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 بسم الله الرحمن الرحيم

 
 المقــدمة

 
الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمد، 

 بعد:وعلى آله وصحبه أجمعين. أما 
وهي مقدمٌة فهذا شرح مختصر للمقدمة الموجزة، المشتهرة باسم )المقدمة اآلجرومية( 

العناية في  مختصرٌة لقيت عنايًة كبيرًة من العلماء منذ ألفها مؤلفها رحمه الله تعالى، ولم تلق  
الشروح فقط، ولكنا أضافت إلى ذلك أنها نُظمت شعرًا، وُشرح هذا النظم، فلقيت لها من 

وهي المقدمة  -مما يدل على العناية التي لقيتها هذه المقدمة  ؛عناية الشيء الكثيرال
 في علم النحو. –اآلجرومية 

أبو عبد الله، محمد بن محمد، بن داود، الصنهاجي، ومؤلف هذا المتن هو اإلمام 
بمد األلف وضم الجيم ) نسبة إلى إحدى القبائل بالمغرب، النحوي، المعروف بابن آجروم

، ومعناه بلسان البربر: الفقير الصوفي الورع، كان إماما في النحو وغيره، ولد (وتشديد الراء
 هـ.727هـ وتوفي بها سنة 476بفاس، سنة 

حكي أنه ألف متن اآلجرُّومية تجاه البيت الشريف، وحكي " قال الكفراوي في حاشيته: 
 ه تعالى فال يبلى( وكان األمر كذلكأيضا أنه لما ألفه ألقاه في البحر وقال )إن كان خالصا لل

"(1). 
أوجز فيه ابن آجروم   (، وقدالمقدمة اآلُجرُّومية في مبادئ علم العربيةواسم هذا المتن )

، حيث صنَّفه ق الزّجاجياألبي القاسم عبد الرحمن بن إسح« الّجم ل في النحو»كتاب 
في خمسة وأربعين ومئة باب تناولت أبواب النحو والصرف واألصوات والضرورات  الزجاجي

الشعرية، وهي مباحث سهلة الحفظ تتعلق بعالمات اإلعراب وتصريف األفعال وإعرابها وأنواع 
المعربات من األسماء، فكانت أساس الدراسات النحوية في زمنه، وتأخذ بمبدأ االختيار من 

لبصرية، مع أن ابن آجروم كان أقرب إلى مذهب الكوفيين على خالف المدرستين الكوفية وا

                                 
 .8م. ص2002دار الكتب العلمية، بيروت  –حسن الكفراوي  –شرح الكفراوي على اآلجرومية ( 1)
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 .الزّجاجي الذي كان مياالً إلى البصريين
 وقد حصل النفع بهذه المقدمة لطلبة العلم على مختلف مستوياتهم.

صار غالب الناس أول ما يقرأ بعد القرآن العظيم، هذه "قال ابن الحاج رحمه الله: 
 .(1)" يحصل بها النفع في أقرب مدةف –اآلجرومية–المقدمة 

ويشهد لذلك  ،بالبركة والصالح)يعني: ابن آجروم( المشهور " ونقل ابن العماد فيه: 
 .(2)" عموم النفع بمقدمته

 ومن المفيد أن نذكر مقدمة موجزة في التعريف بعلم النحو. فأقول:
 النحو لغة: مصدر نحا، يقال: نحا إلى الشيء ينحو نحًوا: م ال إليه وقصده. 

  (3)القصد، والطريق، والجهد، والِمثل، والمقدار، والنوع"  :ومن معاني النحو
واصطالًحا: العلم بأحكام مستنبطة من استقراء كالم العرب، والمراد: أحكام الكلم في 

 (4) لتأدية أصل المعاني من الكيفية والتقديم والتأخير.ذواتها، أو ما يعرض لها بالتركيب؛ 
 (5) والتعريف الشائع له: علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء.

 (6) وموضوعه: الكلمات العربية من حيث إعرابها وبناؤها.

                                 
دار  -أحمد بن محمد بن حمدون السلمي المعروف بابن الحاج  -حاشية ابن الحاج على اآلجرومية ( 1)

 .6، بدون تاريخ. صالفكر ، بيروت

دار  - عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الع كري الحنبلي -شذرات الذهب في أخبار من ذهب ( 2)
 .8/112م. 1884 ابن كثير، دمشق

 ( المعجم الوسيط، مادة ) ن ح و (.3)

 . 702صـ   -م 2000ط دار الكتب العلمية  –( شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك 4)

ط دار  –محمد بن علي الصبان الشافعي  -شرح األشمونى أللفية ابن مالك  حاشية الصبان على( انظر: 5)
ط  – أحمد بن محمد بن محمد البجائي األٌبَّذيٌ  - ، الحدود في علم النحو1/26 –م 1887الكتب العلمية 

مرعي بن يوسف بن أبى  -دليل الطالبين لكالم النحويين  ، 676صـ –م 2001المدينة المنورة  -الجامعة اإلسالمية 
 .12 صـ  -م2008 الكويت –ط إدارة المخطوطات والمكتبات اإلسالمية  –بكر بن أحمد الكرمى 

ط دار الكتب العلمية  –خالد بن عبد الله بن أبي بكر األزهري  -شرح التصريح على التوضيح ( انظر: 6)
 1/26، حاشية الصبان على شرح األشمونى 12صـ ، لكالم النحويين، دليل الطالبين 1/12 –م 2000
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 ]تعريف الكالم[ 

 (.اْلو ْضعِ الك ال م: ُهو  اللَّْفُظ اْلُمر كَُّب اْلُمِفيُد بِ ) المتن:
 .(1)إذ به يقع التفاهم ؛بتعريف الكالم ألنه المقصود بالذاتالمصنِّف دأ ب الشرح:
 .ما تكلم به اإلنسان، قليال كان أو كثيرًا، مفيدا أو غير مفيد لغًة:الكالم 

 ، وهي:وفي اصطالح النحويين هو: ما جمع القيود األربعة التي ذكرها المصنف
ْتُه، (2)الّدقيق   لف ظ ِت الّرحى :اللغة: الطرح والرمي، يقالوهو في  .اللفظ أوال: ، أي: طرح 

 طرحتها. :أي .أكلت التمرة ولفظت نواهاو 
الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها األلف وفي االصطالح: 

هذِه الكلماِت الّثالِث ومثالُُه: )أحم ُد( و)ي كُتُب( و)سِعيٌد(؛ فإنَّ كلَّ واحدٍة ِمن . وآخرها الياء
 عْند  الّنطِق به ا تكوُن ص ْوتاً مشتِمالً ع ل ى أربعِة أ ْحُرٍف هجائّيٍة.

 .(3)صوت مشتمل على بعض الحروف: تحقيقا كزيد، أو تقديرا كالضمير المستتروقيل: 
 اللفظ نوعان: و 
جاء، ، كـ )زيد، وقام، وإلى، ومن، وكتب، و الذي نطقت به العرب :هو. و مستعمل -1

 .. ونحوه(
رك"، يعني: لفظ لم تضعه العرب، كـ )ديز( مقلوب اإلهمال: "الت  المراد بو . مهمل -2

  .زيد
 والتركيب في اللغة: وضع شيء على شيء، يراد به الثبوت أو عدمه.  .والثاني: المركب

ونحو: من  ،(4)، كزيد قائمولو تقديراً  وفي االصطالح: ما تركب من كلمتين، فصاعدا
 فخرج ما كان ملفوظا به غير مركب، كزيد. أخوك؟ فتقول: محمد. والتقدير: محمد أخي.

                                 
دار  - علي بن محمد بن عيسى، أبو الحسن، نور الدين اأُلْشُموني - شرح األشموني على ألفية ابن مالك (1)

 .1/27م. 1888 بيروت ،الكتب العلمية

دار ابن حزم، بيروت  – العشماويعبد الله بن الفاضل الشيخ  -حاشية العشماوي على متن اآلجرومية  (2)
 .11م. ص2018

 .1/27  شرح األشموني على ألفية ابن مالك (3)

: خبر المبتدأ، مرفوع وعالمة (قائم): مبتدأ مرفوع باالبتداء، وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، و(زيدــ )ف (4)
 رفعه ضمة ظاهرة في آخره.
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ما استفاده اإلنسان . وقيل: (1)استحداُث الماِل والخيرِ والفائدة لغة:  والثالث: المفيد،
 من علم، أو مال، أو جاه، أو غير ذلك؛

وذلك بأن يستفيد السامع  واصطالحا: ما أفاد فائدة، يحسن سكوت المتكلم عليها،
 . (2)، كقام زيدمن الكالم، ويكون الكالم له معنى

، كعبِد اللِه، أي: قبل  جعله عل ماً، وأّما بعد جعِلِه عل مًا فخرج بذلك:  المرّكُب اإلضافيُّ
. فهو مفرٌد. ،كبعلبكَّ  واإلسناديُّ، كقولك: )إن والتقييديُّ كالحيواِن الناطِق. والمركَُّب المزجيُّ

 .(3)قام  زيٌد(، فإنّها ال تسّمى كالماً لعدِم اإلفادةِ 
ويُطلُق على  الوالدُة، تقول: وضعت المرأُة إذا ولدت.وهو في اللغة  .والرابع: الوضع

، ومنه:  أي: أسقطُته عنه. ،اإلسقاِط، تقول: وضعُت الدَّين  عن فالنٍ  ويُطلُق على الحطِّ
 .(4)عنهوضعُت الدَّين  عن فالٍن بمعنى حططته 

 أْمرين: في االصطالح وهذ الشرط يشمل
أن يكون بالوْضع العربي: يعني: أن تكون األلفاظ المستعملة في الكالم من األلفاظ  -أ

 التي وضعْتها العرب للداللة على معنى ِمن المعاني.
ة فلو جاءنا كالم يُفيد فائدة ال ي نتظر السامع بعدها كالًما آخر، ولكنه باللغة اإلنجليزي

 مثاًل لم يكن كالًما عند النُّحاة.
أن يكون المتكلِّم قاصًدا بما يتكلم به إفادة السامع، وبذلك يخرج كالُم السكراِن  -ب

 جاء في نظم اآلجرومية: والمجنوِن والنائِم؛ ألنهم ال يقصدون ما يتكلمون به.
ن ا فـ ْلت ْست ِمْع  م  ِعْند   يٌد ق ْد ُوِضعْ ل ْفٌظ ُمر كٌَّب ُمفِ  ***إنَّ اْلك ال 

 
  

                                 
 .12حاشية العشماوي على متن اآلجرومية. ص (1)

 فاعل، والفاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. (زيد)فعل ماض، و (قامــ )ف (2)

 .12حاشية العشماوي على متن اآلجرومية. ص (3)

 .5/281لسان العرب  (4)
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 ]أقسام الكالم[

ْعًني) المتن:  (.وأ ْقس اُمُه ث ال ث ٌة: اْسٌم، و ِفْعٌل ، و ح ْرٌف ج اء  لِم 
ي: وأجزاء الكالم، الذي يتركب أ. الضمير يعود إلى الكالم (1))أقسامه(قوله:  الشرح:

 :ثالثة هامن
على معنى في نفسها كلمة دلت ما دل على مسمى، كزيد؛ واصطالحا:   فاالسم لغة:

 .ولم تقترن بأحد األزمنة الثالثة
 .بزمان نفسها واقترنتواصطالحا: كلمة دلت على معنى في  .الحدث والفعل لغة:

، ال اد لَّْت ع ل ى معنى بسبب نفسه ( أي:دلت على معنى في نفسهاوالمراد بقولنا )
 .اِ ِإل ْيه ابانضمام غيره

 .كيضرب، وأمر كاضرب  وأقسامه ثالثة: ماض، كضرب، ومضارع،
}و ِمن  النَّاِس م ْن يـ ْعُبُد اللَّه  ع ل ى  قوله تعالى الطرف، والجانب؛ ومنه الحرف لغة:و 

أي طرف، وجانب من الدين. واصطالحا: كلمة دلت على معنى في  [.11]الحج:  ح ْرٍف{
 .غيرها، ولم تقترن بزمان

للتحقيق، « قد»المعاني، كوضع ، أي: وضع للداللة على معنى من (جاء لمعنى)وقوله: 
ب ِني  المباني التي هي حروف الهجاء. . احترازًا من حروف(2)من نحو قد قام زيد وهي التي تـ نـْ

ب ِني منها كلمة:   ،منها الكلمة  (.زيد)كحرف: الزاي والياء والدال، التي تـ نـْ
 أمران: ودليل انحصار الكلمة في الثالثة
 -استقرأ أئمة اللُّغ ة كأبي عمرو المازني والخليل وسيبويه  أحدهما: االستقراء التام؛ ح ْيثُ 

الكالم، فوجدوه ال يخرج عن كونه: اسمًا، وفعاًل، وحرفًا جاء لمعنى. واالستقراء التام حجَّة 
 باتفاق.

 والثاني: الدليل العقلي؛ ِإْذ العقل ال يقبل غير تلك الِقْسمة.
                                 

أجزاء الكالم من جهة تركيبه ال حقيقته؛ ألنه سبق أن الكالم عند النحاة  المصنف بقوله )أقسامه(، أي: ع نى (1)
ُمركَّبٌة من اللفظ المركب، والمفيد بالوضع. فهذه القيود األربعة هي أجزاء الكالم من جهة حقيقته. وأما من جهة  حقيقته

 التركيب فثالثة: اسم، وفعل، وحرف جاء لمعنى.

فاعل، والفاعل مرفوع، وعالمة رفعه ضمة  (زيد)فعل ماض مبني على الفتح، و (قام): حرف تحقيق، و(قدــ )ف (2)
 ظاهرة في آخره.
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اد أو ال، الثاني الحرف، واألول إما أن يقبل أن الكلمة إما أن تصلح ركنا لإلسن وبيانه:
اإلسناد بطرفيه أو بطرف، األول االسم، والثاني الفعل، والنحويون مجمعون على هذا، إال من 

 .(1)ال يعتد بخالفه
ن اك  اْلك ْوثـ ر   قوله تعالى: } :ومثـال ذلك  -1]الكوثر:  (2){ف ص لِّ لِر بِّك  و اْنح رْ  *ِإنَّا أ ْعط يـْ

2 .] 
أو اسم  ،(3)أقل ما يتركب منه الكالم: كلمتان، والكلمتان إما اسمان كزيد قائم فائدة:

 .(4)وفعل، كقام زيد، أو من الثالثة، كلم يقم زيد
  

                                 
 .1/26  شرح األشموني على ألفية ابن مالك (1)

)إنا(: )إن( ]حرف[ ناسخ و)نا( اسم. )أعطيناك(: أعطى ]فعل[، و)نا( ضمير ]اسم[ و)الكاف( ضمير  (2)
 ]اسم[ . )الكوثر( : ال ]حرف[ تعريف وكوثر ]اسم[.

)صلى( ]فعل[ . )لربك(: الالم ]حرف[ و)رب( ]اسم[ والكاف ]اسم[ . )وانحر(: )فصلى(: الفاء ]حرف[ و
 الواو ]حرف[، و]انحر[ فعل.

 فتجد أن الكالم كله ال يخرج عن االسم والفعل والحرف.

خبر المبتدأ، مرفوع، وعالمة  (قائم): مبتدأ مرفوع باالبتداء، وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، و(زيدــ )ف (3)
 ضمة ظاهرة في آخره.رفعه 

فاعل مرفوع،  (زيد)فعل مضارع مجزوم بلم، وعالمة جزمه السكون. و (يقم): حرف نفي وجزم وقلب، و(لم)  (4)
 وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.
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 ]عالمات االسم[ 

 (.و دخوِل األِلِف و الَّالم عليه فاالسم يـُْعر ُف: باْلخ ْفض، و التـَّْنِويِن ،) المتن:
، أي: يميز عن الفعل (يعرف)أي: فالقسم األول من أقسام الكالم: االسم؛  الشرح:

 وهي:والحرف، بعالمات، 
و اْخِفْض ل ُهم ا ج ن اح  ومنه قوله تعالى: } لغة: التذلل، والخضوع؛ (1)وهو (بالخفض) -1 
 في :السُّْفل، تقول: )نزلت في مكان منخفض( أي[، ويأتي بمعنى: 26{ ]اإلسراء: الذُّلِّ 

 .(2)ُسْفل ونزول
)أو ما ناب  الكسرةوالمراد بها:  واصطالحا: تغيير مخصوص، يجلبه عامل مخصوص،

 .(3)الفاضلِ  زيدٍ  كمررت بغالمِ ،التي يحدثها عامل الجر عنها(
واصطالحاً: نون . تلغة: التصويت، من قولهم نون الطائر: إذا صوَّ  ( وهوالتنوين) -2

 .(4)لفظا، وتفارقه خطا، ووقفا، لغير توكيدساكنة زائدة، تلحق آخر االسم 
سواء أفاد التعريف، كالرجل والغالم، أو لم يفد كالفضل )دخول األلف والالم عليه(  -7
 .والعباس
، ألن القاعدة: أن الكلمة (ألــ )على غير االسم شاذ. وعبر األكثر ب )أل( دخول فائدة: 

 إذا كانت على حرفين، ينطق بلفظها.
 

  

                                 
 .خالفاً ألهل البصرة فهم يعبِّرون عن ذلك بالجرفائدة: الخفض لغة أهل الكوفة،  (1)

 .6/181لسان العرب  (2)

، فعل وفاعل، حد الفعل مر، والتاء ضمير متصل، مبني على الضم، محله رفع على الفاعلية، (مررت) (3)
: جار ومجرور، والباء حرف جر، وغالم اسم مجرور بالباء، وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره، غالم: مضاف، (بغالم)

نعت لزيد، والنعت يتبع المنعوت  (الفاضل)وزيد مضاف إليه، مجرور بالمضاف، وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره، و
 في إعرابه، فتبعه في الجر، وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره.

دار العلوم الحديثة،  – عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي - حاشية اآلجرومية (4)
 .10م. ص1888بيروت 
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 [الخفض]حروف 

:) المتن: ، والباُء، والكاُف، وإلى، وع ن، وعلى، وِفي، ورُ  ِمْن، و ُحُروف اْلخ ْفِض، و هي  بَّ
 (.والالمُ 

)أي بحسب ما ذكره  أي: ويعرف االسم أيضا بدخول حروف الخفض التسعة الشرح:
 وهي: عليه، وكان حقها أن تذكر في مخفوضات األسماء،  المصنف(
؛ وتفيد معان كثيرة، منها: االبتداء الزماني، كسرت ا أم الحروف، بدأ بها ألنه(من) -1

التبعيض، كأخذت من الدراهم، وبيان الجنس، و  ، والمكاني، كخرجت من البيت.(1)من الغد
 .[70]الحج:  (2)نحو: }ف اْجت ِنُبوا الّرِْجس  ِمن  اأْل ْوث اِن{

فهو اسم ومجرور بها، وتفيد ، (نْ مِ )دخلت عليه  فكل ما ...إلى غير ذلك من المعاني؛
 ف مدخولها، كما في هذه األمثلة.أمرا معنويا، يختلف باختال

ي ام  ِإل ى اللَّْيِل{(إلى) -2 ]البقرة:  (3): تفيد معان، أشهرها: االنتهاء، نحو: }ثُمَّ أ تِمُّوا الصِّ
إِل ى أ ْمو ال ُهْم وتأتي بمعنى: مع، نحو }و ال  ت ْأُكُلوا أي: ينتهي الصيام عند الليل،  [،187

 [.2]النساء:  (4)أ ْمو اِلُكْم{
، من معانيها: المجاوزة، نحو رميت السهم عن القوس، وتأتي بمعنى: على، (عن) -7

ا يـ ْبخ ُل ع ْن نـ ْفِسِه{ ، أي: على نفسه، وبمعنى: [78]محمد:  (5)نحو: }و م ْن يـ ْبخ ْل ف ِإنَّم 
 ، أي: منهم.[106]التوبة:  ب اِدِه{من، نحو: }يـ ْقب ُل التـَّْوب ة  ع ْن عِ 

                                 
اسم مجرور بمن، وعالمة جره كسرة ظاهرة في  (غدال)جار ومجرور، و (من الغد)فعل وفاعل، و (سرتُ ) (1)

 آخره.

مفعول به  (الرجس  )فعل أمر، مبني على ما يجزم به مضارعه، وهو حذف النون، والواو فاعل، و (اجتنبوا) (2)
 : جار ومجرور.(من األوثان)منصوب، و

والصيام مفعول به منصوب، أتموا: فعل أمر مبني على ما يجزم به مضارعه وهو حذف النون والواو فاعل،  (3)
 وإلى الليل: جار ومجرور.

ال ناهية، وتأكلوا: فعل مضارع، مجزوم بال الناهية، وعالمة جزمه حذف النون والواو فاعل، وأموال: مفعول  (4)
به منصوب، والهاء ضمير مضاف إليه، وإلى أموال جار ومجرور، والكاف ضمير مضاف إليه، مبني على الضم محله 

 يم عالمة الجمع.جر، والم

من: اسم شرط جازم، ويبخل فعل مضارع مجزوم على أنه فعل الشرط، والفاء رابطة، وإنما أداة حصر،  (5)
 ويبخل فعل مضارع مرفوع، وعن نفسه جار ومجرور.
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وتأتي للتعليل، نحو: ، االستعالء، نحو: علوت على الجبل :، ومن معانيها(على) -6
اُكْم{   أي: ألجل هدايته لكم. ،[77]الحج:  (1)}لُِتك بُِّروا اللَّه  ع ل ى م ا ه د 

تأتي بمعنى )على( فتفيد : من معانيها الظرفية، نحو: جلست في المسجد، و (في) -5
ُص لِّبـ نَُّكْم ِفي ُجُذوِع النَّْخِل{  أي: عليها.، [81]طه:  (2)االستعالء، نحو: }و أل 

]األعراف: نحو }اْدُخُلوا ِفي أُم ٍم{ فتفيد المعية، بمعنى: مع،  -أيضا  –كما تأتي 
 أي: معها.  ،[78

للتكثير، قد تأتي ، و (3)يته، نحو: رب رجل صالح لقغالبا ، وتأتي للتقليل(بَّ رُ ) -4
 .لقيته رجل طالحٍ  بَّ نحو: رُ 
اْمس ُحوا و من معانيها: التعدية، نحو: مررت بزيد، واإللصاق، نحو } (الباء) -7

 .[140]النساء:  ، والسببية، نحو: }ف ِبظُْلٍم{[4]المائدة:  (4)ِبرُُءوِسُكْم{
والتعليل، نحو: }و اذُْكُروُه ك م ا ، ومن معانيها: التشبيه، نحو: زيد كاألسد، (الكاف) -8

اُكْم{   [.188]البقرة:  (5)ه د 
واالنتهاء، نحو: }ُكلٌّ ي ْجرِي  ،؛ ومن معانيها: الملك، نحو: المال لزيد(الالم) -8

 .، والتعليل، نحو: جئت لطلب العلم[2]الرعد:  (6)أِل ج ٍل ُمس مًّى{
                                 

الالم: الم األمر، وتكبروا: فعل مضارع مجزوم بالم األمر، وعالمة جزمه حذف النون والواو فاعل، واالسم  (1)
شريف منصوب على التعظيم، وعلى ما: جار ومجرور، وما: موصول، مبني على السكون، محله جر، وهدى: فعل ال

 ماض، والكاف ضمير مبني على الضم، محله نصب على المفعولية، والميم عالمة الجمع.

=  =   حله رفع،الالم موطئة للقسم، وأصلب: فعل مضارع مبني على الفتح، التصاله بنون التوكيد الثقيلة، م (2)
 والكاف: ضمير، مبني على الضم، محله نصب، وفي جذوع: جار ومجرور، والنخل: مضاف إليه مجرور بالمضاف.

 رب: حرف تقليل وجر، ورجل اسم مجرور برب، وصالح: نعت للرجل، ولقيته: فعل وفاعل ومفعول. (3)

النون والواو فاعل، برءوس: جار ومجرور، امسحوا: فعل أمر مبني على ما يجزم به مضارعه، وهو حذف و  (4)
 والكاف ضمير مضاف إليه، مبني على الضم محله جر، والميم عالمة الجمع.

اذكروا: فعل أمر مبني على ما يجزم به مضارعه، وهو حذف النون والواو فاعل، والهاء: ضمير محله نصب  (5)
ماض، والكاف ضمير مبني على الضم محله نصب،  على المفعولية، وكما: جار ومجرور، وما: مصدرية، وهدى: فعل

 والميم عالمة الجمع، وجملة هداكم في محل جر بالكاف.

