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املقدمـة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني وبعد فإن منت اآلجرومية مع صغره من أنفع املتون النحويـة
قــد تعــم أســل مســائل النحــو علــى ســبيل االختصــار وقــد اســتفاه فيــف املصــنص أن يل ــق النحــو ويقربــف وير ـ علــى خفوطــف
العريضة اليت متكن الفالب املبتدي بعد إتقاهنا وضبفها من االنفالق يف سذا العلل الواسع ثري املسائل والشواسد .وقد امتازت
سذه املقدمة أيضا بسالسة األسلوب ووضوح الفكرة وحسن الرتتيب وغري ذلك من احملاسـن اـا جعلهـا تـل الصـدارة عنـد ثـري
من علماء اللغة والشريعة وسذا يتضح بكثرة شروحها ونظمها واختصارسا والعناية حبفظها وتلقينها للفالب.
وال شك أن الفالب إذا أتقن مسائل اآلجرومية صار عنـده أصـل حسـن يف سـذا العلـل لكـن ال بـد لـف مـن قـراءة تـاب
متوســأ أو مفــو وإتقانــف علــى شــيم متمــرمي .وال بكنــف ضــبأ ســذا العلــل وتونيفــف يف فهــل لســان الشــاره وأســاليب الفقهــاء
واستعمالف يف اإللقاء واإلنشاء إالابلعناية أبصل مهل وسو اارسة اإلعراب والتفبيق العملي هلذا العلل وبدون ذلك ال يستفيع أن
خيرج بثمرة ناسرة ويصبح ما حصلف من العلل جمرد ثقافة عامة وفوائد نظرية.
وقد رأيم من املناسب أثناء تدريس سذا املنت لبعض الفالب أن أضع شرحا متوسفا وبياان خمتصرا ملسائلف مـع الرت يـ
علــى املقاصــد والقواعــد والتقســيمات ليصــبح ســهل التنــاو قريــب امليخــذ للفالــب املبتــدي الــذي يتهيــب ســذا العلــل يف الغالــب
ويستوحش من مسائلف .سذا وقد أضفم عليف تلة من املسائل املهمة يف ل ابب متمما للمنت ليكون الكتاب فاية للمبتـدئني
وتذ رة للمتوسفني.
والكتاب يف أصلف سلسلة مـن الـدرومي ألقيتـف علـى الفـالب وقـد قـام بعـض الفلبـة بنسـ ف مشـكورا مث حررتـف ونقحتـف
وترجح لدي نشره رجاء النفع والثواب .وهللا أسي أن ينفع هبذا الشرح ويبـار فيـف مـا ابر يف أصـلف وأن علـف خالصـا لوجهـف
الكرمي انفعا يوم الدين منجيا من األسوا إبذن هللا.
و تبف :يف الرايض العامرة
خالد بن سعود بن بليهد اخلالدي
binbulihed@gmail.com
1430/10/6
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بسل هللا الرمحن الرحيل
قال املصنف رمحه اهلل( :أنواع الكالم)
ابتدأ املصنف ببيان حد الكالم وأنواعه عند النحاة ألن معرفة الكةالم ةو األ ةاذ الةبين عنةب ع يةه
ائر أحكام النحو وأحواله .فاإلعراب والبناء وتغري النطق عوصف به الكالم ولوال الكالم ملا وجةد النحةو ألن
مثرة النحو تصحيح نطق الكالم وا تقام األلفاظ.
(الكالم هو اللفظ المركب المفيد بالوضع).
شرع املصنف رمحه اهلل يف تعرعف الكالم عند النحاة فبني أنه ما اشتمل ع ى أربع أوصاف ال بةد مة
حتققها فإن عدم أحد ا مل عسم كال ًما عند النحاة وبعض النحاة ععرفه بأمرع وبعضهم بثالث و با عرجع إىل
وضوح بعض القيود واشتهار ا واملقصود تقرعب املعرف وإعضاحه أما ضبطه بال اعرتاض فمتعبر.
وهذه األمور األربعة هي:
 -1أن يكون لفظا عع مشتمال ع ى لفظ مسموع فإن مل عك م فوظا ف يس بكالم .فال بد أن عكون لفظا
مشتمال ع ى شيء م احلروف اهلجائي  .أما ما دل ع ى معنةى بغةري صةوا كاإلشةارة وال وحة اإلرشةادع ف ةيس
بكالم ع ى اصطالح النحوعني وععد كالما عند ال غوعني.
 - 2أن يكون مركبا م ك متني فةأكثر ةواء كةان ظةا ًرا أو مقةدرًا .وكةل كةالم عصةح النطةق بةه عكةون
مركبا و و إما أن عكون مج امسي كقولنا (الطالب جمتهد) فالطالةب مبتةدأ وجمتهةد ةو .أو مج ة فع ية
كقولنا (عأكل الصة)) فيأكةل فعةل والصة) فاعةل .وقةد عكةون إحةدت الك مةتني
ةألنا (مة الطةار ) .فمحمةد مبتةدأ واوةو

الكالم كقولنا ( مد) مل

بوفة دل ع يهةا ةيا

ةبوف تقةدعر الطةار دل ع يةه مةا

بق م الكالم .املهم ال بد أن عكون الكالم مركبا م ك متني فأكثر.
 - 3أن يكون مفيدا عع حيس

كوا املتك م ع يه م إفادة اوو والوصف وغري كقولنا (الع م نور) .أما

إذا مل تتم الفائدة وتشوف السامع هلا ف يس بكالم كقولنا (إذا ط عت الشمس) ثم نسكت فإذا وقف املتك م
ع ى الشرط أو القسم أو املبتدأ ومل عتم الكالم ف يس بكالم.
 - 4أن يكووون موضووو ا بالوضةةع العربةةي عع ة اصةةط حت العةةرب ع ةةى املةاطب ة بهةةبا الكالمأمةةا مةةا كةةان
موضةوعا ب سةان األعةاجم كال غة االة يوعة أو الفرنسةي أو الفار ةةي وغري ةا ف ةيس بكةةالم عنةد النحةاة ألنةةه
ارج ع قواعد العرب واصطالحها.
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 - 5با و تفسري الكالم عند النحاة .أما الك ةم فعنةد م ةو مةا تركةب مة ثةال ك مةاا ومل عفةد معنةى
كقولنا (إن انتهى الدوام) .أما الك م فتط ق ع ى املفردة وتط ق أعضا ع ى اجلم التام كما جةاء يف القةر ن
والسن  .أما القول فهو ال فظ املفيد ع ى ع م أو حد .

أقـســام الكـالم
(وأقسامه ثالثة  :اسم ،وفعل ،وحرف جاء لمعنى).
ملا فرغ املصنف م تفسري الكالم انتقةل إىل بيةان أقسةامه لريتةب ع ةى ذلةم أحكةام اإلعةراب فةبني أن
أقسام الكالم ثالث ال خيرج أبةدا عة واحةد منهةا وقةد بنةى النحةاة ةبا التقسةيم الثالثةي ع ةى دليةل اال ةتقراء
مبعنى أنهم ا تقرأوا الكالم وتتبعو فوجدوا أنه ال خيرج ع ذلم إما أن تكون الك م تدل ع ى معنى مط ق
بنفسها أو تدل ع ى معنى مقيد بنفسها أو تدل ع ى معنى القرتانها بغري ا وليس مث قسم رابع.
وتفصيل هذه األقسام لى النحو اآلتي:
 - 1االسم :ومعنةا يف ال غة مةا دل ع ةى مسةمى أعةا كةان إنسةانا أو حيوانةا أو مجةادا ذكةرا أو أنثةى مشةتقا أو
جامدا .قال تعاىل يف قص دم( :وَعََّمَ َدَمَ ا ْل َأ ْمَاءَ كَُّهَا) .عع ع مه أمساء كل شيء فيشمل البواا واألفعال.
وإعراب اآلع الكرمي  :الواو ا ةتننافي  .وع ةم فعةل ماضةي مةب ع ةى الفةتح والفاعةل ضةمري مسةترت فيةه جةوا ا
تقدعر و .و دم مفعول به منصوب بالفتح الظا رة ع ى
عى

ر  .واألمساء مفعول بهثان منصوب بالفتح الظا رة

ر  .وك توكيدمعنوين منصوب بالفتح الظا رة وكل مضاف واهلاء ضمري متصل يف

ل جةر مضةاف

إليه .ومعنا يف االصطالح :كل ك م دلت ع ى معنى يف نفسها ومل تقرتن بومان فإذا أط ق اال م ع ى شةص
دل ع ى ذاته مط قةا منفصةال عة عامةل الةوم فأمحةد ةو أمحةد يف املاضةي واحلاضةر واملسةتقبل ال عةتغري أبةدا
ِن َبَا ا ْلقُ ْر َ َن عَهْدِين لَِّتِي ِيَ َأ ْقوَمُ).
فاالمسال عدل إال ع ى معنى واحد و و تعيني الباا .مثاله :قال اهلل تعاىل( :إ َّ
فك م القر ن يف اآلع ا م عدل ع ى كالم اهلل املنول يف كل وقت .وإعراب اآلعة الكرمية  :إن حةرف نا ة .
و با امسها .والقر ن بدل عنه .ومج عهدين ل يت ي أقوم يف

ل و إن.

 - 2الفعل :ومعنا يف ال غ ما دل ع ى وقوع احلد أعا كان .قال اهلل تعةاىلَ ( :و َععَْةمُ مَةا تَ ْفعَُةونَ) .وإعةراب اآلعة
الكرمي  :الواو عاطف  .وعع م فعل والفاعل ضمري مسترت فيه جوا ا تقدعر و .وما ا ةم موصةولفي
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مفعول به .وتفع ون ص املوصول ال

ل هلا م اإلعراب .ومعنا يف االصطالح :ك م دلت ع ى معنى يف نفسها

مقرتن بومان .فأكل عدل ع ى حصول األكل يف الةوم املاضةي وعأكةل عةدل ع ةى حصةوله يف الةوم احلاضةر
و كبا.
فالفعل إذا أط ق عدل ع ى أمرع :
 - 1حصول احلد .
 - 2الوم البين وقع فيه احلد .

وهو لى ثالثة أقسام:
األول :فعل ماضي :حصل وانقضى ومثاله قةال تعةاىل( :وكل يل أ صينله كت ك)لك

وإعةراب اآلعة الكرمية  :الةواو

عاطفة  .وكةةل شةةيء منصةةوب ع ةةى االشةةتغال .وأحصةةينا فعةةل مةةاض ونةةا فاعةةل واهلةةاء مفعةةول بةةه .وكتابةةا حةةال
منصوب.
الثاني :فعل مضوارع :حيصةل يف احلاضةر وعتجةدد .مثالةه قةال تعةاىل( :يلُْرِسل ِ لس مَّ ءلاكأء ءليء ْله ُْ ْم ِْل ْا ءًلًل وإعةراب اآلعة
الكرمي  :عر ل فعل مضارع جمووم ألنه جواب الط ب والفاعل مسترت فيه جوا ا تقدعر و .والسماء مفعول به.
وع يكم جار وجمرور متع قان بري ل .ومدرارا حال منصوب.
لكد ءو ِلهل ِلا  .وإعةةراب اآلع ة
الثال و  :فعوول أموور :عط ةةب حصةةوله يف املسةةتقبل .ومثالةةه :قةةال تعةةاىل(:فءل ءك ركِْر ِ سْ ُرل ْلرء َِ ءْل ْلا ءءل ُ
الكرمي  :الفاء عاطف  .وذكر فعل أمر جمووم والفاعةل ضةمري مسةترت فيةه وجوبةا تقةدعر أنةت .وبةالقر ن جةار
وجمرور متع قان ببكر .وم ا م موصولفي

ل مفعول به لبكر .ومج خياف وعيةد صة املوصةول ال

ةل

هلا م اإلعراب.
 - 1الحورف :واملقصةود منةه احلةةرف الةبين عةدل ع ةى معنةةى أمةا احلةرف الةبين عتكةةون منةه الك مة ف ةيس مة
أقسام الكالم.
فالحروف قسمان:
 - 1حروف مباني :تتكون منها الك م ال معنى ملفرد ا.
لعء ءليءل
(وِْ ءلا لسملك ِ ءْ ْلا يلء ُُُْ ُلا م
 - 2حروف معاني :و ةو املقصةود نةا .واحلةرف لغة  :اجلانةب والطةرف .قةال تعةاىل :ء
يلر )
د عع ع ى طرف .وإعراب اآلع الكرمي  :الواو ا تننافي  .وم الناذ جةار وجمةرور متع قةان مةو مقةدم
ءْ
بوف .وم ا م موصول يف ل رفةع مبتةدأ .وععبةد اهلل فعةل ومفعةول والفاعةل ضةمري مسةترتواجلم الفع ية
ص املوصول ال

ل هلا م اإلعراب .وع ى حةرف جةار وجمةرور متع قةان فةال فاعةل ععبةد .و ةب اآلعة وصةف
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دقيق حلال املنافق البين عةد ل يف دعة اهلل إلصةالح دنيةا فةإن صة حت دنيةا رضةي دعنةه وأقةام ع ةى العبةادة وإن
فسدا دنيا أو أصابته شدة فس دعنه ورجع إىل الكفر.
ومعنا يف االصطالح  :مةا دل ع ةى معنةى بسةبب اقرتانةه بغةري أمةا بةانفراد فةال عةدل ع ةى معنةى .مثالةه :قةال اهلل
لع ليء يلر )
تعاىلِ :
د  .فك م ع ى يف اآلع تدل ع ى الع و القرتانها بالعرش أمةا إذا أفةردا يف
(وْ ءا لسمك ِ ءْ ْا يلء ُُُْ ُا مء ء ء ْ
ء
الكةةالم فةةال تةةدل ع ةةى معنةةى ألبتة  .وإعةةراب اآلعة الكرمية  :الةةرمح لفةةظ اجلاللة مبتةةدأ .وع ةةى العةةرش جةةار
وجمرور متع قان بفعل

بوف .وا توت فعل والفاعل مسترت واجلم يف

أن اهلل تعاىل مستو ع ى عرشه فو مساواته بائ م
يط لميع

قه و با ما أمجع ع يه أئم السن

ل رفع و .واآلع دليةل صةرعح ع ةى

قه ا ةتواء ع يةق لاللةه لةيس كا ةتواء املة ةو وع مةه
الفا ل جهمي املعط واملؤول .

ــالمـــات االســم
(فاالسم يعرف  :بالخفض ،والتنوين ،ودخول األلف والالم ،وحروف الخفض).
ملا فرغ م تقسيم الكالم بني ما عتميو به كل قسةم مة العالمةاا .فبةدأ باال ةم وذكرأنةه عتميةو عة
الفعل واحلرف بأربع عالماا مشهورة عند النحاة:
 - 1العالمة األولى اليت متيو ع قسيميه اوفض عع اجلر فاجلر إذا د ةل ع ةى ك مة يف

ر ةا دل ع ةى

امسيتها فهو مة صةائص اال ةم وال عةد ل ع ةى الفعةل وال ع ةى احلةرف أبةدا .فوجةود عسةتدل بةه ع ةى اال ةم.
ِ
ومثاله :قال تعاىلِ ِ ِ ْ :
ني وإعراب اآلع الكرمي  :احلمد مبتدأ.وهلل جةار وجمةرور متع قةان مةو
ب لسْ ءُكسءا ء
(لْلء ْا ُا مع ءً ر
بوف .ورب نعت هلل جمرور ورب مضاف والعاملني مضاف إليه جمرور باإلضاف .
 - 2العالمة الثانية اليت متيةو أعضةا د ةول التنةوع يف

ةر والتنةوع نةون ت حةق الك مة نطقةا وتفارقهةا طةا

ووقفا .واملقصود نا تنوع التمكني اليت تدل ع ى أن اال م تام اإلعراب .ولك عنبغةي التنبيةه ع ةى أن التنةوع
ك ءل ءشءرةٌ ءك ِكْيءةٌ فك م
عد ل فقط ع ى اال م املنصرف أما غري املنصرف فال عد ل ع يه .ومثاله :قال تعاىل( :تِْي ء
عشرة منون يف ر ا مما عدل ع ى امسيتها .وإعةراب اآلعة الكرمية  :ت ةم مبتةدأ .وعشةرة ةو .وكام ة نعةت
لعشرة .والتنوع ال عد ل ع ى الفعل وال عد ل ع ى احلرف.
 - 3العالمة الثالثة اليت متيو اال م د ول األلف والةالم ع يةه و ةبا مة

صةائص اال ةم فةاأللف والةالم تةد ل

ع ى اال م اجملرد لغرض التعرعف وغري تقةول يف رجةل وامةرأة وفتةى الرجةل واملةرأة والفتةى .ومثالةه :قةال تعةاىل:
ِ
ن ءلة ءة فك م الصالة معرف باأللف والالم .وإعراب اآلع الكرمي  :الواو عاطف  .وأقيموا فعل وفاعةل.
هالال لس م
(وصءق ُ
ء
والصالة مفعول به .واأللف والالم ال تد ل ع ى الفعل واحلرف.
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 - 4العالمة الرابعة اليت متيو د ول حروف اجلر ع يه احلروف اليت حتد اجلةر يف

ةر  .و ةب احلةروف ال

تد ل إال ع ى اال م فقط أما الفعل واحلرف فال تد ل ع يهما.
تنبيه:
ذكر النحاة عالماا أ رت لك

ب أشهر اواع م أنه قد ورد يف بعض شوا د ال غ د ول بعض ب
بوف فال تدل ع ى خمالف القاعدة يف با الباب.

العالماا ع ى الفعل واحلرف لكنها مؤول إىل ا م

حــروف الـجـر
(وهي  :من وإلى و ن و لى وفي ورب والباء والكاف والالم وحروف القسم وهي  :الواو والباء والتاء).
ملا ذكر املصنف أن م عالماا اال م د ول حروف اجلر نا ب ذكر ا فبكر منها اثنيت عشر
حرفا .و با تفصي ها:
لْلءءلرلِ  .فمة تفيةد ابتةداء
ءس ءلر ِ ءُُْ ِلاتِ سء ْلهة ِْ ءلا لسْ ءا َّْ ِلا ِا ْ
 -1من :وهلا معاني م أشهر ا االبتداء .مثاله :قال تعاىل( :ص ْ
اإل راء م املسجد احلرام .وإعراب اآلعة الكرمية  :أ ةرت فعةل والفاعةل مسةترت فيةه جةوا ا تقةدعر و.وبعبةد
جاروجمرور متع قان بأ رت.وليال ظرف مان منصوب .وم املسجد جار وجمرور متع قان بأ ةرت.واحلرام نعةت
ل مسجد جمرور .وتأتي م مبعنى التبعيض والتع يل.
ِِ
نل
 -2إلى :وهلا معاني م أشهر ا االنتهاء .مثاله :قال تعاىل( :إِ ءَل لسْ ءا َّْلاا ْلأءقْ ء

فةإىل تفيةد انتهةاء اإل ةراء إىل

األقصى .وإعراب اآلعة الكرمية  :إىل املسةجد جةار وجمةرور متع قةان بأ ةرت .واألقصةى نعةت ل مسةجد جمةرور.
وتأتي إىل مبعنى املصاحب والظرفي .

ل.للُِ
(ُي ِرفُللا ءَ لسْ ءْيِللم لللا ْا ِ
 -3وون :وهلةةا معةةاني أشةةهر ا اجملةةاو ة .مثالةةه :قةةال تعةةاىلُ :ءر
ء ء ْ ءء
حيرفون فعةل وفاعةل.والك م مفعةول بةه.و ع مواضةعه جةار وجمةرور متع قةان بيحرفةون ومواضةع مضةاف واهلةاء
وإعةةراب اآلعة الكرمية :

مضاف إليه .وتأتي ع مبعنى اال تعالء والبدل.
-4

ح َم ُ عََةةى ا ْلعَ ةرْشِ ا ْ ة َتوَت) .وإعةةراب اآلع ة
لووى :وهلةةا معةةاني أشةةهر ا اال ةةتعالء .مثالةةه :قةةال تعةةاىل( :الةةرَّ ْ

الكرمي  :الرمح مبتدأ.وع ى العرش جار وجمرور متع قان بفعل

بوف .وا توت فعل والفاعل مسةترت ومج ة

ع ى العرش و .وتأتي ع ى مبعنى املعي والظرفي .
 -5في :وهلةا معةاني أشةهر ا الظرفية  .مثالةه :قةال تعةاىلُ ( :غيُِ ِ
لِ لسلمروُ ِ صء َْن ء ْلأ ْءً ِ
) وإعةراب اآلعة الكرمية :
ء
غ بةةت فعةةل مةةب ل مجهةةول .والةةروم نائةةب فاعةةل.ويف أدنةةى جةةار وجمةةرور متع قةةان بغ بةةت وأدنةةى مضةةاف.واألرض
مضاف إليه .وتأتي يف مبعنى اال تعالء.
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 -6رب :وتفيةةد التكةةثري والتق يةةل .مثالةةه :مةةا جةةاء يف صةةحيح البةةةارين( :رب كا ةةي يف ال ةدنيا عارع ة عةةوم
القيام ) .وإعراب احلدعث الشةرعف :رب حةرف جةر ال
الدنيا جار وجمرور متع قان بصف كا ي

ةل لةه مة اإلعةراب .وكا ةي جمةرور و ةو مبتةدأ .ويف

بوف .وعارع

و.وعةوم ظةرف مةان و ةو مضةاف.والقيام مضةاف

إليه.
لعُ ُِلاًِِه ْم وإعةراب اآلعة الكرمية :
لَ م
 -7الباء :وهلا معاني كثرية م معانيهةا التعدعة  .مثالةه قةال تعةاىل( :ذء ءه ء
ذ ب اهلل فعل وفاعل.و بنور م جار وجمةرور متع قةان بةب ب ونةور مضةاف و ةم مضةاف إليةه .وتةأتي البةاء مبعنةى
اإللصا واال تعان .
س ءك ِاثْيِ ِ ءي ْ أٌ وإعراب اآلع الكرمي  :لةيس فعةل مةاض نةاقص.
 -8الكاف :هلا معاني منها التوكيد .مثاله( :سءْه ء
والكاف حرف جر ائد.ومث ه و ليس منصوب بفتح مقدرة واهلاء ضمري يف ل جر مضاف إليه.وشيء ا م
ليس مرفوع .وعأتي الكاف مبعنةى التشةبيه و ةو كةثري يف اال ةتعمال والتع يةل .وخيةتص ةبا احلةرف بالةد ول
ع ى اال م الظا ر وال عد ل ع ى املضمر.
 -9الالم :هلا معاني منها اال تحقا  .كقوله تعاىل ( :ءويْ ٌ سِْي ُاطءرِف ِفني وإعراب اآلع الكرمي  :وعل مبتدأ مرفةوع.
و ل مطففني جار وجمرور متع ق مو ةبوف تقةدعر كةائ  .وتةأتي الةالم مبعنةى امل ةم واال تصةاي والظرفية
والتع يل.
 - 12 - 11 -10حروف القسم :و ي الواو والباء والتاء تستةدم يف غةرض القسةم فتةد ل ع ةى اال ةم املقسةم
بةةه .كقولنةةا( :واهلل وبةةاهلل وتةةاهلل) .والبةةاء تةةد ل ع ةةى اال ةةم الظةةا ر واملضةةمر .والةةواو ال تةةد ل إال ع ةةى اال ةةم
الظا ر و ي أكثر ا ا تعماال يف القسم .والتاء تستعمل فقط يف األلفاظ الثالث ( :تاهلل وتربي وتةرب الكعبة ).
فهي أق ها ا تعماال وأضيقها جماال.
فـائـدة:
تنقسم حروف الجر با تبار اختصاصها إلى قسمين:
 -1ما يجر الظاهر والمضمر و و بع أحةرف( :مة  ،وإىل ،وعة  ،وع ةى ،ويف ،والبةاء ،والةالم) .وك ةها هلةا
شوا د وردا يف القر ن.
 -2ما يجر الظاهر دون املضمر و و بع أحرف( :الكاف ،والواو ،وحتى ،والتاء ،ومب ،ومنب ،ورب).
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ــالمــات الفـعـل
(والفعل يعرف بقد والسين و سوف وتاء التأني الساكنة).
بيَّ املصنف العالماا اليت متيو الفعل ع اال م واحلرف فبكر أربع عالماا إذا وجد إحدا ا مقرتنا
بك م دلت ع ى فع ي

ب الك مة و ةب العالمةاا اثنتةان منةه تسةبق الفعةل و ةي ةوف وقةد وواحةدة تكةون

متص بأول الفعل و ي السني وواحدة تكون متص بآ ر الفعل و ي تاء التأنيث .وبيانها:
 - 1قـد :و ي تفيد التحقيق والتق يل والتكثري وتد ل ع ى الفعةل املاضةي والفعةل املضةارع وال تةد ل ع ةى فعةل
م
لك ِ لس مَّ ءلا ِكأ وإعةراب اآلعة الكرمية  :قةد حةرف تكةثري .ونةرت فعةل
لَ ءو ِْْ ء
األمر .مثاله :قال تعاىل( :قء ْا نلءءر تءل ءري ء
.وتق ةةب مفعةةول بةةه و ةةو مضةةاف .ووجهةةم مضةةاف إليةةه.ويف السةةماء جةةار
والفاعةةل مسةةترت فيةةه وجوبةةا تقةةدعر
وجمرور متع قان بتق ب.
 - 2السين :و ي حرف تنفيس وا تقبال عفيد وقوع الفعل يف املستقبل القرعةب و ةو خيةتص بالفعةل املضةارع وال
(س لهءل ُرا ُ لس مَّ ل ءف ءِكأُ ِْل ءلا لسمللك ِ وإعةةراب اآلع ة الكرمي ة  :الس ةني حةةرف تنفةةيس
عةةد ل ع ةةى املاضةةي واألمةةر .مثالةةه :ء
وا تقبال .وعقول فعل.والسفهاء فاعل.وم الناذ جار وجمرور متع قان بيقول.
 - 3سوف :و ي حرف تسوعف وا تقبال عفيد وقوع الفعل يف املسةتقبل البعيةد و ةو خيةتص بالفعةل املضةارع وال
.
(وسء ءَّ ْا ء
هك ءًِم ء
د يلُ ُْ ِط ء
ك فءل)ءل ْر ء
عد ل ع ى املاضي واألمر .مثاله :قال تعاىل :ء

وإعراب اآلعة الكرمية  :الةواو عاطفة .

والالم لالبتداء .و وف حرفا تقبال.ععطيم فعل مضارع .وربم فاعل.والفاء عاطف  .وترضةى فعةل معطةوف ع ةى
ععطيم.
 - 4تاء التأني الساكنة :ت حق الفعل املاضي يف ر لتدل ع ى تأنيث الفاعل وتكون اكن يف احلرك م
لعِ وإعةراب اآلعة الكرمية  :قالةت فعةل
ِ ُه ءلا ِْ ْلا ِلْ ِلا م
حيث الوضع وال ل هلا يف اإلعراب .كقوله تعاىل( :قءكسء ْ
ماضي مب ع ى الفتح والتاء اكن والفاعل ضمري مسترت جوا ا تقةدعر ي.و ةو مبتةدأ .ومج ة مة عنةد اهلل
ِ
لخ ُلر ْْ
(وقءكسءِ ْ
و واجلم مقول القول يف ل نصب .وقد تتحرك لعارض التقاء الساكنني كما يف قوله تعاىل :ء
ءليءلْلهِ ما) .أمةةا تةةاء الفاعةةل فهةةي متحركة دائمةةا مبني ة ع ةةى الضةةم أو الفةةتح أو الكسةةر و ةةي يف ةةل رفةةع فاعةةل
ِ ءَلُْم وإعراب اآلع الكرمي  :ما نافي  .وق ةت فعةل
(ْك قُل ْي ُ
وعكون الفعل بها مبنيا ع ى السكون كقوله تعاىل :ء
ماضي والتاء فاعل.وهلم مقول القول يف ل نصب.
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تنبيه:
مل عبكر املؤلف عالم فعل األمر ولفعل األمرعالمتان عشرتط اجتماعهما يف الك م :
 -1لفظية و ي قبوهلا نون التوكيد أو عاء املةاطب .
لك ً ِ
ِِ ِ ِِ
ل.لهءة ءْ ْر ِ.لهمة وإعةراب اآلعة الكرمية :
 -2معنوية و ي أن تدل ع ى الط ةب ومثالةه:قال تعةاىلْ ( :لًُْل إ ءَل ءًر ء
ارجعي فعل أمر والياء فاعل .وإىل ربم جار وجمرور متع قان بارجعي .وراضي حال .ومرضي حال ثاني .
أما إذا كانت الك م تقبل النون والياء وال تةدل ع ةى الط ةب ففعةل مضةارع مثةل :عضةرب وتضةربني أو
تدل ع ى الط ب وال تقبل النون والياء فا م فعل أمر مثل صه عدل ع ةى ط ةب السةكوا وال تكةون حيننةب فعةل
أمر يف احلالتني.
ـــالمة الـحـرف
(والحرف ماال يصلح معه دليل االسم وال دليل الفعل).
ذكر املصنف نا أن العالم اليت ععرف بها احلرف ومييو ع غري ي كونه ال عقبةل عالمةاا اال ةم
وعالماا الفعل و ب عالم

بي فكل ك م ال تقبل العالماا السابق فهبا دليل ع ى حرفيتها مثل (مة ) ال

تقبةةل د ةةول أل وال التنةةوع وال حةةرف اجلةةر ع يهةةا وال عةةد ل ع يهةةا السةةني و ةةوف وقةةد وتةةاء التأنيةث السةةاكن .
و ناك عالم إجيابي معنوع و و أن الك م ال تدل ع ى معنى يف نفسها أبدا كاال م والفعل وإمنةا تةدل ع يةه
إذا اقرتنت بغري ا فك م (م ) جمردة ال تدل ع ى شيء لك إن د ةت ع ةى ا ةم دلةت ع ةى االبتةداء كقولنةا
رجت م الرعاض.
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بـاب اإل ـراب

(اإل راب هو تغيير أواخر الكلم الختالف العوامل الداخلة ليها لفظا أو تقديرا).
باب اإلعراب م أ م أبواب النحو بل و مثرته وفائدته اليت م أج ها قعدا القواعد وضبطت األصول
وال ميك لكاتةب أو قةارأ أو مةتك م إقامة الكةالم وصةيانته مة ال حة إال إذا ضةبط ةبا البةاب .وقةد بةني
املصنف نا معنى اإلعراب البين عكون يف الك ماا حال نطقها .واإلعراب و التغري الةبين حيصةل يف حركة
ر الك م م تأثري العامل البين د ل ع يها وعمل فيها أما احلرف األ ري فال عتغري مثاله ك مة ( :رجةل) .إذا
د ل ع يها عامل الرفع تقةول :قةام الرجةلُ .ويف عامةل النصةب تقةول :رأعةت الرجةلَ .ويف حالة اجلةر تقةول :مةررا
بالرجلِ.فهةبا الةةتغري الةةبين حصةةل نسةميه اإلعةةراب ففةةي املثةةال األول الك مة مرفوعة ويف املثةةال الثةةاني الك مة
منصوب ويف الثالث الك م جمرورة .إذن اإلعراب عتع ق بآ ر الك م وال عالق له بأول الك م وأو طها ألن
التغري البين حيةد أول الك مة وأو ةطها مة ع ةم ال غة والصةرف أمةا النحةو فمجالةه البحةث عة حكةم

ةر

الك م فقط.
وهذا التغير الذي يحصل في حركة آخر الكلمة نو ان:
-1تغير لفظي :بأن تظهر عالم اإلعراب يف النطق فةال مينةع مةانع مة ظهور ةا كقولنةا( :جةاء

مةد ،ورأعةت

مدًا ،ومررا فم ٍد) .وعكون ذلم يف الك م صحيح اآل ر والغري مضاف .
-2تغير حكمي :وعسمي بالتقدعرين بأن عكون يف الك م مانع مينع م ظهور عالم اإلعراب يف النطق فتعرب
حكما ال لفظا .مثاله( :جةاء الفتةى ،ورأعةت الفتةى ،ومةررا بةالفتى) .فك مة الفتةى مل تةتغري

ر ةا يف مجيةع

احلاالا مع أنها كانت مرفوع يف األول ومنصوب يف الثاني وجمرورة يف الثالث ولك منع م ظهور احلرك
ع يها التعبر لكون اال م خمتوما باأللف املقصورة .فتقول يف إعراب جاء الفتى :جاء فعل ماضي والفتى فاعةل
مرفوع وعالم رفعه ضم مقدرة منع م ظهور ا التعبر .و كةبا تقةول يف البةاقي .فةالتغري إذن يف ةب احلالة
يف احلكم ال يف ال فظ .وعكون التقدعر يف الك م املعت اآل ر واملضاف لياء املتك م.
تنبيه:
مل عبكر املصنف رمحه اهلل احلال الثاني ل ك م و ي البناء وذلم أن الكالم قد عكون معربا عتغري
ر وقد عكون مبينا .والبناء يف الك م  :أن عكون
الك م يف اجلم أو تغريا العوامل الدا

ر ا مال ما حلال واحدة ال عتغري أبةدا مهمةا تغةري موقةع

ع يها .مثالةه :جةاء ةؤال ِء ،ورأعةت ةؤالءِ ،ومةررا بهةؤالءِ .فك مة
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ؤالء ت وم حال البناء ع ى الكسر يف مجيع احلاالا الرفع والنصب واجلر .والبناء عكون يف األمساء واألفعةال
واحلروف.
والبناء أنواع:
ى وإىل وعام احلروف.
 -1السكون :و و األكثر كم ْ وك ْم وم ْ وع ْ
ث ،وقب ُل ،وبع ُد ،وأو ُل ،ودو ُن.
 -2الضم :كمن ُب ،وحي ُ
ب ،والعدد املركب كأح َد عش َر.
 -3الفتح :فعل املاضي اجملرد كضر َ
س ،وحبامِ.
 -4الكسر :كسيبوع ِه ،وحبا ِر ،ولكا ِع ،وأم ِ
(وأقسـامه أربـعـ ة  :رفع ونصب وخفض وجزم فلألسماء مون ذلوا الرفوع والنصوب والخفوض وال جوزم فيهوا
ولألفعال من ذلا الرفع والنصب والجزم وال خفض فيها).
ذكر المصنف أن اإل راب ينقسم إلى أربعة أقسام:
 -1الرفع :و و الةتغري الةبين حيةد

ةر الك مة وعالمتةه الضةم ومةا نةاب عنهةا بسةبب د ةول العامةل املوجةب

ل رفع .وقد عكون با العامةل معنةوين كاالبتةداء تقةول :احلةق أب ةق .فةاحلق مرفةوع باالبتةداء وأب ةق ةو مرفةوع
باملبتةةدأ .وعكةةون العامةةل لفظةةي كحةةدعث ( :ةةبق املفةةردون) .فسةةبق فعةةل مةةاض.واملفردون فاعةةل مرفةةوع لةةد ول
العامل ع يه و و الفعل البين اقتضى رفعه .والرفع عد ل ع ى اال م والفعل كقولم :عورعُ الفالحُ.وإعرابه :عورع
فعل مضارع مرفوع .والفالح فاعل مرفوع.
 -2النصب :و و التغري البين حيد

ر الك م وعالمته الفتح وما نةاب عنهةا بسةبب د ةول العامةل املقتضةي

ل نصب .مثاله :فهمت املسأل  .وإعرابه :فهمت فعل ماض والتاء فاعل.واملسأل مفعول به منصوب بالفتح لةد ول
الفعل ع يه البين اقتضى نصبه .والنصب عد ل ع ى اال م والفعةل كقولةم :لة أنهةرَ الفقريَ.وإعرابةه :لة حةرف
نصب ونفي .وأنهر فعل مضارع منصوب والفاعل مسترت فيه وجوبا تقدعر أنا.والفقري مفعول به.
ر الك م وعالمته الكسرة وما ناب عنهةا بسةبب جةر

 -3الخفض :و و مبعنى اجلر و و التغري البين حيد

الك م فرف اجلر أو باإلضاف  .مثاله :صةعدا ع ةى اجلبةل .وإعرابةه :صةعدا فعةل ماضةي والتةاء فاعةل.وع ى
حرف جر واجلبل ا م جمرور بع ى وعالم جر الكسرة واجلار واجملرور متع قان بصةعدا.واجلر عةد ل فقةط
ع ى اال م وال عد ل ع ى الفعل.
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 -4الجزم :و و تغري حيد

ر الك م وعالمته السكون وما ناب عنها بسبب د ول عامل اجلوم ع ى

الك م م حرف وغري  .مثاله :مل أعاشر ال نيم .وإعرابه :مل حرف جوم.وأعاشر فعل مضارع جمووم ب م
وعالم جومه السكون والفاعل ضمري مسترت فيه وجوبا تقدعر أنا.وال نيم مفعول به منصوب بالفتح  .واجلوم
عد ل فقط ع ى الفعل دون اال م.
الخالصة في أقسام اإل راب:
 -1قسم مشترا بين االسم والفعل :و و الرفع والنصب.
 -2قسم خاص باالسم :و و اجلر.
 -3قسم خاص بالفعل :و و اجلوم.
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باب معرفة المات اإل راب
(للرفع أربع المات  :الضمة والواو واأللف والنون).
ملا فرغ املؤلف م بيان اإلعراب ذكر عالماته اليت تدل ع ةى أقسةامه األربعة  .وقةد تبينهةا ع مةاء النحةو
ع ة طرعةةق ا ةةتقراء كةةالم العةةرب الفصةةحاء .وقةةد ابتةةدأ بةةبكر عالمةةاا الرفةةع الةةيت تةةدل ع ةةى أن الك م ة
مرفوع فبكر أربع عالماا إحدا ا أص ي و ي الضم والباقي الثال عالماا فرعي تنوب ع الضم .

المات الرفع
(فأما الضمة فتكون المة للرفع في أربعة مواضع  :االسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤن
والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء).

السالم

الضمة تكون المة لى الرفع في أربعة مواضع فقط وهي:
الموضع األول :اال م املفرد واملقصود بةه يف بةاب اإلعةراب ةو كةل ا ةم مل عةث ومل جيمةع ومل عكة م حقةا
بهماوال م األمساء اومسة

ةواء كةان مةبكرا

ةو ةفيان وحسةان أو كةان مؤنثةا كةولة ولينة  ،و ةواء

كان امسا إلنسان أو حيوان كأ د أو مجاد كجبل .فاال م املفةرد عرفةع بالضةم والرفةع بالضةم قةد عكةون
ظا را كقوله تعةاىل( :قءلك ء فِْر ءل ْلا َُ وإعةراب اآلعة الكرمية  :قةال فعةل ماضةي مةب ع ةى الفةتح .وفرعةون فاعةل
اسل وإعةراب
(وقءلك ء ُْ ء
مرفوع بالضم الظا رة ع ى ر  .أو عكون مقدرا ال عظهر يف النطق .مثاله :قال تعةاىل :ء

اآلع الكرمي  :الواو حسب ما قب ها .قال فعل ماضي مب ع ى الفتح .ومو ى فاعل مرفوع بالضم املقدرة منع

م ظهور ا التعبر.وجيمع أنواع األمساء املقدرة قولم( :قدم القاضي والفتى وأ ةي) .فةاألول منعةه الثقةل والثةاني
منعه التعبر والثالث منعه اشتغال احملل فرك املنا ب .
تنبيه:
عط ق املفرد يف باب املبتدأ واوو ع ى ما ليس مج وال شبه مج ويف باب العَ م ع ى ما ليس مركبا ويف باب
ال النافي ل جنس واملنادت ع ى ما ليس مضافا وال شبيها باملضاف وإن كان مثنى أو مجعا.
الموضع الثاني :مجع التكسري و و كل ما دل ع ى أكثر م اثنني أو اثنتني مع تغري صيغ اجلمةع عة صةيغ
مفرد كهنةد مجعهةا نةود وجبةل مجعةه جبةال وولةد مجعةه أوالد فةيالحظ أن صةيغ املفةرد ا ت فةت عة صةيغ
اجلمع .و با التغري حيصل يف الشكل

ةو أ ةد و ُأ ةد .أو الوعةادة

ةو صةنو وصةنوان .أو النقصةان

ةو ةمة

وةم .ومسي مجع تكسري ألن مفرد حصل لةه انكسةارحال مجعةه ومل عسة م .فجمةع التكسةري عرفةع بالضةم
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اسل
واء كان منصرفا كقولةه تعةاىل( :قءلك ء ص ْ
لا ُ
كب ُْ ء
ءْ ء

الفتح .وأصحاب فاعل مرفوع بالضم الظا رة يف

وإعةراب اآلعة الكرمية  :قةال فعةل ماضةي مةب ع ةى

ر و و مضاف ومو ةى مضةاف إليةه .وعرفةع إذا كةان غةري

ِ
ْ .انلء ءِك وإعراب اآلع الكرمي  :الواو حرف عطف .ومسةاك معطةوف ع ةى
منصرف كقوله تعاىل ( :ءوءْ ءَّكك ُا تءل ْر ء
ما قب ه مرفوع مث ه بالضم .وترضونها فعل مضارع والواو فاعل واهلاء مفعول به.
الموضع الثال  :مجع املؤنث السامل و و كل ما دل ع ى أكثر م اثنتني مع عادة ألف وتاءيف
مجع فاطم فاطماا وحسن حسناا .ومسي مجعا املا ألن صيغ املفرد

ةر  .تقةول يف

م حال مجعةه ومل عكسةر .ومثالةه:

ِ
كت وإعةراب اآلعة الكرمية  :إذا ظةرف ملةا عسةتقبل مة الومةان .وجةاءك فعةل ماضةي
قال تعاىل( :إِ ءذل ءْكأء ءك لسْ ُا ْؤْء ُ
مب ع ى الفتح.والكاف مفعول بةه.واملؤمناا فاعةل مرفةوع بالضةم الظةا رة .و نةاك حالة واحةدة عكةون رفةع
مجع املؤنث السامل باحلرك املقدرة إذا أضيف لياء املتك م
مب ع ى الكسر يف

و :ةؤالء غنمةاتي .وإعرابةه :ةؤالء ا ةم إشةارة

ل رفع مبتدأ.و غنماا مرفوع بالضةم املقةدرة منةع مة ظهور ةا اشةتغال احملةل فركة

املنا ب و و مضاف والياء مضاف إليه.
تنبيه:
إذا كانةت األلةةف أصة ي يف املفةةرد
أص ي يف املفرد

ةةو قاضةي مجعةةه قضةاة مل عكة مجةةع مؤنةث ،وإذا كانةةت التةةاء

و بيت مجعه أبياا مل عك مجع مؤنث وعكون يف احلالتني مجع تكسري ألن األلةف والتةاء

فيهما غري ائدتني.
الموضع الرابع :الفعل املضةارع الةبين مل عتصةل بةآ ر شةيء ععة الفعةل اجملةرد اآل ةر فيةث مل عتصةل بةآ ر
ضمري رفع م ألف االثنني أو واو اجلماع أوعاء املةاطب أونون توكيد ونون نسوة

و عدرذ وع هو وعةرت فهةبا

لعُ يلء ْا ُلا
عرفع بالضم الظا رة إن كان صحيح اآل ر وبالضم املقدرة إن كان معتل اآل ر .مثاله قةال تعةاىل ( :ءو م
لْلء ِمة وإعراب اآلع الكرمي  :الواو حرف عطف .واهلل لفظ اجلاللة مبتةدأ مرفةوع بالضةم يف ةر  .وعةدعو
إِ ءَل ْ
فعل مضارع مرفوع بالضم املقدرة منع م ظهور ةا الثقةل.وإىل اجلنة جةار وجمةرور متع قةان بيةدعو واجلم ة يف
ل و .أما إذا اتصل به ضةمري رفةع أعةرب بةاحلروف .وإذا اتصةل بةه نةون التوكيةد ونةون النسةوة كةان مبنيةا
كما يأتي بيانه.

(وأما الواو فتكون المة للرفع في موضعين :فوي جموع الموذكر السوالم وفوي األسوماء الخمسوة وهوي  :أبووا
وأخوا وحموا وفوا وذو مال).
الواو المة فر ية للرفع وتكون المة ليه في موضعين فقط:
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الموضع األول :مجع املبكر السامل و و كل ما دل ع ى أكثر م اثنني بوعادة واو ونون أو عاء ونون يف
و

مد مجعه

مدون وصاحل صةاحلون و كةبا .ومسةي ةاملا ألن مفةرد

ةر

ة مت صةيغته حةال اجلمةع ومل

تتغري بوعادة أو نقصان أو يف الشكل .وعشرتط يف با اجلمع ثالث شروط :أن عكون ملبكر وأن عكون لعاقل
وأن عكون اليا م التاء .فهبا اجلمع عرفع بالواو نياب ع الضم  .مثالةه ( :ءويلء ْاءْئِ )لك يلء ْف ءلر ُ لسْ ُا ْؤُِْلا ءَ وإعةراب اآلعة
الكرمي  :الواو حرف ا تنناف .وعوم ظرف مان و و مضافوإذ ظرف ملا مضى م الومان و ةو مضةاف إليةه يف
ل جر .وعفرح فعل مضارع مرفوع بالضم الظا رة يف

ر  .واملؤمنون فاعةل مرفةوع بةالواو ألنةه مجةع مةبكر

امل .وكبلم ما أحلقه النحاة به م األلفاظ اليت تشةبه صةورته ومل تتحقةق فيهةا مجيةع الشةروط ترفةع بةالواو
و( :أولو ،وأ ون ،وعاملون ،و نون ،ومنون ،وأرضون ،وواب ون ،وألفاظ العقود عشرون وبابها).
الموضع الثاني:األمساء اومس وقد وضحها املصنف بقوله أبوك وأ وك ومحوك وفوك وذو مال .وبعض النحاة
عوعد امسا اد ا نوك ولك األكثر ع ى االقتصار ع ى اومس  .فهب األمساء اومس ترفع بالواو نياب
اه ْم
ع الضم  .تقول :أبوك رجل عامل .وعشرتط إلعرابها أربع شروط يأتي بيانها .مثاله :قال تعاىل( :قءك ء صءُِ ُ
وإعراب اآلع الكرمي  :قال فعل ماضي مب ع ى الفتح .وأبو فاعل مرفوع بالواو ألنه م األمساء اومس و و
مضاف.و م ضمري متصل يف

َ إِ ءَل صءِهءك ِْمك وإعراب اآلع
ءي م
اس ُ
ف ءوص ُ
ءخاتُ ص ء
ل جر باإلضاف  .وقال تعاىل( :قءكسُال سءهُ ُ

الكرمي  :قالوا فعل وفاعل .وليو ف الالم الم االبتداء وعو ف مبتدأ مرفوع بالضم الظا رة يف

ر  .وأ و

الواو حرف عطف وأ و معطوف ع ى عو ف مرفوع بالواو ألنه م األمساء اومس و و مضاف .واهلاء مضاف
إليه.وأحب أفعل تفضيل ونائب الفاعل مسترت فيه.وإىل حرف جر.وأبينا جمرور بالياء ألنه م األمساء
اومس .ومنا جار وجمرور أعضا وكال ما متع قان بأحب .واجلم يف

ل مفعول به مقول القول.وقال تعاىل:

( ءوإِنمُ سء ُكو ِل ْي )م وإعراب اآلع الكرمي  :الواو عاطف .وإن حرف توكيد ونصب .واهلاء ضمري متصل يف
نصب امسها .والالم الم االبتداء .وذو و مرفوع بالواو ألنه م األمساء اومس و و مضاف .وع م مضاف إليه
ل

جمرور بالكسرة.
(وأما األلف فتكون المة للرفع في تثنية األسماء خاصة).
العالم الثالث م عالماا الرفع األلف وتكون عالم يف موضع واحد و املثنى .و و كل مةا دل ع ةى اثةنني أو
اثنتني بوعادة ألف ونون أو عاء ونون يف

ر

و رجالن وطالبةان وأ تةان و عتةان .فةاملثنى عرفةع بةاأللف نيابة عة

الضم حال رفعةه .مثالةه :قةال تعةاىل( :قءلك ء ءً ُْ ءلة َِ وإعةراب اآلعة الكرمية  :قةال فعةل ماضةي مةب ع ةى الفةتح.
ورجةةالن فاعةةل مرفةةوع بةةاأللف ألنةةه مثنةةى .و نةةاك ألفةةاظ أربعة أحلقةةت بةةاملثنى مةةع ة ةةف شةةروطها ملشةةابهته يف
لعِ
الصورة و ي(:اثنان،واثنتان،وكال،وك تا) .بشرط إضافتهما ل ضمري .مثاله :قال تعاىل( :إِ مَ ِلل ما ءة لس مش ُلِاًِ ِلْ ءلا م
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لثْلءك ل ءشر ءيِرل وقال تعاىل( :فءكنْل ءفار ِ
ِ
ِ
ِ
ءي ُلا ُءك ص ْءو كِ ءة ُءلك فاثنةا
ءء ْ
ء ء ْ
ت ْْ ُ لثْلءل)ءك ءل ْشءرةء ءلْهل ك وقال تعاىل( :إ مْك يءلُْليَُء ما لْ ءلا ءك لسُْْءل ءلر ص ء
واثنتةةان وكال مةةا املةةبكورة يف اآلعةةاا ك ةةها مرفوع ة بةةاأللف ألنهةةا م حق ة بةةاملثنى يف احلكةةم .أمةةا ك تةةا
لْلءمل)ء ل ْ ِ
لِ صُ ُكيء ءِللك مرفوع ة بالضةةم املقةةدرة ألنهةةا مضةةاف ال ةةم ظةةا ر فتعةةرب
املةةبكورة يف قولةةه تعةةاىل( :كِْي)ءللك ْ
لني ءتءل ْ
إعراب املقصور وقد منع م ظهور احلرك التعبر.
( وأما النون فتكون المة للرفع في الفعل المضوارع إذا اتصول بوه ضومير التثنيوة أو ضومير جموع أو ضومير
المؤنثة المخاطبة).
العالم الرابع م عالماا الرفع النون وتكون عالم يف موضع واحد و الفعل املضارع البين اتصةل بةه ضةمري
رفع م ألف التثني وواو اجلماع وعاء املةاطب

و :تتفقهان وعتفقهون وتةتفقهني .وعسةمى عنةد النحةاة باألفعةال

ما ُم
(ولسل ْ
اومس وعسمى باألمث اومس  .فهةب األفعةال ترفةع بثبةوا النةون نيابة عة الضةم  .مثالةه :قةال تعةاىل :ء
لا ءا ِلَ وإعراب اآلع الكرمي  :الواو ابتدائي  .والنجم مبتدأ مرفوع بالضم يف ر  .والشجر معطوف
ماُر يء َّْ ُ
ءولسش ء

ع يه مرفوع بالضم يف ر  .و عسةجدان فعةل مضةارع مرفةوع بثبةوا النةون ألنةه مة األفعةال اومسة واأللةف يف
ل رفع فاعل واجلم الفع ي يف ل رفع و .وقال تعاىل( :لسم ِكيا يلُ ْؤُِْا ءَ ِ سَْءْه ِ
َ وإعراباآلع الكرمي  :البع
ء
ا ةةم موصةةول مةةب ع ةةى الفةةتح يف ةةل جةةر صةةف ل متقني.وعؤمنةةون فعةةل مضةةارع مرفةةوع بثبةةوا النةةون ألنةةه مة

األفعال اومس والواو ضمري متصل يف ةل رفةع فاعل.وبالغيةب جةار وجمةرور متع قةان بيؤمنون.ومج ة عؤمنةون
لعِ وإعةةراب اآلعةة الكرميةة  :اهلمةةوة
لني ِْل ْلا ص ْءْ ل ِر م
صةة املوصةةول ال ةةل هلةةا مةة اإلعةةراب .وقةةال تعةةاىل( :صءتءل ُْ ءاُِل ء
لال تفهام اإلنكارين .وتعجبني فعل مضارع مرفوع بثبةوا النةون ألنةه مة األمثةال اومسة وعةاء املةاطبة ضةمري
متصل يف

ل رفع فاعل .وم حرف جر .وأمر جمرور بالكسرة يف

ر و و مضاف واجلار واجملرورمتع قةان

بتعجبني .واهلل لفظ اجلالل مضاف إليه جمرور بالكسرة.

ـالمـات النـصـب
(وللنصب خمس المات  :الفتحة واأللف والكسرة والياء وحذف النون).
شرع املصنف يف بيان عالماا نصب اال م والفعل املضارع فبكر مخس عالماا عالم أص ي و ي الفتح
وأربع عالماا فرعي تنوب عنها و ي األلف والكسرة والياء وحبف النون ،فكل عالم م
اومس إذا وجد شيء منها يف

ر الفعل دل ع ى انتصاب الك م .
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( فأما الفتحة فتكون المة للنصب في ثالثة مواضع  :في االسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا
دخل ليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء).
الفتحة تكون المة لى النصب في ثالثة مواضع:
الموضع األول :االمساملفرد وقد بق بيانه واء كان منصرفا أو غري منصرف .ومثاله :قال تعاىلَّ ( :اتقُوا
الَّ َه) .وإعراب اآلع الكرمي  :اتقوا فعل أمر مب

ع ى حبف النون وواو اجلماع فاعل .ولفظ اجلالل مفعول

به منصوب وعالم نصبه الفتح الظا رة ع ى

ر  .وقد تكون مقدرة إذا كان اال م مقصورا كالفتى

و و  .تقول :لقنت الفتى در ا.
(وتءلءر
الموضع الثاني :مجع التكسري وقد بق بيانه واء كان منصرفا أو غري منصرف .مثاله :قال تعاىل :ء
لْلُِءك ء وإعراب اآلع الكرمي  :الواو حرف عطف .وترت فعل مضارع مرفوع لتجرد ع الناصب واجلا م مرفوع
ْ
بالضم املقدرة منع م ظهور ا التعبر والفاعل ضمري مسترت فيه وجوبا تقدعر أنت .واجلبال مفعول به منصوب

بالفتح الظا رة ع ى

(وصءنْ ِْ ُاال ْلأ ءءي ءْ
ر  .وقد تكون الفتح مقدرة كما يف قوله تعاىل :ء

الموضع الثال  :الفعل املضارع اجملرد وقد بق بيانه فإذا د ل ع يه أداة نصب كان منصوبا بالفتح  .ومثاله:
اْ ءِك وإعراباآلع الكرمي  :ل حرف نفي ونصب وا تقبال .وعنال فعل مضارع منصوب
قال تعاىل( :سء ْا يلءءك ء م
لعء ُْلُ ُ
ب وعالم نصبه فتح ر  .واهلل لفظ اجلالل منصوب ع ى التعظيم وعالم نصبه فتح ر  .وحلوم فاعل
مرفوع وعالم رفعه ضم

ر و و مضاف واهلاء مضاف إليه.

