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 )

  
  

  
  مقدمة

  

احلمد هللا الذي أنزل القرآن بلغة العرب ، وصلى اهللا على نبينا حممد أفضل من نطق     
ورفعنا معهم يف الدار اليت ال وصب فيها ، سان وخطب ، وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإح

  .وال نصب 
لب العلم أن يتعلم من النحو ما يصون به لسانه عن افاعلم أنه ينبغي لط:  )1(أما بعد    

ا وكالم أويل العلم ، وال يتوغل فيه حبيث يشغله عم  ����اخلطأ يف كالم اهللا تعاىل ، وكالم رسوله 
  .ن يعلم املبتدئني مثالني من النحو قبل الشروع وينبغي للمعلم أ: هو أهم منه 

رفعه ضمة يف آخره ، وعامل  ، وعالمةمرفوع باالبتداء  أوإعرابه زيد مبتد: زيد عامل  :األول     
  .رفعه ضمة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةخرب املبتدأ مرفوع باملبتدأ 

مبين على الفتح ، زيد فاعل  ضرب فل ماضٍ : وإعرابه : ضرب زيٌد عمرًا وبكرًا  :الثاني     
نصبه  ، وعالمةعمرًا مفعول به منصوب رفعه ضمة ظاهرة يف آخره ،  ، وعالمةوالفاعل مرفوع 

واملعطوف على ، ) عمرًا ( الواو عاطفة ، بكرًا معطوف على  وبكرًا. فتحة ظاهرة يف آخره 
  .نصبه فتحة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةاملنصوب منصوب 

 النحو للمبتدئني منت اآلجرومية ، وهي كافية ملن اقتصر عليها ، وقد علقتُ وأحسن كتب     
  :عليها مجًال خمتصرة ليسهل حفظها على الشيخ والتلميذ ، ومسيته 

  

  على متن اآلجرومية مفاتيح العربية
  

 وإخواننا املسلمني ، وأن جيعله سبًبا] أو مسعه [ وأسأل اهللا تعاىل أن ينفعين به ومن قرأه     
  .لنيل الفضائل يف الدنيا واآلخرة إنه مسيع قريب 

* * *  

                                                 
أثبتنا نص املخطوطة احملفوظة مبكتبة امللك فهد الوطنية ـ تصنيف مكتبة حرميالء ـ  ، و جعلنا زيادات : مالحظة  (1)

  .، و اهللا املوفق : [       ]   بني معقوفتني ذا الشكل "  املختصرات النافعة "النسخة املطبوعة ضمن جمموع 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

 «    : ابتدأ املصنف رمحه اهللا تعاىل كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وعمًال حبديث     
  .أي قليل الربكة  .  » كل أمر ذي بال ال يُبدأ فهي ببسم اهللا الرحمن الرحيم فهو أقطع

جره كسرة  ، وعالمةجار وجمرور ، الباء حرف جر ، واسم جمرور بالباء : بسم : وإعراا  [    
جره  ، وعالمةمضاف ، واالسم الكرمي مضاف إليه جمرور باملضاف : ظاهرة يف آخره ، واسم 

  .جره كسرة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةصفة هللا جمرور : الرمحن . كسر اهلاء تأدبًا 
  ] .جره كسرة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةثانية جمرور صفة : الرحيم     
الكالم يف هذا هو تعريف ))  ُمرَكُب ، المفيد بالوضعالللْفُظ ا كالُم هوال] : (( قوله [     

  .اصطالح النحويني 
معرفة أصول يعرف ا أحوال أواخر الكلم لالستعانة على فهم كالم اهللا تعاىل : والنحو     

  ] .العلماء [ وكالم  ����وكالم رسوله 
هو الصوت املشتمل على بعض احلروف اهلجائية ، واملركب ما تركب من كلمتني : واللفظ     

أي )) :  بالوضع(( فأكثر ، واملفيد ما أفاد فائدة تامة حيسن سكوت املتكلم عليها ، وقوله 
  .بالعريب 

والفاعل مرفوع ، وزيد فاعل ، ح قام زيد وإعرابه قام فعل ماٍض مبين على الفت: مثال ذلك     
  .رفعه ضمة ظاهرة يف آخره  ، وعالمة

  

  )) : اْسٌم َوِفْعٌل َوحْرٌف َجاَء ِلَمْعنىً : َوَأْقَساُمُه َثالثٌَة ((     
  

  :يعين أن أجزاء الكالم اليت ال خيرج عنها ثالثة     
  .بزمان االسم ، وهو كلمة دلت على معىن يف نفسها ومل تقرتن  :األول     
  .الفعل ، وهو كلمة دلت على معىن يف نفسها واقرتنت بزمان :  الثاني    
الثالث احلرف وهو كلمة دلت على معىن يف غريها ، مثال ذلك هل جاء زيد ، ] و [     

جاء فعل ماٍض مبين على الفتح ، زيد فاعل والفاعل مرفوع ] و [ وإعرابه هل حرف استفهام 
  . ظاهرة يف آخره رفعه ضمة  ، وعالمة

  . ))ألِلِف َوالالِم  عليه ، َوُدُخوِل ا َوالتـْنوِينِ   فَاالْسُم يـُْعَرُف بالخفضِ ((     
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ض ، وهو تغيري خمصوص عالمته الكسرة وما فيعين أن االسم يتميز عن الفعل واحلرف باخل    
خطًا ووقًفا ؛ وبدخول  ق آخر االسم لفظًا وتفارقهلحناب عنها ، وبالتنوين ، وهو نون ساكنة ت

  .الرجل : أل عليه حنو 
  .مثاله جلس زيد يف مسجد املدينة     
، فاعل والفاعل مرفوع )) زيد (( فعل ماٍض مبين على الفتح ، )) جلس : (( وإعرابه     

حرف جر ، )) يف (( جار وجمرور ، )) يف مسجد (( رفعه ضمة ظاهرة يف آخره ،  وعالمة
جره كسرة ظاهرة يف آخره مسجد مضاف ،  ، وعالمةرور بفي اسم جم)) مسجد (( و
  .جره كسرة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةمضاف إليه جمرور باملضاف )) املدينة (( و

  

* * *  
  

، َوَعْن ، َوَعَلى ، َوِفي ، َوُرب ، َواْلَباُء ، ، وإلى ِمْن : َخْفِض َوِهَي الْ وُحُروِف ((     
  . ))َكاُف ، َوالالُم الْ و 
  

  :حروف اخلفض عليه ؛ وهلا أمثلة بدخول ] عن قسيميه [ يعين أن االسم يتميز أيًضا     
  .خرجت من البيت إلى المسجد : األول     
فعل وفاعل حد الفعل خرج والتاء ضمري متصل مبين على الضم )) : خرجت : (( وإعرابه     

  .حمله رفع على الفاعلية 
  . رور جار جم)) : من البيت ((     
  . حرف جر )) من ((     

  .جره كسرة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةاسم جمرور مبن )) البيت ((     
امسية مدخوهلا واحلكم عليه باجلر ، وأمرًا معنويًا وهو : ثالثة أشياء ) من ( وأفادتنا     

  .االبتداء 
اسم جمرور )) ملسجد ا(( حرف جر ، و )) إىل ] (( و[جار وجمرور ، )) إىل املسجد ((     
  .جره كسرة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةبإىل 
امسية مدخوهلا واحلكم عليه باجلر ، وأمرًا معنويًا وهو : ثالثة أشياء ) إىل ( وأفادتنا     

   .االنتهاء 
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  .رميُت عن القوس : الثاني ] المثال [     
اء ضمري متصل مبين على الضم والت،  ىفعل وفاعل ، حّد الفعل رم)) رميت : (( وإعرابه     

  .حمله رفع على الفاعلية 
، جمرور بعن ] اسم )) [ القوس (( جار وجمرور عن حرف جر ، و )) : عن القوس ((     

  ] .من معانيها ااوزة وأفادتنا ثالثة أشياء ) عن ( و [ جره كسرة ظاهرة يف آخره ؛  وعالمة
  . ركبُت على الفرس: الثالث ] المثال [     
والتاء ضمري متصل مبين على ، حد الفعل ركب ، فعل وفاعل )) : ركبُت : (( وإعرابه     

  .الضم حمله رفع على الفاعلية 
جمرور ] اسم )) [ الفرس  ((حرف جر ، و)) على (( جار وجمرور ، )) : على الفرس ((     

  .جره كسرة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةبعلى 
  .الماُء في الُكوز  :الرابع ] المثال [     

  .                 رفعه ضمة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةباالبتداء مبتدأ مرفوع )) املاء : (( وإعرابه     
، بفي  جمرور ] اسم )) [ الكوز (( حرف جر ، )) يف (( جار وجمرور ، )) : يف الكوز ((     

  .جره كسرة ظاهرة يف آخره  وعالمة
  .ُرب رجٍل صالٌح لقيته : س الخام] المثال [     
  .حرف تقليل وجر )) ُرب : (( وإعرابه     
رفعه ضمة مقّدرة على آخره من ظهوره اشتغال احملل  ، وعالمةمبتدأ مرفوع )) : [ رجل ((     

   ] .حبركة حرف اجلر الشبيه بالزائد 
 ، وعالمةالرفع املقدر [ نعت لرجل والنعت يتبع املنعوت يف إعرابه تبعه يف )) : صاحل ((     

لقي ، والتاء الفعل فعل وفاعل ومفعول ، حد )) : لقيته (( ]   آخرهيفرفعه ضمة ظاهرة 
ضمري متصل مبين على الضم حمله رفع على الفاعلية ، واهلاء ضمري متصل مبين على الضم 

  ] .واجلملة خرب املبتدأ [ حمله نصب على املفعولية 
      
           .مررُت بزيد : السادس  ] المثال [ 
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بين على الضم مفعل وفاعل ، حد الفعل مر ، والتاء ضمري متصل )) مررُت : (( وإعرابه     
  .حمله رفع على الفاعلية 

جره كسرة  ، وعالمةجمرور بالباء )) زيد (( جار جمرور ، الباء حرف جر ، و)) بزيد ((     
  .ظاهرة يف آخره 

  .يٌد كالبدر ز : السابع ] المثال [     
  : وإعرابه     
  .رفعه ضمة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةء ابتدمبتدأ مرفوع باال)) زيد ((     
جمرور ] اسم )) [ البدر (( ، و جار وجمرور ، الكاف حرف تشبيه وجر )) كالبدر ((     

   .جره كسرة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةبالكاف 
  .الماُل لزيد : الثامن ] المثال [     
  :وإعرابه     

  .رفعه ضمة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةمبتدأ مرفوع باالبتداء )) املال ((     
جره كسرة  ، وعالمةجمرور بالالم ] اسم [ جار وجمرور الالم حرف جر ، وزيد  ))لزيد ((     