كل: مبتدأ، ويجري فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، ألنه فعل  (6)
يتبع المنعوت في إعرابه، فتبعه في الجر،  مضارع معتل اآلخر بالياء، وألجل جار ومجرور، ومسمى نعت ألجل، والنعت

 وعالمة جره كسرة مقدرة على األلف، منع من ظهورها التعذر، ألنه اسم مقصور.
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 :وتنقسم هذه الحروف إلى قسمين
 .ال على الظاهر فقط، وهو رب، والكافقسم: ال يدخل إ -أ
 .(1)ما عداهماقسم: يدخل على الظاهر والمضمر، وهو  -ب 

إن قال قائل: لم صارت هذه )الالم ومن( وسائر ما يجر من الحروف يعمل الجر  فائدة:
 دون النصب والرفع؟

فالجواب في ذلك: أن حروف الجر تكون موصلة لألفعال إلى ما بعدها، فتدخل مرة 
ى الفاعل، ومرة على المفعول به، كقولك في الفاعل: ما جاءني من أحد، واألصل: ما عل

جاءني أحد، وتدخل على المفعول، كقولك: ما رأيت من أحد، ومعناه: ما رأيت أحدا، فلما  
كانت هذه الحروف تدخل على الفاعل والمفعول، جعل حركتها بين حركة الفاعل والمفعول 

ه وسط اللسان، والضم من الشفة، والفتح من أقصى الحلق، فلهذا متوسطا، وهو الكسر، ألن
 .(2)خص بالجر

  

                                 
 .17. صعبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي - حاشية اآلجرومية (1)

م. 1888 الرياض ،مكتبة الرشد - محمد بن عبد الله بن العباس، أبو الحسن، ابن الوراق - علل النحو (2)
 .204ص
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 ]حروف القسم[

: اْلو اُو، واْلب اُء، والتَّاءُ ) المتن:  (.وُحُروُف الق س ِم، وِهي 
  وهي:أي: ويعرف االسم أيضا، بدخول حروف القسم عليه؛  الشرح:

وإن كانت الباء هي األصل )كما  الشتهارها في القسم، . وقدَّمها على غيرهاالواو -1
 .(1)نحو: والله سيأتي(
 .(2)الباء، نحو: أقسم بالله، الله أقسم به -2
  .(3)التاء، نحو: تالله -7

 ثالثة أشياء:الباء فهي األصل في القسم؛ ولذلك تتميز عن الواو والتاء بفائدة: 
أقسم . نحو: الواو والتاء فيجب حذفه أن فعل القسم يجوز ظهوره معها، أما مع -1

 . وال يجوز أن تقول: أقسم تالله.بالله
أما الواو والتاء  ،أقسم بالله أقسم بهنحو:  تدخل على االسم الظاهر وعلى الضمير، -2

 .تاللهو  ،والله، نحو: فال تدخالن إال على االسم الظاهر
 بالله، هل أديت واجبك؟ فتقول:يمكن أن يكون جوابها جملة استفهامية،  -7

تالله، هل  والله، هل أديت واجبك؟ ال يجوز أن تقول:فوال يجوز ذلك مع الواو والتاء، 
 (4)أديت واجبك؟

  

                                 
 الواو حرف قسم وجر، واالسم الشريف: مقسم به مجرور، وعالمة جره كسر الهاء تأدبا. (1)

أقسم فعل مضارع، مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. بالله جار  (2)
مجرور، والله مبتدأ مرفوع باالبتداء، وأقسم: فعل مضارع  ومجرور، الباء حرف قسم وجر، واالسم الشريف مقسم به

 مرفوع، وبه جار ومجرور، والباء حرف قسم وجر، والهاء ضمير مبني على الكسر محله جر.

 التاء حرف قسم وجر، واالسم الشريف مقسم به مجرور. (3)

 .724، 725م. ص1888مكتبة المعارف، السعودية  – عبده الراجحي - التطبيق النحوي (4)
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 ]عالمات الفعل[

" و ت اِء التْأنيِث السَّاِكنة) المتن:  (.والِفْعل  يـُْعر ُف ِبق ْد، و السيِن و"س ْوف 
أي: يميز عن االسم  (يعرف)أي: والقسم الثاني، من أقسام الكالم: الفعل،  الشرح:

 وهي: والحرف بعالمات،
، أو للتقريب، نحو: قد قامت (1)سواء كانت للتحقيق، نحو: قد قام زيد (قد) -1

 للتقليل، نحو: قد يجود البخيل. الصالة، أو للتكثير، نحو: قد يجود الكريم، أو
 . (2)وهي: حرف تنفيس، ومعناه الزمن القريب، نحو: سيقوم زيد (السين) -2
 (3)نحو: }س ْوف  تـ ْعل ُمون {وهي: حرف تسويف، ومعناه الزمن البعيد،  (سوف) -7
 [.87]هود: 
، أي: وتاء تأنيث الفاعل، الذي أسند إليه الفعل، سواء كان (تاء التأنيث الساكنة) -6

 .(4)قامت هند، أو معنويا: كطلعت الشمسالفعل الذي لحقته التاء حقيقيا: ك
  أخرى تركها المصنف، منها: للفعل عالمات فائدة:

 ، "" أو مخاطبا نحو "تباركت  متكلما كان كـ "قمتُ  تاء الفاعل، -1
 .(5)، نحو: لم يقم( عليهلمدخول حرف ) -2
 .(6)ياء المخاطبة: كقومي -7

 .يدخل عليها، فهي فعلفكل كلمة دخل عليها شيء من عالماته، أو صح أن 
 :(7)وتنقسم هذه العالمات إلى ثالثة أقسام

 .بالمضارع، وهو: السين، وسوف، ولمقسم مختص  -أ

                                 
 قد: حرف تحقيق، وقام: فعل ماض، وزيد: فاعل مرفوع. (1)

 السين حرف تنفيس، ويقوم: فعل مضارع مرفوع، لتجرده عن الناصب والجازم. (2)

 سوف حرف تسويف، وتعلمون: فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه ثبوت النون، والواو فاعل. (3)

 والشمس: فاعل مرفوع.طلع: فعل ماض، والتاء عالمة التأنيث  (4)

 لم حرف نفي وجزم وقلب، ويقم فعل مضارع مجزوم بلم، وعالمة جزمه السكون. (5)

 ، جمال الدين، ابن هشاملله بن يوسف بن أحمد بن عبد اللهعبد ا - أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (6)
 .1/68م. 1888، بيروت دار الفكر للطباعة -

 .14حاشية اآلجرومية. ص (7)
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 .الفاعل، وتاء التأنيث الساكنة قسم مختص بالماضي، وهو: تاء -ب
 .(1)قد قام زيد، وقد يقوم زيد قسم مشترك بينهما، وهو: قد، نحو: -ج

  

                                 
 قد حرف تحقيق، ويقوم فعل مضارع مرفوع، وزيد فاعل مرفوع. (1)
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 ]ضابط الحرف[ 

 (.ْصُلُح م ع ُه د لِيُل ااِلْسِم و ال  د لِيُل اْلِفْعلواْلح ْرُف م ا ال  يِ ) المتن:
أي: والقسم الثالث من أقسام الكالم: الحرف وهو ما ال يصلح معه، أي: وهو   الشرح:

 .أي عالمة الفعل (وال دليل الفعل)، أي: عالمة االسم، (ال يصلح معها دليل االسم)كلمة 
ن عالمات االسم وال من عالمات الفعل فهو حرف فترك العالمة فكل ما ال يقبل شيئا م

 ولذلك قال بعضهم: .(1)عالمة له
 (2)مةالَّ فقس على قولي تكن ع   ***والحرف ما ليست له عالمة 

  

                                 
أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن   - توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك (1)

 .1/282م. 2008دار الفكر العربي، مصر  – علّي المرادي

 القاهرة ،دار السالم - أبو محمد الحريريالقاسم بن علي بن محمد بن عثمان،  - ملحة اإلعراب (2)
 .4م. ص2005
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 بَاُب: اإِلعَرابِ 
 ]تعريف اإلعراب[

: تـ ْغييُر أ و اِخِر اْلكِلمِ اإلْعر اُب هُ ) المتن: ل يه ا ل ْفظًا أ ْو اْلع و اِمِل اْلداِخل ة ع   اِلْخِتال فِ  و 
 (.تـ ْقِديراً 

يقال: أعرب عما في نفسك، أي: فسَّْره التفسير واإلبانة، : اإلعراب لغة الشرح:
 .وبانفالكلمة إذا أعربت ظهر معناها ووضحه، 

 واصطالحا: ما ذكره المصنف.
الكلم، ال أوائلها، وال أوساطها، ألن ذلك أي: أحوال أواخر ( تـ ْغييُر أ و اِخِر اْلكِلمِ وقوله )

 .من أبحاث الصرف
 با، أو مخفوضا بعد أن كان ساكنا.والمراد بتغيير حال اآلخر: تصييره مرفوعا، أو منصو 

هو ما أوجب كون آخر الكلمة والعامل في اصطالح النحاة: ( اِلْخِتال ِف اْلع و اِملِ وقوله )
 .(1)زمض أو جعلى وجه مخصوص، من رفع أو نصب أو خف

الواو، )عن أحد حروف العلة،  أي: عارياً ، أي: فيما كان آخره صحيحا، (لفظا)قوله: و 
، أو (2)زيداً  لن يضرب عمروٌ مثل: بالضمة، كزيد يضرب، أو بالفتحة، ، إما (واأللف، والياء

، فالتغيير الحاصل، هو (3)لم يمرر بزيدمثل: سرة في االسم والسكون في الفعل، بالك
 راب.اإلع

وضابطه: كل )كأن يكون مقصورا،   ،، يعني: فيما ليس آخره صحيحا(أو تقديرا)وقوله: 
، ومررت (5)، ورأيت الفتى(4)، نحو: قام الفتى(اسم معرب، آخره ألف الزمة، قبلها فتحة

                                 
 .17حاشية اآلجرومية. ص (1)

لن حرف نفي ونصب واستقبال، ويضرب فعل مضارع، منصوب بلن، وعمرو فاعل مرفوع، وزيدا مفعول به  (2)
 منصوب.

 لم حرف نفي وجزم وقلب، ويمرر فعل مضارع، مجزوم بلم، بزيد جار ومجرور. (3)

ل ماض، والفتى فاعل مرفوع، بضمة مقدرة على األلف، منع من ظهورها التعذر ألنه اسم مقصور، قام: فع (4)
 معتل اآلخر باأللف.

 = = رأيت فعل وفاعل، والفتى: مفعول به منصوب وعالمة نصبه فتحة مقدرة على األلف، منع من ظهورها (5)
 التعذر، ألنه اسم مقصور.
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، نحو: جاء (وضابطه: كل اسم معرب، آخره ياء الزمة، قبلها كسرة. )أو منقوصا(، (1)بالفتى
 .(4)معتل اآلخر، كيخشى، ويدعو، ويرميأو مضارعا،  ،(3)ومررت بالقاضي، (2)القاضي

وأما المضاف إلى ما قبل ياء المتكلم، في نحو: غالمي، فتقدر فيه الحركات الثالث، 
 .(5)على ما قبل ياء المتكلم

 على تعريف البناء، وهو عكس اإلعراب. فائدة: لم يتكلم المصنف
في االصطالح: ما و  يراد بها الثبوت. شيء على صفة في اللغة: وضع شيء علىفالبناء 

جيء به ال لبيان مقتضى العامل من شبه اإلعراب، وليس حكاية أو اتباعا أو نقال أو تخلصا 
 .(6)من سكونين
 .(7)حركًة أو حرفاً أو سكوناً أو حذفاً لغيِر عامٍل وال اعتاللٍ  لزوُم آخِر الكلمةِ وقيل: 

 
  

                                 
ومجرور، الباء حرف جر، والفتى اسم مجرور بالباء وعالمة جره كسرة مررت فعل وفاعل، وبالفتى: جار  (1)

 مقدرة على األلف، منع من ظهورها التعذر، ألنه اسم مقصور، معتل اآلخر باأللف.

جاء فعل ماض، والقاضي فاعل مرفوع، وعالمة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، ألنه اسم  (2)
 بالياء.منقوص، معتل اآلخر 

مررت فعل وفاعل، وبالقاضي جار ومجرور، الباء حرف جر، والقاضي اسم مجرور بالباء، وعالمة جره كسرة  (3)
 مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، ألنه اسم منقوص.

يخشى فعل مضارع، مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعالمة رفعه ضمة مقدرة على األلف، منع من  (4)
التعذر، ألنه فعل مضارع معتل اآلخر باأللف، ويدعو فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه ضمة مقدرة على الواو  ظهورها

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

اء المتكلم مضاف إليه، مبني على منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، وغالم مضاف وي (5)
 السكون محله جر.

 .1/284 توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك (6)

 .650. صالحدود في علم النحو (7)
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 ]أقسام اإلعراب[ 

 (.، و ن ْصٌب، و خ ْفٌض، و ج ْزمٌ وأقسامه أربعة: ر ْفعٌ ) المتن:
 :(أربعة)أنواعه،  :أقسام اإلعراب، بمعنى الشرح:

وفي االصطالح: تغيير مخصوص، يجلبه عامل . الُعُلوُّ واالرتفاعُ الرفع في اللغة:  -1
نحو: " ويقع الرفع في كل من االسم والفعل،  .صوص، عالمته الضمة، وما ناب عنهامخ

 يـ ُقوُم عليٌّ " و" ي ْصد ُح البُـْلُبُل".
 املالنصب في اللغة: االستواء، وفي االصطالح: تغيير مخصوص، يجلبه ع -2
من االسم والفعل أيضاً،  ويقع النَّْصُب في كلٍ  .وص، عالمته الفتحة، وما ناب عنهامخص

 نحو: " ل ْن ُأِحبَّ الك س ل  ".
يكون الخفض إال في االسم، نحو: " ت أ لَّْمُت ِمن  وال  تعريفه(. تقدم)الخفض  -7

 الك ُسوِل ".
عامل  في االصطالح: تغيير مخصوص، يجلبهفي اللغة: الحز والقطع، و  الجزم -6

ْزُم إال في الفعل المضارع، نحو "  .(1)مخصوص، عالمته السكون وما ناب عنه وال يكون الج 
 ل ْم يـ ُفْز ُمت ك اِسٌل ".

  

                                 
 .18حاشية اآلجرومية. ص (1)
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 األسماء واألفعال من عالمات اإلعراب[]ما يخص  

ولألفعال ِمْن ذ ِلك  ، ْصُب، والخ ْفُض، وال ج زم  فيهافلألسم اِء ِمْن ذ ِلك  الرَّفُع، والنَّ ) المتن:
ْزُم، وال  خ ْفض   فيها   (.الرَّْفُع، والنَّصُب، والج 

 ترجع إلى قسمين:  السابقة هذه األقسام األربعة  الشرح:
 .بين األسماء واألفعال قسم مشترك -أ

 .قسم مختص بأحدهما -ب
وسبق توضيح   .الجزم :الخفض، وبالفعل :فالمشترك: الرفع والنصب، والمختص باالسم

 ذلك، وضرب األمثلة عليه.
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 ْعَرابِ اُب: َمْعِرفَِة َعالََماِت اإلِ ب

ف أمَّا الضَّمَُّة فـ ت ُكون ع ال م ةً  و النُّوُن. ُو، و األِلُف،للرْفِع أ ْرب ُع ع ال م اٍت: الضَّمَُّة، والو ا) المتن:
و ج ْمِع اْلُمؤ نِث السَّاِلِم ، واْلِفْعل  ،م و اِضيع : ااِلسِم الُمْفر ِد، وج ْمِع التَّْكِسيرِ  للرَّْفِع في أْربـ ع ةِ 

 (.اْلُمض ارِِع الذي ل ْم يـ تَّصْل بآخره ش ْيءٌ 
وتكون عالمة للرفع ، األولى: الضمة، أي: للرفع من حيث هو، أربع عالمات الشرح:

 في أربعة مواضع ذكرها المصنف، وهي:
حقا بهما، وال ما ليس مثنى، وال مجموعا، وال مل -هنا  –االسم المفرد. والمراد به  -1

 .من األسماء الخمسة
قام والمقدرة ك، زيدُ  قاميكون معربا بالضمة الظاهرة، ك وال فرق في هذا الباب، بأن 

 . (1)والحبلى، والقاضي، وغالميالفتى، 
رجل، ورجال،  ، مثل:من غير ضابط ما تغير فيه بناء مفردهوهو جمع التكسير.  -2

 ومدرسة، ومدارس.
المقدرة كجاءت  وجاءت الهنود، أو ،فهذه كلها ترفع بالضمة الظاهرة كجاء الرجال

 .(2)األسارى والعذارى
وتاء مزيدتين على مفرده، نحو: ما جمع باأللف جمع المؤنث السالم. وهو:  -7

 .جاءت الهندات
يوجب الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شئ. والمراد: أنه لم يتصل بآخره شئ  -6

 .ليسجنن و: يتربصن، أو نون التوكيد، نحو:بناءه، كنون النسوة، نح

  

                                 
التعذر ألنه اسم مقصور،  مقدرة على األلف، منع من ظهورها فعل ماض، والفتى: فاعل مرفوع، بضمة قام (1)

معتل اآلخر باأللف، والحبلى معطوف على الفتى، مرفوع بضمة مقدرة على األلف، والقاضي: معطوف مرفوع بضمة 
مقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقل، ألنه اسم منقوص معتل اآلخر بالياء؛ وغالم معطوف، مرفوع بضمة مقدرة على 

المناسبة، وغالم: مضاف وياء المتكلم مضاف إليه، مبني  ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة
 على السكون محله جر.

جاء: فعل ماض، والتاء عالمة التأنيث، واألسارى: فاعل مرفوع، بضمة مقدرة على األلف، منع من ظهورها  (2)
 .التعذر، ألنه اسم مقصور، معتل اآلخر باأللف، والعذارى: معطوف، مرفوع بضمة مقدرة على األلف
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  المواضع التي تكون الواو فيها عالمة للرفع[]

وفي  ،ْين: في ج ْمع المذكَّر السَّالمفـ ت كوُن ع ال م ًة لِلرَّْفِع في م ْوضع  وأمَّا اْلو اُو ) المتن:
، وذو م ال ، وُفوك  ، وح ُموك  ، وأ خوك  : أ بُوك  ْسم اِء اْلخ ْمس ِة، و ِهي   َ  (.اأْل

 في موضعين: نيابة عن الضمة ذكر المصنِّف أن الواو تكون عالمة للرفع الشرح:
لفظ دل على أكثر من اثنين، بزيادة في آخره، صالح جمع المذكر السالم. وهو:  -1

 .(1)المسلمونللتجريد، وعطف أمثاله عليه، نحو جاء 
المسلم( فزِيد  في آخره )واو ونون( ويصح تجريد االسم عنهما بأن يرجع فأصل الكلمة )

 لمسلم ...وهكذا.إلى مفرده، ويصح أن تعطف مثله عليه فتقول، المسلم والمسلم وا
أبوك، وأخوك، وحموك، وفوك،  -كما ذكر المصنف   – وهياألسماء الخمسة.  -2

 .(2)جاء أبوكنحو:  .وذو مال
ويشترط أن: تكون مفردة، وأن تكون مكبرة، وأن تكون مضافة، وأن تكون إضافتها إلى 

 .بمعنى صاحب، وأن تضاف إلى اسم جنس ظاهر (ذو)ويشترط أن تكون . غير ياء المتكلم
  

                                 
فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الواو نيابة عن الضمة، ألنه جمع مذكر سالم، والنون  المسلمون:جاء فعل ماض، و  (1)

 عوض عن الحركة والتنوين في االسم المفرد.

جاء فعل ماض، وأبو فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الواو، نيابة عن الضمة، ألنه من األسماء الخمسة، وأبو  (2)
 .ير مضاف إليه، مبني على الفتح، محله جر بالمضافمضاف، والكاف ضم
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 فيها عالمة للرفع[ األلف ]المواضع التي تكون 

 (.تـ ْثِني ِة األْسم اِء خ اصَّةً  وأمَّا األلُف ف تُكوُن ع ال م ًة لِلرَّْفِع ِفي) المتن:
وهو: أي: وأما األلف، فتكون عالمة للرفع، نيابة عن الضمة، في موضع واحد،  الشرح:

 .األسماء خاصةتثنية 
المثنى اصطالحا: لفظ دل على اثنين، وأغنى عن المتعاطفين، بزيادة في آخره، صالح و 

  .(1)للتجريد، وعطف مثله عليه، نحو: جاء الزيدان
  

                                 
جاء فعل ماض، والزيدان فاعل مرفوع، وعالمة رفعه األلف نيابة عن الضمة ألنه مثنى، والنون عوض عن  (1)

 الحركة والتنوين في االسم المفرد.
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 فيها عالمة للرفع[ النون ]المواضع التي تكون  

إذا اتص ل  ِبِه ضِمير تـ ْثِنيٍة، أْو  وأمَّا الُنوُن ف تُكوُن ع ال م ة للرَّفع في الِفْعِل الُمض ارع،) المتن:
 (.اْلُمخ اط ب ةِ  ض ِميُر ج ْمٍع، أْو ض ِميُر الُمؤنَـّث ةِ 

أي: وأما النون، فتكون عالمة للرفع، نيابة عن الضمة في الفعل المضارع، إذا  الشرح:
أو ، (2)أو ضمير جمع، نحو: تقومون يقومون، (1)يقومانو اتصل به ضمير تثنية، نحو: تقومان 

 .(3)ر المؤنثة المخاطبة، نحو: تقومينضمي
األفعال الخمسة، وضابطها: كل فعل مضارع أسند إلى ألف االثنين، أو واو  :وتسمى

 .(4)الجماعة، أو ياء المؤنثة المخاطبة، سواء كانت مبدوءة بالتاء أو الياء
تقوم  ؛ومونوتق ،ويقومون ،وتقومان ،يقوماناألفعال الخمسة، نحو: النُّون ِفي  فائدة:

ْعر اب ،و يْقعدُ  يقومُ  :مق ام الضمة ِفي  .(5)و ل ْيس ت من أُصول اإْلِ
  

                                 
 يقومان: فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه ثبوت النون واأللف فاعل. (1)

 مضارع مرفوع، وعالمة رفعه ثبوت النون والواو فاعل. يقومون: فعل (2)

 .تقومين: فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه ثبوت النون والياء فاعل (3)

 .21حاشية اآلجرومية. ص (4)

 .88م. ص1880 مصر ،مكتبة الثقافة الدينية - أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي - علل التثنية (5)
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 مواضع الفتحة[ –]عالمات النصب 

ولِلنَّصِب خ ْمُس ع ال م اٍت اْلف ْتح ُة، و األ ِلُف، و الك ْسر ُة، و الي اُء، و ح ْذُف النُّوِن، ف أ مَّا ) المتن:
و اْلِفْعِل  لِلنَّْصِب في ث الُث ِة م و اِضع : ِفي ااِلْسِم اْلُمْفر ِد ، و ج ْمِع التَّْكِسيِر ،الف ْتح ُة فـ ت ُكوُن ع ال م ة 

 (.اْلُمض ارِِع ِإذ ا د خ ل  ِعل ْيِه ن اِصٌب، و ل ْم يـ تَِّصُل ِبآِخرِِه ش ْيءٌ 
وذكر . الفتحة، لكونها األصلذكر المصنف أن للنصب خمس عالمات، وبدأ ب الشرح:

 أي: الفتحة( تكون عالمة للنصب في ثالثة مواضع:أنها )
 .(1)نحو: رأيت زيدا، والفتى، وغالمياالسم المفرد.  -1
سواء كان اإلعراب فيه ظاهرا، نحو: رأيت الرجال، أو مقدرا، كرأيت جمع التكسير.  -2

 .(2)األسارى
 أضرب لن: نحو شيء، بآخره يتصل ولم ناصب، عليه دخل إذا المضارع الفعل -7

 .(3)عمرا أخشى ولن ،زيداً 
  

                                 
والفتى معطوف، وعالمة نصبه فتحة مقدرة على األلف، منع من ظهورها بالفتحة، زيدا: مفعول به منصوب  (1)

التعذر، ألنه اسم مقصور، وغالم عالمة نصبه، فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل، 
 وياء المتكلم مضاف إليه.

األلف، منع من ظهورها التعذر، ألنه اسم األسارى مفعول به منصوب، وعالمة نصبه فتحة مقدرة على  (2)
 مقصور.

لن: حرف نفي ونصب واستقبال، واخش: فعل مضارع، منصوب بلن، وعالمة نصبه حذف األلف، والفتحة  (3)
 قبلها دليل عليها، وعمرا مفعول به منصوب.



26 

 

 [ للنصبفيها عالمة األلف ]المواضع التي تكون 

و أ مَّا األِلُف فـ ت ُكوُن ع ال م ًة لِلنَّْصِب في األْسم اِء اْلخ ْمس ِة، ن ُحو  " ر أ ْيُت أ ب اك  )  المتن:
 (.و أ خ اك  " و م ا أ ْشب ه  ذِلك  

أي: وأما األلف: فتكون عالمة للنصب، نيابة عن الفتحة، في موضع واحد،  الشرح:
 .(1)األسماء الخمسة،: نحو: رأيت أباكوهو: 

  

                                 
والكاف ضمير  أبا مفعول به منصوب وعالمة نصبه األلف نيابة عن الفتحة، ألنه من األسماء الخمسة، (1)

 مضاف إليه.
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 [ للنصبفيها عالمة الكسرة   ]المواضع التي تكون

 (.في ج ْمِع الُمؤ ن ِث السَّالِمِ و أ مَّا اْلّكْسر ُة فـ ت ُكوُن ع ال م ًة لِلن ْصِب ) المتن:
المؤنث  وأما الكسرة، فتكون عالمة للنصب، نيابة عن الفتحة، في جمع أي: الشرح:

 [.66]العنكبوت:  (1)السالم خاصة، نحو }خ ل ق  اللَُّه السَّم او اِت{
  

                                 
خلق: فعل ماض، واالسم الشريف: فاعل، والسموات: مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الكسرة نيابة عن  (1)

 الفتحة، ألنه جمع مؤنث سالم.
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 [ للنصبفيها عالمة  الياء]المواضع التي تكون  

 (.و اْلج ْمعِ ِب في التـَّْثِني ِة و أمَّا اْلي اُء فـ ت ُكوُن ع ال م ًة لِلن صْ ) المتن:
أي: أن تكون الياء عالمة للنصب في موضعين، هما: تثنية األسماء وجمعها،  الشرح:

 .(2)ينرأيت الزيدِ و  ،(1)يننحو: رأيت الزيد  
  

                                 
رأيت فعل وفاعل، والزيدين مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها، نيابة  (1)

 الفتحة، ألنه مثنى، والنون عوض عن الحركة والتنوين في االسم المفرد.عن 

ما بعدها، نيابة المفتوح ما قبلها  المكسورين مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الياء رأيت فعل وفاعل، والزيدِ  (2)
 جمع.عن الفتحة، ألنه 
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 [ للنصبفيها عالمة حذف النون ]المواضع التي تكون 

ْذُف النُّوِن فـ ي ُكون ع ال مًة لِلنَّْصِب في األفْـع اِل الْ ) المتن: ا بثـ ب اِت و أمَّا ح  خ ْمس ِة التي ر فْـُعه 
 (.النُّوِن 

 :وهي أي: وأما حذف النون، فيكون عالمة للنصب، في األفعال الخمسة، الشرح:
 .علون، وتفعلينيفعالن، وتفعالن، ويفعلون، وتف

، أي: التي تقدم أن النون في آخرها عالمة على رفعها، (التي رفعها بثبات النون وقوله )
 .(1) عالمة على نصبها نحو: لن يفعال، ولن يفعلوافحذفها هنا 

  

                                 
مة نصبه حذف النون واأللف لن حرف نفي ونصب واستقبال، ويفعال: فعل مضارع، منصوب بلن، وعال (1)

وعالمة نصبه حذف النون، والواو: فاعل، وتفعلي عالمة نصبه حذف النون  ، ويفعلوا: فعل مضارع منصوب بلن،فاعل
 والياء فاعل.
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 الكسرة[ –]عالمات الخفض 

فأ مَّا اْلك ْسر ُة فـ ت ُكوُن ع ال م ةً . و لِْلخ ْفِض ث ال ُث ع ال م اٍت: اْلك ْسر ُة، و اْلي اُء، و اْلف ْتح ة) المتن:
و ج ْمِع ، ْمِع التَّْكِسيِر الُمْنص ِرفِ ، و ج  اْلُمْنص ِرفِ ْسِم اْلُمْفر ِد اال ْفِض في ث ال ث ِة م و اِضع : فيلِْلخ  

 (.الُمؤ ْنِث السَّالِم
، بالكسرة ألنها األصلالمصنف القسم الثالث من أقسام اإلعراب وبدأ هو هذا  الشرح:

 وذكر أنها تكون عالمة للخفض في ثالثة مواضع:
مي منصرفا لدخول تنوين وهو: االسم المتمكن األمكن، س االسم المفرد المنصرف. -1

الصرف عليه؛ وهو: تنوين التمكين، ولو تقديرا، نحو: مررت بزيد، والفتى، والقاضي، 
 .(1)وغالمي
مررت  نحو: مررت بالرجال، أو المقدرة، نحو:، جمع التكسير المنصرف -2

 .(2)باألسارى
أو : احترازا عن غير المنصرف، وهو ما كان على وزن مفاعل، (المنصرف)وقوله 

 مفاعيل، فإنه يجر بالفتحة.
 .(3)نحو: مررت بمسلمات جمع المؤنث السالم. -7

  

                                 
 = =زيد مجرور بكسرة ظاهرة في آخره، والفتى بكسرة مقدرة على األلف، منع من ظهورها التعذر، ألنه اسم (1)

مقصور؛ والقاضي: مجرور بكسرة مقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقل، ألنه اسم منقوص؛ وغالم: مجرور بكسرة 
 مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، وياء المتكلم مضاف إليه.