(وأما األلف فتكون المة للنصب في األسماء الخمسة نحو  :رأيت أباا وأخاا وما أشبه ذلا).
األلف تكون المة للنصب في موضع واحد:
األسماء الخمسة :و ي أبوك وأ وك ومحوك وفوك وذو اليت مبعنى صاحب .فهب األمساء اومس إذا نصبت
بالفعل او بأدواا النصب تكون منصوب باأللف .كقولم :رأعت أباك وا اك ومحاك .فهب األمساء منصوب
ءي )ا ِْ ْا ًِ ءْكسِ ُْ ْم وإعراب اآلع
باأللف نا ألنها مفعول به .ومثاله يف القر ن:قال اهلل تعاىل ( :ءْك ءكك ءَ ُُمء ما ٌا صءء ص ء
الكرمي  :ما نافي  .وكان فعل ماض ناقص ترفع اال م وتنصب اوو .و مد ا م كان مرفوع وعالم رفعه
الضم يف
بالكس يف

ر  .وأبا ا م كان منصوب باأللف ألنه م األمساء اومس و و مضاف .وأحد مضاف إليه جمرور
ر  .وم رجالكم جار وجمرور متع قان بصف

ظ
(وءَْن ءف ُ
بوف ألحد تقدعر ا كائ  .وقال تعاىل :ء

كَن وإعراب اآلع الكرمي  :الواو حرف عطف .و فظ فعل مضارع مرفوع بالضم لتجرد ع الناصب
ءخ ء
صء
واجلا م والفاعل ضمري مسترت فيه وجوبا تقدعر

 .وأ ا مفعول به منصوب وعالم نصبه األلف ألنه م

األمساء اومس و و مضافونا مضاف إليه ضمري متصل يف
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وعشرتط إلعرابها باأللف حال النصب شروط أربع

يأتي بيانها يف باب اإلعراب باحلروف.

(وأما الكسرة فتكون المة للنصب في جمع المؤن السالم).
الكسرة تكون المة لى النصب في موضع واحد:
جمع المؤم السالم :و و مجع النساء البين م مفرد حال اجلمع كاملؤمناا والقانتاا .فهبا اجلمع وما
أحلق به عنصب بالكسرة .ومثاله .قال تعاىل( :خيق هللا لس مَّاا ِ
لت وإعراب اآلع الكرمي :
ء ُ

ع ى الفتح .واهلل لفظ اجلالل فاعل مرفوع بالضم ع ى

ر  .والسمواا مفعول به منصوب بالكسرة نياب ع

الفتح ألنه مجع مؤنث امل .وكبلم تعرب أوالا يف قوله تعاىل( :وإِ َْ ك ما ص ِ
ُوالت َحءْ )
ء

منصوب وعالم نصبه الكسرة يف

ق فعل ماضي مب
فتقول فيها :و إن

ر نياب ع الفتح ألنه م حق لمع املؤنث السامل.

(وأما الياء فتكون المة للنصب في التثنية والجمع).
الياء تكون المة لى النصب في موضعين:
لْ ءُيْءك
الموضع األول :املثنى وما أحلق به وقد يق بيانه .فينصب بالياء نياب ع الفتح  .ومثاله :قال تعاىل ( :ءًِلمءك ءو ْ

ُْ َّْيِ ءا ْ ِني سء ءك وإعراب اآلع الكرمي  :رب منادت حبف منه حرف النداء وتقدعر با رب و و مضاف ونا مضاف

إليه ضمري متصل جمرور باإلضاف  .واجع نا الواو حرف عطفواجعل فعل دعاء مب ع ى السكون وفاع ه ضمري
مسترت فيه وجوبا تقدعر أنت واجعل تنصب مفعولني األول نا و و ضمري متصل مب

يف

ل نصبواملفعول

الثاني :مس مني و و منصوب بالياء نياب ع الفتح ألنه مثنى .وكبلم تعرب اثنني واثنتني يف قوله تعاىل( :إِ ْذ
ني وقوله تعاىل(:قءكسُال ًِلمءك ص ءءْ)ملءك لِثْلءل)ءل ْ ِ
ص ْءً ءس ْيءك إِسءْه ِ م لِثْلءل ْ ِ
ني فتتنصبهما بالياء نياب ع الفتح ألنهما م حق باملثنى.
ء
ْ
م مفرد حال اجلمع كاملؤمنني والقانتني .ومثاله :قال تعاىل:

الموضع الثاني :مجع املبكر السامل و و ما
ِ
ِِ
ني وإعراب اآلع الكرمي  :ننجي فعل مضارع مرفوع لتجرد ع الناصب واجلا م وعالم رفعه
(نلُْا لسْ ُا ْؤْ ء
 .واملؤمنني مفعول به منصوب
ضم مقدرة منع م ظهور ا الثقل والفاعل ضمري مسترت فيه وجوبا تقدعر
وعالم نصبه الياء نياب ع الفتح ألنه مجع مبكر امل .وكبلم تعرب ثالثني منصوب بالياء نياب ع
ِ
ني سءْهليءة ألنه م حق لمع املبكر السامل.
(وءو ء
اس ثءءةث ء
لل ْا ءَن ُْ ء
الفتح يف قوله تعاىل :ء
(وأما حذف النون فيكون المة للنصب في األفعال الخمسة التي رفعها بثبوت النون).
حذف النون يكون المة للنصب في موضع واحد:
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األفعال الخمسة :و ي كل فعل اتصل به ضمري رفع كما بق بيانه .فهةب األفعةال تنصةب فةبف النةون كمةا
أنها ترفع بثبوا النون .فتقول (أنتم تأك ون) حال الرفع بثبوا النون .وتقول( :ل تةأك وا) حةال النصةب فةبف
اْال ءخْهلٌر سء ُْ ْم وإعراب اآلع الكرمي  :الواو حرف ا ةتنناف .وأن حةرف مصةدر
(وصء َْ تء ُ
نُ
النون .ومثاله :قال تعاىل :ء
ونصةةب .وتصةةوموا فعةةل مضةةارع منصةةوب بةةأن وعالم ة نصةةبه حةةبف النةةون ألنةةه م ة األفعةةال اومس ة  .واملصةةدر
املنسبم م أن وما بعد ا مبتدأ تقدعر صومكم .و ري ومبتدأ مرفوع بالضم يف

ر  .ولكم جار وجمةرور

متع قان مري.

المات الخفض
المات  :الكسرة والياء والفتحة).
(وللخفض ثال
انتقل املصنف إىل بيان العالماا اليت تدل ع ى فض الك مة فةبكر ثةال عالمةاا :الكسةرة و ةي العالمة
األص ي اليت اصط ح النحاة ع يها .والياء والفتح و ما عالمتان فرعيتان تنوبان ع الكسرة.
(فأما الكسرة فتكون المة للخفض في ثالثة مواضع :في االسم المفرد المنصرف وجمعالتكسوير المنصورف
وجمع المؤن السالم).
الكسرة تكون المة لى الخفض في ثالثة مواضع:
ةةر كرجةةل وامةةرأةٍ .فةةإذا كةةان

الموضووع األول :اال ةةم املفةةرد إذا كةةان منصةةرفا بةةأن ع حةةق التنةةوع يف
لعِ لسلمر َْحء ِا لسلمرِيه ِم وإعةراب اآلعة الكرمية  :البةاء حةرف جةر.
منصرفا فض بالكسةرة .مثالةه :قةال تعةاىلَّْ ِ ( :ل ِم ر
وا م جمرور بالباء وعالم جر كسر ر واجلار واجملرور متع قان مبحبوف و و مضاف واهلل لفظ اجلالل
مضاف إليه جمرور بالكسرة يف
كسر

ر  .والرمح الرحيم صفتان تابعان ل موصوف يف جر وعالم اجلر فيهمةا

ر ما.

ِ ِ ِ
َ وإعةراب اآلعة الكرمية :
الموضع الثاني :مجع التكسري إذا كان منصرفا .مثاله :قوله تعاىل( :سر رِير ءْلك نءنله ٌ
الالم حرف جر .والرجال جمرور بالالم وعالم جةر كسةر ةر واجلةار واجملةرور متع قةان مبحةبوف يف ةل
رفع و مقدم .ونصيب مبتدأ مؤ ر مرفوع وعالم رفعه ضم

ر.

الموضع الثال  :مجع املؤنث السامل وامل حق به .مثاله :قوله تعاىل( :قُل سرِْياؤِْء ِ
لكت وإعةراب اآلعة الكرمية  :قةل
ُْ

فعل أمر مب ع ى السكون وفاع ه مسةترت وجوبةا تقةدعر أنةت .ول مؤمنةاا الةالم حةرف جةر واملؤمنةاا جمةرور
بالالم وعالم جر كسر

ر واجلار واجملرور متع قان بقل.
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(وأما الياء فتكون المة للخفض في ثالثة مواضع  :في األسماء الخمسة وفي التثنية والجمع).
الياء تكون المة لى الخفض في ثالثة مواضع:
(لًِْ ُُالْ إِ ءَل صءِه ُْ ْم وإعراب اآلع الكرمي  :ارجعوا فعل
الموضع األول :األمساء اومس  .مثاله :قال تعاىلْ :
أمرمب ع ى حبف النون والواو ضمري متصل يف ل رفع فاعل .وإىل أبيكم إىل حرف جر .وأبي جمرور بإىل
وعالم جر الياء نياب ع الكسرة ألنه م األمساء اومس و و مضاف .والكاف ضمري متصل مب
الضم يف

عى

ل جر باإلضاف وامليم عالم ع ى اجلمع.

الموضع الثاني :املثنى وما أحلق به .ومثاله :قوله تعاىل ( :ءي مَّت صءِْليُ ءغ ءَْم ءا ءع لسُْء ْاءريْ ِا وإعراب اآلع الكرمي  :حتى
حرف غاع ونصب .وأب غ فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى وعالم نصبه فتح ر والفاعل
مسترت فيه وجوبا تقدعر أنا .وجممع مفعول به منصوب وعالم نصبه فتح

ر و و مضاف .والبحرع مضاف

إليه جمرور وعالم جر الياء نياب ع الكسرة ألنه مثنى والنون ل تنوع .
الموضووع الثال و  :مجةةع املةةبكر السةةامل وامل حةةق بةةه .مثالةةه :قولةةه تعةةاىل( :فءِإطُْللك ِسلل)ِرني َِّْل ِ
لْه ك وإعةةراب اآلع ة
ءُ ء ْ

الكرمي  :الفاء دا

يف جةواب الشةرط .وإطعةام مبتةدأ مرفةوع بالضةم يف

ةر و ةو

ةبوف تقةدعر فع يةه

إطعةةام و ةةو مضةةاف .و ةةتني مضةةاف إليةةه مة إضةةاف املصةةدر إىل مفعولةةه جمةةرور وعالم ة جةةر اليةةاء نياب ة ع ة
الكسرة ألنه م حق لمع املبكر السامل .ومسكينا متييو منصوب وعالم نصبه فتح

ر.

(وأما الفتحة فتكون المة للخفض في االسم الذي ال ينصرف).
تنوب الفتح عة الكسةرة يف اال ةم الةبين ال عنصةرف .و ةو كةل ا ةم ال عظهةر التنةوع يف

ةر لعةدم

متك اإلعراب فيه فهو ناقص اإلعراب ليس تا ًما.
واالسم الممنوع من الصرف قسمان:
األول :ما ميتنع م الصرف لع واحدة تغ ع ع تني و و نوعان:
-1االسم المختوم بألف التأني

واء كانت مقصورة

و حب ى أو ممدودة

ةو صةحراء .مثالةه يف قولةه تعةاىل:

ْل ْفءرلأ فصفراء نعةت مرفةوع بالضةم مة غةري تنةوع ألنهةا خمتومة بةألف التأنيةث فمنعةت مة
(إِنمُ يلء ُرا ُ إِنلر ءِك ِلء ءر ءلرةٌ ء
الصرف.
و مساجد ،أو و ن مفاعيل

-2صيغة منتهى الجموع واء كان ع ى و ن مفاعل
تعاىل ( :ءَل رِاِْ ْا ِلْع وِهع وْيءالت وَّْ ِ
كْ ُا فصوامع وبيع وص واا ومساجد مرفوع بالضم م غري تنوع ألنهةا
ُ ء ْ ءء ُ ء ءٌ ء ء ء ٌ ءء ء
صيغ منتهى اجلموع فمنعت م الصرف.
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الثاني :ما ميتنع م الصرف لع تني م ع ل تسع .إحدا ما معنوع واأل رت لفظي و ما نوعان:
األول:العلمية وال ميتنع م الصرف إال إذا كان معها إحدت الع ل الست:
-1وزن الفعل :مثل أمحد.
-2زيادة األلف والنون :مثل عثمان.
-3التركيب المزجي :مثل حضرموا.
-4التأني

اللفظي أو المعنوي :مثل ط ح  ،عنب.

-5العدل :مثل عمر.
- 6العجم  :مثل إ حا .
الثاني:الوصفية وال ميتنع م الصرف إال إذا كان معها إحدت الع ل الثال :
-1وزن الفعل :مثل أع م.
-2زيادة األلف والنون :مثل شبعان.
- 3العدل :مثل مثنى وثال ورباع.
(وص ْءو ءيْهلءك إِ ءَل إِِْل ءلر ِله ءهم وإعراب اآلع الكرمية  :الةواو حةرف عطةف .وأوحةى فعةل ماضةي ونةا
ومثاله :قال اهلل تعاىل :ء
ضمري متصل مب ع ى السكون يف ل رفع فاعل .وإىل حرف جر .وإبرا يم جمرور بإىل وعالم جر الفتحة
نياب ع الكسرة ألنه ا م ممنوع م الصرف .واملانع له م الصرف ع تان فرعيتان م ع ل تسع و ةي الع مية
والعجم واجلار واجملرور متع قان بأوحينا.
تنبيه:
ينصرف االسم الممنوع من الصرف في حالتين:
األولى :إذا اقرتن باأللف والالم .و قول اهلل تعاىل( :وصءنْل)م لككِفما ءَ ِ لملَّ ِ
كْ ِا
ء ُْ ء
ءء
الثانية :إذا أضيف إىل غري و قولم( :مررا بأع مِ أ ل القصيم).
المات الجزم
(وللجزم المتان  :السكون والحذف).
بني املصنف أن ناك عالمتان إذا وجدا إحدا ما فهي تدل ع ى جةوم الك مة  .إحةدا ما أصة ي و ةي
السكون واأل رت فرعي تنوب عنها و ي حبف النون.
(فأما السكون فيكون المة للجزم في الفعل المضارع الصحيح اآلخر).
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عكون السكون عالم ع ى اجلوم يف موضع واحد فقةط و ةو الفعةل املضةارع إذا كةان صةحيح اآل ةر
ةةو عقةةرأ وعكتةةب .فةةإذا د ةةل ع يةةه حةةرف جةةوم

ععة مل خيةةتم فةةرف ع ة وكةةبلم مل عتصةةل بةةه ضةةمري رفةةع
بالسكون .مثاله :قوله تعاىل ( :ءَلْ يءيِل ْا ءوءَلْ يُاسءل ْا وإعةراب اآلعة الكرمية  :مل حةرف نفةي وجةوم .وع ةد فعةل مضةارع
جمووم ب م وعالم جومه كون ر وفاع ه مسترت فيه جةوا ا تقةدعر ةو .ومل عولةد الةواو حةرف عطةف .ومل
حرف نفةي وجةوم .وعولةد فعةل مضةارع مةب ملةا مل عسةم فاع ةه جمةووم ب ةم وعالمة جومةه ةكون

ةر ونائةب

الفاعل ضمري مسترت فيه جوا ا تقدعر و.
(وأما الحذف فيكون المة للجزم في الفعل المضارع المعتل اآلخر وفي األفعال الخمسة التوي رفعهوا بثبوات
النون).
الحذف يكون المة للجزم في موضعين:
الموضع األول :الفعل املضارع املعتل اآل ر و و ما كان

ر حرف م حروف الع الثالث  :األلف

و عسعى.

لعء وإعةراب اآلعة الكرمية  :مل حةرف نفةي
لَ إِالم ر
والواو و عدعو .والياء و عقضي .مثاله :قولةه تعةاىل ( :ءَلْ ء ْ ء
ر وفاع ةه مسةترت فيةه
وجوم وق ب .و خيش فعل مضارع جمووم ب م وعالم جومه حبف حرف الع األلف م
جوا ا تقدعر و .وإال أداة حصر .واهلل لفظ اجلالل منصوب ع ى التعظيم وعالم نصبه فتح

ر.

الموضووع الثوواني :األفعةةال اومسةة الةةيت ترفةةع بثبةةوا النةةون .مثالةةه :قولةةه تعةةاىل( :وإَِ تء ْ ِ
لُولْ وإعةةراب اآلعةة
ء
نل ُ
الكرمي  :الواو حرف عطف .وإن حرف شرط جا م جتوم فع ني األول فعل الشرط والثاني جوابه .وتصووا فعل
الشرط جمووم بإن وعالم جومه حبف النون ألنه م األفعةال اومسة وواو اجلماعة ضةمري متصةل مةب ع ةى
ِ
ك ِْ ْا ءل ْزِ لأ ُُْاًِ
السكون يف ل رفع فاعل .وجواب الشرط مج قوله تعاىل( :فءِإ مَ ءذس ء

المعـربـات
( فصل) المعربات قسمان  :قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف).
بني املصنف أن الك ماا اليت عد ها اإلعراب قسمان باعتبار نوع عالمتةه :قسةم عظهةر ع يةه اإلعةراب
با تالف احلركاا يف

ةر الضةم والفتحة والكسةرة .وقسةم عظهةر ع يةه اإلعةراب بةا تالف احلةروف فيةه.

و ةيأتي بيةةان ذلةةم فيمةةا عةةأتي .والقسةةم األول أكثةةر شةيوعا وا ةةتعماال يف كةةالم النةةاذ .وا ةةتنبط النحةةاة ةةبا
التقسيم بدليل اال تقراء .و با الفصل ت ةيص وا تصار ملا بق تفصي ه م أحوال اإلعراب ومواضعه.
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المعربات بالحركات
(فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء :االسمالمفرد ،وجمع التكسير وجمع المؤن السوالم ،والفعول المضوارع
الذي لم يتصل بآخره شيء).
بني املصنف القسةم األول الةبين ععةرب باحلركةاا فةبكر أنةه عشةمل أربعة أنةواع :اال ةم املفةرد ومجةع
التكسري ومجع املؤنث السامل والفعل املضارع البين مل بتصل بآ ر شيء وقد ةبق بيانهةا .وال عةد ل اإلعةراب
باحلركاا نوعا

ر غري ؤالء األربع.

(وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون وخرج ن ذلا ثالثوة أشوياء :جموع
المؤن ِ السالم ينصوب بالكسورة ،واالسومالذي ال ينصورف يخفوض بالفتحوة ،والفعول المضوارع المعتول االخور
يجزم بحذف آخره).
بين المصنف أن القا دة في إ راب هذه األنواع:
ا) .وإعرابه :عبتهل فعل مضارع مرفوع بالضم
-1الرفع بالضمة :مثاله يف ك ها( :عبته ُل أمحدُ والرجا ُل واملؤمنا ُ
ألنه مل عتصل بآ ر شيء .وأمحد فاعةل مرفةوع بالضةم و ةو ا ةم مفةرد .والرجةال معطةوف ع ةى أمحةد مرفةوع
بالضم و و مجع تكسري .واملؤمناا معطوف ع ى مرفوع مرفوع اآل ر بالضم و و مجع مؤنث امل.
-2النصب بالفتحة :مثاله يف ثال منها( :ل أباع َع أمح َد واألصدقا َء) .وإعرابه :ل حرف نفي ونصب .وأباعع فعل
مضارع منصوب بالفتح يف

ر والفاعل ضمري مسترت فيه وجوبا تقدعر أنا .وأمحد مفعول به منصوب بالفتح

و و ا م مفرد .واألصدقاء معطوف ع ى أمحد منصوب بالفتح أعضا و و مجع تكسري.
ا) .وإعرابةةه :مةةررا فعةةل وفاعةةل.
-3الخفووض بالكسوورة :مثالةةه يف ثةةال منهةةا( :مةةررا مبحمة ٍد والرجةةالِ واملؤمنةةا ِ
ومبحمد الباء حرف جر و مد جمرور بالكسرة يف

مد جمرور

ر و و ا م مفرد .والرجال معطوف ع ى

بالكسرة بآ ر و و مجع تكسري .واملؤمناا معطوف ع ى جمرور مكسور اآل ر و و مجع املؤنث السامل.
-4الجزم بالسكون :مثاله يف الفعل املضارع( :مل عتفو ْ الطالب) .وإعرابه :مل حرف نفي وجوم وق ب .عتفو فعل
مضارع جمووم وعالم جومه السكون يف

ر ألنه صحيح اآل ر .الطالب فاعل مرفوع بضم

ويستثنى من هذه القا دة ثالثة أمور:
األول :مجع املؤنث السامل فينصب بالكسرة بدال م الفتح .
الثاني:اال م املمنوع م الصرف فيجر بالفتح بدال ع الكسرة.
الثال  :الفعل املضارع املعتل اآل ر فيجوم فبف

ر بدال م السكون.
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المعـربــات بـالحـروف
(والذي يعرب بالحروف أربعوة أنوواع :التثنيوة ،وجموع الموذكر السوالم ،واألسوماء الخمسوة ،واألفعوال الخمسوة
وهى :يفعالن وتفعالن ويفعلون وتفعلون وتفعلين .فأما التثنية :فترفع باأللف ،وتنصب وتخفض باليواء .وأموا
جمع المذكر السالم :فيرفع بالواو ،وينصب ويخفوض باليواء .وأموا األسوماء الخمسوة :فترفوع بوالواو ،وتنصوب
األلف ،وتخفض بالياء .وأما األفعال الخمسة :فترفع بالنون ،وتنصب وتجزم بحذفها).
بني املصنفاألنواع اليت تعرب باحلروف عع مةا كةان تغةري احلةرف فيةه دلةيال ع ةى تغةري إعرابةه ونطقةه
فبكر أنها أربع أنواع:
 -1المثنى :و و كل ك مة تةدل ع ةى اثةنني أو اثنةتني بوعةادة ألةف ونةون أو عةاء ونةون يف ةر وعشةرتك يف ةب
ِ ِ مِ
يا
الصيغ البكر واألنثى .وحكمه :عُرفع باأللف ،وعُنصب وعُةفةض باليةاء .مثالةه قةال تعةاىل( :قءلك ء ءً ُْ ءلةَ ْ ءلا لسلك ء
ءءلكفُا ءَ وإعراب اآلع الكرمي  :قال فعل ماضي مب ع ى الفةتح .ورجةالن فاعةل مرفةوع بةاأللف ألنةه مثنةى.وم
حةةرف جر.والةةبع ا ةةم موصةةول مةةب ع ةةى الفةةتح يف
املوصول ال

ةةل جرواجل ةار واجمل ةرور متع قةةان بقةةال .وخيةةافون ص ة

ل هلا م اإلعراب.

و ناك أربع ألفاظ تُ حق باملثنى و ي( :اثنان  ،اثنتان  ،كال  ،ك تا).
-2جمع المذكر السالم :و و كل ك م تدل ع ى أكثر م اثنني بوعادة واو ونون أو عةاء ونةون يف
ةةاملا ألن مفةةرد

ةر وعسةمي

ة م حةةال اجلمةةع .فةةإذا مجعةةت صةةاحل ق ةةت صةةاحلون .ومثالةةه تقول(:جةةا َء ا ُملس ة مون) .و(رأع ةتُ

ا ُملس ِمني) .و(مرراُ با ُملسِمني) .فك م املس مون مجع مبكر امل ويف املثال األول كان مرفوع ًا وعالم رفعه
الواو .ويف املثال الثاني منصوبًا وعالم نصبه الياء ،ويف املثال الثالث جمرورًا وعالم جر الياء.
و ناك ألفاظ أحلقتها العرب ملشابهتها يف الصورة مع ا تالل شرط فيها

و( :أولو  ،أ ون  ،أرضون  ،واب ةون

لاَن وإعةراب اآلعة الكرمية :
(يَءيءْ)لءك ص ْءْ ءالسُءلك ءوص ْءهيُ ء
،عاملون  ،ألفاظ العقود عشرون إىل التسعني).ومثاله :قال تعاىل :ء
شغ تنا فعل ماضي مب ع ى الفتح .والتةاء ل تأنيةث .ونةا ضةمري متصةل مةب يف ةل نصةب مفعةول بةه .وأموالنةا
فاعل مرفوع بالضم و و مضاف ونا ضمري متصل مب يف

ل جةر باإلضةاف  .والةواو عاطفة وأ ةون معطوفة

ع ى املرفوع مرفةوع مث ةه بةالواو ألنةه م حةق لمةع املةبكر السةامل و ةو مضةاف ونةا ضةمري متصةل يف
باإلضاف .
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حمُةوكََ ،وفُةوكََ ،وذُو).وتعةرب بةالواو رفعةا وبةاأللف نصةبا وباليةاء
-3األسماء الخمسة :و يَ ( :أبُةوكََ ،وأَ ُةوكَ ،وَ َ
ك فاعل مرفوع وعالم رفعه الواو ألنه
ك) :جاء فعل ماضي مب ع ى الفتح .وأبو َ
جرا .فتقول يف إعراب (جا َء أ ُبو َ
ك) :رأعت فعل ماضي مب ع ى السكون
ت أ َبا َ
م األمساء اومس و و مضاف والكاف مضاف إليه .ويف (رأع ُ
والتةاء يف

ةل رفةع فاعةل .وأبةاك مفعةةول بةه منصةوب بةاأللف ألنةه مة األمسةاء اومسة و ةو مضةاف والكةةاف

مضةةاف إليةةه .ويف (مةةررا بأبيةةم) :مةةررا فعةةل ماضةي مةةب ع ةةى السةةكون والتةةاء يف

ةةل رفةةع فاعةةل .وبأبيةةم

البةةاءحرف جةةر وأبيةةم ا ةةم جمةةرور بالبةةاء وعالمة جةةر اليةةاء ألنةةه مة األمسةةاء اومسة و ةةو مضةةاف والكةةاف
ِ
لاه ْم
ءخ ُ
مضاف إليه .ومثاله يف القةر ن حةال الرفةع قةال اهلل تعةاىلْ ْ( :لا ءيْهل ُ ص ءءْ ءلرُه ْم صءُِ ُ
لاه ْم وقولةه تعةاىل( :إِ ْذ قءلك ء ءَلُ ْلم ص ُ
)
ِ
لكه ْم ُهلاَنل ومثالةه حةال
ءخ ُ
(وإِ ءَل ءللكَن ص ء
(و ءْكأُول صءء ُه ْم ل ءشلكأ يلءُْ ُْلا ءَ وقولةه تعةاىل :ء
ُهاٌَن ومثاله حال النصب قوله تعاىل :ء

اجلر قوله تعاىل(:فءليء ماك ءً ءْ ُُال إِ ءَل صءِه ِ ْم

ويشترط إل راب األسماء الخمسة أربعة شروط:
الشرط األول :أن تكون مكوة فإن كانت مصغرة أعربت باحلركاا.
إشارة مب يف

ل رفع مبتدأ .وأبيم و مرفوع بالضم الظا رة ع ى

ضمري متصل مب يف

و ( :با ُأبيِّم) .وإعرابه :ةبا ا ةم
ر ألنه مصغر و و مضاف والكةاف

ل جر باإلضاف .

الشرط الثاني :أن تكون مضاف فإن كانت مفردة أعربت باحلركاا.
وله جار وجمرور متع قان مو

و( :ولةه أ ) .وإعرابةه :الةواو عاطفة .

بوف .وأ مبتدأ مؤ ر مرفوع بالضم الظا رة ع ى

ر.

الشرط الثال  :أن تكون مضاف لغري عاء املتك م فإن أضفتها ليةاء املةتك م أعربةت باحلركةاا املقةدرة.

ةو:

( با أبي) .وإعرابه :ةبا مبتةدأ .و أبةي ةو مرفةوع بالضةم املقةدرة منةع مة ظهور ةا الثقةل و ةو مضةاف .واليةاء
ضمري متصل يف جمل جر باإلضاف .
الشورط الرابوع :أن تكةةون مفةردة فةإذا ثنيةةت أو مجعةت أعربةت إعةةراب املثنةى واجملمةوع.

ةةو( :أكةرم أبةةواين

وأكرم أبون) .فأبواين فاعل مرفوع باأللف ألنه مثنى .وأبون فاعل مرفوع بالواو ألنه مجع مبكر امل.
 -4األفعال الخمسة :وتسمى كبلم عند النحاة باألمثال اومس و ي كل فعل مضارع اتصل به ألةف االثةنني
أو واو اجلماع أو عاء املةاطب  ،فعند اتصاله بألف االثنني عكون له صةورتان :املةاطةب والغائةب وعنةد اتصةاله
بواو اجلماع عكون له صورتان :املةاطب والغائب ويف عاء املةاطب عكون له صورة واحةدة ،فتقةول :تةأكالن
(أنتما) وعأكالن ( ما) وتأك ون (أنتم) وعأك ون ( م) وتأك ني (أنت).
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إ راب األفعال الخمسة:
 -1ترفع بثبوت النون :تقول :الوعدان عضربان  ،الوعدون عضربون  ،أنت تضربني.
 -2تنصب بحذف النون :فإذا د ل حرف م النواصب ع ى األفعال اومس فإنه عنصب الفعةل وتكةون عالمة
النصب حبف النون ،تقول :ل ْ تأكال ،فتأكال فعل مضارع منصوب ب وعالم نصبه حبف النون.
-3تجزم بحذف النون :كما يف قول اهلل تعاىل( :فءإ َْ ءَلْ تءل ْف ءُيُال ءوسء ْا تءل ْف ءُيُلال وإعراب اآلع الكرمية  :مل حةرف نفةي
وجوم وق ب .وتفع وافعل مضارع جمووم ب م وعالم جومةه حةبف النةون ألنةه مة األفعةال اومسة والةواو ضةمري

متصل مب يف

ل رفع فاعل .ولة تفع ةوا الةواو عاطفة وتفع ةوا فعةل منصةوب ب ة وعالمة نصةبه حةبف النةون
ل رفع فاعل.

أعضاألنه م األفعال اومس والواو ضمري متصل يف

29



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
باب ا أأل أفعا ِل
اضوي :م أفتووْل ا أآل ِخ ِور أبودا.
ارعٌ ،وأ أم ٌر ،نحأ و :ضورب ،ويض ِأورب ،واض ِأوربأ  .ف أالم ِ
(ا أأل أفعال ثالثةٌ:ماض ،ومض ِ
و أاأل أمر :مجزوم أبدا .والمضارع :موا كوان ِفوي أ هو ِلو ِه ِإحأ ودز ا ه
لزوا ِئو ِد ا أأل أربوعِ اله ِتوي يجأ معهوا ق أولوا (أنيأوت) وهوو
از ٌم).
م أرفو ٌ
ع أبدا ،حتهى يدأخل ل أي ِه ن ِ
اصبٌ أ أو ج ِ
بني املصنف رمحه اهلل أقسام األفعال وحكم كل قسم م حيث اإلعراب وعالماا الفعل املضارع.
تعريف الفعل:
الفعةةل يف ال غة احلةةد  .أمةةا يف االصةةطالح فك مة تةةدل ع ةةى معنةةى يف ذاتهةةا مةةع اقرتانهةةا بومةةان ،وقةةد
ا تقرأ ع ماء النحو األفعال فوجدوا أنها ثالث أفعال :فعل ماضي وفعل مضارع وفعل أمر.
 -1الفعل الماضي :و ما دل ع ى وقوع احلد يف الوم املاضي و و أمر نس) قد عكةون يف الةوم البعيةد أو
يف الوم القرعب و يا الكالم حيدد ذلم .مثاله( :قرأا النحو أول الط ب) .م

با عفهم ُبعد مضي الفعل قد

عكون قبل ةنواا كةثرية .و(شةربت القهةوة العصةر) .والوقةت احلةالي منتصةف العصةر فةيفهم منةه قةرب مضةي
الفعل.
 -2الفعل المضارع :و مةا دل ع ةى وقةوع احلةد يف احلةال وعفيةد التجةدد واال ةتمرار وعالمتةه ابتةداه بأحةد
احلروف األربع اجملموع يف قولم (نأعت) .فتقول :نأكل و كل وعأكل وتأكل .وتقول مثال( :أشرح الةدرذ).
فالفعل نا عفيد اال تمرار يف الشرح إال إذا دلت قرعن يف الكالم ع ى أنه ال عفيد اال تمرار.
واحلروف النواصب واجلوا م إذا د ت ع ى الفعل املضةارع قةد تغةري معنةا فتق بةه إىل معنةى املاضةي وقةد تةد ل
ع ى الفعل املاضي فتغري معنا وتق به إىل احلاضر.
 -3فعل األمر :ما ط ب فع ه يف املستقبل وقد عكون يف املسةتقبل القرعةب أو املسةتقبل البعيةد .وعسةمى أمةرا إذا
ِ
ب لسمك ِ وإعةراب اآلعة الكرمية  :قةل فعةل أمةر مةب
كان م األع ى إىل األدنى كقول اهلل تعاىل( :قُ ْ ص ُ
ءلاذُ ِءر ر

ع ى السكون والفاعل مسترت فيه وجوبا تقدعر أنت .وأعوذ فعل مضارع مرفوع بالضم يف

ر والفاعل مسترت

فيه وجوبا تقدعر أنا .وبرب الناذ الباء حرف جر .ورب ا م جمرور مكسور اآل ر و و مضاف والناذ مضاف
إليه جمرور بالكسرة يف ر  .واجلار واجملرور متع قان بأعوذ .وإذا صدر با األمر م املتك م إىل مة كةان
ِ
ب ل ْغ ِف ْلر ِ) وإعةراب
يف مرتبته عسمى التما ا .وم األدنى إىل األع ى عسمى دعاء أو ط با .قال اهلل تعةاىل( :قءلك ء ءً ر
اآلع الكرمي  :قال فعل ماضي مب ع ى الفتح والفاعل ضمري مسترت فيه جوا ا تقدعر و .ورب منادت وحرف
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النداء

بوف.واغفر فعل ط ب مةب ع ةى السةكون والفاعةل ضةمري مسةترت فيةه وجوبةا تقةدعر أنةت .ولةي جةار

وجمرور متع قان باغفر.
حكم األفعال اإل رابي:
-1الفعل الماضي واألصل فيه البناء وهو لى أحوال:
ءخل ءك ِ ءلرصْ ِ ص ِءخهل ِ وإعةراب اآلعة الكرمية :
األولى :عبنى ع ى الفتح إذا مل عتصل بآ ر شيء كقول اهلل تعاىل ( :ءوص ء

الواو عاطف  .وأ ب فعل ماض مب ع ى الفتح والفاعل ضمري مسترت فيه جوا ا تقدعر و .وبرأذ جار وجمةرور
متع قان بأ ب و و مضاف وأ يه مضاف إليه جمرور بالياء ألنه م األمساء اومس و و مضاف واهلاء مضةاف
إليه.
ِ
ِ ُك ل م ءي ل ْ أ وإعةةراب اآلع ة الكرمي ة :
أواتصةةل بةةآ ر تةةاء التأنيةةث السةةاكن كقةةول اهلل تعةةاىل ( :ءوءً َْحءل ِ ءوسل ءلُ ْ
ورمحيت الواو عاطف ورمحيت مبتدأ .وو عت فعل ماضي مب ع ى الفتح والتاء ل تأنيةث والفاعةل ضةمري مسةترت
فيه جوا ا تقدعر ي .وكةل مفعةول بةه منصةوب و ةو مضةاف .وشةيء مضةاف إليةه جمةرور .واجلم ة الفع ية يف
ل رفع و.
لعء ءًِلم ُِاك وإعراب اآلع الكرمي  :دعوا فعل ماضةي مةب ع ةى
أو اتصل به ألف االثنني كقول اهلل تعاىل ( :ءَن ءل ءال م
الفتح وألف االثنني ضةمري متصةل يف ةل رفةع فاعةل .و اهلل لفةظ اجلاللة مفعةول بةه منصةوب بالفتحة يف ةر .
وربهما بدل م لفظ اجلالل اهلل منصوب مث ه و و مضاف واهلاء مضاف إليه.
الثاني :عبنى ع ةى السةكون إذا اتصةل بةه ضةمري رفةع متحةرك تةاء الفاعةل كقةول اهلل تعةاىل( :ص ءءل ِا ْيل)ُ ْم ص ْءْ ءلر ءًِر ُْ ْلم
وإعراب اآلع الكرمي  :اهلموة لال تفهام .وعج تم فعل ماضي مب ع ى السكون والتاء ضمري متصل مب يف
ل رفةع فاعةل واملةيم عالمة اجلمةع .وأمةر مفعةول بةه منصةوب بالفتحة و ةو مضةاف ورب مضةاف إليةه جمةرور
بالكسرة و و مضاف وكم ضمري متصل مب يف

ل جر باإلضاف .

ك وإعراب اآلع الكرمي  :إنا إن حرف نا
أو اتصل به نا الفاع ني كقول اهلل تعاىل( :إِ مَن ُه ْاَن إِسءْه ء
و دنا فعل ماضي مب ع ى السكون ونا ضمري متصل مب يف ل رفع فاعل .وإليم جار وجمرور متع قان
ونا امسها.

بهدنا .واجلم الفع ي يف

ل رفع و إن.

الثال  :عبنى ع ى الضم إذا اتصل بآ ر واو اجلماع كقول اهلل تعاىل( :تء ءك مكرول فءإِذل هم ُْ ِ
نُرو ءَ وإعراب اآلع
ُ ْ ُْ
ُ
الكرمي  :تبكروا فعل ماضي مب ع ى الضم وواو اجلماع ضمري متصل مب يف ل رفع فاعل .وفإذا
الفاء عاطف وإذا فجائي  .و م مبتدأ .ومبصرون و املبتدأ.
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نكتُ
اس ءل ء
وقد عكون بناء املاضي ع ى حرك ظا رة أو ع ى حرك مقدرة كقول اهلل تعاىل( :فءأءسْ ءر ُْ ء
وإعراب اآلع الكرمي  :ألقى فعل ماضي مب ع ى فتح مقدرة منع م ظهور ا التعبر .ومو ى فاعل مرفوع
بالضم املقدرة يف
يف

ر  .وعصا مفعول به منصوب بالفتح الظا رة يف

ر و و مضاف واهلاء ضمري متصل

ل جر باإلضاف .

 -2فعل األمر واألصل فيه البناء لى ما يجزم به مضار ه وله أحوال:
األولى :أن عكون صحيح اآل ر ومل عتصل بآ ر شيء فيبنى ع ى السكون ومثاله قال اهلل تعاىل( :قُ ْم
ِ
ك فءطم ِرِ ْر فكل ب األفعال املبكورة مبني ع ى السكون ألنها جمرد مل عتصل بآ ر ا
فءأءنْك ًْءوءًِم ء
ك فء ءِْرُْ ءوثِهءكِء ء
شيء .وكبلم إذا اتصل بفعل األمر نون النسوة عكون مبينا ع ى السكون و( :ذاك ْرن الدرذ) .وإعرابه:
ذاكر فعل أمر مب

ع ى السكون ونون النسوة ضمري مب

منصوب بالفتح يف

ر.

ع ى الفتح يف

ل رفع فاعل .والدرذ مفعول به

عدا) .وإعرابه :اضرب فعل أمر مب ع ى

الثانية :أن عتصل بآ ر نون التوكيد فيبنى ع ى الفتح

و( :اضرب

الفتح ونون التوكيد ضمري متصل مب ع ى الفتح يف

ل رفع فاعل.و عدا مفعول به منصوب بالفتح يف

الثالثة :أن عتصل به ضمري رفع ألف االثنني أو عاء املةاطب أو واو اجلمع فيبنى ع ى حبف النون.

ر.

و( :حتركا

 ،حتركي  ،حتركوا) .فهب األفعال مبني ع ى حبف النون ألنها اتص ت بضمري رفع.
الرابعة :أن عكون معتال اآل ر عع خمتوما فرف م حروف الع األلف والواو والياء فيبنى ع ى حبف عرف
الع .

و( :اغو ،وا ش ،ارم) .فهب األفعال مبني ع ى حبف حرف الع .

 -3الفعل المضارع واألصل فيه اإل راب ألنه فيه قوة االسم واألصل في األسماء اإل راب وهو أشبه
باالسم في الصيغة والقوة وهو لى أحوال:
األولى :إذا مل عتصل بآ ر شيء فيعرب ع ى حسب العوامل الدا ع يه كما يأتي تفصي ه.
الثانية :إذا اتصل بآ ر نون التوكيد الثقي أو اوفيف كان مبنيا ع ى الفتح

وقول اهلل تعاىل( :سءهُ َّْ ءاء ما

ءوسءهء ُْانء ْا وإعراب اآلع الكرمي  :الالم موطن ل قسم .وعسجن فعل مضارع مب
الثقي ال ل هلا م اإلعراب ونائب الفاعل مسترت تقدعر و .والواو عاطف  .وعكون كسابقه ونون التوكيد
ع ى الفتح ونون التوكيد

نا فيف .
ِ
لت يلُْر ِ ُْ .ءا ص ْءوءال ءَن ُه ما
الثالثة :إذا اتصل به نون النسوة كان مبنيا ع ى السكون كما يف قوله تعاىل ( :ءولسْ ءالس ءا ُ
وإعراب اآلع الكرمي  :الواو عاطف  .والوالداا مبتدأ مرفوع بالضم يف ر  .وعرضع فعل مضارع مب ع ى
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السكون ونون النسوة ضمري متصل مب

ع ى الفتح يف

ل رفع فاعل .وأوالد

مفعول به واجلم الفع ي يف

ل رفع و املبتدأ.
الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء له ثالثة أحوال:
الحالة األولوى :أن عكةون الفعةل جمةردا مل عسةبقه حةرف عامةل .واحلةروف الةيت تسةبق األفعةال قسةمان حةروف
عام وحروف غري عام والعام مثل النواصب واجلوا م وغري العام كالسني و وف وقةد و ةب احلةروف ال
د تءل ُْيء ُا ْلا ءَ  ،فةةسوف مل تةؤثر يف
تعمل يف الفعل وإمنا تد ل ع ى الفعل م أجل املعنى كقول اهلل تعاىل ( :ءكلةم ءس ْلا ء
ُْليِه ِ ءسل ءرءر
الفعل تع مون و ةو فعةل مضةارع مرفةوع بثبةوا النةون ألنةه مة األفعةال اومسة  .وقةال اهلل تعةاىل ( :ءسأ ْ
والسةةني ال تعمةةل أعضةةا .و(قءل ْا يلء ُْيءل ُلم ملعُ ءْللك صءنْلل)ُ ْم ءل ْيهل ِ فهةةب احلةةروف ال تعمةةل يف الفعةةل املضةةارع إذن يف ةةب احلالة
عكون الفعل املضارع مرفوع ا بالضم الظا رة ع ى ر ومثاله قوله تعاىل( :يلثلُِِ م م ِ
يا أء ءلُْالْ وإعراب اآلع
ُءر ُ
لعُ لسك ء
الكرمي  :عثبت فعل مضارع مرفوع بالضم يف ر  .واهلل لفظ اجلالل فاعةل مرفةوع بالضةم يف ةر  .والةبع
منوا ا م موصول وص ته يف

ل نصب مفعول به.

الحالة الثانية :أن عسبق الفعل املضارع ناصب م النواصب الثماني عشرا ففي ب احلال عصةري الفعةل منصةوبا
منل ءلكً ءيل ملَّت تءل)مُِل ءلع ِْيمل)ءل ُِ ْم وإعةةراب اآلع ة
بالفتح ة الظةةا رة أو املقةةدرة ومثالةةه قةةال اهلل تعةةاىل ( :ءوسءللا تءل ْر ء
 .ل ءُ ءْكسْهءل ُِاَُن ءوءاللس ء
الكرمي  :الواو ا تننافي  .ول حرف نصةب ونفةي وا ةتقبال .وترضةى فعةل مضةارع منصةوب ب ة وعالمة نصةبه
الفتحة املقةةدرة يف

ةةر  .وعنةةم جةةار وجمةةرور متع قةةان برتضةةى .واليهةةود فاعةةل مرفةةوع بالضةةم يف

عاطف  .وال ائدة لتأكيد النفي .والنصارت معطوف ع ى اليهود مرفوع بالضم املقدرة ع ةى

ةةر  .والةةواو

ةر  .وحتةى حةرف

جر وغاع  .وتتبةع فعةل مضةارع منصةوب بةأن مضةمرة بعةد حتةى والفاعةل ضةمري مسةترت وجوبةا تقةدعر أنةت .وم ة
مفعول به منصوب و و مضاف و م ضمري متصل مضاف إليه.
الحالة الثالثة :أن عسبق الفعل جا م م اجلوا م فيكةون الفعةل جموومةا وعالمة جومةه السةكون والشةا د مة
كتاب اهلل قوله تعاىل ( :ءَلْ يءيِ ْا ءوءَلْ يلُ ْاسءل ْا وإعةراب اآلعة الكرمية  :مل حةرف جةوم ونفةي وق ةب .وع ةد فعةل مضةارع
جمووم ب م وعالم جومه السكون والفاعل مسترت فيةه جةوا ا تقةدعر ةو .ومج ة مل عولةد معطوفة ع ةى األوىل
وإعرابها كما بق.

الخالصة:
 - 1فعل املاضي مب وله ثالث أحوال تارة عبنى ع ى الفتح وتارة عبنى ع ى السكون وتارة عبنى ع ى الضم.
 - 2فعل األمر مب

ع ى السكون إال إذا اتصل به نون التوكيد فيبنى ع ى الفتح أو اتصل به ضمري رفع

فيبنى ع ى حبف النون أو كان معتل اآل ر فيبنى ع ى حبف حرف الع .
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 - 2فعل املضارع البين مل عتصل بآ ر شيء مرفوع بالضم منصوب بالفتح وجمووم بالسكون إال إذا اتصل
به نون التوكيد فيبنى ع ى الفتح .أو اتصل به نون النسوة فيبنى ع ى السكون.

أدوات النـصـب
واء ،و أالووا ِو،
(فالنواصب شرةٌ ،وهِي :أ أن ،ول أن ،و ِإذ أن ،وك أي ،والم ك أي ،والم ا ألجحودِ ،وحتهى ،و أالجواب ِب أالف ِ
وأ أو)
بني املصنف نا حةروف النصب.والنواصةب مجةع ناصةب و ةى كةل أداة إذا د ةت ع ةى الفعةل املضةارع
نصبته.
هذه األدوات لى ثالثة أقسام:
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القسم األول :عنصب بنفسه مباشرة :و ي أربع ( :أن ،ول  ،وإذن ،وكي).
 -1أن :و ي أم الباب و ي أن املصدرع اليت تقدر مع ما بعد ا مبصدر .و ي حرف مصدر ونصب وا تقبال.
و( :ععجب أن تتبع السن ) .واملعنى ععجب اتباعم السن  .وإعرابه :ععجب فعل مضارع مرفوع وعالم رفعه
الضم الظا رة والنون نون الوقاع والياء ضمري متصل يف

ل نصب مفعول به .وأن حرف مصدر ونصب

وا تقبال .وتتبع فعل مضارع منصوب بأن وعالم نصبه فتح ظا رة ع ى

ر والفاعل ضمري مسترت فيه وجوبًا

ل رفع فاعل .والسن مفعول به .ومثاله قال تعاىل:

تقدعر أنت .واملصدر املؤول م أن وما د ت ع يه يف
لعِ وإعراب اآلع الكرمي  :عرعدون فعل مضارع مرفوع بثبوا النون ألنه م األفعال
ياو ءَ صءَ يُطْ ِفئُالْ نُ ءاً م
(يُِر ُ
اومس والواو ضمري متصل يف ل رفع فاعل .وأن حرف مصدر ونصب وا تقبال .وعطفنوا فعل مضارع
منصوب بأن وعالم نصبه حبف النون ألنه م األفعال اومس والواو فاعل .ونور مفعول به منصوب بالفتح يف
ر و و مضاف ولفظ اجلالل مضاف إليه جمرور بالكسرة يف

ر  .وأن وما د ت ع يه يف تأوعل مصدر

واملعنى :عرعدون إطفاء نور اهلل.
فـائدة:
ِ
ِ
.
قد تقع أ ْن يف الكالم وال تكون ناصب و ى أ ْن املُةَفف م املثق مثاله ( :ءلي ءم صء َْ ءسهء ُْا َُ ْْ ُْ ْم ءْ ْر ء
وأصل الكالم :ع م أنه يكون .فهب أن املةفف وال تعمل يف الفعل البين بعد ا ،ومثال أن العام يف قوله
تعاىل( :وصَ تناْال خريٌ سْم وأن نا مصدرع ناصب أين عصح أن توعل أن والفعل بعد ا وتقدر يف غري القر ن
فتقول :صيامكم ري لكم فاملصدر نا (صومكم) بم م (أن) والفعل بعد ا.
الخــالصــة أن لها ثالثة أحوال:
األول :إذا بق أن فعل عدل ع ى الع م كانت أن خمفف .
الثاني :إذا بق أن فعل عدل ع ى الظ جا يف أن الوجهان املةفف والناصب املصدرع .
الثالث :إذا بق أن فعل ال عدل ع ى الع م وال الظ كانت أن فقط ناصب مصدرع .
 -2لن :و ي حرف نصب ونفي وا تقباحلرف نصب ألنها تنصب الفعل املضارعونفي ألنها تنفي الفع وا تقبال
ألنها حتول املضارع مناحلال إىل املستقبل .ومثاهلقوله تعاىل( :سءا نل ْمؤِْ ءا سءك وإعراب اآلع الكرمي  :ل حرف
نصب ونفي وا تقبال .ونؤم فعل مضارع منصوب ب وعالم نصبه فتح ظا رة ع ى ر والفاعل مسترت فيه
وجوبا تقدعر

 .ولم جار وجمرور متع قان بنؤم .
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 -3إذن :حرف جواب وجواء ونصب.
ويشترط لنصبه للفعل المضارع شروط :
الشرط األول :أن تكون يف أول اجلواب.
ال.
الشرط الثاني :أن عكون الفعل بعد ا مستقب ً
الشوورط الثالوو  :أن ال عُفصةةل بينهةةا وبةةني منصةةوبها الفعةةل الةةبين بعةةد ا بفاصةةل إال القسةةم والنةةداء وال النافيةة
فيتجاو ون عنهم .ومثال الفعل املستويف ل شروط :تقول مل عقول لم (أرعد أن أتفقه بم) .فتقول له :إذن تف ح .أما
إذا ا تل شرط م

ب الشروط مل تنصب إذن وكان الفعل حيننب مرفوعا ألنها أصبحت غري عام .

- 4كي :املصدرع املسبوق بالم التع يةل .ومثالةه قةول اهلل تعةاىل( :سِ ءْ ْله ءة ءأْ ءس ْلا وإعةراب اآلعة الكرمية  :الةالم
حرف تع يل .وكي حةرف مصةدر ونصةب .وال نافية  .وتأ ةوا فعةل مضةارع منصةوب بكةي وعالمة نصةبه حةبف
النون ألنه م األفعال اومس والةواو ضةمري متصةل يف

ةل رفةع فاعةل واملصةدر املنسةبم مة كةي ومةا بعةد ا

جمرور بالم التع يل وتقدعر لعدم أ اكم.
وقد تكون الالم مقةدرة يف الكةالم ومثالةه قولةه تعةاىل ( :ءكل ْ تءل ءرلمر ءلْهلُل ءِلك وإعةراب اآلعة الكرمية  :كةي حةرف
مصدر ونصب .وتقر فعل مضارع منصوب بكي وعالم نصبه الفتح الظا رة ع ى ةر  .وعينهةا فاعةل مرفةوع
بالضم يف

ل جر باإلضاف واملصدر املنسةبم جمةرور بةالم التع يةل

ر وعني مضاف واهلاء ضمري متصل يف

املقدرة وتقدعر إلقرار عينها.
تنبيه:
إذا وقع الفعل بعد كي الغري مسبوق بالم التع يل ف م يف إعرابها وجهان:
-1أن تقدر قبلها الالم فتكون كي تع ي ع ى بابها وعكون الفعل بعد ا منصوبا بها.
 -2أن ال تقدر قبلها الالم فتكون كي حرف جرتفيد التع يل وعكون الفعل بعد ا منصوبا بأن مضمرة وجوبا.
القسم الثاني :و و البين عنصب الفعل املضارع بوا ط (أن) مضمرة جوا ا بعد ا و با و قول البصرعني و و
الصحيح املشهور عند النحاة البع وجدوا أن العرب تارة تظهرأن وتارة تضمر ا ومب ب الكوفيني أن مجيع
أدواا النصب تنصب بنفسها وال حيتاج إىل إضمار (أن) وععم ون بظا ر الكالم .و با القسم حرف واحد.
 -5الم كي التعليلية :مسيت تع ي ي ألنها تبني ع الكالم السابق فما وقع بعد ا ع ملا قب ها .مثاله ( :رتم
ألط ب الع م ع ى عدعم) .فع الوعارة ط ب الع م .وقال اهلل تعاىل( :وصءنزسْ ك إِسءه ِ ِ
ني سِيمك ِ ) .وإعراب اآلع
ء ءء ْ ء
ك لس رك ْكءر س)ُلُءلِر ء
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الكرمي  :أنولنا فعل ماضي مب

ع ى السكون ونا ضمري متصل يف

ل رفع فاعل .وإليم جار وجمرور

متع قان بأنولنا .والبكر مفعول به منصوب بالفتح  .ولتبني فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوا ا بعد الم
كي وعالم نصبه فتح ظا رة ع ى

ر والفاعل مسترت فيه وجوبا تقدعر أنت .ول ناذ جار وجمرور متع قان

بتبني .ومعنى مضمرة جوا ا أين جيو لم يف غري القر ن أن تظهر ا وجيو أن تضمر ا.
القسم الثال  :و و البين عنصب الفعل املضارع بوا ط (أن) مضمرة وجوب ًا أين ال جيو لم لغ أن تظهر ا .و ي
مخس حروف:
 -6الم الجحود :أين النفي .ومسيت ببلم ألن ما وقع بعد الالم منفيا وضابطها أن تكون بعد نفي (ما كان) أو
لعُ سِهُل ءُ رِكِلء ُِ ْم وإعراب اآلع الكرمي  :الواو عاطف .
(مل عك ) أو (غري كائ ) .مثاله :قال اهلل تعاىل ( :ءوءْك ءكك ءَ م
هلل لفظ اجلالل ا م كان مرفوع وعالم رفعه
ومانافي  .وكان فعل ماضي نا عرفع املبتدأ وعنصب اوو.وا ُ
الضم الظا رة ع ى
ظا رة ع ى

ر  .وليعببهم فعل مضارع منصوب بأن مقدرة وجوباً بعد الم اجلحود وعالم نصبه فتح

ر  .والفاعل مسترت فيه جوا ًا تقدعر و .ومج ليعببهم يف

ل نصب و كان.