  ] .واجلار وارور متعلق مبحذوف خرب املبتدأ [ ظاهرة يف آخره 
  

* * *  
  

  )) .الواو ، والباء ، والتاء : لقسم وهي وحروف ا((     
  

واهللا : بدخول حروف القسم عليه حنو ] عن الفعل واحلرف [ يعين أن االسم يتميز أيًضا     
  .وباهللا وتاهللا 

  :وإعرابه     
جره كسر اهلاء  ، وعالمةالواو حرف قسم وجر واالسم الكرمي مقسم به جمرور )) : واهللا ((     

  .تأدبًا 
، واالسم الكرمي الباء حرف قسم وجر الواو عاطفة ، باهللا جار وجمرور )) : وباهللا ( (    

  .جره كسر اهلاء تأدبًا  ، وعالمةمقسم به جمرور 
التاء حرف قسم وجر واالسم الكرمي ] و[اهللا جار وجمرور ، الواو عاطفة ، ت)) : وتاهللا ((     

   . جره كسر اهلاء تأدبًا ، وعالمةمقسم به جمرور 
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   )) .                      اكنة والفعل يعرف بقد ، والسني ، وسوف ، وتاء التأنيث الس((     
 وتدخل على: الفعل وهي أربعة ، قد ملا أى الكالم على عالمات االسم ذكر عالمات     

وهي : وهي خمتصة باملضارع ، وتاء التأنيث الساكنة : املاضي واملضارع ، والسني وسوف 
  .تصة باملاضي خم

  

   .قد قام زيد : قد ، نحو : ى العالمة األول    
  

فاعل ، ))  زيد(( قام فعل ماض مبين على الفتح ، حرف حتقيق ، )) قد : (( وإعرابه     
  .ضمة ظاهرة يف آخره  رفعه وعالمة والفاعل مرفوع ،

  

  . سيقوم زيد : السين ، نحو : الثانية     
  

  :وإعرابه     
فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب )) : يقوم . (( السني حرف تنفس )) : سيقوم ((     

رفعه  ، وعالمةفاعل ، الفاعل مرفوع )) زيد . (( رفعه ضمة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةواجلازم 
  .ضمة ظاهرة يف آخره 

  

  .سوف يقوم زيد : سوف ، نحو : الثالثة     
  

  :وإعرابه     
فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب )) : يقوم (( و .  سويفحرف ت)) سوف ((     

رفعه  ، وعالمةفاعل ، والفاعل مرفوع )) زيد . (( رفعه ضمة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةواجلازم 
  .ضمة ظاهرة يف آخره 

  

  .قامت هند : تاء التأنيث الساكنة ، نحو : الرابعة     
  

  :وإعرابه     
فاعل ، والفاعل ))  هند (( على الفتح ، والتاء عالمة التأنيث ، فعل ماض مبين))  قام((     

  .رفعه ضمة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةمرفوع 
***  

  

  

  )) . والحرف ما ال يصلح معه دليل االسم ، وال دليل الفعل ((     
  قال احلريري . ول عالمات االسم والفعل بيعين أن احلرف يتميز بعدم ق    
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   )) :امللحة (( رمحه اهللا يف 
  

  مةفقس على قولي تكن عال***      ةوالحرف ما ليست له عالم
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  باب اإلعراب
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َها َلْفظًا َأْو َعَواِمِل االْ ْخِتالِف ْلَكِلِم الْعَراُب ُهَو تغيير َأَواِخِر اإلِ ا((      اِخَلِة َعَليـْ لد
  . ))تـَْقِديًرا 

   

اسم جلملة من العلم مشتملة على فصول : ويف االصطالح ف ، يف اللغة معرو الباب     
  .ومسائل غالًبا 

زيد   جاء : هو تغيري أواخر الكلم حنو : واإلعراب معناه يف اللغة البيان ، ويف االصطالح     
  .ت زيًدا والفىت والقاضي ، ومررت بزيد والفىت والقاضي ي، والفىت والقاضي ، ورأ

  :وإعرابه     
رفعه  ، وعالمةعل مرفوع ااعل والفف)) زيد (( فعل ماض مبين على الفتح ، )) جاء ((     

الفىت معطوف على زيد واملعطوف على املرفوع ، ضمة ظاهرة يف آخره ، والفىت الواو عاطفة 
رفعه ضمة مقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر ؛ ألنه اسم مقصور  ، وعالمةمرفوع 

واملعطوف ، القاضي معطوف على زيد ، الواو عاطفة )) والقاضي ( (معتل اآلخر باأللف ، 
رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل ألنه اسم  ، وعالمةعلى املرفوع مرفوع 

  .منقوص معتل اآلخر بالياء 
متصل مبين على الضم فعل وفاعل ، حد رأى ، والتاء ضمري : رأيت  بوإعراب املنصو     

نصبه فتحة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةمفعول به منصوب )) : زيًدا (( الفاعلية ،  حمله رفع على
، واملعطوف على )) زيدًا (( معطوف على )) الفىت (( الواو عاطفة ، )) : والفىت (( ، 

نصبه فتحة مقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر ؛ ألنه اسم  ، وعالمةاملنصوب منصوب 
الواو عاطفة ، القاضي معطوف على )) : والقاضي (( لف ، مقصور معتل اآلخر باأل

  . نصبه فتحة ظاهرة يف آخره  ، وعالمة، واملعطوف على املنصوب منصوب )) زيداً (( 
ضمري متصل مبين : ، والتاء  رّ فاعل ، حد الفعل مفعل و )) مررُت : (( وإعراب املخفوض     

  . على الضم حمله رفع على الفاعلية 
جره   ، وعالمةجمرور بالباء )) : زيد (( حرف جر ، و : جاز وجمرور ، الباء )) : يد بز ((     

  .كسرة ظاهرة يف آخره 
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 ، وعالمةواملعطوف على ارور جمرور ، الفىت معطوف على زيد ، الواو عاطفة )) : والفىت ((  
آلخر جره كسرة مقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر ؛ ألنه اسم مقصور معتل ا

  . باأللف 
، الواو عاطفة ، القاضي معطوف على زيد واملعطوف على ارور جمرور )) : والقاضي ((     

جره كسرة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل ؛ ألنه اسم منقوص معتل اآلخرة  وعالمة
  . بالياء 

  

* * *  
  

لرْفُع ، ا َماِء ِمْن ذِلَك ٌم ، َفِلَألسْ َوَنْصٌب ، َوَخْفٌض ، َوَجزْ رَْفٌع أربعٌة ،  وأقسامه((     
 ْصُب ، َواْلَجْزُم ، ْصُب ، َوالَوالنْفُع ، َوالنَعاِل ِمْن ذِلَك الر َخْفُض ، َوال َجْزَم ِفيَها ، َوِلَألفـْ

   . ))َوال َخْفَض فيها 
. ناب عنها الرفع ، وهو تغري خمصوص عالمته الضمة وما : يعين أن ألقاب اإلعراب أربعة     

هو تغيري خمصوص : واخلفض . وهو تغيري خمصوص عالمته الفتحة وما ناب عنها : والنصب 
  . وهو تغيري خمصوص عالمته السكون وما ناب عنه : واجلزم . عالمته الكسرة ، وما ناب عنها 

فالرفع والنصب مشرتكان بني األمساء واألفعال ، واجلّر خاص باألمساء واجلزم خاص     
  . ألفعال با

فعل ماضي مبين : جاء [ وإعرابه . جاء زيٌد ، ورأيت زيًدا ، ومررت بزيٍد : مثال األمساء     
  .ضمة ظاهرة يف آخره رفعه  ، وعالمةفاعل : زيد . على الفتح 

الضم  ضمري متصل مبين على : التاء و ،  ىعل وفاعل ، حد الفعل رأفرأيت : رأيت زيًدا     
   .نصبه فتحة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةمفعول به منصوب : زيًدا . اعلية ، حمله رفع على الف

ضمري متصل مبين على الضم : والتاء . مررُت فعل وفاعل ، حد الفعل مّر : مررُت بزيٍد     
جره   ، وعالمةجار وجمرور ، الباء حرف جر ، زيد جمرور بالباء : بزيد . الفاعلية على حمله رفع 

  ] . ره كسرة ظاهرة يف آخ
  .  ، ومل يقْم زيدٌ  زيدٌ  يقومَ  زيٌد ، ولنْ  يقومُ :  ومثال األفعال

  ] :  وإعرابه [     
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رفعه ضمة  ، وعالمةيقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلازم )) : يقوم زيد ((     
  .يف آخره  ةضمة ظاهر  هرفع ، وعالمةزيد فاعل ، والفاعل مرفوع . [ ظاهرة يف آخره 

، فعل مضارع منصوب بلن )) يقوم (( حرف نفي ونصب واستقبال ، )  لنْ ( لن يقوم زيد     
رفعه ضمة  ، وعالمةوالفاعل مرفوع ، فاعل )) زيد (( نصبه فتحة ظاهرة يف آخره ،  وعالمة

  .ظاهرة يف آخره 
 ، وعالمة فعل مضارع جمزوم بلم))  يقمْ (( نفي وجزم وقلب ،  مل حرف))  يُقْم زيدٌ  ملَْ ((     

  . رفعه ضمة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةوالفاعل مرفوع ، فاعل ))  زيدٌ (( جزمه السكون ، 
  

* * *  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  باب معرفة عالمات اإلعراب
  

  . الضمُة ، والواُو ، َواألَِلُف ، َوالنوُن : للرفع َأْرَبُع َعالَماٍت ((     
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ُمْفَرِد ، َوَجْمِع الْ ْسِم االِفي : الَمًة لِلرْفِع ِفي َأْربـََعِة َمَواِضَع فَأما الضمُة فـََتُكون عَ     
  )) . لِذي َلْم يـَتِصْل بآِخرِِه َشْيٌء ُمَضارِِع االْ ساِلِم ، َواْلِفْعِل الُمَؤنِث الْ التْكِسيِر ، َوَجْمِع 

  

حًقا ما ، وال من األمساء اخلمسة هو ما ليس مثىن وال جمموًعا ، وال مل :االسم المفرد     
  . ، وتقدم إعرابه )) جاء زيد والفىت والقاضي  ((حنو 
  . جاءت الرجال واهلنود : حنو . هو ما تغري فيه بناء مفردِه : وجمع التكسير     
  : وإعرابه     
، فاعل )) الرجال (( فعل ماضي مبين على الفتح والتاء عالمة التأنيث ، )) جاء ((     

)) اهلنود (( الواو عاطفة ، )) واهلنود (( رفعه ضمة ظاهرة يف آخره ،  ، وعالمةوالفاعل مرفوع 
  . رفعه ضمة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةمعطوف على الرجال ، واملعطوف على املرفوع مرفوع 

  

  . جاءت اهلندات : هو ما مجع بألف وتاء مزيدتني حنو  :وجمع المؤنث السالم     
  :ابه وإعر     
فاعل )) اهلندات (( فعل ماضي مبين على الفتح والتاء عالمة التأنيث ، )) جاء ((     