 .تعذر، ألنه اسم مقصوراألسارى: مجرور بكسرة مقدرة على األلف، منع من ظهورها ال (2)

 .27حاشية اآلجرومية. ص (3)
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 [ للخفضفيها عالمة الياء ]المواضع التي تكون 

و أ مَّا اْلي اُء فـ ت ُكوُن ع ال م ًة لِْلخ ْفِض في ث ال ث ِة م و اِضع : في األْسم اِء اْلخ ْمس ِة، و في ) المتن:
 (.التـَّْثِنّيِة، و اْلج ْمِع 

 أي: الياء تكون عالمة للخفض نيابة عن الكسرة في ثالثة مواضع: الشرح:
 .(1)وذي مالنحو: مررت بأبيك وأخيك، وحميك، وفيك،  األسماء الخمسة. -1
ن، أو لمؤنث، نحو: مررت سواء كان لمذكر، نحو: مررت بالزيديالمثنى. أي:  -2

 .(2)بالهندين
 .(3)ينمذكر السالم، نحو: مررت بالزيدِ جمع ال -7

  

                                 
بأبيك: جار ومجرور، الباء حرف جر، وأبي اسم مجرور بالباء، وعالمة جره الباء نيابة عن الكسرة، ألنه من  (1)

األسماء الخمسة، والكاف ضمير مضاف إليه، مبني على الفتح، محله جر. والكاف في حميك: مبني على الكسر، 
 عالمة جره كسرة ظاهرة في آخره.ذي: مضاف، ومال: مضاف إليه مجرور بالمضاف، و محله جر، و 

 نيابة عن الكسرة ألنهما مثنيان. فعالمة جرهما الياء، المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها، (2)

 فعالمة جره الياء، المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها، نيابة عن الكسرة ألنه جمع مذكر سالم. (3)
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 [ للخفضفيها عالمة الفتحة ]المواضع التي تكون 

 (.الِذي ال يـ ْنص ِرفُ في االسِم  و أ مَّا اْلف ْتح ُة فـ ت ُكوُن ع ال م ة لِْلخفضِ ) المتن:
الفتحة تكون عالمة للخفض نيابة عن الكسرة في موضع واحد، وهو:  أي الشرح:

 مررت، و (1)مررت بمساجد، ومصابيحأي: الذي ال ينون. نحو. االسم الذي ال ينصرف. 
 .(2)بحبلى

  

                                 
مساجد: اسم مجرور بالباء، وعالمة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، ألنه اسم ال ينصرف، والمانع له من  (1)

 الصرف، علة واحدة تقوم مقام علتين، وهي: صيغة منتهى الجموع، ومصابيح معطوف، وعالمة جره الفتحة.

 نيابة عنحبلى مجرور بالباء، وعالمة جره فتحة مقدرة على األلف، وهذه الفتحة  (2)
 الكسرة ألنه اسم ال ينصرف، والمانع له من الصرف، علة واحدة تقوم مقام علتين، وهي: ألف التأنيث المقصورة.
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 السكون[ –]عالمات الجزم 

ْزِم ع ال م ت اِن: السُُّكوُن، ) المتن: ْزِم في و لِْلج  و اْلح ْذُف. ف أ مَّا السُُّكوُن فـ ي ُكوُن ع ال م ًة لِْلج 
 (.اْلِفْعِل اْلُمض ارِع الصحيح اآلخر

يكون عالمة للجزم في . و األولى: السكون. نذكر المصنف أن للجزم عالمتي الشرح:
 ول ْد{، نحو: }ل ْم ي ِلْد و ل ْم يُ الذي لم يتصل بآخره شئ موضع واحد وهو: الفعل المضارع

 .[7]اإلخالص: 
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 [ للجزمفيها عالمة الحذف كون المواضع التي ي]

، و في ْعل اْلُمض ارع اْلُمْعتل اآلِخروأمَّا اْلحذُف في ُكوُن ع ال م ًة للج زِم في اْلفِ ) المتن:
 (.األفْـع اِل اْلخ ْمسِة التي رفْـُعه ا بثب اِت النُّوِن 

 أي: وأما الحذف فيكون عالمة للجزم نيابة عن السكون في موضعين: الشرح:
يدع، وهو: ما كان آخره حرف علة أصلي، نحو: لم الفعل المضارع المعتل اآلخر.  -1

 .(1)ولم يخش، ولم يرم
 .تفعال نحو: لم يفعال، ولم، بثبات النون التي رفعها الخمسة األفعال -2
 
 
 

  

                                 
يدع مجزوم، وعالمة جزمه حذف الواو، والضمة قبلها دليل عليها، ويخش: حذف األلف والفتحة قبلها دليل  (1)

 عليها، ويرم: حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها.
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 ]أقسام المعربات[

و ِقْسٌم يـُْعر ُب  ِقْسٌم يـُْعر ُب بِاْلح ر ك اتِ  :ا ْلُمْعر ب اُت ِقْسم انِ : ب اتُ ف ْصٌل ا ْلُمْعر  ) المتن:
 (.بِاْلُحُروفِ 

حكم  -على وجه اإلجمال -ـ رحمه الله ـ بهذا الفصل أن يبين  المصنفأراد  الشرح:
ثمانية: االسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع  وهيما سبق تفصيله في مواضع اإلعراب، 

المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، والمثنى، وجمع المذكر السالم، 
 واألسماء الخمسة، واألفعال الخمسة.

 هذه األنواع التي هي مواضع اإلعراب تنقسم إلى قسمين:ذكر أن و 
 األول: يعرب بالحركات.

 .(1)بالحروفالثاني: يعرب 
  

                                 
 .28حاشية اآلجرومية. ص (1)
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 ]المعرب بالحركات[

ا اِلْسُم ا ْلُمْفر ُد، و ج ْمُع ا لتَّْكِسيِر، و ج ْمُع : ف ا لَِّذي يـُْعر ُب بِاْلح ر ك اِت أ ْربـ ع ُة أ نـْو اعٍ ) المتن:
 (.ا ْلُمؤ نَِّث ا لسَّالِِم، و اْلِفْعُل ا ْلُمض ارُِع ا لَِّذي ل ْم يـ تَِّصْل ِبآِخرِِه ش ْيءٌ 

لحركات ثالثة، وهي: الضمة والفتحة والكسرة، وهذا شروع في بيان القسم ا الشرح:
جمع و جمع التكسير، و االسم المفرد،  األول الذي يعرب بالحركات، وهو أربعة أشياء:

وقد  يوجب بناءه، أو ينقل إعرابه.والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شئ ، المؤنث السالم
 اع واألمثلة عليه.سبق تعريف كل نوٍع من هذه األنو 
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 [األصل في إعراب ما يعرب بالحركات، وما خرج عنه] 

و ُكلُّه ا تـُْرف ُع بِالضَّمَِّة، و تـ ْنص ُب بِاْلف ْتح ِة، و ُتْخف ُض بِاْلك س ر ِة و ُتْجز ُم بِالسُُّكوِن،  ) المتن:
ث ُة أ ْشي اء : ج ْمُع اْلُمؤ نَِّث السَّاِلُم يـُْنص ُب بِاْلك ْسر ِة، و ااْلْسُم الَِّذي ال  يـ ْنص   ِرُف و خ ر ج  ع ْن ذ ِلك  ث ال 

 (.ف ْتح ِة، و اْلِفْعُل اْلُمض ارُِع اْلُمْعت ُل اآْلِخِر ُيْجز ُم ِبح ْذِف آِخرِهِ ُيْخف ُض بِالْ 
األصل في األشياء األربعة التي تعرب بالحركات: أن ترفع بالضمة وتنصب  الشرح:

 .بالفتحة، وتخفض بالكسرة، وتجزم بالسكون
، واألسارى، ترفع بالضمة، نحو: يقوم زيد، والفتى والقاضي، وغالمي، والرجالف

 .(1)المؤمنات
 .(2)وغالمي، والرجال واألسارى ، والفتىتنصب بالفتحة، نحو: لن أضرب زيداً و 

مررت بزيد، والفتى، والقاضي، وغالمي، والرجال، واألسارى، وتخفض بالكسرة، نحو: 
 .(3)والهندات

ي ِلْد }ل ْم . نحو: كان صحيح اآلخر  إذامختص بالفعل المضارع، وهذا وتجزم بالسكون. 
 [.7]اإلخالص:  و ل ْم يُول ْد{

 فهذا هو األصل. وقد ذكر المصنف أنه قد استثني من ذلك ثالثة أشياء:
نيابة عن الفتحة، نحو: رأيت جمع المؤنث السالم: حيث إنه ينصب بالكسرة  -1

                                 
يقوم فعل مضارع، مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، وزيد فاعل مرفوع بضمة ظاهرة، والفتى بضمة  (1)

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

اشتغال المحل، بحركة المناسبة، وياء المتكلم مضاف إليه، والرجال: مرفوع بضمة ظاهرة، واألسارى: مرفوع بضمة 
 ظاهرة.مقدرة على األلف، منع من ظهورها التعذر، ألنه اسم مقصور، والمؤمنات: مرفوع بضمة 

لن: حرف نفي ونصب واستقبال، وأضرب: منصوب بلن، وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره، وزيدا: مفعول  (2)
به منصوب، بفتحة ظاهرة، والفتى: منصوب بفتحة مقدرة على األلف، وغالمي: بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، 

 األلف.الرجال: بفتحة ظاهرة، واألسارى: بفتحة مقدرة على 

زيد: مجرور بالباء، والفتى: معطوف وعالمة جره كسرة مقدرة على األلف، منع من ظهورها التعذر؛ ألنه اسم  (3)
مقصور، والقاضي عالمة جره: كسرة مقرة على الياء، منع من ظهورها الثقل؛ ألنه اسم منقوص، وغالم: عالمة جره كسرة 

اشتغال المحل بحركة المناسبة واألسارى: كسرة مقدرة على األلف، ألنه  مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها
 اسم مقصور.
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 .(1)الهندات
نحو: االسم الذي ال ينصرف. حيث يخفض بالفتحة نيابة عن الكسرة. نحو:  -2
 .(2)بأحمد ومساجدمررت 
الفعل المضارع المعتل اآلخر؛ حيث يجزم بحذف حرف العلة نيابة عن السكون.  -7

 .(3)سواء كان معتال باأللف، أو الواو أو الياء، نحو: لم يغز، ولم يخش، ولم يرم
  

                                 
 الهندات: مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الكسرة، نيابة عن الفتحة، ألنه جمع مؤنث سالم. (1)

 أحمد: عالمة جره الفتحة، نيابة عن الكسرة، للعلمية ووزن الفعل، ومساجد لصيغة منتهى الجموع. (2)

 يغز: يجزم بحذف الواو، ويخش: بحذف األلف، ويرم: بحذف الياء. (3)
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 [المعربات بالحروف]

ِر السَّاِلُم، و اأْل ْسم اُء  ) المتن: و الَِّذي يـُْعر ُب بِاْلُحُروِف أ ْربـ ع ُة أ نـْو اٍع: التـَّْثِني ُة، و ج ْمُع اْلُمذ كَّ
ِن، و يـ ْفع ُلون ، و تـ ْفع ُلون ، و تـ ْفع ِلين   ِن، و تـ ْفع ال   (.اْلخ ْمس ُة، و اأْل فْـع اُل اْلخ ْمس ُة، و ِهي: يـ ْفع ال 

الثاني من المعربات: األشياء التي تعرب بالحروف. أربعة، وهي: األلف القسم  الشرح:
 والواو والياء والنون، والذي يعرب بهذه الحروف أربعة أشياء:

ِن " -1 اِن، و اْلب ْكر اِن، و الرَُّجال   التثنية، والمراد بها المثنى، ومثاله " اْلِمْصر اِن، و اْلُمح مَّد 
 له: " الُمْسِلُمون ، و اْلب ْكُرون ، و اْلُمح مَُّدون  "جمع المذكر السالم، ومثا -2
 األسماء الخمسة وهي: " أبوك، وأخوك، وحموك، وفوك، وذو مال ". -7
 " ي ْضرِب اِن، و ت ْكتُـب اِن، و يـ ْفه ُمون ، و ت ْحف ظُون ، و ت ْسه رِين  ". األفعال الخمسة ومثالها: -6

 األشياء األربعة تفصياًل.وسيأتي بيان إعراب كل واحد من هذه 
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 [إعراب المثنى] 

 (.ف أ مَّا التـَّْثِني ُة فـ تُـْرف ُع بِاأْل ِلِف، و تـُْنص ُب و ُتْخف ُض بِالي اءِ  ) المتن:
وحكمه: أن يرفع باأللف نيابة عن الضمة، وينصب سبق تعريف المثنى.  الشرح:

الفتحة أو الكسرة، ويوصل به ويخفض بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن 
بعد األلف أو الياء نون تكون عوًضا عن التنوين الذي يكون في االسم المفرد، وال تحذف 

. وسبق مررت بالزيدينو رأيت الزيدين، ، و نحو: جاء الزيدان .(1)هذه النون إال عند اإلضافة
 إعراب أمثلة شبيهة بذلك.

  

                                 
 .17م. ص1888مكتبة السنة، مصر  –محمد محي الدين عبد الحميد  –شرح اآلجرومية  (1)
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 [إعراب جمع المذكر السالم] 

ِر السَّاِلُم فـ يـُْرف ُع بِاْلو اِو، و يـُْنص ُب و ُيْخف ُض بِاْلي اءِ  ) المتن:  (.و أ مَّا ج ْمُع اْلُمذ كَّ
 وسبق تعريفه.الثاني من األشياء التي تعرب بالحروف " جمع المذكر السالم "  الشرح:

وينصب ويخفض بالياء المكسور ما قبلها ، وحكمه: أن يرفع بالواو نيابة عن الضمة
 .بعدها نيابة عن الفتحة أو الكسرةوح ما المفت

وسبق إعراب أمثلة  ين.ين، وسلمت على المسلمِ نحو: حضر المسلمون، ورأيت المسلمِ 
 شبيهة بذلك.
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 [إعراب األسماء الخمسة] 

 (.و أ مَّا اأْل ْسم اُء اْلخ ْمس ُة فـ تُـْرف ُع بِاْلو اِو، و تـُْنص ُب بِاأْل ِلِف، و ُتْخف ُض بِاْلي اءِ  ) المتن:
، وهي: فيما سبق األلفاظ المحصورة التي ع دَّها المؤلفهي األسماء الخمسة  الشرح:

، وذو م اٍل.  ، وفُوك  ، وح ُموك  ، وأخوك   أبُوك 
ة عن الضمة، وتنصب باأللف نيابة عن الفتحة وتخفض وحكمها: أن ترفع بالواو نياب

وسبق إعراب أمثلة  .مررت بأبيكو رأيت أباك، و نحو: جاء أبوك،  بالياء نيابة عن الكسرة.
 شبيهة بذلك.
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 [إعراب األفعال الخمسة] 

 (.و أ مَّا اأْل فْـع اُل اْلخ ْمس ُة فـ تُـْرف ُع بِاْلُنوِن، و تـُْنص ُب و ُتْجز ُم ِبح ْذِفه   ) المتن:
الرابع من األشياء التي تعرب بالحروف " األفعال الخمسة " وقد عرفت فيما  الشرح:

 سبق حقيقة األفعال الخمسة.
ف هذه النون وحكمها: أنها ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة، وتنصب وتجزم بحذ

 نيابة عن الفتحة أو السكون.
وسبق إعراب  .لم يفعال، ولم تفعالو لن يفعال، ولن تفعال، و نحو: يفعالن، وتفعالن، 

 أمثلة شبيهة بذلك.
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 بَاُب اأَْلَْفعَالِ 
 ]أنواع األفعال[

ث ةٌ ) المتن: ، و ي ْضِرُب، و اْضِرْب. ف اْلم اِضي ا أْل فْـع اُل ث ال  : ماض و ُمض ارٌِع، و أ ْمٌر، ن ْحو  ض ر ب 
ا لَِّتي  م ْفُتوُح ا آْلِخِر أ ب ًدا. و اأْل ْمُر : مجزوم أ ب ًدا. والمضارع م ا ك ان  ِفي أ وَّلِِه ِإْحد ى ا لزَّو اِئِد ا أْل ْرب عِ 

ا قـ ْوُلك  "أ نـ ْيُت" و ُهو  م رْ   (.ع ل ْيِه ن اِصٌب أ ْو ج ازِمٌ فُوٌع أ ب ًدا، ح تَّى ي ْدُخل  ي ْجم ُعه 
 ينقسم الفعل إلى ثالثة أقسام: الشرح:

ما دل على . وقيل: (1)الماضي، وهو ما يدل على حصول شيء قبل زمن التكلم -1
، و فـ ت ح ، و ع   .(2)الساكنة حدث مقترن بزمن ماض، وقبل تاء التأنيث ِلم ، نحو: " ض ر ب  و ن ص ر 

، و ك ُرم  ".  و ح ِسب 
المضارع، وهو ما دل على حصول شيء في زمن التكلم، أو بعده، نحو:" ي ْضِرُب،  -2

 و يـ ْنُصُر، و يـ ْفت ُح، و يـ ْعل ُم، و يْحِسُب، و ي ْكُرُم ".
األمر، وهو ما يُْطل ُب ِبِه ح ُصوُل شيء بعد زمن التكلم، نحو:" اْضِرْب، و اْنُصْر،  -7

 ْح، و اْعل ْم، و اْحِسْب، و اْكُرْم ".و افْـت  
وعند سيبويه وغيره: األمر وقد ذكر المصنف: أن األمر مجزم أبدا. وهذا مذهب مرجوح. 

مبني على السكون إن كان صحيح اآلخر، نحو: اضرب، أو على حذف اآلخر، إن كان 
 أو على حذف النون إن كان مسندا لضمير تثنية أو ضمير ،(3)معتال، نحو: اغز واخش وارم

 .(4)جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة، نحو: اضربا، اضربوا اضربي
ي ت بالزوائد؛ ألنها زائدة على الفعل الماضي. فكلمة وقوله )إحدى الزوائد األربع(:  ُسمِّ

 ِإنَّ ماضي )أضرب(: ضرب. ( الهمزة في )أضرب( زائدة على الماضي منه؛ ِإذْ المجرم   بُ رِ ضْ )أ  
                                 

 .15محمد محي الدين عبد الحميد. ص –شرح اآلجرومية  (1)

 .66عبد الرحمن بن  محمد. ص –حاشية اآلجرومية  (2)

مبني على ما يجزم به مضارعه، وهو حذف الواو والضمة قبلها دليل عليها، واخش فعل أمر، اغز فعل أمر،  (3)
مبني على ما يجزم به مضارعه، وهو حذف األلف والفتحة قبلها دليل عليها، وارم: فعل أمر، مبني على ما يجزم به 

 مضارعه، وهو حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها.

واضربوا: فعل أمر، مبني  على ما يجزم به مضارعه، وهو حذف النون واأللف فاعل.اضربا فعل أمر، مبني  (4)
على ما يجزم به مضارعه، وهو حذف النون والواو فاعل، واضربي فعل أمر مبني على ما يجزم به مضارعه، وهو حذف 

 النون والياء فاعل.
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 .أنيت()يجمعها قولك:  -كما ذكر المصنف   –وهي 
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 ]النواصب[

ُم ا ْلُجُحوِد، و ح تَّى، : فالنواصب ع ش ر ٌة، و ِهي  ) المتن: ُم ك ْي، و ال  ِإذ ْن، و ك ْي، و ال  أ ْن، و ل ْن، و 
 (.بِاْلف اِء، و اْلو اِو، و أ وْ و اْلج و اُب 

األدوات التي ينصب بعدها الفعُل المضارُع ع ش ر ُة أ ْحُرٍف وهي على ثالثة  الشرح:
 أقسام: 
 أربعة أحرف: وهي قسم ينصب بنفسه،  -1
 حرف مصدر ونصب واستقبال، ومثالها قوله تعالى: }أ ْطم ُع أ ْن يـ ْغِفر  وهي: "أن":  -أ

 .[82ِلي{ ]الشعراء: 
، أما كونها حرف ن ْصب فظاهر، وأما  حرف ن ْصب ونفي واستقبالوهي " لن ":  -ب

كونها حرف نفي؛ فألنها تنفي ما دخلت عليه، وأما كونها حرف استقبال؛ فألنها تجرد ما 
بعدها للمستقبل كقولك: )لن أدخل البيت( أي في المستقبل. وهي إذا دخلت على الفعل 

{ ]البقرة: ومثاله قوله تعالى: }ل   المضارع نصبته.  .[55ْن نـُْؤِمن  ل ك 
ن ْصب وجواب وجزاء، أما كونه حرف ن ْصب فظاهر، وأما كونه  حرفوهي "إذن":  -ج

حرف جواب؛ فألنه يأتي في صدر الجواب، وأما كونه حرف جزاء؛ فألنه يؤتى به جزاء 
 )إذن ُأْكرِم ك يا ُمح مَُّد( جواباً وجزاًء لقوله: )سآتيك يا ز ْيُد في بيتك(مثالها:  الشيء.

 المضارع بها ثالثة شروط:ويشترط لنصب 
الثاني: أن يكون المضارع الواقع بعدها  األول: أن تكون إذن في صدر جملة الجواب.

الثالث: أن ال يـ ْفِصل  بينها وبين المضارع فاصٌل غير  القسم أو النداء  دااًل على االستقبال.
 أو"ال" النافية.

ْجت ِهُد ِفي ُدُروِسي " فتقول ومثال المستوفية للشروط أن يقول لك أحد إخوانك:" س أ  
 له:" ِإذ ْن تـ ْنج ح  ".