 -7حتى :و با احلرف م أشكل احلروف عند النحاة و ل ي ا م أم حرف حتى قال الفراء( :أموا ويف
نفسي شيء م حتى) .وا تشك ت ألنها تارة تكون ناصب إذا د ت ع ى األفعال وعشرتط يف عم ها أن عكون
ِ ِ
اس وإعراب اآلع الكرمي :
الفعل بعد ا مستقبال بالنسب ملا قب ها .ومثاله قال اهلل تعاىل (:ءي مَّت يلءْرْ ءع إسءْهلءك ُْ ء
حتى حرف غاع مبنى ع ى السكون.وعرجع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوب ًا وعالم نصبه فتح ظا رة
عى

ر  .وإلينا جار وجمرور متع قان بريجع .ومو ى فاعل مرفوع بضم مقدرة ع ى

ر  .وتقول(:أفعل

الصاحلاا حتى أد ل اجلن ) .فد ول اجلن غاع ل عمل الصاحل.
وتارة تكون جارة إذا د ت ع ى األمساء فهي حرف جر يف ب احلال  .ومثاله قال اهلل تعاىل ( :ءس ءة ٌ ِه ء ءي مَّت
ءْطْيء ِع لسْ ءف ْا ِر فحتى نا مبعنى إىل وتفيد غاع ما بعد ا ملا قب ها .وإعراب اآلع الكرمي  :الم ومقدم مرفوع
بالضم الظا رة .و ي ضمري منفصل مب

ع ى الفتح يف

ل رفع مبتدأ مؤ ر .وحتى حرف جر وغاع  .ومط ع

ا م جمرور فتى وعالم جر الكسرة واجلار واجملرور متع قان بصف

بوف لسالم و و مضاف والفجر

مضاف إليه جمرور بالكسرة.
 -9-8فاء السببيةوواو المعية :املسبوق بنفي أو ط ب فيأتي الفعل املضارع بعةد ا منصةوبا والناصةب لةه حقيقة
أن املضمرة وجوبا .وم شرطها أن عسبقها نفي أو ط ب .والط ةب أنةواع ،وقةد جُمةع النفةي والط ةب يف بيةت شةعر
و ى تسع أشياء مبكورة يف با البيت:
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كمُال.
َت َم َّ وا ْرجُ كباك النَّفيُ قد َ

ض حلَضِّ ِهمُ
مُ ْروَادْ ُع وَانْهُ وَ َ ْل وَاعْ ِر ْ
و با تفصي ها:

-1بعد األمر :كقولم( :أقبل فأحس إليم) .وإعرابه :أقبل فعل أمر مب ع ى السكون والفاعل ضمري مسترت
فيه وجوبا تقدعر أنت .وفأحس الفاء ببي  .وأحس فعل مضارع منصوب بأن مضةمرة وجوبةا بعةد فةاء السةببي
ةةر  .والفاعةةل ضةةمري مسةةترت فيةةه وجوبةةا تقةةدعر أنةةا .وإليةةم جةةار وجمةةرور متع قةةان

وعالمة نصةةبه الفتحة ع ةةى
بأحس .

-2بعد الد اء( :عاربِّ وفق فأعم َل صاحلا) .وإعرابه :عةاحرف نةداء .ورَبِّ منةادت منصةوب وعالمة نصةبه فتحة
مقدرة ع ى

ر منع م ظهور ا اشتغال احملل فركة املنا ةب و ةو مضةاف .وعةاء املةتك م احملبوفة مضةاف
ل جةر واألصةل عةا ربةي .ووفقة فعةل دعةاء مةب ع ةى السةكون والفاعةل ضةمري

إليه مب ع ى السكون يف

مسترت فيه وجوبا تقدعر أنت وعاء املتك م ضمري متصل مب ع ى السكون يف

ل نصب مفعول بةه .وفأعمةل

الفاء ةببي وأعمةل ف عةل مضةارع منصةوب بةأن مضةمرة وجوبةا بعةد فةاء السةببي وعالمة نصةبه الفتحة يف

ةر

ر.

والفاعل ضمري مسترت فيه وجوبا تقدعر أنا .وصاحلا مفعول به منصوب بالفتح الظا رة ع ى
ِِ ِ
ضِب) .وإعراب اآلع الكرمي  :الواو عاطف  .وال
-3بعد النهي :مثاله :قول اهلل تعاىل ( :ءوالء تءطَْء ْال فه فءلهءا م ءليءْه ُْ ْم غء ء
نا ي  .وتطغوا فعل مضارع جمووم بال النا ي وعالم جومه حبف النون ألنه م األفعال اومس  .وفيه جار
وجمرور متع قان بتطغوا .وفيحل الفاء ببي وحيل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببي
وعالم نصبه الفتح يف

ر  .وع يكم جار وجمرور متع قان بيحل .وغض) فاعل مرفوع بالضم املقدرة يف

ر منع م ظهور ا اشتغال احملل فرك املنا ب و و مضاف .والياء ضمري متصل مب يف

ل جر إضاف .

ومثال الواو بعد النهي:
ال تنهَ ع

ت عظيم.
عار ع يم إذا فع َ

ُُق وتأتىَ مث ه

ففعل تأتي منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو املعي ألنه وقع بعد النهي.
-4بعد االسوتفهام :مثالةه :قولةه تعةاىل( :فءل ءِل ْ سءءلك ِْ ْلا ُيل ءف ءُكأء فءلهء ْشل ءف ُُال سءءلك وإعةراب اآلعة الكرمية  :فهةل الفةاء حةرف
عطف و ل حرف ا تفهام .ولنا جار وجمرورمتع قان مبحبوف يف

جةةر ائةةد وشةةفعاء جمةةرور مب ة لفظ ةاً مرفةةوع

ةل رفةع ةو مقةدم .ومة شةفعاء مة حةرف

ةالً ع ةةى االبتةةداء .فيشةةفعوا الفةةاء ل س ةببي لوقوعهةةا يف جةةواب

اال تفهام وعشفعوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببي وعالم نصبه حبف النةون ألنةه مة
ل رفع فاعل .ولنا جار وجمرور متع قان بيشفعوا .ومج

األفعال اومس وواو اجلماع ضمري متصل مب يف
ل لنا معطوف ع ى ما قب ها.
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-5بعد العرض :مثاله( :أال تنول عندنا فنكرمم) .وإعرابه :أال حرف عرض .وتنول فعل مضارع مرفوع بالضم
الظا رة ع ى
يف

ر والفاعل ضمري مسترت فيه وحوبا تقدعر أنت .وعندنا ظرف مكان منصوب بالفتح الظا رة
ل جر باإلضاف والظرف متع ق بتنول .فنكرمم الفاء ةببي

ر و و مضاف ونا ضمري متصل مب يف

ونكةةرم فعةةل مضةةارع منصةةوب بةةأن مضةةمرة وجوبةةا بعةةد فةةاء السةةببي وعالم ة نصةةبه الفتح ة الظةةا رة يف
 .والكاف ضمري متصل مب يف

والفاعل ضمري مسترت فيه وجوبا تقدعر

ةةر

ل نصب مفعول به.

مق وصء ُكا ِْا لس م ِِ
ِ
ءْ ) قء ِر )
ني وإعراب اآلع الكرمي :
يَ فءأء م
نكْل ء
-6بعد التحضيض :مثاله :قال تعاىل( :سء ْاءال صء مخ ْرتءِِن إ ءَل ص ء
ْا ء ء ر ء
لوال حرف حتضيض .وأ رت فعل ماضي مةب ع ةى السةكون والتةاء ضةمري متصةل مةب يف ةل رفةع فاعةل.
والنون ل وقاع  .والياء ضمري متصل مب يف
صف ألجل جمرورة مث ه بالكسرة يف

ل نصب مفعول به .إىل أجل جار وجمرور متع قان بأ رت  .قرعب

ر  .وفأصةد الفةاء ةببي وأصةد فعةل مضةارع منصةوب بةأن مضةمرة

وجوب ًا بعد الفاء السببي وعالم نصب الفتح يف

ر والفاعل ضمري مسترت فيه وجوباً تقدعر أنا .وأكة الةواو

حرف عطف وأك فعل مضارع ناقص جمووم بةالعطف ع ةى

ةل فأصةد .فيكون املعنةى :إن أ ةرت أصةد

وأك  .وا م أك ضمري مسترت فيه وجوب ًا تقدعر أنا .وم الصاحلني جار وجمرور متع قان مبحبوف يف

ةل

نصب و أك .
لِ ءْ ءُ ُِل ْلم فءلأءفُ ءاز فءل ْلازل ءل ِ هاللك وإعةةراب اآلع ة الكرمي ة  :عةةا حةةرف نةةداء
-7بعوود التمنووي :مثالةةه :قةةال تعةةاىل( :يسءْهل)ءل ِلِن ُكْل ُ

واملنادت

بوف .وليت ليت حرف مت ونصب والنون ل وقاع وعاء املتك م ضمري متصةل مةب يف

امسها .وكنت كان الناقص وامسها وكنت يف

ةل نصةب

ل رفع و ليت .ومعهم ظرف مكةان متع ةق مبحةبوف ةو

كنةةت و ةةو مضةةاف و ةةاء الغائةةب ضةةمري متصةةل مةةب يف

ةةل جةةر باإلضةةاف  .فةةأفو الفةةاء ل سةةببي وأفةةو فعةةل

مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد فاء السببي والفاعل ضمري مسةترت فيةه وجوبة ًا تقةدعر أنةا .وفةو اً مفعةول
مط ق منصوب بالفتح الظا رة يف

ر  .وعظيما صف منصوب بالفتح الظا رة يف

ر.

-8بعد الترجي :مثاله :قوله تعاىل( :سمُيِر صءِليُ ُغ ْلأءسُكب صءسُكب لس مَّاكو ِ
لت فءلأءطميِ ءع وإعةراب اآلعة الكرمية  :لع ةي لعةل
ء ْ
ْء ء ْء ء ء ء
حرف ترج نا عنصب اال م وعرفع اوو وعاء املتك م ضمري متصل مب يف ل نصةب ا ةم لعةل .وأب ةغ فعةل
مضةةارع مرفةةوع بالضةةم يف
بالفتح الظا رة يف
بالفتح يف

ةةر والفاعةةل ضةةمري مسةةترت فيةةه وجوبةةا تقةةدعر أنةةا .واأل ةةباب مفعةةول بةةه منصةةوب

ر  .ومج أب غ األ باب يف

ةل رفةع ةو لعةل .أ ةباب بةدل عة األ ةباب منصةوب مث ةه

ر و و مضاف والسماواا مضاف إليه جمرور بالكسرة يف

ر  .فأط ع الفاء ببي وأط ةع فعةل

مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السةببي وعالمة نصةبه الفتحة يف
وجوبا تقدعر أنا.
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ض لءليءْه ِِ ْم فءلهء ُااتُال وإعراب اآلع الكرمي  :ال نافي  .وعقضى فعل مضارع مب
-9بعد النهفي( :ءال يلُ ْر ء
عسم فاع ه مرفوع بالضم املقدرة ع ى األلف منع م ظهور ا التعبر .وع ي جار وجمرور و و مضاف واهلاء

ع ى ما مل

ضمري متصل يف

ل رفع نائب فاعل .فيموتوا الفاء السببي وميوتوا فعل

ل جر باإلضاف واجلار واجملرور يف

مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا وعالم نصبه حبف النون ألنه م األفعال اومس والواو ضمري متصل
ل رفع فاعل.

مب يف

الخـالصـة:
أن الفعل املضارع إذا وقع بعد فاء السببي أو واو املعي وكانت واحدة منهما جوابًا لواح ٍد م

ب

األمور التسع كان الفعل منصوبًا.
 -10أو :و ي حرف عطف تعطف اال م ع ى اال م ،واجلم ع ى اجلم  ،كقولم( :جاء عد أو عمرو).
ت عدًا أو عمرًا) .وال تكون عام يف الفعل البين بعد ا إال إذا كانت مبعنى إال اال تثنائي أو مبعنى إىل
و(رأع ُ
الغائي فإذا جاء بعد ا الفعل املضارع عكون منصوباً بأن مضمرة وجوباً:
مثال (أو) التي بمعنى إال االستثنائية( :ألقتَُ َّ الكاف َر أو عُسِ َم) .وإعرابه :ألقت الالم املوطن ل قسم .وأقت
فعل مضارع مب

ع ى الفتح التصاله بنون التوكيد والفاعل ضمري مسترت فيه وجوبا تقدعر أنا .والكافر

مفعول به منصوب وعالم نصبه فتح ظا رة ع ى

ر  .وأوحرف عطف مبعنى إالّ.وعس م فعل مضارع منصوب

بأن مضمرة وجوب ًا بعد أو وعالم نصبه فتح ظا رة ع ى
مثال (أو) التي بمعنى إلى الغائية( :أللومنَّم أوْ تقض َي

ر.
حقّي) .وإعرابه :أللومنم الالم املوطن ل قسم .وألوم

فعل مضارع مب

ع ى الفتح التصاله بنون التوكيد والفاعل ضمري مسترت وجوبا تقدعر أنا .والكاف ضمري

يف

فعل مضارع منصوب بأن املضمرة

متصل مب

ل نصب مفعول به .أو حرف عطف مبعنى إىل .تقضي

وجوبا بعد بعد أو وعالم نصبه الفاحت الظا رة يف
ضمري متصل يف

ر  .والنون ضمري متصل مب

يف

ل رفع فاعل .والياء

ل نصب مفعول به.

تنبيه:
ضابط أو اليت مبعنى إال اال تثنائي  :أن عكون ما بعد ا عنقضي دفع واحدة .وضابط أو اليت مبعنى
إىل الغائي  :أن عكون ما بعد ا عنقضي شيناً فشيناً.
أدوات الجزم
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والجوازم ثمانية شر ،وهي :ل أم ،ل هما ،أل أم ،أل هما ،والم األمور والود اء ،وال فوي النههوي ِ والود اء ،و ِإ أن ،وم أ
ون،
(
ِ
الشعر خاصة).
ي ،ومتى ،وأيهان ،وأين ،وأنهى ،وحيثما ،وكيفما ،وإذا في ِ
ومهما ،وإ أذما ،وأ ُّ
ابتدأ املصنف يف بيان جوا م األفعال .واجلوا م :مجع جا م و ى أدواا جتوم الفعل إذا د ت ع يه و ي
مثاني عشر ع ى رأين املصنف وقد ا ت ف النحاة يف عدد ا فمنهم م جع ها أقل ومنهم م جع ها أكثر.
وهذه األدوات من حي العمل لى قسمين:
القسووم األول :مووايجزم فعووال واحوودا :و ةةي ةةت َ (:ل ْم  ،لَمَّةةا  ،أ َل ة ْم  ،ألَمَّةةا  ،والم األمةةر والةةدعاء  ،وال يف النَّه ةيِ
والدعاء) .فإذا جومت فعال واحدا فقد مت عم ها .فإذا ق ت(:مل عُدَّرِّذْ الشي ُ اليو َم) .متت اجلم ومل تط ب فعال
ر.
 -1لم :مثاله :قوله تعاىل ( :ءَلْ يءيِ ْا ءوءَلْ يُاسء ْا وإعراب اآلع الكرمي َ :ل ْم حرف نفةي وجةوم وق ةب .وع ةد فعةل مضةارع
جمووم بة م وعالم جومه السكون والفاعل ضةمري مسةترت فيةه جةوا ا تقةدعر ةو .ومل عولةد تعةرب كمةا ةبق.
واجلم معطوف ع ى ما قب ها.
فـائـدة:
ال عوجد فعل بدون فاعل فإذا ورد الفعل فانظر يف يا الكالم فإن كةان نةاك ا ةم ظةا ر مةبكور
عقب الفعل فهو الفاعةل وإال فهةو مقةدر عةدل ع يةه ةيا الكةالم السةابق فةإن كةان الفاعةل ضةمريًا غائبةا فهةو
مسترت جوا ا وإن كان ضمريا ملتك م أو خماطب فهو مسترت وجوبا.
 -2لـ همـا :مثاله :قوله تعاىل( :سء ماك ي ُكوقُال ءل ءك ِ
لب وإعراب اآلع الكرمي  :ملَّا حرف نفي وجةوم وق ةب .وعةبوقوا فعةل
ء
مضارع جمووم بة مَّا وعالم جومه حبف النةون ألنةه مة األفعةال اومسة وواو اجلماعة ضةمري متصةل مةب يف
ل رفع فاعل .وعباب مفعول به منصوب بفتح مقدرة منع م ظهور ا اشتغال احملل فرك املنا ب .
 -3أل أم :املؤلف عد ا م اجلوا م وأكثر النحاة مل ععدو ا ألنها يف احلقيق لو تأم نا ا لوجدنا ا ي نفةس مل
عد فيها موة اال تفهام فصارا أمل .وكبلم أملةا .لكة نسةري ع ةى كةالم املؤلةف ومثالةه :قولةه تعةاىل( :صءءَلْ
ْ ْا ءًءك  .وإعراب اآلع الكرمية  :أمل اهلمةوة ل تقرعةر ومل حةرف نفةي وجةوم وق ةب .ونشةرح فعةل مضةارع
نء ْشءر ْ سء ء
ك ء
جمووم بة م وعالم جومه السكون والفاعل ضمري مسترت فيةه وجوبةا تقةدعر

بنشرح .وصدرك مفعول به منصوب وعالم نصبه الفتح الظا رة يف
مب يف

ر و و مضاف والكاف ضةمري متصةل

ل جرمضاف إليه.
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 -4ألـ همـا :مل تُبكر يف القر ن ومثاهلا( :ألَمَّا أحسة إليةم) .وإعرابةه :أملةا اهلمةوة ل تقرعةر وملةا حةرف نفةي وجةوم
وق ب .وأحس فعل مضارع جمووم بة ما وعالم جومةه السةكون والفاعةل ضةمري مسةترت فيةه وجوبةا تقةدعر أنةا.
وإليم جار وجمرور متع قان بةأحس .
 -5الم األمر والد اء :و ي الم ةتص بالفعل املضةارع .وال فةر بةني الم األمةر والم الةدعاء ال يف رمسهةا وال يف
عم ها لك تُسمى الم األمر عندما تكون م األع ى لألدنى .مثاله :قال تعاىل( :سِهُلْ ِف ْق ذُو ءس ءُ )ة ِْ ْا ءس ُْ)ِ وإعراب
اآلع الكرمي  :لينفق الالم الم األمر وعنفق فعل مضارع جمووم بةالم األمةر وعالمة جومةه السةكون .وذو فاعةل
مرفوع وعالم رفعه الواو ألنه م األمساء اومس و و مضاف .و ع مضاف إليةه جمروروعالمة جةر كسةرة
ظا رة ع ى

ر  .وم

عته جار وجمرور متع قان بينفق.

وتُسمى الم الدعاءعندما تصدر م األدنى لألع ى .مثاله :قال تعاىل( :سِهءل ْر ِ
لك وإعراب اآلعة الكرمية :
ض ءليءْهلءك ءًِم ء
ليقض الالم الم الدعاء وعقض فعل مضارع جمووم بةالم الدعاء وعالم جومه حبف حرف الع اليةاء ألنةه معتةل
اآل ر .وع ينا جار وجمةرور متع قةان ببةيقض .ورب فاعةل مرفةوع وعالمة رفعةه الضةم الظةا رة ع ةى
مضاف .والكاف ضمري متصل مب يف

ةر و ةو

ل جر مضاف إليه.

-6ال الناهيووة وال الوود اء :تسةةمى ال النا ي ة عنةةدما تصةةدر م ة األع ةةى لألدنةةى .ومثالةةه :قولةةه تعةةاىل( :الء ءَْتل ءلز َْ
وإعراب اآلعة الكرمية  :الالنا ية  .وحتةون فعةل مضةارع جمةووم بةةال النا ية وعالمة جومةه السةكون والفاعةل
ضمري مسترت فيه وجوبا تقدعر أنت.
ِ
ِ
ءخطءلأْ ءَن وإعةةراب اآلعةة
ال الةةدعاء :تصةةدر مةة األدنةةةى لألع ةةى .ومثالةةه :قولةةه تعةةةاىل ( :ءًِلمءللك الء تُل ءؤلخ ل ْك ءَن إَِ نمَّللهءك ص ْءو ص ْ

ةةل لةةه مة اإلعةةراب .وتؤا ةةبنا فعةةل مضةةارع جمةةووم بةةةال

الكرمية  :ال دعائية حةةرف مبنةةى ع ةةى السةةكون ال

الدعائي وعالم جومه السكون والفاعل مسترت وجوبا تقدعر أنةت .ونةا ضةمري متصةل مبنةى ع ةى السةكون يف
ل نصب مفعول به.
القسم الثاني :ما يجزم فعلين وهو اثنا شر أداة :فتجوم الفعل األول وعسمى فعل الشرط وجتوم الفعل الثاني
وعسمى جواب الشرط .و ى أدواا فيها معنى الشرط مبعنى اشرتاط حصول فعل الشرط ليتحقق الفعل الثاني
املسمى باجلواب فإذا وقع فعل الشرط وقع بعد جواب الشرط

و قولم (:إن تأا أكرمْم) .شرطت ورتبت

اإلكرام ع ى اإلتيان.
وهذه األدوات لى أربعة أقسام:
قس ٌم :اتُفق ع ى كونها حرف و ي إن.
قس ٌم :ا ت ف فيها ل ي ا م أم حرف و ي إذما والصحيح أنها حرف.
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قس ٌم :ا ت ف فيها ل ي ا م أم حرف و ي مهما والصحيح أنها ا م.
قس ٌم :اتُفق ع ى كونها ا م و ي باقي اجلوا م.
وجواب الشرط :األصل فيه أن عكون فعال وقد عكون مج فإن كان فعال مل حيتق إىل رابط بني فعل
الشرط وجوابه ألن اتصاله ظا ر يف املعنى .وإن كان مج ليس فيها ضمري عرجع إىل فعل الشرط كان ناك
انقطاع يف املعنى فوجب اقرتانه برابط إما الفاء أو إذا الفجائي و ب اجلم ع ى أنواع أربع :
-1جملة اسمية.
-2جملة طلبية.
 -3جملة جامدة.
-4جملة مسبوقة بلن أوقد أوما أو السين أو سوف.
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تنبيه:
الضابط فيما جيب اقرتانه بالفاء أن كل جواب ل شةرط ال عصة ح أن عوضةع مكةان فعةل الشةرط جيةب
اقرتانه برابط عربط بني فعل الشرط وجوابه بالفاء.
 -7أ
إن :ومثالةةةه :قولةةةه تعةةةاىل( :إَِ تءل ُُ لاَُنولْ نلء ُُ ل ْا وإعةةةراب اآلعةة الكرميةة  :إن حةةةرف شةةةرط جةةةا م جيةةةوم فع ةةةني.
ر ألنه م األفعال اومس والواو ضمري متصل
وتعودوافعل الشرط جمووم بإن وعالم جومه حبف النون م
مب يف

ل رفع فاعل .ونعد جواب الشرط جمووم بإن وعالم جومه السكون الظا ر يف

مسترت فيه وجوبا تقدعر

ر وفاع ه ضمري

.

-8من :الشرطي وليست اال تفهامي ومثاله :قوله تعاىل ( :ءْا يلء ُْ ءا ْ ُساأل ُُْي ءلز ِل ِ وإعراب اآلع الكرمي :م ا م
شرط جا م جيوم فع ني يف ل رفع مبتدأ .وععمل فعل الشرط جمةووم بةةم وعالمة جومةه السةكون يف ةر
والفاعل ضمري مسترت فيه جوا ا تقدعر و .و وءا مفعول به منصةوب وعالمة نصةبه الفتحة الظةا رة يف

ةر .

وجيو جواب الشرط مبنى ملةا مل عُسةمى فاع ةه جمةووم بةةم وعالمة جومةه حةبف حةرف الع ة ألنةه معتةل اآل ةر
ونائب الفاعل مسترت فيه جوا ا تقدعر و.
 -9مهما :مثاله :قوله تعاىل( :وقءكسُال ِْاك ءأْتِءك ِِ ِْا ي )ة سِ)َّارءَن ِِبك فءاك ءَْنا سء ء ِ ِ ِ
ني وإعراب اآلع الكرمي  :الواو
ك ِبُْؤْ ء
ْ ء ء ْ ءء ء ء ُ
ء ءْ ء
ا تننافي  .وقالوا فعل ماضي مب ع ى الضم والواو ضمري متصل يف ةل رفةع فاعةل .ومهمةا ا ةم شةرط جةا م
جيوم فع ني يف

ل رفع مبتدأ .وتأتنا فعل الشرط جمووم بةمهما وعالم جومه حبف حرف الع الياء والفاعةل

مسترت فيه وجوبا تقدعر أنت ونا ضمري متصل يف
جار وجمرور متع قان فال

ل نصب مفعول به .وبه جار وجمرور متع قان بتأتنا .وم ع

بوف م الضمري يف به .ولتسةحرنا الةالم الم كةي التع ي ية وتسةحر فعةل مضةارع

منصوب بأن مضمرة جوا ا بعد الم كي والفاعل ضمري مسترت فيه وجوبا تقدعر أنت ونا ضمري متصل مةب يف
ل نصب مفعول به .وبها جار وجمرور متع قان بتسةحرنا .وفمةا الفةاء واقعة يف جةواب الشةرط ومةا نافية تعمةل
عمل ليس .و

ضمري منفصل يف

ل رفع ا م ما .ولم جةار وجمةرور متع قةان مةو لةيس مةؤمنني .ومبةؤمنني

الباء ائدة لتأكيد املعنى ومؤمنني جمرور بالباء وعالم جر الياء ألنه مجع مةبكر ةامل يف
ني) .يف
م ِب ُمؤْ ِم ِن َ
ح ُ َل َ
ما .ومج َ (:فمَا نَ ْ

ةل نصةب ةو

ل جوم جواب الشرط.

- 10إذما :مل عرد يف القر ن .مثاله:قال الشاعر:
وإنم إذما تأاِ ما أنت مر

به تُ ْف م إعّا تأمر تيا

وإعرابه :وإنم الواو حسب ما قب ها .وإن حرف نصب وتوكيةد والكةاف ضةمري متصةل يف

ةل نصةب ا ةم إن.

وإذما حرف شرط جا م جيةوم فع ةني .وتةأا فعةل الشةرط جمةووم بإذمةا وعالمة جومةه حةبف حةرف الع ة اليةاء
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والفاعل ضمري مسترت فيه وجوبا تقدعر أنت .وما ا م موصول يف
ل رفع مبتدأ .و مر و مرفوع بالضم الظا رة يف

ل نصب مفعول به .وأنت ضمري منفصةل يف

ر  .وبه جار وجمرور متع قان بآمر .وت ف جواب الشرط

جمووم بإذما وعالمة جومةه حةبف حةرف الع ة اليةاء والفاعةل ضةمري مسةترت فيةه وجوبةا تقةدعر أنةت .ومة ا ةم
موصول يف

ل نصب مفعول به أول لت ف .وإعا ضمري منفصل يف حل نصب مفعول به مقدم لتةأمر .وتةأمر فعةل

مضارع مرفوع بالضم الظا رة يف
منصوب بالفتح الظا رة يف

ر والفاعل ضمري مسترت فيه وجوبا تقدعر أنت .و تيا مفعول به ثاني لت ف

ر.

ءْسءلكأ ْ
- 11أين :مثاله :قوله تعاىل(:ص رءي مْك تء ْا ُلالْ فءليء ُ لأ ْ
لْلُ َّْل ء
فع ني يف ل نصب مفعةول بةه مقةدم لتةدعو .ومةا صة ائةدة .وتةدعو فعةل الشةرط جمةووم بةةأين وعالمة جومةه

وإعةراب اآلعة الكرمية  :أعةا ا ةم شةرط جةا م جيةوم

حبف النون ألنه م األفعةال اومسة والةواو ضةمري متصةل مةب يف
الشرط والالم حرف جر واهلاء ضمري متصل يف

ل جر بالالم واجلار واجملرور متع قان مةو

كائن  .واألمساء مبتدأ مؤ ر مرفوع وعالم رفع الضم يف
رفعه الضم املقدرة يف

ةل رفةع فاعةل .وف ةه الفةاء رابطة جلةواب
ةبوف تقةدعر

ر  .واحلسنى نعت لألمساء مرفةوع مث ةه وعالمة

ر منع م ظهور ا التعبر .واجلم اإلمسي يف

ل جوم جواب الشرط.

- 12متى :الشرطي وليست متى اال تفهامي اليت ال تعمل يف الفعل املضارع .و ي ا م عدل ع ى ظرف الومةان.
ومثاله :قول حيم الرعاحي :متى أض ْع العمام تعرفوني .وإعرابه :متى ا ةم شةرط جةا م جيةوم فع ةني يف

ةل

نصب ظرف مان .وأضع فعل الشرط جمووم مبتى وعالمة جومةه السةكون والفاعةل ضةمري مسةترت فيةه وجوبةا
تقدعر أنا .والعمام مفعول به منصوب بالفتح الظا رة يف

ر  .وتعرفوني جواب الشرط جمووم بةمتى وعالم

جومه حبف النون ألنه م األفعال اومس والواو ضمري متصل مةب يف
ضمري متصل يف

ةل رفةع فاعةل .والنةون ل وقاعة واليةاء

ل نصب مفعول به.

-13أيهان:ا م عدل ع ى ظرف الومان .ومثاله :قول أمي العمرين :فأعانَ مةا تعةد ْل بةه الةرعحُ تنةولِ .وإعرابةه :فأعةان
الفةاء عاطفة وأعَّةان ا ةم شةةرط جةا م جيةوم فع ةني يف

ةةل نصةب ظةرف مةان .ومةةا ائةدة .وتعةدل فعةل الشةةرط

جمووم بةأعان وعالم جومه السكون .وبه جار وجمرور متع قان بتعدل .والرعح فاعل مرفوع بالضم الظا رة يف
ر  .وتنول جواب الشرط جمووم بةأعان وعالم جومه السكون لك حركت بالكسر م أجل قافي البيت.
-14أين:ا م عدل ع ى ظرف املكان .ومثاله :قوله تعاىل( :صءيلءاك تء ُْانُال َيْ ِ
لعُ وإعراب اآلع الكرمي  :أع
ت ِ ُْ ُم م
ء
ْء
ا م شرط جيوم فع ني يف ل نصب ظرف مكان وما ائدة .وتكونوا فعل الشرط جمووم بأع وعالم
اجلوم حبف النون ألنه م األفعال اومس والواو ضمري متصل مب
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جمووم بأع وعالم جومه حبف حرف الع  .وبكم جار وجمرور متع قان بيأا .واهلل لفظ اجلالل فاعل
مرفوع بالضم الظا رة يف

ر.

-15أنى:الشرطي وليست اال تفهامي و و ا م عدل ع ى ظرف املكان .ومثاله:كقول الشاعر:
بها جتدْ حطباً جو ًال ونارًا تأججا

فأصبحت أنى تأتِها تستج ْر

وإعرابه :الفاء حرف عطف .وأصبح فعل ماضي ناقص م أ واا كان ترفع اال م وتنصب اوو وضمري الرفع
املتصل بها امسها .وأنى ا م شرط جيوم فع ني يف
جومه حبف حرف الع م
به يف

ل نصب ظرف مكان .وتأتها فعل الشرط جمووم وعالم

ر ألنه معتل اآل ر والفاعل ضمري مسترت فيه وجوبا تقدعر أنت والضمري املتصل

ل نصب مفعول به .وتستجر بدل م (تأا) جمووم بالتبعي وعالم جومه كون

ر  .وبها جار

وجمرور متع قان بتستجر والفاعل ضمري مسترت فيه وجوبا تقدعر أنت .وجتد جواب الشرط جمووم وعالم
جومه السكون والفاعل ضمري مسترت فيه وجوبا تقدعر أنت .وحطبا مفعول به منصوب بالفتح يف

ر  .وجوال

صف حلطب منصوب بالتبعي  .ونارا الواو عاطف ونارا منصوب لعطفه ع ى حطب واملعطوف عتبع املعطوف ع يه.
وتأججا فعل ماضي مب
تع ق بهما يف

ع ى الفتح وألف التثني فاعل و و ععود إىل احلطب والنار .ومج الشرط وجوابه وما

ل نصب و ألصبح.

-16حيثما:ا م عدل ع ى ظرف املكان .ومثاله:
حيثما تستق ْم عُقدّرْ لم اهللُ
وإعرابه :حيثما ا م شرط جا م جيوم فع ني يف

ةاح ًا يف غابر األ مان

ل نصب ظرف مكان .وتستقم فعل الشرط جمووم بةحيثما

وعالم جومه السكون والفاعل ضمري مسترت فيه وجوبا تقدعر أنت .وعقدرفعل الشرط جمووم بةحيثما وعالم
جومه السكون .ولم جار وجمرور متع قان بيقدر .واهلل لفظ اجلالل فاعل مرفوع بالضم يف
مفعول به منصوب بالفتح الظا رة يف
مضاف إليه جمرور بالكسرة يف

ر  .وةاحا

ر  .ويف غابر جار وجمرور متع قان بيقدر وغابر مضاف .واأل مان

ر.

-17كيفما:ا م عدل ع ى ظرف املكان وقد ا ت ف النحاة فيها فالبصرعون ال عرون أنها جا م لك املؤلف
مشى ع ى رأين الكوفيني يف كونها جا م  .ومثاله( :كيفما جت س أج س) .وإعرابه :كيفما ا م شرط جا م
جيوم فع ني يف

ل نصب ظرف مكان .وجت س فعل الشرط جمووم بةكيفما وعالم جومه السكون

س جواب الشرط جمووم بةكيفما وعالم جومه السكون والفاعل
والفاعل مسترت فيه وجوبا تقدعر أنت .وأج ْ
ضمري مسترت فيه وجوبا تقدعر أنا.
-18إذا:ا م عدل ع ى ظرف الومان واألصل يف كالم العرب أنها ال جتوم أين ال عأتي بعد ا فعل الشرط وجوابه
جموومني لك وجدا جموومني يف الشعر اص ل ضرورة .ومثاله :قول الشاعر عبد القيس احلنظل:
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ك ربُم بالغنى
ا تغ ِ ما أغنا َ
وإعرابه :ا تغ فعل أمر مب

وإذا تُصبْم صاص ٌ فتجمَّ ِل

ع ى حبف حرف الع الياء م

وجوبا تقدعر أنت .وما ظرفي مصدرع  .وأغناك فعل ماضي مب
ل نصب مفعول به .وربم فاعل مرفوع بالضم الظا رة يف

ر ألنه معتل اآل ر والفاعل ضمري مسترت فيه
ع ى الفتح والكاف ضمري متصل مب

يف

ر و و مضاف والكاف ضمري متصل مب يف

ل جر باإلضاف  .وبالغنى جار وجمرور متع قان بأغناك .وإذا الواو حرف عطف وإذا ا م شرط جا م جيوم
فع ني يف

ل نصب ظرف مان .وتصبم فعل الشرط جمووم بةإذا وعالم جومه السكون والكاف ضمري

متصل يف

ر  .وفتجمل الفاء رابط جلواب

ل نصب مفعول به .و صاص فاعل مرفوع بالضم الظا رة يف

الشرط وجتمل فعل أمر مب

ع ى السكون وحرك بالكسرة مراعاة لقافي البيت والفاعل ضمري مسترت فيه

وجوبا تقدعر أنت .واجلم الفع ي يف

ل جوم جواب الشرط.

تنبيه:
هناا حروف تفيد معنى الشرط لكنها غير جازمة وهي:
- 1أما:مثاله :قال اهلل تعاىل( :فءأءمْك لسْهء)ِ ءهم فء ءة تءل ْر ءِ ْر

لْلءِْري
ت ِْ ءا ْ
َ ءال ْس)ء ْْثءل ْر ُ
(وسء ْا ُكْ ُ
-2لو:مثاله :قال اهلل تعاىل :ء
ِ ص ْءليء ُم لسَْءْه ء
َّكَ صءلر) و ءَن ِِبكنُِِ ِ
لْلنْ ِ
-3إذا:مثاله :قال اهلل تعاىل( :وإِذل صءنْل ءُ ْا ك ءليء ِْ
ْء ء ء
ء
-4كلما:مثاله :قال اهلل تعاىلُ ( :كيماك صءوقء ُاول ءَنًل سِيْار ِ
ب صءطْ ءفأ ءءهك م
ء ْ
لعُ
ءْ
ِ
-5لوال:مثاله :قال اهلل تعاىل( :سءاءال كِ)كب ِْا مِ
لب ءل ِ ٌهم
ءخ ْك ُُْت ءل ءك ٌ
هاك ص ء
لع ءسُء ءق سء ءا مَّ ُْ ْم ف ء
ْ ء ٌ ء
- 6لوما:مثاله( :لوما املشق لساد الناذ).
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باب مرفو ات األسماء
(المرفو ات سبعةٌ ،وهي :الفا ل ،والمفعول الذي لم يسم فا له ،والمبتدأ ،وخبره ،واسم (كان) وأخواتها،
وخبر (إن) وأخواتها ،والتابع للمرفوع ،وهو أربعة أشياء :النعت ،والعطف ،والتوكيد ،والبدل).
ملا فرغ م بيان األفعال انتقل إىل األمساء و ي ال ة و إما أن تكون مرفوع أو منصوب أو خمفوض .
وبني املصنف نا مرفوعاا األمساء اليت ال تكاد ة و مج م اجلمل العربي م إحدت ب األبواب
الكوت ،و نشرحها واحداً واحدًا
أوال :الفا ل
تعريف الفا ل:
يف ال غ  :عط ق ع ى م أوجد الفعل .ويف االصطالح :و اال م املرفوع املبكور قب ه فع ةه .أو ةو مةا ُأ ةند إليةه
الفعل

و( :جاء الشي ُ) .فاجمليء أُ ند إلي الشي  .والفاعةل دائمًةا عكةون مرفوعةا إمةا بضةم ظةا رة أو بضةم

مقدرة كمةا تقول(:جةا َء الرجة ُل والفتةى والقاضةي) .وإعرابةه :جةاء فعةل ماضةي مبنةى ع ةى الفةتح .والرجة ُل فاعةل
مرفةةوع بالضةةم الظةةا رة ع ةةى

ةةر  ،والفتةةى معطةةوف ع ةةى مرفةةوع مرفةةوع بالضةةم املقةةدرة ع ةةى

ظهور ا التعبر .والقاضي معطوف ع ى مرفوع مرفوع بالضم املقدرة ع ى

ةةر منةةع مة

ر منع م ظهور ا الثقل.

والفاعل عنقسم إىل قسمني:
القسم األول الظاهر :ومثاله :قال تعاىل( :قءلك ء هللاُ وإعراب اآلع الكرمي  :قال فعةل ماضةي .واهلل لفةظ اجلاللة
مرفوع وعالم رفعه الضم ع ى ر و ةو مفةرد .وقةال تعةاىل( :قءلك ء ءً ُْلةء َِ وإعةراب اآلعة الكرمية  :قةال فعةل
ماض ةي .ورجةةالن فاعةةل مرفةةوع وعالمةة رفعةةه األلةةف ألنةةه مثنةةى .وقةةال تعةةاىل ( :ءو ءْللكأء لسْ ُا ءُ ل رِك ًُو ءَ وإعةةراب اآلعةة

الكرمي  :جاء فعل ماضي .واملعبرون فاعل مرفوع وعالم رفعه الواو ألنه مجع مبكر امل .وقةال تعةاىل( :قءلك ء

صءِلُ ْلاُه ْم وإعراب اآلع الكرمي  :قال فعل ماضي .وأبو م فاعل مرفوع بالواو ألنه ا م م األمساء اومس  .وقةال
تعاىل( :يلء ءاء يلء ُر ْاُ لسمك ُ وإعراب اآلع الكرمية  :عةوم ظةرف منصةوب وعالمة نصةبه الفتحة يف ةر و ةو متع ةق

بفعل

بوف وتقدعر عبعثون .وعقوم فعل مضارع مرفوع وعالم رفعه ضةم

رفعه الضم يف

ةر  .والنةاذ فاعةل مرفةوع وعالمة

ر و و مجع تكسري.

القسم الثاني ا لمضمر :و و اثنا عشر ضمريا اثنان ل متك م ومخس ل مةاطب ومخس ل غائةب .تقةول( :ضَة َر ْبتُ
ت َ ،وضَ َربْ ُتمَا َ ،وضَ َربْ ُت ْم َ ،وضَ َربْ ُت َّ  ،وضَةرَبَ  ،وضَة َر َبتْ  ،وضَة َربَا  ،وضَة َربُوا ،
ت َ ،وضَ َر ْب ِ
 ،وضَ َر ْبنَا  ،وضَ َر ْب َ
وضَرَبْ َ).
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تنبيه:
عأتي الفاعل مصدرا مؤوال عتكون م أن والفعل بعد ا فتقول( :ععجب
نشرك ل ع م .وإعرابه :ععجب
متصل مب يف

ععجب فعل مضارع مرفوع بالضم الظا رة يف

أن تنشر الع م) .عع

ععجب

ر والنون ل وقاع والياء ضمري

ل نصب مفعول به .وأن حرف نصب ومصدر .وتنشر فعل مضارع منصوب بالفتح الظا رة يف

ر  .وأن وفع ها يف تأوعل مصدر مبعنى نشرك .ول ع م جار وجمرور متع قان بتنشر.

أحكام الفا ل:
-1الفا ل مرفوع أبدا :يف الكالم فال عأتي إال مرفوعا كما بق مثاله .ولك قد عأتي جمرورا لفظا بإضاف
لعِ لسمك ء وإعراب اآلع الكرمي  :الواو ا تننافي  .ولوال حرف شرط غري
(وسء ْاءال ءَنفْ ُع م
املصدر كما قال تعاىل :ء
جا م .ودفع مبتدأ مرفوع بالضم يف ر و و مضاف .واهلل لفظ اجلالل جمرور باإلضاف لفظا مرفوع ال
ع ى أنه فاعل يف األصل .والناذ مفعول به منصوب بالفتح الظا رة يف

ر.

وعأتي جمرورا بالباء وم الوائدتني كما يف قوله تعاىل( :صء َْ تءل ُراسُال ءْك ءْكأء ءَن ِْ ْا ِء ِش )ري وإعراب اآلع الكرمي  :أن
حرف نصب ومصدر .وتقولوا فعل مضارع منصوب بأن وعالم نصبه حبف النون ألنه م األفعال اومس  .وما
نافي  .وجاءنا جاء فعل ماضي مب

ع ى الفتح ونا ضمري متصل مب

ائد .وبشري جمرور مب لفظا مرفوع

يف

ل نصب مفعول به .وم حرف جر

ال ع ى أنه فاعل يف األصل .واجلم الفع ي مقول القول يف

ل نصب

مفعول به.
-2اليجوز حذف الفا ل :ألنه عمدة يف الكالم كاملبتدأ واوو فالفاعل إما أن عكون مبكورا أو مقدرا بني
الظا ر مالف الفض فيسوغ حبفها والفض ما عستغنى ع ذكر ا كاحلال والصف واملفعول به و و ذلم
مما حيس السكوا بدون ذكر ا وعستقيم املعنى حيننب كقولم( :أكل ماجد رغيفا) .فرغيف جيو حبفها
وعستقيم املعنى بقولم( :أكل ماجد) .أما أكل وماجد فال جيو حبفهما ألنهما عمدة.
-3يجوز حذف فعله :إن دل الكالم ع يه وذلم إن أجيب به بنفي كقولم( :ب ى فيان) .مل قال( :ما قام
أحد) .أو ا تفهام

و( :نعم فيان) .جوابا مل قال ل جاءك أحد .وجيب حبف الفعل إذا كان اال م مرفوعا

مِ وإعراب اآلع الكرمي  :إذا ظرفيه شرطيه غري
بعد إن وإذا الشرطيتني كما يف قوله تعاىل( :إِ ءذل لس مَّ ءاكأُ لنْ ءشر ْ
جا مه .والسماء فاعل لفعل بوف عفسر ما بعد مرفوع بالضم الظا رة يف ر  .وانشقت فعل ماضي مب
ع ى الفتح والفاعل ضمري مسترت فيه جوا ا تقدعر ي والتاء ل تأنيث.
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 -4اليجوز تقديم الفا ول :ع ةى فع ةه ألنةه كةاجلوء منةه فةإن تقةدم اال ةم ع ةى الفعةل تغةري وجةه اإلعةراب

ةو:

(حسان قام) .فيعرب حسان مبتدأ وقام فعل ماضي مبنى ع ى الفتح والفاعل ضمري مسترت فيه جوا ا تقدعر و.
ةبوف دل ع يةه الفعةل املةبكور بعةد ومثالةه :قةال

واجلم الفع ي قام يف ل رفةع ةوأو ععةرب فاعةل لفعةل
ِ
تعةةاىل( :وإِ َْ ص ِ
لسلل)ء ءا ءكًءك فءلأ ِءْ ْرتُ وإعةةراب اآلعة الكرمية  :الةةواو ا ةةتننافي  .وإن حةةرف شةةرط جةةا م.
ءيل ٌا ْل ءلا لسْ ُا ْشل ِرك ء
ني ْ
ء ء
وأحد فاعل مرفوع بالضم الظا رة يف ةر متع ةق بفعةل ةبوف مقةدر وعفسةر مةا بعةد وأصةل الكةالم وإن

ا تجارك أحد م املشركني فأجر  .وم حرف جةر .واملشةركني ا ةم جمةرور باليةاء ألنةه مجةع مةبكر ةامل
بوف ألحد .وا تجارك فعل ماضي مب ع ى الفتح والفاعل ضمري مسترت فيه

واجلار وجمرور متع قان بصف

جوا ا تقدعر و والكاف ضمري متصل يف
فعل أمر مب ع ى السكون الظا ر ع ى
يف

ل نصب مفعول به .ومج فأجر يف

ل نصةب مفعةول بةه .فةأجر الفةاء واقعة يف جةواب الشةرط وأجةر
ر والفاعل ضمري مسترت فيه وجوباً تقدعر أنت واهلاء ضمري متصل
ل جوم جواب الشرط.

 -5توحيد الفعل :إذا كان الفاعل مبكر امسا ظا را واء كان الفاعل مفةردا أو مثنةى أو مجعةا تقةول( :قَةامَ
الو ْعدُو َن) .فالفعل يف مجيع األمث موحد مل تتغري صيغته ف م عث ومل جيمع.
الو ْعدَا ِن َ ،وقَامَ َّ
َعْد َ ،وقَامَ َّ
 -6تأني

الفعل :بتاء التأنيث إذا كان الفاعل مؤنثا امسا ظا را إما جوا ا وإما وجوبا فسب الفاعل تقول:

ت الرجا ُل) .والتأنيث نا مراعاة ملعنى مجاع البكور .وجيو أن تقول( :قامَ الرجا ُل) .فإن
ت فاطم  ،قام ْ
(قام ْ
ذكرا الفعل.
راعيت لفظ اجلماع أنَّثت الفعل وإن راعيت لفظ الرجال َّ
ث ُسيءْه ءاك َُ
 -7الغالب تقديم الفا ل :ع ى املفعول به و و األصل يف تركيب الكالم كما يف قوله تعاىل ( :ءوءوًِ ء
ءَن ُلووءَن وإعراب اآلع الكرمي  :الواو ا تننافي  .وور فعل ماضي مب ع ى الفتح .و يمان فاعل مرفوع
بالضم الظا رة يف

ر  .وداوود مفعول به منصوب بالفتح الظا رة يف

ر  .وقد عتأ ر الفاعل وعتقدم

املفعول به إما جوا ًا وإما وجوبًا.
 -8يجب تأني الفعل في موضعين:
ت ند  ،تَقومُ ند).
- 1أن عكون الفاعل حقيقي التأنيث ظا را متصال بفعل .مثل( :قام ْ
ت  ،ند
سطع ْ
- 2أن عكون الفاعل ضمريا ععود ع ى مؤنث مط قا بصرف النظر ع نوع املؤنث .مثل( :الشم ُ
ا).
ت  ،املرأ ُة جاء ْ
قام ْ
 -9يجوز تأني الفعل في خمس مواضع:
س).
- 1أن عكون الفاعل امسا ظا را جما ين التأنيث مثل( :ط عتْ الشمس ،ط عَ الشم ُ
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- 2أن عكون الفاعل مجع تكسري واء ملبكر أو مؤنث .مثل(:جاء الرجال ،جاءا الرجال).
- 3أن عكون الفاعل ا م مجع ل نساء ليس له مفرد م لفظه .مثل( :قام النساء ،قامت النساء).
- 4أن عكون الفاعل لفعل نعم وبنس .مثل( :نعم املرأة ند  ،نعمت املرأةُ ند).
- 5أن عكون الفاعل حقيقي التأنيث لكنه منفصل ع فع ه.مثل( :حضر اليوم عند القاضي امرأة  ،حضرا
اليو َم عند القاضي امرأةٌ).

ثانيا :نائب الفا ل
آخ ِرهِ ،و ِإ أن كان
اضيا :ض هم أ هوله وك ِسر ما قبأل ِ
(وهو االسم ا ألم أرفوع الهذِي ل أم ي أذك أر معه فا ِ له فإ ِ أن كان ا أل ِف أعل م ِ
آخ ِرهِ .وهو لوى قِسأومي ِأن :ظواه وِر ،ومضأوم ور ،ف ه
الظواهِر :نحأ وو ق أو ِلوا (ض ِورب
ار ا :ض هم أ هوله وفتِح ما قبأل ِ
مض ِ
ز أي ٌد) و (يضأرب ز أي ٌد) و (أ أك ِرم أم ٌرو) و (ي أكرم أم ٌرو) .و أالمضأمر اِثأنا شر ،نحأ و ق أو ِلا "ض ِربأت وض ِربأنا،
وض ِربأت ،وض ِر أبتِ ،وض ِربأتما ،وض ِربأت أم ،وض ِربأت هن ،وض ِرب ،وض ِرب أ
ت ،وض ِربا ،وض ِربوا ،وضربن))
بني املصنف نا اال م الثاني م املرفوعاا و و البين مل عبكر فاع ه وبني التغري البين حيد يف فع ه
وبني أقسامه وقد اشتهر با م
تعريف نائب الفا ل:
ا م مرفوع حيل

ر عند النحاة و و نائب الفاعل.

ل الفاعةل عنةد بنةاء الفعةل ل مجهةول .ومسةي نائةب الفاعةل ألن ةبا اال ةم الةبين يف

األصل كان مفعول به ف ما حبف فاع ه صار عنوب عنةه وأقةيم مقامةه وأ ةب حكمةه يف الرفةع وصةار عمةدة يف
ذ مفعةول بةه ،فةإذا حةبفنا الفاعةل مة
الكالم مثاله( :ألقَى الشي ُ الدرذَ) .فالشي ُ فاعةل والةدر َ

ةب اجلم ة

احتاج الفعل إىل مرفوع ف بلم انق ب املفعول به إىل نائب فاعل فهةو عقةوم مقةام الفاعةل يف الرفةع فتقةول( :أُلقِةيَ
ذ).
الدر ُ
الغرض من حذف الفا ل وإقامة المفعول مقامه:
قال ع ماء البالغ أن ناك عدة أغراض حلبف الفاعل م أشهر ا:
ِ
ك وْا ءلكقءَ ِبِِثْ ِ ْك ُلاقَِ ِ
ء
 -1االختصار :كما قال تعاىل( :ذءس ء ء ء ْ
ء
ء
 -2العلم به :أن عكون الفاعل مع وما كما يف قوله تعاىل( :و ُخيِ ءق ِْ
ُِ.هفك
لْلنْ ءَّك َُ ء
ء
 -3الجهل به :كقولم( :ضُرِبَ أمح ُد) .ألنم ال تعرف م الضارب.
ب عد) حبفت الفاعل وفًا ع يه أو وفا منه.
ضرِ َ
 -4الستر لى الفا ل :كقولمُ ( :
ب أ م األغراض اليت م أج ها عُحبف الفاعل و عُقامُ املفعول مقامه.
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أحكام نائب الفا ل:
أحكام نائب الفاعل ي نفسها أحكام الفاعل اليت بق ذكر ا م حيث :لةووم الرفةع وعةدم حبفةه
وتأ ري ع رافعه وتوحيد الفعل وحبفه وتأنيثه.
هل يجوز أن نصوغ المبني للمجهول من كل األفعال؟
اجلةةواب :ال جيةةو أن عصةةاغ املةةب ل مجهةةول م ة كةةل فعةةل وإمنةةا عشةةرتط يف الفعةةل امل ةب ل مجهةةول أن عكةةون
متصرفا تاما أما الفعل اجلامد والناقص فال عُبنى ل مجهول

و( :ليس) ( .ال).

فائدة:
األفعال ثالثة أقسام من حي التصريف:
األول :ال يتصرف أبدا :مثةل (لةيس) مة األفعةال اجلامةدة الةيت ت ةوم حالة املاضةي فقةط وال عةأتي منةه املضةارع
واألمر.
الثاني :ما يتصرف تصرفا ناقصا :مثل (برح  ،ال) .فيأتي منه املاضي و املضارع وال عأتي منه األمر.
الثال  :ما يتصرف تصرفا تاما :عأتي منه املاضي واملضارع واألمر كسائر األفعال.
لى الفعل إذا صغناه للمجهول:
التغيير الذي يحد
 -1إذا كان الفعل ماضيا :عُضم أول الفعل و عُكسر ما قبل

ب.
ر ومثاله :ضُرِ َ

وإذا كان ماضيا مبدوءا بتاء ائدة ضم أوله وثانيه ومثالهُ :تعُ م.
وإذا كان ماضيا مبدوءا بهموة وصل ضم أوله وثالثه ومثالهُ :ا تُةرج.
وإذا كان ماضيا ثالثيا معتال العني بالياء

و باع ففيه ثال لغاا أشهر ا كسر أوله وتصري عينه فةاء فتقةول

يف باع :بِيع.
ر ومثاله :عُضرَب.

 -2إذا كان الفعل مضار اُ :عضم أوله و عُفتح ما قبل

وإذا كان مضارعا ما قبل اآل ر مفتوحا يف األصل أبقي ع يه ومثاله :عُسمَع.
و( :عصوم ،عصام) .و (عبيع ،عباع).

وإذا كان مضارعا ما قبل اآل ر عاء أو واو ق بت ألفا

ينقسم النائب ن الفا ل إلى قسمين:
القسم األول :الظا ر و قوله تعةاىل( :وقُ ِ
ضل ء لأءْ ُلر وإعةراب اآلعة الكرمية  :الةواو عاطفة  .وقضةي فعةل مةاض
مب ل مجهول و ومب ع ى الفتح .واألمرنائب فاعل مرفوع وعالم رفعه الضم الظا رة ع ى ر .
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القسم الثاني :املضمر :واء كان منفصال

ب إال أنةا) .أو كةان متصةال
ةو( :مةا ضُةرِ َ

ت ،ضُةربنا).
ةو( :ضُةرِب ُ

و و اثنا عشر ضمريا كما بق بيانه يف الفاعل.
وعأتي نائب الفاعل مصدر مؤول.

َضلُ أن تستمعوا) .عع عفضل ا تماعكم.
وُ ( :عف َّ

ينوب ن الفا ل واحد من أربعة أمور:
ب ْث ٌ فةمثل يف األصل كان مفعوال به ثم ناب ع الفاعل .وإعراب اآلع
-1المفعول به :ومثاله :قال تعاىلُ ( :
ِ .ر ء

الكرمية  :ضةةرب فعةةل مةةاض مةةب ل مجهةةول مةةب ع ةةى الفةةتح .ومثةةل نائةةب فاعةةل مرفةةوع وعالمة رفعة الضةةم
الظا رة يف

ر.

