ( ِإن)
ومعناهـا :تقرير حكم ما قبلها وإثبات
ضده لما بعدها

ويشترط للعطف بـ (لكن) ثالثة شروط:
 – 1إفـراد معطوفـيـها

 – 2أال تقـتــرن بالـواو

 - 3أن تسبق بنفي أو نهي
ويشترط للعطف بـ (حتى) ثالثة شروط:

( )10حىت

حرف عطف
للداللة على أن المعطوف بلغ الغاية
في الــزيــادة أو النقـص بـالـنسبــة
للمعطوف عليه

 – 1أن يكون المعطوف اسما ال فعال وال جملة

 -مـا قـام زيـد لكـن عمــرو

عمــرا
 ال تضـرب زيـدًا لكـنً

(مثال وقوع (لكن) بعد النفي)

(مثال وقوع (لكن) بعد النهي)

 أعجبتني الفتاة حتى وجهها (المعطوف بعض حقيقي من المعطوف عليه) -أعجبتني الفتاة حتى كالمها (المعطوف شبه بعض من المعطوف عليه)

 – 2أن يكون المعطوف بعضا حقيقيا من المعطوف عليه أو مثل بعضه

 -مات الناس حتى األنبياء

 – 3أن يكون المعطوف غاية في الزيادة أو النقص

 -سبقك الطالب حتى األغبياء (المعطوف غاية في النقص بالنسبة للمعطوف عليه)

(المعطوف غاية في الشرف بالنسبة للمعطوف عليه)

( )3التوكيد

التــــوابـــــع

التوكيد لغة

التوكيد اصطالحا

التقويـة

ينقسم إلى قسمين

( )2الفعل
جاء جاء أخوك

( )3الحرف
ال ال أبوح بسرها
( )4الجملة
قم قائما قم قائما  ...رأيت عبـدا نائما
وأمـة مــراغمـا  ...وعـشـراء رائمـا

التوكيد يتبع المـؤكـد في إعرابه وتعريفـه
جاء زيـدٌ نفســه عينــه

جــاء القــوم أنفســهم أعينــهم

رأيت زيـدًا نفســه عينــه

رأيت القــوم أنفســهم أعينــهم

ال يكون إال في األسماء

تعريفه
تابع يقصد به رفع احتمال إرادة غير الظاهـر

( )1االسم
ت األرض دكاا د اكا}
{كال إذا دك ِ

حكم التوكيد

( )2توكيد معنوي

( )1توكيد لفظي

هو تكرار األول بعينه اعتنا ًء به

التــــوابـــــع

ســه عينِــه
مررت بزيـد نف ِ

ســهم أعينِـهم
مررت بالقو ِم أنف ِ

أقسامه
(أ) ما يفيد رفع احتمال اجملاز
( )iالنفس

( )iiالعين

بشرط اتصالهما بضمير يطابق المؤكد
في اإلفراد والتذكير وفروعهما
جاء زيد نفسـه أو عينـه

جاءت هند نفسـها أو عينـها
جاء الزيدان أو الهندان أنفسـهما أو أعينـهما
جاء الزيدون أنفسـهم أو أعينـهم
جاءت الهندات أنفسـهن أو أعينـهن

(ب) مـا يفيـد اإلحـاطــة والشمـول = أي ثبوت العموم ورفع احتمال اخلصوص

( )iكل

( )iiأجمع

( )iiiتوابع أجمع وهي :أكتع وأبصـع وأبتـع

جاء القوم كلـهم أجمـعـون أكتـعـون أبـصـعـون أبـتـعـون
تنبيهات وفوائد

ال يؤكد بـ (كل وأجمع وتوابعه) إال ذو أجزاء حقيقة أو حكما فال يصح جاء زيد كله /ويصح اشتريت العبد كله
المثنى ال يؤكد استغناء بـ ( ِكـال و ِكـلتـا)
ال يتغير لفظ (كل) في اإلفراد والجمع لكن يتغير ضميره (كله كلهم كلهن)
يتغير لفظ (أجمع وتوابعه) في اإلفراد والجمع (أجمع جمعاء أجمعون جـمـع)

( )4الـبــدل

التــــوابـــــع

التــــوابـــــع

أقسام البدل

تعريف البدل
هو التابع المقصود بالحكم بال واسطة
يخرج النعت والتوكيد
وعطف البيان

يخرج عطف النسق

( )1بدل مطابق = كل من كل
يف االسم

عـدل الخليفة عمـر

( )3بدل اشتمال

( )2بدل بعض من كل

أعجبني األستاذ علمـه

أكلت الرغيـف ثـلـثـه نصفـه ثـلـثـيـ ِه

( )4بدل الغلط
رأيت زيـدًا الفـرس

إن علي هللا أن تـبـايِـعـا
يف الفعل

{ومن يفعل ذ ِلك يلق أثا ًما
يضـاعـف لـه العـذاب}

ـل تـسـجـد هلل يـرحـمـك
إن تـص ِ

تـؤخـذ كـر ًهـا أو ت ِجيء طـائِـعـا

تنبيهان
كما يبدل الفعل من الفعل تبدل الجملة من الجملة إذا كانت
الثانية أوفى بتأدية المعنى المقصود من األولى كقوله تعالى:
{واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين}

