
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

َمِة اآلُجرُّوِميَّةِ  ةُ يَّ نِ السَّ  ْحَفةُ التُّ   ِبَشْرِح اْلُمَقدِّ

 حممد حمي الدين عبداحلميد: تأليف

 .تعريف النحو، موضوعه، ثمرته، نسبته، واضعه، حكم الشارع فيه 

 ،يٍّ ُحمَمٌَّد َحنُْو عل :تقول، ومنها الّشْبُه واملِْثلُ  .ِجَهَتهُ :تقول َذَهْبُت َحنَْو فَالٍن، أي، منها اجلَِْهةُ  :تطلق يف اللغة العربية على عدَّة معان" وحنَْ " كلمة  :التعريف

ُهُه َوِمثْـُلهُ   .أي ِشبـْ

لبناء وما من اإلعراب، وا :وتطلق كلمة "حنو" يف اصطالح العلماء على "العلم بالقواعد اليت يـُْعَرف �ا أحكاُم أَواِخِر الكلمات العربية يف حال تركيبها

 ."يتبع ذلك

 .الكلمات العربيةُ  :وموضوُع علِم النحوِ  :املوضوع

، إان عن اخلطِصَيانَُة اللس :ومثرة تـََعلُّم علم النحو :الثمرة  .آِن الكرمي و احلديِث النبوّي فـَْهماً صحيحاً َوفـَْهُم القرْ  يف الكالم الَعَريبِّ

 .هو من العلوم العربية :نسبته

 .بن أيب طالب رضى اهللا عنه يّ ، بأمر أمري املؤمنني عل◌ُ ؤِيلُّ ْسَوِد الدُّ ن أوَّل واضع لعلم النحو هو أبو األَ واملشهور أ :واضعه

َ تَعلُُّمُه على :حكم الشارع فيه  .عليه واحد َفَصار فـَْرَض َعْنيٍ  وتعلُمه فـَْرٌض من فروض الكفاية، ورمبا تـََعنيَّ

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

َهاِجيُّ املعروف بابن آُجرُّوم، واملولود يف سنة وهو أبو عبد اهللا ثالث  723 اثنني وسبعني و ستمائة، واملتوىف يف سنة 672 بن حممد بن داود الّصنـْ

  .تعاىل رمحه اهللا -وعشرين وسبعمائة من اهلجرة النبوية 

 .الَكَالُم ُهَو اللَّْفُظ اْلُمرَكَُّب اْلُمِفيُد بِاْلَوْضعِ 

 .أحدمها لغوي، والثاين حنويّ  :انيَ معنلَِلْفِظ "الكالم" 

 .1أما الكالم الغوي فهو عبارة َعمَّا َحتُْصُل بسببه فَائَِدٌة ، سواٌء َأكان لفظاً، أم مل يكن كاخلط والكتابة واإلشارة

باً، والثالث أن يكون مفيداً، والرابع أن يكون األول أن يكون لفظاً، والثاين أن يكون مركَّ  :بُدَّ من أن جيتمع فيه أربعة أمور وأما الكالُم النحويُّ، فال

 .موضوعاً بالوضع العريب

   .بالياءأن يكون َصْوتاً مشتمالً على بعض احلروف اهلجائية اليت تبتدئ باأللف وتنتهي  :كونه لفظاً   معىنو 

  .أن يكون مؤلفاً من كلمتني أو أْكثـَرَ  :كونه مركباً   معىنو 

ذلك كالماً، ولو  ىفلو قلت "ِإَذا َحَضَر اُألسَتاذ" ال يسم السَّاِمُع منتظراً لشيٍء آخر، ىكوُت املَتكلم عليه، حبيث ال يبقأن َحيُْسَن س :كونه مفيداً   معىنو 

ُذ أَْنَصَت التََّالِميُذ" "إَذا َحَضَر اُألْسَتا :فإذا قلت .ستاذألن املخاطب ينتظر ما تقوله بعد هذا ِممَّا يـَتَـَرتَُّب على حضور األُ  ؛أَنَّه لفظ مركب من ثالث كلمات

 .صار كالماً حلصول الفائدة

َها العرُب للدَّاللة على  :كونه موضوعاً بالوضع العريبِّ   معىنو     .من املعاين معىنأن تكون األلفاظ املستعملة يف الكالم من األلفاظ اليت َوَضَعتـْ

  .ىنً عْ مَ اْسٌم، َوِفْعٌل، َوَحْرٌف َجاَء لِ  :وَأْقَساُمُه َثالَثَةٌ 

 .بزمان نْ رتَِ قْ يف نفسها، ومل تَـ  معىنً كلمٌة َدلَّْت على   :، ويف اصطالح النحوينيىمَّ ما دلَّ على ُمسَ  :أما االسُم يف اللغة فهو

املاضي، واحلال، اليت هي  -يف نفسها، واقرتنت بأحد األزمنة الثالثة  معىنكلمة دلَّْت على   :احلََْدُث، ويف اصطالح النحويني :وأما، الفعل فهو يف اللغة

وهو الكتابة أيضاً  - معىنمقرتن بالزمان املاضي، و حنو "َيْكُتُب" فإنه دال على  عىنوهو الكتابة، وهذا امل معىنحنو "َكَتَب" فإنه كلمٌة دالٌة على  -واملستقبل 

مقرتن بالزمان املستقبل الذي بعد زمان  عىنوهذا امل - بة أيضًا وهو الكتا - معىنمقرتن بالزمان احلاضر، و حنو "اْكُتْب" فإنه كلمة دالة على  عىنوهذا امل -

 .التكلم

 :ماٍض و ُمَضارٌِع وأَْمرٌ  :والفعل على ثالثة أنواع

 .ما َدّل على َحَدٍث َوَقَع يف الزََّماِن الذي قبل زمان التكلُّم :فاملاضي

 .ع يف زمان التكلُّم أو بعدهقَ َما َدلَّ على حدٍث يَـ  :واملضارع

 .ما َدلَّ على َحَدٍث يُْطَلُب ُحصوله بعد زمان التكلُّم :مرُ األوَ 

                                                 
  



 .يف غريها معىنكلمة َدلَّْت على   :َرُف، ويف اصطالح النَُّحاةفهو يف اللغة الطَّ  :وأما احلرف

، واْلَباُء، واْلكاُف، ِمْن،  :باْلَخْفض، َوالتـَّْنوِيِن، َودخوِل األِلِف َوالَّالِم، َوُحُروف اْلَخْفِض، َوهيَ  :فاالسم يـُْعَرفُ  َوإلى، َوَعْن، َوعلى، َوفي، َوُربَّ

  .اْلَواُو، واْلَباُء، والتَّاءُ  :َوالَّالُم، وُحُروُف الَقَسِم، وِهيَ 

 .أْو ما ناب عنها رة اليت ُحيِْدثـَُها اْلعاملُ حاة عبارة عن الكسْ االرتفاع، ويف اصطالح النُّ  دُّ ضِ  :أما اخلفض فهو يف اللغة

ا وتفارقُه َخط�  ،ْتَبُع آِخَر االسم لفظاً تَـ نُوٌن ساكنٌة  :هو ويف اصطالح النَُّحاةَصوََّت،  :" أينـَوََّن الطَّائِرُ ":، تقول يتالتَّْصوِ  :نوين، فهو يف اللغةوأما الت

 .ْبِط بالقلملالستغناء عنها بتكرار الشَّكلة عند الضَّ 

 .دخول "أَْل" يف أول الكلمة

  .فضدخول حرٍف من حروف اخل

"َساْفرُت ِمَن اْلَقاِهَرِة" و "إىل" من معانيها االنتهاء، حنو "َسافـَْرُت إىل اِإلْسَكْنَدرِيَِّة" و "َعْن"  منها االبتداُء، حنو :"من" وهلا معانٍ  :وحروف اخلفض هي

ُء، حنو "َصِعْدُت على اْجلََبْل" و "ِيف" ومن معانيها الظرفية حنو "اْلَماءُ و من معانيها االستعال "على" ومن معانيها ا�اوزُة، حنو "َرَمْيُت السَّْهَم َعِن اْلَقْوِس" و

عدية، وحنو "َمَرْرُت باْلَواِدي" و "الكاُف" و من معانيها " ومن معانيها التقليل، وْحنو "ُربَّ َرُجٍل كرٍِمي قَابـََلِين" و اْلَباُء ومن معانيها التَّ ُربَّ يف اْلُكوز" و "

اُق حنو "احلَْْمُد قَ حْ تِ سْ اُص، حنو "الباُب للدَّار، واحلَْصُري لِْلَمْسِجِد" واالِ صَ تِ خْ لَْيلي كاْلَبْدِر" و "الالم" ومن معانيها اْلِمْلِك ْحنو"املاُل حملمد"، واالِ التشبيه، حنو "

 .2" هللا

 .ُحُروف اْلَقَسِم، وهي ثالثة أحرف :ومن حروف اخلفض

 .واهللا، وحنو "على االسم الظاِهرِ  الواو، وهي ال َتْدُخُل إال :األول

 ."باهللا َألْجَتِهَدنَّ ، حنو "الباُء، وال ختتص بلفظ دون لفظ، بل تدخل على االسم الظاهر :والثاين

  .]57[الألنبياء:﴾ِكيَدنَّ َأْصَناَمُكمْ َألَ◌◌َ  اهللاِ تَ  وَ ﴿حنو  التاءُ ، وال تدخل إال على لفظ اجلاللة :والثالث

 .ةْأنيِث السَّاِكنَ َقْد، َوالسيِن وَسْوَف َوتَاِء التَّ يـُْعَرُف بِ  والِفْعلُ 

 .املاضي، واملضارع :فتدخل على نوعني من الفعل، ومها :أما "قد"

  ْؤِمُنونَ َقْد أَفْـَلَح اْلمُ ﴿: تعاىل فمثاُل داللتها على التحقيق قولُه - ومها التحقيق و التقريب - ْني يَـ نَـ عْ مَ فإذا دخلت على الفعل املاضي دلَّْت على أحد 

 .3"َقْد َغرََبت الشَّْمسُ " :"َقْد قَاَمِت الصََّالُة " و قولك :مثاُل داللتها على التقريب قوُل ُمقيم الصالة 

ُق الَكُذوُب" "َقْد َيْصدُ  :فأما داللتها على التقليل، فنحو ذلك - ومها التقليل، والتكثري -أيضاً  ْني يَـ نَـ عْ مَ إذا دخلْت على الفعل املضارع دلَّْت على أحِد 

اْخليـَْر"  يُّ "َقْد يـَْفَعُل التَّقِ  :"َقْد يـََناُل اْلُمْجَتِهُد بـُْغَيَته" وقولك :فنحو قولك ؛وأما داللتها على التكثري .""َقْد يـَْنَجُح اْلَبِليدُ  :"َقْد َجيُوُد اْلَبِخيُل" و قولك :و قولك

 :وقول الشاعر

 َوَقْد َيُكوُن َمَع اْلُمْستَـْعِجِل الزََّللُ    ِتِه َقْد يُْدِرُك اْلُمَتأَنِّي بـَْعَض َحاجَ 

فأما  .فيدخالن على الفعل املضارع َوْحَدُه، ومها يدالن على التنفيس، ومعناه االستقبال، إّال أّن "السني" أَقلُّ استقباًال من "سوف" :وأما السني وسوف

  . السني

سواٌء َأكان  ؛والغرض منها الداللة على أنَّ االْسَم الذي أُسند هذا الفعُل إليه مؤنَّثٌّ  ؛دون غريهفتدخل على الفعل املاضي  :وأما تاُء التْأنيث الساكنة

 .فاعالً 

  .و قد ترَك عالمة الفعل األمر، وهي داللته على الطلِب مع قبول ياَء املخاطبة أو نون التوكيد

  .لِيُل اْلِفْعلالَ ِيِ◌َ◌ْصُلُح َمَعُه َدلِيُل اِالْسِم َوالَ دَ  و اْلَحْرُف َما

عالمة من عالمات  يتمّيز احلرف عن َأَخَوْيِه االسِم والفعٍل بأنه ال يصح دخول عالمة من عالمات األمساِء املتقدمة وال غريها عليه، كما ال يصح دخولُ 

 .األفعال اليت سبق بياُ�ا وال غريها عليه

 .اْلَعَواِمِل اْلداِخَلة عليها َلْفظاً َأْو تـَْقِديراً  تـَْغييُر َأَواِخِر اْلكِلِم ِالْخِتَالفِ  :اإلْعَراُب ُهوَ 

 .أحدمها لُغويٌّ، و اآلخر اصطالحيٌّ  :معنياناِإلعراب له 

  "إخل ِيُري أَواِخِر الَكِلمتـَغْ " و أما معناه يف االصطالح فهو .أَْعَرْبُت َعمَّا ِيف نـَْفِسي، إذا أَبـَْنَتُه وَأْظَهْرتَهُ  :تقول، اِإلظهار و اِإلبانة :أما معناه يف اللغة فهو

فإنَّ آِخر الكلمة نـَْفَسُه ال يتغري، وتغيري أحوال واملقصود من "تـَْغِيري أََواِخِر اْلَكِلم" تـَْغِيريُ َأْحَواِل أََواِخر الكلم، وال يـُْعَقل أن يـُرَاَد تغيُري نفس األَوَاِخِر، 
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من عامل يقتضي الرفع على  :حقيقة أو ُحكماً، ويكون هذا التََّحوُّل بسبب تغيري العوامل :اجلر النصب أو أواِخر الكلمة عبارة عن حتوٌّهلا من الرفع إىل

 .أو حنوها، إىل أخَر يقتضي النصَب على املفعولية أو حنوها، وهلم جرا فاعليةال

 ، فاعليةألنه معمول لعامل يقتضي الرفع على ال ؛مرفوع :مثالً إذا قلت: "َحَضَر ُحمَمٌَّد" فمحمد

 .، وتقديرييٌّ َلْفظِ  :هذا التغري ينقِسُم إىل قسمني

   ماال مينع من النطق به مانع :فأما اللفظي فهو

 فهو ما مينع من التلفظ به مانع من تـََعذُّر، أو اسِتثقال، أو مناَسَبة :وأما التقديري

 .، والرَِّضاىوالرَّحَ  ،ىواحلجَ  و الَعصا، ،مثل الفىت نتهي باأللف مقصوراً،فما كان آخره ألفاً الزمة ُتَقَ◌دَّر عليه مجيُع احلركات للتعذر، ويسمي االسُم امل

الَقاِضي، والدَّاِعي،  :حنو، منقوصاً، وتظهر عليه الفتحة خلفتها بالياءاالسُم املنتهي  ىويسم وما كان آخره ياء الزَمة تـَُقدَّر عليه الضمة والكسرة للثقل،

 .الرّاَِميواْلَغازِي، والسَّاِعي، اآليت، و 

  .غالِمي، وِكتايب، وَصدِيِقي، وأِيب، وُأستاذي :حنو، ما كان مضافاً إىل ياء املتكلم تـَُقدَّر عليه احلركاُت كلُّها للمناسبةِ 

 :لغوّي، واآلخر اصطالحيّ  أحدمها :معنيانللبناء 

 .بوُت و اللزومُ فأما معناه يف اللغة فهو عبارة عن َوْضع شيٍء على شيٍء على جَهة يـُرَاُد �ا الث

 و "َحَذامِ  َكْم" و "ِمْن" السكون، و كلزوم "هؤالِء"، وذلك كلزوم "وأما معناه يف االصطالح فهو لُُزوُم آخر الكلمة حالًة واحدًة لغري عامل و ال اعتالل

 ." الَكْسَر، وكلزوم "ُمْنُذ" و"َحْيُث" الضمَّ، وكلزوم "أْيَن" و "َكْيَف" الفتحَ 

َم فيها، ولألفعال ِمْن َذِلَك الرَّْفُع، وال َجزْ  رَْفٌع، َو َنْصٌب، َو َخْفٌض، َو َجْزٌم، فلألسَماِء ِمْن َذِلَك الرَّفُع، و النَّْصُب، و الَخْفُض، :وأقسامه أربعة

 .والنَّصُب، و الَجْزُم، والَ َخْفضَ  فيها

  ."" و "َيْصَدُح البُـْلُبلُ ي"يـَُقوُم عل :، حنو  خمصوٌص عالَمُتُه الضمة وما ناب عنهاتغري :الُعُلوُّ واالرتفاُع، وهو يف االصطالح :أما الرفع فهو يف اللغة

 .""َلْن ُأِحبَّ الَكَسلَ  :، حنوتغري خمصوص عالمته الَفْتَحة وما ناب عنها :االْسِتواُء واالْسِتَقاَمة، وهو يف االصطالح :وأما النصُب فهو اللغة