أن تتقدَّم ها الُم  :حرف مصدر ونصب، ويشترط في النصب بهاوهي: ك ْي ": " -د
[، أو تتقدَُّمها هذه الالم 27]الحديد:  (1)التعليل لفظًا، نحو قوله تعالى: }ِلك ْيال  ت ْأس ْوا{

                                 
ا: فعل مضارع منصوب بكي، الالم حرف تعليل وجر، وكي: حرف مصدري ونصب، وال: نافية، وتأسو  (1)

 وعالمة نصبه حذف النون والواو فاعل.
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  .[7ُكون  ُدول ًة{ ]الحشر:  ي  تقديرًا، نحو قوله تعالى: }ك ْي ال
فإذا لم تتقدمها هذه الالم لفظًا وال تقديرًا كان النصب بأن مضمرة، وكانت كي نفسها 

 .(1)حرف تعليل
الم التعليل، وع بـَّر  ع نـْه ا  :حرف واحد. وهو قسم ينصب بأن مضمرة بعده جوازًا -2

الها قوله تعالى: }لِيـ ْغِفر  ل ك  اللَُّه م ا المؤلف بالم كي، الشتراكهما في الداللة على التعليل، ومث
{ ]الفتح:  [، وقوله جل شأنه: }لِيُـع ذِّب  اللَُّه اْلُمن اِفِقين { 2تـ ق دَّم  ِمْن ذ ْنِبك  و م ا ت أ خَّر 

 [.77]األحزاب: 
 وهو خمسة أحرف:  قسم ينصب بأن مضمرة بعده وجوبًا. -7
أن تسبق بما كان، أو لم يكن، فمثال األول: قوله تعالى:  :الم الجحود، وضابطها -أ

[، ومثال الثاني قوله جل 178}م ا ك ان  اللَُّه لِي ذ ر  اْلُمْؤِمِنين  ع ل ى م ا أ نـُْتْم ع ل ْيِه{ ]آل عمران: 
 [.177ذكره: }ل ْم ي ُكِن اللَُّه لِيـ ْغِفر  ل ُهْم و ال لِيـ ْهِديـ ُهْم س ِبيالً { ]النساء: 

أو التعليل، نحو قوله تعالى:  )أي: ان تكون بمعنى: إلى( "حتى" وهو يُفيُد الغاية -ب
ن ا ُموس ى{ ]طه:   قولك لبعض إخوانك:" ذ اِكْر ح تَّى تـ ْنج ح  ".و [، 81}ح تَّى يـ ْرِجع  ِإل يـْ

فاء السببية، وواو المعية، بشرط أن يقع كل منهما في جواب نفي أو طلب؛  -د، ج
قول األستاذ لتلميذه:" ذ اِكْر و [، 74نحو قوله تعالى: }ال يـُْقض ى ع ل ْيِهْم فـ ي ُموتُوا{ ]فاطر: 

 .فـ تـ ْنج ح  " أو" و تـ ْنج ح  "
 " إلى "." أو " ويشترط في هذه الكلمة أن تكون بمعنى " إال " أو بمعنى  -هـ

 وضابط األولى: أن يكون ما بعدها ينقضي دفعة، نحو:" أل  قْـتُـل نَّ اْلك اِفر  أ ْو ُيْسِلم  ".
 وضابط الثانية: أن يكون ما بعدها ينقضي شيًئا فشيًئا، نحو قول الشاعر:

 ِلص ابِرِ ف م ا انـْق اد ِت اآْلم اُل ِإالَّ  ***أل  ْست ْسِهل نَّ الصَّع ب  أ ْو أُْدرِك  اْلُمنى 
 

  

                                 
 .18محمد محي الدين عبد الحميد. ص –شرح اآلجرومية  (1)
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 ]الجوازم[

" : ازُِم ث م انِي ة  ع ش ر  و ِهي  و اْلج و  )  المتن: ُم ا أْل ْمِر و الدُّع اِء، و  "ال  ل ْم، و ل مَّا، و أ ل ْم، و أ ل مَّا، و ال 
ِإْذم ا ، وأي و م ت ى، و أ ْين   ِإْن و م ا و م ْن و م ْهم ا، و  ثُم ا، ِفي ا لنـَّْهِي و الدُّع اِء، و  يـْ و أ يَّان ، و أ نَّى، و ح 

يـْف م ا ْعِر خاصةو ك  ِإًذا ِفي ا لشِّ  (.، و 
األدوات التي تجزم الفعل المضارع ثمانية عشر جازًما، وهذه األدوات، تنقسم  الشرح:
 إلى قسمين:

 القسم األول: كل واحد منه يجزم فعاًل واحًدا.
 والقسم الثاني: كل واحد منه يجزم فعلين.

قسم األول: فستة أحرف، وهي: لم، ولما، وألم، وألما، والم األمر، والدعاء، و"ال" أما ال
 في النهي والدعاء، وكلها حروف بإجماع النحاة.

مَّا قوله تعالى: }ل  و [، 1قوله تعالى: }ل ْم ي ُكِن الَِّذين  ك ف ُروا{ ]البينة: وأمثلتها بالترتيب: 
{ ]الشرح: قوله تعال، و [8ي ُذوقُوا ع ذ اِب{ ]ص:  :" أ ل مَّا نحوو  [.1ى: }أ ل ْم ن ْشر ْح ل ك  ص ْدر ك 

رًا أ ْو لِي ْصُمْت(، ، وُأْحِسْن ِإل ْيك   يـْ { ]الزخرف: }لِيـ ْقِض و)فـ ْليـ ُقْل خ  ن ا ر بُّك  }ال ، و[77ع ل يـْ
 [.284نحو: }ر بَـّن ا ال تـُؤ اِخْذن ا{ ]البقرة: و [، 70ت خ ْف{ ]هود: 

وهو ما يجزم فعلين، ويسمى أولهما فعل الشرط، وثانيهما جواب  وأما القسم الثاني:
 وهي باقي األدوات التي ذكرها المصنف.الشرط وجزاءه، 

اِكْر تـ ْنج ْح " ْيٍر يـُو فَّ و نحو:" ِإْن ُتذ  ْد "، و }و م ا تـُْنِفُقوا ِمْن خ  " م ْن ُيْكرِْم ج ار ُه ُيْحم 
 ..إلح.[.272ِإل ْيُكْم{ ]البقرة: 
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 بَاُب َمْرفُوَعاِت اأَْلَْسَماءِ 
 ]أنواع المرفوعات[

ع ٌة و ِهي  ا  ) المتن: بـْ ْرفُوع اُت س  أُ، : ْلم  ت د  ا ْلف اِعُل، و اْلم ْفُعوُل ا لَِّذي ل ْم ُيس مَّ ف اِعُلُه، و اْلُمبـْ
بـ ُر "ِإنَّ" و أ خ و اتِه ا، و التَّ  بـ رُُه، و اْسُم "ك ان " و أ خ و اِته ا، و خ  ْرفُوِع، و ُهو  أ ْربـ ع ُة أ ْشي اء  ا لنـَّْعُت، و خ  اِبُع لِْلم 

 (.و اْلع ْطُف، و التـَّوِْكيُد، و اْلب د لُ 
 أن االسم يكون مرفوًعا في سبعة مواضع. المصنف ذكر الشرح:

 .(1)قام زيدٌ : ـ إذا كان فاعاًل، ومثاله قولك 1
، (المفعول الذي لم يسم فاعله)ـ أن يكون نائًبا عن الفاعل، وهو الذي سماه المؤلف  2

 .(2)رب زيدٌ ضُ نحو قولك: 
 .(3): زيٌد قائمٌ ـ المبتدأ والخبر، نحو 6، 7
 .(4)قائماً  كان زيدٌ ـ اسم " كان " أو إحدى أخواتها، نحو قولك:   5
 .(5)قائمٌ  يداً إن ز ك: قول بر " إن " أو إحدى أخواتها، نحوـ خ 4
 ـ تابع المرفوع، والتابع أربعة أنواع:  7

 .(6)الكاتبُ  جاء زيدٌ األول: النعت، وذلك نحو قولك: 
 .(7)وعمروٌ  جاء زيدٌ  نحو قولك:والثاني: العطف، 

 .(8)هنفسُ  جاء زيدٌ والثالث: التوكيد. نحو قولك: 
 .(1)أخوك   جاء زيدٌ والرابع: البدل، ومثاله قولك: 

                                 
 قام فعل ماض، وزيد فاعل مرفوع. (1)

 ضرب فعل ماض، مبني للمجهول، زيد نائب فاعل مرفوع. (2)

 آخره، وقائم خبر المبتدأ مرفوع.زيد: مبتدأ مرفوع باالبتداء، وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في  (3)

 كان فعل ماض ناقص، يرفع االسم وينصب الخبر، وزيد اسم كان مرفوع، وقائما خبرها منصوب. (4)

 إن: حرف توكيد ونصب، تنصب االسم وترفع الخبر، وزيدا اسمها منصوب، وقائم خبرها مرفوع. (5)

 والنعت يتبع المنعوت في إعرابه فتبعه في الرفع.جاء فعل ماض، وزيد فاعل مرفوع، والكاتب نعت لزيد،  (6)

جاء: فعل ماض، وزيد فاعل، والواو: حرف عطف، وعمرو معطوف على زيد والمعطوف على المرفوع  (7)
 مرفوع.

 = = جاء فعل ماض، وزيد فاعل، ونفسه توكيد لزيد، والتوكيد تابع للمؤكد في إعرابه فتبعه في الرفع، والهاء (8)
 يه.ضمير مضاف إل
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 الكالم على كل واحد من هذه المرفوعات على حدة.وسيأتي 
  

                                                                                               
جاء فعل ماض، وزيد فاعل، وأخو بدل من زيد، والبدل يتبع المبدل في إعرابه فتبعه في الرفع، وعالمة رفعه  (1)

 الواو نيابة عن الضمة، ألنه من األسماء الخمسة، والكاف ضمير مضاف إليه.
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 بَاُب اَْلفَاِعلِ 

ل ُه ِفْعُلُه. و ُهو  ع ل ى ِقْسم ْيِن ظ اِهٍر، )  المتن: ْرفُوُع ا ْلم ْذُكوُر قـ بـْ ا ْلف اِعُل ُهو  االسم ا ْلم 
 و ُمْضم ٍر. 

اِن، و ق ام  الزَّْيُدون ،  :ف الظَّاِهُر ن ْحو  قـ ْوِلك   اِن، و يـ ُقوُم الزَّْيد  ق ام  ز ْيٌد، و يـ ُقوُم ز ْيٌد، و ق ام  الزَّْيد 
اِن، و يـ ُقوُم الزَّْيُدون ، و ق ام  ا لّرِج اُل، و يـ ُقوُم ا لّرِج اُل، و ق ام ْت ِهْنٌد، و ق ام ْت ا ْلِهْنُد، و ق ام ْت اْلِهنْ  د 

اِن، ،  و تـ ُقوُم اْلِهْند  اُت، و ق ام ْت ا ْلُهُنوُد، و تـ ُقوُم ا ْلُهُنوُد، و ق ام  أ ُخوك  اُت، و تـ ُقوُم اْلِهْند  و ق ام ْت اْلِهْند 
 . ِمي، و م ا أ ْشب ه  ذ ِلك  ِمي، و يـ ُقوُم ُغال  ، و ق ام  ُغال   و يـ ُقوُم أ ُخوك 

، ن ْحو  قـ ْوِلك   ُر اِثـْن ا ع ش ر  ، و ض ر ْبِت، و ض ر بـُْتم ا، ض ر ْبُت، و ض ر  : و اْلُمْضم  بـْن ا، و ض ر ْبت 
، و ض ر ب ْت، و ض ر ب ا، و ض ر بُوا، وضربن  (.و ض ر بـُْتْم، و ض ر بـُْتنَّ، و ض ر ب 

 وفي االصطالح: ما ذكره المصنف. عبارة عمن أوجد الفعل. الفاعل في اللغة: الشرح:
صريح: أما الصريح فنحو:" يشمل االسم الصريح واالسم المؤول بالوقوله )هو االسم( 

[، }و ِإْذ يـ ْرف ُع ِإبـْر اِهيُم{ ]البقرة: 21نوح " و" إبراهيم " في قوله تعالى: }ق ال  نُوٌح{ ]نوح: 
[، 51[، وأما المؤول بالصريح نحو قوله تعالى: }أ و ل ْم ي ْكِفِهْم أ نَّا أ نـْز ْلن ا{ ]العنكبوت: 127

 مبني على السكون في محل نصب. فأن: حرف توكيد ونصب، و" نا ": اسمه
 جعل اْلُمص نِّف الفاعل على قسمين:وقد 

على أنواع: ألنه إما وهو  .ما يدل على معناه بدون حاجة إلى قرينةالظاهر. وهو: األول: 
أن يكون مفرًدا أو مثنى أو مجموًعا جمًعا سالًما أو جمع تكسير، وكل من هذه األنواع 

وإما أن يكون مؤنثًا، فهذه ثمانية أنواع، وأيًضا فإما أن يكون إعرابه األربعة إما أن يكون مذكرًا 
بضمة ظاهرة أو مقدرة، وإما أن يكون إعرابه بالحروف نيابة عن الضمة، وعلى كل هذه 

 .(1)األحوال إما أن يكون الفعل ماضًيا، وإما أن يكون مضارًعا
 و )الزيدون( و )الرجال( و )هند( وغيرها. وقد م ثَّل  ل ُه اْلُمص نِّف بـ )ز ْيٌد( و )الزيدان( 

وهو: ما ال يدل على المراد منه إال بقرينة والمقصود به ما كان ضميراً، المضمر. والثاني: 
 ت ك لٍُّم أو خطاِب أو غيبة.

 والضمير نوعان:

                                 
 .22محمد محي الدين عبد الحميد. ص –شرح اآلجرومية  (1)
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 ضمير متصل كـ )ضربُت( ، و )ضربنا( . -أ
 وضمير منفصل كـ )نحن( و )أنا( و )أنت( . -ب

، تما، وكذلك )ضرب(1) اْلُمص نِّف على ذلك أمثلة بقوله: )ضربت، ضربنا(وقد ذكر 
 .(2) (نوضربت

  

                                 
 ضمير متصل مبني على الضم في م ح ّل ر ْفع فاعلكلمة )ضربُت( التاء فيها  (1)

 فـ )ضربتما( التاء فيها ضمير متصل مبني على الضم في م ح ّل ر ْفع فاعل، والميم واأللف دليل على التثنية. (2)
 وكلمة )ضربتن( التاء فيها ضمير متصل مبني على الضم في م ح ّل ر ْفع فاعل. والنون دليل على التأنيث والبناء.



51 

 

 بَاُب اَْلَمْفعُوِل اَلَِّذي لَْم يَُسمَّ فَاِعلُهُ    

ْرفُوُع ا لَِّذي ل ْم يُْذك ْر م ع ُه ف اِعُلُه. ف ِإْن ك ان  ا ْلِفْعُل م اِضًيا ُضمَّ أ وَّلُهُ )  المتن: و ُهو  ا اِلْسُم ا ْلم 
ِإْن ك ان  ُمض ارًِعا ُضمَّ أ وَّلُُه و فُِتح  م ا قـ ْبل  آِخرِِه.   و ُكِسر  م ا قـ ْبل  آِخرِِه، و 

"ُيْضر ُب ز ْيٌد" و ُهو  ع ل ى ِقْسم ْيِن ظ اِهٍر، و مُ  ْضم ٍر، ف الظَّاِهُر ن ْحو  قـ ْوِلك  "ُضِرب  ز ْيٌد" و 
 ، ، ن ْحو  قـ ْوِلك  "ُضرِْبُت و ُضرِبـْن ا، و ُضرِْبت  ُر اِثـْن ا ع ش ر  "ُيْكر ُم ع ْمٌرو". و اْلُمْضم  "ُأْكرِم  ع ْمٌرو" و  و 

، و ُضرِب ْت، و ُضرِب ا، و ُضرِبُوا، وُضربنو ُضرِْبِت، و ُضرِبـُْتم ا، و ُضرِبـُْتْم، و ُضرِبـُْتنَّ، و    (.ُضِرب 
:" ق ط ع  م ْحُموٌد يكون الكالم مؤلًفا من فعل وفاعل ومفعول به، نحواألصل أن  الشرح:

ويكتفي بذكر الفعل  لغرض بالغي، من هذا الكالم الفاعل   وقد يحذف المتكلمُ ، اْلُغْصن  "
 :اوالمفعول، وحينئذ يجب عليه أن يغير صورة الفعل، ويغير صورة المفعول أيضً 

فإنه بعد أن كان منصوبًا يصيره مرفوًعا، ويعطيه أحكام الفاعل:  ؛وأما تغيير صورة المفعول
من وجوب تأخيره عن الفعل، وتأنيث فعله له إن كان مؤنثًا، وغير ذلك، ويسمى حينئذ " 

 ائب الفاعل " أو" المفعول الذي لم ُيس مَّ ف اِعُلُه ".ن
ٌَ أي: حكمه الرفع، إما لفظا كضُ وقوله )المرفوع(  رب الفتى، أو ، أو تقديرا كضُ رب زيٌد

 .(1)الفتى، وذا: كل منها نائب فاعلفرب هذا، محال كضُ 
وكسر ما  فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله،وأما تغيير صورة الفعل: فقد قال عنه المصنف )

 (.قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره
 فالفعل )ق ط ع ( يصير )ُقِطع (، والفعل )يـ ْقط ُع( يصيرب )يـُْقط ُع(.

الفاعل؛ إذ ح ْيُث ُأسِند الفعل إلى المفعول، وقام المفعول م ح ّل  (2) ومثاله: )ُضرِبْت ِهنٌد(
هنداً( فلما ُحِذف )ز ْيٌد( الذي هو فاعل حقيقة ُأسِند الفعل )ضرب ز ْيٌد أصل )ُضرِبْت ِهنٌد( 

؛ وإنما كان ذلك  فق تأنيث المفعول فقيل )ُضرِبْت(فأُنِّث الفعل حتى يوا -إلى المفعول 
كذلك ألن الفاعل عمدة في الجملة الفعلية، البد من وجوده، فإن لم يكن موجوداً أنيب عنه 

 بق.غيره، كالمفعول به في المثال السا

                                 
 .45حاشية اآلجرومية. ص (1)

: فعل ماض مبني للمجهول بناءه على الفتح ال م ح ّل له من اإلعراب. (2) اسم مرفوع  والتاء للتأنيث، هنُد: ُضِرب 
 بالضمة الظاهرة على آخره ألنه نائب فاعل أو مفعول لم ُيس مَّ فاعله.
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ينقسم نائب الفاعل ـ كما انقسم الفاعل ـ إلى ظاهر ومضمر، ثم ذكر االمصنف أنه 
 والمضمر إلى متصل ومنفصل.

وأنواع كل قسم من الضمير اثنا عشر: اثنان للمتكلم، وخمسة للمخاطب، وخمسة 
 .للغائب، وقد ذكرنا تفصيل ذلك كله في باب الفاعل
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 بَاُب اَْلُمْبتََدأِ َواْلَخبَِر    

أُ )  المتن: ت د  ْرفُوُع ا ْلع ارِي ع ْن ا ْلع و اِمِل ا للَّْفِظيَِّة ا ْلُمبـْ بـ ُر ُهو   : هو ا اِلْسُم ا ْلم  ا اِلْسُم  :و اْلخ 
اِن ق ائِم   "الزَّْيد  ْرفُوُع ا ْلُمْسن ُد إِل ْيِه، ن ْحو  قـ ْوِلك  "ز ْيٌد ق اِئٌم" و  "الزَّْيُدون  ق ائُِمون  ا ْلم   (.اِن" و 

 المبتدأ عبارة عما اجتمع فيه ثالثة أمور:ذكر المصنف أن  الشرح:
 األول: أن يكون اسًما، فخرج عن ذلك الفعل والحرف.

 والثاني: أن يكون مرفوًعا، فخرج بذلك المنصوب والمجرور بحرف جر أصلي.
 أن يكون خالًيا من العوامل :والثالث: أن يكون عاريًا عن العوامل اللفظية، ومعنى هذا

ومثل " كان " وأخواتها، فإن االسم الواقع بعد " كان " أو إحدى  ،الفعل :مثل ،اللفظية
 .(1)أخواتها يسمى" اسم كان " وال يسمى مبتدأ

ومثال المستوفي هذه األمور الثالثة " ُمح مَُّد " من قولك: " ُمح مٌَّد ح اِضٌر " فإنه اسم 
 مرفوع لم يتقدمه عامل لفظي.

ٌر أي:  وقوله )هو االسم( يـْ الصريح كزيد قائم، أو المؤول كقوله تعالى: }و أ ْن ت ُصوُموا خ 
 .(2)ل ُكْم{ تقديره: صومكم خير لكم

المرفوع الذي  )أي: سواء كان صريحا أو مؤوال، كما سبق في المبتدأ( والخبر: هو االسم
قولك:" ُمح مٌَّد يسند إلى المبتدأ ويحمل عليه، فيتم به معه الكالم، ومثاله:" ح اِضٌر " من 

 ح اِضٌر ".
وُحْكُم كل من المبتدأ والخبر الرفع كما رأيت، وهذا الرفع إما أن يكون بضمة ظاهرة، 
نحو:" اللُه رُبّـُن ا "، " ُمح مٌَّد ن ِبيـُّن ا " وإما أن يكون مرفوًعا بضمة مقدرة للتعذر، نحو:" ُموس ى 

ل ى ُفْضل ى  اْلبـ ن اِت "، وإما أن يكون بضمة مقدرة منع من ُمْصط ف ى ِمن  اللِه " ونحو:" ل يـْ
ظهورها الثقل، نحو:" اْلق اِضي ُهو  اآْلِتي" وإما أن يكون مرفوًعا بحرف من الحروف التي 

اِن ف ائِز اِن "  .(3)تنوب عن الضمة، نحو:" اْلُمْجت ِهد 
فزيد مبتدأ ، في أمثلة المبتدأ والخبر الظاهر هذا شروع (ن ْحو  قـ ْوِلك  "ز ْيٌد ق اِئمٌ وقوله )

                                 
 .25محمد محي الدين عبد الحميد. ص –شرح اآلجرومية  (1)

 .48ة اآلجرومية. صحاشي (2)

 .24محمد محي الدين عبد الحميد. ص –شرح اآلجرومية  (3)
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وكالهما مرفوع بالضمة؛ ألنه اسم مفرد، ثم ذكر أمثلة  مرفوع باالبتداء، وقائم خبر المبتدأ
 أخرى كان المبتدأ فيها مرفوعا باأللف ألنه مثنى، أو مرفوعا بالواو ألنه جمع مذكر سالم.
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 ]أقسام المبتدأ[

و اْلُمْضم ُر: اثـْن ا ع ش ر ، . ظ اِهٌر و ُمْضم ٌر. ف الظَّاِهُر م ا تـ ق دَّم  ِذْكرُهُ والمبتدأ ِقْسم اِن ) المتن:
: " أ ن   ، ن ْحُو قـ ْوِلك  ، ُهم ا، ُهْم، ُهنَّ ، ِهي  ، أ ْنِت، أ نـُْتم ا، أ نـُْتْم، أ نـُْتنَّ، ُهو  : أ ن ا، ن ْحُن، أ ْنت  ا و ِهي 

 (.ْشب ه  ذ ِلك  ق اِئٌم "، " ن ْحُن ق ائُِمون  " و م ا أ  
 ينقسم المبتدأ إلى قسمين: الشرح:

 هما.الظاهر، والثاني: المضمر، وقد سبق في باب الفاعل تعريف :األول
 ." ُمح مٌَّد ر ُسوُل اللِه "كلمة )محمد( من قولك:   هر:فمثال المبتدأ الظا

، وخمسة ونحن()أنا،  اثنان للمتكلم ذكرها المصنف ظًاوالمبتدأ المضمر: اثـْن ا ع ش ر  ل فْ 
، وأ) هو، وهي، وهما، وهم، وهنَّ( ، وخمسة للمخاطب)للغائب نِت، وأنُتما، وأنُتم، أنت 
 .وأنُتنَّ(

 " ُهو  ق اِئٌم ِبو اِجِبِه ".، و" أ ْنت  ف اِهٌم "، ونحو:" أ ن ا ع ْبُد اللِه "
 .سبق إذا كان المبتدأ ضميرًا فإنه ال يكون إال بارزًا منفصاًل، كمافائدة: 
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 ]أقسام الخبر[

ُر اْلُمْفر ُد أ ْربـ ع ةُ ) المتن: ُر ُمْفر ٍد ف اْلُمْفر ُد ن ْحُو: " ز ْيٌد ق اِئٌم " و غ يـْ بـ ُر ِقْسم اِن: ُمْفر ٌد و غ يـْ و اْلخ 
أُ م ِع خ ب رِِه،  ت د  : " ز ْيٌد ِفي أ ْشي اء : اْلج اُر و اْلم ْجُروُر، و الظَّْرُف، و اْلِفْعُل م ع  ف اِعِلِه، و اْلُمبـْ ن ْحُو قـ ْوِلك 

، و ز ْيٌد ق اِئٌم أ بُوُه، و ز ْيٌد ج ارِيـ ُتُه ذ اِهب ةٌ  اِر، و ز ْيٌد ِعْند ك   (.الدَّ
 ينقسم الخبر إلى قسمين: الشرح:

 والثاني: خبر غير مفرد. األول: خبر مفرد.
نحو"  .مجموعا ولو كان مثنى أو والمراد بالمفرد هنا: ما ليس جملة وال شبيًها بالجملة،

 ق اِئٌم ". زيدٌ ق اِئٌم " من قولك:" 
 وشبه جملة.  ،وغير المفرد نوعان: جملة

 والجملة نوعان: جملة اسمية، وجملة فعلية.
، فزيد مبتدأ)زيٌد جاريُته ذاهبٌة(  فالجملة االسمية: ما تألف من مبتدأ وخبر، نحو:

 .خبر المبتدأ األول رفعوجاريته ذاهبة مبتدأ ثان وخبره، وجملتهما في موضع 
فزيد مبتدأ أ بُوُه " قام   زيدُ ) والجملة الفعلية: ما تألفت من فعل وفاعل أو نائبه، نحو

 .عن زيد وجملة الفعل والفاعل في موضع رفع خبر
 وشبه الجملة نوعان أيًضا:

يد مبتدأ، وفي الدار جار فز  قولك: )زيٌد في الداِر( األول: الجار والمجرور، نحو
 .محذوف، تقديره: كائن أو استقر ومتعلقه ، خبر للمبتدأومجرور

للمبتدأ،  وعندك ظرف، خبرفزيد مبتدأ،  قولك: )زيٌد عندك(. والثاني: الظرف، نحو
  محذوف، تقديره: كائن أو استقر. ومتعلقه

أن الخبر على التفصيل خمسة أنواع: مفرد، وجملة فعلية،  مما سبق يتبين :1 فائدة
 .(1) ية، وجار ومجرور، وظرفوجملة اسم
فالبد من رابط بينه وبين المبتدأ  ؛الخبر جملة ول ْيس  في معنى المبتدأ إذا كان :2 فائدة

 يربطه بالمبتدأ.
ح ْيُث ِإن كلمة )ز ْيٌد( : مبتدأ خبره الجملة ؛ ر في قولك: )ز ْيٌد ق ام  أبوه(مثاله: الضمي

                                 
 .27محمد محي الدين عبد الحميد. ص –شرح اآلجرومية  (1)
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وبين المبتدأ الضمير في كلمة )أبوه( ألنه يعود على الفعلية وهي: )قام أبوه( والرابط بينها 
 أي )أبو ز ْيٍد( . -المبتدأ 
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اِخلَِة َعلَى اَْلُمبْ   . تََدأِ َواْلَخبَرِ بَاُب اَْلعََواِمِل اَلدَّ

ث ُة أ ْشي اء  ك ان  و أ خ و اتـُه ا) المتن:  (.و ظ نـ ْنُت و أ خ و اتـُه ا ،و ِإنَّ و أ خ و اتـُه ا ،و ِهي  ث ال 
وتسمى هذه  أحد العوامل اللفظية فيغير إعرابهما،ى المبتدأ والخبر قد يدخل عل الشرح:

العوامل " النواسخ "؛ ألنها نسخت حكم المبتدأ والخبر، أي: غيرته وجددت لهما حكًما 
 آخر غير حكمهما األول.