الكثير أن يشتمل بدل بعض من كل
وبدل االشتمال على ضمير يعود على
المبدل منه إما مذكور أو مقدر

ـطـك
إن تـأتِـنا تـسـألـنـا نع ِ

موضوعات منت اآلجرومية
( )1باب الكالم

( )3باب األفعال

 -تعريف الكالم

 أقسامه :اسم وفعل وحرفمعىن
 -عالمات كل قسم

 أقسامها ثالثة :ماض ومضارع وأمر أحكامها من حيث اإلعراب والبناءَ
َ
 -النواصب عشرة واجلوازم مثانية عشر

( )2باب اإلعراب
 -تعريف اإلعراب

 -أقسامه الرفع والنصب واخلفض واجلزم

 عالمـات اإلعــراباألصليــة والفرعيـة
ومواضع كل عالمـة

 -ما خيتص باألمساء

( )4باب مرفوعات األمساء
( )1الفاعل ( )2نائب الفاعل ()3
املبتدأ ( )4اخلرب ( )5العوامل
الداخلة على املبتدأ واخلرب
وهي ثالثة أقسام( :أ) اسم كان
(ب) خرب إن (ج) ظن وأخواتها
( )6التابع للمرفوع

 أنواع املعرفة -تعريف النكرة

املخفوضات ثالثة أنواع:
( )1خمفوضات باحلرف ،وحروف اجلر
هي :من وإىل وعن وعلى  ...اخل
( )2خمفوضات باإلضافة

( )3خمفوضات بالتبعية

 -ما خيتص باألفعال

( )1االسم املفرد ( )2مجع التكسري
( )3مجع املؤنث السامل ( )4الفعل
 فصل املعربات قسمان :املضارع الذي مل يتصل بآخره شيء(أ) قسـم يعــرب باحلركات
وأشــار إىل املمنــوع من الصــرف
واملضـــــارع املعتـــــل اآلخـــــر
(ب) وقسم يعرب باحلروف

( )5النكرة واملعرفة

( )7باب املخفوضات من األمساء

( )1املثىن ( )2مجع املذكر السامل ()3
األمساء اخلمسة ( )4األفعال اخلمسة

( )6باب منصوبات األمساء
( )1املفعول به ( )2املصـدر ( )3ظرف الزمان ( )4ظرف املكـان
( )5احلـال ( )6التمييـز ( )7املستثىن ( )8اسـم ال ( )9املنادى
( )10املفعــول من أجلـه ( )11املفعول معه ( )12خبـر كــان
( )13اســم إن ( )14التابــع للمنصـــوب

تعريفه

ُ

( )1المفعول به
ُ

هو االسم املنصوب الذي يقع عليه الفعل

حنو:

َ

ضرب عمرو زيـدا

أقسام المفعول به

(أ) ظاهر

هو ما يدل على معناه بدون احلاجة إىل قرينة
َ ً
َ
حنو :ضرب عمرو زيـدا

أقسام الضميـر املنصوب
( )2ضمري منفصل
هو الذي ميكن أن يبتدأ به الكالم ويقع بعد إال يف االختيار

هو الذي ال يبتدأ به الكالم وال يقع بعد إال يف االختيار
(ب) املخاطب

(ب) مضمر

هو ما يدل على معناه بقرينة التكلم أو اخلطاب أو الغيبة

( )1ضمري متصل
(أ) املتكلم

َ

ً

(ج) الغائب

َ
ضـربــه
( )Iهـ مفرد مذكر
َ
( )IIها مفردة مؤنثة ضــربـها

َ
َ
مذكر
مفرد
ـ
( )Iك
ضـربــك
( )Iوحده
َ
َ
(ِ )IIكـ مفردة مؤنثة ضــربــكِ
ضـربــنـي
َ ُ
ُ
ُ
َ ُ
( )IIاملعظم نفسه ( )I I Iكما املثىن مطلقا ضربــكما ( )I I Iهما املثىن مطلقا ضربـهما
أو معه غريه
َ ُ
ُ
ُ
َ ُ
( )IVكـم مجع الذكور ضربــكـم ( )IVهـم مجع الذكور ضربـهـم
َ
ضـربـنـا
ُ َّ
َ ُ َّ
ُ َّ
َ ُ َّ
( )Vهـن مجع اإلناث ضربـهـن
( )Vكـن مجع اإلناث ضربــكـن
َ