"تَأَلَّْمُت  :، حنوتغريُّ خمصوٌص عالمٌتُة الَكْسرَة وما ناَب عنها، وال يكون اخلفض إال يف االسم :ُل، وهو يف االصطالحالَتَسفُّ  :وأما اخلفض فهو يف اللغة

  ."ِمَن الَكُسولِ 

"ملَْ يـَُفْز ، حنو  الفعل املضارعوال يكون اجلَْزُم إال يف، الَقْطُع، ويف االصطالح يغٌري خمُصوٌص عالمُتُه اَلسُّكوُن وما ناَب عنه :و أما اجلزم فهو يف اللغة

 ."ُمَتَكاِسلٌ 

 .الضَّمَّةُ ، والَواُو، َواألِلُف، َوالنُّونُ  :(باب معرفة عالمات اِإلعراب) للرْفِع َأْربَُع َعَالَماتٍ  

ْكِسيِر، َو َجْمِع اْلُمَؤنِث السَّاِلِم، واْلِفْعل اْلُمَضارِِع الذي َلْم يـَتَّصْل اِالسِم الُمْفَرِد، وَجْمِع التَّ  :فَأمَّا الضَّمَُّة فـََتُكون َعَالَمًة للرَّْفِع في أْربـََعِة َمَواِضيعَ 

 .بآخره َشْيءٌ 

 .ما ليس ُمثـَينَّ وال جمموعاً وال ملحقاً �ما وال من األمساء اخلمسة :أما اِالسم املفرد فاملراد به ههنا

  .أو اثنتني مع تـََغريُّ يف صيغة مفردهِ  َدلَّ على أكثر من اثنني ام :أما مجع التكسري فاملراد به

 :وأنواع التغير الموجودة في جموع التكثير ستة

  َأَسٌد وُأْسدٌ  :، حنوَتَغَ◌يـٌُّر بالشكل لَْيَس َغيـْرُ  -1

 تـَُهَمة وتـَُهمٌ  :، حنوتـََغيـٌُّر بالنقص لَْيَس َغيـْرُ  -2

َوان :، حنوتغري بالزيادة ليس غري -3 ٌو و ِصنـْ   ِصنـْ

 َسرِير و ُسُرر :، حنوالشكل مع النقصتغري يف  -4

  َسَبب َوأْسَباب :، حنوتغري يف الشكل مع الزيادة -5

  َكِرمي و ُكَرَماء :، حنوتغري يف الشكل مع الزيادة والنقص مجيعاً  -6

 :َباِن، ويـَْنُصرَان" وما اتصل به واو اجلماعة حنوفما اتصل به ألف االثنني حنو "َيْكتُ وأما الفعل املضارع فالذي مل يتصل به ألُف اثنني أو واو مجاعة أو ياُء 

   َتْكُتِبَني، وتـَْنُصرِيَن"" :"َيْكتُبوَن، ويـَْنُصروَن" وما اتصل به ياُء املخاطبة حنو

أَبُوَك، وَأخوَك، وَحُموَك، وُفوَك، وذو  :ِهيَ في َجْمع المذكَّر السَّالم، وفي اْألَ◌ْسَماِء اْلَخْمَسِة، وَ  :وأمَّا اْلَواُو فـََتكوُن َعَالَمًة ِللرَّْفِع في َمْوضَعْين

 .َمال

 ﴾فـَرََح املَخلَّفون﴿ :، حنواسٌم َدلَّ على أكثر من اثنني، بزيادة يف آخره، صاحل للتَّْجرِيد عن الزيادة، وَعَطِف مثله عليه :أما مجع املذكر السامل، فهو



   وَك، وأخوَك، وَمحُوَك، وُفوَك، وذو َمالٍ أبُ  :وهي - وأما األمساء اخلمسة فهي هذه األلفاظ احملصورة 

  :هذه األمساء اخلمسة ال تـُْعَرُب َهذا اِإلعراب إال بشروط، وهذه الشروط منها ما يشرتط يف كلها، ومنها ما يشرتط يف بعضها

أن تكون  :والثالث أن تكون مضافة، والرابع أن تكون ُمكَربًة، :أن تكون ُمْفَردًة، والثاين :األول :أما الشروط اليت تشرتط يف مجيعها فأربعة شروط

  .إضافتها لغري ياء املتكلم

�ا امليم أُعربت  و أّما الشروط اليت ختتص ببعضها دون بعض؛ فمنها أن كلمة "ُفوَك" ال تـُْعَرُب هذا اِإلعراُب إّال بشرط أن ختلو من امليم، فلو اتصلت

   "َنظَْرُت إىل َفٍم َحَسٍن" :، وتقول"رأَْيُت َفماً َحَسناً" :تقول، و "هَذا َفٌم َحَسٌن" :، تقولباحلركات الظاهرة

أن يكون الذي تضاف إليه اسَم جنس ظاهرًا َغيـَْر  :صاحب، والثاين عىنأن تكون مب :األول :ومنها أن كلمة "ذو" ال تعَرُب هذا اِإلعرَاَب إال ِبشرطني

 .َمْبنيَّةٌ  بأن كانت موصولة فهي -صاحب  عىنفإن مل يكن مب ؛َوْصفٍ 

 .وأمَّا األلُف فَتُكوُن َعَالَمًة لِلرَّْفِع ِفي تـَْثِنَيِة األْسَماِء َخاصَّةً 

   أَقْـَبَل الُعَمراِن، واهلِْنَداِن"، حنو " كل اسم َدلَّ على اثنني أو اثنتني، بزيادة يف آخره، أْغَنْت هذه الزيادة عن العاطف واملعطوف  :هو واملثىن

 .ُمَخاطََبةِ وُن َعَالَمة للرَّفع في الِفْعِل الُمَضارع، إذا اتَصَل بِِه ضِمير تـَْثِنيٍة، أْو َضِميُر َجْمٍع، أْو َضِميُر الُمؤنـَّثَِة الْ وأمَّا الُنوُن فَتكُ 

 .، َوَحْذُف النُّونِ الياءاْلَفْتَحُة، َواألَِلُف، َوالَكْسَرُة، وَ  :وِللنَّصِب َخْمُس َعَالَماتٍ 

 َوَلْم يـَتَِّصلْ  ِفي اِالْسِم اْلُمْفَرِد، َوَجْمِع التَّْكِسيِر، َواْلِفْعِل اْلُمَضارِِع ِإَذا َدَخَل عليه نَاِصٌب، :ثَِة َمَواِضعَ وُن َعَالَمة ِللنَّْصِب في َثالفـََتكُ فََامَّا الَفْتَحُة 

  .بِآِخرِِه َشْيءٌ 

 .ْمَسِة، َنُحَو "رَأَْيُت أَبَاَك َوَأَخاَك" َوَما َأْشَبَه ذِلكَ َوَأمَّا األِلُف فـََتُكوُن َعَالَمًة ِللنَّْصِب في األْسَماِء اْلخَ 

  .ِث السَّاِلمِ ًة لِلَنْصِب في َجْمِع الُمَؤنَّ ْسَرُة فـََتُكوُن َعَالمَ َوَأمَّا اْلكَ 

  .فـََتُكوُن َعَالَمًة ِللَنْصِب في التَّْثِنَيِة َو اْلَجْمعِ  الياءُ َوأمَّا 

 .ثََباِت النُّونِ ي رَفْـُعَها بِ تِ َعَالمًة لِلنَّْصِب في األفْـَعاِل اْلَخْمَسِة الَّ  ونُ ا َحْذُف النُّوِن فـََيكُ َوأمَّ 

 .، َواْلَفْتَحةالياءاْلَكْسَرُة، وَ  :َوِلْلَخْفِض َثَالُث َعَالَماتٍ 

 .ْلُمْنَصِرِف، َوَجْمِع التَّْكِسيِر الُمْنَصِرِف، َوَجْمِع الُمَؤْنِث السَّاِلمفي االْسِم اْلُمْفَرِد ا :ثَِة َمَواِضعَ ُن َعَالَمًة لِْلَخْفِض في َثالفَأمَّا اْلَكْسَرُة فـََتُكو 

  هو التـَّْنوين :أن الصرف يلحق آِخَره، والصَّْرفُ  :كونه منصرفاً   معىنو 

 .ْثِنّيِة، َواْلَجْمعِ في األْسَماِء اْلَخْمَسِة، َوفي التَّ  :فـََتُكوُن َعَالَمًة ِلْلَخْفِض في َثالَثَِة َمَواِضعَ  الياءَوَأمَّا 

 .َوَأمَّا اْلَفْتَحُة فـََتُكوُن َعَالَمة لِْلخفِض في االسِم الِذي ال يـَْنَصِرفُ 

إحدامها ترجع إىل  :"الذي أْشَبَه الفعل يف وجود علتني فرعيتني :أنه ال يـَْقَبُل الصَّْرَف، وهو التنوين، واالسم الذي ال ينصرف هو :كونه ال ينصرف  معىنو 

 ."، أو ُوجَد فيه علَّة واحدة تقوم َمَقام الِعلََّتنيِ عىنواألخرى ترجع إىل املاللفظ، 

الَعَلِميَُّة، والثانية الَوْصفية، والبد من وجود واحدة من  األوىل :اثنتان لَْيَس َغيـْرُ  عىنو العلل اليت توجد يف االسم وَتُدلُّ على الفرعية وهي راجعة إىل امل

 .املمنوع من الصرف بسبب وجود علتني فيههاتني العلتني يف االسم 

وزيادة األلف  التأنيث بغري ألف، واْلُعْجَمة، والرتكيب، :والعلل اليت توجد يف االسم وتدل على الفرعية وتكون راجعة إىل اللفظ يف ستُّ ِعَلٍل، وهي

 :العلمية فيه، وأما مع الوصفية فال يوجد منها إال واحدٌة من ثالث، وهي والنون، َوَوزُن اْلِفْعِل، والَعْدُل، والبد من وجود واحدة من هذه العلل مع وجود

 .زيادة األلف والنون،أ و وزن الفعل أو العدل

 .فاطمة، وزينب، ومحزة :فمثال اْلَعَلِمية مع التأنيث بغري ألف

 .إدريس، ويعقوب، وإبراهيم :ومثاُل العلمية مع العجمة

، وقَاِضيَخاُن، وبـُُزْرمجَِْهُر، ورَاَمُهْرُمزَمْعدِ  :ومثاُل العلمية مع الرتكيب  .يَكِرُب، وبـَْعَلَبكُّ

 .َمْرَواُن، وُعْثَماُن، وَغَطَفاُن، وَعّفاُن، وَسْحَباُن، وُسْفَياُن، وِعْمرَاُن، َوَقْحطَاُن، َوَعْدنَانُ  :ومثال العلمية مع زيادة األلف والنون

 .ُر، َويَزيُد، وتـَْغِلُب، َوَتْدُمرُ أْمحَد، َوَيْشكُ  :ومثال العلمية مع وزن الفعل

 .ُعَمُر، َوزَفـَُر، َوقـَُثُم، َوُهَبُل، َوُزَحُل، وُمجَُح، َوقـَزَُح، َوُمَضرَ  :ومثاُل العلمية مع العدل

َعاُن، ويـَْقظَانُ  :ومثاُل الوصفية مع زيادة األلف والنون  .رَيَّاُن، وَشبـْ

  .َمثْـَين، َوُثَالُث، َورُبَاُع، َوُأَخرُ  :ومثاُل الوصفية مع العدل .َضُل، َوَأْمجَلُ َأْكَرُم، َوأَفْ  :ومثاُل الوصفية مع وزن الفعل



 .صيغة منتهي اجلموع، ألف التأنيث املقصورة أو املمدودة :تقوم كل واحدة منهما مقام العلتني فهما تانِ تان اللَّ لَّ وأما العِ 

َمَساِجَد، َوَمَنابَِر، َوأَفاِضَل، َوأَماِجَد، َوأماثَِل،  :َع تكسري، وقد وقع بعد ألف تكثريه حرفان حنوأن يكون اِالْسُم مج :فضاِبُطَها أما صيغة منتهي اجلموع

 .َمَفاتِيح، َوَعَصافري، وقـََناديل :، أو ثالثُة أْحُرف َوَسُطَها ساكٌن، حنوَوَحَواِئض، َوَطواِمثَ 

لَ  :فنحو وأما ألف التأنيث املقصورة  .نـَْيا، َوَدْعوى، َودُ ى، َوُقْصوَ ىحبـْ

 .َمحْرَاء، َوَدْعَجاء، َوَحسَناء، َوبـَْيَضاء، كْحَالء، ناِفَقاء، وُعَلَماء :فنحو وأما ألف التأنيث املمدودة

 اً من "أل" وأال ُيضاَف إىل اْسم بعدهخاليأن يكون  :ويشرتط خلفض اِالسم الذي ال ينصرف بالفتحة

 .اْلَحْذفُ السُُّكوُن، وَ  :َوِلْلَجْزِم َعَالَمَتانِ 

 .فََأمَّا السُُّكوُن فـََيُكوُن َعَالَمًة لِْلَجْزِم في اْلِفْعِل اْلُمَضارِع الصحيح اآلخر

 .الياءكونه صحيح اآلخر أن آخره ليس حرفا من حروف العلة الثالثة اليت هي األلف والواو و   معىنو 

  "يْلعُب، َويـَْنَجُح، َوُيَساِفُر، َويـََعُد، َوَيْسألُ 

  .َباِت النُّونِ ثَ فْـُعَها بِ ي رَ تِ ِة الَّ ، َوفي األفْـَعاِل اْلَخْمسَ اآلِخرِ  لِّ اْلُمْعتَ  اْلُمَضارعِ  ِم في اْلِفْعلِ َجزْ لْ ذُف فَيُكوُن َعَالَمًة لِ وأمَّا اْلحَ 

  .ُعو"يَدْ  "َيْسَعى، ؛الياءكونه ُمْعَتلَّ اآلخر أنَّ آخره حرف من حروف العلة الثالثة اليت هي األلف والواو و   معىنو 

 .وفِ رُ حُ بالْ  بُ رَ عْ يُـ  مٌ سْ قِ ، وَ اتِ كَ رَ حَ بالْ  بُ رَ عْ يُـ  مٌ سْ ان: قِ مَ اُت ِقسْ بَ رَ عْ ) المُ لُ صْ (فَ 

 .ءٌ يْ شَ  رهِ آخِ بِ  لْ صِ تَّ يَـ  مْ ي لَ ذِ لَّ ا عُ ارِ ضَ المُ  لُ عْ الفِ ، وَ مُ الِ السَّ  ثِ ؤنَّ المُ  عُ مْ جَ ، وَ يرِ سِ كْ التَّ  عُ مْ جَ ، وَ دُ رَ فْ مُ الْ  مُ : االسْ اءَ يَ شْ أَ  ةُ عَ بَـ رْ أَ  اتِ كَ رَ حَ الْ بِ  بُ رَ عْ ي يُـ ذِ الَّ فَ 

 بُ صَ نْ يُـ  المُ ِث السَّ نَّ ؤَ المُ  عُ مْ : جَ اءَ يَ شْ أَ  ةُ ثَ الَ ثَ  كَ لِ ذَ  نْ عَ  جَ رَ خَ ، وَ ونِ كُ بالسُّ  مُ زَ جْ تُ وَ  ةِ رَ سْ بالكَ  ضُ فَ خْ تُ ، وَ ةِ حَ تْ بالفَ  بُ صَ نْ و تُـ  ،ةِ مَّ بالضَّ  عُ فَ رْ وكلها تُـ 

 .هِ رِ آخِ  فِ ذْ بحَ  مُ زَ جْ ر يُ االخِ  لُّ تَ عْ المُ  عُ ارِ ضَ المُ  لُ عْ الفِ ، وَ ةِ حَ تْ بالفَ  ضُ فَ خْ يُ  فُ رِ صَ نْ يَـ  ي الَ ذِ الَّ  مُ سْ االِ ، وَ ةِ سرَ بالكَ 

 والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية، وجمع المذكر السالم، واألسماء الخمسة، واألفعال الخمسة، وهي: يفعالن، وتفعالن، ويفعلون،

 .فعلينوتفعلون، وت

 .بالياءترفع باأللف، وتنصب وتخفض فأما التثنية ف

املفتوح ما قبلها املكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة أو الكسرة، ويوصل به بعد  بالياءوحكمه: أن يرفع باأللف نيابة عن الضمة، وينصب وخيفض 