 وهذه العوامل على ثالثة أقسام:
وأخواتها، وهذا القسم كله أفعال،  األول: يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وذلك " كان "

 نحو:" ك ان  اْلج وُّ ص اِفًيا ".
وهذا القسم كله أحرف،  ،الثاني: ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وذلك " إن " وأخواتها

 [.220نحو: }ِإنَّ الله  ع زِيٌز ح ِكيٌم{ ]البقرة: 
ا القسم كله الثالث: ينصب المبتدأ والخبر جميًعا، وذلك " ظننت " وأخواتها، وهذ

 أفعال، نحو:" ظ نـ ْنُت الصَِّديق  أ ًخا ".
  



58 

 

 ]كان وأخواتها[ 

، و ِهي  ك ان ، و أ ْمس ى، )  المتن: بـ ر  ف أ مَّا ك ان  و أ خ و اتـُه ا، ف ِإنَـّه ا تـ ْرف ُع ا اِلْسم ، و تـ ْنِصُب ا ْلخ 
، و م ا ز   ، و ل ْيس  ، و ص ار  ، و م ا ب رِح ، و م ا و أ ْصب ح ، و أ ْضح ى، و ظ لَّ، و ب ات  ، و م ا ف ِتئ  ، و م ا اِنـْف كَّ ال 

د ام ، و م ا ت ص رَّف  ِمنـْه ا ن ْحو  ك ان ، و ي ُكوُن، و ُكْن، و أ ْصب ح  و ُيْصِبُح و أ ْصِبْح، تـ ُقوُل "ك ان  ز ْيٌد 
 (.ق ائًِما، و ل ْيس  ع ْمٌرو ش اِخًصا" و م ا أ ْشب ه  ذ ِلك  

من نواسخ المبتدأ والخبر " كان " وأخواتها، أي: نظائرها في  القسم األول الشرح:
 العمل.

وهذا القسم يدخل على المبتدأ فيزيل رفعه األول ويحدث له رفًعا جديًدا، ويسمى المبتدأ 
 وهذا القسم ثالثة عشر فعاًل: اسمه، ويدخل على الخبر فينصبه، ويسمى خبره.

و ك ان  اللَُّه غ ُفورًا } في الماضي، نحو:" كان " وهو يفيد اتصاف االسم بالخبر  -1
 .(1){ر ِحيًما
ٌو ب ارًِدا " -2  " أمسى " وهو يفيد اتصاف االسم بالخبر في المساء، نحو:" أ ْمس ى اْلج 
" أصبح " وهو يفيد اتصاف االسم بالخبر في الصباح، نحو:" أ ْصب ح  اْلج وُّ ُمْكف ِهرًا  -7

" 
االسم بالخبر في الضحى، نحو:" أ ْضح ى الطَّاِلُب " أضحى " وهو يفيد اتصاف  -6

 ن ِشيطًا "
" ظل " وهو يفيد اتصاف االسم بالخبر في جميع النهار، نحو:" ظ لَّ و ْجُهُه ُمْسو ًدا  -5

" 
ٌد م ْسر ورًا " -4  " بات " وهو يفيد اتصاف االسم بالخبر في البيات، نحو:" ب ات  ُمح مَّ
االسم من حالته إلى الحالة التي هو عليها الخبر، نحو:" " صار " وهو يفيد تحول  -7

 ص ار  الطِّيُن ِإْبرِيًقا ".
نحو:" ل ْيس  ُمح مٌَّد " ليس " وهو يفيد نفي الخبر عن االسم في وقت الحال،  -8

                                 
كان: فعل ماض ناقص، يرفع االسم وينصب الخبر، واالسم الشريف اسمها مرفوع، وغفورا: خبرها منصوب،  (1)

 والشيخ: اسمها مرفوع، وشابا: خبرها منصوب.ورحيما: خبر ثان منصوب، وكان: فعل ماض، 
 وهكذا يكون إعراب جميع إخوات )كان(.
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 ".ف اِهًما
" ما زال "، " ما انفك "، " ما فتئ "، " ما برح "، وهذه األربعة  -12، 11، 10، 8

زمة الخبر لالسم حسبما يقتضيه الحاُل، نحو:" م ا ز ال  ِإبـْر اِهيُم ُمْنِكرًا، م ا ب رِح  تدل على مال
 ع ِلٌي ص ِديًقا ُمْخِلًصا ".

" ما دام " وهو يفيد مالزمة الخبر لالسم أيًضا، نحو:" ال  أ ْعِذُل خ اِلًدا م ا ُدْمُت  -17
ًيا ".  ح 
إذ معناه: مجيء تلك األفعال ماضية وأمراً  معنى التصرف؛. قوله )وما ت ص رَّف  منها(و 

 ومضارعاً.
ل المضارع: )تكون، ويكون، ، ومثال األمر: )كن( ، ومثامثال الماضي: )كان(

 فاألفعال السابقة تعمل عملها في جميع تصرفاتها.، وأكون(
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 ]إن وأخواتها[ 

ا تـ ْنِصُب االْسم  ) المتن: : ِإنَّ، و أ نَّ، و ل ِكنَّ،  و أ مَّا ِإنَّ و أ خ و اتـُه ا ف ِإنَـّه  ، و ِهي  بـ ر  و تـ ْرف ُع اْلخ 
، و م ْعن ى إِ  ، و ل ع لَّ، تـ ُقوُل: ِإنَّ ز ْيًدا ق اِئٌم، و ل ْيت  ع ْمرًا ش اِخٌص، و م ا أ ْشب ه  ذ ِلك  نَّ و أ نَّ و ك أ نَّ، و ل ْيت 

 (.لَّ لِلتـَّر ِجي و التـَّو ُقعِ ِبيِه، و ل ْيت  لِلتَّم نِّي، و ل ع  لِلتـَّوِْكيِد، و ل ِكنَّ ِلاِلْسِتْدر اِك، و ك أ نَّ لِلتَّشْ 
" إن " وأخواتها، وهي تدخل على  :القسم الثاني من نواسخ المبتدأ والخبر الشرح:

أنها تجدد له رفًعا غير  :بمعنى)المبتدأ والخبر، فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر 
 سمى خبرها، وهذه األدوات كلها حروف، وهي ستة:، وي(الذي كان له قبل دخولها

 " أن " بفتح الهمزة.و .)وهي أم الباب( " إن " بكسر الهمزة-2، 1 
 وهما يدالن على التوكيد، نحو:" ِإنَّ أ ب اك  ح اِضٌر "، " ع ِلْمُت أ نَّ أ ب اك  ُمس اِفٌر ".

يتوهم ثبوته أو إثبات ما " لكن " ومعناه االستدراك، وهو تعقيب الكالم بنفي ما  -7
ب اٌن ".  يتوهم نفيه، نحو:" ُمح مٌَّد ُشج اٌع ل ِكنَّ ص ِديق ُه ج 

 " كأن " وهو يدل على تشبيه المبتدأ بالخبر، نحو:" ك أ نَّ اْلج ارِي ة  ب ْدٌر ". -6
" ل ْيت  الشَّب اب   " ليت " ومعناه التمني، وهو: طلب المستحيل أو ما فيه عسر، -5

 ."ع اِئدٌ 
" لعل " وهو يدل على الترجي أو التوقع، ومعنى الترجي: طلب األمر المحبوب، وال  -4

يكون إال في الممكن نحو: " ل ع لَّ الله  يـ ْرح ُمِني "، ومعنى التوقع: انتظار وقوع األمر المكروه 
 في ذاته، نحو:" ل ع لَّ اْلع ُدو  ق رِيٌب ِمنَّا ".

فإن حرف توكيد (: تـ ُقوُل: ِإنَّ ز ْيًدا ق اِئمٌ باب، فقال: )وقد ذكر المصنف أمثلة لهذا ال
ونصب تنصب االسم وترفع الخبر، وزيدا اسمها منصوب، وقائم خبرها مرفوع، وتقول: بلغني 

 . وهكذا إعراب جميع إخوات )إنَّ(.أن زيدا منطلق، وزيدا اسمها، ومنطلق خبرها
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 ]ظن وأخواتها[

ِن ل ه ا، و أ مَّا ظ نـ ْنُت و أ  ) المتن: بـ ر  ع ل ى أ نَـُّهم ا م ْفُعوال  ت د أ  و اْلخ  خ و اتـُه ا ف ِإنَـّه ا تـ ْنِصُب اْلُمبـْ
: ظ نـ ْنُت، و ح ِسْبُت، و ِخْلُت، و ز ع ْمُت، و ر أ ْيُت، و ع ِلْمُت، و و ج ْدُت، و اتَّخ ْذُت، و ج ع ْلُت،  و ِهي 

 (.شاخًصا، و م ا أ ْشب ه  ذ ِلك  و ر أ ْيُت ع ْمرًا و س ِمْعُت؛ تـ ُقوُل: ظ نـ ْنُت ز ْيًدا ق ائًِما، 
وهي تدخل على ، القسم الثالث من نواسخ المبتدأ والخبر، " ظننت " وأخواتها الشرح:

فعول ثان، وهذا م :وللخبر ،مفعول أول :المبتدأ والخبر فتنصبهما جميًعا، ويقال للمبتدأ
 إلى أربعة أقسام: ، وهي تنقسمالقسم عشرة أفعال

ظننت، حسبت، خلت، ) يح وقوع الخبر، وهو أربعة أفعال:القسم األول: يفيد ترج
  (.زعمت

، ْلُت اْلح ِديق ة  ُمْثِمر ًة"" خِ ، " ح ِسْبُت اْلم ال  ن اِفًعا "، (1)" ز يداً ق ِائماً " ظ نـ ْنُت مثال ذلك: 
 " ز ع ْمت  ب ْكرًا ج رِيًئا ".

، (2)رأيت)ع الخبر، وهو ثالثة أفعال، وهي: القسم الثاني: يفيد اليقين وتحقيق وقو 
 .(وعلمت، ووجدت
ْدق  ُمْنِجًيا " "، أ ْيت  ِإبـْر اِهيم  ُمْفِلًحا "" ر  مثال ذلك:  ح  ب اب  ، ع ِلْمُت الصِّ ْدُت الصَّال  " و ج 

ْيِر ".  اْلخ 
 .(اتخذت، جعلت)القسم الثالث: يفيد التصيير واالنتقال، وهو فعالن، 

ه ب  خ ات ًما ".، اتَّخ ْذُت ُمح مًَّدا ص ِديًقا "" مثال ذلك:   " ج ع ْلُت الذَّ
 .(سمعت)القسم الرابع: يفيد النسبة في السمع، وهو فعل واحد، وهو 

 " س ِمْعُت خ ِلياًل يـ ْقر أُ ".مثال ذلك: 
 استطرادا ذكره ولكنه المنصوبات، في يذكر أن حقه: النواسخ من القسم وهذا فائدة:

 .(3)النواسخ بقية لتتميم
  

                                 
 وهكذا إعراب جميع أخوات )ظن(.ظننت: فعل وفاعل، وزيدا مفعول ظن األول، وقائما مفعولها الثاني،  (1)

 والمراد: الرؤية القلبية. (2)

 .78حاشية اآلجرومية. ص (3)
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 بَاُب اَلنَّْعتِ 

ُعوِت ِفي ر ْفِعِه و ن ْصِبِه و خ ْفِضِه، و تـ ْعرِيِفِه و تـ ْنِكيرِِه؛ تـ ُقولُ )  المتن: نـْ ق ام  ز ْيٌد  :ا لنـَّْعُت ت اِبٌع لِْلم 
 (.م ر ْرُت ِبز ْيٍد ا ْلع اِقلِ ا ْلع اِقُل، و ر أ ْيُت ز ْيًدا ا ْلع اِقل ، و  

من قولهم: نـ ع ت  المرُء الشيء إذا وصفه بشيء  في اللغة هو الوصف،النعت  الشرح:
  يتعلق به.

ح لمتبوعه في  وفي اصطالح النحويين هو: التابع المشتق أو المؤوَُّل بالمشتق، الموضِّ
ُص له في النكرات  .(1)المعارف، المخصِّ
 :وحكم النعت أنه يتبع منعوته في

ق ام  ز ْيٌد  : »المنعوت مرفوًعا كان النعت مرفوًعا، نحوأنه إن كان . بمعنى: إعرابه -أ
، «ْلف اِضل  ر أ ْيُت ُمح مًَّدا ا»وإن كان المنعوت منصوبًا كان النعت منصوبًا نحو: ، (2)«ا ْلع اِقلُ 

 .«ُت ِإل ى ُمح مٍَّد اْلف اِضلِ ن ظ رْ »وإن كان المنعوت مخفوًضا كان النعت مخفوًضا نحو: 
كان النعت معرفة،    ؛إن كان المنعوت معرفةأنه  :ومعنى هذا. تنكيرهوفي تعريفه أو  -ب

ر أ ْيُت ر ُجاًل »نحو كان النعُت نكرة،   ؛كما في جميع األمثلة السابقة، وإن كان المنعوت نكرة
 «.ر أ ْيُت ر ُجاًل ع اِقاًل أ بُوهُ »أو « ع اِقاًل 

  

                                 
 .28محمد محي الدين عبد الحميد. ص –شرح اآلجرومية  (1)

 جاء فعل ماض، وزيد: فاعل مرفوع، والعاقل: نعت لزيد، والنعت يتبع المنعوت في إعرابه فتبعه في الرفع. (2)
 وهكذا إعراب بقية األمثلة.
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 ]المعرفة والنكرة[ 
 ]المعرفة[

، و ااِلْسُم ا ْلع ل ُم ن ْحو  ز ْيٍد و اْلم ْعرِف ُة )  المتن: ُر ن ْحو  أ ن ا و أ ْنت  خ ْمس ُة أ ْشي اء  ا اِلْسُم ا ْلُمْضم 
ُم ن ْحو   ِء، و ااِلْسُم ا لَِّذي ِفيِه ا أْل ِلُف و الالَّ ا، و ه ِذِه، و ه ُؤال   ا لرَُّجُل و م كَّة ، و ااِلْسُم ا ْلُمبـْه ُم ن ْحو  ه ذ 

ُم، و م    (.ٍد ِمْن ه ِذِه ا أْل ْربـ ع ةِ ا ُأِضيف  ِإل ى و احِ و اْلُغال 
 :إلى قسميناالسم ينقسم  الشرح:

 وسيأتي كالم المصنف عليها.األول: النكرة.  
 الثاني: المعرفة وهي: اللفظ الذي يدل على مع يٍَّن، وأقسامها خمسة:

: أنت. المضمر أو الضمير، وهو ما دل على متكلم، نحو: أنا. أو مخاطب، نحو -1
 في بحث الفاعل وفي بحث المبتدأ والخبر.وسبق الكالم عليها أو غائب، نحو هو. 

العلُم، وهو ما يدل على معين بدون احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيرهما،  -2
« زينب»و « فاطمة»ومؤنث نحو « جبل»و « إبراهيم»و « محمد»وهو نوعان: مذكر نحو 

 «.مكة»و 
 وهو نوعان: اسُم اإلشارة، واالسُم الموصول. االسم المبهم، -7
 .فأفادته التعريف« أل»المحلى باأللف والالم، وهو: كل اسم اقترنت به  -6
ُم ُمح مَّدٍ »و « ُغالُمك  »المضاف إليه، نحو:  -5 ا الرَُّجلِ »و « ُغال  ُم ه ذ  ُم »و « ُغال  ُغال 

ُم اأْلُْست اذِ »و « الَِّذي ز ار ن ا أ ْمسِ   «ُغال 
وأعرف هذه المعارف بعد لفظ الجاللة: الضميُر، ثم العلُم، ثم اسم اإلشارة، ثم االسُم 

 الموصول، ثم المحلى بأل، ثم المضاف إليها.
والمضاف في رتبة المضاف إليه، إال المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة العلم، والله 

 أعلم.
منزلتها مع أن كثيرًا من النحويين المعرفة على النكرة ذكراً، لعلو  المصنف قدَّم فائدة:

 يقدمون النكرة؛ ألنها األصل؛ وألن المعارف مستخرجة منها.
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 ]النكرة[ 

، و تـ ْقرِيُبُه ُكلُّ م ا )  المتن: و النَِّكر ُة ُكلُّ ِاْسٍم ش اِئٍع ِفي ِجْنِسِه ال  ي ْخت صُّ ِبِه و اِحٌد ُدون  آخ ر 
ِم   (.ِه، ن ْحُو ا لرَُّجِل والفرسع ل يْ ص ل ح  ُدُخوُل ا أْل ِلِف و الالَّ

كل : ة. وفي االصطالحير الشيء، ضد المعرف: مأخوذة من تنكفي اللغة النكرة الشرح:
اسم وضع ال ليخصَّ واحًدا بعينه من بين أفراد جنسه، بل ليصلح إطالقُُه على كل واحٍد على 

شائع في جنس الرجال، لفظ  (رجللفظ )؛ فإن (1)«امرأة»و « رجل»سبيل البدل، نحو 
وكذلك لفظ )امرأة(؛ فإنه اسم شائع على جنس ذكر بالغ من بني آدم، كل يصح إطالقه على  

 يصح إطالقه على كل أنثى بالغة من بني آدم. النساء،
فإنه « رجل»نحو  ،وتؤثر فيها التعريف« أل»أن تصلح ألن تدُخل  عليها  :وعالمة النكرة

غالم، جارية، »وكذلك « الرجل»يه التعريف؛ فتقول: عليه، وتؤثر ف« أل»يصح دخول 
 .«الغالم، والجارية، والصبي، والفتاة، والمعلم»فإنك تقول: « وصبي، ومعلم
فيما ذكره اْلُمص نِّف داللة أن النكرة ُتح ّد وال تـُع ّد، أي تُعرَّف بحٍد وتعريف؛ ال فائدة: 

الح ْصر خالفًا للمعارف فإنه ع رَّفها ِبع دٍّ  ِبع دٍّ لمفرداتها وأجناسها؛ لكثرة ذلك وألنها فوق
 لكونها تحت الح ْصر.

  

                                 
 .70محمد محي الدين عبد الحميد. ص –شرح اآلجرومية  (1)
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 بَاُب اَْلعَْطِف    

، : وُف ا ْلع ْطِف ع ش ر ٌة و ِهي  و ُحرُ )  المتن: ِإمَّا، و ب ْل، و ال  ا ْلو اُو، و اْلف اُء، و ثُمَّ، و أ ْو، و أ ْم، و 
 (.و ل ِكْن، و ح تَّى ِفي بـ ْعِض ا ْلم و اِضِع 

أنه مال  :الميل، تقول: عطف فالن على فالن يعطف عطًفا، تريد العطف لغة: الشرح:
 إليه وأشفق عليه.

 التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحُد الحروف»فهو  ح:وأما العطف في االصطال
 وهذه الحروف هي: التي ذكرها المصنف.العشرة 
سواء كان مجيئهما معا  أو « ليٌ جاء محمٌد وع»ـ الواو، وهي لمطلق الجمع؛ نحو:  1

 مجيئ أحدهما متقدم عن اآلخر أو متأخر عنه.
قِدم  »أن الثاني بعد األول بال ُمهلة، نحو:  بمعنى:ـ الفاُء، وهي للترتيب والتعقيب،  2

 إذا كان مجيء الفرسان ولم يكن بين قدوم الفريقين مهلة.« الفرسان فالمشاةُ 
الله  أرسل»أن بين األول والثاني ُمهلة، نحو: : بمعنىخي، ـ ثمَّ، وهي للترتيب مع الترا 7

 «.موسى ثمَّ عيسى ثمَّ محمًدا عليهم الصالة والسالم
 خير أو اإلباحة، والفرق بينهما أن التخيير ال يجوز معه الجمع.ـ أْو، وهو للت 6

باحة إل، ومثال ا«تزوَّج هنًدا أو أختها»واإلباحة يجوز معها الجمع؛ فمثال التخيير 
فإن لديك من الشرع دلياًل على أنه ال يجوز الجمع بين هند وأختها « وحس الفقه أو النر اد»

 بالزواج، وال تشكُّ في أنه يجوز الحمع بين الفقه والنحو بالدراسة.
 «.أدرست الفقه أِم النحو؟»ـ أْم، وهي لطلب التعيين بعد همزة االستفهام نحو:  5
في المعنيين، نحو قوله تعالى: }ف ُشدُّوا « أو»ثلها، وهْي مثل ـ إمَّا، بشرط أن تسبق بم 4

اًء{ ]محمد: ِإمَّا ِفد  ا هنًدا وإمَّا ُأختها»[، ونحو: 6اْلو ث اق  ف ِإمَّا م نًّا بـ ْعُد و  ًَ  «.تزوج إمَّ
ا م»جعُل ما قبلها في حكم المسكوت عنه، نحو:  :ـ بل، وهي لإلضراب، ومعناهُ  7

 .«جاء محمٌد بل ب كرٌ 
جاء بكٌر ال »ـ ال، وهي تنفي عما بعدها نفس  الحكم الذي ثبت لما قبلها نحو:  8

 «.خالدٌ 
ال أحبُّ »ـ لكن، وهي تدُل على تقرير حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها، نحو:  8
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 « الكسالى لكِن المجتهدين
م شيًئا فشيًئا، ـ حتَّى، وهي للتدريج والغاية، والتدريج: هو الداللة على انقضاء الحك 10

 «.ي موُت الناُس حتَّى األنبياءُ »نحو: 
جاء أصحابُنا حتى »ابتدائية غير عاطفة، إذا كان ما بعدها جملة، نحو: « حتَّى»وتأتي 

وتأتي جارة نحو قوله تعالى: }ح تَّى م ْطل ِع اْلف ْجِر{ ولهذا قال المؤلف: « خالد حاضر
 «.وحتَّى في بعض المواضع»

شرطان؛ األول: أن يكون المعطوف بها مفرًدا ال  بــ )بل( ط للعطفيشتر  :1 فائدة
 جملة، والثاني: أال يسبقها استفهام.

لمعطوف بها ا أن يسبقها نفي أو نهي، وأن يكونيشترط للعطف بـ )لكن(:  :2 فائدة
 مفرًدا، وأال تسبقها الواو.

 حروف العطف قسمان:  :7 فائدة
 .فقط، وهو: بل، وال، ولكناللفظ ما يقتضي التشريك في  -1
ما يقتضي التشريك في اللفظ والمعنى، أي: في اإلعراب والحكم وهو السبعة  -2
 الباقية.

النوع يذكر فائدة: ما ذكره المصنف هو أحد نوعي العطف، وهو عطف النسق. ولم 
أبو  ، نحو: أقسم باللهإن كان معرفة عطف البيان، وهو: التابع الموضح لمتبوعهاآلخر، وهو: 
]البقرة:  (2)و: }ِفْدي ٌة ط ع اُم ِمْسِكيٍن{نح إن كان نكرة،  ، والمخصص له(1)حفص عمر 

186] . 
  

                                 
حرف قسم وجر، واالسم الشريف مقسم به مجرور، وأبو: قسم: فعل ماض، وبالله: جار ومجرور، الباء أ (1)

فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو نيابة عن الضمة، ألنه من األسماء الخمسة، وحفص مضاف إليه، وعمر معطوف على 
 أبو، عطف بيان والمعطوف على المرفوع مرفوع.

 مضاف إليه.فدية: مبتدأ مؤخر، مرفوع، وطعام: معطوف عطف بيان مرفوع، ومسكين:  (2)



48 

 

 ]عمل حروف العطف[

ف ِإْن ُعِطف ْت ع ل ى م ْرفُوٍع رُِفع ْت  أ ْو ع ل ى م ْنُصوٍب ُنِصب ْت، أ ْو ع ل ى م ْخُفوٍض )  المتن:
تـ ُقوُل "ق ام  ز ْيٌد و ع ْمٌرو، و ر أ ْيُت ز ْيًدا و ع ْمرًا، و م ر ْرُت ِبز ْيٍد  ُخِفض ْت، أ ْو ع ل ى م ْجُزوٍم ُجزِم ْت،

 (. و ع ْمرٍو، و ز ْيٌد ل ْم يـ ُقْم و ل ْم يـ ْقُعدْ 
هذه األحرف العشرة تجعل ما بعدها تابًعا لما قبلها في حكمه اإلعرابي، فإن   الشرح:

فخالد: « وخالدٌ  قابلني محمدٌ »ا، نحو: مرفوعً  المعطوف عليهمرفوًعا كان  المعطوفكان 
 .اهرةمعطوف على محمد، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظ

...وهكذا. وقد ذكر المصنف منصوبًاالمعطوف عليه منصوبًا كان  المعطوفوإن كان  
صبًا أو أن تعطيه حركة المعطوف عليه رفعًا أو نحق المعطوف أن تتبعه و ف أمثلة على ذلك.

 .خفضاً أو جزماً 
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 بَاُب اَلتَّْوِكيِد 

و ي ُكوُن بِأ ْلف اٍظ م ْعُلوم ٍة، . ِبِه و خ ْفِضِه و تـ ْعرِيِفهِ ا لتـَّوِْكيُد "تابع لِْلُمؤ كَِّد ِفي ر ْفِعِه و ن صْ )  المتن:
أ ْكت ُع، و أ بـْت ُع، و أ ْبص ُع، تـ ُقوُل ق ام  ز ْيٌد و ِهي  ا لنـَّْفُس، و اْلع ْيُن، و ُكلُّ، و أ ْجم ُع، و تـ و اِبُع أ ْجم ع ، و ِهي  

 (.ْرُت بِاْلق ْوِم أ ْجم ِعين  نـ ْفُسُه، و ر أ ْيُت ا ْلق ْوم  ُكلَُّهْم، و م ر  
التوكيد من التوابع التي تتبع ما قبلها في اإلعراب وما إليه كالعطف والنعت  الشرح:

  ونحوهما.
 إذا قويُته.« ووكدته أكَّدُت الشيء»: التقوية، تقول: همعنا في اللغة (التأكيدوالتوكيد )

 .«ال السهو أو التوسع في المتبوعالتابع الذي يرفع احتم»: وهو في اصطالح النحويين
ت في الكالم، وأن احتمل أنك سهوت أو توسع« جاءاألميرُ »أنك لو قلت:  بمعنى:

ارتفع  ؛أو قلت: جاءاألميُر عيُنهُ « هُ سُ جاء األميُر نف»وِل األمير، فإذا قلت: سغرضك م ِجيُء ر 
 االحتماُل وتقرر عند السامع أنك لم تُرِد إال مجيء  األمير نفسه.