  . رفعه ضمة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةوالفاعل مرفوع 
  

، ويرمي  ، وخيشى زيدٌ  زيدٌ  يضربُ : حنو  بآخره شيء ، لم يتصلْ الِذي والفعل المضارع     
  .  ، ويدعو زيدٌ  زيدٌ 
  :وإعرابه     
 ، وعالمةمضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلازم  فعلٌ ))  يضربُ )) : ((  زيدٌ  يضربُ ((     

  . رفعه ضمة ظاهرة يف آخره 
 ، وعالمةفعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلازم )) خيشى )) : ((  خيشى زيدٌ ((     

رع معتل اآلخر رفعه ضمة مقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر ؛ ألنه فعل مضا
  . يف آخره  ةرفعه ضمة ظاهر  ، وعالمةفاعل والفاعل مرفوع ))  زيدٌ . (( باأللف 

 ، وعالمةفعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلازم )) يرمي )) : ((  ويرمي زيدٌ ((     
منع من ظهورها الثقل ؛ ألنه فعل مضارع معتل اآلخر بالياء ، ، رفعه ضمة مقدرة على الياء 

  . رفعه ضمة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةفاعل والفاعل مرفوع ))  زيدٌ (( 
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 ، وعالمةفعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلازم )) يدعو )) : ((  يدعو زيدٌ ((     
رفعه ضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل ؛ ألنه فعل مضارع معتل اآلخر بالواو ، 

  .رفعه ضمة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةلفاعل مرفوع وا، فاعل مرفوع ))  زيدٌ (( 
  

* * *  
الساِلِم ، َوِفي  ُمذَكرِ الْ ِفي َجْمِع : َواُو فـََتُكوُن َعالَمًة لِلرْفِع ِفي َمْوِضَعْيِن الْ َوَأما ((     

   )) . َألْسَماِء الَخْمَسِة ، َوِهَي أَبُوَك ، َوَأُخوَك ، َوَحُموَك ، َوُفوَك ، َوذو َمالٍ ا
  

للتجرد  يف آخره صاحلبزيادة هو لفظ دل على أكثر من اثنني  :جمع المذكر السالم     
  . زيدون الجاء : يه حنو لوعطف مثله ع

  : وإعرابه     
 ، وعالمةوالفاعل مرفوع ، فاعل )) الزيدون (( فعل ماض مبين على الفتح ، )) جاء ((     

  . مجع مذكر سامل رفعه الواو نيابة عن الضمة ؛ ألنه 
مكربة مضافة إىل غري ياء املتكلم ، ] نكرة [ ويشرتط يف األمساء اخلمسة أن تكون مفردة     

 أو قطعت عن اإلضافة أو  فت بألْ فلو ثنيت أو مجعت أعربت إعراب املثىن واجلمع ، ولو عر
  .  وأخوكَ  أبوكَ  جاءَ : مثاله . صغرت أعربت باحلركات 

  :وإعرابه     
عه فر  ، وعالمةوالفاعل مرفوع ، فاعل )) أبوك (( فعل ماض مبين على الفتح ، )) جاء ( (    

والكاف ضمري مبين ، مضاف )) أبو (( الواو نيابة عن الضمة ؛ ألنه من األمساء اخلمسة ، 
معطوف على )) أخوك (( الواو عاطفة ، )) وأخوك (( على الفتح حمله جر باإلضافة ، 

رفعه الواو نيابة عن الضمة ؛ ألنه من  ، وعالمةطوف على املرفوع مرفوع واملع، )) أبوك (( 
  . مضاف والكاف ضمري مبين على الفتح حمله جر باإلضافة )) أخو : (( األمساء اخلمسة 

والفاعل ، فاعل )) محوك (( فعل ماض مبين على الفتح ، )) جاء )) : (( جاء محوك ((     
مضاف   )) محو (( ابة عن الضمة ؛ ألنه من األمساء اخلمسة ، رفعه الواو ني ، وعالمةمرفوع 

  . ، والكاف ضمري مبين على الكسر حمله جر باإلضافة 
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والفاعل ، فاعل )) فوه (( فعل ماض مبين على الفتح ، )) انفتح )) : (( انفتح فوه ((     
مضاف )) فوه (( . رفعه الواو نيابة عن الضمة ؛ ألنه من األمساء اخلمسة  ، وعالمةمرفوع 

  . واهلاء ضمري مبين على الضم حمله جر باإلضافة 
، فاعل )) ذو مال (( فعل ماض مبين على الفتح ، )) جاء )) : (( جاء ذو مال ((     

رفعه الواو نيابة عن الضمة ؛ ألنه من األمساء اخلمسة ذو مضاف ،  ، وعالمةوالفاعل مرفوع 
  . جره كسرة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةاف مضاف إليه جمرور باملض)) مال (( 

  

* * *  
  

  )) . ْسَماِء َخاصًة األَ ِلْف فـََتُكوُن َعالَمًة لِلرْفِع ِفي تـَْثِنيِة األَ َوَأما ((     
  

لفظ دل على اثنني وأغىن عن املتعاطفني بزيادة يف آخره صاحل للتجريد وعطف مثله : املثين     
  )) . ان جاء الزيد: (( عليه حنو 

  :وإعرابه     
  . فعل مبين على الفتح )) : جاء ((     
  . رفعه األلف نيابة عن الضمة ألنه مثين  ، وعالمةفاعل والفاعل مرفوع )) الزيدان ((     

  

* * *  
  

تـَْثِنيٍة ، َأْو  َضِميرُ  ، ِإَذا اتَصَل ِبهِ ُمَضارِِع الْ ِفْعِل الْ نوُن فـََتُكوُن َعالَمًة لِلرْفِع ِفي الَوَأما ((     
  )) . ُمَخاطََبِة الْ ُمَؤنـَثِة الْ َضِميُر َجْمٍع ، َأْو َضِميُر 

  

  )) .وتفعلني (( ، )) ويفعلون (( ، )) يفعالن : (( مثال ذلك     
  : وإعرابه     
ثبوت  رفعه ، وعالمةمضارع مرفوع لتجريده عن الناصب واجلازم فعل )) : يفعالن ((     
  . ، واأللف فاعل  النون
رفعه ثبوت النون  ، وعالمةفعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلازم )) : يفعلون ((    

  . ، والواو فاعل 
رفعه ثبوت النون  ، وعالمةفعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلازم )) : وتفعلني ((     

  .، والياء فاعل 



 على متن اآلجروميةمفاتيح العربية 

 )

   

* * *  
  

. اْلَفْتَحُة ، َواألَِلُف ، َواْلَكْسَرُة ، َوالَياُء ، َوَحْذُف النوِن : َعالَماٍت  َولِلنْصِب َخْمسُ ((     
  : فَأما اْلَفْتَحُة فـََتُكوُن َعالمًة لِلنْصِب ِفي ثالثِة َمَواِضَع 

ْيِه نَاَصٌب َوَلْم ِفي اِالْسِم اْلُمْفَرِد ، َوَجْمِع التْكِسير ، َواْلِفْعِل اْلُمَضارِِع ِإذا َدَخَل َعلَ     
   )) .يـَتِصْل بآِخرِِه َشْيٌء 

  

  )) .وغالمي )) (( والفىت )) (( رأيت زيًدا : (( مثال االسم املفرد     
  :وإعرابه     
فعل وفاعل ، حد الفعل رأي ، والتاء ضمري متصل مبين على الضم حمله رفع )) : رأيُت ((     

  . على الفاعلية 
  . نصبه فتحة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةفعول به منصوب م)) : زيًدا ((     
، واملعطوف على املنصوب )) زيًدا (( الواو عاطفة ، الفىت معطوف على )) : والفىت ((     

نصبه فتحة مقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر ؛ ألنه اسم مقصور  ، وعالمةمنصوب 
  . معتل اآلخر باأللف 

او عاطفة ، غالمي معطوف على ما قبله ، واملعطوف على املنصوب الو )) : وغالمي ((     
نصبه فتحة مقّدرة على ما قبل ياء املتكلم منع من ظهورها اشتغال احملل  ، وعالمةمنصوب 

  . حبركة املناسبة 
  . مضاف وياء املتكلم مضاف إليه مبين على السكون حمله جر باإلضافة )) غالم ((     
  )) .رأيت الرجال واألسارى وغلماين : (( ري ومثال مجع التكس    
  : وإعرابه     
  . فعل وفاعل )) : رأيت ((     
  . نصبه فتحة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةمفعول به منصوب )) : الرجال ((     
واملعطوف على ، الواو عاطفة ، األسارى معطوف على الرجال )) : واألسارى ((     

صبه فتحة مقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر ؛ ألنه اسم ن ، وعالمةاملنصوب منصوب 
  . خر باأللف مقصور معتل اآل
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املنصوب  عطوف على ما قبله واملعطوف علىالواو عاطفة ، غلماين م)) : وغلماين ((     
نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء املتكلم منع من ظهورها اشتغال احملل  ، وعالمةمنصوب 
ة ، غلمان مضاف وياء املتكلم مضاف إليه مبين على السكون حمله جر بسحبركة منا
  . باملضاف 

ولن أخشى (( ، )) زيًدا  لن أضربَ : (( ومثال الفعل املضارع الذي مل يتصل بآخره شيء     
  )) . َعْمرًا 
  : وإعرابه     
  . حرف نفي ونصب واستقبال )) :  لنْ ((     
والفاعل ، نصبه فتحة ظاهرة يف آخره  ، وعالمة وب بلنْ فعل مضارع منص))  أضربَ ((     

  . مسترت وجوبًا تقديره أنا 
  . نصبه فتحة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةمفعول به منصوب )) : زيًدا ((     
  )) : رًا مْ أخشى عَ  لنْ ((     
  . حرف نفي ونصب واستقبال )) :  لنْ ((     
نصبه فتحة مقدرة على األلف منع من  ، وعالمة فعل مضارع منصوب بلنْ )) : أخشى ((     

  . ظهورها التعذر ألنه فعل مضارع معتل اآلخر باأللف ، والفاعل مسترت وجوبًا تقديره أنا 
  . نصبه فتحة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةمفعول به منصوب )) : َعْمرًا ((     

  

* * *  
  

رَأَْيُت أَبَاَك : (( ِء اْلَخْمَسِة ، َنْحَو ِفي اَألْسَما الَمًة لِلنْصبِ فـََتُكوُن عَ : َأما األَِلُف ((  
   )) .َوَما َأْشَبَه َذِلَك )) َوَأَخاَك 

  

  : وإعرابه     
  .فعل وفاعل )) : رأيُت ((     
نصبه األلف نيابة عن الفتح ألنه من األمساء  ، وعالمةمفعول به منصوب )) :  أباكَ ((     

  . اخلمسة 
  . مضاف ، والكاف ضمري مبين على الفتح حمله جر باملضاف  )) :أبا ((     



 على متن اآلجروميةمفاتيح العربية 

 )