 .ند اإلضافةنون تكون عوضاً عن التنوين الذي يكون يف االسم املفرد، وال حتذف هذه النون إال ع الياءاأللف أو 

 .الياءبِ ض خفَ ب ويُ نصَ ، ويُ الواوِ ع بِ فَ رْ يُـ فَـ  مُ السالِ  رِ ا جمع المذكَّ وأمَّ 

املكسور ما قبلها املفتوح ما بعدها نيابة عن الفتحة أو الكسرة، ويوصل به بعد الواو أو  بالياءوينصب وخيفض  وحكمه: أن يرفع بالواو نيابة عن الضمة

 .ن يف االسم املفرد، وحتذف هذه النون عند اإلضافة كنون املثىنعن التنوي نون تكون عوضاً  الياء

 .بالياءض خفَ باأللف، وتُ  بُ نصَ ، وتُ بالواوِ  عُ رفَ فتُ  الخمسةُ  ا األسماءُ وأمَّ 

 .نيابة عن الكسرة بالياءوحكمها: أن ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب باأللف نيابة عن الفتحة وختفض 

 .فع بالنون، وتنصب وتجزم بحذفهاوأما األفعال الخمسة فتر 

 .وحكمها: أ�ا ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة، وتنصب وجتزم حبذف هذه النون نيابة عن الفتحة أو السكون

 .، ومضارع، وأمر، نحو: ضرب ويضرب وأضرب"باب األفعال" األفعال ثالثة: ماضٍ 

 .ء قبل زمن املتكلمي، وهو ما يدل على حصول شىاملاض

 .رع، وهو ما دل على حصول شيء يف زمن التكلماملضا

 .األمر، وهو ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم

، داً بَ أَ  "أنيت" وهو مرفوعٌ  كَ ها قولُ عُ مَ جْ ي يَ تِ الَّ  عِ بَ رْ األَ  دِ ائِ وَ إحدى الزَّ  هِ لِ ما كان في أوَّ  أبداً، والمضارعُ  زومٌ جْ مَ  داً، واألمرُ بَ أَ  رِ اآلخِ  وحُ فتُ مَ  يفالماض

 .مٌ جازِ  أوْ  بٌ ناصِ  هِ يْ لَ عَ  لَ خُ دْ ى يَ تَّ حَ 

 .البناء على الفتح، وهذا الفتح إما ظاهر، وإما مقدر يفحكم الفعل املاض

حنو: "أكرم،  ،أما الفتح الظاهر ففي الصحيح اآلخر الذي مل يتصل به واو اجلماعة، وال ضمري رفع متحرك وكذلك يف كل ما كان أخره واوًا أو ياءً 

 ""، وحنو: "رضي، وشقي"، وحنو: "َسُرَو، َوبَذوَ وحنو: "سافرت زينب، وحضرت سعاد فر"وقدم، وسا

 ضٍ ما: "دعا، وسعى" فكل منهما فعل ، حنووأما الفتح املقدر فهو على ثالثة أنواع، ألنه إما أن يكون مقدرًا للتعذر، وهذا يف كل ما كان آخره ألفاً 



حنو: ، صل به واو اجلماعةاتّ  ، وإما أن يكون الفتح مقدرًا للمناسبة، وذلك يف كل فعل ماضٍ التعذروره هعلى فتح مقدرعلى األلف منع من ظ مبين

 اجلماعة مع كل منهما فاعلٌ  حبركة املناسبة، وواوُ  احمللَّ  لى آخره منع من ظهوره اشتغالُ عَ  درٍ قَ منهما فعل ماض مبين على فتح مُ  وا" فكلٌّ دُ عِ سَ وا، وَ تبُ "َكَ◌َ◌◌َ 

 ، كتاءِ كٌ متحرِّ  به ضمري رفعٍ  لَ صَ اتَّ  عل ماضٍ كات، وذلك يف كل فِ رِّ حَ تَ ىل أربع مُ اكراهة تو   فعِ دَ درًا لِ قَ مُ  وإما أن يكون الفتحُ ، كون يف حمل رفعمبين على الس

ر على آخره منع من دَّ قَ ين على فتح مُ مب ماضٍ  " فكل واحد من هذه األفعال فعلٌ نبَ تَ ا، وَك◌َ بنَ تَ ، وكَ بتِ تَ ، وكَ بتَ تَ ، وكَ بتُ تَ حنو: "كَ ، الفاعل ونون النسوة

، أو الفتحِ  لى الضمِ ، أو "نا" أو النون فاعل، مبين عَ كات فيما هو كالكلمة الواحدة، والتاءُ ىل أربع متحرِّ ابالسكون العارض لدفع كراهة تو  احمللِّ  ظهوره اشتغالُ 

 .، أو السكون يف حمل رفعأو الكسرِ 

 .هم به مضارعُ زَ على ما جيُْ  وحكم فعل األمر: البناءُ 

ر، فالسكون الظاهر له موضعان، دَّ قَ بنياً على السكون، وهذا السكون إما ظاهر، وإما مُ اآلخر، وجيزم بالسكون، كان األمر مَ  فإن كان مضارعه صحيحَ 

 مع اإلسناد إىل "ْنبَ تُ " و "اكْ نَ وكذلك "اضربْ  "بْ تُ " و "اكْ ربْ حنو: "اضْ النسوة  ، والثاين: أن تتصل به نونُ اآلخر ومل يتصل به شيءٌ  أحدمها: أن يكون صحيحَ 

"حنو: " ،ر فله موضع واحد، و هو أن تتصل به نون التوكيد خفيفًة أو ثقيلةً دَّ و أما السكون املقَ  نون نسوة،  ". وحنو: "اضربَنَّ" و "اكُتَنبَّ  اْضربَْن" و "اْكُتَنبْ

 ."عَ " و "اسْ ضِ " و "افْ عُ حنو "اْد لى حذف حرف العلة،  عَ َىن يـُبْـ  ، فاألمر منهُ ر فهو جيزم حبذف حرف العلةاآلخِ  ه معتلَّ وإن كان مضارعُ 

 ."يبتُ وا" و "اكْ بُ تُ و "اكْ  ا"بَ تُ حنو "اكْ  على حذف النون، ، فاألمر منه يُبَىن من األفعال اخلمسة فهو جيزم حبذف النون هُ وإن كان مضارعُ 

  :جيمعها قولك فٍ من أربعة أحرُ  ئدٌ زا له حرفٌ أن يكون يف أوَّ  هُ املضارع عالمتُ  والفعلُ 

 "يتأْ " أو قولك "نَ ْنيَ تَـ ُت" أو قولك "أَ يْ أَ ُت" أو قولك "نَ يْ نَـ أَ "

للغائب،  " و الياءُ مُ هَ فْ نَـ " والنون للمتكلم الذي يعظم نفسه، أو للمتكلم الذي يكون معه غريه، حنو: "مُ هَ فْـ فاهلمزة للمتكلم مذكرًا أو مؤنثاً، حنو "أَ 

 ."اهَ بَـ اجِ وَ  بُ نَ يْـ زَ  مُ هَ فْ "، وحنو: "تَـ كَ بَ اجِ وَ  دُ مَّ حمَُ  ياَ  مُ هَ فْ تَـ  تَ نْ أَ ، حنو "للمخاطب أو الغائبة و التاءُ  "ومُ قُ يَـ حنو"

الذي أو كان احلرف زائداً، لكنه ليس للداللة على املعىن  ، وتـََفَل، ويـََنَع"لَ قَ ، ونَـ كلَ حنو: "أَ ، هذه احلروف زائدة، بل كانت من أصل الفعل فإن مل تكنْ 

 ." كان الفعل ماضياً ال مضارعاً مَ دَّ قَ ، وتَـ مَ رَ كْ حنو: "أَ ، ذكرناه

، معها على الفتح ِينَ ة، فإن اتصلت به نون التوكيد بُ سوَ النِّ  كانت أو خفيفة أو نونُ   التوكيد ثقيلةً  ب ما مل تتصل به نونُ رَ عْ وحكم الفعل املضارع: أنه مُ 

وإذا   ﴾َواْلَواِلَداُت يـُْرِضْعَن أَْوالَدُهنَّ ﴿:حنو قوله تعاىل،النسوة بين معها على السكون وإن اتصلت به نونُ  ﴾ِمَن الصَّاِغرِينَ  نْ ونَ لَُيْسَجَننَّ َولَِيكُ ﴿ :تعاىل حنو قوله

 هاصب و اجلازم، وعالمة رفعلتجرده من الن ،فيفهم: فعل مضارع مرفوع، "دٌ مَّ حمَُ  مُ هَ فْ حنو: "يَـ ، مٌ ازِ أو جَ  بًا فهو مرفوع ما مل يدخل عليه ناصبٌ رَ عْ كان مُ 

 .الضمة الظاهرة، وحممد: فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة

بلن، وعالمة نصبه الفتحة  نصوبٌ واستقبال، وخييب: فعل مضارع م ونصب ىفلن: حرف نف "دٌ هِ تَ يَب جمُْ خيَِ  نْ حنو: "لَ ، هُ بَ صَ نَ  فإن دخل عليه ناصبٌ 

 .الظاهرة الظاهرة، وجمتهد: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة

لب، وجيزع: فعل مضارع جمزوم بلم، وعالمة جزمه السكون، وإبراهيم: وجزم وقَ  ىفلم: حرف نف "يمُ اهِ رَ بْـ إِ  عْ زَ جيَْ  حنو: "ملَْ ، مهزَ جَ  وإن دخل عليه جازمٌ 

 .فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة

 .وْ أَ او، وَ لوَ اْ وَ  فاءِ بالْ  ابُ وَ لجَ اْ ى، وَ تَّ حَ ، وَ ودِ حُ جُ الْ  مُ الَ ، وَ يْ كَ   مُ الَ ، وَ يْ كَ ، وَ نْ ذَ ، وإِ نْ لَ ، وَ نْ ، وهي: أَ ةٌ رَ شَ عَ  بُ اصِ وَ فالنّـ 

 .بعده وجوباً  ةً رَ مَ ضْ مُ  ينصب بأنْ  ازاً، وقسمٌ وَ ة بعده جَ رَ مَ ضْ مُ  ب بنفسه، وقسم ينصب بأنْ صِ نْ وهي على ثالثة أقسام: قسم يَـ 

 . يْ كَ ، َو ذنْ إِ ، وَ نْ لَ ، وَ نْ وهي: أَ  ،فٍ رُ فأربعة أحْ  -بنفسه  املضارعَ  صب الفعلَ نْ وهو الذي يَـ  -أما القسم األول

  .الٍ بَ قْ تِ اسْ وَ  بٍ صْ نَ ر وَ دَ صْ مَ  فُ رْ حَ فَ  "أنْ "أما 

 .الٍ بَ قْ تِ واسْ  بٍ صْ نَ وَ  يٍ فْ نَـ  فُ رْ حَ " فَ نْ أما "لَ و 

 .مجلة اجلواب رِ دْ يف صَ  "نْ ذَ إِ "تكون  األول: أن :شروط ، ويشرتط لنصب املضارع �ا ثالثةُ بٍ صْ نَ وَ  اءٍ زَ جَ وَ  ابٍ وَ جَ  فُ رْ حَ " فَ نْ ذَ وأما "إِ 

 .بعدها داًال على اإلستقبال الواقعُ  الثاين: أن يكون املضارعُ 

 ِيف  دُ هِ تَ أجْ سَ " للشروط أن يقول لك أحد إخوانك: املستوفيةِ  ومثالُ  ؛ُر القسم أو النداء أو "ال" النافيةيْـ غَ  بينها وبني املضارع فاصلٌ  لَ صِ فْ الثالث: أن اليَـ 

  :"، ومثال املفصولة بالنداء أن تقولحَ جَ نْ اهللا تَـ وَ  نْ ذَ أن تقول "إِ  مِ سَ بالقَ  املفصولةِ  ومثالُ  ."حَ جَ نْ تَـ  نْ ذَ فتقول له: "إِ  "يوسِ رُ دُ 

 ."اعاً يَ ضَ  كَ لُ مَ عَ  بَ هَ ذْ واهللا ال يَ  نْ ذَ أو تقول: "إِ  "كيُ عْ سَ  يبُ خيَِ  الَ  نْ ذَ أن تقول: "إِ  "، ومثال املفصولة بال النافيةحَ جَ نْ تَـ  دُ مَّ ا حمَُ يَ  نْ ذَ إِ "

تقديراً،  ا هذه الالمُ هَ مَ أو تتقدّ  ﴾تَْأَسْوا ِلَكْيالَ ﴿: تعاىل هِ ل لفظاً، حنوقولِ يعلالت ا المُ هَ مَ ويشرتط يف النصب �ا أن تتقدّ ؛ بٍ صْ نَ وَ  رٍ دَ صْ مَ  فُ رْ حَ " فَ يْ وأما "كَ 

 .ليعلت ها حرفَ سُ فْ نَـ " يْ كَ "، وكانت ةً رَ مَ ضْ الم لفظاً وال تقديراً كان النصب بأن مُ مها هذه الفإذا مل تتقدّ  ﴾َيُكوَن ُدوَلةً  ْيالَ كَ ﴿: تعاىل حنو قوله

 ؛ف بالم كيعنها املؤل رَ بـَّ وعَ ، يلعلالت وهو المُ ،  واحدٌ  فحرفٌ  -جوازاً بعده " مضمرة نْ بواسطة "أَ  املضارعَ  وأما القسم الثاين: وهو الذي ينصب الفعلَ 



و  لِيُـَعذَِّب اللَُّه اْلُمَناِفِقنيَ ﴿ :شأنه جلّ  هُ وقولُ  ﴾لِيَـْغِفَر َلَك اللَُّه َما تـََقدََّم ِمْن َذنِْبَك َوَما تََأخَّرَ ﴿ :تعاىل ها قولُ ومثاهلُ ل، يعلشرتاكهما يف الداللة على التال

 ﴾اْلُمَناِفَقاتِ 

  :خمسة أحرفف -وجوباً  ةً رَ مَ ضْ " مُ نْ املضارع بواسطة "أَ  وهو الذي ينصب الفعلَ  - وأما القسم الثالث

 ﴾َما َكاَن اللَُّه لَِيَذَر اْلُمْؤِمِنَني َعَلى َما أَنـُْتْم عليه﴿: تعاىل هاألول قولُ  فمثالُ  "نْ كُ " أو "مل يَ انَ "مبا كَ  قَ بَ سْ ا أن تُ هَ ود، وضابطُ حُ : الم اجلُ  األول 

بـَُهمْ ﴿: ه سبحانهوقولُ    ﴾لِيَـْهِديـَُهْم َسِبيال ً  ملَْ َيُكِن اللَُّه لِيَـْغِفَر َهلُْم َوالَ ﴿: هذكر  ومثال الثاين قوله جلّ  ﴾َوَما َكاَن اللَُّه لِيُـَعذِّ

 ﴾ُموَسى انَ يْـ لَ إِ َحىتَّ يـَْرِجَع ﴿: تعاىل حنو قول اهللا ،قبلها ينقضي حبصول ما بعدها ما ل، ومعىن الغاية أنَّ يأوالتعل الغايةَ  فيدُ " وهو يُ ىتَّ واحلرف الثاين "حَ 

 ."حَ جَ نْ  تَـ ىتَّ حَ  رْ اكِ حنو قولك لبعض إخوانك "ذَ ، حلصول ما بعدها ةٌ لَّ عِ  ل أن ما قبلهايعلومعىن الت

ْم هِ يْ لَ ال يـُْقَضى عَ ﴿: تعاىل أما النفي فنحو قوله ؛بلَ ي أو َط◌َ فْ ا يف جواب نَـ مقع كل منهة، وواو املعية، بشرط أن يَ السببيَّ  واحلرفان الثالث والرابع: فاءُ 

  :أشياء وأما الطلب فثمانية، ﴾فـََيُموُتوا

الطلب الصادر من العظيم ملن هو دونه، حنو قول االستاذ  األمُر فهو ، أمااءُ جَ ، والتمين، والرَّ يضُ ضِ حْ ، والتَ ضُ رْ ، والنهي، واالستفهام، والعَ األمر، والدعاءُ 

  " أوحَ جَ نْ تَـ فَـ  رْ اكِ : "ذَ لتلميذه

 بْ عَ لْ تَـ  فنحو: "الَ  وأما النهي، "رَ يْـ اخلَْ  لَ مَ عْ " أو "وأَ رَ يْـ اخلَْ  لَ مَ عْ أَ  فَ ِين دِ اهْ  مَّ حنو: "اللهُ ، ظيمالعَ إىل  من الصغري هُ جَّ فهو الطلب املوَ  وأما الدعاءُ  "،حَ جَ نْ تَـ وَ "