  كما سبق توضيحه في العطف.  أنه يوافق متبوعه في إعرابه :وحكُم هذا التابع
 ..وهكذا.(1)«نفُسهُ  جاء زيدٌ »أيًضا، نحو:  كان المتبوع مرفوًعا كان التابع مرفوًعا  فإذا

للتوكيد ألفاظ معينة ع ر فها الُنحاُة من تتبُّع كالم العرب ومن هذه وذكر المصنف أن 
 األلفاظ: 
ويجب أن . «حضر بكٌر عيُنهُ »، «جاء علٌي نفُسهُ »تقول: النفُس والعيُن،  -2، 1

 يضاف كل واحٍد من هذين إلى ضمير عائٍد على المؤ ك ِد ـ بفتح الكاف ـ 
حضر الرجاُل »و « جاء الجيُش كلهُ »نحو:  ،«ميعٌ ج»، ومثُلُه «كلُّ » -6، 7

 إضافة كل منهما إلى ضمير مطابق للمؤكد،  :ويشترط فيهما «.جميُعُهم
ومن الغالب قوله تعالى: « كلٍّ »وال يؤكد بهذا اللفظ غالًبا إال بعد لفظ « أجمعُ » -5

إذا ظ ِلْلُت الدَّهر  أبكي »لراجز: }ف س ج د  اْلم الِئك ُة ُكلُُّهْم أ ْجم ُعون { ومن غير الغالب قول ا
 « أجمع ا
و « أكت عُ »أجمع بألفاظ أخرى، وهي: »وربما احتيج إلى زيادة التقوية، فجيء بعد  -4

جاء القوُم أجمعون، أكتعون، »وهذه األلفاظ ال يؤكَُّد بها استقالاًل، نحو: « أبصعُ »و « أبتعُ »

                                 
 جاء: فعل ماض، وزيد: فاعل مرفوع، ونفسه توكيد لزيد، والهاء ضمير مضاف إليه. (1)
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 والله أعلم.« أبتغون، أبصعون
المصنف هو أحد نوعي التوكيد وهو التوكيد المعنوي. ولم يذكر النوع  ما ذكره :1 فائدة

ته بعينه أو بمرادفه، سواًءا كان اسًما دبتكرير اللفظ وإعااآلخر وهو التوكيد اللفظي. وهو: 
أم كان حرفاً نحو « جاء جاء محمد»أم كان فعاًل نحو « جاء محمٌد محمدٌ »نحو: 

نع ْم جاء محمد» ر  جاء محمدٌ »و « جاء حضر أبو بكر»ونحو: « نـ ع ْم   يـْ  «.نـ ْعْم ج 
 .(1)األفصح: تقديم أبصع على أبتع :2 فائدة  

  

                                 
 .81حاشية اآلجرومية. ص (1)
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 بَاُب اَْلبََدِل    

و ُهو  ع ل ى أ ْربـ ع ِة . ِبع ُه ِفي ج ِميِع ِإْعر اِبهِ ِإذ ا أُْبِدل  ِاْسٌم ِمْن ِاْسٍم أ ْو ِفْعٌل ِمْن ِفْعٍل ت  )  المتن:  
ُل ا ْلغ ل ِط، ن ْحو  ب د ُل  :أ ْقس امٍ  ُل ا اِلْشِتم اِل، و ب د  ، و ب د  ُل ا ْلبـ ْعِض ِمْن ا ْلُكلِّ ا لشَّْيِء ِمْن ا لشَّْيِء، و ب د 

،" ، و أ ك ْلُت ا لرَِّغيف  ثـُُلث ُه، و نـ ف ع ِني ز ْيٌد ِعْلُمُه، و ر أ ْيُت ز ْيًدا ا ْلف ر س  أ ر ْدت   قـ ْوِلك  "ق ام  ز ْيٌد أ ُخوك 
ْلت  ز ْيًدا ِمْنه تـ ُقول  ر أ ْيُت ا ْلف ر س  فـ غ ِلْطت   أ نْ   (.ف أ ْبد 

، تقول: استبدلُت كذا بكذا، وأبدلُت كذا من   الشرح:  البدل معناه في اللغة: الِعو ض 
 أنك استعضتُه منه. :كذا؛ تريد

 «.التابع المقصود بالحكم بال واسطة»وهو في اصطالح النحويين 
، كما سبق تقريره في التعت والعطف والتوكيد  أنه يتبع المبدل منه في إعرابه، :وحكمه

 ...وهكذا.«حضر إبراهيُم أبوك  »كان المبدل منه مرفوًعا كان البدُل مرفوًعا، نحو: فإذا  
 وقد ذكر المصنف أن البدل ينقسم إلى أربعة أقسام:

يكون البدل عين  المبدل بدل الكل من الكل، ويسمى البدل المطابق، وضابطه: أن  -1
 .(1)«ق ام  ز ْيٌد أ ُخوك   »منه، نحو: 

بدل البعض من الكل، وضابطه: أن يكون البدل جزًء من المبدل منه، سواٌء أكان  -2
ويجب في هذا  .(2)«أ ك ْلُت ا لرَِّغيف  ثـُُلث هُ  »أقلَّ من الباقي أم مساويًا له أم أكثر منه، نحو: 

 في المثال.عائٍد إلى المبدل منه، كما النوع أن يضاف إلى ضمير 
، ويجب أن يكون بين البدل واْلُمْبد ل عالقة بغير الجزئية :وضابطهبدُل االشتمال،  -7

 .(3)«نـ ف ع ِني ز ْيٌد ِعْلُمهُ  »فيه إضافة البدل إلى ضمير عائد إلى المبدل منه أيًضا، نحو: 
 أن يكون اْلُمْبد ل قد ُغِلط فيه، ف أُِتي  بالبدل تصحيحاً. :وضابطهبدل الغلِط،  -6

والنسيان يتعلق  -وسبب الغلط إما النسيان كقولك ناسياً: )أكلُت باألمس رغيفًا لحماً( 
 فتذكرت  أن المأكول هو اللحم ال الرغيف. -بالقلب 

يه اللُّغ ويين بالغلط  كقولك:   -اللسان يعني غلط  -وقد يكون السبب س ْبق لسان وُيس مِّ

                                 
 مرفوع وعالمة رفعه الواو نيابة عن الضمة، ألنه من األسماء الخمسة، والكاف ضمير مضاف إليهأخوك:  (1)

 ه، والهاء ضمير مضاف إليه.منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخر ثلث ه:  (2)

 مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وعلم: مضاف، والهاء مضاف إليه.علُمه:  (3)
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 )أكلُت باألمس رغيفاً لحماً( تريد أن تقول لحماً ف س بـ ق ك  لسانك إلى الرغيف.
أن غلط اللسان يتعلق باللسان، وغلط النسيان  :والفرق بين غلط اللسان وغلط النسيان

 يتعلق بالقلب.
قد تغلط  بد ل يتبع اْلُمْبد ل  في اإلعراب فقط ال في المعنى وغيره، ألنكال :1 فائدة

 .فتقول لفظاً له معنى مغاير لما تريده
بدل الشيء من الشيء. ويـُق ال: بدل كٍل من ُكل. وهي أولى من عبارة بدل : 2 فائدة

 الكل من الكل، الختالف اللُّغ ويين هل تدخل )ال( على )كل( أم ال.
أن )ال( ال تدخل على  :قرر ابن هشام في مواضع من كتبه كما في ]المغني[ وغيرهفقد 

. لكن تسامح بعضهم في االستعمال مجاراة للعامة  (1))كل( وال )بعض( وعليه عامة اللُّغ ويين
 كالسيرافي وغيره.

 
  

                                 
عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف، أبو محمد،  - عن كتب األعاريبمغني اللبيب  (1)

 .1/211م. 1884دار الكتب العلمية، بيروت  – جمال الدين، ابن هشام
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 بَاُب َمْنُصوبَاِت اأَْلَْسَماِء 

ُر، و ظ ْرُف ا لزَّ )  المتن: ، و ِهي  ا ْلم ْفُعوُل ِبِه، و اْلم ْصد  م اِن و ظ ْرُف ا ْلم ْنُصوب اُت خ ْمس ة  ع ش ر 
، و اْلُمن اد ى، و اْلم ْفُعوُل ِمْن أ ْجِلِه، و اْلم فْ  ُعوُل ا ْلم ك اِن، و اْلح اُل، و التَّْمِييُز، و اْلُمْستـ ثْـن ى، و اْسُم ال 

بـ ُر ك ان  و أ خ و اتِه ا، و اْسُم ِإنَّ و أ خ و اتِه ا، و التَّاِبُع لِْلم ْنُصوِب، و ُهو  أ رْ  بـ ع ُة أ ْشي اٍء: النـَّْعُت م ع ُه، و خ 
 (.ُف و التـَّوِْكيُد و اْلب د لُ و اْلع طْ 

ذكرها المصنف إجماال  ينصُب االسُم إذا وقع في موقع من خمسة عشر موقًعا الشرح:
خبر كان وأخواتها، وسبق الكالم على بعضها فيما سبق، وهي:  وسيأتي الكالم عنها تفصيال.

 للمنصوب، وهو أربعة أشياء: النعت، والعطف، والتوكيد، البدل.واسم إن وأخواتها، والتابع 
بالمفعول به، ألنه الذي يقع بينه وبين الفاعل االلتباس، وإال المصنف بدأ فائدة: 

فالمناسب: أن يقدم المفعول المطلق، ألنه المفعول الحقيقي والمفعول به نحو: ضربت زيدا، 
 .(1)والمصدر نحو: ضربته ضربا
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 اَْلَمْفعُوِل بِهِ بَاُب 

 (و ُهو  ا اِلْسُم ا ْلم ْنُصوُب، ا لَِّذي يـ ق ُع ِبِه ا ْلِفْعُل، ن ْحو  ض ر ْبُت ز ْيًدا، و ر ِكْبُت ا ْلف ر س  )  المتن:
 ما استجمع ثالثة أمور: هوالمفعول به عند النحويين  الشرح:

 أن يكون اسما؛ فال يكون المفعول به فعال أو حرفا. -1
 ون منصوبا؛ فال يكون المفعول به مرفوعا وال مجرورا.أن يك -2
تعلقه به، سواء أكان ذلك  :أن يكون فعل الفاعل قد وقع عليه، والمراد بوقوعه عليه -7

 «.أضرب زيداً لم »أم كان على جهة النفي، نحو « (1)ضربُت زيداً »من جهة الثبوت، نحو 
 .العلم   معنويا كتعلمتُ  ، أووسواء وقع عليه الفعل ماديا )كما في األمثلة(

 
  

                                 
 بالفتحة ألنه مفرد. مفعول به منصوب :زيدا (1)
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 ]أقسام المفعول به[ 

م  ِذْكرُهُ )  المتن: ٌر ف الظَّاِهُر م ا تـ ق دَّ ُر ِقْسم انِ . و ُهو  ِقْسم اِن ظ اِهٌر، و ُمْضم  ُمتَِّصٌل،  :و اْلُمْضم 
 .و ُمنـْف ِصلٌ 

، و   ، و ِهي  ض ر ب ِني، و ض ر بـ ن ا، و ض ر ب ك  ض ر ب ِك، و ض ر ب ُكم ا، و ض ر ب ُكْم، ف اْلُمتَِّصُل اِثـْن ا ع ش ر 
 و ض ر ب ُكنَّ، و ض ر ب ُه، و ض ر بـ ه ا، و ض ر بـ ُهم ا، و ض ر بـ ُهْم، و ض ر بـ ُهنَّ 

ِإيَّاكُ  ِإيَّاُكْم، و  ِإيَّاُكم ا، و  ِإيَّاِك، و  ، و  ِإيَّاك  ِإيَّان ا، و  ، و  ، و ِهي  ِإيَّاي  ف ِصُل اِثـْن ا ع ش ر  ِإيَّاُه، نَّ، و اْلُمنـْ و 
ِإيَّاُهم ا ِإيَّاه ا، و  ِإيَّاُهنَّ و  ِإيَّاُهْم، و   (.، و 

 ينقسم المفعول به إلى قسمين:  الشرح:
ما يدل على معناه بدون احتياج إلى قرينة تكلم أو  -كما سبق   –وهو األول الظاهر، 

 .بكراً  ضرب محمدٌ . نحو: خطاب أو غيبة
تكلم أو   يدل على معناه إال بقرينة منما ال -كما سبق   –وهو  والثاني: المضمر.

 وينقسم المضمر المنصوب إلى قسمين: . خطاب أو غيبة
وله . (1)في االختيار« إال»ما ال يبتدأ به الكالم وال يصح وقوعه بعد وهو:  .المتصل -1

 اثنا عشر لفظا:
نون  األول: الياء، وهي للمتكلم الواحد، ويجب أن يفصل بينها وبين الفعل بنون تسمى

 .«أطاعني محمد»الوقاية، نحو 
 «.أطاعنا أبناؤنا»وهو للمتكلم المعظم نفسه أو معه غيره، نحو « نا»والثاني: 

 «.أطاعك ابنك»والثالث: الكاف المفتوحة وهي للمحاطب المفرد المذكر، نحو 
 «.أطاعك ابنك»والرابع: الكاف المكسورة وهي للمخاطبة المفردة المؤنثة، نحو 

الكاف المتصل بها الميم واأللف، وهي للمثنى المخاطب مطلقا نحو والخامس: 
 «.أطاعكما»

والسادس: الكاف المتصل بها الميم وحدها، وهي لجماعة الذكور المحاطبين، نحو 
 «أطاعكم»

والسابع: الكاف المتصل بها النون المشددة، وهي لجماعة اإلناث المحاطبات نحو 
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 «أطاعكن»
 «.أطاعه»ة، وهي للغائب المفرد المذكر، نحو والثامن: الهاء المضموم

 «.أطاعها»والتاسع: الهاء المتصل بها األلف، وهي للغائبة المفردة المؤنثة نجو 
 «.أطاعهما»والعاشر: الهاء المتصل بها الميم واأللف، وهي للمثنى الغائب مطلقا نحو 
الغائبين نحو  والحادي عشر: الهاء المتصل بها الميم وحدها، وهي لجماعة الذكور

 «أطاعهم»
والثاني عشر: الهاء المتصل بها النون المشددة، وهي لجماعة اإلناث الغائبا، نحو 

 «أطاعهن»
اثنا وله  في االختيار.« إال»ما يبتدأ به الكالم ويصح وقوعه بعد وهو:  المنفصل. -2

 عشر لفظا، وهي: 
أو مع غيره، أو بالكاف  للمعظم نفسه،« نا»مردفة بالياء للمتكلم وحده، أو « إيا»

إلى آخر مفتوجة للمخاطب المفرد المذكر، أو بالكاف مكسورة للمخاطبة المفردة المؤنثة، 
 األلفاظ التي ذكرها المصنف.

وأن ما بعده لواحق تدل على التكلم أو الخطاب أو « إيا»أن الضمير هو  :والصحيح
}ِإيَّاك  ومنه قوله تعالى: « ميذ إال إيايما أطاع التال»و « إياي أطاع التالميذ»الغيبة، تقول: 

ِإيَّاك  ن ْست ِعيُن{  [.5]الفاتحة:  نـ ْعُبُد و 
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 )المفعول المطلق( بَاُب اَْلَمْصَدِر 

ُر ُهو  ا اِلْسُم ا ْلم ْنُصوُب، ا لَِّذي ي ِجيُء ث الِثًا ِفي ت ْصرِيِف ا ْلِفْعِل، ، نحو )  المتن: ا ْلم ْصد 
 (.ض ْربًاض ر ب  ي ْضِرُب 
: نحو« الذي يجيُء ثالثًا في تصريف الفعل»المصدر بأنه  المصنفعرَّف  الشرح:

 «.ضرب يضرب ضربا»
جاء ثالثا في تصريف الفعل، منصوب ؛ حيث فـ)ضرباً( هو المصدر، أو المفعول المطلق

 ثالثة أنواع:. وهو على المصدرية
 .(1)قتالً  هُ قتلتُ  :المؤكُِّد لعامله، نحو -1
 .(3)، وقتلُته قتالً شديداً (2)ضربت ضرب األمير :المبين لنوع العامل، نحو -2
 .(4)ضربته ضربتين: المبين للعدد، نحو  -7

  

                                 
 مؤكد لعامله.قتلته: فعل وفاعل، ومفعول وقتال: مصدر منصوب على المصدرية  (1)

 مضاف إليه.ضربت: فعل وفاعل وضرب مصدر منصوب على المصدرية، واألمير  (2)

 قتلته: فعل وفاعل، ومفعول وقتال: مصدر منصوب على المصدرية وشديدا نعت لقتال. (3)

ضربت: مصدر منصوب على المصدرية، وعالمة نصبه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها، نيابة عن  (4)
 الفتحة ألنه مثنى.
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 ]أقسام المصدر[ 

يٌّ، ن ْحو  قـ تـ ْلتُهُ و ُهو  ِقْسم اِن ل ْفِظيٌّ و م ْعن ِويٌّ، ف ِإْن و اف ق  ل ْفظُُه ل ْفظ  ِفْعِلِه فـ ُهو  ل ْفظِ  ) المتن:
ل ْسُت قـُُعوًدا، ، وقمت وُ . قـ ْتاًل  ِإْن و اف ق  م ْعن ى ِفْعِلِه ُدون  ل ْفِظِه فـ ُهو  م ْعن ِويٌّ ، نحو ج  ، وما قُوفًاو 

 (.أ ْشب ه  ذ ِلك  
 إلى قسمين: (مطلقالمفعول ال )ينقسم المصدر  الشرح:  

كما لى حروفه،  ، بأن يكون مشتماًل عومعناه األول: ما يوافق الفعل الناصب له في لفظه
، «قعدت قعوًدا»يكون المعنى المراد من الفعل هو المعنى المراد من المصدر، وذلك نحو 

  وما أشبه ذلك.« ذهبُت ذهابًا»و « ضربته ضربًا»
م ثَّل  ل ُه اْلُمص نِّف بقوله: )قتلته قتاًل( ح ْيُث ِإنَّ ، و وهذا هو المسمى بـ)المصدر اللفظي(

 -وهي )القاف والتاء والالم(  -( وقد شارك فعل )قتل( في حروفه المصدر هو: كلمة )قـ ْتالً 
 ومعناه، وهو: إزهاق نفس.

الثاني: ما يوافق الفعل الناصب له في معناه، وال يوافقه في حروفه، بأن تكون حروف 
هو معنى « جلس»فإن معنى « جلسُت قُعوًدا»المصدر غير حروف الفعل، وذلك نحو 

 . (ُوقُوفًا قمتُ ، ونحو )كلمتين واحدةالقعود، وليست حروف ال
وم ثَّل  ل ُه اْلُمص نِّف بقوله )جلسُت قعودًا وقمُت  وهذا هو المسمى بـ)المصدر المعنوي(.

 وقوفاً( إذ المصدر كلمة )قعوداً( و )وقوفاً( في المثالين.
كلمة وكلمة )قعوداً( في المثال األول ال توافق حروف الفعل )جلس( لكن توافق معناه إذ  

)قعد( بمعنى كلمة )جلس( ، وكلمة )وقوفاً( ال توافق فعل )قام( في حروفه، ولكن توافقه في 
 معناه ِإْذ ِإنَّ كلمة )قام( بمعنى كلمة )وقف(
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َماِن َوَظْرِف اَْلَمَكانِ   بَاُب َظْرِف اَلزَّ

 ]ظرف الزمان[  

ل ِة، ظ ْرُف ا لزَّم اِن ُهو  ِاْسُم ا لزَّم اِن ا ْلم نْ )  المتن: ُصوُب بِتـ ْقِديِر "ِفي" ن ْحو  ا ْليـ ْوِم، و اللَّيـْ
اًء، و أ ب ًدا، و أ م ًدا، و ِحيًنا و م ا أ ْشب    (.ه  ذ ِلك  و غ ْدو ًة، و ُبْكر ًة، و س ح رًا، و غ ًدا، و ع ت م ًة، و ص ب اًحا، و م س 

فعول فيه، وهو الم :النحاة اصطالحالظرف فى اللغة: الوعاء، والمراد به فى  الشرح:
 ظرف المكان.و ظرف الزمان،  نوعان:

بالفعل الواقع  أما ظرف الزمان: فهو عبارة عن االسم الذى يدل على الزمان المنصوب
 .الدالة على الظرفية« فى»ظة معنى بمالح فيه،

عول فيه، وهو ظرف زمان مف« يوم االثنين»فإن « ثنيناال يوم   صمتُ »وذلك مثل قولك:  
أى: أن الصيام حدث فى « فى»، والكالم على مالحظة معنى «صمت» منصوب بقولك:

 .(1)اليوم المذكور
كلمة )الليلة( : ظرف زماٍن منصوب بالفتحة الظاهرة على ف زرُت الليلة زيداً.ونحو: 

 آخره، ألنه يصلح تقدير معنى )في( ، والتقدير زرُت في زمن الليل زيداً 
الخميس، وتارة محذوفا جوازا   يوم   را، كصمتُ الناصب للظرف: تارة يكون مذكو  فائدة:

 .(2)الخميس صمتُ  الخميس، ووجوبا كيوم   كما إذا قيل: متى صمت؟ تقول: يوم  
 من األلفاظ الدالة على الزمان اثنى عشر لفظا: المصنفوقد ذكر 

 .(3)«زيداً  زرُت اليوم   »وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، تقول: « اليوم» -1
« اعتكفت الليلة البارحة»وهى من غروب الشمس إلى طلوع الفجر تقول: « الليلة» -2

 «.اعتكفت ليلة الجمعة»أو « اعتكفت ليلة»أو 
زارنى صديقى »وهى الوقت ما بين صالة الصبح وطلوع الشمس، تقول: « غدوة» -7

 «.زارنى غدوة»أو « غدوة االحد
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 = = زيداً: مفعول به منصوب اليوم: ظرف زمان منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. زرُت: فعل وفاعل. (3)
 بالفتحة الظاهرة على آخره.

 وهكذا يكون اإلعراب في بقية الكلمات في األمثلة اآلتية.
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 «.أزورك بكرة»، و «ة  السبتأزورك بكر »وهى أول النهار، تقول: « بكرة» -6
 «.ذاكرت درسي سحرًا»وهوآخر الليلقبيل الفجر، تقول: « سحرًا» -5
إذا ِجئتني غًدا »وهو اسم لليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه، تقول: « غًدا» -4

 «.أكرمُتك
 «.سأزورك عتمة»وهي اسم لثلث الليل األول، تقول: « ع تمة» -7
الذي يبتدئ من أول نصف الليل الثاني إلى الزوال،  وهو اسم للوقت« صباًحا» -8
 «.سافر أخي صباًحا»تقول: 
وصل »وهو اسم للوقت الذي يبتدئ من الزوال إلى نصف الليل، تقول: « مساءً » -8

 «.الِقطاُر بنا مساءً 
وكل منهما اسم للزمان المستقبل الذي ال غاية النتهائه، «: أمًدا»، و«أبًدا» -11، 10

 «.ال أقترُف الشرَّ أمًدا»و « أصحب األشرار أبًداال »تقول: 
صاحبُت »وهو اسٌم لزمان مبهٍم غير معلوم االبتداء وال االنتهاء، تقول: « حيًنا» -12

ا حيًنا من الدهر ًَ  «.عليَّ
 وما ماثلها يجوز نصب كل واحد منها على أنه مفعول فيه. األلفاظ هذه فكل
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 ]ظرف المكان[ 

، )  المتن: اِن ا ْلم ْنُصوُب بِتـ ْقِديِر "ِفي" ن ْحو  أ م ام ، و خ ْلف  و ظ ْرُف ا ْلم ك اِن ُهو  ِاْسُم ا ْلم ك 
اء ، و تِْلق اء ، و ث مَّ،  ِإز اء ، و ِحذ  ، و ِعْند ، و م ع ، و  ، و ت ْحت  ام ، و و ر اء ، و فـ ْوق   (.و ُهن ا، و م ا أ ْشب ه  ذ ِلك  و ُقدَّ

االسم، الدال على المكان، المنصوب باللفظ الدال »ان عبارة عن ظرف المك الشرح:
 «.الدالة على الظرفية« في»بمالحظة معنى  ،على المعنى الواِقع فيه

 وقد ذكر المؤلف من األلفاظ الدالة على المكان ثالثة  عشر لفظًا:
 مكاٍن أ م ام  ز ْيٍد.والتقدير: و قـ ْفُت في  «.(1)و قـ ْفُت أ م ام  ز ْيدٍ  »نحو: « مأما» -1
 «.سار المشاة خلف الركبانِ »نحو: « خلف  » -2
ام  » -7 ام  األمير»نحو: « ُقدَّ  «.مشى الشرطيُّ ُقدَّ
 «.وقف  المصلون بعضهم وراء  بعض»نحو: « و ر اء  » -6
 «.جلسُت فوق الكرسيِّ »نحو: « فوق» -5
 «.وقف القطُّ تحت المائدة»نحو: « تحت  » -4
 .(2)«و قـ ْفُت عند الكعبة داعياً : »نحو« ِعند  » -7
 «.سار مع سليمان أخوه»نحو: « مع  » -8
 «.لنا داٌر إزاء  النيل»نحو: « إزاء  » -8
 «.جلس أخي ِحذاء  أخيك»نحو: « ِحذاء» -10
 «.جلس أخي تِلقاء  داِر أخيك»نحو: « تِلقاء  » -11
 نحو قول الله تعالى: }و أ ْزل ْفن ا ث مَّ اآْلخ رِين {.« ث مَّ » -12
 «.جلس محمٌد ُهنا لحظة»نحو: « ُهنا» -17

و قـ ْفُت  مثالها: ومثُل هذه األلفاظ كلُّ ما دل على مكاٍن مبهم، نحو: يميٍن، وشماٍل.
 .(3)شمال ز ْيٍد أو يمين ز ْيدٍ 

                                 
بالفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف وز ْيٍد مضاف إليه أ م ام : ظرف مكان منصوب  و قـ ْفُت: فعل وفاعل. (1)

 وهكذا يـُق ال في بقية األمثلة التي تأتي. مخفوض بالكسرة الظاهرة على آخره.