 ، وعالمةواملعطوف على املنصوب منصوب ، )) أباك (( معطوف على )) : وأخاك ((     
  . نصبه األلف نيابة عن الفتحة ؛ ألنه من األمساء اخلمسة 

  . والكاف ضمري مبين على الفتح حمله جر باملضاف ، مضاف )) : أخا ((     
  )) :  وذا مالٍ  وفاكَ  محاكَ  رأيتُ ((     

  . فعل وفاعل )) :  رأيتَ ((     
األلف نيابة عن الفتحة ؛ ألنه من نصبه  ، وعالمةمفعول به منصوب )) : محاك ((     

  . األمساء اخلمسة 
  .   مضاف ، والكاف ضمري مبين على الكسر حمله جر باملضاف )) : محا ((     
، واملعطوف على املنصوب )) محاك (( واو عاطفة ، فاك معطوف على ال)) : وفاك ((     

مضاف ، ) فا ( نصبه األلف نيابة عن الفتحة ألنه من األمساء اخلمسة ،  ، وعالمةمنصوب 
  . والكاف ضمري مبين على الكسر حمله جر باملضاف 

ملنصوب منصوب الواو عاطفة ، ذا مال معطوف على ما قبله ، واملعطوف على ا: وذا مال     
: مضاف ، مال : ذا . نصبه األلف نيابة عن الفتحة ؛ ألنه من األمساء خلمسة  ، وعالمة

  . جره كسرة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةمضاف إليه جمرور باملضاف 
  

* * * 
  

  ) . )فـََتُكوُنُ◌ َعالَمًة للنْصِب ِفي َجْمِع اْلُمَؤنِث الساِلِم : َوَأما اْلَكْسَرُة ((     
  .   ﴾َخَلَق اهللاُ السَماَواِت َواَألرَض بِالحِق  ﴿ :مثاله     

  

  : وإعرابه     
  . فعل ماٍض مبين على الفتح )) :  خلقَ ((     
  . رفعه ضمة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةفاعل ، والفاعل مرفوع )) :  اهللاُ ((     
لكسرة نيابة عن الفتحة ؛ ألنه مجع نصبه ا ، وعالمةمفعول به منصوب )) : السموات ((     

  . مؤنث سامل 
وات ، واملعطوف على االواو عاطفة ، واألرض معطوف على السم)) : واألرض ((     

  . نصبه فتحة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةاملنصوب منصوب 
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جره كسرة  ، وعالمةجمرور بالباء : جار وجمرور ، الباء حرف جر ، احلق )) : باحلق ((     
  . هرة يف آخره ظا

  

* * *  
  

  )) . فـََتُكوُن َعالَمًة للنصِب ِفي التْثِنَيِة َواْلَجْمِع : َوَأما اْلَياُء ((     
  

  . رأيُت الُعَمَرْين والزيِدين : مثاله     
  : وإعرابه     
  . فعل وفاعل )) :  رأيتُ ((     
ما  ياء املفتوح ما قبلها املكسورال نصبه ، وعالمةمفعول به منصوب )) : الُعمرين ((     
  . ا نيابة عن الفتحة ؛ ألنه مثىن هبعد
معطوف على العمرين واملعطوف على املنصوب : الواو عاطفة ، الزيدين )) : والزيدين ((     

الفتحة ؛ ألنه  نصبه الياء املكسور ما قبلها املفتوح ما بعدها نيابة عن  ، وعالمة منصوب ،
  .مجع مذكر سامل 

  

* * *  
  

ُعَها بثََباِت ((       َعاِل اْلَخَمَسِة اْلِتي رَفـْ َوَأما َحْذُف النوِن فـََيُكوُن َعالَمًة للنْصِب ِفي األفـْ
   )) .النوِن 

  .  تفعلي يفعلوا ، ولنْ  يفعال ، ولنْ  لنْ : مثاله     
  : وإعرابه     
  . حرف نفي ونصب واستقبال )) : لن ((     
  . نصبه حذف النون ، واأللف فاعل  ، وعالمةفعل مضارع منصوب بلن )) : يفعال ((    
  : ولن يفعلوا     
  . حرف نفي ونصب واستقبال )) : لن ((     
  . نصبه حذف النون ، والواو فاعل  ، وعالمة فعل مضارع منصوب بلنْ )) : يفعلوا ((     
  : ولن تفعلي     
  . ال حرف نفي ونصب واستقب)) : لن ((     
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  . نصبه حذف النون ، والياء فاعل  ، وعالمةفعل مضارع منصوب بلن )) : تفعلي ((     
  

* * *  
  

  . اْلَكْسَرُة ، َواْلَياُء ، َواْلَفْتَحُة : َولِْلَخْفِض ثالُث َعالَماٍت ((     
االسِمِ◌ِ◌ِ◌ المفرِد ي فِ : فـََتُكوُن َعالَمًة لِْلَخْفِض ِفي ثالثِة َمَواِضَع : فََأما اْلَكْسَرُة     

  )) . َجْمِع اْلُمؤنِث الساِلِم المْنصرِف ، وجمع التكسير المنصرف ، وفي 
  : والفىت والقاضي وغالمي  بزيدٍ  مررتُ : املنّون ، ولو تقديراً حنو : االسم املنصرف أي     
  : وإعرابه     
لى الضم حمله رفع على فعل وفاعل حد الفعل مر ، والتاء ضمري متصل مبين ع مررتُ     

  . الفاعلية 
جره كسرة ظاهرة  ، وعالمةالباء حرف جر ، زيد جمرور بالباء ، جار وجمرور )) : بزيد ((     

  . يف آخره 
، واملعطوف على ارور جمرور ، الفىت معطوف على زيد ، الواو عاطفة )) : والفىت ((     

مقصور معتل اآلخر اسم رها التعذر ألنه جره كسرة مقدرة على األلف منع من ظهو  وعالمة
  .باأللف 

الواو عاطفة ، القاضي معطوف على ما قبله واملعطوف على ارور جمرور )) : والقاضي ((     
كسرة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل ألنه اسم منقوص معتل اآلخر جرّه   ، وعالمة

  . بالياء 
غالمي معطوف على ما قبله ، واملعطوف على ارور الواو عاطفة ، )) : وغالمي ((     

جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء املتكلم منع من ظهورها اشتغال احملل حبركة  ، وعالمةجمرور 
  . املناسبة ، غالم مضاف وياء املتكلم مضاف إليه مبين على السكون حمله جر باملضاف 

  . ، واألسارى ، واجلواري ، وغلماين ومجع التكسري املنصرف حنو مررت بالرجال     
  : وإعرابه     
  . فعل وفاعل )) : مررت ((     
جره كسرة  ، وعالمةالباء حرف جر ، الرجال جمرور بالباء . جار وجمرور )) : بالرجال ((     

  . ظاهرة يف آخره 
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ى ارور واملعطوف عل، األسارى معطوف على الرجال . الواو عاطفة )) : واألسارى ((     
جره كسرة مقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر ألنه اسم مقصور معتل  ، وعالمةجمرور 

  . اآلخر باأللف 
الواو عاطفة ، اجلواري معطوف على ما قبله ، واملعطوف على ارور )) : واجلواري ((     

ه اسم منقوص معتل جره كسرة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل ؛ ألن ، وعالمةجمرور 
  . اآلخر بالياء 

الواو عاطفة ، غلماين معطوف على ما قبله ، واملعطوف على ارور )) : وغلماين ((     
جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء املتكلم منع من ظهورها اشتغال احملل حبركة  ، وعالمةجمرور 

  . لسكون حمله جر باملضاف غلمان مضاف وياء املتكلم مضاف إليه مبين على ا. املناسبة 
   ﴾ لِّلِه ُمْلُك السَماَواِت َواَألْرضِ  ﴿ومجع املؤنث السامل حنو     
  ] . متعلق مبحذوف خرب مقدم [ جار وجمرور : هللا     
ملك مضاف ] . رفعه ضمة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةمرفوع [ مبتدأ مؤخر : ملك     

جره كسرة ظاهرة يف آخره واألرض معطوف  عالمة، و السماوات مضاف إليه جمرور باملضاف 
  . على السماوات 

  

* * *  
  

ِفي اَألْسَماِء اْلَخْمَسِة ، َوِفي : فـََتُكوُن َعالَمًة لِْلَخْفِض ِفي َثالثَِة َمَواِضَع : َوَأما اْلَياُء ((     
  )) .التْثِنيِة َواْلَجْمِع 

  . وذي مال  مررت بأبيك وأخيك: مثال األمساء اخلمسة     
  . فعل وفاعل ، بأبيك جار وجمرور ، الباء حرف جر )) : مررُت ((     
جره الياء نيابة عن الكسرة ؛ ألنه من األمساء اخلمسة  ، وعالمةجمرور بالباء )) : أبيك ب((     
   .  حمله جر باملضاف  والكاف ضمري مبين على الفتح] أيب مضاف [ 

، فة ، أخيك معطوف على أبيك ، واملعطوف على ارور جمرور الواو عاط)) : وأخيك ((     
والكاف ] أخي مضاف [ ، جره الياء نيابة عن الكسرة ؛ ألنه من األمساء اخلمسة  وعالمة

  . ضمري مبين على الفتح حمله جر باملضاف 
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 واملعطوف على ارور، الواو عاطفة ، ذي مال معطوف على ما قبله )) : وذي مال ((     
 ي مضاف ، مالٍ ذِ . جره الياء نيابة عن الكسرة ؛ ألنه من األمساء اخلمسة  ، وعالمةجمرور 

  . جره كسرة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةمضاف إليه جمرور باملضاف 
  : مررت حبميك     
  .فعل وفاعل )) : مررت ((     
جره الياء  وعالمة ،جار وجمرور ، الباء حرف جر ، محيك جمرور بالباء )) : حبميك ((     

ألنه من األمساء اخلمسة ، َمحي مضاف ، والكاف ضمري مبين على الكسر ؛ نيابة عن الكسرة 
  . حمله جر باملضاف 

  : بفيه الرتاب     
جره الياء نيابة عن  ، وعالمةجار وجمرور الباء حرف جر فيه جمرور بالباء )) : بفيه ((     

  . ألنه من األمساء اخلمسة ؛ الكسرة 
واجلار وارور متعلق [ مضاف واهلاء ضمري مبين على الكسر حمله جر باملضاف : يف     

رفعه ضمة ظاهرة  ، وعالمةمبتدأ مؤخر مرفوع باالبتداء )) الرتاب (( ، ] مبحذوف خرب مقدم 
  . يف آخره 

  : باجلمَلني والزيِدين ؛ وإعرابه  مررتُ : ومثال التثنية واجلمع     
، حرف جر اجلملني جمرور بالباء ، الباء فعل وفاعل ، باجلملني جار وجمرور )) :  مررتُ ((     

  . ألنه مثىن ؛ ما بعدها نيابة عن الكسرة جره الياء املفتوح ما قبلها املكسور  وعالمة
ارور اجلملني ، واملعطوف على الواو عاطفة ، الزيدين معطوف على )) : والزيِدين ((     