 الَ "أَ  حنو: قفْ فهو الطلب برِ  ضُ رْ وأما العَ ، " كَ ا لَ هَ عَ مسَْ أَ "، أو "وَ كَ ا لَ هَ عَ أمسَْ فَ  كَ وسَ رُ دُ  تَ ظْ فِ حَ  لْ فنحو: "هَ  وأما اإلستفهام، "كَ لُ مَ يَع أَ ضِ يَ " أو "وَ كَ لُ مَ أَ فيضيَع 

ما التمين فهو أو ، "وكَ بُ أَ  كَ رَ كُ شْ " أو "ويَ وكَ بُ أَ  كَ رَ كُ شْ يَ فَـ  كَ بَ اجِ وَ  تَ يْ دَ أَ  الَّ حنو: "هَ  وإزعاج ثٍّ وأما التحضيض فهو الطلب مع حَ ، "كَ رمَ كْ نُ وَ " أو"كَ مَ رِ كْ نُ ا فَـ نَ ورُ زُ تَـ 

 :عرحنو قول الشا، ةٌ رَ سْ طلب املستحيل، أو ما قيه عُ 

 ِلِميكَ   مْ كُ ى لَ ضَ ا أرْ مَ ٍح فَ دْ وَد مَ قُ ا عُ هَ مَ ظِ أنْ  فَ و ِيل نُ دْ ب تَ اكِ وَ الكَ  تَ يْ لَ 

 :ه قول اآلخرومثلُ 

 مبِ  هُ ربَِ خْ أُ ا فَ مً وْ وُد يَـ عُ اَب يَـ َت الشبَ يْ لَ  أالَ 
َ
 يبُ شِ ا فعل امل

 :حنو ،األمر القريب احلصولطلب  :فهو وأما الرجاءُ ، منه" جْ أحُ اًال فَ يل مَ  تَ يْ لَ "وحنو:

 "كَ ورَ  فأزُ يِين فِ شْ اهللا يَ  لَ عَّ لَ "

  :الفاء والواو يف بيت واحد هو قُ بِ سْ هذه األشياء التسعة اليت تَ  العلماءِ  وقد مجع بعضُ 

  ُمالَ كَ   دْ ، قَ يُ فْ النـَّ  كَ اذَ ، كَ جُ ارْ نَّ، وَ متََ  مْ هِ ضِّ حلَ  ضْ رِ اعْ وَ  لْ سَ انُه، وَ ُع، وَ ادْ ، وَ ُمرْ 

 .ألنه مل يعترب الرجاء منها وقد ذكر املؤلف أ�ا مثانية،

 نَّ لَ تُـ حنو: "ألقْـ ، ةعَ فْـ " ويشرتط يف هذه الكلمة أن تكون مبعىن "إال" أو مبعىن "إىل"، وضابط األوىل: أن يكون ما بعدها ينقضي دَ وْ احلرف اخلامس "أَ 

  ،" مَ لِ سْ يُ  وْ رأَ الكافِ 

 :الشاعر حنو قول، ئاً فشيئاً يْ الثانية: أن يكون ما بعدها ينقضي شَ  وضابطُ 

َىن دْ أُ  َب أوْ عْ الصَّ  نَّ لَ هِ سْ تَ سْ ألَ 
ُ
 ابرصَ إال لِ  الُ اآلمَ  تِ ادَ  فما انقَ رَك امل

، نَ ى، وأيْ تَ ومَ  ا، وأيُّ مَ  إذْ ا، مَ هْ مَ ا وَ ومَ  ، وإنْ اءِ عَ والدُّ  يِ هْ " في النـَّ اء، و "الَ عَ ، والدُّ رِ األمْ  مُ ا، والَ ألمَّ ، وَ مْ لَ أَ ا، وَ مَّ لَ ، وَ مْ : لَ يَ هِ ، وَ رَ شَ عَ  ةَ يَ انِ مَ ثَ  مُ ازِ وَ جَ الْ وَ 

 .ر خاصاً عْ في الشِّ  اذإِ ا، و مَ فَ يْـ ا، وكَ مَ ثُ يْ ى، وحَ نَّ ، وأَ انَ يَّ أَ وَ 

 جيزم فعًال واحداً، والقسم الثاين كلُّ  منه دكل واح  القسم األولجازماً، وهذه األدوات تنقسم إىل قسمني:  عشرَ  مثانيةَ  املضارعَ  اليت جتزم الفعلَ  األدواتُ 

 .فعلنيزم واحد منه جي

 فٍ رُ القسم األول، فستة أحْ  اأم
َّ
 .ا، والم األمر، والدعاء، و "ال" يف النهي والدعاء، وكلها حروف بإمجاع النحاة، وهي: مل، وملا، وأمل، وأمل

 ﴾ تـُْؤِمُنواُقْل ملَْ ﴿ :وقوله سبحانه ﴾ملَْ َيُكِن الَِّذيَن َكَفُروا﴿: تعاىل حنو قوله، بلْ وقَـ  مٍ زْ جَ وَ  يٍ فْ نَـ  فُ رْ حَ أما "مل" فَ 

 :تعاىل حنو قوله، "مل" يف النفي واحلزم والقلب مثلُ  ا" فحرفٌ مَّ وأما "لَ 

 ﴾َلمَّا يَُذوُقوا َعَذابِ ﴿ 

 :تعاىل حنو قوله، التقريرِ  " زيدت عليه مهزةُ مل" فهو، "َمل◌ْ وأما "أَ 

 ﴾أَملَْ َنْشرَْح َلَك َصْدَركَ ﴿

 
َّ
 ."إليك نْ سِ حْ ا أُ مَّ لَ حنو: "أَ  ا" زيدت عليه اهلمزةمَّ ا" فهو "لَ وأما "أمل

حصول الفعل طلباً جازماً، والفرق بينهما أن األمر يكون  به طلبُ  دُ صَ قْ يُـ  ، وكل من األمر والدعاءِ أ�ا تكون لألمر والدعاءِ  املؤلفُ  رَ وأما الالم فقد ذكَ 



 :حنو، فيكون من األدىن لألعلى الدعاءُ وأما  )،تْ مُ صْ يَ ِلِ◌◌ِ  وْ اً أَ ريْ خَ  لْ قُ يَـ لْ كما يف احلديث: (فَـ ،  من األعلى لألدىن

 ﴾َنا رَبُّك َ يْـ لَ لِيَـْقِض عَ ﴿

بينهما أن النهي يكون من األعلى  قُ رْ ، والفَ هِ كِ ْر الفعل وتَـ عن  فِّ كَ الْ  به طلبُ  دُ صَ قْ ، وكل منهما يُـ يت للنهي والدعاءِ وأما "ال" فقد ذكر املؤلف أ�ا تأْ 

و قوله  ﴾رَبـََّنا ال تـَُؤاِخْذنَا﴿: حنو فيكون من األدىن لألعلى وأما الدعاءُ  ﴾ال تـَْغُلوا ِيف ِديِنُكمْ ﴿: وحنو ﴾وُلوا رَاِعَناال تـَقُ ﴿ :وحنو ﴾َختَفْ  الَ ﴿: حنو، لألدىن

  .﴾َناِإْصرا ً يْـ لَ َوال َحتِْمْل عَ ﴿ :جل شْأنه

 :هو على أربعة أنواعف -اءهزَ رط وجَ الشَّ  ى أوهلما فعل الشرط، وثانيهما جوابَ مَّ سَ ، ويُ فعلنيوهو ما جيزم  -وأما القسم الثاين

  حرف باتفاق ، و النوع الثاين : اسم باتفاق، و النوع الثالث: َحْرٌف علي األصح، و النوع الرابع : اسٌم علي األصح. النوع األول:

 : األول فعل الشرط والثاين جوابه وجزاؤه،علنيففإن: حرف شرط جازم باتفاق النحاة، جيزم  "حْ جَ نْ تَـ  رْ اكِ ذَ حنو: "إن تُ ، هُ دَ حْ " وَ نْ فهو "إِ  أما النوع

الشرط  فعل مضارع جوابُ  "حْ جَ نْ تَـ "وعالمة جزمه السكون، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوبًا تقديره أنت، و نْ فعل مضارع فعل الشرط جمزوم بإِ  "رْ اكِ ذَ تُ "و

 .تقديره أنت مسترت فيه وجوباً  ه ضمريٌ مه السكون، وفاعلُ زْ ؤه، جمزوم بإن وعالمة جَ ازَ وجَ 

 .امَ فَ يْـ ا، وكَ مَ ثُ يْ ، وأىن، وحَ نَ ، وأيْ انَ ، وأيَّ َىت ا، وأي، ومَ ، ومَ نْ وهي: مَ  ،فتسعة أمساء - على أنه اسمٌ  قُ وهو املتفَ  -النوع الثاينو أما 

 .﴾هُ رَ اً يَـ ريْ خَ  مثقال ذرةٍ  لْ مَ عْ يَـ  نْ مَ فَ ﴿ :تعاىل " وقولهحْ جَ نْ يَـ  رْ اكِ ذَ يُ  نْ "، و"مَ دْ مَ حيُْ  ارَهُ جَ  مْ رِ يُكْ  ن" قولك: "مَ نْ فمثال "مَ 

 .﴾َخْريٍ يـَُوفَّ إليكمْ تـَْفَعُلوا ِمْن َوَما﴿يد منه" وفِ تَ سْ تَ  أْ رَ قْ به" و"ما تَـ  زَ جتُْ  عْ نَ صْ "ما" قولك: "ما تَ  ومثالُ 

 .﴾َىن أَيّاً َما َتْدُعوا فـََلُه اْألَْمسَاُء احلُْسْ ﴿ منه" و دْ فِ تَ سْ " قولك: "أيَّ كتاٍب تقرأُ تَ "أيِّ  ومثالُ 

  :رضا ربك" و قول الشاعر لْ نَ إىل واجبك تَـ  تْ فِ تَ لْ ومثال "مىت" قولك: "مىت تَـ 

 وِين فُ رِ عْ تَـ  ةَ العمامَ  عِ أضَ  ىتَ مَ    اايَ نَ الثـَّ  العَ وطَ  َجالَ  أنا ابنُ 

 :َك" و قول الشاعررِمُ َقِين أُكْ " قولك: أيان تـَلْ انَ "أيَّ  ومثالُ 

 لِ زِ نْ تَـ  يحُ به الرّ  لْ دِ ما تعْ  انَ فأيَّ 

 ﴾أَيـَْنَما َتُكونُوا يُْدرِْكُكُم اْلَمْوتُ ﴿ و ﴾أَيـَْنَما يـَُوجِّْهُه ال يَْأِت ِخبَْري ﴿ :تعاىل يقاً" وقولهدِ صَ  قَ لْ تَـ  هْ جَّ وَ تَـ : "أينما تَـ كَ مثال "أينما" قولُ  

 :ا" قول الشاعرمَ ثُ يْ ومثال "حَ 

 جناحاً يف غابر األزمان هُ اللَّ      لك رْ دِّ قَ يُـ  مْ قِ تَ سْ ا تَ مَ ثُ يْ حَ 

 "اهللا لك ابُ وَ ك يكن ثَـ " و "كيفما تكن نيتُ ةُ الَ الوُ  نِ كُ ن األمة يَ كُ ومثال "كيفما" قولك: "كيفما تَ 

  :حنو قول الشاعركما قال املؤلف، وذلك ضرورة   ا" يف الشعرويزاد على هذه األمساء التسعة "إذَ 

 لِ مَّ جَ تَ فَـ  ةٌ اصَ صَ خَ  كَ بْ صِ ا تُ ذَ إِ وَ    َىن الغِ بِ  كَ بُّ ما أغناك رَ  نِ غْ تَـ اسْ 

  :ومثله قول الشاعر" امَ  وهو "إذْ  دٌ احِ فذلك حرف وَ  -أنه حرف  م أو حرف، واألصحُّ وهو ما اختلف يف أنه اسْ  -لنوع الثالثاوأما 

 آتياً  رُ أمُ تَ  اهُ إيَّ  نْ مَ  فِ لْ تُـ    هِ بِ  رٌ ا تأت آمِ مَ  وإنك إذْ 

َمْهَما تَْأتَِنا بِِه ِمْن ﴿ :تعاىل ومثاهلا قوله ا"مَ هْ فذلك كلمة واحدة، وهي "مَ  - مٌ اسْ  أنه وهو ما اختلف يف أنه اسم أو حرف، واألصحُّ  -النوع الرابعوأما 

 :، وقول الشاعر﴾آيٍَة لَِتْسَحَرنَا ِ�َا َفَما َحنُْن َلَك ِمبُْؤِمِنني

 ام أمجعَ ى الذَّ هَ تَـ نْ مُ  االَ نَ  كَ جَ رْ فَـ وَ      هُ لَ ؤْ سُ  كَ نَ طْ بَ  طِ عْ ا تُـ مَ هْ وإنك مَ 

 رُ بَـ خَ ا، وَ هَ اتِ وَ خَ أَ وَ  "انَ كَ " مُ اسْ ، وَ هُ رُ بَـ خَ ، وَ أُ دَ تَ ه، والمبْ لُ اعِ فَ  مَّ سَ يُ  مْ ي لَ ذِ الَّ  ولُ عُ فْ لمَ اْ ، وَ لُ اعِ فَ : الْ يَ هِ ، وَ ةٌ عَ بْـ سَ  اتُ وعَ فُ رْ األسماء) المَ  (باب مرفوعات 

 .لُ دَ بَ الْ ، وَ يدُ كِ وْ التـَّ ، وَ فُ طْ لعَ اْ ، وَ تُ عْ اء: النـَّ يَ شْ أَ  ةُ عَ بَـ رْ أَ  وَ هُ ، وَ وعِ فُ رْ مَ لْ لِ  عُ ابِ التَّ ا، وَ هَ اتِ وَ خَ أَ وَ  "إنَّ "

 .هُ لُ عْ فِ  هُ لَ بْـ قَـ  ورُ المذكُ  وعُ سم المرفُ هو: االِ  لُ اعِ (باب الفاعل) الفَ  

 .الفعل دَ جَ أوْ  نْ أما معناه يف اللغة فهو عبارة عمَّ 

 .هعلَ وأما معناه يف االصطالح فهو: االسم املرفوع املذكور قبله فِ 

، ونَ دُ يْ الزَّ  ومُ قُ ، ويَـ ونَ دُ يْ الزَّ  امَ ، وقَ انِ دَ يْ الزَّ  ومُ قُ ، ويَـ انِ دَ يْ الزَّ  امَ ، قَ دٌ يْ زَ  ومُ قُ ، ويَـ دٌ يْ زَ  امَ ك: قَ قولِ  وُ حْ نَ  رُ اهِ ر، فالظَّ مَ ضْ ر، ومُ اهِ : ظنِ يْ وهو على قسمَ قال: 

 امَ ، وقَ ودُ نُ الهُ  ومُ قُ ، وتَـ اتُ دَ نْ الهِ  ومُ قُ ، وتَـ اتُ دَ نْ الهِ  تِ امَ ، وقَ انِ دَ نْ الهِ  ومُ قُ وتَـ ، انِ دَ نْ الهِ  تِ امَ ، وقَ دٌ نْ هِ  ومُ قُ ، وتَـ دٌ نْ هِ  تْ امَ ، وقَ الُ جَ الرِّ  ومُ قُ ، ويَـ الُ جَ الرِّ  امَ وقَ 

 .ذلكَ  هَ بَ ، وما أشْ يالمغُ  ومَ قُ ، ويَـ يمِ الَ غُ  امَ ، وقَ وكَ خُ أَ 

 فرينة، وأما املضمر فهو: ما ال يدل على معناه بدون حاجة إىل لُ ينقسم الفاعل إىل قسمني: األول الظاهر والثاين املضمر، فأما الظاهر فهو: مل يدُّ 

 
ُ
 .ةٍ بَ غيْ  أو خطابٍ  مَ لُّ كَ منه إال بقرينة تَ  ادِ رَ على امل



وا، بُ رَ ا، وضَ بَ رَ ، وضَ تْ بَ رَ َب، وضَ رَ ، وضَ نَّ تُ بْـ رَ ، وضَ ُتمْ بْـ رَ ا، وضَ ُتمَ بْـ رَ ِت، وضَ بْ رَ َت، وضَ بْ رَ ا، وضَ نَ بْـ رَ ، وضَ تُ بْ رَ ضَ : كَ لِ وْ قَـ  وَ حْ ، نَ رَ شَ ا عَ نَ اثْـ  رُ مَ ضْ المُ وَ 