(أ) املتكلم
( )Iوحده
إياي أكرمت
ما أكرمت إال إياي

( )IIاملعظم نفسه
أو معه غريه
إيانا أكرمت
ما أكرمت إال إيانا

َ

( )Iإياك

( )IIإياكِ

(ب) املخاطب
مفرد مذكر
ما أكرمت إال إياك
ُ

مفردة ُمؤنثة

ما أكرمت إال إياكِ

ُ
( )I I Iإياكما

َ

َ

إياك أكرمت

(ج) الغائب
ُ

إياكِ أكرمت

( )Iإياه
ُ
ُ

إياكما أكرمت
ُ
ُ
املثىن مطلقا
ما أكرمت إال إياكما

ُ

ُ

مفرد مذكر
ما أكرمت إال إياه
ُ

( )IIإياها مفردة ُمؤنثة

ما أكرمت إال إياها

إياه أكرمت

ُ

إياها أكرمت

ُ
ُ

ُ
إياهما أكرمت
ُ
ُ
( )I I Iإياهما املثىن مطلقا
ما أكرمت إال إياهما
ُ

ُ
ُ
إياهم أكرمت
إياكم أكرمت
( )IVإياهـم مجع الذكور
( )IVإياكـم مجع الذكور
ُ
ُ
ُ
ُ
ما أكرمت إال إياهم
ما أكرمت إال إياكم
ُ
َّ
ُ
َّ
ُ َّ
ُ َّ
إياهن أكرمت
إياكن أكرمت
َّ
ُ
ُ
َّ ( )Vإياهـن مجع اإلناث
( )Vإياكـن مجع اإلناث
ما أكرمت إال إياهن
ما أكرمت إال إياكن

( )2المصدر

= المفعول المطلق

هو االسم املنصوب الذي جييء ثالثا يف تصريف الفعل

تعريفه

حنو:

ُ َ ً
َ َ َ َ
ضرب يض ِرب ضربا

أقسام المفعول المطلق

(أ) لفظي

(ب) معنوي

ُ

هو ما وافق لفظه لفظ فعله ومعناه
ً

ُ ُ
َ َ
قـعـدت قـعـودا

حنو:

ُ ُ
ََ
جلست جلوسا

َ َ ُ َ ً
ض ر بت ض ر ب ا

ً

هو ما وافق معىن فعله دون لفظه
ً

ُ ُ
ََ
جلست قعودا

حنو:
َ َ ُ َ ً
ض ر ب ت ه ل كم ا

ً

ُ ُ
ُ
قمت وقوفا

المفعول فيه
(ب) ظرف المكان

(أ) ظرف الزمان

أقسامه

تعريفه

حكمه

هو اسم الزمان املنصوب بتقدير (يف)
( )2معدود

( )1خمتص

هو ما يصلح وقوعه جوابا
لـ (كم) االستفهامية

هو ما يصلح وقوعه جوابا لـ (مىت)
اليوم أو يوم اخلميس

حنو:
جوابا ملن قال :مىت صمت؟

حنو:

أسبوعا أو شهرا أو عاما

جوابا ملن قال :كم اعتكفت؟

تابع يف الصفحة التالية

مجيع أمساء الزمان تقبل النصب على الظرفية
ال فرق بني املختص واملعدود واملبهم

( )3مبهم
ما مل يقع جوابا لشيء منهما ويدل
على قدر غري معني من الزمان
احلني والوقت
حنو:
ُ
تقول :جلست حينـا
ً

أمثلة
( )1اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس
( )5سحرا بالتنوين
َ

( )2الليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر

يوم بعينه
س َح َر ٍ
إذا لم ت ُ ِـر ْد به َ

يوم بعينه
س َح َر ٍ
-سحر بدون تنوين  -السحر إذا أردت به َ

وهو آخر الليل قبيل الفجر

( )3غدوة من صالة الصبح إلى طلوع الشمس

( )6غدا هو اليوم التالي ليومك

َ َ
( )9مساء من الظهر إلى آخر النهار ( )10أبدا ( )11أمـدا كالهما ظرف للزمان المستقبل ( )11حني اسم لزمن مبهم

( )4بكرة

( )7عتمة هي ثلث الليل األول

أول النهار من طلوع الفجر
أو من طلوع الشمس
( )8صباحا هو أول النهار

تابع يف الصفحة السابقة

المفعول فيه
(أ) ظرف الزمان

(ب) ظرف المكان

تعريفه

أقسامه

غري مصدر
من َ
ال ينصب على الظرفية املكانية إال املبهم أما املختص واملشتق َ
وأمساء املقادير واملشتق من مصدر عامله عامله حنو( :ذهبت يف مرمى زيدٍ) فيجب
جره بـ (يف) وميتنع النصب على الظرفية

هو اسم املكان املنصوب بتقدير (يف)

( )1املبهم
هو ما ال خيتص مبكان بعينه

مثل :أمساء اجلهات الست:

حكمه

( )2أمساء املقادير الدالة
على مساحة معلومة

فوق  -حتت

امليل :وهو أربعة آالف خطوة

ميني  -مشال

حنو:

أمام  -خلف

الفرسخ :وهو ثالثة أميال
الربيد :وهو أربعة فراسخ
ُ
سرت ميال أو فرسخا أو بريدا

وما أشبهها يف اإلبهام كأرض  -ومكان

( )3املشتق من
مصدر عامله
َ
جلست جملس األمري
َ
قعدت مقعد األمري

( )4املختص
هو ما له صورة وحدود حمصورة
حنو :الدار – البيت  -املسجد

أمثلة
ُ َّ
( )1أمام ( )2قدام
( )9إزاء

( )10تلقاء

( )3خلف ( )4وراء

( )5فوق

جلست إزاء زيد
بمعنى مقابل
جلست تلقاء الكعبة

( )6حتت

( )7عند اسم ِل َما قرب من المكان جلست عند زيد ( )8مع اسم لمكان االجتماع جلست مع زيد

َ َّ
( )11حذاء أي قريبا جلست حذاء زيد ( )13هنا اسم إشارة للمكان القريب ( )14ثم

اسم إشارة للمكان البعيد بمعنى هنالك

( )5الحال
تعريفه

َ

ِّ ُ
هو االسم الفضلة املنصوب املفسر ِلما انبهم من اهليئات

محسوسة :جاء زيد راكبًا

غير محسوسة :مات زيد مؤمنًا

أي الصفات
يخ ِرج

هو الذي يأتي بعد تمام الكالم بأن يكون
الفعل قد أخذ فاعلَه والمبتدأ ُ خب َره

التميـيـز ،نحــو:

ي ُْخ ِرج العمدة كخبر (كان) واسم (إن)

اشتريت ِرط ًال زيت ًا

سا طويال
نعت النكرة ،نحو :ركبت فر ً

َ

ِّ
مفسر ِلما انبهم من الذوات

أوصاف الحال
( )1منتقلة ال ثابتة

( )2مشتقة ال جامدة

ت
ألن الحال عرض يطرأ على الذوا ِ
واألعراض منتقلة وال فائدة في الوصف
بالشيء الالزم نحو :جاء زيد طويال

المراد اسم الفاعل واسم المفعول والصفة
المشبهة واسم التفضيل وصيغ المبالغة

هو االسم الذي تبين الحالُ هيئتَهُ

( )1فاعال ،نحو:
جاء زيد راكبًا

( )4نكرة ال معرفة

( )2مفعوال به ،نحو:
ركبت الفرس مـسـر ًجا

صاحب الحال ال يكون
تنبيه (:)1
مبتدأ خالفا لسيبويه

( )3تأتي بعد تمام الكالم

صاحب الحال

مررت بهند جالسةً

( )5نفس صاحبها في المعنى
ألن الحال وصف ،والوصف يدل على
المعنى وصاحبه ،نحو :ضاحكا مسرورا

صاحب الحال قد يكون:

( )3محتمال لهما ،نحو:

( )4خبرا ،نحو:

( )5مجرورا بحرف جر ،نحو:

هللا راكبا
ل ِقيت عبد ِ

صا
أنت صديقي مخ ِل ً

مررت بهند جالسةً

تنبيه ( :)2صاحب الحال ال يكون إال معرفة

( )6مجرورا باإلضافة ،نحو:
{أ ِن ات ِبع ِملة إبراهيم ح ِنيفًا}

تنبيه ( :)3جميع ما سبق من المسائل والشروط أغلبي وقد يتخلف أحيانا

( )6التمييز
املفس ُـر ل ِ رـمـا انبهم من الذوات والنِّ رـس ِـِ
هو االسم الرصيح
ُ
املنصوب ِّ