ألنه مجع  ؛جره الياء املكسور ما قبلها املفتوح ما بعدها نيابة عن الكسرة  مة، وعالجمرور 
  . مذكور سامل 

  

* * *  
  

  )) .َوَأما اْلَفْتَحُة فـََتُكوُن َعالَمًة لِْلَخْفِض ِفي اِالْسِم الِذي ال يـَْنَصِرُف ((   
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وهو االسم الذي  يعين أن الفتحة تكون عالمة للخفض نيابة عن الكسرة يف موضع واحد    
ال ينصرف أي ال ينون ، وهو ما اجتمع فيه علتان فرعيتان من علل تسع ترجع إحدامها إىل 

  : املعىن واألخرى إىل اللفظ ، أو علة واحدة تقوم مقام العلتني ، ولذلك أمثلة 
  )) .مررُت بإبراهيم : (( األول حنو     
  : وإعرابه     
  . فعل وفاعل )) : مررُت ((     
جره  ، وعالمةجار وجمرور ، الباء حرف جر ، إبراهيم اسم جمرور بالباء )) : بإبراهيم ((     

الفتحة نيابة عن الكسرة ألنه اسم ال ينصرف واملانع له من الصرف علتان فرعيتان من علل 
  . تسع ، ومها العلمية والعجمية 

  )) .مررُت مبعد يكرب : (( الثاين حنو     
  . فعل وفاعل )) :  مررتُ ((     
، جار وجمرور ، الباء حرف جر ، معد يكرب اسم جمرور بالباء )) : مبعد يكرب ((     

جره الفتحة نيابة عن الكسرة ألنه اسم ال ينصرف واملانع له من الصرف علتان فرعيتان  وعالمة
  .من علل تسع ومها العلمية والرتكيب املزجي 

  )) .مررُت بعمر : (( الثالث حنو     
  . فعل وفاعل )) : مررت ((     
جره الفتحة  ، وعالمةجار وجمرور ، الباء حرف جر ، عمر اسم جمرور بالباء )) : بعمر ((     

نيابة عن الكسرة ألنه ال ينصرف واملانع له من الصرف علتان فرعيتان من علل تسع ومها 
  . العلمية والعدل 

  )) . مررت بعثمان : (( الرابع حنو     
  .فعل وفاعل )) : مررت ((     
جره  ، وعالمةجار وجمرور ، الباء حرف جر ، عثمان اسم جمرور بالباء )) : بعثمان ((     

الفتحة نيابة عن الكسرة ألنه اسم ال ينصرف واملانع له من الصرف علتان فرعيتان من علل 
  . مية وزيادة األلف والنون لَ تسع ، ومها العَ 

  )) .مررُت بفاطمة وزينب وطلحة (( : اخلامس حنو     
  .فعل وفاعل )) :  مررتُ ((     
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جره  ، وعالمةجار وجمرور ، الباء حرف جر ، فاطمة اسم جمرور بالباء )) : بفاطمة ((     
الفتحة نيابة عن الكسرة ألنه اسم ال ينصرف واملانع له من الصرف علتان فرعيتان من علل 

، وزينب الواو عاطفة زينب معطوف على فاطمة ، واملعطوف تسع ، ومها العلمية والتأنيث 
جره الفتحة نيابة عن الكسرة ألنه اسم ال ينصرف واملانع له من  ، وعالمةعلى ارور جمرور 

  . الصرف علتان فرعيتان من علل تسع ، ومها العلمية والتأنيث املعنوي 
، له واملعطوف على ارور جمرور الواو عاطفة ، طلحة معطوف على ما قب)) : وطلحة ((     

جره الفتحة نيابة عن الكسرة ؛ ألنه اسم ال ينصرف واملانع له من الصرف علتان  وعالمة
  . فرعيتان من علل تسع وهم العلمية والتأنيث اللفظي 

  )) : مررُت بأمحد وزيد : (( السادس حنو     
  .فعل وفاعل )) : مررت ((     
جره  ، وعالمةوجمرور ، الباء حرف جر ، أمحد اسم جمرور بالباء جار )) : بأمحد ((     

الفتحة نيابة عن الكسرة ألنه اسم ال ينصرف واملانع له من الصرف علتان فرعيتان من علل 
  . تسع ومها العلمية ووزن الفعل 

، واملعطوف على ارور جمرور ، الواو عاطفة ، يزيد معطوف على أمحد )) : ويزيد ((     
جره الفتحة نيابة عن الكسرة ألنه اسم ال ينصرف واملانع له من الصرف علتان فرعيتان  عالمةو 

  . من علل تسع وهم العلمية ووزن الفعل 
  )) . مررُت بسكران وُأَخَر وأفضل : (( السابع حنو     
  .فعل وفاعل )) : مررت ((     
جره  ، وعالمةاسم جمرور بالباء  جار وجمرور ، الباء حرف جر ، سكران)) : بسكران ((     

واملانع له من الصرف علتان فرعيتان من علل ، الفتحة نيابة عن الكسرة ألنه اسم ال ينصرف 
    .    تسع ومها الوصفية وزيادة األلف والنون 

، الواو عاطفة ، أخر معطوف على سكران ، املعطوف على ارور جمرور )) : وُأخر ((     
واملانع له من الصرف علتان ، تحة نيابة عن الكسرة ألنه اسم ال ينصرف جره الف وعالمة

  . فرعيتان من علل تسع ومها الوصفية والعدل 
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جره الفتحة  ، وعالمةمعطوف على ما قبله ، واملعطوف على ارور جمرور )) : وأفضل ((     
رعيتان من علل تسع واملانع له من الصرف علتان ف، نيابة عن الكسرة ألنه اسم ال ينصرف 

  . ومها الوصفية ووزن الفعل 
  )) . مررُت حبمراء وحبلى : (( الثامن حنو     
  .فعل وفاعل )) : مررت ((     
جره  ، وعالمةجمرور ، الباء حرف جر ، محراء اسم جمرور بالباء و جار )) : حبمراء ((     

من الصرف علة واحدة تقوم مقام ألنه اسم ال ينصرف واملانع له ؛ الفتحة نيابة عن الكسرة 
  . العلتني وهي ألف التثنية املمدودة 

، الواو عاطفة ، حبلى معطوف على محراء ، واملعطوف على ارور جمرور )) : وحبلى ((     
جره فتحة مقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر ألنه اسم مقصور معتل اآلخر  وعالمة

ن الكسرة ألنه اسم ال ينصرف واملانع له من الصرف علة واحدة وهذه الفتحة نيابة ع، باأللف 
  . تقوم مقام العلتني وهي ألف التأنيث املقصورة 

  . مررت مبساجد ومصابيح : املثال التاسع حنو     
مررت فعل وفاعل ، حد الفعل مر ، والتاء ضمري متصل مبين على الضم حمله رفع على     

  . الفاعلية 
جره  ، وعالمةجار وجمرور ، الباء حرف جر ، مساجد اسم جمرور بالباء )) :  مبساجد((     

ألنه اسم ال ينصرف واملانع له من الصرف علة واحد تقوم مقام ؛ الفتحة نيابة عن الكسرة 
  . العلتني وهي صيغة منتهى اجلموع 

ارور  واملعطوف على، الواو عاطفة ، مصابيح معطوف على مساجد )) : ومصابيح ((     
واملانع له من الصرف علة ؛ الفتحة نيابة عن الكسرة ألنه اسم ال ينصرف  هجر  ، وعالمةجمرور 

  .واحدة تقوم مقام العلتني وهي صيغة منتهى اجلموع 
  : وقد نظم بعضهم هذه العلل فقال     

  رّكب وزد عجمة فالوصف قد كمال***      اجمع وزن عادًال أنث بمعرفة
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  ] : يه تنب[ 
  

حمل املنع من الصرف يف املذكورات إذا مل تضف أو تقع بعد اْل فإن أضيفت أوقعت بعد     
  . مررُت بأفضلكم وباألفضل : ال جرت بالكسرة حنو 

  : وإعرابه     
  .فعل وفاعل )) : مررت ((     
جره  المة، وعجار وجمرور ، الباء حرف جر ، أفضلكم جمرور بالباء )) : بأفضلكم ((     

، الكسرة الظاهرة يف آخره ، أفضل مضاف والكاف ضمري مبين على الضم حمله جر باإلضافة 
  . وامليم عالمة اجلمع 

الباء حرف جر ، األفضل اسم . الواو عاطفة ، األفضل جار وجمرور )) : وباألفضل ((     
  . جر كسرة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةجمرور بالباء 

  

* * *  
  

فََأما السُكوُن فـََيُكوُن َعالَمًة لِْلَجزِم ِفي . السُكوُن ، َواْلَحْذُف : لِْلَجْزِم َعالَمَتاِن وَ ((     
  )) .اْلِفْعِل اْلُمَضارِِع الصِحيِح اآلِخِر 

  

  . مل يضرب زيد : أي الذي مل يكن آخره ألفاً وال واواً وال ياًء ، حنو     
  : وإعرابه     
  . رف نفي وجزم وقلب ح)) : مل ((     
  . جزمه السكون  ، وعالمةفعل مضارع جمزوم بلم )) : يضرب ((     
  . رفعه ضمة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةفاعل ، والفاعل مرفوع )) : زيد ((     

  

* * *  
  

     )) ا اْلَحْذُف ، فـََيُكوُن َعالَمًة لِْلَجْزِم ِفي اْلِفْعِل اْلُمَضارِِع اْلُمْعَتلَعاِل  َوَأم اآلِخِر َوِفي اَألفـْ
ُعَها بثََباِت النوِن    )) .اْلِتي رَفـْ

  

مل خيش زيد ، ومل يدع ومل : هو ما كان آخره ألفاً أو واواً أو ياء ، حنو )) : املعتل اآلخر ((     
  . يرم 



 على متن اآلجروميةمفاتيح العربية 

 )

  : وإعرابه     
  . حرف نفي وجزم وقلب )) : مل ((     
جزمه حذف األلف والفتحة قلبها دليل  ، وعالمةبلم فعل مضارع جمزوم )) : خيَش ((     

  . عليها 
  .عاطفة  الواو: ومل يدُع     
  .حرف نفي وجزم وقلب : مل     
. جزمه حذف الواو ، والضمة قبلها دليل عليها  ، وعالمةفعل مضارع جمزوم بلم : يدُع     

  .والفاعل مسترت جوازًا تقديره هو 
، فعل مضارع جمزوم بلم : ي وجزم وقلب ، يرم فحرف ن: مل . الواو عاطفة : ومل يرم     

  .جزمه حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها ، والفاعل مسترت جوازًا تقديره هو  وعالمة
    وهي تفعالن ويفعالن وتفعلون : واألفعال اليت رفعها بثبات النون مخسة     