-2ظرف الزمان أو المكان :بشرط أن عكون كل منهما متصرفا عستعمل ظرفا تةارة وغةري ظةرف تةارة أ ةرت.
ومثاله( :جُِسَ أما ُممَ) .وإعرابه :ج س فعل ماض مب ع ى اجملهول مب ع ى الفتح .وأمام ظرف مكةان نائةب
فاعل مرفوع وعالم رفعه ضم

ر و و مضاف والكةاف ضةمري متصةل مةب يف

ةل جةر باإلضةاف  .و(صِةيمَ

رمضا ُن) .وإعرابه :صيم فعل مب ع ى اجملهول مب ع ى الفتح .ورمضان ظرف مان نائب فاعل مرفوع وعالم
رفعه ضم

ر.

-3المجرور بحورف جور :بشةرط أن ال عكةون احلةرف اجلةار ل تع يةل .ومثالةه :قةال تعةاىل( :ومللك ُس ِلر ء صيلاي ِ ْم
م
وإعراب اآلع الكرمي  :الواو حرف عطف .وملا ظرفي شرطي  .و قط فعل ماضي مب ل مجهةول .ويف أعةدين يف
حرف جر وأعدين ا م جمرور بفي وعالم جر الكسرة املقدرة منع م ظهور ا الثقل و و مضاف واهلاء ضمري
متصل يف

ل جر باإلضاف واجلار واجملرور يف

ل رفع نائب فاعل واجلم يف

ل جر باإلضاف .

-4المفعووول المطلو (المصوودر) :بشةةرط أن عكةةون متصةةرفا غةةري مةةال م ل نصةةب كسةةبحان اهلل .ومثالةةه :قولةةه
ِ
لسنللاًِ نلء ْف ءالةٌ وليللاةٌ وإعةةراب اآلع ة الكرمي ة  :الفةةاء حةةرف عطةةف .وإذا ظةةرف ملةةا عسةةتقبل م ة
تعةةاىل(فللإذل نُفل ء
ُ

الومان .ونف فعل ماضي مب ل مجهول و و مةب ع ةى الفةتح .ويف الصةور جةار وجمةرور متع قةان بةةنف  .ونفةة
نائب فاعل مرفوع وعالم رفعه الضم يف

ر  .وواحدة نعت لنفة مرفوع مث ه بالضم يف

ر.

إذا كان الفعول يتعودز إلوى مفعوولين :ثةم بنينةا الفعةل ع ةى اجملهةول صةار املفعةول األول نائةب فاعةل والثةاني بقةي
ب مكافأ ًة) .وإعرابه :منح فعل مةاض مةب
ب مكافأ ًة)ُ ( .م ِنحَ الطال ُ
مفعوال ثانيا .ومثاله :تقول يف( :منحت الطال َ
ع ى اجملهول مب ع ى الفتح .والطالب نائب فاعةل مرفةوع بالضةم الظةا رة يف
منصوب بالفتح الظا رة يف

ر.
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إذا كان الفعل يتعدز إلى ثالثة مفا يل :ثم بنينا الفعل ع ى اجملهول صار املفعول األول نائب فاعل وبقي املفعةول
ب الصةد َ منجيةاَ)ُ ( .أعِةمَ الطالةبُ الصةد َ منجية َا).
الثاني والثالث ع ى حاهلما .ومثالةه :تقةول يف( :أع مةت الطالة َ
وإعرابه :أع ةم فعةل مةاض مةب ع ةى اجملهةول مةب ع ةى الفةتح .والطالةب نائةب فاعةل مرفةوع بالضةم يف
والصد مفعول به ثان منصوب بالفتح الظا رة يف

ةر .

ر  .ومنجيا مفعول به ثالث منصةوب بالفتحة الظةا رة يف

ر.
تنبيه:
ال جيو أن عنوب ع الفاعل اثنان أو أكثر وإمنا عقتصر ع ى نائب فاعل واحد ألنه يف حكم الفاعل والفاعل ال
عتعدد يف نفس الوقت.

فائدة:
األفعال لى أربعة أقسام من حي التعدي:
-1فعل الزم ال يتعدز إلى مفعول :وعكتفي بالفاعل :ومثاله( :قام حسان).
 -2فعل يتعدز إلى مفعول واحد :ومثاله( :غرذ الفالح الشت ).
 -3فعل يتعدىإلى مفعولين :ومثاله( :ظننتم نائما).
 -4فعل يتعدىإلى ثالثة مفا يل :ومثاله( :أرعتم الطري

قا).

ثـالثـا :المبـتـدأ
ان ظواه ٌِر ومضأوم ٌر ،ف ه
الظواهِر موا تقودهم
(ا ألمبأتدأ :هو االسما ألم أرفوع ا ألع ِ
اري أن ا ألعو ِام ِل الله أف ِظيهة .والمبتودأ قِسأوم ِ
ِذ أكره ،والمضمر اثنا شر وهى :أنا ،ونحن ،وأنت ،وأنتِ ،و أنتما ،وأنتم ،وأنتن ،وهو ،وهي ،وهما ،وهوم،
وهن .نحو قولا (أنا قائم) و(نحن قائمون) وما أشبه ذلا).
ذكر املصنف املبتدأ م مرفوعاا األمساء وعرفه وبني أنه قسمان ظا ر ومضمر.
تعريف المبتدأ:
املبتدأ و اال م املرفوع العارين ع العوامل ال فظي و با تعرعف باعتبار احلكم.
فك م الشي

ةو( :الشةي ُ قةادم).

نا ا م ذكر يف أول الكالم ومل عسبقه شيء م العوامل ال عامةل اجلةر وال عامةل النصةب وال

الرفع فينطبق ع يه وصف املبتدأ.
لماذا المبتدأ مرفوع:

54



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
ملا تأمل النحاة يف املعنى وجدوا أنه قد رفعه معنى االبتداء و با تع يل ا تنتاجي .إذن العامل البين رفعةه
و عامل معنوين وليس لفظيا.
حكم المبتدأ:
عكون املبتدأ مرفوع دائمةا .لكة قةد عةأتي يف بعةض الكةالم جمةرور فةرف جةر ائةد فيكةون جمةرور
لعُ وإعراب اآلع الكرمي  :الواو ا تننافي  .وم حرف
(وءْك ِْ ْا إِ ءَل)ِإمال م
لفظا يف ل رفع مبتدأ .ومثاله :قال تعاىل :ء
جر ائد .وما نافي  .وإله ا م جمرور مب لفظا مرفوع ال ع ى أنةه مبتةدأ .وإال أداة حصةر .واهلل لفةظ اجلاللة
و مرفوع بالضم يف

ر  .ومعنى ك م التوحيد ال معبود حق إال اهلل و با و احملفوظ عند أئم السن كما

دل ع يه الكتاب والسن ومة فسةر ا بشةيء مة أفةراد الربوبية وقصةر ا ع ةى ذلةم فقةد أ طةأ و ةالف األدلة
و رج ع منهق الس ف الصاحل ووافق تفسري املشركني األوائل.
أقسام المبتدأ:
عنقسم املبتدأ إىل ظاهر وإىل مضمر.
والمضمراثنتةا عشةر ك مة و ةي الضةمائر املعروفة اثنتةان ل مةتك م( :أنةا و

ة ) .ومخةس ل مةاطةب( :أنةتَ،

وأنتِ ،وأنتما ،وأنُتم ،وأننت) .ومخس ل غائةب ( :ةو ،و ةى ،و مةا ،و ةم ،و ة ) .فهةب الضةمائر إذا وقةع واحةد
منها يف ابتداء الكالم فهو مبتدأ .ومثاله :قال اهلل تعاىل( :ص ءءَن ءًِم ُْ ُلم وإعراب اآلع الكرمي  :أنةا ضةمري منفصةل
مب ع ى السكون يف ل رفع مبتدأ .وربكم و مرفوع وعالم رفعه الضم الظا رة و و مضاف والكاف
ضمري متصل مب ع ى السكون يف ل جر إضاف  .وقال تعاىل ( :ءوءَْن ُا لسْ ءال ًِثُلا ءَ وإعراب اآلع الكرمي  :الواو
ضمري منفصل مب ع ى الضم يف ل رفع مبتدأ .والوارثةون ةو مرفةوع وعالمة رفعةه الواوألنةه
عاطف  .و
ِ ءْ ْلاءال ءَن وإعةراب اآلعة الكرمية  :أنةت ضةمري منفصةل مةب ع ةى الفةتح يف
مجع مبكر امل .وقال تعاىل( :صءنْ ء
ل رفع مبتدأ .وموىل و مرفوع بالضم املقدرة يف ر منع م ظهور ا التعبر و و مضاف ونا ضمري متصل
مب يف ل جر باإلضاف .
وقوله تعاىل ( :ءوُه ءا ءليء ُْيِر ءش ْ )أقء ِا ٌير وإعراب اآلع الكرمي  :الواو عاطف  .و و ضمري منفصةل مةب ع ةى الفةتح يف
ل رفع مبتدأ .وع ى حرف جر .وكل ا م جمرور بالكسرة يف ر و و مضاف .وشيء مضاف إليه جمةرور
بالكسرة يف

ر  .واجلار واجملرور متع قان بقدعر .وقدعر و مرفوع بالضم يف

ر.

فأما اال م الظاهر فكقولم :الشمسُ طالع ٌ  ،وأنس قادم  ،والشي ُ عُ قي  ،والطالب ُ جمتهدة و كبا.
أقسام المبتدأ با تبار خبره:
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القسم األول :مبتةدأ لةه ةو ومثالةه قةال اهلل تعةاىل( :هللاُ ًُِ لك وإعةراب اآلعة الكرمية  :اهلل لفةظ اجلاللة مبتةدأ
مرفةوع بالضةم يف ةر  .ورب ةو مرفةةوع بالضةم يف ةر و ةو مضةاف ونةةا ضةمري متصةل مةب يف ةل جةةر
باإلضاف .
القسم الثاني :مبتدٌأ له مرفوع د مسد اوو و و( :ا م فاعةل ،ا ةم مفعةول) .بشةرط أن عتقةدم املبتةدأ نفةي أو
ا تفهام .ومثاله يف:
النفي :كقولم( :ما قائم الوعدان) .وإعرابه :ما نافي تعمل عمل ليس ترفع اال م وتنصب اوو و ب ما العام
عند احلجا عني أما عند باقي العرب فما ال تعمل عمل ليس .وقائم امسهةا مرفةوع وعالمة رفعةه ضةم ظةا رة يف
ر و و ا م فاعل ععمل عمل الفعل .والوعدان فاعل د مسد ةو مةا مرفةوع وعالمة رفعةه األلةف ألنةه مثنةى.
وتقول( :ما مضروب العمران) .وإعرابه :ما نافي حجا ع  .ومضروب ا م ما مرفوع بالضم و وا م مفعول ععمل
عمل الفعل .والعمران نائب فاعل د مسد اوو مرفوع باأللف ألنه مثنى.
واالسووتفهام :كقولةةم( :أقةةائم الوعةةدان) .وإعرابةه :أقةةائم اهلمةةوة لال ةةتفهام .وقةةائم :مبتةةدأ مرفةةوع وعالمة رفعةةه
الضم الظا رة يف

ر و و ا م فاعل ععمل عمل الفعل .والوعدان فاعل د مسد اوو مرفةوع وعالمة الرفةع

األلف نياب ع الضم ألنه مثنى .وتقول ( :ل مضروب العمران) .وإعرابه :ل حرف ا ةتفهام .ومضةروب مبتةدأ
مرفوع بالضم و و ا م مفعول ععمل عمل الفعل .والعمران نائب فاعل د مسد اوري مرفوع باأللف ألنه مثنى.
ينقسم المبتدأ الظاهر إلى قسمين:
-1مبتدأ صريح من االسم الظاهر أو الضمير :ومثاله( :الكتاب نافع).
لاْال ءخْهل ٌلر سء ُْ ْلم ععة صةومكم ةري
(وصء َْ تء ُ
ن ُ
-2مبتدأ من أن والفعل أو ما المصدرية والفعل :ومثاله :قال تعاىل :ء
لكةةم .وإعةةراب اآلع ة الكرمي ة  :الةةواو حةةرف ا ةةتنناف .وأن حةةرف مصةةدر ونصةةب .وتصةةوموا فعةةل مضةةارع بةةأن
وعالم نصبه حبف النون ألنه مة األفعةال اومسة والةواو فاعةل وأن وفع ةها الدا ة ع يةه يف تأوعةل مصةدر يف
ل رفع مبتدأ .و ري و مرفوع بالضم يف

ر  .ولكم جار وجمرور متع قان مري.

ال يصح االبتداء بالنكرة:
األصل يف املبتدأ املةو عنه أن عكون معرف فال بد لنا إذا أردنا أن خنو عة إنسةان أوشةيء أن عكةون
با الشيء معروفا لنا فاألصل عند النحاة أنه ال جيو اإل بةار عة النكةراا ولكة الحظةوا أن نةاك حةاالا
جيو اإل بار ع النكراا فقالوا ال عصح ذلم إال إذا اقرتن بالنكرة مسوغ م املسوغاا.
والحاالت التي يسوغ االبتداء بالنكرة فيها خمس حاالت:
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-1أن يتقدم لى النكرة نفي أو استفهام :ومثاله( :ما رجل قائم) .و ( ل رجل جالس) .ومثاله يف كتاب اهلل عةو
وجلَ ( :أ ِإ َله َمعَ الَّ ِه) .وإعراب اآلع الكرمي  :اهلموة لال ةتفهام اإلنكةارين .وإلةه مبتةدأ مرفةوع باالبتةداء وعالمة
ر  .و مع ظرف مكان منصوب ع ةى الظرفية وعالمة نصةبه الفتحة ع ةى

رفعه الضم الظا رة يف

مضاف .واهلل لفظ اجلالل مضاف إليه جمرور وعالم جر الكسرة يف
مو

ةر و ةو

ر  .والظرف وما أضةيف إليةه متع ةق

بوف تقدعر حق.

-2أن تكون النكورة موصووفة :ومثالةه :قولةه تعةاىل ( :ءوسء ءُُْل ٌا ُْ ْلؤِْ ٌا ءخْهل ٌلر ِْ ْلا ُْ ْشل ِر )ك وإعةراب اآلعة الكرمية  :الةواو
حةةرف ا ةةتنناف .والةةالم الم االبتةةداء (وضةةابطها أن تقةةرتن با ةةم يف أول اجلم ة االمسي ة ) .وعبةةد مبتةةدأ مرفةةوع
بالضم الظا رة ع ى

ر  .ومؤم صةف لعبةد و الصةف تتبةع املوصةوف يف اإلعةراب مرفةوع بالضةم الظةا رة يف

ر  .و ري و املبتدأ مرفوع بالضم الظا رة ع ى

ر  .وم مشرك جار و جمرور متع قان مري.

-3أن تكون النكرة مصغرة :ومثاله( :رجيل عندك) .رجيل تصغري رجل مبعنى رجل حقري .وإعرابه :رجيل مبتةدأ
مرفوع باالبتداء وعالم رفعه الضم الظا رة يف
والكاف ضمري متصل يف

ر  .وعند ظرف مكان منصوب ع ى الظرفي و و مضةاف.

ل جر اإلضاف  .والظةرف ومةا أضةيف إليةه متع قةان مةو

ةبوف وجوبةا وتقةدعر

كائ او مستقر.
-4أن تكووون النكوورة مضووافة :مثالةةه :مةةاورد يف احلةةدعث( :مخةةس صة واا كتةةبه اهلل) .واعرابةةه :مخةةس مبتةةدأ
مرفوع باالبتداء وعالم رفعه الضم الظا رة يف
كسر

ر و و مضاف .وص واا مضاف إليةه جمةرور وعالمة جةر

ر  .وكتبه كتب فعل ماضي مب ع ى الفتح و

اجلالل فاعل مرفوع بالضم الظا رة يف

ضمري متصل يف

ر  .واجلم الفع ي يف

ل نصب مفعول به.واهلل لفةظ

ل رفع و.

-5أن يكون الخبر ظرفا أو جارا و مجرورا يعني شبه جمله مقودمين لوى النكورة :ومثالةه( :عنةدك كتةاب).
و(يف الدار محام ) .وقال اهلل تعةاىل( :وليءل صءِ ِِ ِ
لكوةٌ وإعةراب اآلعة الكرمية  :الةواو عاطفة  .وع ةى حةرف
ءء ْ ء
نلكًه ْم غ ءش ء
جر .وأبصار جمرور بع ى جمرور بالكسرة يف ر و و مضاف .واهلاء مضةاف إليةه واجلةار واجملةرور متع قةان
مو

بوف وجوبا تقدعر كائ  .وغشاوة مبتدأ مؤ ر مرفوع وعالم رفعه الضم يف

األصل في المبتدأ ذكره في الكالم:
فةةإذا أردنةةا أن خنةةو ع ة شةةيء فةةال بةةد أن نةةبكر ةةبا الشةةيء يف الكةةالم وال

ر.

بفةةه ليصةةح اإل بةةار

ذ نافع) .لك جيو حةبف املبتةدأ يف حالة واحةدةإذا دل ع ةى املبتةدأ قرعنة يف الكةالم ومثةال
عنهفنقول(:الدر ُ
ذلم أن أقول لم :أع الشي اليوم؟ فتقول أنت( :غائب) .فإعراب غائةب :ةو مرفةوع بالضةم الظةا رة يف
ملبتدأ

ةر

بوف دل ع يه السؤال يف أول الكالم.وقد ذكر النحاة حاالا متعددة يف وجوب حبف املبتدأ واجلامع

هلا أن عدل يا الكالم ع ى تقدعر املبتدأ وتعيينه.
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رابعا :الخـبر
تعريف الخبر:
اوو و اجلوء البين تتم به فائدة الكالم فهو عمدة يف الكالم يف اجلم االمسي ال عصح اإلعراض
عنه وعدم ذكر يف الكالم فال بد أن عبكر فإن دل الكالم ع معنى اوو جا حبفه كما يأتي يف
بعض األمث .
أقسام الخبر:
اوو قسمان :مفرد و غير مفرد.
فالمفرد :و قسيم اجلم وشبه اجلم  ،وليس قسيم املثنى واجلمع ،ومثاله ( :عد قائم  ،الوعدان قائمان ،
الوعدون قائمون) .فوعد مبتدأ مرفوع بالضم الظا رة ع ى

ر وقائم و مرفوع بالضم الظا رة يف

ر.

وكبلم اإلعراب يف املثالني اآل رع .
وغير المفرد ثالثة أنواع :
ءي ٌا وإعراب اآلع
-1الجملة االسمية :و ي ما اشتم ت ع ى مبتدأ و و كما يف قوله تعاىل( :قُ ْ ُه ءا م
لعُ ص ء
الكرمي  :قل فعل أمر مب ع ى السكون والفاعل ضمري مسترت فيه وجوبا تقدعر أنت .و و ضمري منفصل
ع ى الفتح يف

مب

ل رفع مبتدأ أول .واهلل لفظ اجلالل مبتدأ ثاني مرفوع وعالم رفعه ضم ظا رة يف

ر  .وأحد و املبتدأ الثاني مرفوع بضم ظا رة يف

ر  .واجلم االمسي (اهلل أحد) يف

ل رفع و

ل مبتدأ األول.
ك ء ْيُ ُق ءْك يء ءشكأُ وإعراب اآلع الكرمي  :الواو
-2الجملة الفعلية :و ي ما صُدرا بفعل كقول اهلل عو وجل ( :ءوءًِم ء
حرف عطف .ورب مبتدأ مرفوع وعالم رفعه الضم ع ى ر و و مضاف والكاف ضمري متصل مب يف
ل جر مضاف إليه .وخي ق فعل مضارع مرفوع بالضم الظا رة ع ى
تقدعر

و .وما ا م موصول مبعنى البين مب

ع ى السكون يف

مرفوع بالضم وفاع ه ضمري مسترت فيه جوا ا تقدعر

ر وفاع ه ضمري مسترت فيه جوا ا

ل نصب مفعول به .وعشا ُء فعل مضارع

و .ومج عشاء ص املوصول .واجلم الفع ي (خي ق ما

عشاء) و ملبتدأ وربم.
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لْلء ْا ُلا
-3شبه الجملة :وشبه اجلم شينان :إما ظرف مةاني ومكةاني وإمةا جةار و جمةرور .ومثالةه :قةال تعةاىلْ ( :
ِمعِ وإعراب اآلع الكرمي  :احلم ُد مبتدأ مرفوع بالضم الظا رة يف ر  .وهلل الالم الم جر واهلل لفظ اجلالل

ءسل ءف ء ِْلْ ُْ ْم
جمرور بالكسرة يف ر واجلار وجمرور متع قان مبحبوف يف ل رفع و .وقال تعاىل ( :ءو م
َصْ
لسرْك ُ
وإعراب اآلع الكرمي  :الواو ابتدائي  .والركةب مبتةدأ مرفةوع باالبتةداء وعالمة رفعةه الضةم يف ةر  .وأ ةفل
ظرف مكان ولةم أن تقةول مفعةول فيةه منصةوب وعالمة نصةبه الفتحة يف

اجلم متع ق مبحبوف يف

ةر  .ومةنكم جةار وجمةرور .وشةبه

ل رفع و.

ضابط في إ راب شبه الجملة:
شبه اجلم (اجلار واجملرور ،والظرف) ال بد أن عتع قان بشيء لضعفهما فإذا ذكر املتع ةق هلمةا كانةا
متع قان به ،ومثاله( :الشي مقيم يف الرعاض) .فالشي مبتدأ ومقيم و واجلار واجملرور متع قان مبقيم .وتقول:
(الشةةي عقةةيم أع ةةى الةةوادين) .فةةأع ى متع ةةق بفعةةل عقةةيم .فةةإن مل عةةبكر اوةةو يف الكةةالم وجةةب أن نقةةدر اوةةو
ونع قهما به ومثاله( :احلار يف الدار) .فاحلار مبتدأ ويف الدار جار وجمرور عفيدان ا تقرار احلار يف الدار
وصحيح أن املعنى واضح لك م جه الصناع النحوع ليس منضبطا ولبلم قدر النحاة املتع ةق فقةالوا :إن يف
الدار جار وجمرور متع قان مو

بوف وجوبا تقدعر مستقر أو كائ .

الخـالصـة أن الخبر أربعة أنواع:
النوع األول :مفرد.
النوع الثاني :اجلم االمسي .
النوع الثالث :اجلم الفع ي .
النوع الرابع :شبه اجلم .
ال يـجـوز اإلخبـار بظرف الزمان ن الذات وجيو اإل بار به ع املعنةى .فةال جيةو أن تقةول ( :عةد اليةوم) .أو
تقةول(:عمرو غةةدا) .ألن الفائةةدة ال تةتم بهةةبا .لكة إذا كةةان املبتةدأ معنةةى ولةةيس ذاتةةا جةا اإل بةةار عنةةه بظةةرف
الومان تقول مةثال( :الةدرذ غةدا ،احلةق السةن ) .والةن) صة ى اهلل ع يةه و ة م قةال يف احلةدعث( :احلة ُق عرفة ُ).
فةةأ و بظةةرف مكةةاني أو بةةالرك الةةبين عفعةةل يف عرف ة  .وأمةةا قةةوهلم( :ال ي ة اهلةةالل) .فتأولو ةةا وقةةالوا إن يف
الكالم حبف واملعنى( :ال ي رهع اهلالل) .وما ورد م كالم العرب و و خمالف ل قواعد مما عستشكل وجب
تقدعر بك مة

بوفة لينسةجم مةع القاعةدة و ةبا مسة م البصةرعني غالبةا و ةو مةب ب صةحيح إال يف مةواط

عسرية.
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ويتقدم الخبر لى المبتدأ وجوبا في أربعة مواضع:
 -1إذا كان الخبر مما له صدر الكالم كأسماء االستفهام :ومثاله( :أع منولم).
 -2إذا التبس الخبر بالصفة :ومثاله(:يف القوم فةارذ) .فةإذا أ ةرا اجلةار واجملةرور مل ععةرف السةامع َأأَنةت
تصف املبتدأ بها وإِذاً ف ينتظر اوو ،أَم أنت ةةو بهةا .فمنعة ًا لاللتبةاذ وجةب تقةدعم اوةو ع ةى املبتةدأ يف
با املوط .
 -3إذا كان في المبتدأ ضمير يعود لى بعض الخبر :فتقدم اوو حتى ال ععود الضمري ع ى متأَ ر لفظاً
ورتب ومثاله قال اهلل تعاىل( :صء ْ ءليء قُليُ )
اب صءقْل ءفك َُلءك وإعراب اآلع الكرمي  :أم حرف عطف مبعنى بل .وع ى ق وب
جار وجمرور متع قان مو بوف .وأقفال مبتدأ مؤ ر مرفوع بالضم يف ر و و مضاف .واهلاء ضمري
متصل مب يف

ل جر باإلضاف  .واجلم معطوف ع ى ما قب ها.

غ وإعراب
 -4إذا قصر الخبر لى المبتدأ بـ (إال) أو ما في معناها :ومثاله قوله تعاىل ( :ءْك ءليء لسمر ُساِ إِمال لسُْء ءة ُ
اآلع الكرمي  :ما نافي  .وع ى حرف جر .والر ول ا م جمرور بالكسرة يف ر واجلار واجملرور متع قان
مو

بوف .وإال حرف حصر .والبالغ مبتدأ مؤ ر مرفوع بالضم يف

ويجوز تعدد الخبر إذا كان اوو مستقال عع

ر  .واجلم مستأنف .

أن عكون كل و عدل ع ى معنى مستقل يف ذاته .كما

تقول مثالَ ( :يَّار فارذ كاتب شاعر) .فكل و نا عفيد معنى مستقال ف بلم جا أن عتعدد .أما إذا مل
عك اوو مستقال فال جيو التعدد وال نعرب الك م الثاني ع ى أنها و كقولم مثال( :الشراب ح و
حامض) .أين أنه مو ليس بتام احلالوة وال تام احلموض فال جيو لنا أن نعرب حامض ع ى أنه و ثاني .ومثاله
ِ
ِ
يا وإعراب اآلع الكرمي  :الواوحرف عطف .و و
ها فءل مُك ٌ س ءاك يُِر ُ
اً لسْ ءاَُنوَُن ذُو لسْ ءُ ْر ِش لسْ ءاا ُ
قال اهلل تعاىلُ ( :
وه ءا لسَْء ُف ُ
ضمري منفصل مب ع ى الفتح يف ل رفع مبتدأ .والغفور و أول مرفوع وعالم رفعه الضم الظا رة يف
ر  .والودود و ثاني مرفوع مث ه .وذو العرش و ثالث مرفوع بالواو ألنه م األمساء اومس و و مضاف
والعرش مضاف إليه جمرور بالكسرة .واجمليد و رابع مرفوع بالضم الظا رة يف
مرفوع بالضم الظا رة يف
مضارع مرفوع بالضم يف

ر  .وفعال و امس

ر م صيغ املبالغ ععمل عمل الفعل .وملا جار وجمرور متع قان بفعال .وعرعد فعل
ر والفاعل مسترت فيه .واجلم الفع ي ص املوصول.

ويجب حذف الخبر في أربع مواضع:
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ِِ
ني وأصل الكالم :لوال أنتم
األول :بعد لوال حرف امتناع لوجود :ومثاله:قال تعاىل( :سء ْاءال صءنْل)ُ ْم سء ُْمك ُْ ْؤْ ء
موجودون لكنا مؤمنني كما تقول لوال أنت لورتم واملعنى لوال أنت موجود لورتم .وإعراب اآلع الكرمي :
لوالحرف شرط غري جا م .وأنتم ضمري منفصل يف

ل رفع مبتدأ و و

موجودون .ولك االالم رابط جلواب الشرط وكنا كان فعل نا

مب

بوف وجوبا والتقدعر لوال انتم
ونا ضمري متصل يف

ل رفع ا م

كان .ومؤمنني و كان منصوب بالياء ألنه مجع مبكر امل.
الثاني :بعد القسم الصريح :كما يف قوله تعاىل( :سء ءُ ْاُرءك إِنل ُمِ ْم سء ِف ءسْءْرِِتِ ْم يلء ُْ ءا ُِا ءَ وأصل الكالم لعمرك قسمي
فحبف اوو .وإعراب اآلع الكرمي  :لعمر الالم لالبتداء وعَمْ ُرمبتدأ مرفوع باالبتداء وعالم رفعه الضم
الظا رة يف

ر و و مضاف والكاف مضاف إليه واوو

إن حرف توكيد ونصب واهلاء ضمري متصل يف

بوف وجوبا تقدعر قسمي .وإنهم لفي كرتهم

ل نصب امسها .ولفي كرتهم الالم الم االبتداء ويف حرف

جر و كرتهم ا م جمرور مكسور اآل ر و و مضاف واهلاء ضمري متصل يف
واجملرور متع قان مو إن

ل جر باإلضاف  .واجلار

بوف وجوبا .وععمهون فعل مضارع مرفوع بثبوا النون ألنه م األفعال اومس

وواو اجلماع فاعل .واجلم الفع ي يف

ل نصب حال.

الثال  :إذا كان الخبر واقعا بعد واو المعية العاطف ال م

ر ع ى املبتدأ ومثاله( :كل صانع و صنعته) .حُبف

اوو وجوبا وتقدعر كل صانع وصنعته مقرتنان .وإعرابه :كل مبتدأ مرفوع بالضم و و مضاف .وصانع
مضاف إليه جمرور بالكسرة يف
مث ه بالضم يف

ر  .والواو حرف عطف دال ع ى املعي  .وصنعته معطوف ع ى كل مرفوع

ر و و مضاف .واهلاء ضمري متصل مب

يف

ل جر باإلضاف  .و و املبتدأ

بوف وجوبا

تقدعر مقرتنان.
الرابع :أن يكون الخبر واقعا قبل الحال التي ال تصلح أن تكون خبرا كقولم( :ضربي عدا قائما) .حُبف
اوو والتقدعر :ضربي عدا حاصل إذا كان قائما فحاصل و املبتدأ .وإعرابه :ضربي مبتدأ مرفوع باالبتداء
وعالم رفعه الضم املقدرة منع م ظهور ا اشتغال احملل بالكسرة املنا ب لياء املتك م وضربي ععمل عمل
الفعل و و مضاف والياء ضمري متصل مب
الفتح الظا رة .و و املبتدأ

يف

بوف وجوبا تقدعر حاصل إذا كان قائما .وإذا ظرف ماني .وكان فعل

ماضي تام فاع ه ضمري مسترت فيه جوا ا تقدعر
نصبه فتح

ل جر باإلضاف  .و عدا مفعول به منصوب وعالم نصبه
و .وقائما حال م الضمري املسترت يف كان منصوب وعالم

ر.
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هاخل ِة لى ا ألمبأتدأِ و أالخب ِر
باب ا ألعو ِام ِل الد ِ
(وهِي ثالثة أ أشياء :كان وأخواتها ،وإِ هن وأخواتها ،وظن أنت وأخواتها).
بني املصنف نا العوامل اليت تد ل ع ى اجلم االمسي (املبتدأ واوو) فرتفع املبتدأ فيسمى امسها
وتنصب اوو و كبلم حتد تغيريا

ر يف حكمها اإلعرابي كما يأتي تفصي ه .والعوامل مجع عامل و و

كل ما ععمل فيما د ل ع يه وحيد تغيريا ظا را يف نطقه وإعرابه .وتسمى عند النحاة أعضا( :نوا

املبتدأ و

اوو) .ألنها تنس احلكم اإلعرابي السابق.
وهذه النواسخ ثالثة أقسام:
القسم األول :كان وأ واتها و ي ترفع اال م وتنصب اوو.
القسم الثاني :إن وأ واتها و ي تنصب اال م وترفع اوو.
القسم الثال  :ظ وأ واتها و ي تنصب األول والثاني فيكونان مفعولني هلا.

كان وأخواتها
صبح ،وأضأحى ،وظ هل ،وبات،
صب ا ألخبر ،وهِي كان ،وأ أمسى ،وأ أ
(فأ هما كان وأخواتها :فإِنهها ت أرفع ا ِالسأم ،وت أن ِ
وصار ،وليأس ،وما زال ،وما اِ أنف ها ،وما فتِئ ،وما ب ِرْل ،وما دام .وما تص هرف ِم أنها نحأ و كان ،ويكون ،وك أن،
اخصا" وما أ أشبه ذ ِلا).
صبِحأ  ،تقول "كان ز أي ٌد قائِما ،وليأس أم ٌرو ش ِ
صبِح وأ أ
صبح وي أ
وأ أ
فصل لنا المصنف رحمه هللا القسم األول كان وأخواتها وقد ذكر ثالثة أمور:
األمر األول :حكم كان وأ واتها :كان ترفع اال م وتنصب اوو عع ترفةع الك مة األوىل وتسةمى امسهةا
وتنصب الك م الثاني وتسمى و ا.
األمر الثاني :الك ماا اليت تعمل عمةل كةان وتسةمى أ واتهةا وقةد ا ةتدل النحةاة ع ةى ذلةم بةدليل اال ةتقراء
فحينما ا تعمل العرب ب الك مةاا وجةدوا أن اال ةم الةبين كةان ععقبهةا مرفوعةا فقةالوا ةو امسهةا ووجةدوا
اال م الثاني منصوبا فقالوا و ا.
األمر الثال  :أن كان وأ وا تها تعمل مط قةا ةواء كانةت ع ةى صةيغ املاضةي أو مةا تصةرف منهةا ع ةى صةيغ
املضارع أو صيغ األمر و با يأتي فيه نوع م التفصيل .ونبني اآلن مسائل كان وا واتها:
تنقسم كان من حي العمل ثالثة أقسام:
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الكةةالم نةةا ع ة كةةان وأ واتهةةا الناقص ة الةةيت تط ةةب اال ةةم فرتفعةةه تشةةبيها بالفاعةةل وتنصةةب اوةةو
تشبيها باملفعول.
القسم األول :يرفع االسم وينصب الخبر مطلقا من غير شرط و ةي مثانية أفعةال ناقصة ( :كَةانَ َ ،وأَ ْمسَةى،
س) .فةةإذا وقعةةت يف الكةةالم فإنهةةا ترفةةع اال ةةم الةةبين بعةةد ا
صةةا َرَ ،ولَةيْ َ
ا َ ،و َ
ظةةلَّ َ ،و َبةةا َ
َو َأصْة َب َح َ ،و َأضْةحَى  ،وَ َ
لعُ ءغ ُفللاًل ءًِيهالك وإعةراب اآلعة الكرمية  :الةةواوحرف
وتنصةب اوةةو الةةبين بعةد اال ةةم ومثالةه :قةال تعةةاىل ( :ءوءكلك ءَ م
عطف .وكان فعل ماضي ناقص ترفع اال م و تنصب اوو .واهلل لفظ اجلالل ا م كان مرفوع وعالمة رفعةه

الضم يف

ر  .وغفورا و ةا منصةوب بهةا وعالمة نصةبه الفتحة الظةا رة يف

منصوب بالفتح الظا رة يف

ةر  .ورحيمةا ةو ثةان لكةان

ر.

ءُْء ْا)ُ ْم ِِ ُْ ءا)ِ ِ إِ ْخ ءالَن وإعراب اآلع الكرمية  :الفةاء حةرف عطةف .وأصةبح مة أ ةواا كةان فعةل
وقال تعاىل( :فءأ ْ
ماضي ناقص ترفع اال م وتنصب اوو والتاء ضمري متصل مب يف ل رفع ا م أصبح .وبنعمته جار وجمرور
ونعم مضاف واهلاء ضمري متصل مب يف

ل جر باإلضاف  .وإ وانا و أصبح منصوب وعالم نصبه الفتح

الظةةا رة يف ةةر  .ومثالةةه أعضةةا قولةةه تعةةاىل( :سءْه َُّلال ءسل ءلالأ وقولةةه تعةةاىل( :ظءل م ءو ْْ ُِل ُ ُْ َّْل ءلاَنل وتعةةرب كمةةا ةةبق
االمساألول مرفوع واال م الثاني منصوب.
القسم الثاني  :ما يرفع االسم وينصب الخبر بشرط أن يتقدم ليه نفي أو نهي أو د اء و ي أربع أفعالَ ( :ا َل
ئ  ،بَرِ َح) .فهب األفعال تعمل عمل كان ترفةع اال ةم وتنصةب اوةو لكة بشةرط أن عتقةدم ع يهةا
َم  ،فَتِ َ
ِ ،ا ْنف َّ
نفي أو شبهه والشبه مثل النهي و الدعاء .فكأن ب األفعال فيها نوع م الضةعف ولةبلم اعتمةدا ع ةى النفةي
و با م باب التع يل وإال فاألصل يف ذلم السماع عند العرب ثةم ضةبطو بةبلم .ومثالةه( :مةا ال ةفيانُ قائمةا).
ِِ
لني و
و(ما فتئ حسا ُن ضاحكا) .و(ما برح الشي ُ مع ما) .ومثاله يف القر ن الكرعم :قوله تعاىل ( :ءوءال يلءءزلسُلا ءَ خُْ)ءيف ء
إعراب اآلع الكرمي  :الواوحرف عطف .وال نافي  .وعوالون عوال فعةل مضةارع مرفةوع وعالمتةه ثبةوا النةون ألنةه
م األفعال اومس متصرف م أ واا كان تنصب اال م وترفع اوو والواو ضمري متصل مب يف

ل رفع

ا م عةوال .وخمةت فني و ةا منصةوب و عالمة نصةبه اليةاء ألنةه مجةع مةبكر ةامل .وقولةه تعةاىل( :سءلا نلءُللر ليءهل ِ
ْ ْءء ء ْ
ِِ
ني وإعراب اآلع الكرمي  :ل حرف نصب .ونوح فعل ناقص منصوب تعمل عمل كان وامسها مسترت فيه
ءللككف ء
 .وع يه جار وجمرور متع قان بعاكفني .وعاكفني و نوح منصوب بالياء ألنه مجع مبكر امل.
تقدعر
القسم الثال  :يرفع االسم وينصب الخبر بشرط أن يتقدم ليه ما المصودرية الظرفيوة و ةو فعةل واحةد( :دام)
تقول ما دام ومثاله( :ما دمت ضاحكا) .فيشرتط يف ةبا الفعةل دام أن عسةبقه مةا املصةدرع الظرفية الةيت تةدل
ِ
ع ى الظرف الوماني .ومثاله قوله تعاىل( :وصءوْ ِكِن ِ س م ِ
ِ ءيهك واملعنةى أوصةاني بالصةالة والوكةاة
ن ءةة ءولسمزءككة ءْك َُن ْْ ُ
ءْ ء
مدة دوامي حيا لبلم مسيةت مةا نةا باملصةدرع ألنهةا تةؤول ةي والفعةل فرتجةع إىل املصةدر (مةدة دوامةي) .و ةي
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كبلم تدل ع ى الظرفي  .وإعراب اآلع الكرمي  :الواوحرف عطف .وأوصتاني فعل ماضةي مةب ع ةى الفةتح
منةةع مة ظهور ةةا املنا ةةب وفاع ةةها مسةةترت فيةةه جةةوا ا واليةةاء يف

ةةل نصةةب مفعةةول بةةه .وبالصةةالة جةةار وجمةةرور

متع قان بأوصاني .والوكاة معطوف ع ى الصالة جمرور مث ه .وما دمت مةا مصةدرع ودمةت فعةل ماضةي نةاقص
تعمل عمل كان ترفع اال م وتنصب اوووالتاء ضمري متصل مب ع ةى الضةم يف
دام منصوب وعالم نصبه الفتح يف

ةل رفةع امسهةا .وحيةا ةو

ر.

وتعمول كووان وأخواتهوا هووذا العمول سووواء قود تصوورفت ون الفعوول الماضوي أو بقيووت لوى األصوول ع ةى صةةيغ
املاضي( :كان وأصبح وظل وأمسى) .وإذا تصرفت ع الفعل املاضي فصارا (عكةون) فإنهةا تعمةل أعضةا عمةل
كان و (ك ) كبلم .ولك

ل مجيع أ واا كان تتصرف إىل املضارع واألمر؟ اجلواب :ال وتفصي ه:

أن أخوات كان با تبار التصرف لى ثالثة أقسام:
القسم األول :ال يتصرف بحال فال عأتي منه إال صيغ املاضي كما ورد ع العرب .و ما فعالن( :ليس  ،دام).
القسم الثاني:يتصرف تصرفا ناقصا فيأتي منه صيغ املاضي واملضارع فقط وال عةأتي منةه األمةر واملصةدر و ةم
أربع أفعال ( :ال  ،فتئ  ،و برح  ،انفم).
القسم الثال  :يتصرف تصرفا تاما فيأتي منه املضارع واألمر واملصدر .و و باقي األفعال ومثاله قال اهلل تعاىل:
ِِ
ني وإعراب اآلع الكرمي  :حتى حرف غاع ونصب .وعكونوا فعل مضارع منصوب بةأن مضةمرة
( ءي مَّت يء ُْانُا ُلْ ْؤْ ء
وجوبا وعالم نصةبه حةبف النةون ألنةه مة األفعةال اومسة وعكةون متصةرف مة كةان ترفةع اال ةم و تنصةب
اوو والواو ضمري متصل مب يف ل رفع ا م عكون .ومؤمنني و ا منصوب وعالم نصبه الياء ألنه مجةع
مبكر امل .وقوله تعاىل( :قُ ْ ُكانُال ِي ءا ءكًة ص ْءو ءي ِايال وتعرب با تصار:كونوا فعل والواو امسها وحجارة و ا.
من خصائص كان وأخواتها أنه يجوز لخبرها أن يتوسط بينها وبين اسمها فاألصل أن ا م كان عتقةدم ع ةى
و ا لك جيو يف الكالم أن عتقدم اوو ع ى اال م فيكون متو طا بني كان و و ا ومثاله قوله تعاىل:
ِِ
ني وإعراب اآلع الكرمي  :الواو عاطف  .وكان فعل ماضةي نةاقص .وحقةا ةو كةان
ن ُلر لسْ ُا ْلؤْ ء
( ءوءكك ءَ ءيرك ءليءْهلءك نء ْ
مقدم منصوب بالفتح الظا رة ع ى ر  .وع ينا ع ى حرف جر ونا ضمري متصل يف ل جر واجلار واجملةرور
متع قان مبحبوف نعت حلق .ونصر ا م كان مؤ ر مرفوع بالضم يف

ر و و مضاف .واملؤمنني مضاف إليه

جمرور بالياء ألنه مجع مبكر امل.
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ومن أحكام كان أيضا يجوز أن يتقدم الخبر لى كان وأخواتها إال دام وليس تقول مثال( :إماما كان اب با ).
فإماما نا و كان فأصل الكالم كان اب با إماما ولك اوو نا تقدم ع ى عام ه.
واألصل في كان أنها ترد فعال ناقصا يطلب اسما مرفو ا وخبورا منصووبا ولكة العةرب تأم ةت يف الكةالم
فوجدا أن كةان وأ واتهةا أحي انةا قةد تةرد تامة ع ةى ةالف األصةل فتكتفةي بةاملرفوع وعكةون الكةالم تامةا
وتكون مبعنى وجد أو حصل و و مما عدل ع ى ثبوا الشيء يف نفسه .وحيدد كان التامة األ ة وب والسةيا
و با عدل ع ى قوة ب الك ماا تارة تكون ناقص وتارة تامة  .ومثالةه :قولةه تعةاىل ( :ءوإِ َْ ءكلك ءَ ذُو ُل َّْ ءلرة) فءلء ِ ءلرةٌ إِ ءَل

ءْْه ءَّ ءلرة) وإعراب اآلع الكرمي  :الواو ا تننافي  .وكان فعل ماضي تام .وذو فاعل مرفوع بالواو ألنه مة األمسةاء
اومس و و مضاف .وعسرة مضاف إليه جمرور بالكسرة يف ر  .وفنظرة الفاء رابط جلواب الشرط ونظرة
و ملبتدأ

بوف تقدعر األمر نظرة .وإىل ميسرة جار وجمرور متع قان مبحبوف تقدعر كائن يف

لنظرة .واجلم اإلمسي يف

ةل نعةت

ل جوم جواب الشرط.

ه
إن وأخواتها
صب االسم وت أرفع أالخبر ،وهِي :إِ هن ،وأ هن ،ول ِك هن ،وكأ هن ،وليأت ،ولع هل ،تقول :إِ هن
(وأ هما إِ هن وأخواتها :فإِنهها ت أن ِ
اا ،وكأ هن ِللت ه أش ِبي ِه،
ص ،وما أ أشبه ذ ِلا ،وم أعنى إِ هن وأ هن ِللت ه أو ِكيدِ ،ول ِك هن ِل ِال أستِدأر ِ
زيأدا قائِ ٌم ،وليأت أمرا ش ِ
اخ ٌ
وليأت ِللتهمنِي ،ولع هل ِللتهر ِجي والتهوقعِ).
ذكر املصنف رمحه اهلل نا النوع الثاني م النوا وذكر يف بيانه عدة أمور فبكر حكم با النوع م
النوا

ك َّ ،
 :إن وأ واتها وبني أنها تنصب اال م وترفع اوو .فإذا د ت ب العوامل الست ( :إِنَّ َ ،وأَنَّ َ ،و َل ِ

كأَنَّ َ ،و َل ْيتَ َ ،و َل َعلّ) .ع ى مج إمسي نصبت ال فظ األول فيسمى امسها ورفعت ال فظ الثاني وعسمى و ا
َو َ
و با احلكم واضح .أما إذا د ت ب األلفاظ ع ى فعل فإنها ال تعمل غالبا وإمنا الكالم نا يف د وهلا ع ى
اجلم اإلمسي .وقد بني املصنف أنواعها و ي ت ألفاظ وقد مثل هلاوذكرمعنا ا.
بيان األلفاظ الستة:
ِن وردا يف كالم العرب بالكسر وأَ َّن وردا بالفتح.
إ هن وأ هن :و ما مبعنى واحد عفيدان التوكيد .ولك إ َّ
اً ءًِي ٌهم وإعراب اآلع الكرمي  :الفاء رابط جلواب الشرط .وإن حرف
ومثال إن قوله تعاىل( :فءِإ َْ فءكأُول فءِإ مَ م
لعء ءغ ُف ٌ
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توكيد ونصب تنصب اال م وترفع اوو.واهلل لفظ اجلالل امسها منصوب وعالم نصبه الفتح يف

ر.

ر  .واجلم يف

ل

ر  .ورحيم و ثان مرفوع بالضم يف

وغفور و ا مرفوع وعالم رفعه الضم يف
ِ
لعء ُه ءال ْْلء مق وإعراب اآلع الكرمي  :ذلم ا م اشارة مب ع ى
ك ِِبء مَ م
جواب الشرط .ومثال أن قال تعاىل( :ذءس ء
السكون يف ل رفع مبتدأ .والباء ائدة .وأن حرف توكيد ونصب .واهلل لفظ اجلالل ا م أن منصوب
وعالم نصبه الفتح يف
وعالم رفعه ضم

ر  .و و ضمري منفصل مب

ع ى الفتح ال

ل له م االعراب .واحلق و أن مرفوع

ر.

كأ هن :وعستعمل ل تشبيه املؤكد و و الدالل ع ى مشارك أمر ألمر يف معنى جامع بينهما تقول مثال( :كأن
احلار َ أ د) .فشبهت احلار

باأل د لشجاعته .وإعرابه :كأن حرف تشبيه ونصب تنصب اال م وترفع

اوو .واحلار امسها منصوب وعالم نصبه الفتح الظا رة ع ى
الضم يف

ر  .وأ د و ا مرفوع وعالم رفعه

ر.

ل ِك هن :وعستعمل لال تدراك و و تعقيب الكالم برفع ما عتو م ثبوته أو نفيه .ومثاله يف رفع ما عتو م ثبوته ( :عد
شجاع لكنه ميل) .فإذا ق ت :عد شجاع قد عو م ذلم ثبوا الكرم له فتستدرك وتقول لكنه ميل.
وإعرابه :عد مبتدأ مرفوع بالضم يف

ر  .وشجاع و مرفوع بالضم يف

اال م وترفع اوو.واهلاء ضمري متصل مب
رفعه الضم يف

ل نصب امسها .وميل و لك مرفوع وعالم

ر  .وتستةدم أعضا لرفع ماعتو م نفيه كقولم( :ما عد عاملا لكنه صاحل).

ليت :وعستعمل ل تم
حرف مت

ع ى الضم يف

ر  .ولك حرف ا تدراك تنصب

والتم

ب عائد) .وإعرابه :ليت
و ط ب ما ال مطمع يف حصوله .تقول مثال( :ليت الشبا َ

ونصب تنصب اال م وترفع اوو .والشباب امسها منصوب بها وعالم نصبه الفتح الظا رة يف

ر  .وعائد و ا مرفوع بالضم الظا رة يف

ر  .والتم

إما أن عكون يف أمر عستحيل حصوله كما يف

با املثال .أو يف أمر فيه مشقه كقولم( :ليت لي ماال عظيما).
لعل :وعستعمل يف الرتجي و و ارتقاب الشيء احملبوب تقول( :لعل احلبيبَ قادم) .أو تقول مثال( :لعل در ًا
قائم) .وإعرابه :لعل حرف ترجي ونصب تنصب اال م وترفع اوو .ودر ا امسها منصوب وعالم نصبه الفتح .
وقائم و ا مرفوع بها وعالم رفعه الضم يف

ر.
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وال يجوز أن يتقدم خبر هذه الحروف ليها وال معمول هذا الخبر ولو كان ظرفا أو جار ومجرورا فال
تقول( :قائم إن عدا) وال (عندك إن عدا) .وال (يف الدار إن عدا) وال (اليوم إن عدا) .وع وا ذلم لضعف إن
وأ واتها يف العمل لعدم تصرفها فال تعمل يف اوو إال إذا كان متأ را .أما الفعل كان وأ واتها فإنه قوين
ععمل يف الك م

واء تأ را أو تقدمت.

ويجوز أن يتوسط الخبر بينها وبين اسمها إذا كان ظرفا أو جارا و مجرورا ومثاله :قول اهلل تعاىل( :إِ مَ سء ءايْلءك
صءنْ ءْكال ءو ءْ ِاهاك فأصل الكالم إن انكاال لدعنا فأنكاال ا م إن ولدعنا و إن فجا أن عتو ط الظرف بني إن
ِ ِ ِ
ك سءُُِْلرة ِأ ِ
نك ًِ فأصل الكالم إن لعوة يف ذلم فجو وا تو ط
ُو) ْلأءِْ ء
وامسها .وكما يف قوله تعاىل( :إ مَ ذءس ء ء

الظرف واجلار واجملرور ألنهم تو عوا فيهما مامل عتو عوا يف غري ما .وإعرابه :إن حرف توكيد ونصب تنصب
اال م وترفع اوو .ويف ذلم جار وجمرور متع قان مبحبوف تقدعر كائ يف
الم االبتداء .وعوة ا م إن مؤ ر منصوب بالفتح يف

ل و إن مقدم .ولعوة الالم

ر.

وتنقسم أن با تبار فتح همزتها أو كسرها إلى أقسام ثالثة:
القسم األول :يجوز فتح همزة إن و كسرها في ثالثة مواضع:
-1بعد فاء الجزاء :كما يف قوله تعاىل( :صءنم ْا ل ِا ِْْ ُْم ساأل ِِبِكسء )ة ُثُم ءَت ِ ِ ِ
اً ءًِي ٌهم فيجو
ب ْ ْا ِلء ُْات ءوص ْ
ُ ء ْ ء ء ْ ُ ءء
ءْيء ءح فءأءنمُ ءغ ُف ٌ
ء

أن تقول يف غري القر ن :فإنه غفور رحيم .فإذا وقعت ان بعد فاء اجلواء و ي الفاء املقرتن بةاجلواب جةا لةم أن

تكسر ا أو تفتحها .وإعرابه :أنه حرف نصب تنصب اال م وترفع اوو واهلاء امسها .وم ا م شرط جا م يف
ل رفع مبتةدأ .وعمةل فعةل ماضةي يف

ةل جةوم والفاعةل ضةمري مسةترت فيةه جةوا ا تقةدعر ةو .ومةنكم جةار

وجمرور متع قان مبحبوف حال م الفاعل .و وء مفعول به منصوب بالفتح  .ومج عمل مةنكم ةوء يف
و املبتدأ .ومج ة مة عمةل يف

ةل

ةل ةو أن .ولهالة جةار وجمةرور متع قةان مبحةبوف حةال أعضةا .وثةم حةرف

عطف .وتاب فعل ماضي مب ع ى الفتح والفاعل ضمري مسترت فيةه جةوا ا تقةدعر ةو .ومة بعةد جةار وجمةرور
متع قان بتاب .والواو حرف عطف .وأص ح فعل ماضي معطوف ع ى تاب .فأنةه الفةاء رابطة جلةواب الشةرط .وأن
حرف نصب تنصب اال م وترفع اوو واهلاء امسها .وغفور ةو أن مرفةوع يف
ر  .وأن وما بعد ا يف تأوعل مصدر يف

ل رفع و ملبتدأ

ةر  .ورحةيم ةو ثةان مرفةوع يف

بوف تقدعر فمصري غفران الّه ورمحته.

ت فإذا أن احلارذ نائم) .وإذا الفجائي تبني أن ذلةم وقةع فجةأة مة غةري ميعةاد.
-2بعد إذا الفجائية :تقول ( :رج ُ
فيجو أن تقول فإذا َأن او إذا ِإن احلرذ نائم.
-3في موضع التعليل :كقوله تعاىل( :نء ْا ُلاتُ إِنمُ ُه ءا لسُْءلمر لسلمرِي ُهم فكأن ائال ةأل فقةال :ملةاذا نةدعو ؟ اجلةواب:
قال إنه و الو الرحيم عع ألنه الو الرحيم .فيجو أن تقةول نةدعو أنةه ةو الةو الةرحيم وجيةو أعضةا أن تقةول
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ندعو إنةه ةو الةو الةرحيم .و ةبا يف ةارج القةر ن أمةا يف القةر ن فةال جيةو القةراءة إال مبةا ورد يف قةراءة تةواتر
إ ناد ا ووافقت لغ العرب ووافقت ر م املصةحف العثمةاني وإمنةا الكةالم نةا مة مة جهة الصةنع النحوعة .
وإعرابه :ندعو فعةل مضةارع مرفةوع بالضةم املقةدرة منةع مة ظهور ةا الثقةل والفاعةل ضةمري مسةترت فيةه وجوبةا
تقدعر

ل نصب مفعول به .وإن حرف توكيةد ونصةب تنصةب اال ةم وترفةع

 .واهلاء ضمري متصل مب يف

ةل لةه مة اإلعةراب .والةو ةو إن مرفةوع بالضةم الظةا رة يف

اوو .واهلاء امسها .و و ضمري فصل ال

ةر .