 . نَ بْ رَ وضَ 

 .هُ لُ اعِ فَ  هُ معَ  رْ كَ ذْ ، الذي لم يُ وعُ فُ رْ ، المَ مُ : االسْ وَ ) وهُ هُ لُ اعِ فَ  مَّ المفعول الذي لم يسَ  (بابُ  

 .هِ رِ آخِ  لَ بْ ا قَـ مَ  حَ تِ فُ وَ  هُ لُ وَّ أَ  مَّ عاً ضُ ارِ ضَ مُ  انَ كَ   وإنْ  هِ رِ آخِ  لَ بْ ا قَـ مَ  رَ سِ كُ ، وَ هُ لُ وَّ أَ  ياً ُضمَّ اضِ مَ  لُ عْ الفِ  انَ كَ   فإنْ 

، رَ شَ و". والمضمر اثنا عَ رٌ مْ عَ  مُ "ُيكرَ  و و"رٌ مْ عَ  مَ رِ "ُأكْ  و "دٌ يْ زَ  بُ رَ "ُيضْ  و "دٌ يْ زَ  بَ "ُضرِ  كَ لِ وْ و قَـ حْ نَ  رُ ر، فالظاهِ مَ ضْ ر، ومُ اهِ : ظَ نِ يْ مَ سْ لى قِ عَ  وَ وهُ 

 و وا"بُ "ُضرِ  و ا"بَ "ُضرِ  و "تْ بَ رِ "ضُ  و "بَ ُضرِ و" "نَّ تُ بْـ "ُضرِ  " ومْ تُ بْـ رِ "ضُ  و ا"مَ تُ بْـ رِ "ضُ  و ِت"بْ رِ "ضُ  و "تَ بْ "ُضرِ  و ا"نَ بْـ "ُضرِ  و ُت"بْ رِ "ضُ  لكَ وْ قَـ  نحوَ 

  "نَ بْ "ُضرِ 

 و "انِ مَ ائِ قَ  انِ دَ يْ لزَّ "ا و "مٌ قائِ  يدٌ "زَ  كَ قولِ  حوُ ، نَ إليهِ  دُ نَ سْ المُ  وعُ فُ رْ المَ  : هو االسمُ رُ بَـ الخَ ، وَ ةِ يَّ ظِ فْ اللَّ  لِ امِ وَ العَ  نِ ي عَ ارِ العَ  وعُ فُ المرْ  مُ سْ االِ  وَ : هُ أُ دَ تَ بْ المُ 

 ."ونَ مُ ائِ قَ  ونَ دُ يْ "الزَّ 

 وا�رورُ  ، فخرج بذلك املنصوبُ والثاين: أن يكون مرفوعاً ، واحلرفُ  ، فخرج عن ذلك الفعلُ املبتدأ عبارة عما اجتمع فيه ثالثة أمور، األول: أن يكون امساً 

 ، والثالث: أن يكون عارياً عن العوامل اللفظية، حبرف جر أصليِّ 

 ."رٌ اضِ حَ  دٌ مَّ حاضر" من قولك "حمَُ " ، ومثالهعليه، فيتم به معه الكالم ملُ إىل املبتدأ وحيُ  دُ نَ سْ واخلرب: هو االسم املرفوع الذي يُ 

  عُ فْ من املبتدأ واخلرب الرَّ  لِّ كُ   مُ كْ وحُ 

ا، مَ ، هُ يَ ، هِ وَ ، هُ نَّ تُ نْـ ، أَ مْ تُ نْـ ا، أَ مَ تُ نْـ ِت، أَ نْ َت، أَ نْ ، أَ نُ حْ ا، نَ نِ : أَ يَ ، وهِ رَ شَ ا عَ نَ اثْـ  رُ مَ ضْ مُ ، والهُ رُ كْ ذِ  مَ دَّ قَ ا تَـ مَ  رُ اهِ الظَّ ، فَ رٌ مَ ضْ ومُ  رٌ اهِ : ظَ انِ سمَ قِ  أُ دَ تَ بْ والمُ 

 .كَ لِ ذَ  هَ بَ شْ " وما أَ ونَ مُ ائِ قَ  نُ حْ "نَ  و "مٌ ائِ ا قَ نَ : "أَ كَ لِ وْ قَـ  وَ حْ ، نَ نَّ ، هُ مْ هُ 

 عَ مَ  أُ دَ تَ بْ المُ ، وَ هِ لِ اعِ فَ  عَ مَ  لُ عْ ، والفِ فُ رْ ، والظَّ ورُ رُ جْ والمَ  ارُّ : الجَ اءَ يَ شْ أَ  ةُ عَ بَـ رْ أَ  دِ رَ فْ المُ  رُ يْـ غَ " وَ مٌ ائِ قَ  دٌ يْ "زَ  وَ حْ نَ  دُ رَ فْ المُ فَ  دٍ رَ فْ مُ  وغيرُ  دٌ رَ فْ : مُ انِ قسمَ  رُ بَـ والخَ 

 "ةٌ بَ اهِ ذَ  هُ اريتُ جَ  دٌ يْ ، وزَ وهُ بُ أَ  مَ اقَ  دٌ يْ ، وزَ كَ دَ عنْ  دٌ يْ ، وزَ ارِ في الدَّ  دٌ يْ : "زَ كَ لِ وْ قَـ  وُ حْ ، نَ هِ برِ خَ 

 .اهَ اتُـ وَ خَ أَ وَ  تُ نَ نَـ ظَ ا، وَ هَ اتُـ وَ خَ أَ وَ  نَّ ا، وإِ هَ اتُـ وَ خَ وأَ  انَ : كَ اءَ يَ أشْ  ةُ ثَ الَ ي ثَ هِ وَ  )على المبتدأ والخبر الداخلةِ  العواملِ  بابُ ( 

 ماَ ، وَ الَ زَ  ، وماَ سَ يْ لَ ، وَ ارَ صَ ، وَ اتَ ، وبَ لَّ ى، وظَ حَ ضْ ، وأَ حَ بَ أصْ ى، وَ سَ مْ أَ ان، وَ : كَ يَ هِ ، وَ رَ بَـ الخَ  بُ صِ نْ تَـ ، وَ مَ اإلسْ  عُ فَ رْ ا تَـ هَ نـَّ إِ ا، فهَ واتُـ خَ أَ " وَ "كانَ  أمَّاف

 رٌ مْ عَ  سَ يْ لَ ائمًا، وَ قَ  دٌ يْ زَ  انَ : "كَ ولُ قُ ، تَـ حْ بِ ، وأصْ حَ بِ صْ ، ويُ حَ بَ صْ ، وأَ نْ ، وكُ ونُ كُ ، ويَ انَ ا نحو: كَ هَ نْـ ف مِ رَّ صَ ا تَ ، ومَ امَ ا دَ مَ ، وَ حَ رِ ا بَ ، وما فتيء، ومَ كَ انفَ 

 .لكَ ذَ  هَ بَ شْ وما أَ  صًا"اخِ شَ 

 ."يراً دِ قَ  كَ بُّ "وكان رَ  :حنو، ا مع االستمرارأمَّ  داً"هِ تَ جمُْ  مدٌ حمُ  انَ حنو "كَ ، ما مع االنقطاعإاتصاف االسم باخلرب يف املاضي،  "كان" وهو يفيدل: األوَّ 

 "أمْ الثاين: 
َ
 "بارداً  سى اجلوُّ حنو " أمْ ، اءِ سَ سى" وهو يفيد اتصاف االسم باخلرب يف امل

 "َفِهراً مكْ  حنو "أصبح اجلوُّ ، باحصاف االسم باخلرب يف الصَّ " وهو يفيد اتِّ حَ بَ "أصْ الثالث: 

 "يطاً نشِ  بُ حى الطالِ "أضْ  :حنو، ىحَ حى" وهو يفيد اتصاف االسم باخلرب يف الضُّ "أضْ  الرابع:

 ]58النحل:[ ﴾داً وَ سْ مُ  هُ هُ جْ وَ  لَّ ظَ ﴿ :حنو، "ظل" وهو وهو يفيد اتصاف االسم باخلرب يف مجيع النهاراخلامس: 

  "وراً رُ سْ مَ  دٌ مَّ حمَُ  اتَ "بَ  :حنو ،و هو الليل ،اتصاف االسم باخلرب يف البياتِ  " وهو يفيدُ "باتَ السادس: 

 ."يقاً رِ بْ ار الطني إِ صَ " :حنو، عليها اخلرب يَُدلُّ االسم من حالته إىل احلالة اليت  لَ وَّ " وهو يفيد حتَ ارَ "صَ السابع: 

 ."فامهاً  دٌ مَّ حمَُ  سَ يْ حنو "لَ ، ي اخلرب عن االسم يف وقت احلالفْ يس" وهو يفيد نَـ "لالثامن: 

على مالزمة اخلرب لالسم حسبما يقتضيه  "، وهذه األربعة تدلُّ حَ ِر "ما بَ  و ء"ِىت "ما فَ  و "كّ "ما انفَ  و "الَ ازَ "مَ التاسع والعاشر واحلادي عشر والثاين عشر: 

 ."صاً لِ صديقاً خمُْ  يٌّ لِ عَ  ما برحَ و حنو" راً"كِ نْ يم مُ راهِ بْ ازال إِ حنو "مَ ، احلالً 

 ."ا� يحَ  تُ مْ داً ما دُ ل خالِ ذِ أعْ  حنو "الَ  اخلرب لالسم أيضاً  ةَ مَ زَ الَ فيد مُ " وهو يُ امَ ا دَ "مَ : رَ شَ والثالث عَ 

 :إىل ثالثة أقسام -من جهة العمل  -وتنقسم هذه األفعال 

 . "امَ عليه وهو فعل واحد وهو "دَ  ةِ يَّ فِ رْ بشرط تقدم "ما" املصدرية الظَّ  - ربِ اخلَ  بُ االسم ونصْ  عُ رفْ  وهو - القسم األول: ما يعمل هذا العملَ 

 ."حَ "بِر  و "فيتء" و "كَّ فَ "انْـ  و "الَ ، وهو أربعة أفعال، وهي: "زَ عليه نفي، أو استفهام، أو �يٌ  مَ دَّ قَ تَـ بشرط أن يَـ  ملِ القسم الثاين: ما يعمل هذا العَ 

 .، وهو مثانية أفعال، وهي الباقيطٍ رْ شَ  ْريِ غَ بِ  لَ مَ لثالث: ما يعمل هذا العَ القسم ا

 :ف إىل ثالثة أقساموتنقسم هذه الفعال من جهة التصرُّ 

ى، حَ ضْ ، أَ حَ بَ صْ ى، أَ سَ مْ ، أَ انَ وهي: "كَ  ،الٍ عَ أفْـ  ، وهو سبعةُ ة تصرفاً كامالً، مبعىن أنه يأيت منه املاضي واملضارع واألمرُ يالقسم األول: ما يتصرف يف الفعل



 ."ارَ ، صَ اتَ ، بَ ظلَّ 

 .الَ ح، زَ ِر ، بَ كَّ فَ ء، انْـ ِيت ال، وهي: فَ عَ بعة أفْـ ، وهو أرْ رُ يْـ ليس غَ  ة تصرفاً ناقصاً، مبعىن أنه يايت منه املاضي واملضارعُ يعلالقسم الثاين: ما يتصرف يف الف

 .تفاقاً والثاين "دام" على األصحالقسم الثالث: ما ال يتصرف أصًال، وهو فعالن: أحدمها "ليس" ا

 .]118[هود: ﴿َوالَ يـَزَاُلوَن ُخمَْتِلِفَني﴾ :تعاىل عمل املاضي، حنو قوله املاضي من هذه األفعال يعملُ  وغريُ 

  .]85[يوسف:﴾ تَاللَِّه تـَْفَتأُ َتْذُكُر يُوُسفَ  ﴿، ]91[طه:﴾ َلْن نـَبـْرََح عليه َعاِكِفنيَ  ﴿

ا ، ومَ صٌ اخِ رًا شَ مْ عَ  تَ يْ ، ولَ ائمٌ دًا قَ زيْ  نَّ إِ : ولُ قُ ، تَـ لَّ عَ ، لَ تَ يْ ، لَ نَّ أَ ، كَ نَّ كِ ، لَ ، أنَّ ، وهي: "إنَّ رَ بَـ الخَ  عُ فَ رْ وتَـ  مَ سْ االِ  بُ صِ نْ ا تَـ هَ نـَّ إِ " فهااتُ وَ خَ أَ وَ  نَّ ا "إِ أمَّ وَ 

  .عِ قُّ وَ التـَّ ي وَ رجِّ لتَّ لِ  لَّ عَ لَ وَ  ي،نِّ مَ لتَّ لِ  تَ يْ لَ وَ  ،يهِ بِ شْ لتَّ " لِ كأنَّ "و ،اكِ رَ دْ تِ السْ لِ  نَّ كِ لَ وَ  يد،كِ وْ لتـَّ اى "إن، أن" نَ عْ ، ومَ كَ لِ ذَ  هَ بَ أشْ 

 ."انِ بَ جَ  هُ صديقَ  لكنَّ  اعٌ جَ ، حنو "حممد شُ توهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيهالكالم بنفي ما يُ  يبُ قِ عْ " ومعناه االستدراك، وهو تَـ نَّ "لكِ 

 ."رٌ دْ بَ  يةَ ارِ اجلَ  حنو: "كأنَّ على تشبيه املبتدأ باخلرب،  " وهو يدلُّ الرابع: "كأنَّ 

 ."حُ جَ نْ يَد يَـ لِ البَ  تَ يْ "لَ  حنوو  "دٌ ائِ اَب عَ بَ الشَّ  تَ يْ لَ "، سرٌ " ومعناه التمين، وهو: طلب املستحيل أو ما فيه عُ تَ يْ "لَ اخلامس: 

: ومعىن التوقعِ "، ِين محَُ رْ اَهللا يَـ  علَّ حنو: "لَ  إال يف املمكن األمراحملبوب، وال يكون ع، ومعىن الرتجي: طلبُ ي أو التوقُّ جِّ رَ " وهو يدل على التـَّ علَّ "لَ السادس: 

  وقوعِ  انتظارُ 
َ
 ."انَّ مِ  يبٌ رِ قَ  وَّ دُ العَ  لَّ عَ ، حنو "لَ كروه يف ذاتهاألمر امل

ُت، مْ ُت، وعلِ يْ أَ ُت، ورَ مْ عَ ُت، وزَ ، وِخلْ تُ بْ سِ حَ ُت، و نْ نَـ ي: ظَ ا، وهِ هَ لَ  نِ والَ عُ فْ ا مَ مَ هُ نـَّ أَ ى لَ عَ  رَ بَـ الخَ وَ َأ دَ تَ بْ المُ  بُ صِ نْ ا تَـ هَ نـَّ إِ ا فَ هَ اتُـ وَ خَ أَ وَ  تُ نْ نَـ ا ظَ مَّ وأَ 

 .كَ لِ ذَ  هَ بَ شْ ا أَ صًا، ومَ اخِ مراً شَ ُت عَ يْ أَ مًا، رَ ائِ داً قَ يْ ُت زَ نْ نَـ وُل: ظَ قُ ُت، تَـ عْ مِ وسَ  ُت،لْ عَ ُت، وجَ ذْ خَ تَّ إُت، و دْ جَ ووَ 

 :هذه االفعال العشرة تنقسم إىل أربعة أقسام

 .، زعمتتُ لْ ظننت، حسبت، خِ ، و هى: وقوع اخلرب، وهو أربعة أفعال يحَ جِ رْ تَـ  القسم األول: يفيد

 .، وعلمت، ووجدتوحتقيق وقوع اخلرب، وهو ثالثة أفعال، وهي: رأيتُ  قنيَ الي القسم الثاين: يفيد

 .تُ لْ عَ جَ و ، تُ ذْ القسم الثالث: يفيد التصيري واالنتقال، وهو فعالن، اختََّ 

 .سبة يف السمع، وهو فعل واحد، وهو مسعتالقسم الرابع: يفيد الن

 .لِ اقِ العَ  دٍ يْ زَ بِ  تُ رْ ، ومَ لَ اقِ داً العَ يْ ُت زَ يْ أَ رَ ُل، وَ اقِ العَ  دٌ يْ ام زَ قَ  نحو: ؛هِ يرِ كِ نْ وتَـ  هِ يفِ رِ عْ ، وتَـ هِ ضِ فْ خَ وَ  هِ بِ صْ ونَ  هِ عِ فْ في رَ  وتِ عُ نْـ مَ لْ ابع لِ : تَ تُ النعْ 