  .ومل تفعلوا ، ومل يفعلوا ، ومل تفعلي  مل تفعال ومل يفعال ،: ويفعلون وتفعلني ؛ مثاله 
  :وإعرابه     
  .مل حرف نفي وجزم وقلب     
 نويفعال. فاعل  لفجزمه حذف النون ، واأل ، وعالمةفعل مضارع جمزوم بلم : تفعال     
  .مثله 
  .مل حرف نفي وجزم وقلب :ومل تفعلوا     
  .ويفعلوا مثله . النون ، والواو فاعل  فعل مضارع جمزوم بلم ، وعالمة جزمه حذف: تفعلوا     
جزمه  ، وعالمةفعل مضارع جمزوم بلم : تفعلي . مل حرف نفي وجزم وقلب : ومل تفعلي     

  .حذف النون والياء فاعل 
  

* * *  
  

  
  
  فصل
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 .َوِقْسٌم يـُْعَرُب باْلُحُروِف . ِقْسٌم يـُْعَرُب بِاْلَحرََكاِت : ُمْعَربَاُت ِقْسَماِن الْ ((     

َواٍع فَالِذي يـُْعَرُب باْلَحرََكاِت َأْربـََعُة أَ      تْكِسيِر ، َوَجْمع الْمُع ْلُمْفَرُد ، َوجَ اِالْسُم ا: نـْ
ُترَفع بالضمة  .وكلها . لِذي َلْم يـَتِصْل بآِخرِِه َشْيٌء اْلُمَؤنِث الساِلِم ، َواْلِفْعُل اْلُمَضارُِع ا

  )) .ُتخَفض بالكسرة ، وُتجَزم بالسكون وتُنَصب بالفتحة ،  و 
  

اسم جلملة من العلم : ويف االصطالح . هو احلاجز بني الشيئني : الفصل يف اللغة     
  . مشتملة على مسائل غالًبا 

وملا أى الكالم على عالمات اإلعراب تفصيًال شرع يتكلم عليها إمجاًال ، وقد تقدم     
. ولن أضرب زيًدا والرجال . يضرب زيد والرجال واملسلمات  :مثال ذلك . تعريف املذكورات 

  . ومل أضرب زيًدا ، وإعرابه ظاهر ، ومررُت بزيد والرجال واملسلمات 
  

* * *  
  

جمع المؤنث السالم يُنصب بالكسرة ، واالسُم : وخرج عن ذلك ثالثة أشياء ((     
 اآلخر ُيْجَزم بحذف الذي ال ينصرف يخفض بالفتحة ، والفعل المضارع المعتل

  )) .آخره 
  

  .  ومررت بأمحد ومل خيَش زيد ، ومل يدُع ، ومل يرِم ، وإعرابه ظاهر ، حنو رأيت املسلمات     
 التثنية وجمع المذكر السالم ، واألسماء : والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع ((     

  ون ، وتفعلون ، يفعالن ، وتفعالن ، ويفعل: الخمسة ، واألفعال الخمسة ، وهي 
وتفعلين ؛ فأما التثنية فترفع باأللف وتنصب وتخفض بالياء ؛ وأما جمع المذكر السالم 
فيرفع بالواو  وينصب ويخفض بالياء ؛ أما األسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب باأللف 

  )) . وتجزم بحذفها وتنصب بالياء ، وأما األفعال الخمسة فترفع بالنون  ، وتخفض 
  .  نِ جاء الزيدان ، ورأيُت الزيَدان ، ومررُت بالزيديْ : مثال التثنية     

  . ، ومررُت بالزيِدينَ  ينَ جاء الزيدون ، ورأيت الزيدِ : ومثال مجع املذكر السامل     
  . جاء أبوك ، ورأيُت أباك ، ومررُت بأبيك : ومثال األمساء اخلمسة     
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ضربان ، ولن يضربا ، ومل يضربا ، وقس عليه بقية الزيدان ي: ومثال األفعال اخلمسة     
  . األفعال ، وإعرابه ظاهر 

  

* * *  
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  باب األفعال
  

َعاُل ثالثٌة األَ ((        .َضَرَب ، َوَيْضِرُب ، َواْضِرْب : ماٍض َوُمَضارٌِع ، َوَأْمٌر ، َنْحَو : فـْ
  .  فَاْلَماِضي َمْفُتوُح اآلِخِر أََبًدا    
  . َواَألْمُر مجزوم أََبًدا     
)) أَنـَْيُت : (( لِتي َيْجَمُعَها قـَْوُلَك اَألْرَبِع ازواِئِد الوالمضارع َما َكاَن ِفي أوِلِه ِإْحَدى     

  )) .َوُهَو َمْرُفوٌع أََبًدا ، َحتى َيْدُخَل َعَلْيِه نَاِصٌب َأْو َجازٌِم 
  

  . ى حدث وقع وانقطع عل ما دلّ : الفعل املاضي     
  . على حدث يقبل احلال واالستقبال  ما دلّ : واملضارع     
  . على حديث يف املستقبل  ما دلّ : واألمر     
       ﴾ َفأَْلَقى ُموَسى َعَصاهُ  ﴿قام زيد ، و : مثال املاضي     
  : وإعرابه     
  . فعل ماٍض مبين على الفتح : قام     
  . فاعل : زيد     
  . فعل ماض مبين على فتحة مقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر : ألقى     

رفعه ضمة مقدرة على األلف منع من ظهورها  ، وعالمةفاعل والفاعل مرفوع : موسى     
  . التعذر ؛ ألنه اسم مقصور معتل اآلخر باأللف 

ع من ظهورها نصبه فتحة مقدرة على األلف من ، وعالمةمفعول به منصوب : عصاه     
مضاف واهلاء ضمري مبين على الضم : عصا . التعذر ألنه اسم مقصور معتل اآلخر باأللف 

  . حمله جر باملضاف 
  .اضرب زيًدا ، واضربن يا زيد : ومثال األمر    
  : وإعرابه     
  . والفاعل مسترت وجوبًا تقديره أنت ، فعل أمر مبين على السكون :  اضربْ     
  . مفعول به منصوب : زيًدا     
     يا زيد  اضربن  :  
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فعل أمر مبين على سكون مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال احملل بالفتح : اضربْن     
  .والفاعل مسترت وجوبًا تقديره أنت والنون للتوكيد ، العارض اللتقاء الساكنني 

  . نصب بياء النداء  مبين على الضم حمله ىيا حرف نداء ، زيد منادَ : يا زيد     
  . نقوم ، ويقوم ، وتقوم و أقوم ، : ومثال املضارع     
  : وإعرابه     
يف آخره ،  ةفعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلازم عالمة رفعه ضمة ظاهر : أقوم     

 والفاعل مسترت وجوبًا تقديره أنا ، والفاعل يف نقوم مسترت وجوبًا تقديره حنن كذلك يف تقوم
  . تقديره أنت ، وأما يف يقوم وهند تقوم فالفاعل مسترت جوازًا تقديره هو أو هي 

  
* * *   

  والنواصب َعَشَرةٌ ((  
  

ُجُحوِد ، َوَحتى ، َواْلَجَواُب باْلَفاء الْ َأْن ، َوَلْن  ، َوِإذْن ، وََكْي ، َوالُم َكْي ، َوالُم : َوِهَي     
  )) .، َواْلَواِو ، َوَأْو 

  : عين أنه ينصب الفعل بواحد من عشرة حروف ي    
  . ، وبدأ ا لكوا أم الباب  أنْ : األول     
  :وإعرابه . يعجبين أن تقوم : مثاله     
هرة يف رفعه ضمة ظا ، وعالمةفعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلازم :  يعجبُ     

للوقاية ، والياء ضمري مبين على من أن والفعل ، والنون  كسبآخره والفاعل املصدر املن
  .السكون حمله نصبه على املفعولية 

  .حرف مصدري ونصب : أن     
نصبه فتحة ظاهرة يف آخره ، والفاعل مسترت  ، وعالمةفعل مضارع منصوب بأن : تقوم     

  .وجوبًا تقديره أنت 
  :وإعرابه .  زيدٌ  يقومَ  لنْ : مثاله . لن : الثاين     
  .نفي ونصب واستقبال  حرف:  لنْ     
  .نصبه فتحة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةفعل مضارع منصوب بلن : يقوم     
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  .رفعه ضمة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةفاعل ، والفاعل مرفوع : زيد     
  .أريد أن أزورك : ملن قال جوابًا . إذن ُأكرمك : مثال . ن إذ: الثالث     
  :وإعرابه     
  .وجزاء ونصب  حرف جواب: إذن     
نصبه فتحة ظاهرة يف آخره ، والفاعل مسترت  ، وعالمةفعل مضارع منصوب بإذن : أكرم     

  .وجوبًا تقديره أنا ، والكاف ضمري مبين على الفتح حمله نصب على املفعولية 
 . كي : الرابع     

نـَُها   ﴿و .  ﴾ِلَكْيالَ تَْأَسْوا  ﴿: مثاله        . العلمَ  أطلبَ  كيْ   وجئتُ .   ﴾َكْي تـََقر َعيـْ
  :وإعرابه     
  . الالم الم كي ، وكي حرف مصدري ونصب ، ال نافية : لكيال تأسوا     
  .والواو فاعل ، نصبه حذف النون  ، وعالمةفعل مضارع منصوب بكي : تأسوا     
  .حرف مصدري ونصب : كي : كي تقر عينها      
  .نصبه فتحة ظاهرة يف آخره  ة، وعالمفعل مضارع منصوب بكي : تقّر     
عني مضاف واهلاء ، رفعه ضمة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةفاعل ، والفاعل مرفوع : عني     

  .ضمري مبين على السكون حمله جر باملضاف 
  .فعل وفاعل ، كي حرف تعليل وجر : جئت : جئت كي أطلب العلم     
د كي ، وعالمة نصبه فتحة ظاهرة يف بعفعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبًا :  أطلبَ     

  .تقديره أنا آخره ، والفاعل مسترت وجوبًا 
  . نصبه فتحة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةمفعول به منصوب : العلم     

َ لِلناِس  ﴿قوله تعاىل : حنو . الم كي : اخلامس  لِتُبَـني﴾ .  
  :وإعرابه     
  .الالم الم كي     
     نصبه فتحة ظاهرة يف  ، وعالمةمنصوب بأن مضمرة جوازًا بعد الم كي فعل مضارع : تبني

  .آخره ، والفاعل مسترت وجوبًا تقديره أنت 
  .جار وجمرور : للناس     
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بـَُهمْ  ﴿الم اجلحود أي النفي ، حنو قوله تعاىل : السادس      وقوله   ﴾ َوَما َكاَن الّلُه لِيـَُعذ ،
  :وإعرابه   ﴾ لِيَـْغِفَر َهلُمْ ملْ َيُكِن الّلُه  ﴿: تعاىل 
، الواو حبسب ما قبلها ما نافية كان فعل ماض ناقص يرفع االسم وينصب اخلرب : وما كان     

  .رفعه ضمة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةاهللا اسم كان مرفوع 
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبًا بعد الم : يعذب . الالم الم اجلحود : ليعذم     