تعريفه

يخ ِرج

يخ ِرج

أقسام التمييز

يخ ِرج

يخ ِرج احلال

الفعل

املرفوع مطلقا

احلرف

الظرف

املجرور إذا مل يدل عىل
املقادير( :مساحة أو وزن أو
كيل) أو عدد غري ()99 – 11

( )iاملساحة

هو ما رفع إهبام اسم مذكور قبله

مواضع متييز الذات

(أ) بعد املقادير وهي:
( )iiiالوزن
عندي ِر ْ
ط ٌل زيتًا

( )iiالكيل

رتا صو ًفا
اشرتيت فدانًا أرضا ،وم ً

قمحا
قدح ً
عندي ٌ

( )iحمول عن الفاعل

( )iiحمول عن املفعول

عر ًقا
ت ررص َّب رِ زيدٌ ر

وفجرنا األرض عيونا

عر ُق زيد
األصل ت ررص َّب رِ ر
عر ًقا
ت ررص َّب رِ زيدٌ ر

فحذف املضاف (عرق)
وأقيم املضاف إليه مقامه

ت ررص َّب رِ زيد

فحصل إهبام يف النسبة
فأتى باملضاف املحذوف متييزا

هو ما رفع إهبام نسبة يف مجلة سابقة عليه

أقسام متييز النسبة

(أ) حمول عن أصل

األصل

(ب) بعد العدد:
معي مخسون جنيها
وأربعون كتا ًبا

ر
عيون األرض
وفجرنا

فحذف املضاف (عبون)
وأقيم املضاف إليه مقامه

وفجرنا األرض عيونا

نحو :امتأل اإلناء ماء
( )iiiحمول عن املبتدأ

وفجرنا األرض

فحصل إهبام يف النسبة
فأتى باملضاف املحذوف متييزا

(ب) غري حمول

األصل

زيد أكر ُم منك أ ًبا

أبو زيد أكر ُم منك
زيد أكرم منك أبا

فحذف املضاف (أبو)

زيدٌ أكرم منك

وأقيم املضاف إليه مقامه

فحصل إهبام يف النسبة
فأتى باملضاف املحذوف متييزا

أحكام التمييز
( )1التمييز ال يكون إال نكرة
رأيت رُك رل َّـمـا ْ
جوهـنا
عر ْف رت ُو ر
أن ر
وأما قوله:
قيس عن ِ
عمرو
صددت وطِ ْب رت
ر
النفس يا ُ
ر
فـ (أل) يف (النفس) زائدة وليست للتعريف
فبقي التمييز نكرة كام هو

( )2التمييز ال يأتي إال بعد متام الكالم
ُ
الفعل فاع رله واملبتد ُأ خربه
أي بعد أن يأخذ

( )3متييز الذات الواقع بعد املقادير
جيوز نصبه وجره باإلضافة
ر
وفدان أرضٍ
اشرتيت فدانًا أرضا
ُ

( )4متييز الذات الواقع بعد العدد
جيِ نصبه إن كان العدد من ()99 – 11
وجيِ جره باإلضافة يف غري ذلك
قلام ومائ رة شاةٍ
ُ
اشرتيت ر ْ
مخ رس كتِ ومخس ًة وتسعني ً

( )5التمييز احملول
عن الفاعل واملفعول
جيِ نصبه

( )6التمييز الواقع
بعد أفعل التفضيل
جيِ نصبه إن كان التمييز فاعال
يف املعنى وإال وجِ جره باإلضافة
عالمة ما هو فاعل يف املعنى :أن يصح
جعله فاعال بعد جعل أفعل التفضيل فعال
مثال ما هو فاعل يف

وأرشف نس ًبا
املعنى وجيِ نصبه :أنت أكر ُم ُخ ُل ًقا
ُ
فيصح رج ْع ُل أفعل التفضيل فعال والتمييز فاعال فتقول:

ورش رف نس ُب رك
أنت ك ُرر رم ُخ ُل ُق رك ر ُ
ومثال ما ليس فاعال
يف املعنى وجيِ جره:

أعظم إنسانٍ
حممدٌ
ُ

( )7االستثناء

تعريفه

اإلخراج لكان هذا اليش ُء داخال يف حكم ما قبلها
إخراج يشء بـ (إال) أو بإحدى أخواهتا مما كان داخال يف احلكم السابق عليها ولوال ذلك
هو
ُ
ُ

حنو :قام القو ُم إال زيدً ا

مصطلحات االستثناء
هو االسم العام الذي يكون االستثناء
مذكورا قبل (إال) غالبا
منه ،ويكون
ً

هي (إال) أو إحدى أخواهتا
هو الذي مل ُي ْذكِ ْر فيه املستثنى منه
والبد أن يكون الكالم غري موجِ
ما قام القو ُم إال زيدً ا
ال ري ُق ْـم أحدٌ إال زيدً ا
محارا
قام القو ُم إال
ً

هل قام القو ُم إال زيدً ا

أدوات االستثناء
غري زيدٍ
قام القو ُم ر

قام القو ُم إال زيدً ا

وهو

سوى زيدٍ
قام القو ُم ِ

سوى زي ٍد
قام القو ُم ُ
سوا َء زيدٍ
قام القو ُم َ

وهو

قام القو ُم خال زيدًاًً//خال زيدٍ

قام القو ُم ليس زيدًا

قام القو ُم ال يكون زي ًدًا

وهو

قام القو ُم عدا زيدًاًً//عدا زيدٍ
قام القو ُم حاشا زيدًاًً//حاشا زيدٍ

حكم المستثنى بإال

الكالم غري موجب  +ناقص

قـــام القــو ُم إال زيـدً ا

استثناء متصل

محارا
قـام القـو ُم إال
ً

استثناء منقطع

ما قــام القـو ُم إال زي ــدً ا  //إال زيــدٌ
ما قـام القـو ُم إال محا ًرا

االتباع أجود

اإلعراب على حسب العوامل

ما قام إال زيـــدٌ

جيب النصب عند احلجازيني
وجيوز النصب واإلتباع عند التميميني

هل رأيت إال زيـدً ا
ما مررت إال بزيـد
ملغاة ال عمل هلا

حكم المستثنى بـ (غير وسوى بلغاتها)
وأما هذه األدوات فإنها تأخذ حكم املستثىن بـ (إال)