عند: ظرف زمان منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والكعبة: مضاف  و قـ ْفُت: فعل وفاعل. (2)
 ة على آخره.داعياً: حال منصوب بالفتحة الظاهر  إليه.

شمال: ظرف مكان منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، وكذلك يمين، وشمال ويمين  و قـ ْفُت: فعل وفاعل. (3)
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 بَاُب اَْلَحالِ 

ئ اِت، ن ْحو  قـ ْوِلك  "ج اء  ا ْلح اُل ُهو  )  المتن: يـْ ا اِنـْبـ ه م  ِمْن ا ْله  ُر ِلم  ا اِلْسُم ا ْلم ْنُصوُب، ا ْلُمف سِّ
"ل ِقيُت ع ْبد  ا للَِّه ر اِكًبا" و م ا أ ْشب ه  ذ ِلك   "ر ِكْبُت ا ْلف ر س  ُمْسر ًجا" و   ز ْيٌد ر اِكًبا" و 

ِم، و ال  ي ُكوُن ص اِحبُـه ا ِإالَّ  و ال  ي ُكون  ا ْلح اُل ِإالَّ ن ِكر ًة، و ال   ي ُكوُن ِإالَّ بـ ْعد  ت م اِم ا ْلك ال 
 (.م ْعرِف ةً 

وهو في اصطالح النحاة  ،«ما عليه اإلنسان من خير أو شر»الحال في اللغة  الشرح:
رُ »عبارة عن   «.لما انبهم من الهيئات االسم، الف ْضل ة، المنصوب، المفسِّ

« جاء محمٌد ضاحًكا»في قولك: «. ضاحًكا»الصريح مثل يشمل « االسم»وقولنا: 
فإنه في تأويل « جاء محمٌد يضحكُ »في قولك: « ضح كُ ي»ويشمل المؤول بالصريح مثل 

 .«ضاحًكا»قولك: 
 .(1)وصٌف فضلٌة يقُع في جواب كيفوعرَّفه ابن هشام بقوله: 

الفاعل، والمصدر، والظرف، واسم  وإنما ينصب الحال بالفعل وشبه الفعل: كاسم
 .(2)اإلشارة

رُ »وقولنا:  ر ما خفي واستتر من « لما انبهم من الهيئات المفسِّ معناه أن الحال يـُف سِّ
 صفات ذ وِي الع قِل أو غيرهم.

وقيل: إنها التي تصلح جوابا  .: الصفات الالحقة للذوات(من الهيئاتمعني )و 
 .(3)لكيف

أو بيانًا لصفة المفعول « جاء عبد الله راكًبا»صفة الفاعل، نحو: ثم إنه قد يكون بيانًا ل
لقيُت عبد  اللِه »، وقد يكون محتماًل لألمرين جميًعا، نحو: «ركبُت الفرس  ُمسرًجا»به، نحو: 

 «.راكًبا
من المبتدأ عند الجمهور، وتجيء من المجرور بالحرف نحو:  الحال ال تجيء فائدة:

                                                                                               
 مضاف، وز ْيٍد مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره.

، مصر القاهرةمكتبة  – ، جمال الدين، ابن هشامعبد الله بن يوسف - شرح قطر الندى وبل الصدى (1)
 .276م. ص1884

 .78شرح محمد محي الدين عبد الحميد على اآلجرومية. ص (2)

 .106حاشية اآلجرومية. ص (3)
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ًتا{ومن المضاف نحو: }أ ْن ي  ، (1)جالسةً  مررت بهندٍ  الحجرات: ] (2)ْأُكل  ل ْحم  أ ِخيِه م يـْ
 ل ال تكون إال مشتقة منتقلة.اأن الح :، والغالب[12

و ال  ي ُكون  ا ْلح اُل ِإالَّ ثم تعرض المصنف لشروط الحال وشروط صاحبها، فقال: )
 ...إلخ( ن ِكر ةً 

يجوز أن يكون معرفة، وإذا جاء  يجب في الحال أن يكون نكرة، والوالمعنى: أنه 
جاء »تركيب فيه الحال معرفة في الظاهر، فإنه يجب تأويل هذه المعرفة بنكرة مثل قولهم: 

حال من األمير، وهو معرفة باإلضافة إلى الضمير، ولكنه في « وحده»، فإن «األميُر وحد هُ 
 .«جاء األمير منفرًدا»قلت:  فكأنك« منفرًدا»تأويل نكرة هي قولك: 
أن يجيء بعد استيفاء الكالم، ومعنى استيفاء الكالم: أن يأخذ  :واألصل في الحال

جاء  وقد تجيء متقدمة، كراكباً  ،كونها فضلةوالسبب في ذلك:   .(3)الفعل فاعله والمبتدأُ خبره
 .(4)زيد

 بغير ُمس وِّغ. أن يكون معرفة، فال يجوز أن يكون نكرة ويشترط في صاحب الحال
 أن ُتخ صَّص  هذه النكرة بإضافٍة أو وصٍف. :ُيس وِّغ مجيء الحال من النكرةومما 

وهو نكرة، « أربعة»فمثال األول في قوله تعالى: }ِفي أ ْربـ ع ِة أ يَّاٍم س و اًء{ فسواء: حال من 
 وساغ مجيء الحال منها لكونها مضافة، ومثال الثاني قول الشاعر:

 .(5)في فـُُلٍك م اِخِر في اليمِّ مشحونًا ***   بت لهُ ربِّ نُوًحا واستج ن جَّْيت  ي ا
  

                                 
 مررت: فعل وفاعل، وبهند: جار ومجرور، وجالسة: حال منصوب على الحال. (1)

 = =  أن: حرف مصدري ونصب، ويأكل: فعل مضارع منصوب بأن، ولحم: مفعول، وأخيه: مضاف إليه (2)
مجرور بالمضاف، وعالمة جره الياء نيابة عن الكسرة ألنه من األسماء الخمسة، والهاء مضاف إليه، وميتا: حال 

 منصوب على الحال.

 .78شرح محمد محي الدين عبد الحميد على اآلجرومية. ص (3)

 راكبا حال مقدم، منصوب على الحال وجاء: فعل ماض، وزيد: فاعل. (4)

و )الفلك( : الّسفينة. و )ماخر( : ِمْن م خ ر ِت الّسفينة: إذا  يط، ولم أقف على قائله.هذا بيٌت من البس (5)
 جر ْت تشقُّ الماء مع صوت. و )الي ّم( : البحر، أو الماء. و )مشحونًا( : مملوًءا.

 خر( .؛ وسوّغ ذلك الوصف بـ )ما-فـُُلك  -والّشاهد فيه: )مشحونًا( حيث وقع حاالً من الّنكرة 
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 بَاُب اَلتَّْميِيِز    

ُر لِم ا اِنـْبـ ه م  ِمْن ا لذَّو اِت، ن ْحو  قـ ْوِلك  )  المتن: ا لتَّْمِييُز ُهو  ا اِلْسُم ا ْلم ْنُصوُب، ا ْلُمف سِّ
"تـ ف قَّأ  ب ْكٌر ش ْحًما"  ًما" "ت ص بَّب  ز ْيٌد ع ر قًا"، و  "ِاْشتـ ر ْيُت ِعْشرِين  ُغال  "ط اب  ُمح مٌَّد نـ ْفًسا" و  و 
"ز ْيٌد أ ْكر ُم ِمْنك  أ بً  "م ل ْكُت ِتْسِعين  نـ ْعج ًة" و  ُل ِمْنك  و ْجًها"و  "أ ْجم   (.ا" و 

 :للتمييز في اللغة معنيان الشرح:
 األول: التفسير مطلًقا، تقول: مّيزُت كذا .. تريد أنك فسَّرت ُه.

أنك فصلت  بعض هم عن  :لثاني: فصُل بعِض األمور عن بعض تقول: ميَّزُت القوم، تريدوا
 [.58{ ]يس: و اْمت اُزوا اْليـ ْوم  أ يّـُه ا اْلُمْجرُِمون  ومنه قوله تعالى: } بعض.

االسم، الصريح، المنصوب، الُمف ِسر لما انبهم »والتمييز في اصطالح النحاة عبارة عن 
 «.سبمن الذوات أو النَّ 

إلخراج االسم المؤول، فإن التمييز ال يكون جملة وال ظرفًا، بخالف « الصريح»فقولنا: 
 الحال كما سبق في بابه.

يشير إلى أن التمييز على نوعين، « المفسر لما انبهم من الذوات أو النسب»وقولنا: 
 األول: تمييز الذات، والثاني: تمييز النسبة.

ما رفع ابهام اسم مذكور ق بل ُه ُمجمِل »أما تمييز الذات ـ ويسمى أيًضا تمييز المفرد ـ فهو 
 أربعة أنواع: وهو« الحقيقة

 [.6]يوسف:  إحداها: العدد نحو: قوله تعالى: }ِإنِّي ر أ ْيُت أ ح د  ع ش ر  ك وْك ًبا{
ملكُت »و « تاباً اشتريُت عشرين ك»وهذا هو المقصود بالمثالين في كالم المصنف )

 («تسعين نعجة
 .والثاني: المقدار كقولك: اشتريت قفيزاً براً ومناً وسمناً وشبراً أرضا

 .فخيراً تمييز لمثقال ذرةوالثالث: شبه المقدار نحو مثقال ذرة خيرا ؛ 
 .(1)والرابع: ما كان فرعاً للتمييز نحو: هذا خاتم حديداً، وباب ساجاً، وجبة خزاً 

ما رفع إبهام نسبة في جملة »النسبة ـ ويسمى أيًضا تمييز الجملة ـ فهو: وأما تمييز 

                                 
 – محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني - متممة األجرومية (1)

 .182م. ص1888دار الكتب العلمية، بيروت 
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 .(1)وهو ضربان؛ األول: ُمحوَّل، والثاني: غير محول« سابقة عليه
أجمُل منك  »و « زيٌد أكرم  منك  أباً »وهذا هو المقصود بالمثالين في كالم المصنف )

 (2)(«وجهاً 
 فأما المحول فهو على ثالثة أنواع:

ٌَ شحًما»ع األول: المحول عن الفاعل، وذلك نحو النو  تفقأ »األصل فيه « تـ ف قَّأ زيٌد
فحذف المضاف ـ وهو شحم ـ وأقيم المضاف إليه ـ وهو زيٌد ـ ُمقام ُه، فارتفع « شحُم زيد

 ارتفاعه، ثم أتى بالمضاف المحذوف فانتصب على التمييز.
ْرن ا اأْل ْرض  ُعُيونًا{النوع الثاني: المحول عن المفعول وذلك نحو قوله ت  (3)عالى: }و ف جَّ

 فُفعل فيه مثُل ما سبق.« وفجرنا عيون األرض»أصله  [،12]القمر: 
 (4)النوع الثالث: المحوَُّل عن المبتدأ، وذلك نحو قوله تعالى: }أ ن ا أ ْكثـ ُر ِمْنك  م ااًل{

وأُقيم  « لما»فحذف المضاف، وهو « مالي أكثر  من ماِلك  »وأصله  [76]الكهف: 
المضاف إليه ـ وهو الضمير الذي هو ياء المتكلم ـ مقامه فارتفع ارتفاًعا وانفصل؛ ألن ياء 
المتكلم ضميٌر متصل كما عرفت، وهو ال يبتدأ به، ثم جيء بالمضاف المحذوف ف ُجعل  

 تمييزًا، فصار كما ترى.
 .(5)«امتأل اإلناُء ماءً »وأما غير المحول فنحو 

ُر لِم ا اِنـْبـ ه م  قول المصنف ) :1 فائدة هذا ال يتمُّ إال على مذهِب م ْن أوجب  ( ا ْلُمف سِّ
تنكير  التمييِز، وقد ذهب  الكوفّيون إلى جواِز تعريِفه مطلقًا، وبعُض البصريين إلى جواِز تعريِفه 

 .(6)في بعِض الصورِ 
                                 

 .62شرح محمد محي الدين عبد الحميد على اآلجرومية. ص (1)

مييز منصوب على التمييز، وأجمل: وإعرابهما: زيد: مبتدأ، وأكرم: خبر المبتدأ، ومنك: جار ومجرور، وأبا: ت (2)
 معطوف على أكرم مرفوع، ووجها: تمييز منصوب على التمييز.

 فجرنا: فعل وفاعل، واألرض: مفعول، وعيونا: تمييز منصوب على التمييز. (3)

ضمير مبني على السكون، محله رفع على االبتداء، وأكثر: خبر المبتدأ مرفوع، ومنك: جار ومجرور،  :أنا (4)
 ال: تمييز منصوب على التمييز.وما

 امتأل: فعل ماض، واإلناء: فاعل مرفوع، وماء: تمييز منصوب على التمييز. (5)

، 281م. ص1888دار الكتب العلمية، بيروت  – أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي - اللمع في العربية (6)
دار الكتاب اإلسالمي،  – الدين السيوطيعبد الرحمن بن أبي بكر، جالل  - همع الهوامع في شرح جمع الجوامع
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ر ما خ  : الفرق بين التمييز والحال :2 فائدة ِفي  من الذوات. والحال أن التمييز يـُف سِّ
ر ما خفي من هيئات الذوات  .يُفسِّ

  

                                                                                               
 .1/250م. 2001بيروت 
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 ]شروط التمييز[ 

مِ )  المتن:  (.و ال  ي ُكوُن ِإالَّ ن ِكر ًة، و ال  ي ُكوُن ِإالَّ بـ ْعد  ت م اِم ا ْلك ال 
. كما سبق في يشترط في التمييز أن يكون نكرة، فال يجوز أن يكون معرفة الشرح:

 خالفا للكوفيين )كما سبق( األمثلة.
وال يجوز في التمييز أن يتقدم على عامله، بل ال يجيء إال بعد تمام الكالم، أي: بعد 

 واضح من األمثلة السابقة. –أيضا  –وهذا  استيفاء الفعل فاعله، والمبتدأ خبره.
ال الناصب لتمييز الذات المبهمة تلك الذات ولتمييز النسبة الفعل المسند؛ و فائدة: 

 .(1)يتقدم التمييز على عامله مطلقاً 
  

                                 
 .182. صمتممة األجرومية (1)
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 بَاُب ااَِلْستِثْنَاِء    

ُر، و ِسو ى، و ُسو ى، و س و  )  المتن: ، و غ يـْ ، و ُحُروُف ا اِلْسِتثْـن اِء ث م انِي ٌة و ِهي  ِإالَّ اٌء، و خ ال 
ا، و ح اش ا  (.و ع د 
اإلخراج بإال »عبارةعن  في اصطالح النحاةمطلق اإلخراج، و  :االستثناء في اللغة الشرح:

 .«اج لكان داخاًل فيما قبل األداةأو إحدى أخواتها، لشيء لوال ذلك اإلخر 
 أحد التالميذ« إال عامرًا»بقولك فقد أخرجت « نجح التالميُذ إال عامرًا»ومثالُه قولك: 

 ، ولوال ذلك اإلخراج لكان عامر داخاًل في جملة التالميذ الناجحين.(وهو عامر)
 ثمان أدوات، والذي ذكره منها على ثالثة أنواع: المصنف من أدوات االستثناء وقد ذكر

 «.إالَّ »النوع األول: ما يكون حرفًا دائًما وهو 
بالقصر وكسر السين، و « ِسوى»النوع الثاني: ما يكون اسًما دائًما، وهو أربعة، وهي: 

 «.غير»بالمد وفتح السين، و « س واءُ »بالقصر وضم السين، و « ُسو ى»
النوع الثالث: ما يكون حرفًا تارة ويكون فعاًل تارة أخرى، وهي ثالُث أدواٍت وهي: 

 .(1)«خال، عدا، حاشا»
 :في )سوى( ذكر اْلُمص نِّف ثالث لغات فائدة:

 بكسر السين المهملة بعدها واو ثُمَّ ألف مقصورة. -األولى: ِسو ى 
 المهملة.والثانية: ُسوى كاألولى ولكن بضم السين 

 والثالثة: س و اء كسماء.
 وينضاف إليها لغة رابعة: وهي ِسواء على وزن بِناء.

  

                                 
 .66شرح محمد محي الدين عبد الحميد على اآلجرومية. ص (1)
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 ]المستثنى بإال[

ًبا، ن ْحو  "ق ام  ا ْلق ْوُم ِإالَّ ز ْيًدا" )  المتن: ُم ت امًّا ُموج  ف اْلُمْستـ ثْـن ى بِِإالَّ يـُْنص ُب ِإذ ا ك ان  ا ْلك ال 
"خ ر ج  ا لنَّاُس ِإالَّ ع مْ  ُم م ْنِفيًّا ت امًّا ج از  ِفيِه ا ْلب د ُل و النَّْصُب ع ل ى ا اِلْسِتثْـن اِء، و  ِإْن ك ان  ا ْلك ال  رًا" و 

ُم ن اِقًصا ك ان  ع ل ى ح س ِب ا ْلع و ا ِإْن ك ان  ا ْلك ال  "ِإالَّ ز ْيًدا" و  ِمِل، ن ْحو  ن ْحو  "م ا ق ام  ا ْلق ْوُم ِإالَّ ز ْيٌد" و 
"م ا ض ر ْبُت ِإالَّ ز ْيًدا" و   "م ا ق ام    (."م ا م ر ْرُت ِإالَّ ِبز ْيدٍ ِإالَّ ز ْيٌد" و 

إما أن يكون تامًّا موجًبا، وإما أن له ثالث حاالت: « إاّل »الكالم الذي قبل  الشرح:
 يكون تاًما منفًيا، وإما أن يكون ناقًصا وال يكون حينئٍذ إال منفًيا.

أال يسبقه نفي  . والمراد بكونه )موجبا(:يُذكر فيه المستثنى منهأن  والمراد بكونه )تاما(:
 أو شبهه، وِشبُه النفي: النهي، واالستفهام، ومعنى كونه منفًيا: أن يسبقه أحد هذه األشياء.

 .أال يذكر فيه المستثنى منهوالمراد بكونه )ناقضا(: 
 :ثالثة  أحوالٍ « إاّل »لالسم الواقع بعد ومما سبق يتبين: أن 

كان الكالم السابق تاًما   وذلك إذا الحالة األولى: وجوب النصب على االستثناء. 
فزيًدا وعمرًا: « خرج الناس إاّل عمرًا»وقولك:  (1)«قام  القوُم إاّل زيًدا»نحو قولك: . موجًبا

في الثاني ـ « الناس»في األول و « القوم»مستثنيان من كالم تام لذكر المستثنى منه ـ وهو 
 م مع ذلك ُموجٌب لعدم تقدم نفي أو شبهه؛ فوجب نصبهماوالكال

على أنه بدل منه مع جواز نصبه على « إاّل »الحالة الثانية: جواز إتباعه لما قبل 
فزيٌد: « ما قام القوم إال زيدٌ »نحو قولك: . كان الكالم السابق تاًما منفًيا  وذلك إذا االستثناء.

« ما»، وهو القوم، والكالم مع ذلك منفي لتقدم مستثنى من كالم تام لذكر المستثنى منه
بالرفع؛ ألن المستثنى منه مرفوع، وبدل المرفوع « إاّل زيدٌ »النافية؛ فيجوز فيه اإلتباع؛ فتقوُل 

 .«إال زيًدا»مرفوع، ويجوز فيه على قلٍة النصُب على االستثناء؛ فتقول: 
وذلك  «.إاّل »المذكوُر قبل  الحالة الثالثة: وجوب إجرائه على حسب ما يقتضيه العامل

المستثنى على حسب ما وحينئذ يكون كان الكالم السابق ناقًصا، وال يكون إال منفًيا، إذا  
ما »من العوامل؛ فإن كان العامل يقتضي الرفع على الفاعلية رفعته عليها، نحو « إاّل »قبل 

ما »عليها، نحو ، وإن كان العامل يقتضي النصب على المفعولية نصبته «حضر إال عليٌ 

                                 
 .على االستثناءـ)إال( منصوب ب :وزيدا ،حرف استثناء( ال)إو ،فاعل القوم:فعل ماض و  :قام (1)
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ما »رته به نحو وإن كان العامل يقتضي الجر بحرف من حروف الجر جر « رأيُت إال علًيا
 .«مررُت إال بزيدٍ 

حروف االستثناء ال تعمل فيما قبلها وال يقدم مرفوعه على منصوبه، وال يفرق بين  فائدة:
 .(1)الفعل العامل والمعمول فيه بشيٍء لم يعمل فيه الفعل

  

                                 
مؤسسة الرسالة،  - محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف بابن السراجأبو بكر  - األصول في النحو (1)

 .2/227م. 1887 لبنان
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 نى بغير وسوى وسواء[]المستث

ُر ) المتن:  (.و اْلُمْستـ ثْـن ى ِبغ ْيٍر، و ِسو ى، و ُسو ى، و س و اٍء، م ْجُروٌر ال  غ يـْ
يجب جرُه  التي ذكرها المصنف االسم الواقع بعد أداة من هذه األدوات األربعة الشرح:

على التفصيل « إال»األداة إليه، أما األداة نفُسها فإنه تأخذ حكم االسم الواقع بعد  بإضافة
 القوُم غير  جاء »الذي سبق: فإن كان الكالم تاًما موجًبا نصبتها وجوبًا على االستثناء، نحو 

ما يزور ني أحٌد غيُر »، وإن كان الكالم تاًما منفًيا أتبعتها لما قبله أو نصبتها، نحو (1)«زيدٍ 
ا أجريتها على حسب العوامل، ، وإن كان الكالم ناقًصا منفيً «ألخيارِ غير  ا»، أو «األخيارِ 

 «.األخيارِ  ال تتصل بغيرِ »نحو 
 

  

                                 
غير: اسم منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره لالستثناء وهو مضاف، وكلمة )ز ْيٍد(  جاء القوم: فعل وفاعل. (1)

 مضاف إليه مخفوض بالكسرة الظاهرة على آخره.
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 ]المستثنى بخال وعدا وحاشا[ 

ا، و ح اش ا، ي ُجوُز ن ْصُبُه و ج رُُّه، ن ْحو  "ق ام  ا ْلق ْوُم خ ال  ز ْيًدا، )  المتن: ، و ع د  و اْلُمْستـ ثْـن ى ِبخ ال 
"ح اش ا  ا ع ْمرًا و ع ْمرٍو" و  "ع د   (.ب ْكرًا و ب ْكرٍ و ز ْيٍد" و 

يجوز لك  التي ذكرها المصنف االسم الواقع بعد أداة من هذه األدوات الثالثة الشرح:
 .، ويجوز لك أن تجره)على األصل( المفعوليةعلى  أن تنصبه

أن هذه األدوات تستعمل أفعااًل تارة، وتستعمل حروفًا تارة أخرى  :في ذلك والسبب
على ما سبق، فإن قّدرتـ ُهنَّ أفعااًل نصبت  ما بعدها على أنه مفعول به، والفاعل ضميير مستتر 

 وجوبًا، وإن قّدرت هنَّ حروفًا خفضت ما بعدها على أنه مجرور بها.
 .(1)دٍ ق ام  ا ْلق ْوُم خ ال  ز ْيًدا، و ز يْ  نحو:

احدة المصدرية؛ فإن تقدمت على و « ما»ومحلُّ هذا التردد فيما إذا لم تتقدم عليهنَّ 
 .وجب نصب ما بعدها« ما»منهن 
المصدرية ال تدخُل إال على األفعال؛ فهنَّ أفعاٌل ألبتة إن « ما»أن  :وسبُب ذلك 

 لفظ الجاللة.نصب  ال يجوز فيه إال؛ (2)باطل أال كل شيء ما خال الله   :سبقتهنَّ، فنحو
  

                                 
 : في المثال الثاني: بالجر على أن خال: حرف جر.عول به منصوب، وزيدٍ : مفخال: فعل ماض، وزيداً  (1)

أال: أداة استفتاح، وكل: مبتدأ، وشيء: مضاف إليه، وما: النافية، وخال: فعل ماض فاعله مستتر وجوبا  (2)
 تقديره: هو، واالسم الشريف: منصوب على التعظيم، وباطل: خبر ما مرفوع.
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 التي لنفي الجنس (الَ )بَاُب 

" )  المتن:   " تـ ْنِصُب ا لنَِّكر اِت ِبغ ْيِر تـ ْنِويٍن ِإذ ا ب اش ر ْت ا لنَِّكر ة  و ل ْم تـ ت ك رَّْر "ال  ِاْعل ْم أ نَّ "ال 
اِر"  " ن ْحو  ال  ِفي ا لف ِإْن ل ْم تـُب اِشْره ا و ج ب  ا لرَّْفُع . ن ْحو  "ال  ر ُجل  ِفي ا لدَّ اِر و و ج ب  ت ْكر اُر "ال  دَّ

ِإْلغ اُؤه ا، ف ِإْن ِشْئت  قـُْلُت "ال  ر ُجٌل فِ . ر ُجٌل و ال  ِاْمر أ ٌة" " ج از  ِإْعم الُه ا و  اِر ف ِإْن ت ك رَّر ْت "ال  ي ا لدَّ
 (.و ال  ِاْمر أ ٌة"

فظًا أو محاًل وترفع السم لفتنصب ا« إن»النافية للجنس تعمل عمل « ال» الشرح:
 ال تعمل هذا العمل وجوبًا إال بأربعِة شروط:، ولكنها الخبر
 أن يكون اسمها نكرة. -1
 أن يكون اسمها متصاًل بها: أي غير مفصول منها ولو بالخبر. -2
 أن يكون خبرها نكرة أيًضا -7
 «.ال»أاّل تتكرر  -6

ا مثال ما اجتمعت فيه الشروط:  .(1)رِ ال  ر ُجل  ِفي ا لدَّ
ف ِإْن ل ْم فقال: ) الحكم إذا اختل شرط من الشروط األربعة السابقة. ثم تكلم المصنف عن

 ...إلخ(.تـُب اِشْره ا و ج ب  ا لرَّْفعُ 
ال محمٌد »وتكرارها، نحو « ال»وجب إلغاُء  ؛معرفة« ال»أنه إذا وقع بعد  :وبيان ذلك

 :وجب كذلك إلغاؤها وتكرارها نحو ؛واسمها فاصٌل ما (ال)وإذا فصل بين  ،«زارني وال بكرٌ 
اِر ر ُجٌل و ال  ِاْمر أ ةٌ ) لم يجب إعمالها، بل يجوز إعمالها إذا  ؛«ال»وإذا تكررت ، (2) (ال  ِفي ا لدَّ

، «ال رجل  في الدار وال امرأةً »استوفت بقية الشروط، ويجوز إهماله؛ فتقول على اإلعمال 
  برفع رجل وامرأة.« ال رجٌل في الدار وال امرأةٌ »وتقول على اإلهمال: 

  

                                 
في الداِر: جار  رجل : مبني على الفتح في م ح ّل ن ْصب اسم ال. الفتح أو السكون.)ال( : حرف مبني على  (1)

 ومجرور في م ح ّل ر ْفع خبر )ال( .