والفاعل مسترت جوازًا تقديره هو ، واهلاء ضمري ، نصبه فتحة ظاهرة يف آخره  ، وعالمة اجلحود
  .مبين على الضم حمله نصب على املفعولية وامليم عالمة اجلمع 

  : ممل يكن اهللا ليغفر هل    
  .نفي وجزم وقلب  حرف: مل     
   وعالمة ،فعل مضارع ناقص يرفع االسم وينصب اخلرب جمزوم بلم :  يكنْ     

  .جزمه السكون وحرك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنني 
  .رفعه ضمة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةاسم يكن مرفوع : واهللا     
عد الم اجلحود بفعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبًا : الالم ال اجلحود ، يغفر : ليغفر     

جمرور ، و وازًا تقديره هو ، هلم جار نصبه فتحة ظاهرة يف آخره ، والفاعل مسترت ج ، وعالمة
  .حمله جر وامليم عالمة اجلمع  جر واهلاء ضمري مبين على الضم الالم حرف

َنا ُموَسى ﴿: حىت ، حنو قوله تعاىل : السابع       حىت تدخلَ  مْ لَ أسْ : وقولك  ﴾ َحىت يـَْرِجَع إِلَيـْ
  :وإعرابه . اجلنة 
  . إىل حىت حرف غاية وجر مبعىن: حىت يرجع     
نصبه فتحة ظاهرة يف  ، وعالمةفعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبًا بعد حىت : يرجع     

  .آخره 
  .على السكون حمله جر بإىل مبين ضمري : نا . إىل حرف جر ، جار وجمرور : إلينا     
رفعه ضمة مقدرة على األلف منع من ظهورها  ، وعالمةفاعل والفاعل مرفوع : موسى     
  .ذر ؛ ألنه اسم مقصور معتل اآلخر باأللف التع
  :أسلم حىت تدخل اجلنة     
  .فعل أمر مبين على السكون ، والفاعل مسترت وجوبًا تقديره أنت : أسلم     
  .حرف تعليل وجر ، مبعىن الالم : حىت     
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 نصبه فتحة ظاهرة يف ، وعالمةفعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبًا بعد حىت : تدخل     
  .آخره ، والفاعل مسترت وجوبًا تقديره أنت 

  .نصبه فتحة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةمفعول به منصوب : اجلنة     
اجلواب بالفاء ، والواو ، أي الفاء والواو الواقعتان يف اجلواب يعين فاء : الثامن والتاسع     

  .او املعية ؛ ولذلك أمثلة و السببية و 
  :وإعرابه . يك أقبل فأحسن إل: األول     
  .فعل مبين على السكون والفاعل مسترت وجوبًا تقديره أنت : أقبل     
نصبه فتحة ظاهرة يف آخره ، والفاعل مسترت وجوبًا  ، وعالمةالفاء فاء السببية : فأحسن     

  .تقديره أنا 
  .جار وجمرور ، إىل حرف جر والكاف ضمري مبين على الفتح حمله جر : إليك     
  :وإعرابه كذلك . قبل وأحسن إليك أ    
الواو واو املعية ، أحسن فعل  مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبًا بعد واو : وأحسن     

  .املعية 
  :وإعرابه . رب وفقين فأعمل صاحلًا : الثاين     
     نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء  ، وعالمةمنادى حذفت منه ياء النداء منصوب : رب
املناسبة ، رب مضاف ، وياء  من ظهورها اشتغال احملل حبركة لم احملذوفة للتخفيف منعاملتك

  .املتكلم احملذوف مضاف إليه مبين على السكون حمله جر باملضاف 
كون ، والفاعل مسترت وجوبًا تقديره أنت والنون سوفق فعل دعاء مبين على ال: وفقين     

  .ون حمله نصب على املفعولية والياء ضمري مبين على السك. للوقاية 
الفاء فاء السببية ، أعمل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبًا بعد فاء السببية : فأعمل     

  .نصبه فتحة ظاهرة يف آخره ، والفاعل مسترت وجوبًا وتقديره أنا  ، وعالمة
  .نصبه فتحة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةمفعول به منصوب  :صاحلًا     
  .فقين وأعمل صاحلًا ، وإعرابه كذلك و  ربّ     
   :، وإعرابه ﴾  َوال َتْطَغْوا ِفيِه فـََيِحل َعَلْيُكْم َغَضِيب  ﴿: الثالث     
  .ناهية : ال . عاطفة : الواو     
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والواو فاعل ، فيه جار ، جزمه حذف النون  ، وعالمةفعل مضارع جمزوم بال : تطغوا     
  .ري مبين على الكسر حمله جر وجمرور ، يف حرف جر واهلاء ضم

  .السببية فاء  فاءال: فيحل     
جار وجمرور ، على حرف جر والكاف ضمري مبين على الضم حمله جر ، وامليم : عليكم     

  .عالمة اجلمع 
رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء املتكلم منع من  ، وعالمةفاعل والفاعل مرفوع : غضيب     

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

  عار عليك إذا فعلت عظيم***      ال تنه عن خلق وتأتي مثله
  

تأيت فعل مضارع منصوب بأن مضمرة . الواو واو املعية : أي ذلك عار عظيم ، وتأيت     
  .وجوبًا بعد واو املعية 

  :وإعرابه . هل زيد يف الدار فأذهب إليه :  الرابع    
  . حرف استفهام : هل     
  . مبتدأ مرفوع باالبتداء : زيد     
  . جار وجمرور : يف الدار     
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبًا بعد : أذهب . [ الفاء فاء السببية : فأذهب إليه     

  ] .فاء السببية 
  .الواو واو املعية : إليه  أذهبُ ، و هل زيد يف الدار     
  : وإعرابه . أال تنزل عندنا فتصيب خريًا : اخلامس     
  .أداة عرض : أال     
وجوبًا تقديره  والفاعل مسترت، فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلازم : تنزل     

  .أنت 
بين على عند ظرف مكان منصوب على الظرفية ، عند مضاف ، ونا ضمري م: عندنا     

  .السكون حمله جر باملضاف 
  .الفاء فاء السببية : فتصيب     
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  .الواو واو املعية : أال تنزل عندنا وتصيب خريًا     
  :وإعرابه  .هالّ أكرمَت زيًدا فيشكر : السادس     
  .أداة حتضيض :  هال    
  .فعل وفاعل : أكرمَت     
  .مفعول به منصوب : زيًدا     
  الفاء فاء السببية ؟: فيشكَر     
  .عية املالواو واو : هال أكرمت زيًدا ويشكر     
  : وإعرابه  .ليت يل ماالً فأتصدق منه : السابع     
  .حرف متن ونصب ، ينصب االسم ويرفع اخلرب : ليت     
  .جار وجمرور : يل     
  .اسم ليت منصوب : ماالً     
  .الفاء فاء السببية : فأتصدق     
  .الواو واو املعية : ليت يل ماًال وأتصدق به     

  :وإعرابه  .لعلي أراجع الشيخ فيفهّمين املسألة : الثامن     
والياء ضمري مبين على السكون حمله . حرف ترّج ونصب ينصب االسم ويرفع اخلرب : لعل     

  .نصب اسم لعل 
  .والفاعل مسترت وجوبًا تقديره أنا ، فعل مضارع : أراجع     
  .مفعول به منصوب : الشيخ     
  .الفاء فاء السببية : فيفهمين     
  .الواو واو املعية : لعلي أراجع الشيخ ويفهمين املسألة     
  :وإعرابه ،  ﴾ ال يـُْقَضى َعَلْيِهمْ  ﴿التاسع     
  .نافية : ال     
 ، وعالمةجلازم يسم فاعله مرفوع لتجرده عن الناصب وامل فعل مضارع مبين ملا : يقضى     

  .رفعه ضمة مقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر ألنه فعل مضارع معتل اآلخر باأللف 
  .جار وجمرور : عليهم     
  .الفاء فاء السببية : فيموتوا     
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،  ﴾َويـَْعَلَم الصاِبرِيَن  أَْم َحِسْبُتْم َأن َتْدُخُلوْا اْجلَنَة َوَلما يـَْعَلِم الّلُه الِذيَن َجاَهُدوْا ِمنُكمْ  ﴿    
  .الواو واو املعية : ويعلم 

الفعل املضارع  اجلواب بعد واحد من تسعة نصبت إذا وقعت الفاء أو الواو يف] تكميل [     
األمر والدعاء والنهي واالستفهام والعرض والتحضيض ، والتمين ، والرتجي ، والنفي : ، وهي 

  :ا بعضهم فقال ه، وقد مجع
  تمّن وارج كذلك النفي قد كمل***      ادع وانه وسل واعرض لحضهممر و 

  

  .أو إذا كانت مبعىن إال أو إىل : من النواصب : العاشر     
  .ألقتلّن الكافر أو يسلم : مثال ذلك     
  : وإعرابه     
  .الالم موطئة للقسم : ألقتلّن     

ن التوكيد الثقيلة حمله رفع ، والفاعل فعل مضارع مبين على الفتح التصاله بنو : أقتلن     
  .مسترت وجوبًا تقديره أنا والنون للتوكيد 

  .مفعول به منصوب ، أو يسلم أو حرف عطف مبعىن إال : الكافر     
والفاعل مسترت جوازًا تقديره ، فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبًا بعد أو : يسلم     
  .هو 

  . ين حقي أللزمنك أو تقضي: املثال الثاين 
  :إعرابه     
 على الفتح التصاله بنون التوكيد فعل مضارع مبين: ألزمّن . الالم موطئة للقسم : أللزمّنك     

والنون للتوكيد ، والكاف ضمري مبين على . والفاعل مسترت وجوبًا تقديره أنا . الثقيلة حمله رفع 
  .الفتح حمله نصب على املفعولية 

تقضي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبًا بعد  .عطف مبعىن إىل  أو حر: أو تقضيين     
نصبه فتحة ظاهرة يف آخره ، والنون للوقاية ، والياء ضمري مبين على السكون حمله  ، وعالمةأو 

  .نصب على املفعولية 
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نع من منصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء املتكلم  ، وعالمةمفعول ثان منصوب : حقي     
حق مضاف ، وياء املتكلم مضاف إليه مبين على . شتغال احملل حبركة املناسبة ظهورها ا

  .السكون حمله جر باملضاف 
  

* * *  
  

  : َواْلَجَوازُِم َثَماِنَيَ◌َة َعَشَر ، َوِهَي ((     
 َعاِء ، وِإْن ، نـْهِي َوالد الِفي ) ال ( ْمِر َوالدَعاِء ، َو األَ َلْم ، َوَلما ، و ألْم ، وألما ، َوالُم  

َفَما ،  َوَما ، َوَمْن ، َوَمْهَما ،  َوِإذَما ، وأي ، َوَمَتى ، َوأَياَن ، وأَْيَن ، َوأَنى ، َوَحْيثَُما ، وََكيـْ
  )) .شْعِر خاصة الَوِإذاً ِفي 