 ، ويف اصطالح النفُ صْ النعت يف اللغة هو الوَ 
ُ
 أو املؤَ  قُّ تَ شْ حويني هو: التابع امل

ُ
 وَ وَُّل باملشتق، امل

ُ
 .صُِّص له يف النكراتخَ ضِّح ملتبوعه يف املعارف، امل

 :ِيبُّ بَ السَّ  ، والثاين: النعتُ يُّ يقِ قِ والنعُت ينقسُم إىل قسمني: األوُل: النعُت احلَ 

فالعاقل: نعٌت حملمد، وهو رافع لضمري مسترت تقديره هو  "لُ اقِ العَ  دٌ مَّ حمَُ  جاءَ ": حنو، عوتضمريًا مسترتًا يعود إىل املن فعَ أما النعُت احلقيقي فهو: ما رَ 

 .يعود إىل حممد

اعل للفاضل، ُل: نعت حملمد، وأبوه: فاضِ فالفَ  "وهبُ ُل أَ اضِ ٌد الفَ مَّ حمَُ  اءَ جَ ":حنو  فع امساً ظاهراً متصالً بضمري يعود إىل املنعوتفهو: ما رَ  ِيبُّ بَ السَّ  وأما النعتُ 

 .إىل حممدٍ  اليت هي ضمري عائدٌ  مرفوع بالواو نيابة عن الضمة ألنه من األمساء اخلمسة، وهو مضاف إىل اهلاءِ 

 .يا� بِ بَ أم سَ  فه أو تنكريه، سواٌء أكان حقيقيا� ، ويف تعريوحكم النعت أنه يتبع منعوته يف إعرابهِ 

 . منعوته يف تذكريه أو تأنيثه، ويف إفراده أو تثنيته أو مجعه زاد على ذلك أنه يتبع احقيقي�  مث إن كان النعتُ 

 .أما النعُت السبيب فإنه يكون مفرداً دائماً ولو كان منعوته مثىن أو جمموعاً 

واخلفض،  النعت احلقيقي يتبع منعوته يف أربعة من عشرة. واحد من اإلفراد والتثنية واجلمع، وواحد من الرفع والنصبفتلخص من هذا اإليضاح أن 

 .وواحد من التذكري والتأنيث، وواحد من التعريف والتنكري

يتبع منعوته يف اثنني من مخسة: واحد من الرفع والنصب واخلفض، وواحد من التعريف والتنكري، ويتبع مرفوعه الذي بعده يف واحد من  بيبوالنعت الس

 .ثنية واجلمع، بل يكون مفرداً دائماً وأبداً، واهللا أعلماثنني ومها التذكري والتأنيث، وال يتبع شيئاً يف اإلفراد والت

ي ذِ الَّ  مُ سْ واالِ  ءِ الَ ؤُ وهَ  هِ هذِ ذا وَ : هَ وُ حْ ُم نَ هَ بْـ المُ  مُ ُة، واالسْ كَّ ٌد ومَ يْ : زَ وَ نحْ  مُ لْ العَ  مُ ، واالسْ تَ نْ أَ : أنا وَ وَ نحْ  رُ مَ ضْ المُ  مُ اء: االسْ يَ شْ أَ  ةُ سَ مْ خَ  ةُ فَ رِ عْ المَ وَ 

 .ةعَ األربَـ  هِ ذِ هَ  نْ ٍد مِ لى واحِ إِ  يفُ ضِ ُم، وما أُ الَ الغُ ُل وَ جُ الرَّ  :وَ حْ نَ  مُ والالَّ  فُ لِ األَ  يهِ فِ 

 .الضمري ثالثة أنواع.على متكلم القسم األول: املضمر أو الضمري، وهو ما دلَّ 

 .َسُه أو معه غريهملعظِّم نـَفْ للمتكلم ا "حنن"للمتكلم وحده، و  "أنا"النوع األول: ما وضع للداللة على املتكلم وهو كلمتان، ومها: 

بكسر التاء للمخاطبة املؤنثة  "أنتِ "بفتح التاء للمخاطب املذكر املفرد، و "أنتَ "والنوع الثاين: ما وضع للداللة على املخاطب وهو مخسة ألفاظ، وهي: 

 .جلمع اإلناث املخاطبات "ُنتَّ نْـ أَ "ني، و جلمع الذكور املخاطب "أنُتمْ "للمخاطب املثىن مذكراً كان أو مؤنثاً و  "ماتُ أنْـ "املفردة و 



للمثىن  "ُمهَا"للغائبة املؤنثة املفردة، و  "ِهيَ "للغائب املذكر املفرد. و "وَ هُ "والنوع الثالث: ما وضع للداللة على الغائب، وهو مخسة ألفاظ أيضاً، وهي: 

 .جلمع اإلناث الغائبات "ُهنَّ "ني، وبِ جلمع الذكور الغائِ  "ُهم"قاً، مذكراً كان أو مؤنثاً، ولَ طْ الغائُب مُ 

القسم الثالث: االسم املبهم، وهو نوعان: ، أو غريمها على معني بدون احتياج إىل قرينة تكلم أو خطابٍ  ُم، وهو ما يدلُّ لَ القسم الثاين من املعرفة: العَ 

 ، واالِ ةِ ارَ شَ اسُم اإلِ 
َ
 .ولصُ وْ سُم امل

وأما االسم املوصول فهو: ما يدل على معني بواسطة  .وله ألفاظ معينة أو معنوية ةِ يَّ سِ حِ  معني بواسطة إشارة شارة: فهو: ما وضع ليدل علىأما اسم اإلِ 

 .ةمجلة أو شبهها. تذكر بعده ألبته وتسمى ِصلَ 

  .فأفادته التعريف "أل"القسم الرابع: احمللى باأللف والالم، وهو: كل اسم اقرتنت به 

 .ف إىل واحٍد من األربعة القسم اخلامس: االسم الذي ُأضي

 .إليها ل، مث املضافُ ى بأَ اإلشارة، مث االسُم املوصول، مث احمللَّ  مُ املعارف بعد لفظ اجلاللة: الضمُري، مث العلُم، مث اسْ  هذهِ  رفُ عْ وأَ 

 .الَفَرسِ رُجِل وَ لُو احْ ، نَ هِ يْ لَ ِم عَ وُل األِلِف والالَّ خُ ما َصَلَح دُ  لُّ كُ يُبُه:  رِ قْ ، وتَـ رَ آخَ  ونَ ٌد دُ احِ وَ  هِ صُّ بِ تَ خْ يَ  الَ  هِ سِ نْ ي جِ شائٍع فِ  مٍ اسْ  لُّ ُة: كُ رَ كِ والنَّ 

 .عِ اضِ وَ المَ  ضِ عْ ى في بَـ تَّ ، وحَ نْ كِ ، ولَ ، والَ لْ ، وإمَّا، وبَ مْ ، وأَ وْ مَّ، وأَ ، وثُ اءُ ، والفَ اوُ : الوَ يَ ، وهِ ةٌ رَ شَ ف عَ طْ العَ  روفُ وحُ 

  أما معناه لغةً 
َ
 .عليه قَ فَ شْ فاً، تريد أنه مال إليه وأَ طْ عَ  فُ طِ عْ يَـ  نٍ الَ ى فُ لَ عَ  النٌ فُ  فَ طَ ، تقول: عَ لُ يْ فهو: امل

 .قالنسَ  فُ ان، والثاين: عطيَ البَـ  فهو قسمان: األول: عطفُ  حوأما العطف يف االصطال

فأبوك:  "وكَ بُ أَ  دٌ مَّ ين حمَُ جاءَ " يف املعارف فمثال عطف البيان "له يف النكرات صُ ملتبوعه يف العارف املخصِّ  التابع اجلامد املوضَّحُ "فهو  فأما عطف البيان

  عطفُ  :] فصديد16: ﴿ِمْن َماٍء َصِديٍد﴾[ابراهيم:تعاىل بيان على حممد، وكالمها معرفة، والثاين يف املثال موضِّح لألول، ومثاله يف النكرات قوله عطفُ 

 .لألول بيان على املاء، وكالمها نكرة، والثاين يف املثال خمصِّصٌ 

  :وهذه احلروف هي "،ةِ رَ شَ العَ  وفِ رُ ُد احلُ بينه وبني متبوعه أحَ  طُ التابع الذي يتوسَّ " فهو قَ عطف النسَ وأما 

 لىٌّ عَ  ءَ اجَ "حنو: ، املتأخر السابق على معاً، ويعطف �ا َمايئهُ إذا كان جمَ  "لىٌّ ٌد وعَ مَّ اء حمَُ جَ " حنو:، �ا املتقارنان فُ طَ الواو، وهي ملطلق اجلمع؛ فيُـعْ  - 1

 .يٍّ إذا كان جميُء حممد متأخراً عن جميِء عل "وحممد ىٌّ لِ عَ  اءَ جَ "حنو: ، �ا املتأخر على السابق فُ طَ عْ ، ويُـ ىٍّ لِ إذا كان جميِء حمموٍد سابقاً على جميِء عَ  "ودٌ مُ حمَْ وَ 

إذا كان  "اةُ شَ مُ فالْ  انُ سَ رْ ِدَم الفُ قَ "حنو: ، لةنه عقيبُه بال ُمهْ ، ومعىن التعقيب: ألِ الفاُء، وهي للرتتيب والتعقيب، ومعىن الرتتيب: أن الثاين بعد األوَّ  - 2

 .لةهْ ومل يكن بني قدوم الفريقني مُ  سابًقا جميء الفرسان

داً مَّ ى مثَّ حمَُ يسَ عِ ى مثَّ وسَ هللا مُ  لسَ أرْ "حنو: ، ةلَ ي، ومعىن الرتتيب قد سبق، ومعىن الرتاخي: أن بني األول والثاين ُمهْ اخِ ، وهي للرتتيب مع الرتَّ ُمثَّ  -  3

 ."مُ الَ والسَّ  ةُ الَ الصَّ  ليهمُ عَ 

 .معه اجلمعُ  وزُ بينهما أن التخيري ال جيَُ  رقُ الفَ أْو، وهو للتأخري أو اإلباحة، وَ  -  4

ع دليًال على أنه ال جيوز ْر فإن لديك من الشَّ  َو"حْ و النَّ أَ  هَ س الفقْ رُ ادْ "اإباحة  ، ومثالُ "اهَ تَـ خْ دًا أو أُ نْ هِ  وَّجْ زَ تَـ "؛ فمثال التخيري واإلباحة جيوز معها اجلمعُ 

 .مع بني الفقه والنحو بالدراسةلزواج، وال تشكُّ يف أنه جيوز اجلختها بابني هند وأُ  اجلمعُ 

 ."؟وَ حْ أِم النَّ  هَ قْ الفِ  تَ سْ رَ دَ أَ " حنو: أْم، وهي لطلب التعيني بعد مهزة االستفهام -  5

داً نْ ا هِ إمَّ  جَ وَّ زَ تَـ "]، وحنو:4[حممد:: ﴿َفُشدُّوا اْلَوثَاَق فَِإمَّا َمنّاً بـَْعُد َوِإمَّا ِفَداًء﴾تعاىل حنو قوله، نييعنيف امل "أو"هْي مثل ها، وَ مبثل قَ بَ سْ مَّا، بشرط أن تُ إِ  -  6

 ."اهَ تَـ مَّا ُأخْ إِ وَ 

ويشرتط للعطف �ا شرطان؛ األول: أن  "َبكرٌ  ٌد بلْ مَّ حمَُ  اءَ ا جَ مَ "حنو: ، ضراب، ومعناُه جعُل ما قبلها يف حكم املسكوت عنه، وهي لإلِ بْل◌ْ  - 7

 .يسبقها استفهام يكون املعطوف �ا مفرداً ال مجلة، والثاين: أالَّ 

 ."خالدٌ  ٌر الَ كْ بَ  اءَ جَ "حنو:  ملا قبلها ال، وهي تنفي عما بعدها نفَس احلكم الذي ثبتَ  -  8

 كِ لَ  بُّ الكساىلَ ال أحِ "حنو: ، ه ملا بعدهالكن، وهي تدُل على تقرير حكم ما قبلها وإثبات ضدِّ  -  9
ُ
رتط أن يسبقها نفي أو �ي، شْ ويُ  "ينجتهدِ ِن امل

 .تسبقها الواو الَّ أَ ملعطوف �ا مفرداً، وَ ا وأن يكون

، وهي للتدريج والغاية، والتدريج: هو الداللة على انقضاءِ  -  10  ."بياءُ األنْ اُس حىتَّ َميوُت النَّ "حنو: ، احلكم شيئاً فشيئاً  حىتَّ

ُت يْ أَ مٌرو، ورَ عَ وَ  دٌ يْ قام زَ "، تُقوُل: تَ مْ زَ جَ  ومٍ زُ جْ ، أو على مَ تَ ضْ فَ خَ  وضٍ فُ لى مخْ عَ  ، أوْ تَ بْ صَ نَ  وبٍ صُ ى منْ لَ ، أو عَ تَ عْ فَـ رَ  فوعٍ رْ ى مَ لَ عَ  تَ فْ طَ فإن عَ 

 ".ُعدْ قْ ولم يَـ  يُقمْ  ٌد لمْ يْ زَ ٍرو، وَ ٍد وعمْ يْ زَ ُت بِ راً، ومررْ زيداً وعمْ 

 .هِ يفِ رِ عْ تَـ وَ  هِ ِضِ◌◌ِ فْ وخَ  هِ بِ صْ نَ وَ  هِ عِ فْ في رَ  دِ كَّ ُمؤَ لْ ابٌع لِ تَ  :التوكيد

 .هُ تَ ا قويْـ أيضاً: إذَ  "تُهُ كَّدْ َو " :وتقول "ُت الشيءأكَّدْ "، تقول: معناه يف اللغة: التقوية



 .نوعان، األول: التوكيد اللفظي، والثاين: التوكيد املعنوي وهو فياصطالح النحويني

أم كان  "دٌ مَّ حمَُ  اءَ جَ  اءَ جَ "أم كان فعًال حنو  "دٌ مَّ ٌد حمَُ مَّ حمَُ  اءَ جَ "، سواءاً كان امساً حنو: هِ فِ فيكون بتكرير اللفظ وإعاجته بعينه أو مبرادِ  :لفظيُّ أما التوكيد ال

َر جَ "و  "ركْ و بَ ر أبُ ضَ حَ  اءَ جَ "وحنو:  "دٌ مَّ حمَُ  اءَ نـََعْمَ نَعْم جَ "حرفاً حنو   ."مدٌ حمُ  اءَ نـَْعْم َجيـْ

 .وسع يف املتبوعالتابع الذي يرفع احتمال السهو أو التَّ "وأما التوكيد املعنوي فهو: 

ُه، ورأيٌت القوَم  قام زيٌد نفسُ "ُع، تقوُل: صَ بْ ُع، وأَ تَ بْـ ُع، وأَ تَ كْ ُع أجمُع، وهي: أَ ابِ وَ ُع، وتَـ مَ جْ ، وكلُّ، وأَ نُ يْ ُس، والعَ فْ ويكون بألفاظ معلومة، وهي: النـَّ 

 ."أجمعينَ  مررت بالقومِ ، و مْ ُكلَّهُ 

 .ابِهِ رَ عْ إِ  يعِ مِ ي جَ فِ  هُ ٍل تَِبعَ عْ فِ  نْ ٌل مِ عْ فِ  وْ ٌم من اسٍم أَ اسْ  لَ دِ ا أُبْ ذَ إِ 

 .ُه منهتَ ضْ عَ تَـ ذا؛ تريد أنك اسْ كَ   نْ ذا مِ ُت كَ لْ دَ بْ أَ ُت كذا بكذا، وَ لْ ، تقول: استبدَ ل معناه يف اللغة: الِعَوضُ دَ البَ 

 ".باحلكم بال واسطة املقصودُ  بعُ التا"وهو يف اصطالح النحويني 

ُت لْ وَك، أكَ ٌد أخُ يْ زَ  امَ قَ ": كَ لِ وْ قَـ  ِط، نحوُ لَ الغَ  لُ اِل، وبدَ مَ تِ االشْ  لُ دَ ، وبَ لِّ الكُ  نَ ِض مِ عْ ُل البَـ دَ ِء، وبَ يْ الشَّ  نَ مِ  ءِ يْ ُل الشَّ دَ : بَ امٍ سَ قْ ِة أَ عَ بَـ رْ ى أَ لَ عَ  وَ هُ وَ 