نافية، وفي الدار: جار ومجرور، ورجل مبتدأ مرفوع، والواو حرف عطف، وال نافية، وامرأة: معطوف  :)ال( (2)
 على رجل مرفوع.
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 بَاُب اَْلُمنَاَدى    

مفرد ا ْلع ل ُم، و النَِّكر ُة ا ْلم ْقُصود ُة، و النَِّكر ُة غ يـُْر ال ا ْلُمن اد ى خ ْمس ُة أ نـْو اٍع:)  المتن:
ِبيُه بِاْلُمض افِ  ا ْلم ْقُصود ِة، و اْلُمض اُف، نـ ي اِن ع ل ى . و الشَّ ف أ مَّا ا ْلُمْفر ُد ا ْلع ل ُم و النَِّكر ُة ا ْلم ْقُصود ُة فـ يُـبـْ

"ي ا ر ُجُل"و  "ي ا ز  ا لضَّمِّ ِمْن غ ْيِر تـ ْنِويٍن، ن حْ  ث ُة ا ْلب ا. ْيُد" و   (.ِقي ُة م ْنُصوب ٌة ال  غ يـْرُ و الثَّال 
 :المنادى في اللغة هو: المطلوب إقباله مطلًقا، وفي اصطالح النحاة هو الشرح:

 .«أو إحدى أخواتها (ياــ )المطلوب إقباله ب»
 المنادى على خمسة أنواع: ذكر المصنف: أن ثم
ومثاله ما ليس جملة وال شبه جملة.  –كما سبق   –. والمراد بالمفرد ـ المفرُد العلمُ  1

يا »و « يا محمدون»و « يا فاطمتان»و « يا محمدان»و « يا فاطمةُ »و « يا محمدُ »
 «.فاطمات
ـ النكرة المقصودة؛ وهي: التي يقصد بها واحٌد معيٌن ممَّا يصُح إطالق لفظها عليه،  2

 ينه.تريد واحًدا بع« يا ظالمُ »نحو 
على ما يرفع به؛ فإن كان يُرفع بالضمة كل واحد منهما يُبنى   أنه وحكم هذين النوعين:

ف نيابًة عن لوإن كان يرفع باأل، «يا فاطمةُ »و « يا محمدُ »فإنه يبنى على الضمة، نحو 
وإن كان « يا فاطمتان»و « يا محمدان»الضمة ـ وذلك المثنى ـ فإنه يبنى على األلف، نحو 

يا »لواو نيابة عن الضمة ـ وذلك جمع المذكر السالم ـ فإنه يبنى على الواو نحو يُرفع با
 «.محمدون
يا »ـ النكرة غير المفصودة؛ وهي: التي يقصد بها واحٌد غير معين، نحو قول الواعظ:  7
 «.غافل»، فإنه ال يريد واحًدا معيًنا، بل يريد كل من يطلق عليه لفظ (1)«والموت يطلبهغافاًل 
 «.يا طالب  العلِم اجتهد»المضاف، نحو  ـ 6
ـ الشبيه بالمضاف، وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه، سواٌء أكان المتصل به  5

أم كان مجروًرا « يا حافظًا درس هُ »أم كان منصوبًا به نحو « يا حميًدا فْعلهُ »مرفوًعا به، نحو 
 «.يا محًبا للخير»بحرف جر يتعلق به نحو 

                                 
منصوب بياء النداء، وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره، والموت: مبتدأ،  يا: حرف نداء، وغافال: منادى (1)

 .ويطلبه: فعل مضارع، والهاء مفعول
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يا »بالفتحة أو ما ناب عنها نحو  كل واحٍد منها  نه ينصبواع الثالثة:أوحكم هذه األن
يا »و « يا راغب  المجِد اعمل له»ونحو « يا كسواًل أقبل على ما ينفعك»و « جاهاًل تعّلم

يا »و « يا راغًبا في السُّؤُدِد ال ت ضجر من العمل»و نحو « محبَّ الّرِفعِة ثابر على السعي
 «.تقمحريًصا على الخير اس

إذا كان المناد ى مفرداً علمًا موصوفًا بابٍن، وال فاصل  بينهما، واالبُن مضاٌف إلى  فائدة:
أحمد . ويا خليل  بن   بناِء ونصُبُه، نحو "يا خليُل بنُ ضمُُّه لل :عل ٍم، جاز في الُمنادى وجهانِ 
فعلى القاعدِة، ألنه مفرٌد معرفٌة. وأما نصُبُه فعلى اعتباِر كلمة  :أحمد ". والفتُح أولى. أّما ضمُّهُ 

"ابن" زائدًة، فيكون  "خليل" مضافًا و"أحمد" مضافًا إليه. وابُن الشخص ُيضاُف إليه، لمكان 
 المناسبة بينهما. والوصف بابنٍة كالوصِف بابٍن، نحو "يا هند  ابنة  خالٍد. ويا هنُد ابنة  خالد".

، نحو  أّما الوصفُ  بالبنت فال يُغّير بناء  المفرد الع ل م، فال يجوُز مع ها إال البناُء على الضمِّ
 .(1)"يا هنُد بنت  خالٍد"

  

                                 
 .7/150م. 1887 المكتبة العصرية، صيدا - مصطفى بن محمد سليم الغاليينى - جامع الدروس العربية (1)



84 

 

 بَاُب اَْلَمْفعُوِل أِلَْجِلهِ 

ُر بـ ي انًا ِلس ب ِب ُوقُوِع ا ْلِفْعِل، ن ْحو  قـ ْوِلك  ")  المتن: ق ام  و ُهو  ا اِلْسُم ا ْلم ْنُصوُب، ا لَِّذي يُْذك 
"ق ص دْ  اًل لِع ْمرٍو" و  "ز ْيٌد ِإْجال   (.ُتك  اِْبِتغ اء  م ْعُروِفك 

االسم، »عبارة عن  :ـ هو في اصطالح النحاة« المفعول له»المفعول ألجله، و  الشرح:
 «.المنصوب، الذي يذكر بيانًا لسبب وقوع الفعل

 ور:وال بد في االسم الذي يقع مفعواًل له من أن يجتمع فيه خمسة أم
 أن يكون مصدرًا. -1
دااًل )أي:  أي من أفعال النفس الباطنة، فان كان المصدر غير قلبيأن يكون ق لبيًّا،  -2

 (. جئت للقراءة)لم يجز نصبه، نحو (؛ على عمل من أعمال الجوارح
 أن يكون علة لما قبله. -7
)أي( يجب أن يكون زمان  ُمتَّحدًا مع  الفعل في الزمان، وفي الفاعل.أن يكون  -6

الفعل وزمان المصدر واحداً، وفاعلهما واحداً. فان اختلفا زمانًا أو فعاًل لم يجز نصب 
 المصدر. 

فاألول نحو "سافرت للعمل". فان زمان السفر ماٍض وزمان العلم مستقبل والثاني نحو 
 هو المخاطب. "أحببتك لتعظيمك العلم". إذ أن فاعل المحبة هو المتكلم وفاعل التعظيم

أن يقع الفعل في بعض زمان المصدر كجئت حباً للعلم، أو  :ومعنى اتحادهما في الزمان
يكون أول زمان الحدث آخر زمان المصدر كأمسكته خوفًا من فراره. أو بالعكس، كأدبته 

 .(1)اصالحاً له
فإنه  «ضربُت ابني تأديًبا»من قولك: « تأديًبا»ومثال االسم المستجمع لهذه الشروط 

مصدر، وهو قلبي؛ ألنه ليس من أعمال الجوارح، وهو علة للضرب، وهو متحد مع 
 .(2)في الزمان، وفي الفاعل أيًضا« ضربت»

 .(3)ق ص ْدُتك  اِْبِتغ اء  م ْعُروِفك  ونحو: 
                                 

 .7/66 جامع الدروس العربية (1)

 .54شرح محمد محي الدين على اآلجرومية. ص (2)

قصد: فعل ماٍض مبني على السكون التصاله بضمير الرفع، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في م ح ّل  (3)
ّل ن ْصب مفعول به. ابتغاء: مفعول ألجله أو مفعول له أو  ر ْفع فاعل، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في م ح 
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اسم استوفى هذه الشروط يجوز فيه أمران: النصب، والجر بحرف من حروف الجر  لوك
 الدالة على التعليل كالالم.

جر يفيُد التعليل ، كالالِم  فإن فُقد  شرٌط من هذه الشروِط، وجب جرُّ المصدِر بحرف
الٍق نحن ، فالالُم نحو "جئت للكتابِة"، ومن، كقولِه تعالى }وال ت قُتلوا أوالد كم من إمومن

 [.151]األنعام:  ن رزُقكم وإيّاهم{
  

                                                                                               
ومعروف: مضاف والضمير المتصل في م ح ّل  نصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف.مفعول من أجله م
 خفض مضاف إليه.
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 بَاُب اَْلَمْفعُوِل َمعَهُ 

ُر لِبـ ي اِن م ْن فُِعل  م ع ُه ا ْلِفْعُل، ن ْحو  قـ ْوِلك  "ج اء  )  المتن: و ُهو  ا اِلْسُم ا ْلم ْنُصوُب، ا لَِّذي يُْذك 
"ِاْستـ و ى ا ْلم اُء و اْلخ ش ب ة ". " و     ا أْل ِميُر و اْلج ْيش 

ْرفُوع اِت،  بـ ُر "ك ان " و أ خ و اتِه ا، و اْسُم "ِإنَّ" و أ خ و اتِه ا، فـ ق ْد تـ ق دَّم  ِذْكرُُهم ا ِفي ا ْلم  وأما خ 
ِلك  ا لتـَّو اِبعُ   (.؛ فـ ق ْد تـ ق دَّم ْت ُهن اك  و ك ذ 
 االسم، الفضلة، المنصوب بالفعل أو ما»النحاة هو:  في اصطالحالمفعول معه  الشرح:

فيه معنى الفعل وحروفه، الّدالُّ على الذات التي وقع الفعل بمصاحبتها، المسبوق بواو تفيد 
 «.المعية  نًصا

 .يشمل المفرد والمثنى والجمع، والمذكر والمؤنث« االسم»فقولنا: 
يدل على أن العامل في « المنصوب بالفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه»وقولنا: 

 ن:المفعول معه على ضربي
 «.حضر األمير والجيش  »األول: الفعل، نحو 

الثاني: االسم الدال على معنى الفعل المشتمل على حروفه، كاسم الفاعل في نحو 
 «.األمير حاضٌر والجيش  »

يخرج به االسم المسبوق بواو « المسبوق بواو هي نص في الداللة على المعية»وقولنا: 
 «.حضر محمٌد وخالدٌ »ليست نًصا في الداللة على المعية، نحو 

 واعلم أن االسم الواقع بعد الواو على نوعين:
إذا لم  وذلك واتباُعه لما قبله في إعرابه معطوفًا عليه. ،ـ ما يتعين ن صُبُه على ذلك 1

ذاكرُت »ونحو  (1)«والنيل  أنا سائٌر »يصحَّ تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم، نحو 
ال يصح  (المصباح)يصح تشريكه للمتكلم في السير، وكذلك  ال )النيل(فإن « والمصباح  

استوى الماُء »تشريكه للمتكلم في المذاكرة، وقد م ّثل المؤلف لهذا النوع بقوله: 
 .(2)«والخشبة  

                                 
أنا: ضمير مبني على السكون، محله رفع على االبتداء وسائر: خبر المبتدأ مرفوع، والواو واو المعية، والنيل:  (1)

 مفعول معه منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.

استوى: فعل ماض، والماء: فاعل مرفوع، والواو: واو المعية، والخشبة: مفعول معه منصوب وعالمة نصبه  (2)
 فتحة ظاهرة في آخره.
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إذا صح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في وذلك ما يجوز فيه النصب والرفع.  -2
على أنه مفعول معه، ويجوز « محمد»نصب فإنه يجوز « حضر علٌي ومحمدٌ »الحكم، نحو 

؛ ألن محمًدا يجوز اشتراكه مع علي في الحضور، وقد «علي»رفعه على أنه معطوف على 
 .(1)«جاء األميُر والجيش»م ثَّل المؤلف لهذا النوع بقوله: 

  

                                 
: مفعول معه منصوب بالفتحة الظاهرة على  والواو: حرف يدل على المعية. جاء األميُر: فعل وفاعل.(1) الجيش 

 معطوف على الفاعل مرفوع بالضمة.. ويجوز أن تكون الواو عاطفة، والجيش آخره
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 بَاُب اَْلَمْخفُوَضاِت ِمْن اأَْلَْسَماءِ 
ث ُة أ نـْو اعٍ ْلم خْ ) ا المتن: اف ِة، و ت اِبٌع م ْخُفوٌض بِاْلح ْرِف، و م ْخُفوٌض بِاإْلِض   :ُفوض اُت ث ال 
 :لِْلم ْخُفوضِ 

، و اْلب اِء،  ِإل ى، و ع ْن، و ع ل ى، و ِفي، و ُربَّ ف أ مَّا ا ْلم ْخُفوُض بِاْلح ْرِف فـ ُهو  م ا ي ْخت صُّ ِبِمْن، و 
ِم، و ِبُحُروِف ا ْلق س ِم، و ِهي  ا ْلو   ، و ِبُمْذ، و ُمْنُذ. و اْلك اِف، و الالَّ  اُو، و اْلب اُء، و التَّاُء، و ِبو اِو ُربَّ

ِم، و   ُر بِالالَّ ْيِن م ا يـُق دَّ ُم ز ْيٍد" و ُهو  ع ل ى ِقْسم  م ا و أ مَّا م ا ُيْخف ُض بِاإْلِض اف ِة، فـ ن ْحُو قـ ْوِلك  "ُغال 
ِم ن ْحُو "غُ  ُر بِالالَّ ُر ِبِمْن؛ ف ا لَِّذي يـُق دَّ "ب اُب يـُق دَّ ُر ِبِمْن، ن ْحُو "ثـ ْوُب خ زٍّ" و  ُم ز ْيٍد" و ا لَِّذي يـُق دَّ ال 

ِديدٍ  "خ ات ُم ح   (.س اٍج" و 
 :االسم المخفوض على ثالثة أنواع الشرح:

 من حروف الخفض التي سبق بيانهاالمخفوض بالحرف. أي: بسبب تقدم حرف  -1
ف أ مَّا في قوله ) بعد ذلك، المصنفوالتي سيذكرها  )في عالمات االسم( في أوَّل الكتاب

أشفقت »من قولك: « خالد»وذلك نحو  ...إلخ(،ا ْلم ْخُفوُض بِاْلح ْرِف فـ ُهو  م ا ي ْخت صُّ ِبِمنْ 
 .حرف من حروف الخفضفإنه مجرور بعلى، وهو « على خالدٍ 
، إضافة اسم قبله إليه حينئذ هو الخافض لالسم المخفوض باإلضافة. أي: أنَّ  -2
« غالم»نه مخفوض بسبب إضافة فإ« محمدٍ  جاء غالمُ »من قولك: « محمد»نحو  وذلك

 .إليه
تبِعيـَُّته السم مخفوض: بأن حينئذ هو الخافض لالسم أي: أنَّ المخفوض بالتبعية.  -7

أو معطوفًا « الفاضلِ  محمدٍ  نأخذت العلم ع»قولك:  من« الفاضل»يكون نعًتا له، نحو 
 توابع التي سبق ذكرها.، او بداًل..إلخ من العليه

أنه قد سبق القول عليه في آخر  :وُعذرُه في ذلكولم يتعرض المصنف لهذا النوع هنا. 
 .أبواب المرفوعات ُمف صَّال

 .(1) (ِبْسِم اللَِّه الرَّْحم ِن الرَِّحيمِ وقد اجتمعت هذه األنواع الثالثة في )
 كقولهم: هذا حجر ضبٍ   ،بالمجاورةالجر زاد بعض النحاة نوعًا رابعا، وهو: : 1 فائدة

                                 
الباء: حرف جر، واسم: اسم مجرور وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره، واالسم الشريف: مضاف إليه  (1)

 مجرور بالمضاف، والرحمن: نعت لالسم الشريف، والنعت يتبع المنعوت في إعرابه فتبعه في الجر، والرحيم: نعت ثان.
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 .(1)خربِ 
ويجراِن األزماِن، « منذ»و « ُمذ»من الحروف التي يخفض االسم بعدها:  :2 فائدة

، و «ما رأيُته ُمْذ يوم  الخميسِ »إن كان ما بعدها ماضًيا، نحو « من»وهما يدالن على معنى 
ال ُأك لُِّمُه ُمْذ »ا حاضرًا، نحو إن كان ما بعدهم« في»، ويكونان بمعنى «ما كلمُتُه منذ شهر»

 «.ال ألقاُه ُمنُذ يومنا»، و «ي وِمنا
 .(2)فعٌل، أو كان االسم الذي بعده مرفوًعا فهما اسمان« منذ»أو « مذ»فإن وقع بعد 

دخول في الكالم  ....إلخ( و أ مَّا م ا ُيْخف ُض بِاإْلِض اف ِة، فـ ن ْحُو قـ ْوِلك  وقول المصنف: )
، وهو على ثالثة أنواع، ذكر (المخفوض باإلضافة) الثاني من المخفوضاتالقسم على 

 :المؤلف منها نوعين
ضاِبطُُه: أن يكون المضاف جزًءا و  .«ِمن»األول: ما تكون باإلضافة فيه على معنى 

فإن الجبة بعض الصوف وجزء منه، وكذلك « صوفٍ ُجبَُّة »وبعًضا من المضاف إليه، نحو 
ات ُم ح ِديدٍ مصنف، وهي: ال التي ذكرهامثلة األ "خ  "ب اُب س اٍج" و   .(3)"ثـ ْوُب خ زٍّ" و 

ضابطُه: أن يكون المضاف إليه ظرفًا و  «.في»إلضافة فيه على معنى : ما تكون انيالثا
فإن الليل ظرٌف للمكر ووقٌت ي قُع  [77]سبأ:  للمضاف، نحو قوله تعالى: }ب ْل م ْكُر اللَّْيِل{

 المكُر فيه.
ُكلُّ ما ال يصلح فيه أح ُد النوعين وهو:   .ما تكون اإلضافة فيه على معنى الالم :لثالثا

 .(4)«باُب الدارِ »و « غالُم زيدٍ »المذكورين، نحو 
 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

                                 
شارة مبني على السكون محله رفع على االبتداء، وجحر: خبر المبتدأ مرفوع، ها: حرف تنبيه، وذا: اسم إ (1)

 وضب: مضاف إليه مجرور بالمضاف، خرب: مجرور بالمجاورة وعالمة جره كسره ظاهرة في آخره.

 .58شرح محمد محي الدين على اآلجرومية. ص (2)

اتم: مضاف، وحديد: مضاف ثوب: مضاف، وخز: مضاف إليه، وباب: مضاف، وساج: مضاف إليه، وخ (3)
 إليه، مجرور بالمضاف وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره.

غالم: مضاف، وزيد: مضاف إليه مجرور بالمضاف، وباب: مضاف، والدار: مضاف إليه مجرور  (4)
 بالمضاف.
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 فهرس المراجع والمصادر
 

المعروف بابن أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي  - األصول في النحو (1
 م. 1887 مؤسسة الرسالة، لبنان - السراج

عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد  - أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (2
 م. 1888، بيروت دار الفكر للطباعة - الله، جمال الدين، ابن هشام

 م. 1888مكتبة المعارف، السعودية  – عبده الراجحي - التطبيق النحوي (7

أبو محمد بدر الدين   - والمسالك بشرح ألفية ابن مالك توضيح المقاصد (6
دار الفكر العربي، مصر  – حسن بن قاسم بن عبد الله بن علّي المرادي

 م. 2008

المكتبة العصرية،  - مصطفى بن محمد سليم الغاليينى - جامع الدروس العربية (5
 م. 1887 صيدا

مدون السلمي أحمد بن محمد بن ح -حاشية ابن الحاج على اآلجرومية  (4
 ، بدون تاريخ. دار الفكر ، بيروت -المعروف بابن الحاج 

 عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي - حاشية اآلجرومية (7
 م.1888دار العلوم الحديثة، بيروت  –

محمد بن علي الصبان  -حاشية الصبان على شرح األشمونى أللفية ابن مالك  (8
 .م1887العلمية  ط دار الكتب –الشافعي 

 عبد الله بن الفاضل الشيخ العشماوي -حاشية العشماوي على متن اآلجرومية  (8
 م. 2018دار ابن حزم، بيروت  –

ط  – أحمد بن محمد بن محمد البجائي األٌبَّذيٌ  - الحدود في علم النحو (10
 .م2001المدينة المنورة  -سالمية الجامعة اإل

مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد  -دليل الطالبين لكالم النحويين  (11
 .م2008 الكويت –ط إدارة المخطوطات والمكتبات اإلسالمية  –الكرمى 

عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن  -شذرات الذهب في أخبار من ذهب  (12
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 م. 1884 دار ابن كثير، دمشق - العماد الع كري الحنبلي

 .م2000 ، بيروتدار الكتب العلمية–ألفية ابن مالك شرح ابن الناظم على  (17

مكتبة السنة، مصر  –محمد محي الدين عبد الحميد  –شرح اآلجرومية  (16
 م. 1888

علي بن محمد بن عيسى، أبو  - شرح األشموني على ألفية ابن مالك (15
 م.1888 بيروت ،دار الكتب العلمية - الحسن، نور الدين اأُلْشُموني

ط  –خالد بن عبد الله بن أبي بكر األزهري  -شرح التصريح على التوضيح  (14
 .م2000دار الكتب العلمية 

دار الكتب العلمية،  –حسن الكفراوي  –شرح الكفراوي على اآلجرومية  (17
 م..2002بيروت 

 عبد الله بن يوسف، جمال الدين، ابن هشام - شرح قطر الندى وبل الصدى (18
 م. 1884، مصر القاهرةمكتبة  –

 ،مكتبة الثقافة الدينية - أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي - علل التثنية (18
 م. 1880 مصر

 - محمد بن عبد الله بن العباس، أبو الحسن، ابن الوراق - علل النحو (20
 م. 1888 الرياض ،مكتبة الرشد

دار الكتب العلمية،  – أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي - اللمع في العربية (21
 م. 1888بيروت 

محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي،  - متممة األجرومية (22
 م. 1888دار الكتب العلمية، بيروت  – المعروف بالحطاب الرُّعيني

عبد الله بن يوسف بن أحمد، جمال  - عن كتب األعاريبمغني اللبيب  (27
 م. 1884بيروت  دار الكتب العلمية، – الدين، ابن هشام

 القاسم بن علي بن محمد بن عثمان، أبو محمد الحريري - ملحة اإلعراب (26
 م. 2005 القاهرة ،دار السالم -

عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل  - همع الهوامع في شرح جمع الجوامع (25
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 م. 2001دار الكتاب اإلسالمي، بيروت  – الدين السيوطي

 فهرس الموضوعات
 

 الصفحة الموضوع م
 1 المقدمة 1
 7 تعريف الكالم 2
 5 أقسام الكالم 7
 4 عالمات االسم 6
 7 حروف الخفض 5
 11 عالمات الفعل 4
 17 باب اإلعراب 7
 15 أقسام اإلعراب 8
 14 باب معرفة عالمات اإلعراب 8
 27 أقسام المعربات 10
 25 إعراب المثنى 11
 25 إعراب جمع المذكر السالم 12
 24 األسماء الخمسةإعراب  17
 24 إعراب األفعال الخمسة 16
 27 باب األفعال 15
 28 النواصب 14
 70 الجوازم 17
 71 باب مرفوعات األسماء 18
 72 باب الفاعل 18
 77 باب المفعول الذي لم يسم فاعله 20
 76 باب المبتدأ والخبر 21
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 77 باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر 22
 61 النعت باب 27
 61 المعرفة والنكرة 26
 67 باب العطف 25
 65 باب التوكيد 24
 67 باب البدل 27
 68 باب منصوبات األسماء 28
 68 باب المفعول به 28
 51 باب المصدر 70
 57 باب ظرف الزمان وظرف المكان 71
 55 باب الحال 72
 57 باب التمييز 77
 40 باب االستثناء 76
 47 التي لنفي الجنس باب )ال( 75
 46 باب المنادى 74
 44 باب المفعول ألجله 77
 47 باب المفعول معه 78
 48 باب المخفوضات من األسماء 78
 71 فهرس المصادر والمراجع 60
 77 فهرس الموضوعات 61

 
 
 