حكم المستثنى بـ (عدا وخال وحاشا)
جيوز نصبه على أن هذه األدوات
أفعال واالسم الواقع بعدها مفعول به

قــام القـو ُم عدا زيـدا (خال زيدا) (حاشا زيدا)
قــام القـو ُم عدا زيـد (خال زيــد) (حاشا زيــد)

جيب نصبه على املفعولية إذا تقدمت (ما) املصدرية على
قــام القـو ُم ما عدا زيـدا
هذه األدوات ألن (ما) املصدرية ال تدخل إال على األفعال (ما خال زيــدا) (ما حاشا زيــدا)

قــام القـو ُم سِـُوى زيـد
قــام القـو ُم سوا رء زيـد

غيـر زيـد
ما قــام القـو ُم ر
غيـر زيـد
ما قــام القـو ُم ُ

غيــر زيـــد
ما قـــام ُ
غيـر زيـــد
ما ُ
رأيت ر

حكم المستثنى بـ (ليس وال يكون)
جيب نصبه على أنه خربها

قــام القـو ُم ليس زيـدًا
قام القو ُم ال يكون زي ًدًا

استثناء مفرغ

(ل)ٌالنافيةٌللجنس

(ال) النافية للجنس
ال رجـــل في الدا ِر

الدار
ال رجــل في
ِ

ال يجوز أن تقول :ال رجـــل في الدار بل رجلين
المعنى:

ولهذا

المعنى:

(ال) النافية للوحدة
يجوز أن تقول :ال رجـــل في الدار بل رجالن

يحتمل أمرين
ولهذا

أنك نفيت وجود رجل فأكثر
أي نفيت الجنس كله

نفي وجود رجل واحد مع جواز وجود
رجلين فأكثر أي أنك نفيت الواحد فقط

عمل (ال) النافية للجنس

(ال) النافية للجنس من الحروف الناسخة التي تعمل عمل (إن) فتنصب المبتدأ وترفع الخبر سواء كانت مفردة أو مكررة

شروط عملها
صا
( )1أن تكون لنفي الجنس نـ ا
ال رجــل قـائـم

فلو كانت محتملة لنفي
الجنس ولنفي الوحدة
عملت عمل (ليس)

ال رجــل قـائـ ًمـا

( )2أن يكون اسمها وخبرها نكرتين

( )3أال يفصل بينها وبين اسمها بفاصل

ال بــؤس دائم

ال بخـل نافــع

فلو دخلت على معرفة
أهملت ووجب تكرارها

فلو فصل بين (ال) واس ِمها
فاصل وجب إلغاؤها وتكرارها

ال البخــل محمود وال اإلسراف مقبــول

{ال فِيها غول وال هم عنها ينزفون}

( )4أال تتكرر (ال)

ال رجـل قائم

فلو تكررت جاز
إعمالها وإلغاؤها

ال رجـل في الدار وال امرأة
ال رجـل في الدار وال امرأة

( )5أال يدخل عليها حرف جر
ال رجـل قائم

فلو دخل عليها حرف جر صارت (ال) زائدة
ملغاة ال عمل لها ووجب جر االسم بعدها

سافرت بـال زاد

اسمٌ(ل)ٌالنافيةٌللجنس
( )1مفرد

( )2مضاف

هو ما ليس مضافا وال شبيها بالمضاف فيشمل المثنى والجمع
يبنى على ما ينصب به

حكمه:
ال رجـل قائـم

حكمه:

ت قائـمات
ال رجال قائمون ال فتيا ِ

ـن قائـمان
ال رجلي ِ

( )3شبيه باملضاف

مهمليـن قائـمون
ال ِ

هو ما اتصل به شيء من تمام معناه

ينصب بالفتحة (بدون تنوين)
أو بما ناب عنها

وهو يشبه التركيب اإلضافي في كونه مركبا من ركنين (كلمتين أو ثالث كلمات) ال يستغنى
بأحدهما عن اآلخر ويفتقر الركن األول منهما إلى الركن الثاني ليتمم معناه

ال طالب علم مذموم

(أ) مرفوعا باألول:

ال قبي ًحـا عملـه مشكور

ال طالبي علم مذمومون

(ب) منصوبا باألول:

ال طالعًا جب ًال ضعيف

(ج) مجرورا بحرف جر:

ال محسنًا إلى أخيه مذمـوم

(د) معطوفا على األول:

ال خمسةً وأربعين حاضرون

والجزء الثاني قد يكون:

حاالت (ال) النافية للجنس مع اسمها
من حيث المباشرة والتكرار
( )2أن ال تباشر امسها

( )3أن تباشر امسها وتتكرر

فيجب نصب اسمها

فيجب رفع اسمها وتكرارها

فيجوز الوجهان النصب والرفع

ال رجـل قائـم

{ال فِيها غول وال هم عنها ينزفون}

ال رجـل في الدار وال امرأة

إذا دخلت على معرفة وجب إلغاؤها وتكرارها

ال زيـد في الدار وال عمرو

( )1أن تباشر امسها وال تتكرر

الخالصة:

إذا مل تباشر امسها

وجب إلغاؤها وتكرارها

إذا باشرت وتكررت

جاز إعمالها وإلغاؤها

ال رجـل في الدار وال امرأة

{ال فِيها غول وال هم عنها ينزفون}
ال حول وال قوة إال باهلل

حكمه:

ينصب بالفتحة (مع التنوين) أو بما ناب عنها

أوجه إعراب (ال حول وال قوة إال باهلل)
( )1إعمال األوىل

ل وال قوةَ إال بالله
(أ) ال حو َ

اسم (ال) مبني على
ال :نافية للجنس حول :الفتح في محل نصب و :عاطفة ال :نافية للجنس قوة:
إال :أداة حصر ملغاة

باهلل :خبر (ال) الثانية

اسم (ال) مبني على
الفتح في محل نصب

وخبر (ال) األولى محذوف يدل عليه خبر الثانية

ل وال قوةً إال بالله
(ب) ال حو َ
ال حول :كالسابقة و :عاطفة ال :نافية ملغاة قوةً :معطوف على محل اسم (ال) األولى
إال :أداة حصر ملغاة

باهلل :خبر (ال) األولى

ل وال قوةٌ إال بالله
(ج) ال حو َ
ال حول :كالسابقة و :عاطفة ال :نافية ملغاة قوة :معطوف على محل (ال) مع اسمها ،ألنهما في محل رفع مبتدأ
إال :أداة حصر ملغاة

باهلل :خبر (ال) األولى

( )2إهمال األوىل
ال :نافية ملغاة

(أ) ال حولٌ وال قوةٌ إال بالله

حولٍ :مبتدأ

إال :أداة حصر ملغاة

و :عاطفة ال :نافية للجنس قوة :اسم (ال) مبني على الفتح في محل نصب

باهلل :خبر (ال) الثانية وخبر (حول) محذوف يدل عليه خبر (ال) الثانية

(ب) ال حولٌ وال قوةٌ إال بالله
ال :نافية ملغاة حول :مبتدأ و :عاطفة ال :نافية ملغاة

قوة :مبتدأ إال :أداة حصر ملغاة

باهلل :خبر (قوة)

(ٌ)9المنادى
تعريفٌالمنادى :هوٌالمطلوبٌإقبا ُلهٌبـٌ(يا)ٌأوٌإحدىٌأخواتها

(ٌ)1يا
(أ)ٌللبعيدٌوماٌيفٌحكمه

(ٌ)2أيا

(ٌ)3هيا

(ٌ)4أيٌمقصورة

أدواتٌالنداء
(ب)ٌللقريب

(ٌ)5آيٌممدودة

(ٌ)1الهمزةٌ(أ)ٌمقصورة

أنواعٌالمنادى
(ٌ)2النكرةٌالمقصودة

(ٌ)1المفردٌالعلم
هوٌماٌليسٌمضافاٌولٌشبيهاٌبالمضافٌ
فيشملٌالمثنىٌوالجمع

ياٌزيـدُ ٌ– ياٌزيدانٌ– ياٌزيدون

هيٌالتيٌيقصدٌبهاٌواحدٌمعينٌ
مماٌيصحٌإطالقٌلفظهاٌعليه
ُ
ياٌرجلٌ– ياٌظالمانٌ– ياٌمسلمون

(ٌ)3النكرةٌغيرٌٌالمقصودة

(ٌ)4المضاف

هيٌالتيٌيقصدٌبهاٌ
واحدٌغيرٌمعين

نحو

ياٌرجالٌٌخذٌبيدي
ً
ٌوالموتٌيطل ٌُبه
ياٌغافال
ُ
ً

يبنىٌعلىٌماٌيرفعٌبه

ياٌطالبٌالعلمٌِاجتهـدٌْ

(ٌ)5الشبيهٌبالمضاف
هوٌماٌاتصلٌبهٌشيءٌمنٌتمامٌ
معناهٌكماٌتقدمٌيفٌبابٌ(ل)
ياٌحميدً ا فع ُلهٌ -ياٌطال ًعا جبالٌٌ -ياٌمحبين للخير
خمساٌوعشرينٌدهتكٌالليالي
 -وقولٌشوقيٌ:أ ً