 .هُ نْ داً مِ يْ زَ  تَ لْ دَ بْ أَ فَ  تَ َرَس فـََغِلطْ فَ الْ  ولَ قُ تَـ  أنْ  تَ دْ رَ ، أَ "سَ رَ فَ داً الْ يْ ُت زَ يْ أَ رَ ُه، وَ مُ لْ ٌد عِ زيْ  ينِ عَ فَ يَف ثـُلُثَه، نَـ غِ الرَّ 

  :البدُل على أربعة أنواع

 دَ ، ويسمى البَ : بدل الكل من الكللُ النوع األوَّ 
ُ
 ".كَ مُّ ٌد عَ مَّ  حمَُ ِين ارَ زَ "حنو:  املبدل منه، عْنيَ  لُ دَ ه: أن يكون البَ ، وضابطُ قَ ابِ طَ ل امل

حنو: ان أقلَّ من الباقي أم مساويًا له أم أكثر منه، كَ من املبدل منه، سواٌء أَ  ا، وضابطه: أن يكون البدل جزءً من الكلِّ  البعضِ  النوع الثاين: بدلُ 

 .ٍد إىل املبدل منه، كما رأيتعائ وجيب يف هذا النوع أن يضاف إىل ضمريٍ  "هِ ثـَيْ لُ ثُـ "أو  "هُ فَ صْ نِ "أو  "آَن ثـُلُثَهُ رْ القُ  تُ ظْ فِ حَ "

إىل املبدل  عائدٍ  ، وضابطه: أن يكون بني البدل واملبدل منه ارتباط بغري الكلية واجلزئية، وجيب فيه إضافة البدل إىل ضمريٍ النوع الثالث: بدُل االشتمال

 ."ِقهِ الَ خْ أَ  نُ ستاذ ُحسْ  األُ ِين نـََفعَ "و  "يثـَُهادِ ُة حَ يَ ارِ  اجلَ ِين تَ بْ جَ عْ أَ "حنو: منه أيضاً، 

 :أضرب النوع الرابع: بدل الغلِط، وهذا النوع على ثالثةِ 

مث قلت بعد  "رٌ دْ اجلارية بَ  هِ هذِ "ضُل منه فتعدل إليه، وذلك كما لو قلت: ه أفْ ، وضابطه: أن تقصد شيئًا فتقوله، مث يظهر لك أن غريَ اءِ بدل الَبدَ  -  1

 ."سٌ مشَْ "ذلك: 

حًا من بعيد فظننته إنسانًا فقلت: بَ ُه فتعدل عنه، كما لو رأيت شَ أَ بين كالمك يف األول على ظنٍّ، مث تعلم خطَ ، وضابطه: أن تبدل النسيان - 2

 ."ساً رَ فَـ "فقلت:  "ساً رَ فَـ "مث قرب منك فوَجْدتَه  "رأيُت إنساناً "

 ."سَ رَ حممداً الفَ  تُ يْ أَ رَ "حنو: َت أوَّالً، إىل غريه وبعد النطق تعدل إىل ما أرد ، وضابطه: أن تريد كالماً فيسبق لساُنكَ بدل الغلط -  3

ى، ادَ ، والُمنَ الَ  مُ اسْ ى، وَ نَ ثْـ تَ ييُز، والُمسْ مْ ال، والتَّ اِن، والحَ كَ ُف المَ رْ اِن، وظَ مَ ُف الزَّ رْ ظَ ُر، وَ دَ صْ وُل بِِه، والمَ عُ فْ َي: المَ هِ ، وَ رَ شَ عَ  ةَ سَ مْ اُت خَ وبَ صُ نْ المَ 

ُد، كيِ وْ ُف، والتـَّ طْ عَ والْ  ُت،: النـَّعْ اءَ يَ شْ ة أَ عَ بَـ رْ أَ  وَ ، وهُ وبِ صُ نْ لمَ ُع لِ ابِ ا، والتَّ اتهَ وَ خَ أَ و  نَّ م إِ ا، واسْ اتِهَ وَ خَ وأَ  انَ ُر كَ بَـ ُه، وخَ عَ وُل مَ عُ فْ ، والمَ هِ لِ جْ أَ  نْ مِ  ولُ عُ فْ والمَ 

 .لُ دَ بَ الْ 

 ."سَ رَ الفَ  تُ بْ كِ داً وَر يْ ُت زَ بْ رَ ضَ " لك:، نحو قو لُ عْ الفِ  هِ يْ لَ عَ  عُ قَ ي يَـ ذِ ، الَّ وبُ صُ ، المنْ مُ : االسْ وُ هَ ) باب المفعول به( 

 :ورمُ َة أُ ثَ الَ ثَ 

 .األول: أن يكون امساً؛ فال يكون املفعول به فعالً أو حرفاً 

 .والثاين: أن يكون منصوباً؛ فال يكون املفعول به مرفوعاً وال جمروراً 

أم كان على جهة  "سَ رْ الدَّ  تُ مْ هِ فَ "بوت، حنو ان ذلك من جهة الثُّ كَ ، سواء أَ قه بهعليه، واملراد بوقوعه عليه تـََعلُّ  عَ قَ والثالث: أن يكون فعل الفاعل قد وَ 

 ."سَ رْ الدَّ  مِ هَ فْـ أَ  ملَْ "النفي، حنو 

ا، نَ بَـ رَ ي، وضَ نِ : َضَربَ يَ هِ عشر، وَ اثنا  لُ صِ تَّ المُ ، فَ لٌ صِّ فَ نْـ ، ومُ لٌ صِ تَّ ان: مُ مَ سْ قِ  رُ مَ ضْ ، والمُ هُ رُ كْ ذِ  مَ دَّ قَ ا تَـ مَ  اهرُ ؛ فالظَّ رٌ مَ ضْ ، ومُ رٌ اهِ : ظَ انِ قسمَ  وَ هُ وَ 

ا، انَ يَّ ، وإِ : إيَّايَ يَ ، وهِ رَ شَ ا عَ نَ اثْـ  لُ صِ فَ نْـ نَّ. والمُ هُ بَـ رَ ، وضَ مْ هُ بَـ رَ ا، وضَ مَ هُ بَـ رَ ا، وضَ هَ ُه، وَضَربَـ بَ رَ نَّ، وضَ كُ بَ رَ وضَ وَضَرَبُكْم ا، مَ كُ بَ رَ ِك، وضَ بَ رَ َك، وضَ بَ رَ وضَ 

 .نَّ اهُ يَّ ، وإِ مْ اهُ يَّ ا، وإِ مَ اهُ يَّ ا، وإِ اهَ يَّ ، وإِ اهُ يَّ نَّ،، وإِ اكُ يَّ وإِ  ،مْ اكُ يَّ ا، وإِ مَ اكُ يَّ اَك، وإِ يَّ وإِ 

 .باً رْ ضَ  بُ رِ ضْ يَ  بَ رَ : ضَ وَ حْ ، نَ لِ عْ الفِ  يفِ رِ صْ ي تَ اً فِ الثِ يُء ثَ جِ يَ  ذيِ ، الَّ وبُ صُ نْ ، المَ مُ سْ : االِ وَ هُ  رُ دَ المصْ 

 الغرض معرفة اوليس الغرض ههنا معرفة املصدر لذاته، وإمنا 
َ
  ولُ عُ فْ مل

ُ
لَّ على تأكيد عامله، اً ممَّا دَ ربْ َس خَ يْ َما لَ "، وهو يكون مصدراً، وهو عبارة عن قِ لَ طْ امل

 ."َعَددهِ  ِعِه، أوْ أو نـَوْ 



 وُ حْ ، نَ ويٌّ نَ عْ مَ  وَ هُ فَـ  هِ ِظ◌ِ فْ لَ  ونَ دُ  هِ لِ عْ ى فِ نَ عْ مَ  قَ افَ وَ  نْ إِ  ًال، وَ تْ ُتُه قَـ قـَتَـلْ  :، نحوُ يٌّ ظِ فْ لَ  وَ هُ فَـ  هِ لِ عْ َظ فِ فْ ظُُه لَ لفْ  قَ افَ وَ  نْ وٌي، فإِ نَ عْ ، ومَ يٌّ ظِ فْ : لَ انِ مَ سْ قِ  وَ وهُ ◌َ 

 .كَ لِ ذَ  هَ بَ شْ ا أَ مَ وفاً، وَ قُ ُت وُ مْ قُ ُت قُعوداً، وَ سْ لَ جَ "

داً، بَ اءاً، وأَ سَ احًا، ومَ بَ ًة، وصَ مَ تَ ا، و عَ دً ا، وغَ رً حَ و سَ ، ةً رَ كْ ، وبُ ةً وَ دْ ، وغُ ةَ لَ يْـ ، واللَّ مَ وُ اليَـ  :وُ حْ نَ  "فى" يرِ دِ قْ تَـ بِ  وبُ صُ نْ المَ  انِ مَ الزَّ  مُ : اسْ وَ هُ  انِ مَ الزَّ  فُ رْ ظَ 

 .كَ لِ ذَ  هَ بَ شْ ا أَ يناً ومَ داً، وحِ مَ و أَ 

 .فيه، وهو نوعان: األول: ظرف الزمان، والثاىن: ظرف املكان املفعولُ  النحاةِ  فِ رْ واملراد به ىف عُ ، اءُ عَ معناه ىف اللغة: الوِ  الظرفُ 

 .على الزمان املنصوب باللفظ الدال على املعىن الواقع ذلك املعىن فيه ة عن االسم الذى يدلُّ أما ظرف الزمان: فهو عبار 

 صُّ واعلم أن الزمان ينقسم إىل قسمني: األول املختَ 
ُ
 .مُ هَ بْـ ، والثاىن امل

 ." حمدود من الزماننيَّ عَ ما دال على مقدار مُ "أما املختص فهو 

 ." معني وال حمدودعلى مقدار غري ما دالَّ "وأما املبهم فهو 

 .سبوع، والعام، واألُ اليومومثال املختص: الشهر، والسنة، و 

 .ومثال املبهم: اللحظة، والوقت، والزمان، واحلني

 ."يالً وِ ا طَ مً وْ يَـ  تُ مْ صُ "أو  "يسِ مِ اخلَ  مَ وْ يَـ  تُ مْ صُ "أو  "مَ وْ اليَـ  تُ مْ صُ "تقول: ، وهو من طلوع الفجر إىل غروب الشمس "اليوم"األول: 

 ."اجلمعة ةَ لَ يْـ لَ  تُ فْ كَ تَ اعْ "أو  "ةَ لَ يْـ لَ  تُ فْ كَ تَ اعْ "أو  "ةحَ ارِ البَ  ةَ لَ يْـ اللَّ  تُ فْ كَ تَ اعْ "تقول:  وهى من غروب الشمس إىل طلوع الفجر "الليلة"لثاىن: وا

 ."ةً وَ دْ ىن غُ ارَ زَ "أو  "دِ حَ األ ةَ وَ دْ ىن صديقى غُ ارَ زَ "تقول: ، وهى الوقت ما بني صالة الصبح وطلوع الشمس "ةً وَ دْ غُ "الثالث: 

 ."بكرةً  كَ ورُ أزُ " ، و"تِ بْ َة السَّ رَ كْ بُ  كَ ورُ زُ أَ "تقول: ، وهى أول النهار "ةً رَ كْ بُ "والرابع: 

 ."راً حَ ي سَ درسِ  تُ ذاكرْ "تقول: ، قبيل الفجر آخر الليل وهو "سحراً "واخلامس: 

 ."ُتكمْ رَ تين غداً أكْ ئْ إذا جِ "تقول: ، وهو اسم لليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه "غداً "والسادس: 

 ."ةً مَ تَ ك عَ ورُ أزُ سَ "تقول: ، وهي اسم لثلث الليل األول"ةمَ َعتَ "والسابع: 

 ."باحاً سافر أخي صَ "تقول: ، وهو اسم للوقت الذي يبتدئ من أول نصف الليل الثاين إىل الزوال "احاً بَ صَ "والثامن: 

 ".اءً سَ الِقطاُر بنا مَ  لَ صَ وَ "تقول: ، إىل نصف الليلوهو اسم للوقت الذي يبتدئ من الزوال  "مساءً "والتاسع: 

ُف الشرَّ رتَِ ال أقْـ "و  "األشرار أبداً  بُ حَ ال أصْ "تقول: ، : وكل منهما اسم للزمان املستقبل الذي ال غاية النتهائه"داً مَ أَ "احلادي عشر: و  ،"أبداً "والعاشر: 

 ."أمداً 

 ."هرحيناً من الدَّ  اى� لِ ُت عَ بْ احَ صَ "تقول: ، غري معلوم االبتداء وال االنتهاء مٍ هَ بْـ لزمان مُ  وهو اسمً  "يناً حِ "والثاين عشر: 

مًا مثل وقت، وساعة، وحلظة، وزمان، هَ بْـ أم كان مُ  ،حىوًة، وضُ حْ ضَ  ا مثل:دال على الزمان: سواء أكان خمتص� ق بذلك ما أشبهه من كل اسم حويل

 .منها على أنه مفعول فيههة؛ فإن هذه وما ماثلها جيوز نصب كل واحد وبـُرْ 

اَء قَ لْ اَء، وتِ اَء، وِحذَ زَ َد، وإِ نْ ، وعِ تَ حْ ، وتَ قَ وْ ، وُقدَّاَم، َوَوراَء، وفَـ فَ لْ اَم، وخَ ، نحو: أمَ "في" يرِ دِ قْ تَـ بِ  وبُ صُ نْ المَ  المكانِ  : اسمُ وَ هُ  المكانِ  فُ وظرْ 

 .كَ لِ ذَ  هَ بَ شْ ا، وما أَ ، وُهنَ ثَمَّ و 

 ،ينقسم إىل قسمني: خمتص، ومبهم

مثل:  "ورةصُ ود حمَْ دُ ورة وال حُ ما ليس له صُ "وأما املبهم فهو: ؛ مثل: الدار، واملسجد، واحلديقة، والبستان "وٌد حمصورةدُ ٌة وحُ ورَ ماله صُ "أما املختُص فهو: 

 .وراء، وأمام

بْـ 
ُ
، فيجب جرُُّه حبرف جر يدل على املراد - وهو املختصُّ  -؛ أمَّا األول َهمُ وال جيوز أن ينصب على أنه مفعول فيه من هذين القسمني إال الثاين، وهو امل

 ".يف داره اى� لِ ُت عَ ُزرْ "و  "اعتكفُت يف املسجد"حنو: 

 "باً اكِ َد اهللا رَ يُت َعبْ لقِ "و  "جاً رَ سْ َس مُ رَ ُت الفَ بْ كِ َر "و  "باً اكِ ٌد رَ يْ زَ  اءَ جَ "، نحو قولك: اتِ ئَ يْ الهَ  نَ مِ  مَ هَ بَـ ا انْـ مَ لِ  سِّرُ فَ وُب، المُ صُ نْ : االسُم المَ وَ هُ  الُ الحَ 

 .وما أشبه ذلك

 "وهو يف اصطالح النحاة عبارة عن  "أو شرٍّ  ما عليه اإلنسان من خريٍ "احلال يف اللغة 
ُ
 ."من اهليئات مَ هَ بَـ ملا انْـ فسِّر االسم، الَفْضَلة، املنصوب، امل

حنو: ، وقد يكون حمتمًال لألمرين مجيعاً ، "جاً رَ َس ُمسْ رَ ُت الفَ بْ كِ َر "حنو: ، لصفة املفعول بهأو بياناً  "باً اكِ اهللا رَ  دُ بْ عَ  اءَ جَ "حنو: ، قد يكون بياناً لصفة الفاعل

 ".باً اكِ َد اِهللا رَ بْ يُت عَ قِ لَ "

 "ةً بَ اكِ ٍد رَ نْ رُت �ِِ َمرَ "حنو:، وقد جييء من ا�رور حبرف اجلر، "صاً لِ يقي خمُْ دِ صَ  تَ نْ أَ "حنو: ، من اخلرب الفاعل واملفعول به فإنه جييءُ وكما جييء احلال من 

فحنيفاً: حال من إبراهيم، وإبراهيم جمرور بالفتحة نيابة عن  ]123[النحل:: ﴿َأِن اتَِّبْع ِملََّة ِإبـْرَاِهيَم َحِنيفًا﴾تعاىل حنو قوله، وقد جييَء من ا�رور باإلضافة