والرحيم و ثان مرفوع مث ه.
القسم الثاني :يجب كسر همزة إن في ستة مواضع:
-1في االبتداء :كقوله تعاىل( :إِ مَن صءنْلءزسْءكتُ ِ سءْهليء ِة لسْ ءر ْا ًِ وإعراب اآلع الكرمي  :إن حرف توكيد ونصب تنصب
ل نصب ا م إن .وأنولنا فعل وفاعل ومفعول به واجلم يف

اال م وترفع اوو .ونا ضمري متصل يف

ل

و إن .ويف لي جار وجمرور متع قان بأنولنا ولي مضاف .والقدر مضاف إليه جمرور بالكسرة.
د ءليءْه ِ ْم ءوءال ُه ْم ءُْيءزنُا ءَ وإعراب اآلع الكرمي  :أال
-2بعد أال االستفتاحية :كقوله تعاىل( :صءءال إِ مَ ص ْءوسِهءكأء م
لعِ ءال ءخ ْا ٌ

حرف ا تفتاح .وإن حرف توكيد ونصب تنصب اال م وترفع اوو .وأولياء امسها منصوب وعالم نصبه
الفتح الظا رة ع ى
عى

ر و و مضاف .واهلل لفظ اجلالل مضاف إليه جمرور وعالم جر الكسرة الظا رة

ر  .وال وف ع يهم ال نافي ل جنس .و وف مبتدأ مرفوع بالضم يف

واوو يف

ر  .وع يهم و ومج املبتدأ

ل رفع و إن.

-3في أول الجملة الواقعة بعد حي  :تقول مثال( :ج ست حيث إن طارقا جالس) .وإعرابه :ج ست فعل ماضي
مب

ع ى السكون والتاء ضمري متصل مب

يف

ل رفع فاعل .وحيث ظرف مكان مب ع ى الضم يف

ل

نصب ع ى الظرفي  .وإن حرف توكيد ونصب تنصب اال م وترفع اوو .وطارقا ا م إن منصوب بالفتح يف
ر  .وجالس و إن مرفوع بالضم يف

ر.

ِ )
)ِ
ِ ِ ِِِ
ِِ
يا وإعراب
-4إذا وقعت في أول جواب القسم :قال تعاىل( :يم ءولسْْ)ءكب لسْ ُاُني إ مَن صءنْلءزسْءكتُ سءْهليءة ُُْء ءكًءكة إ مَن ُكمك ُْْكً ء
اآلع الكرمي  :حم و ملبتدأ بوف تقدعر و حم .والكتاب الواو حرف قسم وجر .والكتاب مقسوم به
جمرور وعالم جر الكسرة يف

ر  .واملبني نعت ل كتاب جمرور مث ه بالكسرة يف

توكيد ونصب تنصب اال م وترفع اوو .ونا ضمري متصل يف

ل نصب إن .ومج أنولنا الفع ي يف

رفع و إن .ويف لي جار وجمرور متع قان بأنولنا  .ومبارك نعت ل ي جمرور بالكسرة يف
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لعِ فإذا وقعةت إن بعةد ك مة قةال أو مةا
-5إذا وقعت في جملة مقول القول :كما يف قوله تعاىل( :قءك ء إِِرِن ءلُْ ُلا م
تصرف عنها فإنها تكون مكسورة أبدا وتسمى مج مقول القول و ي يف ل نصب مفعول به .وإعراب اآلعة
الكرمية  :قةال فعةل ماضةي مةب ع ةى الفةةتح والفاعةل ضةمري مسةةترت فيةه جةوا تقةةدعر ةو .وإن حةرف توكيةةد
ونصةب تنصةةب اال ةم وترفةع اوةو .واليةةاء ضةمري متصةةل مةةب يف
وعالم رفعه الضم الظا رة يف
إني مع امسها و و ا يف

ةل نصةةب امسهةا .وعبةةد و ةا مرفةةوع بهةةا

ر و ةو مضةاف .واهلل لفةظ اجلاللة مضةاف إليةه جمةرور بالكسةرة .ومج ة

ل نصب مقول القول.

لك سءءر ُسلاسُ ُ وإعةراب اآلعة الكرمية  :الةواو
 -6إذا دخلت الم االبتداء في خبرها :ومثاله :قةال تعةاىل ( :ءو م
لعُ يلء ُْيء ُلم إِنم ء
حالي  .واهلل لفظ اجلالل مبتدأ مرفوع بالضةم يف ةر  .وعع ةم فعةل مضةارع مرفةوع والفاعةل ضةمري مسةترت فيةه
جوا ا تقدعر و ومج عع م و .وإنم إن حةرف توكيةد ونصةب تنصةب اال ةم وترفةع اوةو .والكةاف ضةمري
متصل مب يف

ةل نصةب ا ةم إن .ولر ةوله الةالم الم االبتةداء .ور ةوله ةو إن مرفةوع بالضةم يف

مضاف .واهلاء ضمري متصل مب يف

ةر و ةو

ل جر باإلضاف  .ومج إن وامسها و و ا دا مسد مفعولي ع م.

القسم الثال  :يجب فتح همزة أن في خمسة مواضع:
-1إذا حلت محل الفا ل :كما يف قوله تعاىل( :صءوءَل يْ ِ
ْف ِ ْم صء مَن صءنْلءزسْءك وإعراب اآلع الكرمي  :الواو حرف عطف.
ءْ ء

ومل حرف نفي وجوم .وعكفي فعل مضارع جمووم ب م وعالم جومه حبف حرف الع  .واهلاء ضمري متصل
مب

يف

فع ي يف

ل نصب مفعول به .وأن حرف توكيد ونصب تنصب اال م وترفع اوو .ونا امسها وأنولنا مج
ل رفع و أن واملصدر املنسبم م أن وما بعد ا يف

ل رفع فاعل والتقدعر أومل عكفيهم إنوالنا

إليم الكتاب.
-2إذا حلت محل نائب الفا ل :كما يف قوله تعاىل( :قُ ص ِ
لْلِ را وإعراب اآلع الكرمي :
لس)ء ءا ءع نلء ءفٌر ِْ ءا ْ
ُوي ء إِ ءم
) صءنمُ ْ
ْ
قل فعل أمر مب ع ى السكون والفاعل ضمري مسترت فيه وجوبا تقدعر أنت .وأوحي فعل ماضي مب
ل مجهول .وإلي جار وجمرور متع قان بأوحي .وأنه أن حرف توكيد ونصب تنصب اال م وترفع اوو .واهلاء
ضمري متصل مب

يف

ل نصب ا م أن .وا تمع فعل ماضي مب  .ونفر فاعل مرفوع بالضم يف

اجل جار وجمرور متع قان مبحبوف يف

ل نعت لنفر .ومج ا تمع يف

ل رفع و أن .واملصدر املنسبم

م أن وما بعد ا نائب فاعل ألوحي والتقدعر :قل أوحي إلي ا تماع نفر م اجل .
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-3إذا حلت محل المفعول به :كما يف قوله تعاىل ( :ءوءال ءَتءكفُا ءَ صءنم ُْ ْم صء ْيءرْك)ُ ْم ِ معِ وإعراب اآلع الكرمي  :الواو
حالي  .وال نافي  .وةافون فعل مضارع مرفوع بثبوا النون ألنه م األفعال اومس وواو اجلماع ضمري متصل
ل رفع فاعل .وأنكم أن حرف توكيد ونصب تنصب اال م وترفع اوو .والكاف ضمري متصل مب يف

يف

ل نصب ا م أن .وأشركتم أشرك فعل ماضي مب  .والتاء ضمري متصل مب
أشركتم يف

يف

ل رفع فاعل .ومج

ل رفع و أن .وباهلل الباء حرف جر .واهلل لفظ اجلالل جمرور بالباء مكسور اآل ر واجلار

واجملرور متع قان بأشركتم .وأن وما د ت ع يه يف تأوعل مصدر مفعول به والتقدعر وال ةافون إشراككم
باهلل.
مك تءلر ْلأءً) خ ِ
ِ ِِ
كي ءُة وإعراب اآلع الكرمي  :الواو ا تننافي .
 -4إذا حلت محل المبتدأ :قال تعاىل ( :ءوْ ْا ءيت صءن ء ء ْ ء ء
وم حرف جر .و عاا جمرور مب مكسور اآل ر و و مضاف .واهلاء ضمري متصل يف ل جر باإلضاف .
واجلار واجملرور متع قان مبحبوف تقدعر كائ يف

ل و مقدم .وأنم أن حرف توكيد ونصب تنصب

يف

ل نصب ا م أن .وترت فعل مضارع مرفوع بالضم

اال م وترفع اوو .والكاف ضمري متصل مب
املقدرة يف

ر ملانع التعبر .والفاعل ضمري مسترت فيه وجوبا تقدعر أنت .واألرض مفعول به منصوب بالفتح يف

ر  .و اشع حال منصوب وعالم نصبه الفتح يف

ر وجع ت حال بناء ع ى أن الرهع

نا بصرع ليست

ق بي  .واملصدر املنسبم م أن وما بعد ا مبتدأ مؤ ر والتقدعر م عاته رهعتم األرض اشع .
ِ
لْلء مق وإعراب اآلع الكرمي  :ذلم ا م
لعء ُه ءا ْ
ك ِِبء مَ م
-5إذا دخل ليها حرف جر :كما يف قوله تعاىل ( :ءذس ء
إشارة مب ع ى السكون يف ل رفع مبتدأ .وبأن الباء حرف جر .وأن حرف توكيد ونصب تنصب اال م
وترفع اوو .واهلل لفظ اجلالل ا م أن منصوب بالفتح يف
م اإلعراب .واحلق و أن مرفوع بالضم يف

ر  .و و ضمري فصل مب

ع ى الفتح ال

ل له

ر  .واملصدر املنسبم م أن وما بعد ا جمرور بالباء وأص ه:

ذلم بكون اهلل و احلق.
إذا اتصلت ما الحرفية (وليست ما الشرطية أو ما االستفهامية) بإن وأخوتها بطل ملها فال تنصب اال م وال
ترفع اوو ألن ما حيننب تفصل بني إن وأ واتها واجلم اإلمسي اليت د ت ع يها فتفيد إن يف ب احلال
معنى التوكيد وال تؤثر إعرابا إال ليت فيجو فيها اإلعمال وجيو فيها اإل مال .ومثاله :قال تعاىل( :إِمَّنءك م
لعُ إِسء ٌ
وِ
لي ٌا وإعراب اآلع الكرمي  :إن حرف توكيد ونصب بطل عم ها .وما كاف حرف مب ع ى السكون ال
ء
ل له م اإلعراب وكاف ألنها تكف عمل إن و أ واتها .واهلل لفظ اجلالل مبتدأ مرفوع باالبتداء وعالم
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رفعه الضم  .وإله ومرفوع وعالم رفعه الضم يف

ر  .وواحد نعت مرفوع بالضم يف

ر  .وأما ليت فيجو

فيها اإل مال كقولم( :ليتما عود قادم) .وجيو فيها اإلعمال كقولم( :ليتما عودا قادم).
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ظن وأخواتها

صب أالمبأتدأ و أالخبر لى أنههما م أفعوال ِن لها ،وهِي :ظن أنت ،وح ِسوبأت ،و ِخ ألوت،
(وأ هما ظن أنت وأخواتها :فإِنهها ت أن ِ
وز أمت ،ورأيأت ،و ِل أمت ،ووجدأت ،واتهخ أذت ،وجع ألت ،وس ِوم أعت تقوول :ظن أنوت زيأودا قا ِئموا ،ورأيأوت أمورا
شاخصا ،وما أ أشبه ذ ِلا).
ذكر املصنف رمحه اهلل النوع الثالث مة النوا ة و ةو ظة وأ واتهةا وبةني أنهةا تنصةب املبتةدأ واوةو
ع ى أنهما مفعوالن هلا فهةي بةدليل اال ةتقراء تط ةب مفعةول ْي األول عُسةمى املفعةول األول والثةاني عُسةمى املفعةول
الثاني .فإذا د ت ظ وأ واتها ع ى اجلم اإلمسي املبتدأ واوو ق بت املبتدأ واوو فجع ت املبتدأ مفعةوال بةه
أول واوو مفعول به ثاني .ثم ذكر املؤلف أ واا ظ ومثل هلا.
ظن وأخواتها تنقسم با تبار المعنى إلى قسمين:
-1أفعال القلوبُ :ميت ببلم ألنها أفعال تدل ع ى عمل م أعمال الق ب تدور حول الع م والظ والشم و ي
أحد عشر فعل:
ت فعل ماضي مب ع ى السكون .والتاء ضمري متصل مب
ت الص) نائما) .وإعرابه :ظنن ُ
ظننت :ومثاله( :ظنن ُ
يف

ل رفع فاعل .والص) مفعول به أول منصوب وعالم النصب فتح

وعالم نصبه فتح

ر  .ونائما مفعول به ثان منصوب

ر.

ت التُقى واجلو َد ريَ جتارة) .وإعرابه :حس ْبتُ مبعنى تيقنتُ وحسب فعل ماضي مبنى ع ى
حسبأت :ومثاله( :حسب ُ
السكون .والتاء ضمري متصل مب
املقدرة ع ى

يف

ل رفع فاعل .والتُقى مفعول به أول منصوب وعالم النصب الفتح

ر منع م ظهور ا التعبر .واجلودَ الواو عاطف اجلود معطوف ع ى التقى منصوب مث ه .و ريَ

مفعول به ثان منصوب بالفتح يف

ر و و مضاف .وجتارة مضاف إليه جمرور بالكسرة يف

ب جمتهدا) .وإعرابه:
ت الطال َ
خلت :ومثالهُ ( :
يف

ت فعل ماضي مب ع ى السكون .والتاء ضمري متصل مب
ُ

ب مفعول به أول منصوب وعالم نصبه الفتح يف
ل رفع فاعل .والطال َ

منصوب بالفتح يف

ر.

ر  .وجمتهدا مفعول به ثان

ر.

ز مت :ومثالهَ ( :عمتْنى شيةا ولست بشي ) .وإعرابه :عمتنى عم فعل ماضي م أ واا ظ عنصب
مفعولني والتاء ل تأنيث والفاعل ضمري مسترت تقدعر

ي .والنون ل وقاع  .والياء ضمري متصل مب

نصب مفعول به أول .وشيةا مفعول به ثان منصوب بالفتح يف
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ناقص ترفع اال م وتنصب اوو .والتاء ضمري متصل مب
وشي

يف

ل رفع ا م ليس .وبشي الباء حرف جر ائد.

و ليس منصوب بالفتح املقدرة منع م ظهور ا اشتغال احملل فرك اجلر.

ِ مِ
ِ
كَن لسمر َْحء ِا إِ ءَنث وإعراب اآلع الكرمي  :الواو حرف عطف.
يا ُه ْم لُء ُ
جعلت :ومثاله :قال تعاىل( :و ءْ ءُيُال لسْ ءا ءةئ ءْةء لسك ء
وجعل فعل ماضي م أ واا ظ عنصب مفعولني مبنى ع ى الضم .والواو ضمري متصل مب يف
واملالئك مفعول به أول منصوب بالفتح يف
ضمري منفصل مب

يف

ل رفع مبتدأ .وعباد و مرفوع بالضم الظا رة يف

مضاف إليه جمرور بالكسرة يف
بالفتح الظا رة يف

ر  .والبع ا م موصول يف

ل رفع فاعل.

ل نصب نعت املالئك  .و م
ر و و مضاف .والرمح

ر  .ومج املبتدأ واوو ص املوصول .وإناثا مفعول به ثان جلعل منصوب

ر.
فال تَع ُددْ املوىل شرعكَم يف الغنى.

ددت :ومثاله قال النعمان:

وإعرابه :الفاء حرف عطف .وال نا ي  .وتعدد فعل مضارع جمووم بال النا ي وعالم جومه كون مقدر ع ى
ر منع م ظهور الكسر العارض اللتقاء الساكنني والفاعل ضمري مسترت فيه وجوبا تقدعر أنت .واملوىل
مفعول به أول منصوب وعالم النصب الفتح املقدرة ع ى
ر و و مضاف .والكاف ضمري متصل مب

يف

ر  .وشرعمَ مفعول به ثان منصوب بالفتح ع ى

ل جر باإلضاف  .ويف الغنى جار وجمرور متع قان بشرعم

ألنه ا م فاعل.
وإال فهب امرأ الكا

هبأ  :ومثاله :قول الس ولي:

وإعرابه :الواو عاطف  .وإن حرف شرط جا م جتوم فع ني .وال نافي  .وفعل الشرط

بوف تقدعر تفعل .وفهبنى

الفاء رابط جلواب الشرط .و بْنى فعل أمر مبنى ع ى السكون م أ واا ظ تنصب مفعولني .والنون ل وقاع .
والياء ضمري متصل مبنيفي

ل نصب مفعول أول .وامرأ مفعول ثان منصوب بالفتح الظا رة يف

ر.

رأيت :ومثاله :قال تعاىل( :إِنل ُمِ ْم يلءءرْونء ُ ِءُِهال وإعراب اآلع الكرمي  :إ رف توكيد تنصب اال م وترفع اوو.
واهلاء ضمري متصل يف ل نصب امسها .وعرون فعل مضارع مرفوع بثبوا النون ألنه م األفعال اومس
و وم أ واا ظ عنصب مفعول ْي وواو اجلماع ضمري متصل مب
ضمري متصل مب ع ى الضم يف

ع ى السكون يف

ل رفع فاعل واهلاء

ل نصب مفعول أول .وبعيدًا مفعول ثان منصوب بالفتح الظا رة يف

ر.

لمت :ومثاله :قال تعاىل( :فءِإ َْ ليِا)ااه ما ْؤِْء )
كت وإعراب اآلع الكرمي  :ع مت فعل ماضي م أ واا ظ
ء ُُْ ُ ُْ
عنصب مفعوليني والواو ضمري متصل مب يف ل رفع فاعل .و ضمري متصل يف ل نصب مفعول به أول.
ومؤمناا مفعول به ثان منصوب وعالم النصب الكسرة نياب ع الفتح .
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لعِ ُه ءا ءخْهلرل وإعراب اآلع الكرمي  :جتدو جواب لشرط متقدم فعل
وجدت :ومثاله :قال تعاىل ( :ءَِت ُاوتُ ِلْ ءا م
مضارع جمووم وعالم جومه حبف النون ألنه م األفعال اومس و و م أ واا ظ عنصب مفعولني وواو
اجلماع ضمري متصل يف

ل رفع فاعل واهلاء ضمري متصل يف

منصوب وعالم نصبه الفتح ع ى

ل نصب مفعول به أول .و ريا مفعول به ثان

ر.

ألفيت :ومثاله :قال تعاىل( :إِنلمِم صءسْ ءفال أهم ِ
ني وإعراب اآلع الكرمي  :إنهم إن حرف توكيد ونصب .واهلاء
ُ ْ ْ ء ءُ ْ ء
.كسر ء
ضمري متصل يف ل نصب ا م إن .وألفوا م أ واا ظ تنصب مفعولني .والواو ضمري متصل يف ل رفع
فاعل .و بائَهم مفعول به أول منصوب بالفتح الظا رة يف

ر و و مضاف .واهلاء ضمري متصل يف

ل جر

باإلضاف  .وضالني مفعول به ثان منصوب بالياء ألنه مجع مبكر امل.

-2أفعال التصيير :مسيت ببلم ألنها تدل ع ى حتوعل الشيء م حال إىل حال أ رت و ي مخس أفعال.
جعل :ومثاله :قال تعاىل( :فء ءا ءُيْءكتُ ءهُءكأ ءْْلثُاًل وإعراب اآلع الكرمي  :الفاء حرف عطف .وجع نا جعل فعل
ماضي م أفعال التصيري عنصب مفعولني .ونا ضمري متصل يف ل رفع فاعل .واهلاء ضمري متصل يف ل
نصب مفعول أول جلعل .و باء مفعول به ثان جلعل منصوب بالفتح الظا رة يف
منصوب مث ه بالفتح الظا رة يف

ر  .ومنثورا نعت هلباء

ر.

رد :ومثاله :قال تعاىل( :يلءُرمَنونء ُْم ِْ ْا ِلء ُْ ِا إِميءكنِ ُْ ْم ُكفمكًل وإعراب اآلع الكرمي  :عردون فعل مضارع مرفوع بثبوا
النون ألنه م األفعال اومس  .والواو ضمري متصل يف ل رفع فاعل .والكاف ضمري متصل يف ل نصب
مفعول أول لريد .وكفارا مفعول ثان لريد منصوب بالفتح الظا رة يف

ر.

اتخذ :ومثاله :قال تعاىل ( :ءو ملَتء ءك هللاُ إِِْلءر ِله ءهم ءخيِهة وإعراب اآلع الكرمي  :الواو حرف عطف .واةب فعل ماضي
م أفعال التصيري عنصب مفعولني .واهلل لفظ اجلالل فاعل مرفوع بالضم الظا رة ع ى ر  .وإبرا يم مفعول
أول الةب منصوب بالفتح الظا رة ع ى

ر  .و يال مفعول ثان منصوب بالفتح الظا رة ع ى

ر.

ا اوشبَ بابا) .وإعرابه :صري فعل ماضي م أفعال التصيري عنصب مفعولني مب
صير :ومثاله( :صري ُ
السكون .والتاء ضمري متصل مب

يف

عى

ل رفع فاعل .واوشب مفعول به أول منصوب وعالم نصبه فتح

ر  .وبابا مفعول به ثان منصوب وعالم نصبه فتح

ر.

هلل فداءَك) .وإعرابه :و ب فعل ماضي م أفعال التصيري عنصب مفعولني مب
هبأ  :ومثاله( :و َبنى ا ُ
السكون .والنون ل وقاع  .والياء ضمري متصل يف

عى

ل نصب مفعول أول .واهلل لفظ اجلالل فاعل مرفوع بالضم
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يف

ر  .وفداء مفعول به ثان منصوب بالفتح يف

ر و و مضاف .والكاف ضمري متصل مب

يف

ل جر

باإلضاف .
ظن وأخواتها من حي العمل لها ثالثة أحوال:
مطردة يف مجيع أفعال التصيري
الحالة األولى :اإلعمال فيث تنصب اال م واوو ع ى أنهما مفعولني و ب َّ
وفعل ( :ب ،تع م) م أفعال الق وب .أما الباقي م أفعال الق وب فتعمل إذا تقدمت ع ى اال م واوو كما
بق بيانه.
ال إذا تو ط العامل بني اال م واوو
الحالة الثانية :اإل مال جوا ا فيث عبطل عم ها لفظًا و ً
ظننت جالس) .أو تأ ر ع اال م واوو

و( :أنس

و( :أنس جالس ظننت) .فيجو يف ب احلال اإلعمال واإل مال.

الحالة الثالثة :التع يق فيث عبطل عم ها لفظًا وجوبا ولك عبقى عم ه

ال إذا وقع بعد ا ما حقه التقدعم
ً

م الكالم( :الم االبتداء  ،وما النافي  ،وإن النافي  ،و موة اال تفهام) .فإذا وقعت إحدت ب األدواا األربع
ِ
ِ ءْك ءه ُؤءال ِأ يلءْ ِط ُرا ءَ
بطل عم ها لفظيا وبقيت منصوب ال كما يف قوله تعاىل( :سء ءر ْا ءلي ْا ء

يجوز حذف المفعولين أو أحدهما لفعل ظن أو أخواتها إذا دل الكالم لى هذا المحذوف:
ِ مِ
يا ُكْل)ُ ْم تءل ْز ُل ُاا ءَ والتقدعر :توعمونهم شركائي فهم مفعول
حذف المفعولين :ومثاله :قوله تعاىل( :صيْ ءا ُيءرءككئ ء لسك ء
أول وشركائي مفعول ثان حبفتا لدالل السيا ع يهما.

ت الدا) .فحبفت املفعول الثان قائمًا
حذف أحد المفعولين :ومثاله :إذا ن ت( :م ظننته قائما) .تقول( :ظنن ُ
لدالل أول الكالم ع يه فأص ه ظننتُ الدا قائما.
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باب النه أعت
بعد أن أنهى املصنف األنواع األوىل م املرفوعاا انتقل رمحه اهلل إىل بيةان التوابةع ،فبةدأ ببةاب النعةت .والتوابةع
مجع تابع و ُميت ببلم ألن كل نوع م

ب األنواع األربع تابع ملتبوعه مشارك ملةا قب ةه يف إعرابةه ولةيس حةاال

وال متييوا و با و تعرعف التابع .فإذا كان املتبوع مرفوعا كان التابع مرفوعا وإذا كان منصوبا كان التةابع
منصوبا فيشاركه يف حكم اإلعراب وأنواع التوابع أربع ( :النعت  ،العطةف  ،التوكيةد  ،البةدل) .ومةنهم مة
جيع ها مخس فيقول نعت وعطف بيان وتوكيد وبدل وعطف نسق لك األقرب أنها أربع أنواع.
ضو ِه ،وت أع ِري ِفو ِه وت أن ِكيو ِور ِه تقوول :قوام ز أيو ٌد ا ألعاقِول ،ورأيأوت ز أيوودا
(النه أعوت توابِ ٌع ِل ألم أنعووو ِ
ت فِوي ر أف ِعو ِه ون أ
صوبِ ِه وخ أف ِ
ا ألعا ِقل ،ومر أرت ِبز أي ود ا ألعا ِق ِل).
بدأ املصنف ببيةان النةوع األول فعةرف النعةت فكمةه وقةال( :تةابع ل منعةوا يف رفعةه ونصةبه و فضةه).
فيتبعه يف الرفع والنصب واوفض فإذا كان املنعوا مرفوعا كان النعت مرفوعةا أعضةا و كةبا .ومة النحةاة
م عسميه باب الصف واملعنى واحد وال مشاح يف االصطالح عع

واء مسينةا ذلةم بةاب النعةت أو بةاب الصةف

فكل ذلم جائو ألن كال املعنةيني عصةد ع يةه وال تنةاف بينهمةا .ومة النحةاة مة ععرفةه فقيقتةه فيقةول ( :ةو
التابع املبني معنى متبوعه) .عع أن النعت عبني معنى اما يف املنعوا حيصل به اوصوصةي والتميةو .واحلاصةل
أن النعت عتبع منعوته يف اإلعراب مبني ملا يته كما مثل املصنف بوعد العاقةل فالعقةل صةف لوعةد تبينةه عة

عةد

السفيه وغري .
النعت قسمان با تبار أصله:
القسم األول :أن يكون النعت مشتقا :واملشتق و ما ُأ ب م املصدر ودل ع ى احلد وصاحب احلد مثل ا م
الفاعل .تقول ( :با رجل ضارب) .وا م املفعةول .تقةول ( :ةبا عبةد مضةروب) .وصةف املبالغة  .تقةول ( :ةبا رجةل
ا برجل أع مَ منم).
ضراب) .والصف املشبه  .تقول( :رأعت رجالً حس َ الوجه) .وا م التفضيل .تقول( :مرر ُ
القسم الثاني :أن يكون مؤوال بالمشت  :مبعنةى أن عكةون جامةدا لكنةه عفيةد معنةى املشةتق مثةل ا ةم اإلشةارة.
و( :مررا بوعد با) .وا م املوصول.

و( :مررا بالبين أكل) .و با اجلامد ليس مشتقًا مة مصةدر لكة

أولنا إىل املشتق فصار يف معنا ففي املثل األول معنا مررا بهبا احلاضر .ويف املثل الثاني معنا مةررا بةاملع وم
أك ه.

النعت قسمان:
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القسم األول نعت حقيقي :و و التابع املكمل متبوعه ببيان صفته مبعنى أنه عبني صف متبوعه.

و( :مررا

فنبل الفقيه  ،ومررا بالشي الضرعر) .ومسي حقيقي ألنه ععود إىل املتبوع نفسه.
القسم الثاني نعت سببي :و و املكمل متبوعه ببيان صف ما تع ق به مبعنى أنه عبني صف شيء تع ق باملتبوع
ومسي ب) ألنه ععود إىل شيء له بب باملتبوع ال إىل املتبوع نفسه

و( :جاءا ند القائ ُم أبو ا  ،مررا

بامرأة مس م أبو ا) .فنعت القيام يف املثال األول ونعت اإل الم يف املثال الثاني ععودان إىل أبى املرأة ال إىل املرأة
نفسها فإذن ما نعتان ببيان لتع قهما بسبب املتبوع ومل عتع قا باملتبوع.

حكم النعت:
ذكر املصنف أن النعت احلقيقي عتبع املنعوا يف اثنني م مخس يف جهيت اإلعراب والتعرعف و با ع ى بيل
اإلمجال وإال عند التفصيل النعت احلقيقي عتبع منعوته يف أربع م عشرة يف أربع جهاا:
 -1حكم اإل راب :يف الرفع والنصب واوفض فإما أن عكون منصوبا مث ه أو مرفوعا مث ه أو جمرورا مث ه.
-2اإلفراد والتثنية والجمع:
-3التذكير والتأني :
 -4التعريف والتنكير:

و( :جاء عد العاقل  ،الوعدان العاقالن  ،الوعدون العاق ون).

و( :جاء عد العاقل  ،جاءا ند العاق ).
ا برجل عاقل)
و ( :قام عد العاق ُل  ،مرر ُ

أماالنعت السب) فإنه عتبع منعوته يف اثنني م مخس :
 -1في حكمه اإل رابي.
 -2في التعريف والتنكير.
أما التبكري والتأنيث واإلفراد والتثني واجلمع فال عتبعه فيها  ،تقول مثال( :جاء عد القائم ُ أ ُمهُ) .فالنعت نا
ا برج ْي قائم أبو ما) .فالنعت نا مفرد واملنعوا مثنى ف م عتبع
مؤنث واملنعوا مبكر .وتقول كبلم( :مرر ُ
النعت منعوته يف ك تا احلالتني ألنه ال عتع ق به وإمنا عتع ق بسببه.
فوائد النعت:
- 1التعرعف :إذا كان املنعوا نكرة ومثاله( :مررا برجل صاحل).
- 2التوضيح :إذا كان املنعوا معرف ومثاله ( :عد العامل).
-3المدْل :كما يف قوله تعاىلَِّ( :م هللاِ لسرَح ِا لسريه ِم
-4الذم :ومثاله( :أعوذ باهللِ م الشيطا ِن الرجي ِم).
تيك ءل ءشرةٌ ككْيةٌ
-5التأكيد :كما يف قوله تعاىل ( :ء
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إذا كان المنعوت غير معلوم يحتاج إلى النعت وجوب فوي النعوت اإلتبواع :فيكةون تابعةا ل منعةوا يف اإلعةراب
ومثاله( :جاء عد العاق ُل  ،مررا بوعد العاق ِل  ،رأعت عدا العاقلَ).
أما إذا كان المنعوت معلوما بدون النعت :جا يف إعراب النعت ثالث أوجه:
الوجه األول االتباع :فيكون تابعا ل منعوا يف حكمه ومثاله( :احلمد هلل الرحيمِ) .فأتبعنةا الةرحيم و فضةنا
بالكسرة ع ى أنه تابع ملنعوته يف اوفض.
الوجه الثاني القطوع :فيكةون النعةت مقطوعةا عمةا قب ةه ومثالةه( :احلمةد هلل الةرحيمُ) .فقطعنةا الةرحيم ورفعنةا
بالضم ع ى أنه وملبتدأ
الوجه الثال

بوف تقدعر و الرحيم.

النصوب :فيكةون النعةت مفعةول بةه لفعةل

بالفتح ع ى أنه مفعول به لفعل

ةبوف ومثالةه( :احلمةد هلل الةرحيمَ) .فنصةبنا الةرحيم

بوف تقدعر أمدح الرجيم.

الم أعـ ِرفـة
ملا ذكر املصنف مطابق النعت ل منعوا يف التعرعف والتبكري نا ب أن عتك م نا ع املعرف
والنكرة.
(والمعرفة خمسة أشياء :االسم المضمر نحو :أنا وأنت واالسم ا ألعلم نحأ و ز أي ود وم هكة  ،واالسم ا ألمبأهم نحأو
هذا ،وه ِذهِ ،وهؤال ِء  ،واالسم الهذِي ِفي ِه ا أأل ِلف و ه
اح ود ِم أن ه ِذ ِه
ضيف ِإلى و ِ
الالم نحأ و ا ه
لرجل و أالغالم  ،وما أ ِ
ا أأل أربع ِة).
ذكر املصنف أن املعارف مخس أنواع واملشهور عند النحاة أنها ت أنواع:
- 1اال م املضمر.
- 2اال م َالْعََ ُم.
- 3ا ْمُ َالْإشارة.
 - 4اال م املوصول.
- 5اال ْمُ املعرف ب َا ْل َألِفُ وَالَّا ُم.
س ِ.
حدٍ ِم ْ َبِ ِ َالْةم َ
- 6وَمَا ُأضِيفَ ِإلَى وَا ِ

تعربف المعرفة:
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و ما وضع ليستعمل يف واحد بعينه فإذا أُط قت ب الك م كان املسمى واملعني معرفا.

النوع األول من المعارف :االسم المضمر
ري و و :ماوضع ل دالل ع ى املتك م أو املةاطب أو الغائب.
اال م املضمر و وما عسمى بالضم ُ
وينقسم من حي الظهور إلى :ضمير مستتر ،وضمير بارز .والضمير المستتر نو ان:
 -1واجب االستتار :وعكون يف ضمري املتك م وضمري املةاطب .وضابطه :و ماال حيل اال م الظا ر وال
الضمري البار

ب ،أقو ُم) .فالفاعل نا ضمري مسترت يف
ه ألن فع ه ال عقبل إال الضمري املسترت .ومثاله( :اضرَ ْ

الفعل وجوبا تقدعر أنت و أنا .فهبا النوع جيب إ فاه وال جيو إظهار .
 -2جائز االستتار :وعكون يف ضمري الغائب .وضابطه :و ما حيل اال م الظا ر والضمري البار
عام ه عقبل اال م الظا ر .ومثاله ( :عد عقو ُم) .فالفاعل نا ضمري مسترت يف عقوم جوا ا تقدعر

ه ألن

و وجيو لم

لغ أن تقول عقوم و .و با النوع جيو إ فاه وجيو إظهار .
والضمير البارز هو الظاهر وهو ما ذكر في صورة الكالم .وينقسم إلى نو ين:
النوع األول :ضمري متصل  ،أين متصل بك م معه .وضابطه :ما ال عُبتدأ الكالم به وال عقع بعد إال
ك َرمَم) .فالفاعل يف قمت التاء و و ضمري متصل مب
ت  ،أَ ْ
اال تثنائي  .ومثاله( :قم ُ
فاعل .واملفعول به يف أكرمم الكاف و و ضمري متصل مب ع ى الفتح يف

ع ى الضم يف

ل رفع

ل نصب مفعول به.

النوع الثاني :ضمري منفصل  ،أين ال عتصل بشيء .وضابطه :و ما عفتتح به النطق يف الكالم وعقع بعد إال
اال تثنائي يف اال تيار .ومثاله( :أنا مؤم ) .وإعرابه :أنا ضمري منفصل مبنى ع ى السكون يف
ومؤم

ل رفع مبتدأ.

و .و(ما قام إال أنا) .وإعرابه :ما نافي حرف مبنى ع ى السكون .وقام فعل ماضي مبنى ع ى الفتح.

وإال أدا ُة حصر .وأنا ضمري منفصل مبنى ع ى السكون يف

ل رفع فاعل.

وأنواع الضمائر المتصلة من حي اإل راب:
القسم األول :ما ال يقع إال مرفو ا :و و مخس أشياء :تاء الفاعل بأنواعه واء كان متك ماً( :ذ بتُ) أو
خماطبًا مبكرًا( :ذ بتَ) .أوخماطبًا مؤنثًا (ذ بتِ) .وألف االثنني( .ضربا)( .ضربتا)( .ضربتما) .وواو اجلماع :
(ضربوا)( .ضربتم) .ونون النسوة( :قم ) .وعاء املةاطب ( :قومي).

79



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
القسم الثاني :ما يكون منصوبا :وهو أربعة أشياء :عاء املتك م( :أكرم

مد) .ونا املتك مني( :أكرمَنا).

م  ،أكرمكما  ،أكرمكم  ،أكرمك ) .و اء الغائب( :أكرمه ،
م  ،أكرم ِ
وكاف املةاطب( :أكرم َ
أكرمها  ،أكرمهما  ،أكرمهم  ،أكرمه ).
القسم الثال  :ما يكون مجرورا :و و أربع أشياء :عاء املتك م( :مر بى مشعل) .وناء املتك مني( :مر بنا).
م  ،بكما  ،بكم  ،بك ) .و اء الغائب( :مر به  ،بها  ،بهما  ،بهم  ،به ).
م،ب ِ
وكاف املةاطب( :مر ب َ
والضمير المنفصل نو ان فقط:
األول :ضمري رفع عقع يف مواقع الرفع ومثاله( :أنا متبع ل سن ) .و(ما صام إال أنا).
الثاني :ضمري نصب عقع يف مواقع النصب ومثاله :قوله تعاىل( :إِ مي ءك نلء ُُُْ ُا

وينقسم با تبار داللته إلى ثالثة أقسام:
القسم األول :ما وضع ل دالل ع ى املتك م :و و لفظان( :أنا) ل متك م وحد  ،و(

) ل متك م املعظم نفسه

أو معه غري .
القسم الثاني :ما وضع ل دالل ع ى املةاطب و و مخس ألفاظ و ي( :أنتَ) ل مةاطب املفرد املبكر ،و(أنتِ)
ل مةاطب املؤنث املفردة  ،و(أنتما) ل مةاطب املثنى مبكراً كان أو مؤنث ًا  ،و(أنتم) جلمع البكور املةاطبني
 ،و(أننت) جلمع اإلنا املةاطباا.
القسم الثال  :ما وضع ل دالل ع ى الغائب و و مخس ألفاظ أعض ًا و ي ( :و) ل غائب املبكر املفرد ،و( ي)
ل غائب املؤنث املفردة  ،و( ما) ل مثنى الغائب مط قاً مبكرًا كان أو مؤنث ًا  ،و( م) جلمع البكور الغائبني ،
و( ) جلمع اإلنا الغائباا.

ارف :العلم
النوع الثاني من أالم أع ِ
اال م الع م و و مشتق م العالم ألنه عالم ع ى مسما وقيل مشتق م الع م ألنه عع م به مسما واألول أظهر.
وتعرعفه اصطالحا :ا م ععني املسمى مط قا.
والعلم قسمان:
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- 1شةصي :ما وضع لشةص بعينه ال عتناول غري مثل فاطم  ،و

 ،فيان  ،مك  ،فال عُمك ل سةامع

أن عفهم أن ك م فاطم تدل ع ى اجلبل أو غري .
-2جنسي :ما وضع جلنس م األجناذ دون مراعاة أحد أنواعه فهو م حيث املعنى كالنكرة كجنس األ د
عُسمى عند العرب ( ُأ ام ) وعط قونه ع ى م عرعدون تشبيهه باأل د فيشمل مجيع أنواع األ ود .وأط قوا(ثُعال )
ع ى جنس الثع ب .وأط قوا(أم عرعط) ع ى جنس العقرب و كبا .لك قد عقصد املتك م با ةتعماله شةصةا
بعينه فيكون يف ب احلال قد نقل أ ام م الع م اجلنسي إىل الع م الشةصي.

وينقسم العلم إلى ثالثة أقسام:
-1اسم :أنس  ،املدعن  ،رمضان  ،نهر.
 -2كنية :كل ما صدر بأب أو أم .والن)  عكنى بأبي القا م .وقال( :مسوا بةإمسي وال تكنةوا بكنةييت).
متفق ع يه .و با النهى اي ع ى الصحيح بومانه حال حياته ص ى اهلل ع يه و م شي اشتبا غري به.
 -3لقب :كل ما أشعر مدحا كوع العابدع أو ذما كأنف الناق .

إذا اجتمع االسم والكنية واللقب في الكالم فماذا يقدم:
 -1يجب تقديم االسم لى اللقب مطلقا تقول( :جاء مد الفقيه ،أو جاء اب عباذ ترمجان القر ن).
-2ال ترتيب بين الكنية واالسم وال بين الكنية واللقب فيجو أن تقدم أعها شنت .فيجو أن تقول( :جاء أبو عبةد
اهلل أمحةد بة حنبةل  ،جةةاء أمحةد بة حنبةل أبةةو عبةةد اهلل  ،جةاء أبةةو العبةاذ تقةةي الةدع  ،جةةاء تقةي الةةدع أبةةو
العباذ).
والع ةةم إمةةا أن عكةةون مفةةردا متكون ةا م ة ك م ة واحةةدة كوعةةد .أو مركبةةا متكةةون م ة ك مةةتني
كحضرموا.
والعلم المركب ثالثة أقسام:
-1مركب إضافي :و :عبد الرمح  ،أبوبشر  ،أمري املؤمنني.
-2مركب مزجي:
-3مركووب إسوونادي:

و :يبوعه  ،بع بم  ،حضرموا .و با ععرب إعراب املمنوع م الصرف.
ةةو :تةةأبط شةةرا  ،شةةاب قرنا ةةا .و ةةبا ععةةرب فرك ة مقةةدرة الشةةتغال احملةةل فرك ة

احلكاع .
العلم قسمان من حي أصله:
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-1ماكان مرتجال :ما أط قته العرب ابتداء ع ى ع م و و ق يةل جةدا عنةد م مثةل ةعاد أط قةو ع ةى امةرأة فمة
حني ا تعماله أُط ق ع ما.
-2ما كان منقوال :ما ا تعمل يف أص ه يف غري الع م يف باب الوصف أو اجلنس ثم نق ته العرب بعد ذلم إىل الع م
و با كثري جدًا يف اال تعمال.

و ( :عيد ،الد ،حس ).

النوع الثال من المعارف :اسم اإلشارة
ا م اإلشارة و و ما أشري به إىل شيء معني فصارا ع ما هلبا املعنى.

واسم اإلشارة لى أنواع:
 -1لمذكر مفرد( :ذا) .مثاله( :ذا

مد) .وإعرابه :ذا ا م إشارة مبنى ع ى السكون يف

و مد و مرفوع بالضم الظا رة ع ى

ل رفع مبتدأ.

ر.

-2لمثنى مذكر( :ذان  ،ذ ْع ) .مثاله( :جاءنى ذان  ،رأعت ذع  ،مررا ببع ) .وإعرابه عصح فيه ثالث وجو إما
البناء ع ى الكسر أو البناء ع ى األلف رفعا وع ى الياء نصبا وجرا أو ععرب إعراب املثنى و و الراجح.
-3مؤنثة مفردة( :ذت  ،ذ  ،تى  ،ته  ،تا) .ومثاله( :ذين دعد) .وإعرابه :ذين ا م إشارة مب
ل رفع مبتدأ .ودعد و مرفوع بالضم يف

ر.

-4مثنى مؤن ( :تان) .بتةفيف النون أو بتشدعد النون يف حال الرفع.
النصب واجلر.

ع ى السكون يف

و( :تان امرأتان) .و(تني) يف حاليت

و( :رأعت تني  ،مررا بتني) .ولم يف إعرابها ثالث وجو كما بق يف ذان وذع والراجح أنها

تعرب إعراب املثنى.
-5لجمع المذكر والمؤن ( :أوالء باملد عند احلجا عني  ،وبالقصر أوىل عند ب
وإعرابه :أوالء ا م إشارة مبنى ع ى الكسر يف

متيم) .ومثاله( :أوالء رجال).

ل رفع مبتدأ .ورجال و مرفوع بالضم يف

أسماء اإلشارة لى ثالثة مراتب:
-1إشارة إلى القريب( :ذا) جمردا ع الكاف والالم .و( :ذا

ر.

مد).

-2إشارة إلى البعيد( :ذلم) .واء كان يف املنول احلسي أو املعنوع ولو كان قرعبا .ومثاله قوله تعاىلَ ( :ذ ِلمَ
ب فِي ِه) .فكتاب اهلل قرعب منا لكنه عالي املنول .
ا ْلكِتَابُ ال َر ْع َ
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-3إشارة إلى الوسط( :ذاك) .أن عكون املشار إليه ليس قرعبًا وال بعيدًا .وجيو أن تضيف اهلاء ل تنبيه فتقول:
( با  ،ب  ،بان  ،اتان  ،ؤالء  ،باك).

ويشار للمكان:
إذا كان قريبا ( :نا) .ولم أن تضيف إليه ا التنبيه .فتقول ( :ا نا).
وإذا كان بعيدا ( :ناك) .وتضيف هلا اء التنبيه فتقول ( :ا ناك) .والم البعد فتقول ( :نالم).

النوع الرابع من أنواع المعارف :االسم الموصول
تعريفه:
و اال م البين عفتقر يف بيان مسما إىل ص وعائد .فك م البين مثال ال تدل ع ى املسمى إال إذا
أتبعتها بص ف و ق ت جاء البين مل حيس السكوا ألنه مل عفهم املراد لك إذا ق ت جاء البين متسم بالشرع
حس السكوا وفهم املراد .أما ك م أمحد فتدل ع ى املسمى بنفسها م غري اتباعها بك م أ رت.
واحلاصل أن ا م املوصول حيتاج يف بيانه إىل ص توضح معنا وعائد عربط بني الص واملوصول.

ينقسم االسمالموصول إلى قسمين:
 -1أسماء خاصة تدل ع ى معنى معني

دد.

-2أسماء مشتركة تدل ع ى عدة معاني خمت ف يف لفظ واحد.

ألفاظ األسماء الخاصة:
 -1الذي عط ق ع ى املفرد املبكر.
 -2التي عط ق ع ى املفرد املؤنث.
-3اللذان عط ق ع ى املثنى املبكر.
-4اللتان عط ق ع ى املثنى املؤنث.
 -5األولى والذين عط ق ع ى مجع املبكر.
 -6الالئي والالتي واللواتي عط ق ع ى مجع املؤنث.
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و ب األلفاظ تسمى :األلفاظ اواص النصي  ،فكل واحد منها عدل ع ى معنى معني فال عستعمل
(البين) يف املؤنث ،وال تستعمل (اليت) يف املبكر ،وال عستعمل (ال بان) يف اجلمع وال (البع ) يف مجع املؤنث
و كبا ،فكل لفظ منها عدل يف إطالقه ع ى معنى اي.
ومثال ذلم كما يف قوله تعاىل( :وقءكسُال ْ ِ ِ ِ
ْ ءاقءلءك ءو ْل ءاتُ وإعراب اآلع الكرمي  :الواو عاطف  .وقالوا
لْلء ْا ُا مع لسمكي ء
ء
فعل وفاعل .واحلمد مبتدأ مرفوع بالضم يف ر  .وهلل جارو جمرور متع قان مو بوف تقدعر مستحق
واجلم مقول القول يف

ل نصب .والبين ا م موصول مب

ل جر صف ل فظ اجلالل .

ع ى السكون يف

وصدقنا فعل ومفعول به أول والفاعل مسترت فيه واجلم ص املوصول .ووعد مفعول به ثان.
ِ
ك ِ ءزْوِِْك وإعراب اآلع الكرمي  :قد حرف حتقيق ال ل له م
وقوله تعاىل( :قء ْا ءِْس ءع م
لعُ قءل ْا ء لسمِ َُتءكَنسُ ء
اإلعراب .ومسع اهلل فعل وفاعل .وقول مفعول به و و مضاف .واليت ا م موصول يف ل جر باإلضاف .
وجتادلم فعل وفاعل مسترت فيه والكاف مفعول به و ي ص املوصول .ويف وجها متع قان بتجادلم.
وقوله تعاىل ( :ءولسيم ءك ِلَ ءَيْتِهء ِكِنءك ِْْ ُْ ْم فءآذُوُءك وإعراب اآلع الكرمي  :الواو حرف عطف .وال بان ا م موصول مب
ع ى الكسر يف ل رفع مبتدأ .وعأتيانها فعل مضارع مرفوع وعالم رفعه ثبوا النون ألنه م األفعال اومس
وألف التثني فاعل و اهلاء يف

ل نصب مفعول به ومنكم جار وجمرور متع قان مبحبوف حال .ومج عأتيانها
ل و مبتدأ ال بان.

منكم ص املوصول .ومج فآذو ما يف
مِ
ء .مة ءَن وإعراب اآلع الكرمي  :الواو ا تننافي  .وقال فعل ماضي.
يا ءك ءفُرول ءًِلمءك صء ًِءَن لسيم ءكيْ ِا ص ء
وقوله تعاىل ( :ءوقءك ء لسك ء
والبع ا م موصول يف ل رفع فاعل .وكفروا فعل ماضي وفاعل واجلم ص املوصول .وربنا رب منادت
مضاف وحبف منه حرف النداء وتقدعر عا ربنا ونا ضمري مضاف إليه .وأرنا فعل دعاء مب
الع ونا ضمري متصل يف

ل نصب مفعول به أول .وال بع ا م موصول يف

ع ى حبف حرف

ل نصب مفعول به ثاني.

وأضالنا فعل وفاعل ومفعول به واجلم ص املوصول.
مِ
يا ءْكأُول ِْ ْا ِلء ُْ ِا ِه ْم وإعراب اآلع الكرمي  :الواو حرف عطف .والبع ا م موصول يف
وقوله تعاىل ( :ءولسك ء
رفع مبتدأ.وجاهوا فعل وفاعل واجلم ص املوصول .وم بعد م جار وجمرور متع قان بفعل جاهوا.
لسةِِت َيْتِني لسْ ءف ِ
كي ءشةء الواو حرف عطف .والالتي ا م موصول مب
وقوله تعاىل ( :ءو م ء ء
مبتدأ .وعأتني فعل مضارع مب ع ى السكون التصاله بنون النسوة ونون النسوة يف

ع ى السكون يف

مفعول به منصوب و ى مج ص املوصول.

القسم الثاني األلفاظ الموصولة المشتركة وهي ستة:
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(من  ،ما  ،أي  ،وال  ،ذا  ،ذو) .فهب األلفاظ الست املشرتك مسيت ببلم ألنه جيو إطالقها ع ى املفرد
وع ى املثنى وع ى اجلمع واملبكر واملؤنث .فتقول( :أعجب

أين جاء  ،أعجب أين جاءا  ،أعجب أين جاهوا).

فهب األلفاظ ال ةتص بنوع بل تستعمل يف اجلميع و يا الكالم حيدد املراد م قصد املتك م .ولك

ناك

بعض الضوابط اليسرية يف با الباب ا تنبطها النحوعون م كالم العرب.
من :تستعمل غالبا ل عاقل يف أصل الوضع تقول( :جاءني م ضرب أ ي).
وتستعمل يف غري العاقل وذلم يف ثال مسائل:
 - 1أن عنول م وقعت ع يه منول العاقل ومثاله قول الشاعر:
لع ي إىل م قد وعت أطري

أ رب القطا ل م ععري جناحه

فهنا م ا تةدمت لغري العاقل حيث نادت القطا و و غري عاقل نوع م احلمام لكنه م شدة اال تحضار
وشدة الشو جع ه مبنول العاقل.
لع يَّا ُا سء ْا ِ لس مَّاكو ِ
لت ءوءْ ْا
- 2أن جيتمع غري العاقل مع العاقل فيغ ب العاقل كما يف قوله تعاىل( :صءءَلْ تءلءر صء مَ مء ء ْ ُ ُ ء ْ
ءء
ِ ْلأ ْءً ِ
) وم يف السمواا وم يف األرض ليسوا عقالء ك هم فاآلع تشمل اآلدميني وغري م م الشجر
والدواب و اجلبال ولك ملا كان العاقل مع غري العاقل جا يف ب احلال ا تةدام م .

لعُ ءخيء ءق ُك م ءَنلِم)ة ِْ ْا ءْ )كأ
- 3أن عقرتن غري العاقل بالعاقل يف عموم فصل مب املوصول كما يف قوله تعاىل ( :ءو م
فء ِاْل ُِم ءْ ْا ميءْ ِش ءليء ِءطِْ ِ وِْْل ُِم ءْ ْا ميءْ ِش ءليء ًِ ْْيء ْ ِ
لعء ءليء ُك ِر ءي ْ )أ قء ِا ٌير
لعُ ءْك يء ءشكأُ إِ مَ م
ني ءوِْْل ُِ ْم ءْ ْا ميءْ ِش ءلي ص ْءًِء )ع ء ْيُ ُق م
ء ْ
ْ
فهنا يف ب اآلع ا تةدم م ع ى غري العاقل القرتانه بالعاقل يف عموم كل داب ألن الداب لغ ا م مل عدب
فو األرض واء كان عاقال أو غري عاقل.
ما :تستعمل غالبا يف غري العاقل وتستعمل يف العاقل يف ثالث مسائل:
 - 1أن جيتمع العاقل مع غري العاقل مثل ما جاء يف قوله تعاىل( :سُمح ِمعِ ْك ِ لس مَّاكو ِ
لت ءوءْك ِ ْلأ ْءً ِ
)
ء ء ء
ءء
 - 2أن عكون أمر مبهما ع ى املتك م كقول اإلنسان( :وقد رأعتُ شبحًا م بعيد أنظر ما ظهر لي).
ِ
كب سء ُْ ْم
 - 3أن عكون املراد صفاا م ععقل مثل ماجاء يف قوله تعاىل( :فءكنْْ ُاال ءْك طء ء
أل :تستعمل ل عاقةل وغةري العاقةل ومثالةه قولةه تعةاىل( :إِ مَ لسْا م ِ ِ
نل رِاقء ِ
كت أين كةل املصةدقني واملصةدقاا
ني ءولسْ ُا م
نل راق ء
ُ

فهنا ال ا م موصول تفيد العموم .وعشرتط يف أل املوصول أن تد ل ع ى صف صرحي (إما ا م فاعل وإما ا م
مفعول وإما صيغ املبالغ ).

ك ءْك ءذل يلُْ ِف ُرلا ءَ وإعراب اآلع الكرمي  :عسألون
ذا :ا م موصول ل عاقل وغري العاقل كما يف قوله تعاىل( :يء َّْأءسُانء ء
فعل مضارع مرفوع وعالم رفعه ثبوا النون ألنه مة األفعةال اومسة والةواو ضةمري متصةل يف
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والكاف يف

ل نصب مفعوهلا األول .وما ا م ا تفهام يف

املبتةةدأ .وعنفقةةون صة املوصةةول ال

ل رفع مبتدأ .وذا ا م موصول يف

ةةل هلةةا مة اإلعةةراب .ومج ة املبتةةدأ و اوةةو يف

ل رفةع ةو

ةةل نصةةب مفعةةول بةةه ثةةان

ليسألون .وعشرتط يف ا تعمال ذا املوصول أن تسبقها ما أو م اال تفهاميتني.

األسماء الموصولة كلها تفتقر إلى صلة و ائد:
فالص قد بق بيانها و ي اجلم اليت توضح معنى اال م املوصول .و عراد بالعائد الضمري الةبين ععةود
ع ى املوصول وعربط الص باملوصول واء كان مبكورا يف اجلم أو مقدرا كما تقول( :جاء البين قام أبو ).
والعائد نا ضةمري مسةترت جةوا ا تقةدعر ةو .وال جيةو أن تقةول :الةبين قةام أب ألنةه ال عوجةد رابةط بةني املوصةول
وص ته .وععرب العائد ع ى حسب موقعه يف مج املوصول إما مرفوع أو منصوب أو جمرور.