ينصبٌبالفتحةٌأوٌماٌنابٌعنها
(فائدة)ٌ
للمفردٌثالثةٌمعانٌ

(ٌ)1يفٌبابٌاإلعراب
ماٌليسٌمثنىٌولٌجمعاٌ
ولٌمنٌاألسماءٌالخمسة

(ٌ)2يفٌبابٌالخبر
ماٌليسٌجملةٌولٌشبهٌجملة

(ٌ)3يفٌبابٌ(ل)ٌالنافيةٌللجنسٌوبابٌالمنادى
هوٌماٌليسٌمضافاٌولٌشبيهاٌ
بالمضافٌفيشملٌالمثنىٌوالجمع

خمفوضات األمساء
( )3املخفوض بالتبعية
(أ )
النعت

( )2املخفوض باإلضافة

والتوابع قد تقدمت
وهي أربعة كما علمت

على ثالثة أنواع

(أ) اإلضافة على معنى الالم

إذا مل تكن مبعنى (من) أو (يف)
كتابُ حممد

غالمُ زيد {بالغَ الكعبةه}

إعراب أسلوب اإلضافة :

إذا كان املضاف جزءا وبعضا من املضاف إليه
ويصح اإلخبار باملضاف إليه عن املضاف
ثوبُ خَزٍّ

بابُ ساجٍ

خامتُ حديد

(ب) اإلضافة على معنى (يف)

إذا كان املضاف إليه ظرفا للمضاف

يعرب االسم األول (املضاف) حبسب العوامل الداخلة عليه فيقع مبتدأ وخربا وفاعال ومفعوال  ...اخل

يعرب االسم الثاني (املضاف إليه) جمرورا باإلضافة دائما

(ب)

التوكيد مررتُ بزيــد نفسهـــه
(ج )
العطف مررتُ بزيــد وخالــــد

(د )
البدل

(ب) اإلضافة على معنى (من)

{بل مَكْرُ الليلِ والنهارِ}

مررتُ بزيــد الكريمِ

أمسكتُ بزيــد ثوبــــهـــه

( )1املخفوض باحلرف
هو ما كان اخلافضُ له حرفا من حروف اخلفض ،وهي أقسام:
ما جير الظاهر واملضمرَ

(أ) القسم األول
( )1مهنْ

ومعناها :االبتداء

{ومنك ومن نوحٍ}

(ب) القسم الثاني

( )2إىل ومعناها :الغاية {وأن إىل ربك املنتهى} {إليه يرد علم الساعة}

ما جير الظاهر فقط

( )1رُب ومعناها :التقليل أو التكثري رُب رجُلٍ خبيلٍ قابلتُه

( )3عن ومعناها :اجملاوزة {لقد رضي اهلل عن املؤمنني} {رضي اهلل عنهم} ( )4على ومعناها :االستعالء {وعليها وعلى الفلك حتملون}

( )2الكاف ومعناها :التشبيه

( )5يف ومعناها :الظرفية {ويف السماء رزقكم} {وفيها ما تشتهيه األنفس} ( )6الباء ومعناها :التعدية {ذهب اهلل بنورهم} {لنذهبََّ بك}

( )3واو القسم {والليلِ إذا يغشى}

( )7باء القسم أقسم باهلل ،وأقسم بــه
( )9واو رُب وهي الداخلة على (رُب) احملذوفةه

(أ) املهلْك وهي الواقعة بني ذاتني إحدامها متلك
( )8الالم ومعناها:

وليلٍ كموج البحر أرخى سدوله  ...علي بأنواع اهلموم ليبتلي

( )10مذ

( )11مُنذ

(ب) امسان

إذا دخال على فهعلٍ

( )4تاء القسم {قالوا تــاهللِ تفتؤا تذكرُ يوسف}

(ب) االختصاص وهي الواقعة بني ذاتني ال مهلْكَ إلحدامها البابُ لـلدار ولـــه املفتاحُ
(ج) االستحقاق وهي الواقعة بني ذات ومعنى

(أ) حرفا جر إذا دخال على اسمٍ وكان جمرورا ويكونان مبعنى:

إذا دخال على اسمٍ وكان مرفوعا

املالُ لزيد والكتابُ لــه

{احلمد هلل}{ ،لـــه احلمد}

(أ) مهنْ إن كان ما بعدمها ماضيا ما رأيته (مذ  /منذ) يومِ اجلمعة
(ب) يف إن كان ما بعدمها حاضرا ما رأيته (مذ  /منذ) يومهنا

(دعبل اخلزاعي) :أمل تر أني مذ ثالثون حجةً  ...أروح وأغدو دائم احلسرات
(الفرزدق) :ما زال مذ عقدتْ يداه إزارَه  ...وسَمَا فأدرك مخسة األشبار

حممد كاألسد

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
تم هذا الشرح بعون هللا وتوفيقه يوم
االثنين الموافق  27من رجب لعام  1443هـ