 .إليه "ملة"الكسرة، وهو جمرور بإضافة 

 .ةً رفَ عْ مَ  الَّ ا إِ هَ بُـ احِ صَ  ونُ كُ يَ  الَ ، وَ مِ الَ الكَ  امِ مَ تَ  دَ عْ بَـ  الَّ إِ  ونَ يكُ  الَ ، وَ ةً رَ كِ نَ  الَّ إِ  ونَ كُ يَ  الَ وَ 

و  "ساً فْ ٌد نَـ مَّ حَ اَب مُ طَ "و  "ماً حْ ٌر شَ كْ بَ  تـََفقَّأَ "و  "قاً رَ ٌد عَ يْ َصبََّب زَ تَ " :كَ لِ وْ قَـ  وُ حْ ، نَ اتِ وَ الذَّ  نَ مِ  مَ هَ بَـ انْـ  اَ لمِ  َفسِّرُ وُب، المُ صُ نْ ، المَ مُ سْ : االِ وَ هُ  يزُ يِ مْ التَّ 

 ".هاً جْ َك وَ نْ ُل مِ مَ جْ أَ "و  "باً َك أَ نْ َم مِ رَ كْ ٌد أَ يْ زَ "و  "ةً جَ عْ نَـ  ينَ عِ سْ ُت تِ كْ لَ مَ "و  "اباً تَ كِ   ينَ رِ شْ ُت عِ يْ رَ تَـ اشْ "

 .تَهُ تريد أنك فسَّرْ  ،تقول: مّيزُت كذا، ؛ األول: التفسري مطلقاً معنيانِ للتمييز يف اللغة 

 .بعض نْ عَ  مْ َضهُ عْ َت بَـ لْ صَ فَ  :، تريد أنكمَ وْ ُت القَ يـَّزْ تقول: مَ  ور عن بعضمُ األُ  ضِ عْ ُل بَـ صْ والثاين: فَ 

َفسِّ "والتمييز يف اصطالح النحاة عبارة عن 
ُ
 ."بِ سَ من الذوات أو النِّ  مَ هَ بَـ ملا انْـ  راالسم، الصريح، املنصوب، امل

: ﴿ِإينِّ رَأَْيُت َأَحَد تعاىل حنو قوله، دِ دَ ويكون بعد العَ  "احلقيقة لمَ َلُه جمُْ �ام اسم مذكور قـَبْـ ا عَ فَ ا رَ مَ "فهو  -ويسمى أيضاً متييز املفرد  - أما متييز الذات

َة الشُُّهوِر ِعْنَد اللَِّه اثـَْنا َعَشرَ ]4[يوسف:َعَشَر َكوَْكبًا﴾ كِ  "تاً يْ زَ  الطْ ُت رِ رتيْ اشْ :"حنو، من املوزونات، يرأو بعد املقادِ  ]36[التوبة:﴾َشْهرًا ، ﴿ِإنَّ ِعدَّ
َ
، تِ يالَ أو امل

 ."ضاً رْ اناً أَ دَّ ُت فَ يْ رَ تَـ اشْ " :حنو، أو املساحات "حاً مْ قَ  اَدب� رْ ُت إِ يْ رَ تَـ اشْ " :حنو

 .، والثاين: غري حمولوَّلٌ وهو ضربان؛ األول: حمَُ  "ما رفع إ�ام نسبة يف مجلة سابقة عليه"فهو  -ويسمى أيضاً متييز اجلملة  - وأما متييز النسبة

 :واعل فهو على ثالثة أنْ ا احملوَّ مَّ فأ

 -قيم املضاف إليه وأُ  -وهو شحم  -فحذف املضاف  "دٍ يْ ُم زَ حْ تفقأ شَ "األصل فيه  "ماً حْ شَ  دٌ يْ زَ  تـََفقَّأَ " :وذلك حنو، عن الفاعل النوع األول: احملولُ 

 .التمييز ، مث أتى باملضاف احملذوف فانتصب علىارتفاعهُ  اَمُه، فارتفعَ ُمقَ  -ٌد يْ وهو زَ 

 .فيه مثُل ما سبق لَ فُفعِ  "ضِ األرْ  ونَ يُ وفجرنا عُ "أصله  ]12[القمر:: ﴿َوَفجَّْرنَا اْألَْرَض ُعُيونًا﴾تعاىل وذلك حنو قوله عن املفعول لُ النوع الثاين: احملوَّ 

فحذف املضاف، " اِلكَ مَ  نْ مِ  رُ ثَـ كْ أَ  يلام"وأصله  ]34هف:[الك: ﴿أَنَا َأْكثـَُر ِمْنَك َماًال﴾تعاىل وذلك حنو قوله، النوع الثالث: احملوَُّل عن املبتدأ

؛ ألن ياء املتكلم ضمٌري متصل كما عرفت، وهو ال يبتدأ لَ صَ فَ امه فارتفع ارتفاعاً وانْـ قَ مُ  -وهو الضمري الذي هو ياء املتكلم  -وأُقيَم املضاف إليه  "مال"وهو

 .ما ترىَل متييزاً، فصار كبه، مث جيء باملضاف احملذوف َفُجعِ 

 ".ناُء ماءً اإلِ  ألَ تَ امْ "ل فنحووأما غري احملوَّ 

 .مِ الَ الكَ  مامِ تَ  دَ عْ بَـ  الَّ إِ  ونُ كُ يَ  الَ ة، وَ رَ كِ ال نَ إِ  ونُ ال يكُ وَ 

 .ااشَ ا، َوحَ دَ ، وعَ الَ ى، َوسَواٌء، َوخَ ، َوِسَوى، َوُسوَ رٌ يْـ ، وغَ الَّ : إيَ هِ ، وَ ةٌ يَ انِ مَ ثَ  اءِ نَ ثْـ تِ االسْ وف ُ رُ حُ وَ 

داخالً فيما  انَ لكَ  اإلخراج بإال أو إحدى أخوا�ا، لشيء لوال ذلك اإلخراجُ "عن  ق اإلخراج، وهو يف اصطالح النحاة عبارةلَ طْ عناه يف اللغة مُ االستثناء م

لك اإلخراج لكان عامر داخًال يف مجلة التالميذ، وهو عامر، ولوال ذ دَ أحَ  "إال عامراً "فقد أخرجت بقولك  "راً امِ عَ  الَّ التالميُذ إِ  حَ ومثالُه قولك: جنََ  "قبل األداة

 .التالميذ الناجحني

 :ثالثة أنواع

 ."إالَّ "النوع األول: ما يكون حرفاً دائماً وهو 

وفتح السني، و  باملدّ  "َسواءُ "بالقصر وضم السني، و  "ُسَوى"بالقصر وكسر السني، و  "ىِسوَ "النوع الثاين: ما يكون امسًا دائماً، وهو أربعة، وهي: 

 ."ْري غَ "

 ."ااشَ ا، حَ دَ ، عَ الَ خَ "اٍت وهي: وَ دَ ُث أَ الَ النوع الثالث: ما يكون حرفاً تارة ويكون فعالً تارة أخرى، وهي ثَ 

 يهِ فِ  ازَ جَ  اام� تَ  اي� فِ نْ مَ  مُ الَ الكَ  انَ وإن كَ  "راً مْ عَ  الَّ اُس إِ النَّ  جَ رَ خَ "و  "داً يْ زَ  الَّ ُم إِ وْ القَ  الَ قَ " :وجباً، نحومُ  اما� تَ  مُ الَ الكَ  انَ ُب إذا كَ صَ يـُنْ  الَّ ى بإِ نَ ثْـ تَ سْ المُ فَ 

 ."دٍ يْ زَ بِ  الَّ ُت إِ رْ رَ ا مَ مَ "و  "داً يْ زَ  الَّ ُت إِ بْ رَ ا ضَ مَ "و  "دٌ يْ زَ  الَّ ُم إِ وْ القَ  امَ ا قَ مَ " :، نحواءِ نَ ثْـ تِ االسْ  لىَ ُب عَ صْ النَّ ُل وَ دَ البَ 

 .وٌر ال غيرُ رُ جْ ٍر مَ ى، َوَسَواِء، َوَغيْ ى ِبِسوى، َوُسوً نَ ثْـ تَ سْ المُ وَ 

 ."رٍ كْ بَ راً وَ كْ ا بَ اشَ حَ "، و "ورٍ مْ عَ راً وَ مْ عَ  ادَ عَ "و  "دٍ يْ زَ  و داً يْ زَ  الَ ُم خَ وْ القَ  امَ قَ " :ُه، نحورُّ جَ ُبُه وَ صْ وُز نَ ا، يجُ اشَ حَ ا، وَ دَ عَ ، وَ الَ ى بخَ نَ ثْـ تَ سْ والمُ 

 ."ارِ َل في الدَّ جُ ال رَ " :نحو "ال" رْ رَّ كَ تَ تَـ  مْ لَ وَ  ةَ رَ كِ ِت النَّ رَ اشَ ا بَ ذَ إِ  ينٍ وِ نْ تَـ  رِ يْ بغَ  اتِ رَ كِ ُب النَّ صِ نْ تَـ  "ال" أن مْ لَ اعْ 

 .وترفع اخلرب فتنصب االسم لفظاً أو حمال�  "إن"مل النافية للجنس تعمل عَ  "ال"

 :ل وجوباً إال بأربعِة شروطمَ وهي ال تعمل هذا العَ 

 .األول: أن يكون امسها نكرة

 .ول منها ولو باخلربصُ ي غري مفْ الثاين: أن يكون امسها متصالً �ا: أ



 والثالث: أن يكون خربها نكرة أيضاً 

 ."ال"تتكرر  والرابع: أالَّ 

 .على ثالثة أنواع، األوُل املفرد، والثاين املضاف إىل نكرة، والثالث الشبيه باملضاف "ال"اسم 

 .ُب بهصَ نْ ىن على ما يُـ حكمه أنه يـُبْ د فأما املفر 

 ".قوتٌ لٍم ممَْ ال طالَب عِ " :حنو، عنها الظاهرة أو مبا نابَ  فينصب بالفتحة وأما املضافُ 

 ".بني الناس الهُ ال مستقيماً حَ " :حنو، ينصب بالفتحة .وأما الشبيه

 الَ ": تَ لْ قُـ  تَ ئْ شِ  نْ إِ ا، فَ اُؤهَ غَ لْ ا وإِ اُلهَ مَ عْ إِ  ازَ جَ  تْ رَ رَّ كَ فإن تَ  "ةٌ أَ رَ امْ  الَ ٌل وَ جُ رَ  ارِ في الدَّ  الَ " :وَ حْ نَ  "ال"اُر رَ كْ َب تَ جَ وَ ُع وَ فْ َب الرَّ جَ ا وَ هَ اِشرْ تـُبَ  مْ لَ  نْ إِ فَ 

 ".ةٌ أَ رَ امْ  اِر والَ ي الدَّ فِ  ُجلٌ رَ  الَ ": َو ِإْن ِشْئَت قـُْلتَ  "،ةَ أَ رَ امْ  اِر والَ ي الدَّ ُجَل فِ رَ 

 .افِ بالمضَ  يهُ بِ اُف، والشَّ ضَ المُ ، وَ ودةِ صُ قْ المَ  رُ يْـ ُة غَ رَ كِ ، والنَّ ودةُ صُ قْ المَ  ةُ رَ كِ ، والنلمُ ُد العَ رَ فْ اع: المُ وَ أنْـ  ةُ ى خمسَ ادَ نَ المُ 

  "املطلوب إقباله بيا أو إحدى أخوا�ا" :ه مطلقاً، ويف اصطالح النحاة هواملنادى يف اللغة هو: املطلوب إقبالُ 

 .رُ يْـ غَ  ة الَ وبَ صُ نْ مَ  ةُ يَ اقِ البَ  ةُ ثَ الَ والثَّ  "لُ جُ ا رَ يَ "و  "دُ يْ ا زَ يَ " وُ حْ ، نَ ينٍ وِ نْ تَـ  رِ يْ غَ  نْ مِ  مِّ ى الضَّ لَ عَ  انِ يَ نَـ بْـ يُ فَـ  ةُ ودَ صُ قْ المَ  ةُ رَ كِ النَّ ، وَ مُ لَ العَ  دُ رَ فْ ا المُ مَّ أَ فَ 

 ."كَ وفِ رُ عْ مَ  اءَ تغَ ابْ  كَ تُ دْ صَ قَ "و  "ورٍ مْ عَ الً لِ الَ جْ د إِ يْ زَ  امَ قَ ": كَ لِ وْ قَـ  ، نحوُ لِ عْ الفِ  وعِ قُ وُ  بِ بَ سَ ياناً لِ ُر بَ كَ ذْ يُ  الَِّذي وُب،صُ نْ ، المَ مُ : االسْ وَ وهُ 

 ."االسم، املنصوب، الذي يذكر بياناً لسبب وقوع الفعل"هو يف اصطالح النحاة عبارة عن  - "املفعول له"

 :يف االسم الذي يقع مفعوالً له من أن جيتمع فيه مخسة أمور دَّ وال بُ 

 .األول: أن يكون مصدراً 

  بّياً،والثاين: أن يكون قـَلْ 

 .ملا قبله لةً والثالث: أن يكون عِ 

  .داً مع عامله يف الوقتحِ تَّ أن يكون مُ  والرابع:

 و اخلامس :أن يـَتَِّحد مع عامله يف الفاعل.

 :تٍ االَ ثالث حَ  هِ لِ جْ واعلم أن لالسم الذي يقع مفعوالً ألَ 

 .األوىل: أن يكون مقرتناً بأل

 .الثانية: أن يكون مضافاً 

 .ومن اإلضافة "أل"الثالثة: أن يكون جمرداً من 

 ."ةَ بَ شَ الخَ وَ  ى الماءُ وَ تَـ اسْ "و  "شَ يْ يُر والجَ األمِ  اءَ جَ "و قولك: ح، نلُ عْ ُفِعَل َمَعُه الفِ  نْ مَ  انِ يَ بَـ لِ  رُ كَ ي يُذْ ذِ الَّ  وبُ صُ نْ ُم المَ : االسْ وَ وهُ 

  فيه معىن الفعل وحروفه االسم، الفضلة، املنصوب بالفعل أو ما"املفعول معه عند النحاة هو:

 .اكَ دََّمْت ُهنَ قَ تَـ  دْ قَ ابُع؛ فَـ وَ التـَّ  كَ لِ ذَ كَ اِت، وَ وعَ فُ رْ ي المَ ا فِ ُرُهمَ كْ م ذِ دَّ قَ تَـ  دْ قَ ا فَـ اتِهَ وَ خَ أَ وَ  "إنَّ " مُ اسْ ا وَ اتِهَ وَ خَ أَ وَ  "انَ كَ " رُ بَـ ا خَ مَّ أَ وَ 

 .وضِ فُ خْ مَ لْ ابٌع لِ تَ ، وَ ةِ افَ ضَ اإلِ بِ  وضٌ فُ خْ ، ومَ فِ رْ حَ بالْ  وضٌ فُ خْ ، مَ اعٍ وَ ة أنْـ ثَ الَ ثَ  اتُ وضَ فُ خْ المَ 

، وَ رَ ي، وَ فِ ، وَ لىَ عَ ، وَ نْ عَ ، وَ لىَ ، وإِ نْ مَ ُض بِ فَ خْ ا يُ : مَ وَ هُ فَـ  فِ رْ حَ الْ بِ  وضُ فُ خْ ا المَ فأمَّ  اُء، اُو، والبَ : الوَ يَ ِم، وهِ سَ ُحُروِف القَ ، وَ اِف، والالمِ اِء، والكَ البَ بَّ

، وِبمُ وَ اُء، أو بِ والتَ   .ذُ ، وُمنْ ذْ اِو ُربَّ

 "دٍ يْ ُم زَ الَ غُ " :وُ حْ نَ  المِ الَّ بِ  رُ دَ قْ ي يُـ ذِ الَّ ؛ فَ نْ مَ ُر بِ ا يـَُقدَّ مَ ، وَ المِ ا يـَُقدَُّر بالَّ : مَ نِ يْ مَ سْ ى قِ لَ عَ  وَ هُ وَ  "دٍ يْ ُم زَ الَ غُ ": كَ لِ قوْ  وَ حْ نَ ، فَـ ةِ افَ ضَ باإلِ  ضُ فَ خْ ا يُ ا مَ مَّ أَ وَ 

 و اهللا أعلم. ."اَتُم حديدٍ خَ "و  "اجٍ اُب سَ بَ "و  "ُب َخزٍّ ثوْ " :وُ حْ ، نَ ُر ِبِمنْ دَّ قَ ي يُـ ذِ والَّ 