أقسام الصلة ثالثة:
القسم األول :الجملة الفعلية المحتملة للصدق والكذب :كما يف قوله تعاىل( :وقءكسُال ْ ِ ِ ِ
ْ ءاقءلءك ءو ْل ءاتُ
لْلء ْا ُا مع لسمكي ء
ء
فالص نا (صدقنا وعد ) .و ي مج فع ي .
القسم الثاني :الجملة اإلسمية المركبة من مبتدأ وخبر :كما يف قوله تعاىل( :لسم ِكي ُه ْم فِه ِ خُْ)ءيِ ُفا ءَ وإعراب اآلع
الكرمي  :البين ا م موصول يف ل جر صف ل نبأ العظيم .و م ضمري منفصل يف ل رفع مبتدأ .وفيه جار
وجمرور متع قان مبةت فون .وخمت فون و املبتدأ مرفوع وعالم رفعه الواو ألنه مجع مبكر امل .ومج ( م
فيه خمت فون) ص املوصول ال

ل هلا م اإلعراب.

القسم الثال  :شبه الجملة :و و إما ظرف كما يف قوله تعاىل ( :ءْلك ِلْل ءا ُك ْم يلءْل ءف ُلا أو جةار و جمةرور كمةا يف قولةه
تعاىل( :وصءسْ ءرِ ْك فِهِك وءَتيمِ أو صف صرحي كما يف قوله تعاىل( :إِ مَنسْا م ِ ِ
ن رِاقء ِ
كت وعشرتط يف ص شبه
ني ءولسْ ُا م
ء ْ ء ء ءء ْ
ن راق ء
ُ
اجلم أن تكون تام املعنى فيث عكون ل وصل فائدة.

ويشترط في الصلة الفعلية واإلسمية ثالثة شروط:
األول :أن تكون مج ص املوصول وع وال تأتي ط بي وال إنشائي .
الثاني :أن تكون الي م معنى التعجب.
الثال  :أالّ تكون مفتقرة إىل كالم قب ها.
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ويجوز حذف العائد :يف بعض األحوال اواص وفيه شيء م التفصيل والضابط العام إذا دل ع ى حبفه يا
لعُ يلء ُْيء ُم ءْك تُ َِّمرو ءَ ءوءْك تُل ُْيُِا ءَ فقد حبف العائد واألصل عع م البين
الكالم جا وإال فال كما يف قوله تعاىل ( :ءو م
ِ
ِ
ِ
ِ
ب ِِممك تء ْشءرُِا ءَ وأصل الكالم
تسرونه والبين تع نونه .وقوله تعاىل ( :ءْك ءه ءكلإمالِء ءشٌر ْثْليُ ُْ ْم ءَيْ ُك ُ ِممك ءأْ ُكيُا ءَ ْْ ُ ءويء ْشءر ُ
وعشرب م البين تشربون منه.

النوع الخامس من أنواع المعارف :المعرف بأداة التعريف
م أنواع املعارف املعرف بأداة التعرعف و و د ول األلف والالم ع ى النكرة فإذا د ت األلف والالم ع ى
النكرة أفادا املعرف كما تقول :رجل وفرذ ودار فإذا أضفنا هلا أل صارا نوعا م أنواع املعارف الست .
وتنقسم األلف والالم إىل قسمني:
األول :عهدع موضوع يف األصل لدالل العهد.
الثاني :جنسي موضوع يف األصل لدالل اجلنس.
األلف والالم العهدية تنقسم إلى ثالثة أقسام:
-1العهد الذكري :بأن عكون با املعرف مبكورا يف أول الكالم نكرة ثم عبكر معرفا ومثاله :أن تبكر
رجال يف كالمم منكرا ثم تقول فجاء با الرجل فيكون املراد و الرجل املبكور نفا يف أول الكالم.
لع نُاً لس مَّاكو ِ
ِ )ِ ِ
ِ
لت ءو ْلأ ْءً ِ
كْة فاملصباح املعرف نا عنصرف
نُءك ٌ لسْا ْ
) ءْثء ُ نُاًِتِ ءكا ْش ءْكة ف ءهِك ْ ْ
نُءك ُ ِ ُز ءْ ء
وقال تعاىل ( :مُ ُ ء ء
إىل املبكور يف أول الكالم.
 -2العهد الذهني :بأن عكون املعرف مصحوبا ذ نيا كما يف قوله تعاىلِ ( :إ ْذ ُمَا فِي ا ْل َغا ِر) .ومعروف يف أذ ان
السامعني الغار املقصود .وكقولنا( :ورب با البيت) .فينصرف البيت عند السامع إىل بيت الكعب .
ِ سء ُْ ْم
-3العهد الحضوري :بأن عكون مصحوبها حاضرا حال اوطاب كما جاء يف قوله تعاىل( :لسْهءل ْاء صء ْك ءا ْي ُ
َِنيء ُْ ْم و نا عتك م اهلل عو وجل ع عوم احلق األكو حلضور  .فإذا تك مت وأد ت أل يف ك م حاضرة
مسيت ب أل ل عهد احلضورين.

األلف والالم الجنسية تنقسم إلى ثالثة أقسام:
 -1تعريووف ماهيووة الشوويء :تةةبني حقيق ة اجلةةنس ومثةةال ذلةةم يف قولةةه تعةةاىل( :وُْ ْي للك ِْللا لسْال ِ
لكأ ُكل م ءيل ْ )أ ءيل )ر صءفءل ءلة
ء ءء ء ء ء
يلُ ْؤُِْا ءَ واملعنى وجع نا م ما ي املاء.
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 -2استغراق أفراد الجنس :تبني أفراد اجلنس فهي تدل ع ى العموم ،كقوله تعاىل( :إِ مَ ِْ
لْلنْ ءَّك ءَ سء ِف ُخ َّْل )ر فةأل
نا تفيد ا تغرا أفراد العموم أين كل أنواع اإلنسان وأفراد ا ر إال م ا تثنا اهلل عو وجل.
 -3استغراق خصائص األفراد :تبني صفاا اجلنس كقولم( :أنةت املةرأة كرامة ) .واملعنةى اجتمةع فيةم مةامل
جيتمع يف غريك م النساء مجيع صفاا الكرام وعسمى با ا تغرا الصفاا.
والحاصل :أن األلف و الالم تكون ع ى قسمني القسةم األول :عهدعة أين معهةودة لةدت السةامع قرعةب العهةد بهةا.
والقسم الثاني جنسي واملقصود أنها تشمل مجيع أنواع األفراد إما تةبني حقيقة

ةبا اجلةنس أو تةبني كةل أنةواع

با اجلنس أو أنواع صفاته.

النوع السادس من المعارف :ما أضيف إلى أحد المعارف الخمسة
با و النوع األ ري م أنواع املعارف فاألصل يف الك م اوالي م أوصاف املعارف اومس أنها
ت طالبا فأعطهِ جائوةً) .عع
نكرة مثال تقول لأل تاذ( :إذا رأع َ

كافأ أين طالب كيفما كان وصفه ومستوا

ولك إذا أضيفت ب ال فظ إىل أحد األنواع اومس السابق فإنها تكون معرف بهب اإلضاف تقول( :أعط
طالب احلي ،طالب الشي ) .فهنا

عرَّفنا طالبا فأصبح الطالب منتسبا إىل احلي يف اجلم األوىل وإىل

ح ق الشي يف اجلم الثاني  .وتقول أعضا( :امرأة با الرجل) .فأضفت املرأة النكرة إىل ا م اإلشارة املعرف
وأعضا( :امرأة البين أكرمنا) .فأضفت املرأة النكرة إىل اال م املوصول فوالت النكارة ع املرأة وعرفنا
تعيينها بإضافتها إىل إحدت املعارف .فإذا أضيفت النكرة إىل ب األنواع اومس صارا معرف  .و با و
النوع السادذ م املعارف وقد عقال أن با ليس نوعا مستقال لكنه مضاف إىل غري وما دام النحاة اصط حوا
ع ى جع ه نوعا اد ا فاألمر يف ذلم وا ع وال مشاح يف االصطالح وكثري م ا تالفاا النحاة لفظي ليس
هلا أثر يف املعاني والتطبيق العم ي فال عنبغي املبالغ يف االشتغال بهبا الباب.

النـكـرة
فو ه
الال ِم
اح ٌد دون آخر ،وت أق ِريبه ك ُّل ما صلح دخول ا أأل ِل ِ
ص ِب ِه و ِ
(والنه ِكرة :ك ُّل اِس وأم شائِعو فِي ِج أن ِس ِه ال ي أخت ُّ
لرج ِل والفرس).
ل أي ِه ،نحأ و ا ه
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با و قسيم املعرف وقد عرفه املصنف بأنه ا م عشيع يف أفراد اجلنس وال خيص معينا بعينه كقولي
لم( :أعط

كتا ًبا) .فالكتاب نا ا م شائع عشمل مجيع أنواع الكتب الصغري والكبري والقدعم واجلدعد

والدع وال غ و كبا فهو مستغر يف جنسه ال خيتص بهبا اال م أو اإلطال واحد دون اآل ر فإذا أعطيت
أين كتاب كان موافقا لط ) أما إذا عرفت الكتاب بوصف اي كان معينا ع ى كتاب بعينه .أما الضابط
العم ي ل نكرة فقد ذكر املصنف و و كل ك م د ت ع يها األلف والالم فهي نكرة قبل د ول األلف
والالم ع يها وتتحول إىل معرف بعد الد ول ع يها.
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باب العطف
( باب العطف ،وحروف العطف شرة :وهي الواو ،والفاء ،وثم ،وأو ،وأم ،وإما ،وبل ،وال ،ولكن ،وحتى
في بعض المواضع ،فإن طفت لى مرفوع رفعت ،أو لى منصوب نصبت ،أو لى مخفوض خفضت،
مجزوم جزمت ،تقول قام زي ٌد و مرو ،ورأيت زيدا و مرا ،ومررت بزي ود و مرو ،وزي ٌد لم يق أم ولم
أو لى
و
يقع أد).
با النوع الثاني م التوابع واملؤلف مل عتناول تعرعف العطف ألنه قد عكون واضحًا وذك َر حروف
العطف العشرة وذك َر حُكمَ العطف واملعطوف.
تعريفه:
ومعنا يف ال غ  :الرجوع إىل الشيء بعد االنصراف عنه.
والعطف نو ان:
النوع األول :طف بيان :بغري حرف ومل عبكر املصنف ألنه يف معنى البدل.
النوع الثاني :طف نس  :و و ما كان فرف وقد ذكر املصنف و و املراد عند اإلطال .
تعريف طف البيان:

و التابع ملا قب ه املشبه ل نعت يف توضيح متبوع لك الفر بني عطف البيان والنعت أن عطف البيان
عكون جامدا والنعت عكون مشتقا.

حكم طف البيان:
 - 1عأتى عطف البيان ل معرف إلعضاحها ول نكرة لتةصيصها.
(أ) طف بيان للمعرفة :كقول الشاعر( :أقسم باهلل أبو حفص عمر) .فعمرعطف بيان لال م الع م البين قب ه
أبو حفص ذكر ليبني ما قب ه وعوضحه ألن أبو حفص قد عكون غري واضح لبعض الناذ وتابعه يف :الرفع،
واإلفراد  ،والتبكري ،والتعرعف.
(ب) طف بيان للنكرة :قال تعاىل( :ويَّ ءر ِْا مْ )كأ ْ ِا )
يا فةماء وُضِّحَ َوب ُِّي َ بأنه صدعد وكال ما نكرة
ء
ءُ ْ
املعطوف واملعطوف ع يه عطف بيان  ،ومثاله :قولنا ( :با باب حدعد) .فنعرب حدعد نا بأنه عطف بيان ألنه
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بني ما ي الباب وال جيو أن نعربه نعتا ألن شرط النعت أن عكون مشتقا وحدعد جامد ليس مشتقا .ولو
ب حدع ٍد) .لكان باب مضاف وحدعد مضاف إليه.
ق نا (:با با ُ
- 2وعطف البيان كالنعت عتبع متبوع املعطوف ع يه يف أربع م عشرة:
 - 1حكم اإلعراب يف رفع ونصب و فضوجوم.
 - 2اإلفراد والتثني و اجلمع.
 - 3التبكري والتأنيث.
- 4التعرعف والتنكري.

ويجوز في طف البيان أن يعرب بدل ك ول من كل إال في حالتين:

وُ ( :ند قا َم عد أ و ا) .فهند مبتدأ .ومج ( :قا َم عد أ و ا) .و والبد أن

-1إذا كان التابع ذكره واجبا:

عكون بني اوو واملبتدأ رابط والرابط نا أ و ا فال جيو أن تقول ند قام عد ألن املعنى ناقص حيننب
والكالم غري تام ف بلم البد أن عكون يف ب اجلم الفع ي رابط عربطها باملبتدأ والرابط نا الضمري يف
أ و ا و و تابع لوعد فإذا أ قطنا الرابط ل عصح الكالم فوجب إعرابه عطف بيان وال جيو أن نعربه نا
بدال ألن البدل جيو حبفه يف الكالم .وإعرابه :قام فعل .و عد فاعل .وأ و ا عطف بيان لوعد متابع ل معطوف
ع يه مرفوع مث ه .واهلاء ضمري متصل مبنى ع ى السكون يف

ل جر لإلضاف .

-2أن يكون التابع غير صالحو أن يوضع في مكان المتبوع:

وُ( :عةا الة ُد احلةار ُ) .احلةار عطةف بيةان وال

عصح أن عكون بدال ألنه ال حيل

ل األول ألن ذلم عست وم اجتماع أل مع حرف النداء و و ممتنع يف ال غة فةال

جيو يف ال غ أن نقول عا احلار ألنه جيب إذا نادعنا امسا معرفا بة أل أن

بف أل حال النداء ،مثةل( :الوليةد،

ث.
احلار  ،ال يث) .فنقول :عاوليدُ ،عاحار ُ ،عالي ُ

تعريف طف النس :
و التابع املتو ط بينه وبني متبوع أحد حروف العطف.
طف النس يتبع المعطوف ليه في جميع وجوه اإل راب:
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لعُ ءوءً ُسلاسُ ُ وإعةراب اآلعة الكرمية  :صةد فعةل
ْ ءلا ءق م
 -1طف االسوم لوى االسوم حوال الرفوع :قةال تعةاىل ( :ءو ء
ماضي مبنى ع ى الفتح .والَّ ُه لفظ اجلالل فاعةل مرفةوع مضةموم اآل ةر .والةواو حةرف عطةف .ور ةوله معطةوف
ع ى ا م اجلالل مرفوع مث ه.
لعء ءوءً ُساسء ُ ا م اجلالل اهلل مفعةول بةه منصةوب
 -2طف االسم لى االسم حال النصب :قال تعاىل ( :ءوءْ ْا يُ ِط ِع م
بالفتح ور وله معطوف ع ى اهلل منصوب مث ه.
 -3طف االسم لى االسم حال الخفض :قال تعاىلُِْ ( :لال ِ معِ ءوءً ُسلاسِِ وإعراب اآلع الكرمي  :منوا فعةل أمةر
مبنى ع ةى حةبف النةون ألنةه مة األفعةال اومسة  .والةواو ضةمري متصةل يف

ةل رفةع فاعةل .بِالَّةهِ جةاروجمرور.

ور وله معطوف ع ى باهلل جمرور مث ه.
ِ
ِ ِ
لاًُك ْم ءوءال يء َّْلأءسْ ُْ ْم ص ْءْ ءلالسء ُْ ْم وإعةراب
 -4طف الفعل لوى الفعول حوال الجوزم :قةال تعةاىل ( :ءوإ َْ تلُ ْؤُْلال ءوتءل)مل ُرلال يلُ ْلؤت ُْ ْم ص ُ
ُْ ء
اآلع الكرمي  :الواو حرف عطف .وإن حرف شرط جا م جيوم فع ني .وتؤمنوا فعل الشرط جمووم بأداة الشرط
وعالم جومه حبف النون ألنه م األفعال اومس  .والواو ضمري متصل يف

ل رفةع فاعةل .وتتقةوا الةواو حةرف

عطف وتتقةوا معطةوف ع ةى تؤمنةوا جمةووم مث ةه .وعةؤتكم جةواب الشةرط جمةووم بةأداة الشةرط وعالمة جومةه
حبف حرف لع .

ويجوز طف االسم لى الفعل بشرط كون االسم في معنى الفعل :ومثالهُْ ( :رِْ ْ ِ
ِ وُخْلرِْ لسْاهِ ِ
ِ
لِ ِْ ءلا
لْلء م ْ ءا لسْ ءاهِر ء ُ ء ر
ُ
لْلء ِر عطف اال م خمرج ع ى فعل خيرج.
ْ
ن رِاقِني ولسْا م ِ ِ
ِ
.ال م
ءٌْر ءك ِريٌ
لعء قءل ْر.ك ءي ءَّ ك يُ ء
ن راقءكت ءوصءقْلءر ُ
كل ُ
ضء
ف ءَلُْم ءوءَلُْم ص ْ
ويجوز طف الفعل لى االسم :ومثاله( :إ مَ لسْ ُا م ء ء ُ

عطف الفعل أقرضوا ع ى ا م الفاعل املتصدقاا.

وبيان حروف العطف العشرة:
- 1الواو :وتفيد مط ق اجلمع دون التقيد برتتيب فاألصل يف داللتها عند ورود ا يف كالم اهلل عو وجل أو
كالم الن) ص ى اهلل ع يه و م اجلمع وال تفيد الرتتيب إال إذا دلت قرعن أ رت لفظي

واء كانت دا ي أو

ارجي  .ومثاله( :جاء عد وعمرو) .فتفيد أن عدًا وعمرًا اشرتكا يف اجمليء م غري حتدعد السابق منهما
باجمليئ .و و(:ألقى الشي در ي الفقه واحلدعث) .تفيد اجلمع بني الدر ني وال ععرف أعهما كان األول.
ك وتوضأ) .ويف رواع عند مس م( :توضأ
ولبلم ملا ُنل الن) ص ى اهلل ع يه و م ع املبين قال( :اغسل َذكَرَ َ
ك) .فاحلدعث يف داللته ال عفيد وجوب تقدعم أحد ما ع ى اآل ر وإمنا عستفاد تقدعم الغسل ع ى
واغسل ذَكَ َر َ
الوضوء م أدل أ رت.
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-2الفاء :وتدل ع ى االشرتاك يف احلكم والرتتيب مع التعقيب والتعقيب و أن عكون الثاني عت و األول وعقع
عَقِبَه مباشرة بال ُمهَْ انتظار .ومثاله :قوله تعاىلُ( :ثُم ص ءءْكتء ُ فءأءقْلُءلءرتُ فقو امليت عكون بعد موته مباشرة م غري
ترا ي .وإعراب اآلع الكرمي  :أماته فعل ماضي مبنى ع ى الفتح والفاعل ضمري مسترت جوا ا تقدعر و اهلل.
ل نصب مفعول به .فأقو فالفاء حرف عطف وأقو فعل ماضي

واهلاء ضمري متصل مبنى ع ى الضم يف

مبنى ع ى الفتح والفاعل ضمري مسترتجوا ا تقدعر و اهلل .واهلاء ضمري متصل مبنى ع ى الضم يف

ل نصب

مفعول به.
-3ثم :وتدل ع ى االشرتاك يف احلكم والرتتيب مع الرتا ي بني حدو الفعل م األول وحدوثه م الثاني
فيث عتأ ر عنه ومثاله :قوله تعاىل( :ص ءْكتء ُ فءأءقْلُءلءرتُ ُثُم إِ ءذل ءيكأء صءنْ ءشءرتُ فالنشر عكون عوم القيام بعد املوا والقو
والسيا عفيد الرتا ي والتأ ري.
-4حتى العاطفة :وتفيد اجلمع بني املتعاطف ْي والغاع فوجب أن عكون ما بعد ا جوءًا ملا قب ها و ي تد ل ع ى
األمساء فتجر وتد ل ع ى األفعال فتنصب واملراد نا حتى العاطف والعطف ق يل يف ا تعماهلا.

وحتى تكون اطفة بشروط:
الشرط األول :أن عكون املعطوف بها إمس ًا.
الشرط الثاني :أن عكون اال م ظا رًا.
الشرط الثال :أن عكون جواءً م املعطوف ع يه.
الشرط الرابع:أن عكون املعطوف غاع له.
ومثال ما اجتمع فيه الشروط األربع ( :أك ت السمك حتى رأ ها) .وإعرابه :أك ت فعل وفاعل.
والسمك مفعول به .وحتى عاطف  .ورأ ها معطوف ع ى السمك منصوب مث ه و ى جوء منها.
-5أم العاطفة :عستفهم بها عندما عع م السائل فصول األمر م أحد املعادلني بةأم ولك ال عع م عينه فاجلواب
عكون بتعيني إما املعطوف أو املعطوف ع يه.

وتنقسم أم إلى قسمين:
متصلة :أين ما بعد ا متصل باملعنى مبا قب ها وتكون مسبوق بةهموة التسوع اليت تأتي بعد ك م
عستوين وما بعد (أم) عستوين مع ما قب ها

واء أو

و ( :واء ع يَّ أجاءَ عد أم عمرو) .وعصح أن عقع بعد ا مصدر مؤول
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و ( :واء ع يَّ جمي ُء عدٍ أم جميءُ عمرو) .وإما أن تكون أم مسبوق بةهموة التعيني

و( :أَأنس عندك أم

حسان) .وأنت َتعَْم أن أحد ما عند عقينًا لك ال تع م أعهما واجلواب عكون ع أم بتعيني أحد ما فتقول
أنس أو حسان.
منقطعة :و ي ليست م العواطف وما بعد ا مقطوع ع ما قب ها يف املعنى ومعنا ا اإلضراب أين اإلعراض ع
الشيء األول وإثباا احلكم ل ثاني ومثاله ( :ارني طار بل عاد) .رمبا ذكرا الوائر طارقا م باب اوطأ أو
النسيان ثم أضربت فصححت اوو بأن البين ارك و عاد.
- 6أو :وهي تفيد في كالم العرب خمسة معان:
( )1التخيير :بني املتعاطفني:

و( :توو ْج ندًا أو ُأ تَهَا) .فيةتار واحدة م االثنتني ألنه ال جيو شرعا اجلمع

بني األ تني يف النكاح.
س الع ما َء أو الو ا َد).
( )2اإلباحة :يف حال جوا اجلمع بني األشياء :و( :جال ْ
ض يلء ْا) وإعراب اآلع الكرمي  :لَبِ ْثنَا فعل ماضي مبنى ع ى
( )3الشا :كقوله تعاىل( :قءكسُال سءُِثْلءك يلء ْاْك ص ْءو ِلء ُْ ء
ض معطوف ع ى عوما منصوب مث ه و و مضاف
السكون ونا فاعل .و َعوْما مفعول به منصوب .وأَ ْوعاطف  .وبَعْ َ
و َعوْم مضاف إليه جمرور.
( )4اإلبهام :فيث ال عُظهر املتك م ما يف نفسه ل مُةاطَب كقول املؤمنني ل مشركني يف قوله تعاىل ( :ءوإِ مَن ص ْءو
 .ءة ) ُُِْ )
ني وإعراب اآلع الكرمي  :الواو حرف عطف .وإنا حرف توكيد ونصب تنصب
إِ مي ُك ْم سء ءُيء ُها ص ْءو ِ ء

اال م وترفع اوو .ونا ا م إنّ يف

ل نصب .وأَو حرف عطف .وإعا ضمري منفصل يف

ل نصب معطوف ع ى

ا م إنّ و و مضاف وكم مضاف إليه .ولع ى الالم املوح ق وع ى حرف جر .و دت جمرور واجلار واجملرور
متع قان بواجب احلبف تقدعر كائ يف

ل رفع و إن .وأو حرف عطف .ويف ضالل معطوف ع ى لع ى

دت .ومبني صف لضالل.
( )5التفصيل بعد اإلجمال :كقوله تعاىل ( :ءوقكسُال ُكانُال ُهاَنل ص ْءو نءنكً تءل ِْ)ء ُاول وإعراب اآلع الكرمي  :الواو
ا تننافي  .وقالوا فعل ماضي مب ع ى الضم والواو فاعل .وكونوا فعل أمر نا مب عرفع اال م وعنصب
اوو والواو يف

ل رفع ا م كان .و ودا و كان منصوب .وأو عاطف  .ونصارت معطوف ع ى ودا منصوب

مث ه بفتح مقدرة .وتهتدوا جواب الط ب جمووم فبف النون ألنه م األفعال اومس والواو فاعل.
معان:
-7إما :وهي مثل أو تماما في المعنى والعمل تفيد خمسة
و
( )1التخيير :بني املتعاطف ْي  :و( :تووجْ إما ندًا وإما ُأ تَهَا) .فيةتار واحدة منهما.
( )2اإلباحة :يف حال جوا اجلمع بني األشياء:

و (تع م إما حدعثًا وإما فقها).
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( )3الشا:

و( :جاء إما فيان وإما حسان).

( )4اإلبهام :و( :قام إما احلار وإما أنس).
( )5التفصيل بعد اإلجمال :كقوله تعاىل( :إِ مْك ءيككِرل ءوإِ مْك ءك ُفاًل

-8بل :و ي تفيد اإلضْرَاب و و إثباا احلكم ملا بعد ا بعد إثباته لألول وعكون األول مسكوتا عنه ومثاله:
(قام عبداهلل بل عبد اإلله).
-9لكن :وتفيداال تدراك و و إثباا نقيض ما قب ها ملا بعد ا.
ويشترط للعطف بها ثالثة أمور:
الشرط األول :إفراد معطوفها فيجب أن عكون املعطوف بعد ا مفردًا أما إذا كان مج فال تكون لك
ِ
ِِ
ني ف ك نا ليست عاطف
عاطف وإمنا تكون ابتدا ًء وا تدراكًا كقوله تعاىل ( :ءوسءْ ْا ءككنُال ُه ُم لس مكسا ء
والعاطف نا ي الواو.
الشرط الثاني :أن تكون مسبوق بنفي أو نهي فإن مل تسبق مل تك عاطف .
الشرط الثال  :عدم اقرتانها بالواو ألن الواو أقوت مفعوال منها فإذا اجتمعت الواو مع لك أبط ت عم ها يف
العطف.
ومثال لك املسبوق بنفي( :ما مرراُ برجل صاحل لك ْ طاحل).
ومثال لك املسبوق بنهي( :ال تكرم جعفرًا لك

مدًا).

-10ال :وتفيد نفي احلكم عما بعد ا واألصل فيها النفي أو النهي لكنها قد تأتى عاطف و با ق يل يف
ا تعماهلا.
ويشترط للعطف بها ثالثة أمور:
الشرط األول :إفراد معطوفها.
الشرط الثاني :عدم اقرتانها بعاطف أما إذا اقرتنت بعاطف فال تكون عاطف

و( :جاء عد ال بل عمرو) .ألن

العاطف نا بل.
الشرط الثال

ص ُد ْ أحد ما ع ى اآل ر ومثاله( :جاء عد ال عمرو) .فاملتعاطفان
َ :تعَا ُم ْد مُتعاطفيْها بأال َع ْ

متغاعران ال عصد أحد ما ع ى اآل ر لك لو ق ت( :جاء رجل ال ماجد) .فال عصح أن تكون ال عاطف
ألنّ ماجدًا َعصْ ُد ْ ع يه نا أنه رجل.
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باب الت ه أو ِكي ِد
ض ِه ،وت أع ِري ِف ِه ويكون بِأ ألفاظو م أعلومةو ،و ِهي النه أفس ،و أالعيأن،
(الت ه أو ِكيد :تابع ِل ألمؤ هك ِد فِي ر أف ِع ِه ،ون أ
صبِ ِه ،وخ أف ِ
وك ُّل ،وأجأ مع ،وتوا ِبع أجأ مع ،وهِي أ أكتع ،وأبأتع ،وأبأصع ،تقول قام ز أي ٌد ن أفسه ،ورأيأت ا ألق أوم كلهه أم ،ومر أرت
بِ أالق أو ِم أجأ م ِعين).
با و النوع الثالث م التوابع وقد ذكر املصنف رمحه اهلل تعاىل أمرع يف التوكيد :ذكر حكم
التوكيد وألفاظ التوكيد ومل عتعرض إىل معنى التوكيد .واملصنف اقتصر نا ع ى التوكيد املعنوين واملشهور
عند النحاة أن التوكيد قسمان والغرض الرئيس منه اإلعضاح وتثبيت املؤكد.
التوكيد قسمان:
األول :التوكيد اللفظي :و و إعادة ال فظ بعينه أو مبرادفه لغرض التقرعر أو وف النسيان أو ألجل اإلعضاح
وعكون يف اال م ويف الفعل ويف احلرف ويف اجلم فيجو لم أن تكرر ال فظ :اال م ،
عود) .وجيو لم أعضا أن تكرر الفعل فتقول( :جائت جائت و

و( :جاء عود

) .وجيو أعضا أن تكرر اجلم كما يف

ك فءأ ْءوءَل وجيو أعضا أن تكرر احلرف بشرط أن تكرر معه ما اتصل به
ك فءأ ْءوءَل ُثُم ص ْءوءَل سء ء
قوله تعاىل( :ص ْءوءَل سء ء
فتقول( :يف الصمت يف الصمت حكمته) .فكررنا حرف اجلر مع اال م اجملرور  ،أما حروف اجلواب فيجو
لم أن تكرر ا منفردة مثل( :نعم  ،أجل  ،ال  ،ب ى) .فإذا ق ت لم مثال ل شربت املاء؟ فيجو لم أن تقول:
نعم نعم أو ال ال.
الثاني :التوكيد المعنوي :و والتابع الرافع احتمال إضاف إىل املتبوع أو إرادة اوصوي مبا ظا ر العموم
ومثاله( :جاء او يف نفسه) .فهنا أكدا أن البين جاء و نفس او يف وليس طابه أو ر وله فرفعت احتمال
إضاف إىل املتبوع .وكبلم تقول أعضا( :جاء أ ل القرائ ك هم) .فهنا رفعت التةصيص املتو م ألنم لو ق ت
(جاء أ ل القرائ ) .و كت لتو م السامع أن البين جاء بعض أ ل القرائ فرفعت االحتمال وق ت ك هم فدل
ذلم ع ى العموم.
حكم التوكيد المعنوي من ناحية اإل راب:
املؤكد يف الرفع والنصب واوفض:
َّ
املؤكِّد عتبع
مثال الرفع( :جاء

مد نفسُه) .وإعرابه :جاء فعل ماضي مب

الضم الظا رة ع ى
ومثال النصب( :رأعت

ع ى الفتح .و مد فاعل مرفوع وعالم رفعه

ر  .ونفسه توكيد تابع ل مؤكد مرفوع مث ه.
ت فعل وفاعل .و مدا مفعول به .ونفسه توكيد منصوب
مدًا نفسَه) .وإعرابه :رأع ُ

تابع حملمد.
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ا مبحمد نفسِه) .وإعرابه :مررا فعل وفاعل .ومبحمد جار وا م جمرور متع قان مبررا.
ومثال الخفض( :مرر ُ
ونفسه نا مؤكد تابع حملمد جمرور مث ه.
المؤكد تابع لمتبو ه في تعريفه:
قول املصنف رمحه اهلل أن املؤكد تابع ملتبوعه يف تعرعفه با عنطبق ع ى التوكيد املعنوين فيشرتط يف
التوكيد املعنوين أن عكون معرف كاملؤكد و با و الغالب أن عكون التوكيد املعنوين معرف ولك ورد يف
لسان العرب املؤكد نكرة ولك بشرط أن عكون

صورا

دودا مثل ( :ن  ،عوما  ،اع  ،حوال).

كما قال الشاعر:
عا ليت عدة حول كُّه رجب.

لكنه شاقه أن قيل ذا رجب

فاحلول نا نكرة ثم أكد ب فظ كل و با ق يل يف لسان العرب.
ألفاظ التوكيد وخصائصها:
اَلنَّفْسُ وَا ْل َع ْي  :وم صائص لفظ النفس والعني أنها تد ل ع ى املفرد فتؤكد
د ت ع ى املثنى واجلمع تغريا إىل األنفس

و( :جاء

مد نفسه) .وإذا

و( :جاء الفار ان أنفسهما) ( ،جاء الرجال أنفسهم) ( ،جاءا

اهلنداا أنفسه ) .وجيو إد ال الباء ع ى لفظي النفس والعني

و( :جاء

مد بنفسه  ،جاء

مد بعنيه ،

جاء القوم بأنفسهم  ،جاء النساء بأنفسه ) .لك يف مجيع ب الصور عشرتط وجود ضمري رابط له عالق
باملؤكد عبني املؤكد أو له عالق به إما مفرد أو جمموع .وجيب تقدعم النفس ع ى العني إذا مجعت بينهما ألن
با و املشهور يف كالم العرب

و( :جاء األمري نفسه عينه).

كل :والغرض منه إفادة العموم وكل ال عؤكد بها املثنى وإمنا عؤكد بها اجلمع واملفرد البين له أجواء تص ح
أن عنفصل بعضها ع بعض فمثال ال جيو أن تقول( :جاء عد ك ه) .ألنه ال عصح أن جييئ شيء م

عد لبلم

ال تعو ع املفرد بكل إال إذا كان له أجواء تنفرد فيجو لم أن تقول( :اشرتعت األرض ك ها) .وجيو أعضا
ت عدًا ك ه) .ألن عدا نا عبد مم وك عتبعض رقه وقيمته وجتو الشرك يف قيم العبد املم وك.
أن تقول( :بع ُ
وتؤكد أعضا بكل اجلماع فتقول( :جاء الرجال ك هم  ،جاءا النساء ك ه ).
كال وك تا :عؤكد بكال املثنى املبكر وبك تا املثنى املؤنث فهما لفظان اصان باملثنى وعشرتط يف
التأكيد بهما أن عكونا مقرتنني بضمري

و( :جاء الرجالن كال ما) .و(جاءا الطالبتان ك تا ما) .أما إذا

كان كال وك تا مضاف ْي إىل غري الضمري فال عد ل با يف باب التوكيد
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وكال وك تا م م حقاا املثنى ترفعان باأللف و تنصبان وجتران بالياء كما بق بيانه.
أمجع :وال تؤكد إال اجلمع وتأتي أمجع يف غالب الكالم بعد كل كما يف قوله تعاىل( :فء ءَّ ءا ءا لسْ ءا ءةئِ ءْةُ ُكيم ُِ ْم
ءْجءُُا ءَ  .فالتوكيد نا بكل وأمجع معا  ،وإعراب اآلع الكرمي  :الفاء حرف عطف .و جد فعل ماضي مب
صْ

ع ى الفتح .واملالئك فاعل مرفوع بالضم  .وكل توكيد معنوين ل مالئك مرفوع مث ه و و مضاف و م

مضاف إليه .وأمجعون توكيد ثاني مرفوع مث ه .وتقول( :جاء اجليش ك ه أمجع) ( ،جاءا القبي ك ها
مجعاء) ( ،جن اهلنداا ك ه مجعاواا).
ك ءأُ ْغ ِايللمِم ص ْ ِ
ني وإعراب اآلع
وجيو أن تؤكد بغري أن تأتي قب ها بكل كما يف قوله تعاىل( :قءك ء فءُُِِمزتِ ء
ءْجءُ ء
ء ُْ
الكرمي  :الالم دا يف جواب قسم والتقدعر واهلل ألغوعنهم .وأغوع فعل مضارع مب ع ى الفتح التصاله
بنون التوكيد ونون التوكيد فاعل .و م ضمري متصل يف

ل نصب مفعول به .وأمجعني توكيد معنوين تابع

ل مفعول به منصوب مث ه وعالم نصبه الياء ألنه مجع مبكر امل .وكما جاء يف احلدعث التوكيد بها م
غري كل( :قال م قتل الرجل قالوا اب األكوع قال ف ه

به أمجع) .روا مس م.

َأكْتَعَُ ،و َأبْ َتعَُ ،و َأ ْبصَ ُع :و ي م توابع أمجع يف الغالب تأتي بعد ا

و( :جاء القوم أمجعون أكتعون أبتعون

أبصعون) .و با الرتكيب ق يل اال تعمال يف كالم الناذ ومل عرد يف القر ن .وجيو أن تؤكد بهب التوابع م
غري أن تسبقها ك م أمجع و با الوجه جائو يف لغ العرب لك األشهر أن تكون تابع يف التوكيد إىل
أمجع.
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باب ا ألبد ِل
ش أي ِء ِم أن ال ه
( ِإذا أ أبدِل اِ أس ٌم ِم أن اِس وأم أ أو فِ أع ٌل ِم أن فِ أع ول ت ِبعه فِي ج ِميعِ ِإ أرا ِب ِه وهو لى أ أربع ِة أ أقس وام :بدل ال ه
ش أي ِء،
لر ِغيف ثلثه،
ض ِم أن ا ألك ِل ،وبدل ا ِال أشتِما ِل ،وبدل ا ألغل ِط ،نحأ و ق أو ِلا "قام ز أي ٌد أخوا ،وأك ألت ا ه
وبدل ا ألب أع ِ
ونفعنِي ز أي ٌد ِ ألمه ،ورأيأت زيأدا ا ألفرس" ،أردأت أ أن تقول رأيأت ا ألفرس فغ ِل أ
طت فأبأد ألت زيأدا ِم أنه)
با و النوع الرابع م التوابع وقد اشتمل كالم املؤلف ع ى بيان حكم البدل ومل ععرف البدل وذلم
إما لغرض اال تصار أو لوضوحه م حيث املعنى فبكر أمرع  :حكم البدل وأقسام البدل ومثل ألقسامه
األربع .
تعريفه:
البدل لغ  :و العوض .واصطالحا :و التابع املقصود باحلكم دون وا ط بينه وبني متبوعه وفائدته
التوكيد والتوضيح تقول( :قام عد أ وك) .فك م أ وك بدل ع املبدل عد و و تابع له مقصود بالكالم
وليس بني أ وك و عد وا ط والفائدة م ذكر أ وك نا توضيح أن القائم أ و املةاطب فالبدل عؤتى به
لغرضني :التوضيح أو التوكيد .وباجلم فجميع التوابع األربع املقصود منها التوضيح والبيان والتوكيد ورفع
االحتمال.

والبدل تابع للمبدل في اإل راب في جميع حاالته:
الحالة األولى :إذا كان املبدل مرفوعا كان البدل مرفوعا مث ه
ماضي مب

ع ى الفتح .وأنس فاعل مرفوع وعالم رفعه ضم

و( :جاء أنس أ وك) .وإعرابه :جاء فعل

ر  .وأ و بدل م أنس بدل كل م كل عتبعه

يف رفعه و و مضاف .والكاف ضمري متصل مب ع ى الفتح يف

ل جر لإلضاف .

الحالة الثانية  :إذا كان املبدل منصوبا عكون البدل منصوبا أعضا

ت
ت أنس ًا أ اك) .وإعرابه :رأع ُ
و( :رأع ُ

فعل وفاعل .وأنسا مفعول به .وأ اك بدل عنه منصوب مث ه.
الحالة الثالثة :إذا كان املبدل جمرورا عكون البدل جمرورا مث ه

و( :مرراُ بأنس أ يم).

سك يلءْي ءق
(وْ ْا يفُ ْ ذء ء
الحالة الرابعة :إذا كان املبدل جمووما عكون البدل جمووما أعضا كما يف قوله تعاىل :ء
لب يلء ْاء لسْ ِرهء ءكْ ِة ءوء ْيُ ْا فِه ِ ُْ ءِكَن والشا د عضاعف بدل م فعل ع ق جمووما مث ه بالسكون يف
كل ْ
ثْك يُ ء
ضء
ف سء ُ لسْ ءُ ءك ُ
ر.
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وال يجب موافقة البدل للمبدل منه في التعريف والتنكير بل يجوز المخالفة بينهما:
لْلءءرلِ قِ)ءك ) فِه ِ فقتال نكرة يف اآلع و ي بدل
مِ ِر ْ
إبدال النكرة من المعرفة :ومثاله :قوله تعاىل( :يء َّْأءسُانء ء
ك ءل ِا لسش ْ
ِ ِ مِ
اشتمال م الشهر والشهر معرف  .وقال تعاىلِ ِ :
ِ ءليءْه ِ ْم فةصراط الثاني
ْ
يا صءنْل ءُ ْا ء
(لها ءَن ر
لسنءرل ءط لسْ ُا َّْ)ءر ءهم ْءرل ءط لسك ء
نكرة و و بدل م الصراط األول و و معرف .
ِ
لعِ لسم ِكي سء ْك ِ لس مَّاكو ِ
لط مَّْ) ِره )م ِْر ِ
)
لت ءوءْك
لط م
إبدال المعرفة من النكرة :كما يف قوله تعاىل ( :ءوإِن ء
مك سء)ءل ِْاي إِ ءَل ِْءر ْ ء
ُء
ءء
ء
) صءءال إِ ءَل مِ ِ
ِ ْلأ ْءً ِ
اً فةالصراط الثاني معرف و و بدل م الصراط األول و و نكرة.
لع تءن ُري ُ
لأْ ُ
والبدل لى أربعة أقسام :
القسم األول بدل كل من كل :وعقال كبلم بدل الشيء م الشيء كما عو عنه املصنف يف متنه وضابطه
أن تكون ذاا البدل ي ذاا املبدل منه عع مطابقا له واملراد منهما واحد وإن ا ت ف مفهومهما .وبدل الكل
ال حيتاج لرابط عربطه ألنه عينه أصال فهو واضح يف مقصود املتك م ال حيتاج إىل رابط ومثاله يف كتاب اهلل
ِ ِ مِ
تعاىلِ ِ :
ِ ءليءْه ِ ْم فاملبدل الصراط املستقيم والبدل صراط البع أنعمت
ْ
يا صءنْل ءُ ْا ء
(لها ءَن ر
لسنءرل ءط لسْ ُا َّْ)ءر ءهم ْءرل ءط لسك ء
ع يهم والصراط نا مطابق ل مبدل فكان بدل كل م كل وإعراب اآلع الكرمي  :ا دنا فعل دعاء مب

ع ى حبف حرف الع وفاع ه ضمري مسترت وجوبا تقدعر أنت وا د عنصب مفعولني ونا مفعول به أول.
والصراط مفعول به ثاني .واملستقيم نعت ل صراط .وصراط بدل م الصراط األول منصوب مث ه.
القسم الثاني بدل بعض من كل :واء كان ذاك البعض ق يال أو كثريا وضابطه :أن تكون ذاا املبدل بعضا
م ذاا املبدل منه واء كانت دون النصف أو فو النصف أومساوعا له ع ى الصحيح م كالم النحاة .و با
ف ربعه) .وإعرابه:
القسم ال بد م اتصاله بضمري عرجع ل مبدل منه عسمى الرابط .ومثاله( :أك ت اورو َ
ت فعل ماضي مبنى ع ى السكون والتاء ضمري متصل يف
أك ُ

ل رفع فاعل .واوروف مفعول به منصوب

بالفتح يف ر  .ورب َعه بدل م اوروف منصوب مث ه و ومضاف واهلاء مضاف إليه و ي الرابط بني البدل
(وِمعِ ءليء لسمك ِ ِي مج
واملبدل منه .وقد عكون الرابط مبكورا يف الكالم أو عكون مقدرا كما يف قوله تعاىل :ء
ِ
كع إِسءْه ِ ءسُِهة والرابط نا بوف وتقدعر م ا تطاع منهم والسيا عدل ع يه.
لس)ءطء ء
لسُْءلْهِ ءْ ِا ْ
القسم الثال

بدل االشتمال :و و ما عدل ع يه عامل املبدل منه دالل إمجالي و الضابط فيه :أن عكون البدل

عدل ع ى معنى يف املبدل منه فهو عتع ق باملعاني و ليس باألجسام.

ف عق ه)( .أعجب الطالب
و( :أعجب عو ُ

اجتهاد )( .أعجبت املرأة عفتها) .فالبدل نا عتع ق باملعاني والصفاا وليس باألبدان واألبعاض كما و يف
ِ
ُخاوَِن
كب لأ ُ
باقي األقسام وال بد له م رابط إما مبكور يف الكالم وإما مقدر كما يف قوله تعاىل( :قُ) ء ْ
صْ ءا ُ
100



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
لس ك ًِ والرابط نا

بوف وتقدعر فيه النار وإعراب أعجب

الفتح والنون ل وقاع والياء ضمري متصل مب
بالضم يف

عو ف عق ه :أعجب

ع ى السكون يف

فعل ماضي مب

عى

ل نصب مفعول به .وعو ف فاعل مرفوع

ر  .وعق ه بدل اشتمال م عو ف مرفوع مث ه و و مضاف واهلاء مضاف إليه.

القسم الرابع :البدل المباين :و و ثالث أنواع:
ت مباركا
-1بدل الغلط :و و البين مل عقصد املتك م متبوعه بل بق إليه ال سان ومثاله( :رأع ُ
عقصد ذكر

مد ولك

مدا) .فهو مل

بق إليه ال سان ع ى بيل الغ ط.

-2بدل النسيان :و و البين قصد املتك م ذكر متبوعه ثم تبني فساد قصد ومثاله :املع م عرعد أن ععطي جائوة
ت عدا عمرا) .فهبا و معنى بدل
فقال أعطيت عدا ثم تبني له أن عمرا و األحق فغري رأعه فقال( :أعطي ُ
النسيان.
-3بدل اإلضراب :و و أن عكون كل م األول والثاني مقصودا يف االبتداء ل متك م ثم قصد صوي الثاني
يف الدوام

ت عداً الفرذَ) .و با املثال مَثَّل به النحاة ع ى األنواع الثالث فهو عص ح أن عكون بدل غ ط
و( :رأع ُ

أو بدل نسيان أو بدل إضراب.

الخـالصـة :أن البدل يف القسم الرابع ليس و عني املبدل منه وال بعضه وال شينا م صفاته وإمنا مغاعر له
الفا لألقسام الثالث األوىل اليت فيها عالق بني البدل و املبدل منه.
ك يء ْا ُخيُا ءَ ل ْْلءمةء
وذكـر بعض النحاة قسما امسا و و بدل كل م بعض واحتجوا له بقوله تعاىل( :فءأُوسءئِ ء
وءالي ْيءاا ءَ ءيهلئك ْ ِ
مكت ءل ْا )َ لسمِ و ءل ءا لسمر َْحءا ِلُء ءكَنتُ ِ سَْءْه ِ
َ إِنمُ ءكك ءَ ءو ْل ُاتُ ءْأْتِهك قالوا فجناا عدن بدل كل م بعض و و
ء ُ ُ ْ ء
ُ
ء
اجلن ولك با القسم ليس مشهورا كاألقسام األربع .
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باب منصوبات األسماء
صدر ،وظ أرف ا ه
ان ،و أالحال ،والت ه أم ِييز،
(ا ألم أنصوبات خ أمسة شر ،وهِي ا ألم أفعول ِب ِه ،و أالم أ
ان وظ أرف ا ألمك ِ
لزم ِ
و أالمسأتثأنى ،واسأم ال ،و أالمنادز ،و أالم أفعول ِم أن أجأ ِل ِه ،و أالم أفعول معه ،وخبر كان وأخواتِها ،واسأم إِ هن
ب ،وهو أ أربعة أ أشياءو  :النه أعت و أالع أ
طف والت ه أو ِكيد و أالبدل).
وأخواتِها ،والتهابِع ِل ألم أنصو ِ

بعد ما فرغ املصنف رمحه اهلل م ذكر املرفوعاا والتوابع ذكر املنصوباا و ي األنواع م األمساء
ب كما بق بيانه يف باب
اليت حقها النصب وقد مجعها مجعًا حسنًا أما بالنسب ل فعل املضارع فإنه عُنص ُ
األفعال وقد جعل املصنف املنصوباا مخس عشر و با ع ى بيل احلصر ألنه ال ععرف منصوبا غري ا وذكر
أربع عشر ومل عبكر مفعوال ظ و و اوامس عشر وقد تبني لنا أن التوابع ال تال م النصب وإمنا تكون
مرفوع ومنصوب وجمرورة ع ى حسب إعراب متبوعها.

102



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
باب المفعول به
(باب ا ألم أفعوو ِل بِو ِه وهوو االسوم ا ألم أنصووب ،الهوذِي يقوع ليو ِه ا أل ِف أعول ،نحأ وو ضوربأت زيأودا ،ور ِكبأوت ا ألفورس وهوو
ان ظاه ٌِر ،ومضأم ٌر ،ف ه
صول اِثأنوا شور،
صو ٌل ف أالمت ه ِ
صولٌ ،وم أنف ِ
ان مت ه ِ
الظاهِر ما تقودهم ِذ أكوره ،و أالمضأومر ِقسأوم ِ
ِقسأم ِ
وهِووي ضووربنِي ،وضووربنا ،وضووربا ،وضوورب ِا ،وضووربكما ،وضووربك أم ،وضووربك هن ،وضووربه ،وضووربها،
صل اِثأنا شر ،وهِوي إِيهواي ،وإِيهانوا ،وإِيهواا ،وإِيهوا ِا ،وإِيهاكموا ،وإِيهواك أم،
وضربهما ،وضربه أم ،وضربه هن و أالم أنف ِ
و ِإيهاك هن ،و ِإيهاه ،و ِإيهاها ،و ِإيهاهما ،و ِإيهاه أم ،و ِإيهاه هن).
با والباب األول م املنصوباا وقد ذكر املؤلف فيه ثالث أمور :تعرعف املفعول به وأنه قسمان ظا ر
ومضمر وأن املضمر قسمان متصل ومنفصل.
تعريف المفعول به:
ت َعْةدًا) ،
و اال م َا ْل َم ْنصُوبُ ا ََّلبِين عَ َق ُع ع يهِ فع ُل َا ْلفِاعْةلِ وقةد عكةون ةبا الوقةوع حسةيًا َنحْةوُ( :ضَة َر ْب ُ
ت الفقه) .فالضرب عقع ع ى عد واألكل عقع ع ى اوبوة والدرذ عقع ع ى الفقه .وقد
ت اوُبوةَ) ( ،در ُ
(أك ُ
عكون ةبا الوقةوع معنوعًةا
معنوين.

لعء فةالتقوت نةا مة عظمة اهلل وحسةابه وعبابةه فهةو أمةر
(ولتلم ُرلال م
ةو قولةه تعةاىل :ء

وينقسم المفعول به إلى قسمين:
ه
ف ع ى قرعن و ةو مةا ةبق ذكةر يف بةاب الفاعةل والظةا ر مةا
الظاهِر :و و البين عدل ع ى مسما م غري توق ٍ
ليس بضمري.
أالمضأمر :مأ وذ م اإلضمار و اوفاء فال عدل ع ى مسما إال بقرعن و و قسمان:
-1المتصل :و و اثنا عشر ضمريا:
اثنان للمتكلم( :ضَ َر َبنِي َ ،وضَ َر َبنَا).
ك َّ).
كمَا َ،ضَ َر َبكُ ْم َ ،وضَ َر َب ُ
م َ،ضَ َر َبمِ َ،ضَ َر َب ُ
وخمسة للمخاطب( :ضَ َر َب َ
وخمسة للغائوب( :ضَة َربَ ُه َ ،وضَة َربَهَا َ ،وضَة َربَ ُهمَا َ ،وضَة َربَ ُه ْم َ ،وضَة َربَ ُه َّ) .والضةمائر نةا متصة منصةوب ع ةى
املفعولي عع مفعول به وتكون مرفوع وتكون جمرورة إذا د ل ع يه حرف جر أو أضيفت.
-2المنفصل :أما الضمائر املنفص فإما أن تكون مرفوع أو منصوب وال تكةون جمةرورةً .فاملرفوعة عرفنا ةا
عند ذكر املبتدأ واوو وا م كان و و إن و ي اثنا عشر اثنان ل متك م( :أنا ،
أنتَ  ،أنتِ  ،أنتما  ،أنتم  ،أننت) .ومخس ل غائب ( :و  ،ي  ،ما  ،م ،
أما الضمائر املنفص املنصوب منها فهي ِا ْثنَا َعشَ َر ضمريا:
ين  ،وَإِعَّانَا).
اثنان للمتكلم( :إِعَّا َ
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ك َّ).
ك ْم  ،إِعَّا ُ
ك َما َ،إِعَّا ُ
ك َ ،إِعَّاكِ َ،إِعَّا ُ
وخمسة للمخاطب( :إِعَّا َ
وخمسة للغائب( :إِعا ُ َ،إِعَّا َا َ،إِعَّا ُمَا َ ،إِعَّا ُ ْم َ ،إِعَّا ُ َّ) .و ب ال تكون إال مفعوال به ومثاله :قوله تعاىل( :إِ مي ءك
ِ
ني وتدل ع ى اإل الي وتقدعم الضمري عفيد حصةر العبةادة واال ةتعان ع ةى اهلل و ةب اآلعة مة
نلء ُُُْ ُا ءوإِ مي ءك نء َّْل)ءُ ُ
أعظةةم األدل ة ع ةةى وجةةوب إفةةراد اهلل بالعبةةادة وبطةةالن عبةةادة أ ةةل الشةةرك لألضةةرح واألوليةةاء وتع قهةةم بغةةري
اهلل .وإعراب اآلع الكرمي  :إِعَّا ضمري منفصل مبنى ع ى السةكون يف
حرف طاب مبنى ع ى الفتح ال

ل له م اإلعةراب .ونعبةد فعةل مضةارع مرفةوع وعالمة رفعةه الضةم وفاع ةه

ة  .وإعةةاك نسةةتعني تعةةرب مث ةةها .وقولةةه تعةةاىل( :إِ مي ُكل ْلم ءكللكنُال يلء ُُُْل ُلاو ءَ وإعةةراب اآلع ة

مسةةترت فيةةه وجوبًةةا تقةةدعر

الكرمي  :إِعَّاكُمْ ضمري منفصل مبنى ع ى السكون يف
نا

ةل نصةب مفعةول بةه مقةدم .والكةاف

ل نصب مفعول به مقدم .وكَانُوا كان فعل ماضي
ل رفةع امسهةا .و َع ْعبُةدُو َن فعةل وفاعةل يف

ترفع اال م وتنصب اوو وواو اجلماع ضمري متصل يف

ةل

رفع و كان.

ث ُسليءْه ءاك َُ ءَن ُلووءَن وإعةراب اآلعة
(وءوًِ ء
واألصل في المفعول به أن يتأخر ن الفعل والفا ل :كما يف قوله تعاىل :ء
الكرمي  :الواو ا تننافي  .وور فعةل ماضةي مةب ع ةى الفةتح .و ة يمان فاعةل مرفةوع بالضةم يف ةر  .وداود
ر  .وقد جاء املفعول به نا ع ى الرتتيب األص ي وجيو خمالف الرتتيةب يف غةري

مفعول به منصوب بالفتح يف
القر ن مع صح املعنةى .وقةد ور

ة يمان ع يةه السةالم مة أبيةه امل ةم والنبةوة ولةيس املةال ألن األنبيةاء ال تةور

أمواهلم كما أ و ببلم الن) ص ى اهلل ع يه و م.

(وسء ءر ل ْا ءْللكأء ء فِْر ءلل ْلا ءَ لسمل ُك ًُ وإعةةراب اآلع ة
وقوود يتقوودم المفعووول بووه لووى الفا وول جوووازا :كمةةا يف قولةةه تعةةاىل :ء
الكرمي  :الواو حرف قسم وجر .والالم واقع يف جواب القسم وقد حرف حتقيق .وجةاء فعةل ماضةي مبنةى ع ةى
الفتح .و ل مفعول به مقدم جوا ا منصوب وعالم نصبه الفتح الظا رة يف
إليه جمرور وعالم جر الفتح الظا رة يف
رفعه الضم الظا رة يف

ر و ةو مضةاف وفرعةون مضةاف

ر ألنةه ممنةوع مة الصةرف .والنةبر فاعةل مرفةوع مةؤ ر وعالمة

ر واجلم جواب لقسم مقدر ال

ل هلا م اإلعراب.

وقوود يتقوودم المفعووول بووه لووى الفعوول والفا وول جوووازا :كقولةةه تعةةاىل( :فء ِريرللك ءكل مكُِال ءوفء ِريرللك يلء ْر)ُليُللا ءَ وإعةةراب اآلع ة

الكرمية  :فرعقةا مفعةول بةه مقةدم منصةوب بالفتحة الظةا رة يف
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ل رفع فاعل .والواو عاطف وفرعقا مفعول به مقدم منصوب وعقت ون فعل مضارع

والواو ضمري متصل مب يف

مرفوع بثبوا النون ألنه م األفعال اومس والواو ضمري متصل يف

ل رفع فاعل.

ويجب تقديم المفعول به لى الفا ل في ثالثة مواضع:
لاَن
(يلَءيءْ)لءك ص ْءْ ءالسُءلك ءوص ْءهيُ ء
-1إذا كان المفعول به ضميرا متصوال بالفعول وكوان الفا ول اسوما ظواهرا :كقولةه تعةاىل :ء
كس)ءل َْ ِف ْر سءءلك وإعراب اآلع الكرمي  :شغل فعل ماضي مبنى ع ى الفتح والتاء ل تأنيث ونا ضةمري متصةل يف ةل
فء ْ
نصب مفعول به .وأموالنا فاعل مرفوع وعالم رفعه الضم الظا رة يف ةر و ةو مضةاف ونةا ضةمري متصةل يف
ل جر مضاف إليه .وأ ونةا معطةوف ع ةى أموالنةا مرفةوع مث ةه .والفةاء عاطفة  .وا ةتغفر فعةل أمةر مةب ع ةى
السكون والفاعل ضمري مسترت وجوبا تقدعر أنت .ولنا جار وجمرور متع قان با تغفر.
(وإِ ِذ لِْل)ءليءل إِِْل ءلر ِله ءهم ءًِمل ُ وإعةةراب اآلع ة
-2إذا كووان فووي الفا وول ضوومير يعووود لووى المفعووول بووه :كقولةةه تعةةاىل :ء
الكرمي  :الواو حرف ا تنناف .وإذ ظرف ملا مضى م الومان متع ق بفعل بوف تقةدعر اذكةر .وابت ةى فعةل
ماضةي مبنةةى ع ةةى الفةةتح املقةةدر .وإبةةرا يم مفعةةول بةةه مقةةدم وجوبةةا منصةةوب بالفتحة  .ورب فاعةةل مةةؤ ر مرفةةوع
وعالم رفعه الضم الظا رة يف

ر و و مضاف واهلاء ضمري متصل يف

ل جر مضاف إليه والضمري يف ربه

ععود ع ى إبرا يم وإمنا وجب تقدعم املفعول به نا ألن الضمري ال ععود ع ى متأ ر لفظًا ورتب ً.
لع ِْلا ِلُ ِ
ِ
لكَنتِ لسْ ُُيء ءالكأُ وإعةراب
-3إذا كان الفا ل محصورا :يف أول الكالم أداة حصر كقوله تعةاىل( :إمَّنءلك ء ْ ءشل مء ْ ء

اآلع الكرمي  :إمنا أداة حصر مبنى ع ى السكون ال

ل هلا م اإلعراب .وخيشى فعل مضارع مرفوع وعالم

رفعه الضم املقدرة .و اهلل لفظ اجلالل مفعول بةه مقةدم وجوبةا منصةوب بالفتحة الظةا رة يف

ةر  .ومة عبةاد

جةةار وجمةةرور متع قةةان بيةشةةى .والع مةةاء فاعةةل مةةؤ ر مرفةةوع وعالم ة رفعةةه الضةةم الظةةا رة يف
بالع ماء يف ب اآلع

م العارفون باهلل البع خيشونه بالغيب واوشي

ةةر  .واملةةراد

ي اليت حتول بني العبد وبني املعصي .

ويجب تقديم المفعول به لى الفعل والفا ل في موضعين:
ي يِ
لعِ تُلْ ِْ ُلرو ءَ وإعراب اآلع الكرمي  :الفةاء ا ةتننافي وأين
ت م
-1إذا كان له ح الصدارة :كقوله تعاىل( :فءلأء م ء
ا م ا تفهام مب

ع ةى الفةتح يف

ةل نصةب مفعةول بةه مقةدم وجوبةا ألن لةه حةق الصةدارة و ةو مضةاف و عةاا

مضاف إليه جمرور بالكسرة و و مضاف .واهلل لفظ اجلاللة مضةاف إليةه جمةرور بالكسةرة .وتنكةرون فعةل
وفاعل وقد تأ را ع املفعول به ألنه أحق بالتقدعم.
 -2إذا كان ضميرا منفصال لو تأخر لزم اتصاله :كقوله تعاىل( :إِ مي ءك نلء ُُُْ ُا فقدم املفعول به ليفيد احلصر ولو
أ ر ل وم اتصاله بالفعل وصار الكالم نعبدك و با عفوا فائدة احلصر ولبا وجب تقدميه ع ةى الفعةل وفاع ةه.
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ويف اآلع دليل ع ى أن العبادة بكل أنواعها حق اي هلل ال جيو صرفه لغري اهلل مهما كةان منولتةه وقةد ثبةت
يف الشرع أن م صرف العبادة لغري اهلل فقد أشرك شركا أكو خمرجا م امل .

ويجب تأخير المفعول به لى الفا ل في ثالثة أمواضع:
-1إذا كان المفعول به محصورا :و( :إمنا أكرم ماجد الدا) .فال بد م تأ ري املفعةول بةه يف ةبا السةيا
ليحصل قصد املتك م م حصر اإلكرام ع ى الد.
-2إذا كان الفا ل ضميرا متصال بالفعل:

و( :در نا الع م) ( ،تع منا احلكم ) .فالفاعةل نةا ضةمري متصةل

بالفعل ولبلم وجب تقدميه يف با املوضع ألنه أحق.
لبس في الكالم بين الفا ل والمفعول به :فيجب التوام األصل و و أن عأتي الفعل ثم الفاعل ثم
-3إذا خيف ٌ
املفعول به و با إذا مل عك

ناك دليل عُبني لنا الفاعل املرفوع م املفعول املنصوب

و( :ضرب مو ى

عيسى) .فمو ى وعيسى كال ما ا م مقصور اآل ر ال عقبل احلركاا الظا رة وكال ما عتصور منه وقوع
احلد وال ميك أن نعرف املرفوع م املنصوب ولبلم جيب ع ينا التوام األصل و و تقدعم الفاعل وال جيو
تقدعم املفعول به ألن السامع ال مييو بينهما يف الظا ر إال ع طرعق التوام األصل .أما إذا وجد قرعن معنوع يف
الكالم متيو الفاعل م املفعول به جا لنا أن نقدم املفعول به ونؤ ر ألنه ال عوجد التباذ يف الكالم

و:

(أكل الكمثرت مو ى)( .أكل مو ى الكمثرت) .فاآلكل معروف واملأكول معروف.

ويجوز حذف المفعول به إذا دل سياق الكالم ليه من غير التباس :كقوله تعاىل( :فءِإ َْ ء ُْر ُْال ِْْل ءِك فءإِ مَن
َن ِ
لخيُا ءَ وقد حبف املفعول به وتقدعر  :فإنا دا و ا .وحيبف املفعول به أعضا م أجل اال تصار أو االقتصار
ء
أو بعد لو شنت أو بعد نفي الع م أو إذا كان املفعول به عائدا ع ى املوصول وكل ب األحوال هلا شوا د يف
القر ن ويف كالم العرب والضابط يف جوا حبفه أن عكون يف الكالم قرعن تدل ع يه.

ويجوز حذف امل المفعول به إذا قامت قرينة تدل لى خصوصية الفعل المحذوف :وال عوجد يف موضع
(ْكذءل صءنْلءزء ءًِم ُْ ْم قءكسُال ءخْهلرل فقد حبف العامل يف
الفعل ما عقوم مقامه كقوله تعاىل :ء
الكالم والتقدعر :أنول ريًا فحبف أنول ل قرعن املقالي و ي ذكر العامل يف أول الكالم .وقد عكون
رياً وقد دل ع يه

احلبف لقرعن حالي  :كأن ترت إنسانًا ومعه أدواا الصيد .فتقول :الصحرا َء أو تقولَ :الغاب َ واملعنىُ :ترع ُد
الصحرا َء  ،ترعدُ الغاب َ .فهب القرعن حالي دل ع يها ظا ر احلال وليس املقال.
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ويجب حذف امل المفعول به إذا قامت قرينة لى ذلا :مثل باب االشتغال ،
مفعول به لفعل

بوف وجوبًا عفسر ما بعد والتقدعر( :اضرب عدَا).
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باب المصدر
يف ا أل ِف أعو ِل ،نحوو ضورب يض ِأورب
ص ِور ِ
صدر هو االسوم ا ألم أنصووب ،الهوذِي ي ِجويء ثا ِلثوا فِوي ت أ
صد ِر :ا ألم أ
(باب ا ألم أ
ي ،نحأ وو قت ألتوه قوتأال ،و ِإ أن وافو م أعنوى
ي وم أعن ِو ٌّ
ض أربا ،وهو قِسأم ِ
ي ،فإ ِ أن واف ل أفظه ل أفظ فِ أع ِلو ِه فهوو ل أف ِظو ٌّ
ان ل أف ِظ ٌّ
ي :نحو جلسأت قعودا ،وقمت وقوفا ،وما أ أشبه ذ ِلا).
فِ أع ِل ِه دون ل أف ِظ ِه فهو م أعن ِو ٌّ
با و الباب الثاني م املنصوباا وعُسميه النحاة املفعةول املط ةق إلطةال املفعةول ع يةه مة غةري تقييةد
مالف بقي املفاعيل ،فيقال( :مفعول به  ،مفعول ألج ه  ،مفعول معه  ،مفعول فيه) .فجميعهةا مقيةدة فةروف.
فةةاملفعول املط ةةق مفعةةول حقيقةةي ألن الفاعةةل فيةةه فعةةل الفعةةل حقيق ة  .وقةةد ذكةةر املؤلةةف فيةةه مسةةألتني :تعرعةةف
املصدروأقسامه.
تعريف المفعول المطل :
ةةو املصةةةدر الفضةة املؤكةةةد لعام ةةةه أو املةةبني لنوعةةةه أو عةةدد  .ومعنةةةى الفضةة  :أين مةةا جيةةةو حبفةةةه
واال تغناء عنه يف الكالم مالف العمدة يف الكالم كالفعل والفاعل فال جيو حبفةه يف األصةل بغةري قرعنة .
وقد فصل املؤلف يف تعرعف املصدر فقال( :اَلَّةبِين عَجِةي ُء ثَالِثًةا فِةي َتصْةرِعفِ َالْفِعْة ِل) .و ةبا ةو املشةهور عنةد أ ةل
حوُ( :قَ َت َل عقتة ُل قَتًْةا  ،فةت َح عفةتحُ
الصرف أنهم عبدأون بصيغ املاضي ثم بصيغ املضارع ثم عأتون بصيغ املصدرنَ ْ
فتحًةةا) .وعرفةةه بعضةةهم باعتبةةار معنةةا فقةةال املصةةدر :ةةو ا ةةم احلةةد اجلةةارت ع ةةى حةةروف فع ةةه املشةتمل ع ةةى
احلروف األص ي والوائدة

ب َعضْرِبُ ضَ ْربًا  ،و نفسه ا م الفعل.
و :ضَرَ َ

واملصدر عند أ ل ال غ إما قيا يًا أو مساعيًا كما مسعته العرب و ةبا ق يةل .واملصةدر مةع كونةه عةدل
ع ى احلد إال أنه ال عقرتن بوم معني الفا ل فعل الدال ع ى حد و م يف نفس الوقت.

والمفعول المطل قسمان:
ال
القسم األول :المصدر اللفظي :و و ما وافق لفظه لفظ عام ه واء كان العامل فع ً

و( :ضربت عدًا ضربًا

 ،أو ضربت ْي ) .أو كان وصفًا( :ولس م ِ
ْفك وإعراب اآلع الكرمي  :الواو حرف قسم وجر .والصافاا ا م
نكفمكت ء
ء
جمرور بالواو واجلار واجملرور متع قان بفعل بوف تقدعر أقسم .وصفا مفعول مط ق منصوب وعالم نصبه
فتح

ر.

القسم الثاني :المصدر المعنوي :و و ما وافق معنى عام ه دون لفظه

ت ُوقُوفًا).
ت ُقعُودًا  ،وقم ُ
و( :جََسْ ُ

فاجل وذ يف معنى ال ُقعُود ولك خيت ف يف ال فظ وكبلم القيام يف معنى الوقوف ولك خيالفه يف ال فظ.
ت فعل ماضي مبنى السكون .والتاء ضمري متصل مبنى ع ى الضم يف
س ُ
وإعرابه :جََ ْ
و ُقعُودًامفعول مط ق معنوين منصوب وعالم نصبه فتح
108
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وينقسم المفعول المطل با تبار غرضه إلى ثالثة أقسام:
القسم األول :المؤكد لعامله :عؤكد املتك م وقوع الفعل إما ألن املستمعني عشكون أو عستبعدون وقوعه منه ،
اس
ح ْي ُ
ومثاله( :أكرمت البةيل إكرام ًا)َ .
ث أكدا فعل اإلكرام باملصدر (إكرام ًا) .وقال تعاىل ( :ءوءكيم ءم م
لعُ ُْ ء
تءْْيِهاك وإعراب اآلع الكرمي  :الواو حرف ا تنناف ععنى ابتدائي أين ب اجلم مبتدأة ليست متص باجلم
السابق  .وكََّمَ فعل ماضي مبنى ع ى الفتح .والَّ ُه لفظ اجلالل فاعل مرفوع وعالم رفعه الضم يف
ومُو َى مفعول به منصوب وعالم نصبه فتح مقدرة ع ى
مؤكد لعام ه منصوب وعالم نصبه فتح

ر.

ر منع م ظهور ا التعبر .و َتكِْيمًا مفعول مط ق

ر.

و ب اآلع ا تدل بها أ ل السن واجلماع ع ى أن اهلل عو وجل عتك م مبا شاء كيف شاء بصوا
وحرف و با عدل ع ى أن الكالم صف ا تيارع هلل عو وجل متع ق باملشين ع ى الوجه الالئق به وقد تواترا
ب الصف يف الكتاب والسن وأما اجلهمي عام هم اهلل بعدله فقد حرفوا ب اآلع وقالوا املراد بك م نا
عع

جرح وليس الكالم املعهود ولك

يا التأكيد عأبى با التحرعف وعرد ع يهم بدعتهم وعدل دالل

صرحي ع ى أن اهلل حل جالله ك م مو ى حقيق .
ب احلمري) .بني نوع الضرب بأنه شدعد كضرب
ت السار َ ضر َ
القسم الثاني :المبين لنوع امله :ومثاله( :ضرب ُ
ر اليوم).

البهائم ومنه قول الن) ص ى اهلل ع يه و م( :ال جي د أحدكم امرأته ج د العبد ثم جيامعها يف
ءخ ءك ءل ِزي )ز ُْ ْر)ء ِا )ً وإعراب اآلع الكرمي  :الفاء حرف عطف.
ءخ ْك ءَن ُه ْم ص ْ
متفق ع يه .وكبلم قوله تعاىل( :فءأ ء
وأ بنا م أ ب فعل ماضي مب ع ى السكون ونا ضمري متصل يف

ل رفع فاعل و م ضمري منفصل يف

نصب مفعول به .وأ بمفعول مط ق مبني لنوع عام ه منصوب وعالم نصبه فتح

ل

ر و و مضاف وعوعو

مضاف إليه جمرور بكسر اآل ر .ومقتدر نعت لعوعو تابع له يف اجلر مكسور اآل ر.
القسم الثال  :المبين لعدد امله :ومثاله قوله تعاىل( :فء ُا مك)ك ءَن مكة و ِ
لي ءاة وإعراب اآلع الكرمي  :الفاء حرف
ء

عطف .ودُكتا فعل ونائب فاعل .ودك مفعول مط ق مبني لعدد عام ه منصوب وعالم نصبه فتح
نعت لةدك منصوب مث ه بالفتح ع ى

ر  .وواحدة

ت عدًا أُعطيت ْي ) ( ،قبَّ تُ ابنى قُب ت ْي ).
ر  .و و(:أعطي ُ

هل يكون المفعول المطل مصدرا دائما:
املفعول املط ق عكون مصدرًا غالبًا وقد ال عكون مصدرًا وعكون منصوبا وذلم ع ى بيل النياب ع
املصدروال خيرج ع كونه إما لتأكيد العامل أو تبيني لنوعه أو عدد .
ينوب ن المصدر ثالثة:
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لعُ صءنْلُءل)ء ُْ ْم ِْ ءا ْلأ ْءً ِ
) نلءُءكَت وإعراب اآلع الكرمي  :الواو
األول :اسم المصدرالمؤكد لعامله :ومثاله قوله تعاىل ( :ءو م
ابتدائي  .والَّ ُه لفظ اجلالل مبتدأ مرفوع بالضم ع ى ر  .و َأ ْنبَ َتكُ ْم مج فع ي يف ل رفع و .وم األرض
جار وجمرور متع قان بأنبتكم .ونَبَاتاً مفعول مط ق منصوب وعالم نصبه فتح

ر واألصل يف مصدر أنبت أنه

إنباتا ونباتا تدل ع ى معنى اإلنباا لكنها نا ا م مصدر نائب ع املصدر يف النصب مفعوال مط قا .كبلم
تقول( :توضأ ماجد وضوءًا) .فوضوءًا نا نائب ع املصدر يف النصب مفعوال مط قا واملصدر (توضؤًا).
الثاني :كل وبعض المبينة لنوع العامل :وعشرتطون فيها حتى تنوب ع املصدر أن تكون مماث له وأن تكون
مضاف إليه كقوله تعاىل( :فءة ءَتِهيُال ُك م لسْ ءاْه ِ فكل نا مفعول مط ق مع أنها ليست مصدرا ولكنها أضيفت
إىل املصدر فنابت ع املصدر احملبوف ( َم ْيالً) .وإعراب اآلع الكرمي  :الالم نا ي جا م  .ومتي وا فعل مضارع
جمووم بال النا ي وعالم جومه حبف النون ألنه م األفعال اومس والواو ضمري متصل يف
وكل مفعول مط ق منصوب بالفتح ع ى

ل رفع فاعل.

ر و و مضاف وامليل مضاف إليه جمرور بالكسرة يف

ر .وقوله

ض لأقءك ِوي ِ فبعض نا مفعول مط ق نائب ع املصدر احملبوف (أقَاوِعل ق ي ) .وإعراب
تعاىل ( :ءوسء ْا تءل ءر ما ء ءليءْهلءك ِلء ُْ ء

اآلع الكرمي  :الواو عاطف  .ولو شرطي غري جا م  .وتقول فعل ماضي مب

ع ى الفتح والفاعل ضمري مسترت

جوا ا تقدعر و .وع ينا جار وجمرور متع قان بتقول .وبعض مفعول مط ق منصوب بالفتح يف

ر و و مضاف

وأقاوعل مضاف إليه جمرور مكسور اآل ر.
الثال  :العدد المبين لعدد امله :كقوله تعاىل( :فء ِ
ِ
ني ءْ ْي ءاة ف َثمَانِنيَ نا مفعول مط ق نائب ع
وه ْم ءَثءكن ء
كْي ُا ُ
ْ
املصدر احملبوف (ج دًا مثانني) .وإعراب اآلع الكرمي  :الفاء رابط واج دو م فعل أمر جمووم فبف النون
والواو ضمري متصل يف

ل رفع فاعل و م ضمري منفصل يف

ل نصب مفعول به .ومثانني مفعول مط ق

منصوب بالياء ألنه م حق لمع املبكر السامل .وج دة متييو منصوب بالفتح الظا رة ع ى

ر.

وينوب المصدر ن امله :قد عأتي املصدر فينوب ع الفعل فبدل أن أقول مثال( :اضرب عدا) .أقول(:ضربًا
ر وعام ه

عدا) .وإعرابه :ضرباً مصدر منصوب بالفتح ع ى

بوف وجوبا ألنه قد ناب و ع عام ه.

و عدًا مفعول به منصوب مفتوح اآل ر.
وللمصدر في النيابة ن الفعل من حي العمل حالتان:
األولى :عرفع فاعال إن كان الفعل ال ما

و ( :رني صد أنس).

الثانية :عرفع فاعال وعنصب مفعوال به إن كان الفعل متعدعا و( :وصء ْكيِِم صءْال ء لسمك ِ ِ سُْ ِ
كط ِ
ء
ء ْ ْء
الكرمي  :وأك هم الواو عاطف وأكل مصدر معطوف ع ى وأ ب م الربا جمرور بالكسرة و م ضمري متصل
وإعراب اآلع
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يف

ل رفع فاعل .وأموال مفعول به ل مصدر منصوب بالفتح الظا رة ع ى

إليه جمرور بالكسرة الظا رة ع ى

ر و و مضاف والناذ مضاف

ر  .وبالباطل جار وجمرور متع قان باملصدر أك هم.
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فا ه
ان
ان وظ أر ِ
باب ظ أر ِ
ف ا ألمك ِ
لزم ِ
ان :هو اِسأم ا ه
ان ،ظ أرف ا ه
ف ا ه
ِير "فِي" نحأ و ا ألي أو ِم،
ان وظ أر ِ
(باب ظ أر ِ
ان ا ألم أنصوب بِت أقد ِ
لزم ِ
لزم ِ
ف ا ألمك ِ
لزم ِ
واللهيأل ِة ،وغدأوة ،وب أكرة ،وسحرا ،غدا ،و تمة ،وصباحا ،ومساء ،وأبدا ،وأمدا ،و ِحينا وما أ أشبه ذ ِلا)
ِير (فِي) نحأ و أمام ،وخ ألف ،وقدهام ،ووراء ،وف أوق ،وتحأ ت،
ان ا ألم أنصوب بِت أقد ِ
ان :هو اِسأم ا ألمك ِ
(وظ أرف ا ألمك ِ
و ِ أند ،ومع ،و ِإزاء ،و ِحذاء ،وتِ ألقاء ،وث هم ،وهنا وما أ أشبه ذ ِلا)
با و الباب الثالث م املنصوباا و كبا عسميه البصرعون أما الكوفيون وتعبري م أد فيسمونه
املفعول فيه ألن الفعل وقع فيه وال مشاح يف االصطالح واألمر وا ع يف توصيف املسائل وتسميتها عند أ ل
الع م.
تعريف المفعول فيه:
و ما ذكر فض ألجل أمر وقع فيةه مة

مةان مط قةأ و مكةان مةبهم أو مفيةدا مقةدارا أو مادتةه مةادة

عام ه و ةبا التعرعةف جةامع وشةامل لكةل أنةواع ظةرف الومةان وظةرف املكةان وميكة تعرعفةه با تصةار( :مةا
ذكريف الكالم م ظرف لوقوع الفعل واء كان مانيا أو مكانيا).

و( :عوما) وعكون م ط وع الفجر إىل

غروب الشمس( .ولي ) وعكون م غروب الشمس إىل ط وع الفجر( .وغُ ْدوَةً ،وَبكْرَ ًة) وتكونان أول النهةار مة
صبَاحًا) وعكون م نصةف ال ةيإلىل الووالَ (.و َمسَةاءً) وعكةون مة الةووال إىل
صالة الصبح إىل ط وع الشمسَ ( .و َ
نصف ال يل( .وَعَ َتمَة ً) وتكةون يف ث ةث ال يةل األول( .و ةحرا) وعكةون
وعكونان ملستقبل الومان البين ال نهاع له( .وحينا) ا م لومان مبهم غري

ةر ال يةل قبيةل الفجةر( .وأبةدا  ،وأمةدا)
دد.

وينقسم المفعول فيه إلى قسمين:
القسم األول :ظرف الزموان :ةو كةل ا ةم دل ع ةى مةان وقةوع الفعةل متضةم معنةى يف

ةو( :صةمتُ اليةو َم).

ت يف عوم) .فالعرب حبفت (يف) ع ى بيل اال تصار وعومًا منصوب ع ى نوع اوافض وقد حصل
وتقدعر ( :صم ُ
ت فعل وفاعل .واليوم مفعول به منصوب ع ى الظرفي الوماني وعالمة
فيه الصيام فصار ظرفًا له .وإعرابه :صم ُ
نصبه فتح

ر  .وتقول أعضا( :اعتكفت ال ي ) .ومنه قول عمةر رضةي اهلل عنةه( :كنةت نةبرا يف اجلا ية أن

أعتكف لي ً يف املسجد احلرام .قال فأوف بنبرك( .متفق ع يه.
القسم الثاني :ظرف المكان :و و كل ا م دل ع ى مكان وقوع الفعل متضم معنى يف
( ،النهر

و( :الشجرة أمامم)

فم) ( ،العدو ورائم) .و كبا يف ائر ظروف املكان وك ةها تقةدر بفةي يف املعنةى ولكة العةرب

حبفتها ا تصارا جرعا ع ى أصل الفصاح يف الكالم.
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وينقسم ظرف الزمان إلى ثالثة أقسام:
ت تقول( :قةدمتُ اليةو َم) ،
-1الظرف المختص :وضابطه أن عقع جوابا لةمتى اال تفهامي فإذا قيل لم متى قدم َ
( افراُ عو َم اوميس).
ت تقةول( :اعتكفةتُ
-2الظرف المعدود :وضابطه أن عقع جوابا لةكم اال تفهامي فةإذا قيةل لةم كةم اعتكفة َ
أ بوعًا).
-3الظرف المبهم :وضابطه أال عقةع جوابةا لةةمتى وال لةةكم اال ةتفهاميتني وال عفيةد التةصةيص وال العةدد

ةو:

ت حينا) ( ،تفقهتُ منا يف الرعاض).
(ج س ُ

وينقسم ظرف المكان إلى أربعة أقسام:
-1الموبهم :غيوور محوودد القوودر ةةو( :فج سةتُ ع ةةى ةةب الطرعقة مانةةا) .فالحةةد لةةه حيصةةر كأمسةةاء اجلهةةاا
الست( :أمام ،

ف  ،قدام  ،وراء  ،وفو  ،حتت) .وإمنةا عسةتعمل فيهةا أدواا اإلبهةام( :عنةد  ،لةدت  ،دون ،

و ط  ،ناحي  ،جه ) .فتقول( :دارنا ناحي الوادين) ( ،السو جه اجلامع).
 -2أسووماء المقووادير:

ةةو( :امليةةل  ،الفر ة  ،الوعةةد  ،املةةرت ،السةةنتيمرت ،الكي ةةو) .فتقةةول ( :ةةراُ مةةيال) ،

ا فر ةًا).
( افر ُ
ةو :قةال تعةاىل( :وصء مَن ُكملك نلء ءرُ ُلا ِْْلِلك ْ ءر ِ
كل ءلا
ُ ء ء

 -3ما كان مشتقا من لفظ امله :و و موافق لعام ه يف املعنةى وال فةظ
سِي مَّ ْلا ِع وإعراب اآلع الكرمي  :وأنا كنا أن وامسها وكان وامسها .ونقعد مضارع فاع ةه مسةترت واجلم ة ةو
كنا ومج كنا و أنا ومج أنا معطوف ع ى ما قب ها .ومنهةا متع قةان بالفعةل نقعةد .ومقاعةد ظةرف مكةان
منصوب .ول سمع جار وجمرور وكال ما متع قان بالفعل نقعد.
أما إن كان الظرف املكاني مشتقا م غري عام ه فال جيو نصبه بل عكون جمرورا

و( :ج ست يف مرمى

عد) .ألن الظرف نا ليس مشتقا م ج ست.
-4ما كان مختصا :ما له ا م م جه نفسه و و كل ما دل ع ى مكان

وط

و( :املسجد  ،البيت ،

املدعن  ،الدار).

كيف نعرب األقسام األربعة:
الثالث األوىل تنصب ع ى الظرفي املكاني وناصبها ما عُبك ُر معها م الفعل أو شبهه .أما القسم
ت) .وإن كان با القسم يف معنى
ت البي َ
الرابع فال جيو انتصابه ع ى الظرفي املكاني فالتقول( :ج س ُ
األقسام األوىل فيث عدل ع ى أن اجل وذ وقع يف البيت لك م حيث الصنع ال جيو نصبه فال وإمنا
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ت يف املسج ِد) .وبهبا عتبني لنا أن قول بعض العرب:
عكون جمرورًا بفي فتقول( :د ت يف البيت) ( ،ص ي ُ
ت املسجدَ) ( ،و كنتُ البيتَ) .منصوب ع ى نوع اوافض.
(د ُ

باب الحال
(باب ا ألحا ِل :ا ألحال هو االسم ا ألم أنصوب ،ا ألمف ِسر ِلما اِ أنبهم ِم أن ا ألهيأئاتِ ،نحأ و ق أو ِلا (جاء ز أي ٌد را ِكبا) ور ِكبأت
ّللَاِ را ِكبا) وما أ أشبه ذ ِلا ،وال يكون ا ألحال إِ هال ن ِكرة ،وال يكون إِ هال ب أعد تم ِام
ا ألفرس مسأرجا و(ل ِقيت بأد ه
احبها إِ هال م أع ِرفة)
ا ألكال ِم ،وال يكون ص ِ
با و الباب الرابع م املنصوباا وقد عرَّف املصنف رمحه اهلل احلال مع املثال ثم ذكر أحكامه
الثالث  .وقد أطال النحاة الكالم ع احلال أل ميته وكثرة ا تعماله.
تعريف الحال:
ال بد م حتقق أمور يف الك م حتى عصد ع يها أنها حال أن عكون وصفا  ،وأن عكون منصوبا يف
اإلعراب ال عرفع وال جير  ،وأن عكون مفسرا ل هيناا  ،وأن عكون فض ميك اال تغناء عنه يف الكالم.
وضابطه أن عصح اجلواب به ع السؤال بكيف كما عرفه اب مالم بقوله:
ُمفْهِم فِي حَال كَة"فَ ْردًا َأ ْذ َبُ".

ب
ص ُ
الْحَالُ وَصْف َفضَْ ٌ ُمنْ َت ِ

و( :جاء الشي ُ راكبا) .و و جواب لسؤال كيف جاء الشي .
والحال يأتي لى أنواع با تبار ما يأتي منه:
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 -1يكون من الفا ل :كما قال تعاىل( :فء ءاءر ءْ ِْْل ءِك ءخكئِفك وإعراب اآلع الكرمي  :الفاء حرف عطف .و رج فعل
ماضي مبنى ع ى الفتح .ومنها جار وجمرور متع قان مرج والفاعل مسترت جوا ا تقدعر و .و ائفا حال م
الفاعل املسترت منصوب وعالم نصبه الفتح الظا رة ع ى
البين عنب

ع ى بب ظا ر

ر  .ويف اآلع دليل ع ى جوا اووف الطبيعي

سوذ كعدو و بع وأنه ال عقدح يف أصل التوحيد وال يف كماله  ،أما اووف

م اجل فيما ال عقدر ع يه إال اهلل واعتقاد أنهم قادرون ع ى نفعه وضر م دون اهلل فهبا شرك أكو وعسمى
عند أ ل الع م موف السر.
-2ومن نائب الفا ل:

ب عد قائمًا) .فاحلال نا قائما عرجع إىل نائب الفاعل.
و( :ضُرِ َ
ذ ُمسْرَجًا) .احلال نا مسرجًا عرجع إىل املفعول به الفرذ ونظري قوله
ت َالْفَرَ َ
وَ ( :ركِ ْب ُ

-3ومن المفعول به:
كك سِيمك ِ ءً ُساال
تعاىل ( :ءوص ْءً ءس ْيء ء
-4ومن الفا ل والمفعول به:

و( :لقيتُ عب َد اهللِ راكب ْي ) .عع

أنا و و كل واحد منا راكب فراكب ْي

حال م تا الفاعل وم عبد اهلل املفعول به.
-5ومن المجرور بالحرف :و( :مرراُ بالطالب ِ حوعن ً) .حال م اال م اجملرور.
 -6ومن المضاف إليه :كما قال تعاىل( :إِسءه ِ ْرُِْ ُْم ءِ
ْجهُك وإعراب اآلع الكرمي  :إليه جار وجمرور متع قان
ْ ءْ ُ ْ
مو بوف تقدعر كائ  .ومرجع مبتدأ مؤ ر مرفوع وعالم رفعه الضم يف ر و و مضاف وكم ضمري
متصل يف

ل جر لإلضاف  .ومجيعا حال م الكاف منصوب وعالم نصبه فتح ظا رة بآ ر .

والحال له خمسة أحكام في الغالب وربما تخلف أحدها:
ا بهند حوعن ً) .فإن ورد ب فظ املعرف
األول :أن يكون الحال نكرة :و( :جَا َء فيان رَاكِبًا  ،فرحًا)( .مرر ُ
وجب تأوع ه إىل النكرة

و( :جاء فيان وحد ) .أين منفردًا.

الثاني :أن يكون الحال مشتقا :متصرفا فإن ورد جامداً وجب تأوع ه إىل املشتق

و( :بعته عدًا بي ٍد) .أين

ال).أين متوالي ْي .
ال رج ً
متقابض ْي  .و و( :اد وا رج ً
الثال  :أن ال يكون الحال وصفا ثابتا الزما:

و( :جاء الشي ُ راكبًا) .فراكبا حال م الشي و و وصف

غري ثابت جيو أن عنفم ع الشي فاألصل يف احلال التغري واالنتقال.
الرابع :أن يكون ب أعد تم ِام ا ألكال ِم :أين بعد مج تام بعد ذكر الفاعل واملفعول به ألن الفض يف األصل ال
عتقدم ع ى العمدة يف الكالم.
احب الحال م أع ِرفة :يف األصل وجيو أن عكون نكرة اغ االبتداء بها ألن هلا قوة
الخامس :أن يكون ص ِ
املعرف وقد بق بيان املسوغاا لالبتداء بالنكرة.
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واألصل أال يتقدم الحال لى صاحبه لك جيو أن عتقدم احلال ع ى صاحبه املرفوع
عد) .واملنصوب

ت جمرد ًة الطالب َ) .لك
و( :ضرب ُ

و( :جاء ضاحكًا

با خمالف لألصل وتقدميه عكون لغرض بالغي وإال

فاألصل أنه عبكر بعد كمال اجلم ومتامها .وأما اجملرور فرف جر أص ي فال جيو تقدعم احلال ع يه عند
ا حوعن ً بهند) .ألن با األ وب فيه ركاك وضعف فصاحب احلال
أكثر النحاة  ،فال جيو أن تقول( :مرر ُ
ضعيف فإذا تأ ر يف ال فظ مل عُفد املعنى.

واألصل في الحال اإلفراد لك جيو أن عكون مج أو شبه مج مع الرابط.
والرابط إما أن عكون الواو احلالي و با يف الغالب أو الضمري.
واحلال غري املفرد ثالث أنواع:
م الق م) .أين رأعتُم حال كونم ممسكًا الق م .و و( :رأعتُ املرأةَ
-1جملة إسمية :و( :رأعتُم وأنت ممس ٌ
ِ مِ
يا ءخءر ُْالْ ِْا
و ى تبكى حونًا) .أين رأعت املرأة حال كونها باكي م احلون .ومثاله :قوله تعاىل( :صءءَلْ تءلءر إ ءَل لسك ء
ِ ِ
اد ي ءكً لسْاا ِ
ت والشا د قوله (و م ألوف) و ي مج امسي مبتدأ و و يف ل نصب حال يف
َن ءي ًِه ْم ءوُه ْم صُسُ ٌ ء ء ء ْ
ض ُْ ْم سُِءل ُْ )
ض ءل ُاو وإعراب اآلع
رجوا واجلم مرتبط بواو احلال والضمري م .وقوله تعاىلْ ( :لهُِطُال ِلء ُْ ُ
الكرمي  :ا بطوا فعل أمر مب ع ى حبف النون والواو ضمري متصل مب ع ى السكون يف ل رفع فاعل.
وبعض مبتدأ مرفوع وعالم رفعه الضم يف

ر و و مضاف وكم ضمري متصل يف

ولبعض جار وجمرور .وعدو و مرفوع وعالم رفعه الضم يف

ل جر لإلضاف .

ر  .ومج (بعضكم لبعض) .يف

ل نصب

حال و ى مرتبط بضمري الكاف أو الواو.
َ والشا د :عرتقب فعل مضارع مرفوع وعالم رفعه
-2جملة فعلية :و قوله تع ى( :فء ءاءر ءْ ِْْل ءِك ءخكئِفك يلء)ءلمرقم م
الضم يف ر والفاعل ضمري مسترت جوا ًا تقدعر و .واجلم الفع ي م الفعل والفاعل يف ل نصب حال
م الفاعل املسترت.
-3شبه جملة :و قوله تعاىل( :فءارْ ليء قءلاِْ ِ ِ ِزيء)ِ ِ
ءء ء ء ْ
ِعنَتِهِ) .واملعنى رج ع يهم متوعنا.

نا وقع احلال شبه مج و و اجلار واجملرور( :فِي

الحال ظرفا :مثال ذلم( :رأعت اهلالل بني السحاب) .فبني ظرف مكان و و حال م اهلالل أين حال كونه بني
السحاب.
بـاب التميـيـز
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كر شحما،
(التمييز :هو االسم المنصوب المف ِسر لما ا أنبهم من الذهواتِ ،نحو قولا :تصبهب زي ٌد رقا ،وتفقهأ ب ٌ
وطاب محم ٌد ن أفسا ،واشتريت شرين غالما ،وملكت تسعين نعجة ،وزي ٌد أكرم منا أبا ،وأجمل منا
وجها.وال يكون التمييز إال ن ِكرة ،وال يكون إال بعد تمام الكالم).
با و الباب اوامس م املنصوباا وقد عرف املصنف التمييو ومثل ألنواعه وذكر شروطه.
تعريف التمييز:
التمييو لغ  :معنا فصل الشيء ع غري كما يف قوله تعاىل ( :ءو ْلْ)ء ُكزول لسْهءل ْاء صءيلم ءِك لسْ ُا ْا ِرُْا ءَ وأما يف
اصطالح النحاة :فهو ا م نكرة منصوب ُمفَسِّر ملا انبهم م البواا أو النسب.

وشروط التمييز:
األول :أن عكون امسا ال فعال وال حرفا.
الثاني :أن عكون نكرة ال معرف .
الثال  :أن عكون منصوبا ال مرفوعا وال جمرورا.
الرابع :أن عكون مفسرا لإلبهام الواقع يف اال م البين قب ه مثاله تقول( :تصبب احلار ) .فإذا كت ال ععرف
ما البين تصبب منه ل و عر أم ماء أم دم فإذا ق ت( :تصبب احلار ُ عرق ًا) .أ لت با اإلبهام وفسرته.
الخامس :أن عتأ ر ع ى عام ه فيكون بعد متام الكالم.

والتمييز ال يكون إال نكرة :ألن الغرض منه التفسري وإ ال اإلبهام و با حاصل بالنكرة و با و الوصف املهم
يف باب التمييو أن عكون التمييو نكرة وكبلم ال عتقدم ع ى عام ه ألن املقصود م التمييو التفسري وإ ال
اإلبهام فإذا تقدم ع ى عام ه نافى املقصود م ذلم فالبد إذن ل عامل أن عتقدم ع ى التمييو كالنعت ألن
التمييو كالنعت يف اإلعضاح فالبد أن عكون متأ را ع عام ه.

والتمييز قسمان:
القسم األول :تفسير إبهام في الذات وهو أربعة أنواع:
النوع األول :العدد واء كان صرحيا و( :اشرتعت عشرع فر ا) .فإذا ق ت أنت مثال( :اشرتعت عشرع ).
ثم كت فهنا الباا و ي العدد فيها إبهام عشرع ال تعرف ما ي ل ي جنيها أو رغيفا فإن ق ت فر ا
رفعت با اإلبهام وفسرته .وإعرابه :اشرتعت اشرتت فعل ماضي مب
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متحرك والتاء ضمري متصل مب

ع ى الضم يف

ل رفع فاعل .وعشرع مفعول به منصوب وعالم نصبه الياء

نياب ع الفتح ألنه م حق لمع املبكر السامل .وفر ا متييو منصوب وعالم نصبه فتح

ر.

النوع الثاني:املقدار واء كان م املكيالا أو املو وناا أو املساحاا تقول( :اشرتعت قفيوا برا) ( ،اشرتعت
و نا ذ با) ( ،اشرتعت شوا أرضا) .واإلعراب كما بق.
النوع الثال  :شبه املقدار و ي املقاعيس اليت مل تشتهر ومل توضع ل تقدعر وإمنا م باب التقرعب كاألوعي وما
جيرين جمرا ا ومثاله قال تعاىل( :فء ءا ْا يلء ُْ ءا ْ ِْثْل ءرك ء ءذ مًة) ءخْهلرل يلءءرتُ فةةريًا يف اآلع متييو ملثقال ذرة .وإعراب اآلع
الكرمي  :فم الفاء حرف عطف وتفرعع وم ا م شرط جا م جيوم فع ني األول فعل الشرط والثاني جوابه يف
ل رفع مبتدأ .وععمل فعل الشرط جمووم وفاع ه مسترت جو ا تقدعر
نصبه الفتح الظا رة ع ى
فتح

و .ومثقال مفعول به منصوب وعالم

ر و و مضاف وذرة مضاف إليه .و ريا متييو ملثقال ذرة منصوب وعالم نصبه

ر  .وعر جواب الشرط جمووم بأداة الشرط .واهلاء ضمري متصل مب

ع ى الضم يف

ل نصب مفعول

به.
النوع الرابع :ما كان فرعا ل تمييو

و ( :با امت حدعدا) .ف و ق ت با امت ثم كت ال عدرين السامع ل

اوامت م ذ ب أو فض أو حدعد لك ملا ق ت حدعدا متييوا ل ةامت واوامت فرع م احلدعد ألن احلدعد و
األصل .ومث ه أعضا ( :با باب يورانا)  ( ،ب جب صوفا)  ( ،با ثوب حرعرا).
القسم الثاني :تمييز إبهام في النسبة وهو أربعة أنواع:
النوع األول :احملول ع الفاعل فالتمييو يف با النوع كان يف األصل فاعال ثم حولنا إىل متييو تقول( :تصبب
حسان عرقا) .وأصل الكالم تصبب عر ُ حسان فحبفنا الفاعل وأقمنا املضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعه ثم
حولنا اإل ناد ع الفاعل إىل املضاف إليه ثم جننا بعد ذلم بالفاعل وجع نا متييوا .ومثاله أعضا :قول اهلل تعاىل
ع ى لسان كرعا ع يه السالم ( :ءول ْي)ءل ءُ ء لسمرصْ ُ ءيْهلُك وإعراب اآلع الكرمي  :الواو حرف عطف .واشتعل فعل
ماضي مب ع ى الفتح .والرأذ فاعل مرفوع بالضم الظا رة ع ى ر  .وشيبا متييو منصوب وعالم نصبه
الفتح الظا رة ع ى

ر  .وتقول كبلم( :طاب مالم نفسا) .واألصل :طابت نفس مالم.

) ُلهُاَن وأصل الكالم يف غري القر ن
النوع الثاني:احملول ع املفعول به كما يف قوله تعاىل ( :ءوفء ما ْرءَن ْلأ ْءً ء
وفجرنا عيون األرض .وإعراب اآلع الكرمي  :الواو حرف عطف .وفجرنا فعل ماضي مب ع ى السكون
التصاله بضمري رفع متحرك ونا فاعل .واألرض مفعول به منصوب .وعيونا متييو منصوب وعالم نصبه الفتح
الظا رة ع ى

ر.

118



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
ك ءْكال فهنا متييو نسب
النوع الثال  :احملول ع املبتدأ الواقع بعد ا م التفضيل مثل قوله تعاىل( :ص ءءَن صء ْكثءلُر ِْْ ء
شيء أكثر م شيء .وأص ه يف غري القر ن :مالي أكثر منم فحبفنا املبتدأ املضاف وأقمنا املضاف إليه مقامه
ثم حصل إبهام يف النسب ثم جننا باحملبوف وجع نا متييوا .وإعراب اآلع الكرمي  :أنا ضمري منفصل مب
ع ى السكون يف

ل رفع مبتدأ .وأكثر و مرفوع باملبتدأ وعالم رفعه ضم

ر وأكثرا م تفضيل ععمل

عمل الفعل وفاع ه مسترت فيه وجوبا تقدعر أنا .ومنم جار وجمرور متع ق بأكثر .وماال متييو منصوب وعالم
نصبه فتح

ر.

النوع الرابع :غري احملول ع شيء أصال عع

مل حيول ع شيء كما تقول( :امتأل اإلناء ماء) ( ،وهلل در

فار ا) .وإعرابه :امتأل فعل ماضي مب ع ى الفتح .واإلناء فاعل مرفوع بالضم الظا رة ع ى
منصوب بالفتح الظا رة ع ى

ر.

والفرق بين الحال والتمييز:
األول :األصل يف احلال أن عكون مشتقا والتمييو جامد غري مشتق.
الثاني :احلال عفسر اهلين والتمييو عفسر الباا.
الثال  :احلال عأتي مفرد وغري مفرد والتمييو ال عأتي إال مفرد.
الرابع :جيو ل حال ان عتقدم ع ى عام ه والتمييو ال عتقدم مط قا.
الخامس :جيو تعدد احلال م غري عطف والتمييو ال عتعدد.
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باب ا ِال أستِثأناء
اء ثمانِيةٌ :وهِي ِإ هال ،وغيأر ،و ِسوز ،وسوز ،وسوا ٌء ،وخال ،و دا ،وحاشا .ف أالمسأتثأنى ِبإ ِ هال:
(وحروف ا ِال أستِثأن ِ
ي أنصب ِإذا كان ا ألكالم تا ًّما موجبا ،نحأ و (قام ا ألق أوم إِ هال زيأدا) و(خرج النهاس إِ هال أمرا) و ِإ أن كان ا ألكالم م أن ِفيًّا
اء ،نحأ و (ما قام ا ألق أوم إِ هال ز أي ٌد)و (إِ هال زيأدا) وإِ أن كان ا ألكالم ناقِصا
صب لى ا ِال أستِثأن ِ
تا ًّما جاز فِي ِه ا ألبدل والنه أ
ب ا ألعو ِام ِل ،نحأ و (ما قام ِإ هال ز أي ٌد) و (ما ضربأت ِإ هال زيأدا) و (ما مر أرت ِإ هال ِبز أي ود) و أالمسأتثأنى
كان لى حس ِ
صبه وج ُّره ،نحأو
ور ال غيأر .و أالمسأتثأنى بِخال ،و دا ،وحاشا ،يجوز ن أ
بِغي وأر ،و ِسوز ،وسوز ،وسواءو  ،مجأ ر ٌ
(قام ا ألق أوم خال زيأدا ،وز أي ود) و ( دا أمرا و أم ورو) و (حاشا ب أكرا وب أك ور)).
با و الباب السادذ م املنصوباا وقد ذكر املصنف نا حروف اال تثناء ثم عد ا وبني أعضا أن
اال تثناء ع ى ثالث أنواع إما أن عكون كالما تاما موجبا أو عكون تاما منفيا أو عكون الكالم ناقصا
وذكر لكل نوع حكما اصا به ثم بني أحوال املستثنياا باعتبار أنواع أدواا اال تثناء.
تعريف االستثناء:
اال تثناء لغ  :مأ وذ م الث

و و الرجوع إىل الشيء بعد االنصراف عنه واصطالحا :و املبكور

بعد إال أو إحدت أ واتها خمالفا ملا قب ها يف احلكم نفيا وإثباتا كما تقول( :قام القوم إال عدًا) .فأنت نا
أثبت القيام ل قوم ثم ا تثنيت بإال ثم ق ت ( عدًا) .فسعد و املستثنى مبعنى أنه خيالف حكمه حكم ما كان
قبل حرف اال تثناء واء كان إثباتا أو نفيا وأنت نفيت القيام ع

عد وأثبته ل قوم فهبا و معنى اال تثناء

م حيث االصطالح .واملستثنى منصوب كأن املتك م قال( :أ تث

عدًا) .ألن حرف اال تثناء معنا أ تث

فيكون معنى اجلم  (:قام القوم ا تث

عدًا) .عع أ تث

عدًا ع إثباا القيام له.

وأدوات االستثناء ثمانية ألفاظ وهي لى ثالثة أنواع:
النوع األول :ما كان حرفا و و (إال) و با باتفا النحاة .و( ال  ،عدا  ،حاشا) ع ى الصحيح ومنهم م
جيع ها أفعاال واألول أقرب ل صواب.
النوع الثاني :ما كان امسا باالتفا و ما اثنان (غري  ،وت).
النوع الثال  :ما كان فعال عند أكثر النحاة و ما اثنان (ليس  ،ال عكون).

واالستثناء ثالثة أنواع با تبار وصف الكالم المذكور فيه:
النوع األول :أن عكون الكالم تاما موجبا ومعنى التام ما عبكر فيه املستثنى واملستثنى منه وأن عكون
موجبا عع مل عتقدمه نفي ومثال ذلم( :قام القوم إال عدًا) .فهنا الكالم تام قد ذكر املستثنى عدا واملستثنى
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منه القوم وكبلم موجب ألن الكالم موجب مل عسبق بنفي .وإعرابه  :قام فعل ماض مب
فاعل مرفوع .وإال حرف ا تثناء .و عدا مستثنى منصوب وعالم نصبه فتح

ع ى الفتح .والقوم

ر.
مثل

النوع الثاني :أن عكون الكالم تاما غري موجب وغري املوجب و ما كان يف أوله نفي أو شبهه عع
النهي .ومثال ذلم قوله تعاىل( :وءال يليْ) ِف ِ
ك فهنا الكالم تام ألنه قد ذكر املستثنى منه
ءي ٌا إِمال ْلْءرصءتء ء
ء ءء ْ
ِ ْْ ُْ ْم ص ء
م ولك الكالم نا غري موجب ألنه منفي بالء النا ي  .وإعراب اآلع الكرمي :
ك ْم وذكر املستثنى امْرَ َأ َت َ
ِم ْن ُ

الواو حرف عطف .والنا ي  .وع تفت فعل مضارع جمووم بالء النا ي وعالم جومه السكون .ومنكم جار
وجمرور متع قان بي تفت .وأحد فاعل مرفوع وعالم رفعه الضم الظا رة ع ى
وامرأتم مستثنى منصوب وعالم نصبه الفتح يف

ر  .وإال حرف ا تثناء.

ر و و مضاف والكاف مضاف إليه.

النوع الثال  :أن عكون الكالم غري تام وغريموجب أعضا  ،فغري تام عع أنه مل عبكر فيه املستثنى منه وغري
موجب عع

أنه كبلم قد بق بنفي وعسمى با اال تثناء املفرغ ألنه فرغ م املستثنى منه و و أ وب عفيد

احلصر ومثاله( :ما قام إال فيا ُن) .فالكالم نا غري تام مل عبكر فيه املستثنى منه القوم وإمنا ذكراملستثنى
فيان وكبلم الكالم غري موجب ألنه قد بق بنفي وإعرابه :ما نافي  .وقام فعل ماض مب ع ى الفتح .وإال
ِ
حرف ا تثناء .و فيان فاعل مرفوع عالم رفعه ضم ر  .ومثاله أعضا يف القر ن قوله تعاىل ( :ءوءال َُتءكَنسُال ص ْءه ء
ِ
لسْ ِْ)ء ِ
ءي ءَّ ُا
كب إِمال ِ سمِ ه ء ص ْ
وحكم المستثنى من حي إ رابه له خمسة أحوال:
الحالة األولى :وجوب النصب وذلا في أربعة مواضع:
الموضع األول :إذا كان املستثنى بعد إال وكان الكالم تاما موجبا ومثاله قوله تعاىل( :فء ءش ِرُِال ِْْ ُ إِمال قءيِهة ِْْل ُِ ْم
وإعراب اآلع الكرمي  :فشربوا الفاء ا تننافي وشربوا فعل ماضي مب

ع ى الضم والواو ضمري متصل يف

ل رفع فاعل .ومنه جار وجمرور متع قان بشربوا .وإال أداة ا تثناء .وق يال مستثنى منصوب بالفتح الظا رة
عى

ر  .ومنهم جار وجمرور متع قان بنعت

بوف لق يال .و با احلكم ثابت واء كان با اال تثناء

متصال أو منقطعا  ،واال تثناء املتصل أن عكون املستثنى م جنس املستثنى منه كقولم( :قام القوم إال
مالكا) .فمالم دمي م جنس الناذ  ،واملستثنى املنقطع أن عكون املستثنى م غري جنس املستثنى منه كما
تقول( :قام القوم إال محارا) .فاحلمار ليس م جنس الناذ .وقد ورد يف القر ن كما يف قوله تعاىل ( :ءوإِ ْذ قُليْءك
ِم ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
هس وإب يس ليس م جنس املالئك كما و مشهور عند احملققني م أ ل
س ْي ءا ءةئ ءْة ْ
لس ُا ُاول ِل ءَن ء فء ءَّ ءا ُاول إال إِْي ء

التفسري قال احلس البصرين( :ما كان إب يس م املالئك طرف عني قط وإنه ألصل اجل كما أن دم أصل

اإلنس).
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ال) .و (قام القوم ال عكون
الموضع الثاني :إذا كان املستثنى بعد ليس وال عكون ومثاله( :قام القوم ليس مشع ً
شية ًا) .وإعرابه :قام فعل ماضي مب

ع ى الفتح .والقوم فاعل مرفوع بالضم الظا رة ع ى

ا تثناء و ي فعل وامسها مسترت فيها وجوبا تقدعر
منصوب بالفتح الظا رة ع ى

ر  .وليس أداة

و وععود ع ى بعض املستثنى م القوم .ومشعال مستثنى

ر ألنه و ليس .وإعراب اجلم الثاني  :قام القوم فعل وفاعل كما بق .وال

نافي  .وعكون أداة ا تثناء و ي فعل مضارع وامسها مسترت فيها وجوبا تقدعر

و .وشيةا مستثنى منصوب

بالفتح الظا رة ألنه و عكون.
الموضع الثال  :إذا كان املستثنى بعد ال وعدا بشرط اتصاهلما مبا املصدرع ومثال ذلم( :قام القوم ما ال
عدا) .و (قام القوم ماعدا عدا) .وإعرابه :قام فعل ماضي مب ع ى الفتح .والقوم فاعل مرفوع بالضم الظا رة
عى
تقدعر

ع ى الفتح عفيد اال تثناء وفاع ه مسترتفيه وجوبا

ر  .وما مصدرع ظرفي  .و ال فعل ماضي مب

و .و عدا مستثنى منصوب وعالم نصبه الفتح ع ى

ر  .ومثاله أعضا قول لبيد ب ربيع العامرين

رضي اهلل عنه:
و كل نعيم ال

أال كل شيء ما الاهلل باطل

ال ائل

وقد ورد يف الصحيحني أن الن) ص ى اهلل ع يه و م قال( :أصد ك م قاهلا الشاعر ك م لبيد أال كل
شيء ما الل اهلل باطل وكاد أمي ب أبي الص ت أن عس م).
الموضع الرابع  :إذا كان املستثنى مقدما ع ى املستثنى منه واء كان متصال أو منقطعا موجبا أو غري
موجب مثل كما قال الشاعر:
ومالي إال ل أمحد شيع

ومالي إال مب ب احلق مب ب

فآل أمحد مستثنى منصوب وجب نصبه ألنه تقدم ع ى املستثنى منه و و شيع ومب ب احلق أعضا مستثنى
وجب نصبه ألنه تقدم ع ى املستثنى منه مب ب.
الحالة الثانية :يجوز في المستثنى بـإال الرفع لى البدلية والنصب لى االستثناء إذا كان الكالم تاما غري
موجب فإن كان متصال فالرفع أرجح كما يف قوله تعاىلْ( :ك فُيات إال قيه ْ ِم فيجو أن تعرب ق يال ع ى
أن عكون بدل م واو اجلماع بدل بعض م كل وجيو أن تنصبه ع ى اال تثناء وأن تقول يف غري القر ن( :ما
فع و إال ق يال منهم) .وإعراب اآلع الكرمي  :ما نافي  .وفع وا فعل ماضي مب ع ى الضم التصاله بضمري رفع
والواو ضمري متصل يف

ل رفع فاعل .وإال أداة ا تثناء .وق يل بدل م واو اجلماع بعض م كل مرفوع

وجيو كبلم إعرابه ع ى أنه مستثنى .ومنهم جار وجمرور متع قان بنعت
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(وْا ير

ْا ًَحة ًِ إال لسضكساَ فيجو يف الضالون وجهان الرفع ع ى البدلي والنصب ع ى اال تثناء يف غري

القر ن.
أما إذا كان اال تثناء منقطعا فالنصب أرجح كما يف قوله تعاىلْ( :كَلم ِ ْا ليم إال إتُكع لس ا فهنا
الظ ا تثناء منقطع ألنه ليس م جنس الع م فيجو أن تقول ماهلم به م ع م إال اتبا ُع الظ ع ى بيل البدل
و با يف غري القر ن أو إال اتبا َع الظ ع ى بيل اال تثناء .وإعراب اآلع الكرمي  :ما نافي  .وهلم الالم حرف
جر و م ضمري متصل يف

أو حرف جر ائد .وع م مبتدأ مرفوع

ل جر بالالم .وبه جار وجمرور م ص

بالضم املقدرة منع م ظهور ا اشتغال احملل فرك اجلر .وإال أداة ا تثناء .واتباع منصوب ع ى اال تثناء
بالفتح الظا رة يف

ر و و مضاف والظ مضاف إليه جمرور بالكسرة الظا رة يف

ر.

الحالة الثالثة :جواز النصب والجر إذا كان المستثنى بعد خال و دا وحاشا فإذا ا تثنيت يف الكالم مستعمال
ال وعدا وحاشا جا لم يف املستثنى وجهان النصب واجلر فتقول( :قام القوم ال حسان ًا  ،ال حسان) .و
(قام القوم عدا حسان ًا  ،عدا حسان) .و (قام القوم حاشا حسان ًا  ،حاشا حسان).
وتوجيه اإل راب يف النصب( :قام القوم ال حسانا) .قام القوم فعل وفاعل .و ال فعل ماضي معنا اال تثناء
وفاع ه مسترت فيه وجوبا تقدعر و .وحسانا مفعول به منصوب وعالم نصبه فتح

ر.

وتوجيه اإل راب يف اجلر( :قام القوم ال حسان) .قام القوم فعل وفاعل .و ال حرف جر وحسان ا م جمرور
مال وعالم جر الكسرة يف

ر.

الحالة الرابعة :يعرب المستثنى لى حسب موقعه في الجملة عع

ع ى حسب العوامل وذلم إذا كان

اال تثناء غري تام وغري موجب البين مسينا اال تثناء املفرغ كما تقول( :ما قام إال أنس) .و (ما رأعت إال أنسا).
و (ما مررا إال بأنس) .فهنا املستثنى أنس ا ت ف إعرابه يف اجلم ع ى حسب موقعه ففي اجلم األوىل كان
فاعال فوجب رفعه ويف اجلم الثاني كان مفعوال به فوجب نصبه ويف اجلم الثالث كان جمرورا .وكما يف
قوله تعاىل( :وْك ُماا إال ًسا

فهنا ر ول و مرفوع بالضم يف

ر  .وكبلم قوله تعاىل( :وال تراسال لي هللا

إال لْلق فهنا احلق منصوب بالفتح ألنه مفعول به.
الحالة الخامسة :جر المستثنى باإلضافة إذا كانت أداة االستثناء غير وسوز فإذا ا تعم ت يف الكالم غري أو
ري عامر) .و (قام
وت يف اال تثناء التام املوجب وجب ع يم أن جتر ما بعد اتني األداتني  ،فتقول( :قام القوم غ َ
القوم وَت عامر) .فهنا عامر جمرور يف اجلم تني ألنه مضاف إىل غري و وت و ما مستثنيان منصوبان مبعنى
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إال وعأ بان حكم اال م بعد إال وإعرابه :قام فعل ماضي مب
ر  .وغري مستثنى منصوب بالفتح الظا رة يف

ر و و مضاف وعامر مضاف إليه جمرور بالكسرة يف

ر  .وكبلم تعرب يف اجلم الثاني  :قام فعل ماضي مب
يف

ع ى الفتح .والقوم فاعل مرفوع بالضم يف

ع ى الفتح .والقوم فاعل مرفوع بالضم الظا رة

ر  .و وت مستثنى منصوب بالفتح املقدرة منع م ظهور ا التعبر و و مضاف وعامر مضاف إليه جمرور

بالكسرة يف

ر.

أما يف اال تثناء التام املنفي ف م يف غري و وت وجهان النصب ع ى اال تثناء والبدل فتقول( :ما طاف بالبيت
ري
أحد غ َ

ري
مد  ،غ ُ

ري الثاني بدل م
مد) .فتعرب غريَ األوىل مستثنى منصوب بالفتح الظا رة وتعرب غ ُ

أحد مرفوع مث ه بالضم الظا رة .وتقول أعضا( :ما وثقت بتاجر وت صاحل  ،وت صاحل) .فتعرب وت
األوىل مستثنى منصوب بالفتح املقدرة وتعرب وت الثاني بدل م تاجر جمرور مث ه بالكسرة املقدرة.
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باب ال التي تعمل مل ه
إن
ين إِذا باشر أ
ت النه ِكرة ول أم تتك هر أر (ال) نحأو (ال رجل فِي
صب النه ِكرا ِ
(باب ال ،اِ أل أم أ هن (ال) ت أن ِ
ت بِغي ِأر ت أن ِو و
هار رج ٌل وال ا أِمرأة ٌ) ،فإ ِ أن تك هرر أ
ت (ال)
هار) فإ ِ أن ل أم تبا ِش أرها وجب ا ه
لر أفع ووجب ت أكرار (ال) نحأ و ال ِفي الد ِ
الد ِ
هار وال
هار وال ا أِمرأة) .و ِإ أن ِشئأت ق ألت (ال رجل فِي الد ِ
جاز ِإ أمالها و ِإ ألغاؤها ،فإ ِ أن ِشئأت ق ألت (ال رجل فِي الد ِ
ا أِمرأة ٌ)).
با و الباب السابع م املنصوباا وقد بني املؤلف رمحه اهلل عمل ال النافي ل جنس إذا د ت ع ى
النكراا وبني شرط ذلم فإن ا تل الشرط وجب الرفع وبيَّ حال أ رت لال النافي جيو فيها اإلعمال
واإللغاء.

تعريف ال النافية للجنس:
ص فيث ال عب َق فرد م أفراد فإذا قال املتك م( :لَا
ي اليت تنفي مجيع اجلنس ع ى بيل التنصي ِ
ج َل فِي اَلدَّا ِر) .أفاد أنه ال عوجد أين ذكر بالغ يف الدار وكبلم إذا قال( :ال امرأ َة يف البُستا ِن) .أفاد أنه ال
رَ ُ
عوجد امرأة قط يف البستان فيكون املنفي بها مجيع أفراد اجلنس و و ما كان شائعاً غري معني يف جنسه
كرجل و و م النكراا فال تقول ال عد أو ال ند فهنا نافي ل واحد ال ل جنس.

وال النافية ستة أقسام:
األول :ال النافي ل جنس :و ى املبكورة نا يف با الباب.
الثاني :ال النافي احلجا ع  :و ى اليت تُشبه عمل ليس.
الثال  :ال العاطف :

وُ( :أعطِ فاطم َ ال ُأ تَها).

الرابع :ال املعرتض بني اجلار واجملرور :وتُسمى ائدة

ت بال راح ٍ).
و( :جن ُ

ب املناقض لة نعم.
الخامس :ال الواقع حرف جوا ٍ
السادس :ال الواقع يف غري ذلم.

وتعمل ال مل إن فتنصب االسم وترفع الخبربشروط أربعة:
الشرط األول :أن عكون امسها و و ا املفرد نكرتني فإن كانا معرفتني مل تنصبه ووجب تكرار ا

و:

(ال الغ مرتاح وال الفقري مرتاح) .فهنا ال مل تعمل ألنها د ت ع ى معرفتني.
الشرط الثاني :أن عكون امسها متصال بها فإن فصل بينها وبني امسها فاصل مل تنصبه وألغي عم ها ووجب

125



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
تكرار ا

و( :ال يف البيت ماء وال متر).
و قوله تعاىل( :ءال

الشرط الثال  :أن عكون امسها مقدمًا ع ى و ا فإذا تأ ر امسها ع ى و ا مل تعمل
فِ ءهِك ءغ ْاٌ ءوءال ُه ْم ءلْل ءِك يُ ءزفُا ءَ وإعراب اآلع الكرمي  :ال نافي ال عمل هلا .وفيها جار وجمرور متع قان مو مقدم
بوف تقدعر كائ  .وغول مبتدأ مؤ ر مرفوع بالضم يف ر  .والواو عاطف  .وال نافي ال عمل هلا .و م
ضمري رفع منفصل مب ع ى السكون يف

ل رفع مبتدأ .وعنها جار وجمرور متع قان بالفعل عنوفون .وعنوفون

فعل مضارع مب ل مجهول مرفوع بثبوا النون ألنه م األفعال اومس والواو ضمري متصل مب ع ى السكون
يف

ل رفع نائب فاعل .ودلت اآلع ع ى وصف مخر اجلن بوصفني منتفيني يف مخر الدنيا األول ليس فيها أذت

والثاني ال تب ب بالعقل و با عدل ع ى كمال نعيمها وم شربها يف الدنيا ومل عتب منها مل عشربها يف اآل رة
كما صح ببلم اوو.
الشرط الرابع :أال تُسبق فرف جر ف و د ل ع يها حرف جر لتس ط ع ى امسها أين ع ى ما بعد ال فجر ومل
ععد هلا عمل فتقول( :جنتُ بال ادٍ).

واسم ال النافية للجنس لى ثالثة أنواع:
- 1املفرد :و و غري املضاف وعبنى ع ى ما عنصب به
إن .ورج َل ا م ال مب

ع ى الفتح يف

و( :ال رج َل حاضر) .وإعرابه :ال نافي ل جنس تعمل عمل

ل نصب .وحاضر و ال مرفوع بها وعالم رفعه ضم

رج ني يف الدار) .وتعرب رج ني ا م ال النافي ل جنس مب

ر  .و و( :ال

ع ى الياء .و و( :ال رجالَ يف الدار) .وتعرب رجال

ا م ال النافي ل جنس مب ع ى الفتح.
ب امسها منصوب
ب ع م ممقوا) .وإعرابه :ال نافي ل جنس تعمل عمل إن .وصاح َ
و( :ال صاح َ

-2المضاف:

بها وعالم نصبه الفتح ع ى
رفعه ضم

ر و و مضاف وع م مضاف إليه جمرور بالكسرة .وممقوا و ا وعالم

ر.

 -3الشبيه بالمضاف :و و ما اتصل به شيء عُتمم معنا

و( :ال طالعًا جبالً حاضر) .وإعرابه :ال نافي ل جنس

تعمل عمل إن .وطالعا ا م ال منصوب بها وعالم نصبه الفتح ع ى
فريفع الفاعل وعنصب املفعول وفاع ه مسترت فيه جوا ًا تقدعر
الفتح ع ى

ر  .وحاضر و ال مرفوع بها وعالم رفعه ضم

ر وطالعا ا م فاعل ععمل عمل الفعل

و .وجبال مفعول به منصوب وعالم نصبه
ر.

وإذا تكررت ال النافية للجنس مع المفر دنحو( :ال حول وال قوة إال باهلل) .فلا في إ راب الجملة وجهان:
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الوجه األول :أن تفتح النكرة األولى (حول) ع ى أنَّها ا م لال اليت تعمل عمل إن تنصب اال م وترفع اوو.
وجيو لم حيننب يف النكرة الثاني (قوةَ) ثالث أوجه:
الفتح :ع ى أنها ا م لال الثاني النافي ل جنس ععنى ع ى إعمال ال .فتقول( :ال حو َل وال قوةَ إال باهلل).
النصب :ع ى اعتبار أن ال الثاني ائدة فتكون النكرة الثاني معطوف ع ى

ل ا م ال األوىل .فتقول( :ال

حولَ وال قوةَ إال باهلل).
الرفع :ع ى اعتبار أن ال الثاني ائدة فتكون ال وامسها معطوف ع ى

ل ال األوىل مع امسها و و

ل رفع

باالبتداء .قتقول( :ال حو َل وال قوةُ إال باهلل).
الوجه الثاني :أن ترفع النكرة األولى (حول) بناء ع ى أن ال م غاة ال عمل هلا ألنها تكررا فيكون حول مبتدأ
مرفوع باالبتداء واوو

بوف تقدعر لنا والبين وغ االبتداء بالنكرة و بقها بالنفي.

وجيو لم حيننب يف النكرة الثاني وجهان:
الرفع :ع ى أن ال م غاة ال عمل هلا وما بعد ا مبتدأ .فتقول( :ال حولُ وال قوةُ إال باهلل).
الفتح:ع ى أنَّ ال نافي ل جنس تعمل عمل إنَّ فتنصب اال م فتقول( :ال حولُ وال قوةَ إال باهلل).
والخـالصــة:
لم يف إعراب النكرة األوىل وجهان:
إما أن تفتح وإما أن ترفع فإن فتحت األوىل جا لم يف النكرة الثاني ثالث أوجه :الفتح والنصب والرفع .وإن
رفعت النكرة األوىل جا لم يف النكرة الثاني وجهان الرفع والفتح.
لو ط أفت اسما لى اسم ال ولم تكرر ال:
وجب فتح النكرة األوىل وجا يف النكرة الثاني النصب والرفع عع
ت امسًا
مرة أ رت وإمنا عطف َ

ت( :ال رجل وامرأة) .ما كررا ال
إذا ق َ

ر ع ى ا م ال ف م وجهان يف اال م الثاني النصب والرفع

و( :ال رج َل و

امرأ ًة) .أو (ال رجلَ و امرأةٌ).

إذا نع ه
ت اسم ال بنع و
ت مفر ود ولم تفصل بين النعت والمنعوت بفاص ٌل جاز لا في إ راب النعت ثالثة أوجه:
الوجه األول الفتح :و( :ال شي َ فقي َه حاضر) .باعتبار أنه مركب مع ا م ال تركيبًا فيث عصريالنعت
واملنعوا ا م واحد كما تقول مخس عشر فيعرب ع ى أنه مب
ل جنس تعمل عمل إن .وشي فقيه مبنيان معا ع ى الفتح يف
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عى

ر.

الوجه الثاني النصب:
مب

لكنه يف

و( :ال شي َ فقيهًا حاضر) .فننصب (فقيهًا) باعتبار أنه صف ٌ حملل ا م ال ألن ا م ال

ل نصب فيكون النعت و و فقيه معطوفا ع ى

ال نافي ل جنس .وشي ا م ال مب

ع ى الفتح يف

ر  .وحاضر و ا مرفوع بالضم الظا رة ع ى
الوجه الثال

الرفع:

ل ا م ال فيكون منصوبًا مث ه .وإعرابه:

ل نصب .وفقيه ًا نعت حملل ا م ال منصوب بالفتح ع ى
ر.

و( :ال شي َ فقيه حاضر) .ورفعنا فقيه ألنه صف حملل ال مع امسها و ل ال مع امسها

عند مجاع م النحاة رفع ابتداء .وإعرابه :ال نافي ل جنس .وشي َ ا م ال مب ع ى الفتح يف
نعت حملل ال مع امسها مرفوع بالضم ألن

ل نصب .وفقيه

هما الرفع .وحاضر و مرفوع بالضم الظا رة ع ى

ر  .و با

الوجه ضعيف يف اال تعمال واملشهور ما الوجهان األوالن واألقرب أن تقول( :ال شي َ فقيه ًا حاضر) .فتةتار
وجه النصب ع ى العطف ع ى

ل ا م ال.
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باب ا ألمنادز
(باب المنادز :ا ألمنادز خ أمسة أ أنواعو :المفرد ا ألعلم ،والنه ِكرة ا ألم أقصودة ،والنه ِكرة غيأر ا ألم أقصود ِة ،و أالمضاف،
وال ه
ين ،نحأ و (يا زيأد)
شبِيه بِ أالمض ِ
ان لى الض ِهم ِم أن غي ِأر ت أن ِو و
اف ،فأ هما ا ألم أفرد ا ألعلم والنه ِكرة ا ألم أقصودة :فيبأني ِ
و(يا رجل) ،والثهالثة ا ألباقِية م أنصوبةٌ ال غيأر)
با و الباب الثام م املنصوباا وقد بني فيه املؤلف رمحه اهلل األنواع اومس ل منادت ثم بني أعضا
حكمها اإلعرابي.
تعريف المنادز:
و املط وب إقباله أو إجابته فرف م حروف النداء.
وحروف النداء ثمانية:
األول :اهلموة وعنادت بها القرعب،
الثاني:

و( :أ عد).

باهلموة واملد وعنادت بها البعيد

الثال  :أين بالقصر والسكون و ي ل قرعب

و ( :عد).
و قوله ص ى اهلل ع يه و م لعمه أبي طالب( :أين عم قل ال اله إال

اهلل ك م أحاج لم بها عند اهلل) .متفق ع يه .ومل عهد اهلل لإل الم ف م عقل ك م التوحيد ومتسم بشرك
قومه ألنه كان ععرف أن املراد م ك م التوحيد إفراد اهلل بالعبادة والكف ع الشرك مط قا والتوام
مقتضا ا الفا ملشركي ب األم البع ال ععق ون معنا ا فيت فظون بها وعشركون مع اهلل األنبياء واألولياء
كحال النصارت البع جه وا دعنهم وحرفو ومنهم م ععرف معنا ا وخيالفها لسوء قصد كحال اليهود البع
ض وا ع ع م و وء قصد.
الرابــــع :ين باملد والسكون و ي ل منادت البعيد

و ( :ين عد).

الخامس :عا و ي أم الباب واألداة اليت عكثر ا تعماهلا يف باب النداء وعنادت بها البعيد وقد عنادت بها القرعب
توكيدا

و( :عاعبد اهلل).

السادس :أعا و ي ل بعيد

و( :أعا عد).

السابــع :يا وعنادت بها البعيد

و ( :يا عد).

الثامــن :وا و ي عند اجلمهور خمتص بالندب وحكي ا تعماهلا يف غري الندب ق يال كقول الفارو عمر
رضي اهلل عنه وأذل وأ م م أبغضه( :وا عجبا لم عا اب عباذ).

وأنواع المنادز خمسة:
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النوع األول :المفرد العلم :واملقصود باملفرد يف با الباب و ما ليس مضافا وال شبيها باملضاف وإن كان
مثنى أو مجع مبكر امل أو مجع تكسري أو مجع مؤنث امل فهبا ك ه ععو عنه باملفرد ألنه ليس مضافا
وال شبيها باملضاف كأن تقول( :عا

مد ،عا طالبان  ،عا طالبون ،عا نداا).

النوع الثاني :النكرة المقصودة :و ي أن عقصد املتك م يف ندائه نكرة معين كأن عقول اإلنسان مثال يف
السو ( :عا رج ُل) .و و عقصد رجال بعينه أو عقول( :عا امرأ ُة) .و و عقصد امرأة بعينها.
النوع الثال  :النكرة غير المقصودة :و ي أال عقصد املتك م يف ندائه نكرة معين بل عنادين م غري تعيني
ال  ،عا امرأ ًة).
شةص فيقول يف الطرعق( :عارج ً
النوع الرابع :المضاف :و و أن عكون املنادت مضافا مثل( :عا عبد اهلل  ،عا عبد الرمحان).
النوع الخامس :الشبيه بالمضاف :مثل( :عا حسنا وجهه  ،عا طالعا جبال  ،عا متقنا ع ما).

والمنادز ينقسم قسمين با تبار حكمه اإل رابي:
القسم األول :ما عبنى ع ى ما عرفع به حال اإلعراب لفظا أو تقدعرا و و نوعان املفرد الع م والنكرة املقصودة
فتقول( :عا ع ُد) .ألن عد لو كان معربا لكان مرفوع بالضم الظا رة ع ى

ر  .وكبلم تقول(:عا رجل  ،عا

معد عكرب  ،عا عود  ،عا رجال  ،عا نداا ،عا مس ماا) .فهبا ك ه مب

ع ى ما عرفع به لفظا وكبلم

عبنى ع ى ما عرفع به تقدعرا

و( :عا مو ى  ،عا قاضي  ،عا يبوعه).

وإعراب (عا رج ُل) :عا حرف نداء مب ع ى السكون ال
ع ى الضم يف

ل نصب .وال بد أن تقول أنه يف

منادت فقد وقع ع يه الفعل فهو منصوب
مب

ع ى الضم يف

ل له م اإلعراب .ورجل منادت نكرة مقصودة مب

ل نصب ألن با املنادت يف األصل تقدعر م حيث املعنى عا

ا) :عا حرف نداء .و نداا منادت مفرد ع م
ال .وإعراب (عا ندا ُ

ل نصب .وإعراب (عا ع ُد) :عا حرف نداء مب

و عد منادت مفرد ع م مب

ع ى الضم يف

ل له م اإلعراب.

ع ى السكون ال

ل نصب ومعنى حرف النداء أدعو عد .وإعراب (عا مو ى) :عا

حرف نداء .ومو ى منادت مفرد ع م مب ع ى ضم مقدر ع ى
القسم الثاني :أن عكون منصوبا بالفتح الظا رة ع ى

ر منع م ظهور التعبر.

ر و و األنواع الثالث الباقي النكرة غري املقصودة

واملضاف والشبيه باملضاف فتقول( :عا عبدَ اهلل) .وإعرابه :عا حرف نداء .وعبد منادت مضاف منصوب وعالم
ر ولفظ اجلالل مضاف إليه جمرور وعالم جر الكسرة يف

ر  .وتقول أعضا( :عا حسنا

نصبه فتح

وجهه) .وإعرابه :عا حرف نداء .وحسنا منادت منصوب وعالم نصبه الفتح ع ى

ر وحسنا صف مشبه با م

الفاعل ترفع الفاعل وتنصب الشبيه باملفعول .ووجهه فاعل مرفوع وعالم رفعه ضم
ضمري متصل مب ع ى الضم يف

ل جر إضاف .
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والمنادز المضاف إلى ياء المتكلم يجوز في نطقه ست لغات:
 -1إثبات الياء ساكنة و( :عا عبادين).
و( :عا عبادينَ) .كما يف قول اهلل تعاىل( :قُ ي ِلُ ِكَن م ِ
ءسءرفُال ءليء صءنْل ُف َِِّ ْم ال
يا ص ْ
ي لسك ء
ْ ء ء ء

 -2إثبات الياء مفتوحة
لع يلَْ ِفر لس مكنُاب ءِ
ِ ِ ِِ
ْجهُك و ب أرجى ع يف كتاب اهلل يف توب العاصني وغفران ذنوبهم.
ء
تءل ْرءطُال ْ ْا ءً َْحءة ملع إ مَ مء ء ُ
 -3حذف الياء وإبدالها بالكسرة فتقول( :عا عبا ِد  ،عا قو ِم).
-4
لعِ
م

ِ ِ ءْْ ِ
َ
س ءي ءي َّْءرءَت ءليء ءْك فءلمرطْ ُ
قلب الكسرة فتحة وقلب الياء ألفا كما جاء يف قول اهلل تعاىل( :صء َْ تءل ُرا ء نلء ْف ٌ
وأص ها يف غري كتاب اهلل عا حسرتي.

 -5حذف األلف واالقتصار لى الفتحة

و( :عا غالمَ) .وأص ها عا غالمي.

 -6حذف األلف وضم الحرف الذي كان مكسورا كقول بعض العرب( :عا أ ُم ال تفع ي) .وكما جاء يف قراءة
ًب لسَّاا صيَ إ) بضم الباء والقراءة املشهورة قال ربِ.
يف كتاب اهلل( :قك ُ

ويجوز حذف حرف النداء إذا دل الكالم والسيا ع يه إال يف أربع حاالا فال جيو حبفه فيها:
الحالة األولى :املنادت البعيد مط قا إذا قصد املتك م أن عنادين منادت بعيدا جيب ع يه إثباا الياء.
الحالة الثانية :ا م اإلشارة فال جيو حبف حرف النداء منه عند مجهور النحاة عع

ما جيو أن تقول ( :با

أقبل ع ي) .جيب أن تقول( :عا با أقبل ع ي).
الحالة الثالثة :اال تغاث إذا قصد املتك م اال تغاث و ي النداء حال الشدة لدفع البالء فحيننب جيب إثباا
الياء ثم جير املستغا به بياء مفتوح كقولم( :عا هلل) .وال جيو ل مس م أن عستغيث بغري اهلل فيما ال عقدر
ع يه إال اهلل و و م الشرك األكو إمجاعا.
الحالة الرابعة :الندب عع ما ا تةدم فيها حرف النداء واو الندب و ي نداء املتفجع ع يه أو املتوجع منه فاألول
و( :وا عدا ) .والثاني

و( :وا رأ ا ) .فإذا توجع اإلنسان ع ى إنسان

ر عقول( :وا عد ،وا عدا ) .والغالب

أعضا أن ال عندب النكرة بل البد أن عكون املندوب معرف وغري مبهم فال جيو أن تندب ا م اإلشارة أو اال م
املوصول .وحكم الندب يف اإلعراب حكم املنادت فيبنى ع ى ما عرفع به لو كان معربا فتقول يف إعراب وا
عدا  :الواو حرف نداء مب ع ى الفتح ال

ل له م اإلعراب .و عد منادت مفرد ع م مب

نصب واأللف ل ندب واهلاء ل سكت.
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باب ا ألم أفعو ِل ِم أن ِأجأ ِل ِه
ب وقوعِ ا أل ِف أع ِل ،نحأ و ق أو ِلا (قام ز أي ٌد إِجأ الال ِلع أم ورو) و(قصدأتا
(وهو االسم ا ألم أنصوب ،الهذِي ي أذكر بيانا ِلسب ِ
اِ أبتِغاء م أعروفِا)).
با و الباب التا ع م املنصوباا وعسمى عند النحاة املفعول ألج ه واملفعول له.

تعريف المفعول ألجله:
عرفه املؤلف بوصفني األول :أن عكون امسا منصوبا .والثاني :أن عكون مبكورا يف الكالم لبيان
باعث الفعل و بب وقوعه .فاملفعول ألج ه عكون امسا وال عكون فعال والحرفا وعكون منصوبًا دائمًا و و
فض يف الكالم كسائر املفاعيل ولك الغرض م اجمليء باملفعول ألج ه بيان بب وقوع الفعل فإذا قال
ل ل سالم ع يه أو االنتقام منه أو ط ب املعروف منه

املتك م( :قصدا احلار ) و كت فال عع م ملاذا قصد

فال عتبني الغرض م فع ه لك إذا قال( :قصدا احلار ابتغاء معروفه) فقد أفصح ع السبب.

ويشترط لجواز نصب المفعول ألجله أربعة شروط:
الشرط األول :أن عكون مصدرا فإن مل عك مصدرا مل عنصب بل جير بالالم كما جاء يف قول الشاعر:
كفاني ومل أط ب ق يال م املال

ولو أمنا أ عى ألدنى معيش

والشا د قوله أدنى معيش أفعل تفضيل وقد جاء مفعوال ألج ه ولكنه مع ذلم جر بالالم ألنه ليس مصدرًا
 .ءُ ءِك سِ ْْل ءءَنِ فةهنا األنام جر فرف التع يل ألنه ليس مصدرا.
) ءو ء
كبلم ما جاء يف قول اهلل تعاىل ( :ءو ْلأ ْءً ء
الشرط الثاني :أن عكون با املصدر ق بي ًا أين م أفعال الق وب كما مثل املؤلف( :قام عد إجالال لعمرو).
فاإلجالل عمل يف الق ب فإن مل عك عمالً ق بيا مل عنصب.
الشرط الثال  :احتاد مانه و مان عام ه ععنى أن عكون املفعول ألج ه موافقا لومان الفعل فإذا كان خمالفا
لوقت الفعل مل عنصب ،كما جاء يف قول الشاعر:
النوم خمالف لوقت

ع الثياب ألن

وجنت وقد نضت لنوم ثيابه .فهنا املفعول ألج ه و و

ع الثياب ابق ع النوم والنوم متأ ر عنه وإن كان النوم ع له ولبلم

مل عنصب وجر بالالم.
الشرط الرابع :أن عكون املفعول ألج ه متحدا مع الفاعل كقولم( :أ دعتم إكراما لم) .فاإل داء واإلكرام
فاع هما واحد غري خمت ف أما إذا كان املفعول ألج ه خمت فا ع الفاعل مل عنصب كما جاء يف قول الشاعر:
وإني لتعروني لبكراك ةوة

كمةةا انتفةض العصفور ب ه القطر
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فالفاعل يف تعروني وة والفاعل يف ذكر احملبوب أنا ضمري املتك م فا ت ف الفاعل فيهما فوجب أن جير
املفعول ألج ه فرف التع يل.
وقد توافرا الشروط األربع يف قوله تعاىل( :يلْ ِف ُرا ءَ صءْال ءَلم لِ)َِءكأ ْرِ .
لعِ فابتغاء مفعول ألج ه وجب نصبه
كت م
ْ ء ُُ ْ ء ء ْ ء
ُ
ألنه مصدر م أفعال الق وب و ُعنْ ِفقُو َن و العامل و م اإلنفا و م االبتغاء وفاعل اإلنفا و فاعل االبتغاء.
وإعراب اآلع الكرمي  :عنفقون فعل مضارع مرفوع بثبوا النون ألنه م األفعال اومس وواو اجلماع ضمري
متصل يف

ل رفع فاعل .وأمواهلم مفعول به منصوب وعالم نصبه الفتح يف

متصل مبنى ع ى الضم يف

ل جر إضاف  .وابتغاء مفعول ألج ه منصوب وعالم نصبه فتح

ومرضاة مضاف اليه جمرور وعالم جر كسر
وعالم جر كسر

ر و و مضاف و م ضمري
ر و و مضاف

ر و و مضاف واهلل لفظ اجلالل مضاف إليه جمرور

ر.

وإذا اختل شر ٌ
ط من الشروط األربعة في المفعول ألجله وجب جره:
( )1إذا كان املفعول ألج ه ليس مصدرا جر ومل عنصب مثاله( :جنتم ل سم ) .وجر ألن السم ليس مصدرا.
( )2إذا مل عك املصدر ق بيا وكان م عمل اجلوارح وجب جر

و قولم ( :رتم لضرب حسان) .وجر ألن

الضرب ليس م أعمال الق وب.
( )3إذا ا ت ف مان املفعول ألج ه ع

مان العامل وجب جر أعضا كما تقول( :تأ بت ل سفر) .وجر ألن

التأ ب ابق ع ى م السفر وليس موافقا له.
( )4إن مل عتحد املفعول ألج ه مع الفاعل وجب جر كما تقول( :جنتم حملبتم إعاين) .ووجب جر ألن املفعول
ألج ه فاع ه خيت ف ع فاعل الفعل.

والمفعول ألجله له ثالثة أحوال:
الحالةاألولى :أن عكون املفعول ألج ه جمردا م األلف والالم وم اإلضاف فينصب بكثرة وجير بق كنحو:
(قمت ل شي إجالال) .وجيو أن تقول( :قمت ل شي إلجالله).
الحالة الثانية :أن عكون املفعول ألج ه

ى باأللف والالم فيجر بكثرة وعنصب بق كما تقول( :ضربت إب

ل تأدعب) .وجيو نصبه كقول الشاعر:
نب ع اهليجاء
ال أقعد اجل َ

ولو توالت مر األعداء

الحالة الثالثة :أن عكون املفعول ألج ه مضافا فيجو فيه األمران النصب واجلر ع ى السواء ومثال النصب قوله
لعِ ومثال اجلر قوله تعاىل( :وإِ مَ ِْْلِك سءاك يلُِِ ُ ِْا خ ْشه ِة لعِ
تعاىل( :يلْ ِف ُرا ءَ صءْال ءَلم لِ)َِءكأ ْرِ .
كت م
ْ ء ُُ ْ ء ء ْ ء
ْ ء ء ر
ء ء ءْ
ُ
ء
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ويجوز تقديم المفعول ألجله لى امله كما تقول( :ط با ل توكي

افرا إىل مك ) .وكقول الكميت

األ دين:
وال لعبا م وذو الشيب ع عب

طربت وما شوقا إىل البيض أطرب

(وال تءل ْر)ُليُال
وإذا سب المفعول ألجله بحرف جر مل ععرب مفعول ألج ه وأعرب جار وجمرور كقول اهلل تعاىل :ء
صءوال ءَن ُكم ِْا إِْ )
ةق وإعراب اآلع الكرمي  :الواو عاطف  .وال نا ي جا م  .وتقت وا فعل مضارع جمووم بال النا ي
ْ ْ ْ ْ
وعالم جومه حبف النون ألنه م األفعال اومس والواو ضمري متصل يف

منصوب بالفتح الظا رة ع ى

ر و و مضاف وكم ضمري متصل يف

جر ل سببي وإمال جمرور بالكسرة الظا رة ع ى

ل رفع فاعل .وأوالد مفعول به

ر جر إضاف  .وم إمال م حرف

ر واجلار واجملرور متع قان بتقت وا.

لع سء ُْم صءَ تء ِ
ضيمال فحبف املفعول
ويجوز حذف المفعول ألجله مع بقاء لفظ عدل ع يه كما يف قوله تعاىل( :يلُُءِرُ
ني مُ ْ
ألج ه ألن املصدر عدل ع ى حبفه واملعنى واضح ال لبس فيه وتقدعر الكالم شي أن تض وا.
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باب المفعول معه
(باب المفعول معه وهو االسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل نحو قولا جاء األ ِمير
و أالجيأش ،اسأتوز أالماء و أالخشبة)
با و الباب العاشر واأل ري يف املنصوباا وقد بني املؤلف رمحه اهلل تعرعف املفعول معه وذكر
مثالني له.

تعريف المفعول معه:
و و ا م منصوب عدل ع ى املصاحب عأتي بعد واو املعي و با التعرعف عدل ع ى أن املفعول معه عكون
امسا وعكون منصوبا واملقصد م ذكر بيان أنه عصاحب ما قب ه م وقوع الفعل أما إذا كان عشاركه يف
الفعل فال عكون مفعوال معه وإمنا عكون معطوف ع يه

و قولنا( :تسابق الرجل وامرأته).

ويسب المفعول معه نو ان:
النوع األول :أن عسبق لم فع ي كقولنا( :ا توت املاء واوشب ) .فاوشب مفعول معه وقد بق لم فع ي
وإعرابه :ا توت فعل ماضي مب
رفعه ضم

ع ى فتح مقدر ع ى

ر منع م ظهور ا التعبر .واملاء فاعل مرفوع وعالم

ر  .واوشب الواو واو املعي واوشب مفعول معه منصوب وعالم نصبه فتح

ر.

النوع الثاني :أن عسبق با م فيه معنى الفعل وحروفه وذلم كا م الفاعل وا م املفعول والصف املشبه
ومثاله( :أنا ائر والنيل) .فإن ائر مبعنى عسري وحروفه ي حروف الفعل وإعرابه :أنا ضمري منفصل مب
ع ى السكون يف

ل رفع مبتدأ .و ائر و مرفوع وعالم رفعه ضم

ر و ائر نا ا م الفاعل ععمل عمل

الفعل عرفع الفاعل وعنصب املفعول .والواو واو املعي  .والنيل مفعول معه منصوب وعالم نصبه فتح

ر.

والمفعول معه با تبار إ رابه لى ثالثة أحوال:
الحالة األولى :إذا مل عك ما بعد الواو صاحلا ملشارك ما قب ها فيتعني جيننب وجوب نصبه مثل( :ا توت املاء
واوشب ) .فإن اوشب ال تشارك املاء يف ا توائه ألن اال تواء نا مبعنى االرتفاع واالعتالء ال مبعنى االعتدال
البين و ضد االعوجاج فيمتنع عطفها ع ى املاء ألنها ال تشاركه باملعنى وعتعني النصب.
الحالة الثانية :إذا كان ما بعد الواو صاحلا ملشارك ما قب ها باملعنى وكان العطف قوعا جا الوجهان العطف
ش) .فتكون الواو نا عاطف ألنه عص ح أن
والنصب وعكون العطف أرجح فيجو أن تقول( :جاء األمري واجلي ُ
عكون اجليش مشاركا لألمري يف اجمليءِ ألن اجليش عطف ع ى ا م ظا ر و با عطف قوين عمال باألصل .و
جيو أن تقول( :جاء األمري واجليشَ) .وإعرابه :جاء فعل ماضي مب
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رفعه ضم

ر  .واجليش الواو حرف عطف ع ى الوجه الراجح واجليش معطوف ع ى ما قب ه مرفوع مث ه.

وجيو أن تكون الواو واو املعي واجليش مفعول معه منصوب بالفتح الظا رة ع ى

ر و و وجه جائو ولكنه

مرجوح يف ب احلال .
الحالة الثالثة :أن عص ح أن عكون مشاركا ملا قبل الواو ولك العطف ضعيف فيجو الوجهان النصب
ت ومشعل  ،ومشعالً) .فيجو أن ترفع مشعل بناء ع ى أنه معطوف
والعطف لك النصب نا أرجح ومثاله( :قم ُ
ع ى الضمري املتصل بالفاعل وجيو أن تنصب مشعل بناء ع ى أنه مفعول معه و و األرجح ألننا عطفنا امسا
ظا را ع ى ضمري متصل و با عطف ضعيف يف العربي فكان النصب أوىل .وإعرابه :قمت فعل ماضي مب
ع ى السكون التصاله بضمري الرفع املتحرك والتاء ضمري متصل مب

ع ى الضم يف

واوا املعي ع ى الوجه الراجح .ومشعالً مفعول معه منصوب وعالم نصبه فتح

ل رفع فاعل .والواو

ر  ،وجيو أن تكون الواو نا

عاطف و مشعل معطوف ع ى ما قب ه مرفوع مث ه.
والخـالصــة:
أن املفعول معه باعتبار اعرابه ثال حاالا:
األولى :أن عتعني النصب ألنه ال عص ح العطف.
الثانية :أن جيو الوجهان النصب والعطف والعطف أرجح ألنه قوين.
الثالثة :أن جيو الوجهان النصب والعطف والنصب أرجح ألن العطف ضعيف.

فــائــدة:
العطف لى ضمير الرفع مباشرة يكون ضعيفا إال في صورتين:
األولى :بعد توكيد بضمري منفصل فإذا وكدنا الضمري املتصل بضمري منفصل صح العطف ع يه وكان
ائغًا فع ه كما يف قوله تعاىل( :قءك ء سءءر ْا ُكْل)ُم صءنْل)ُم و ء ُؤُكم ِ
ْ ْء ْ
بضمري الفصل أنتم عطف بعد ذلم ع يه اال م الظا ر و

 .ءة ) ُُِْ )
ني فالضمري املتصل امليم يف كنتم ملا أكد
ء
و باهكم.

الثانية :إذا فصل بني الضمري املتصل واملعطوف ع يه بأين فاصل كان ومثاله قول اهلل تعاىل ( :ءْك صء ْيءرْكءك ءوءال ء ُؤ ءَن
ءوءال ءيمرْْءك ِْ ْا ءي ْ )أ فآباهنا معطوف ع ى الضمري املتصل و و نا ل فصل بينهما بال.
قال املؤلف رمحه اهلل تعاىل( :وأما خبر كان وأخواتها و اسم ه
إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفو ات
والتوابع فقد تقدمت هناا).
بني املؤلف رمحه اهلل تعاىل أن م املنصوباا و كان وا م إنَّ ومل عبكر ما نا مع كونهما م
املنصوباا ألنه قد تقدم ذكر ما يف األبواب السابق يف باب املرفوعاا ويف باب التوابع.
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باب المخفوضات من األسماء
وض فأ هما ا ألم أخفوض
وض ِب أالح أر ِ
ف ،وم أخف ٌ
(ا ألم أخفوضات ثالثة أ أنواعو :م أخف ٌ
اإلضاف ِة ،وتابِ ٌع ِل ألم أخف ِ
وض ِب أ ِ
اف ،و ه
وف ا ألقس ِم،
الال ِم ،وبِحر ِ
اء ،و أالك ِ
ص بِ ِم أن ،و ِإلى ،و أن ،و لى ،وفِي ،وربه  ،و أالب ِ
بِ أالح أر ِ
ف فهو ما ي أخت ُّ
اإلضاف ِة ،فنحأ و ق أو ِلا (غالم ز أي ود) وهو
و ِهي ا ألواو ،و أالباء ،والتهاء ،وبِوا ِو ربه  ،وبِم أذ ،وم أنذ .وأ هما ما ي أخفض بِ أ ِ
الال ِم ،وما يقدهر ِب ِم أن فاله ِذي يقدهر بِ ه
لى قِسأمي ِأن ما يقدهر ِب ه
الال ِم نحأ و (غالم ز أي ود) والهذِي يقدهر ِب ِم أن ،نحأو (ث أوب
خ وز) و(باب ساجو) و(خاتم حدِي ود)).
بني املؤلف رمحه اهلل لنا القسم الثالث م أقسام األمساء وقد ذكر ابقا أن األمساء م حيث
احلكم واإلعراب ثالث أقسام :األول :ما تكون مرفوع دائما .والثاني :ما تكون منصوب دائما .والثالث :ما
تكون خمفوض دائما عع

جمرورة .وقد بني املؤلف رمحه اهلل أن با القسم ثالث أنواع باعتبار بب فضه

ثم ذكر مثاال لألنواع الثالث :

األول :المخفوض بالحروف:
و ي األمساء اليت تسبق فرف م حروف اجلر وقد بق الكالم ع يها يف أول الكتاب فإذا بق اال م
فرف م حروف اجلر كان خمفوضا واءا كان با اال م صرحيا كما تقول( :مررا بوعد) .أو كان با
اال م مؤوال كما تقول( :ع مت بأنم قائم) .فأن وما د ت ع يه يف تأوعل مصدر جمرور بالباء والتقدعر :ع مت
بقيامم.

وحروف الخفض نو ان بحسب اختصاصها:
النوع األول :ما جير الظا ر واملضمر وال خيتص بظا ر بعينه و و بعه أحرف( :م  ،إىل  ،ع  ،ع ى  ،يف
والباء  ،الالم) .فهب احلروف السبع تد ل ع ى اال م الظا ر وتد ل كبلم ع ى اال م املضمر  ،عع
جتر ا ومثاله كما جاء يف الكتاب العوعو( :وْ ء
ك وْا نا ) ( ،إسه ْرُْْم ْجهُك ( ،سرت ء
كنب طُرك لا طُق  .ً( ،ء
هللا ل ِم وً.ال ل ( ،وليهِك ولي لس ُف ِ
ِ
لأً) يت ( ،وفهِك ْك تش)ِ ِ لأنفس  ْ ( ،ال هلل  ْ ( ،ال ِ ،
يك َتاياَ ( ،و
ء
(هلل ْك

لسَّاالت ( ،س ُ ْك

لسَّاالت فجميع األمث السابق م كالم اهلل عو وجل دلت ع ى أن ب احلروف

السبع تعمل يف الظا ر ويف املضمر.
النوع الثاني :ما يجر الظاهر دون المضمر وهو أربعة أقسام:
القسم األول :ما ال يختص بظاهر بعينه و و ثالث أحرف( :الكاف  ،حتى  ،الواو).
ككساهكَ ( ،سة ٌ ه يَّت ْطي ِع لسفار والواو كما تقول( :واهللِ) ( ،والرمح ).
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ِ ِ
َصنَ َام ُكل .
القسم الثاني :ما يختص بلفظ الجاللة ولفظ رب مضافا للكعبة و با و حرف التاء ومثالهَ ( :وََت هَّلل َألَ ي َد هن أ ْ

و(تربِ الكعب ) و(تالرمح ِ) .وإعراب اآلع الكرمي  :الواو عاطف  .والتاء ل قسم .ولفظ اجلالل مقسم به
جمرور مكسور اآل ر واجلار واجملرور متع ق بفعل
مضارع مب

بوف تقدعر أقسم .والالم الم القسم وأكيدن فعل

ع ى الفتح التصاله بنون التوكيد ونون التوكيد ال

ل هلا م اإلعراب والفاعل ضمري مسترت

وجوبا تقدعر أنا .وأصنامكم مفعول به منصوب بالفتح الظا رة ع ى
القسم الثال  :ما يختص بالزمان المعين و ومب ومنب

ر.

س)( ،وما رأعتُه من ُب عوم
و( :ما رأعتُه م ْب عو ِم اومي ِ

اجلمع ).
القسم الرابع :ما يختص بالنكرات و و حرف رُبَّ كقولم( :رب رجل يف الدار) ( ،رُب أ مل ت د أمم).
وحروف اجل ِر كما و مقرر ال تد ل إال ع ى األمساء.

الثاني :المخفوض باإلضافة:
ومعنى اإلضاف يف االصطالح :ضم ا م إىل غري ِ بتنوع ه م األول منول تنوعنه.
ويتعل باإلضافة أحكام:
الحكم األول :أن اإلضاف اص باألمساء وال تكون يف األفعال واحلروف.
الحكم الثاني :أن اإلضاف تد ل ع ى أغ ب األمساء إال أمساء معين كأمساء اإلشارة واألمساء املوصول فهب ما
تد ل ع يها اإلضاف مط قا.
الحكم الثال  :أن اإلضاف ال جتتمع مع التنوع فال فإذا وجدا إحدت اتني العالمتني ذ بت العالم األ رت
كقولم( :جاء رجل) .بتنوع الضم .والتنوع عكون ع ى حسب موقعه م اجلم فإذا عرَّفته تقول( :جاء رجلُ
الدار) .ف ما أضفته ذ ب التنوع عنه  ،ولبلم التنوع عكون عوضا ع إضاف احلرف أو املفرد أو اجلم .
الحكم الرابع :أن اإلضاف ال جتتمع باال م مع أل إال يف حال

اص وجيو بشرطني:

الشرط األول :أن عكون املضاف ععمل يف املضاف إليه فيث عكون وصفا عامال كا م الفاعل وا م املفعول
كقولنا( :جاء الضاربُ الرجلِ) .أما إذا مل عك املضاف عامال فال تصح اإلضاف حيننب.
الشرط الثاني :أن عكون املضاف واملضاف إليه
املضاف إليه غري

ى بةأل فإذا كان كبلم جا ا اإلضاف أما إذا كان

ى بأل فال جيو أن تضيفه لغري فال تقول( :جاء الرجل حي) .ومنعنا اجتماعهما ألن

اإلضاف تفيد التعرعف كما أن أل تفيد التعرعف فكان اجتماعهما تكرار ال فائدة فيه واألصل يف ذلم عند
العرب السماع.
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واإلضافة نو ان:
النوع األول :اإلضافة اللفظية :و ي أن تكون ناك إضاف يف ال فظ م غري فائدة يف املعنى وتستعمل
لتةفيف الكالم وهلا ضابطان:
الضابط األول :أن عكون املضاف صف .
الضابط الثاني :أن عكون املضاف إليه معموال لت م الصف واملراد بالصف
والصف املشبه با م الفاعل

نا ا م الفاعل وا م املفعول

ب العبدِ) ( ،أنس حس ُ الوج ِه) .وإعراب
ب ع ٍد)  ( ،با مضرو ُ
و ( :با ضار ُ

ب عدٍ) :با اهلاء ل تنبيه وذا ا م إشارة مب
( با ضار ُ

ل رفع مبتدأ .وضارب و مرفوع

ع ى السكون يف

باملبتدأ وعالم الرفع ضم

ر وضارب ا م فاعل ععمل عمل الفعل عرفع الفاعل وعنصب املفعول وفاع ه ضمري

مسترت فيه جوا اً تقدعر

و و عد مضاف إليه م إضاف ا م الفاعل إىل مفعوله جمرور وعالم جر كسر

ر و و جمرور بال فظ ولكنه مفعول به م حيث املعنى .وإعراب ( با مضروبُ العبدِ) :با ا م إشارة مب
ع ى السكون يف
ععمل عمل الفعل املب

ل رفع مبتدأ .ومضروب و مرفوع باملبتدأ وعالمه رفعه ض ُم

ر ومضروب ا م مفعول

ل مجهول عرفع نائب الفاعل و و مضاف والعبد مضاف إليه م إضاف ا م املفعول إىل

نائب الفاعل و و جمرور اآل ر بالكسرة الظا رة .وإعراب (أنس حس ُ الوجهِ) :أنس مبتدأ مرفوع باالبتداء
و مرفوع باملبتدأ وعالم رفعه ضم

ر وحس صف مشبه با م الفاعل

وعالم رفعه ض ُم

ر  .وحس

عرفع الفاعل وعنصب الشبيه باملفعول وفاع ه مسترت فيه جوا ا تقدعر

و و و مضاف والوجه مضاف إليه

جمرور وعالمه جر الكسرة يف

ر.

النوع الثاني :اإلضافة المعنوية :و ي ما أفادا تعرعف ًا أو ةصيص ًا وانتفي فيها الضابطان املبكوران يف
اإلضاف ال فظي  .واإلضاف املعنوع

ي املقصودة غالبا يف با الباب يف كالم النحاة ألنها إضاق حقيقي

توجب اجلر فإذا ق ت( :جاء غالم) .فهم منه العموم فإذا أضفنا إىل نكرة أفاد التةصيص
امرأة) .وإذا أضفنا إىل معرف أفاد التعرعف

و( :جاء غالم

و( :جاء غالم احلار ).

واإلضافة المعنوية ثالثة أقسام با تبار تقدير الحرف فيها:
القسم األول :ما عقدر بالالم املفيدة ل م م أو اال تصاي وضابط ب اإلضاف أن ال عكون املضاف إليه جنسا
ل مضاف وال ظرفا له .وضابط الم امل م وقوعها بني ذاتني وتد ل ع ى ما عتصور منه امل م كقولم( :فرذ
حسان) .وضابط الم اال تصاي وقوعها بني ذاتني وتد ل ع ى ما ال عتصور منه امل م كقولم( :باب الدار).
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فالدار مجاد ال مت م الباب ولبلم كانت ب اإلضاف ع ى بيل اال تصاي.
القسم الثاني :ما عقدر بةم وضابطه أن عكون املضاف إليه جنسا ل مضاف كما تقول( :ثوب حرعر) ( ،باب
اج)  ( ،امت حدعد) .عع

أن با الثوب مصنوع م احلرعر والباب مصنوع م الساج واوامت مصنوع م

احلدعد  ،وال حرج يف التةتم باحلدعد واوو الوارد يف النهي عنه ضعيف ال عصح واألصل اإلباح  .فيالحظ أن
املضاف إليه نا جنسا ل مضاف ولبلم قدرنا مب .
القسم الثال  :ما تكون اإلضاف فيه مقدرة بةفي وضابط با القسم أن عكون املضاف إليه ظرفا ل مضاف
و با القسم أقل ا تعماال م غري ومثاله قال اهلل تعاىلْْ ِ( :ر لسيه ِ و لس ِكً واملعنى بل مكر يف ال يل
والنهار .وإعراب اآلع الكرمي  :بل حرف عطف وإضراب .ومكر فاعل مرفوع بالضم لفعل

بوف تقدعر بل

صدنا مكر ال يل ومكر مضاف وال يل مضاف إليه جمرور وعالم جر الكسرة والنهار معطوف ع ى ال يل
جمرور مث ه .وكبلم عقول املرء ع أمر أطال فيه العمل( :بل اجتهاد الصيف والشتاء) .عع اجتهاد يف الصيف
ويف الشتاء.

الثال  :المخفوض بالمتابعة :أن عكون خمفوض ًا لكونه تابعاً ال م خمفوض و با

بق بيانه يف التوابع

األربع ( :النعت  ،العطف  ،التوكيد  ،البدل) .كما تقول مثالً( :مررا بالرج ِل الفاضلِ) واألمث ع ى ذلم
كثرية وقد بق شرحها وبيانها يف باب التوابع.
و ناك أنواع أ رت ل جر جرل تو م وجر ل مجاورة كما مسعت عند العرب ولك الصحيح أن ب
ليست أقساما مستق وإمنا اجلر فيها كان أمرا عارضا وق يال يف السماع وال جيرين ع يه القياذ ولبلم مل
ععد النحاة يف املشهور عند م بع النوعني م أنواع األمساء اجملرورة.

الخــالصــة:
املةفوضاا م األمساء ثالث أنواع باعتبار ببها:
- 1ما كان خمفوضاً بسبب حرف اجلرِ.
- 2ما كان خمفوضاً بسبب اإلضاف .
- 3ما كان خمفوضاً بسبب التبعي .
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انتهى الكتاب
واحلمد هلل البين بنعمته تتم الصاحلاا وأ كى الص واا وأمت التس يماا ع ى يد الوعاا املبعو
بالرمحاا وع ى ل بيته وذرعته الوكاا ما دامت األرض والسمواا.
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