  

الً يعين أن األدوات اليت جتزم الفعل املضارع مثانية عشر جازًما ، وهي قسمان قسم جيزم فع    
  .واحًدا ، وقسم جيزم فعلني 

  : ، وإعرابه  ﴾ ملَْ يَِلدْ  ﴿: قوله تعاىل : حنو  لم ،: من الجوازم : األول     
  .حرف نفي وجزم وقلب )) : مل  ((     
مسترت جوازًا تقديره  لجزمه السكون والفاع ، وعالمةفعل مضارع جمزوم بلم )) : يلد ((     
  .هو 
  . ﴾ َلما َيُذوُقوا َعَذابِ  ﴿: حنو قوله تعاىل  ا ،لم : الثاني     

  : وإعرابه 
  .ملا حرف نفي وجزم وقلب )) : ملا ((     
  . والواو فاعل ، جزمه حذف النون  ، وعالمةفعل مضارع جمزوم بلما )) : يذوقوا ((     
تكلم نصب فتحة مقدرة على ما قبل ياء امل ، وعالمةمفعول به منصوب )) :  عذاب ((     

  . منع من ظهورها اشتغال احملل حبركة املناسبة 
مضاف وياء املتكلم احملذوفة ختفيفًا مضاف إليه مبين على السكون حمله )) : عذاب ((     

  . ما ذاقوا عذايب اآلن جر باملضاف ، أي إىل 
  : إعرابه و  ، ﴾ َأملَْ َنْشرَْح َلَك َصْدَركَ  ﴿: ، حنو قوله تعاىل  ألم)) : الثالث ((     

  .اهلمزة للتقرير ، مل حرف نفي وجزم وقلب )) : أمل ((     
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جزمه السكون ، والفاعل مسترت وجوباً  ، وعالمةفعل مضارع جمزوم بلم )) : نشرح ((     
  . تقديره حنن 

  . جار وجمرور )) : لك ((     
الفتح  مضاف والكاف ضمري مبين على: صدرك . مفعول به منصوب )) : صدرك ((     

  .حمله جر باملضاف 
  . وإعرابه . أملا ُأحسن إليك : ، حنو  أَلما: الرابع     
  . اهلمزة للتقرير ، ملا حرف نفي وجزم وقلب )) : أملا ((     
والفاعل مسترت وجوبًاً◌ . جزمة السكون  ، وعالمةفعل مضارع جمزوم بلما )) : ُأحسن ((     

  . تقديره أنا 
  . جار وجمرور  )) :إليك ((     
  ، ﴾ لِيُنِفْق ُذو َسَعٍة من َسَعِتهِ  ﴿: ، حنو قوله  الم األمر والدعاء: الخامس     

  : وإعرابه 
جزمه السكون  ، وعالمةالالم مل األمر ، ينفق فعل مضارع جمزوم بالم األمر )) : لينفق ((     
 .  

و نيابة عن الضمة ؛ ألنه من األمساء رفعه الوا ، وعالمةفاعل ، والفاعل مرفوع )) : ذو ((     
  . ذو مضاف . اخلمسة 

من [ جره كسرة ظاهرة يف آخره ،  ، وعالمةمضاف إليه جمرور باملضاف )) : سعة ((     
سعته حرف جر سعة اسم جمرور مبن ، سعة مضاف واهلاء ضمري مبين على الكسر حمله جر 

  ] . باملضاف 
َنا َربكَ  ﴿: ىل ومثال الم الدعاء حنو قوله تعا        ﴾ لِيَـْقِض َعَليـْ

  : وإعرابه 
جزمه حذف  ، وعالمةمل الدعاء ، يقض فعل مضارع جمزوم بالم الدعاء )) :  الالم((     

  . الياء والكسرة قبلها دليل عليها 
  ] . جار وجمرور ، وربك فاعل يقض ، والكاف مضاف إليه : علينا [     
  : وإعرابه . ختف  ال: ، حنو  عاءال في النهي والد :السادس     
  . ناهية )) : ال ((     
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 وجوباً رتجزمه السكون والفاعل مست ، وعالمةفعل مضارع جمزوم بال الناهية )) : ختف ((     
  .تقديره أنت 

  : ، وإعرابه  ﴾ الَ تـَُؤاِخْذنَا ﴿: ومثال ال يف الدعاء حنو قوله تعاىل     
  . دعائية )) : ال ((     
جزمه السكون والفاعل مسترت وجوباً  ، وعالمةتؤاخذنا فعل مضارع جمزم بال الدعائية     

  . تقديره أنت ، ونا ضمري مبين على السكون حمله نصب على املفعولية 
  : وإعرابه . عمرو زيٌد يقم يقم  إنْ : حنو . إن : السابع     
والثاين جوابه وجزاؤه ، فعل الشرط إن حرف شرط جازم جيزم فعلني  األول )) : إن يقم ((     

  . جزمه السكون  ، وعالمة، يقم فعل مضارع جمزوم بإن ألنه فعل الشرط 
  . رفعه ضمة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةفاعل ، والفاعل مرفوع )) : زيد ((     
جزمه السكون  ، وعالمةيقم فعل مضارع جمزوم بإن ألنه جواب الشرط )) : يقم عمرو ((     
  . رو فاعل عم. 

  . ﴾ َوَما تـَْفَعُلواْ ِمْن َخْريٍ يـَْعَلْمُه الّلهُ  ﴿: حنو قوله تعاىل .  ما: الثامن     
  : وإعرابه     

وجزاؤه مفعول   األول فعل الشرط والثاين جوابهالواو لالستئناف ، ما اسم جازم جيزم فعلني
  . مقدم مبين على السكون حمله نصب على املفعولية 

جزمه حذف النون والواو  ، وعالمةفعل مضارع جمزوم مبا ألنه فعل الشرط )) : لوا تفع((     
  . فاعل 

  .  جار وجمرور )) : من خري ((     
جزمه  ، وعالمةألنه جواب الشرط ، يعلم فعل مضارع جمزوم مبا )) : يعلمه اهللا ((     

اهللا فاعل ، والفاعل مرفوع  .السكون ، واهلاء ضمري مبين على الضم حمله نصب على املفعولية 
  . رفعه ضمة ظاهرة يف آخره  ، وعالمة

  .  ﴾ َمن يـَْعَمْل ُسوءاً ُيْجَز ِبهِ  ﴿: من نحو قوله تعالى : التاسع     
  : وإعرابه     
اسم شرط جازم جيزم فعلني األول فعل الشرط والثاين جوابه وجزاؤه مبين على )) : من ((     

  . بتداء السكون حمله رفع على اال
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جزمه السكون ، والفاعل مسترت جوازاً  ، وعالمةفعل مضارع جمزوم مبن )) : يعمل ((     
  . تقديره هو 

  . مفعول به منصوب )) : سوءاً ((     
جزمه  ، وعالمةفعل مضارع مبين ملا مل ُيسم فاعل جمزوم مبن ألنه جواب الشرط )) جيز ((     

  ليها ، ونائب الفاعل مسترت يل عحذف األلف والفتحة قبلها دل
  . تقدره هو ، به جار وجمرور )) : جوازاً ((     
َوقَاُلواْ َمْهَما تَْأتَِنا بِِه ِمن آيٍَة لَتْسَحَرنَا َِا َفَما َحنُْن َلَك  ﴿قوله تعاىل : حنو .  مهما: العاشر     

  ،  ﴾ ِمبُْؤِمِننيَ 
  :  وإعرابه 

ما قبلها ، قالوا فعل وفاعل ، مهما اسم شرط جازم جيزم فعلني  الواو حبسب)) : وقالوا ((     
  . والثاين جوابه وجزاؤه مبين على السكن حمله رفع على االبتداء ، األول فعل الشرط 

جزمه حذف الياء  ، وعالمةتأت فعل مضارع جمزوم مبهما ألنه فعل الشرط )) : تأتنا ((     
مسترت وجوبًا تقديره أنت ، ونا ضمري مبين على السكون والفاعل ، والكسرة قلبها دليل عليها 
  . حمله نصب على املفعولية 

  . جار وجمرور )) : به ((     
  . جار وجمرور : من آية     

تسحر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد الم  ، الالم ال كي )) : لتسحرنا ا ((     
ونا ضمري ، الفاعل مسترت وجوبًا تقديره أنت و ، نصبه فتحة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةكي 

  .  ةمبين على السكون حمله نصب على املفعولي
الفاء واقعة يف جواب مهما وما نافية ، حنن ضمري مبين على الضم حمله : فما حنن لك مبؤمنني 

  . مبؤمنني جار وجمرور واجلملة من املبتدأ واخلرب يف حمل جزم جواب الشرط . فع على االبتداء ر 
   : كقول الشاعرإْذ ما ، : الحادي عشر     

  به تـُْلف من إياه تأُمُر آتيا***      وإنك إْذ ما تأت ما أنت آُمرُ 
  :  وإعرابه     
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، توكيد ونصب تنصب االسم وترفع اخلرب  الواو حبسب ما قبلها ، إن حرف)) : وإنك ((     
ما حرف شرط جازم جيزم فعلني األول والكاف ضمري مبين على الفتح حمله نصب اسم إن ، إذْ 

  . فعل الشرط والثاين جوابه وجزاؤه 
جزمه حذف الياء  ، وعالمةفعل مضارع جمزوم بإْذما ألنه فعل الشرط )) : تأت ((     

والفاعل مسترت وجوبًا تقديره أنت ، وما اسم موصول مبعىن الذي  والكسرة قبلها دليل عليها ،
مبين على السكون حمله نصب على املفعولية ، أنت ضمري منفصل مبين على السكون حمله رفع 

  . على االبتداء والتاء حرف خطاب 
خرب املبتدأ ، به جار وجمرور ، تلف فعل مضارع جمزوم بإذما ألنه جواب )) : آمر ((     

جزمه حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها ، من اسم موصول مبين على  ، وعالمةلشرط ا
  إيا ضمري منفصل . السكون حمله نصب على املفعولية 

  مفعول مقدم لتأمر مبين على السكون حمله نصب واهلاء حرف دال على الغيبة 
  . آتيا مفعول ثاين لتلف . فعل مضارع )) : تأمر ((     
  .           بالفعل فاعالً له  وإنك فعلت الشيء الذي أنت آمر غريك بفعله جتد من تأمره: عىن وامل    
  .  ﴾أَيّاً ما َتْدُعواْ فـََلُه اَألْمسَاء احلُْْسَىن  ﴿: أي حنو  قوله تعاىل : الثاين عشر     
  : وإعرابه     
نصبه فتحة ظاهرة  ، وعالمةوب منص مقدمٌ  زم جيزم فعلني مفعولٌ ااسم شرط ج)) : أيا ((     

  . يف آخره ، ما صلة 
، جزمه حذف النون  ، وعالمةفعل مضارع جمزوم بأيا ألنه فعل الشرط )) : تدعوا ((     

  . والواو فاعل 
  . الفاء واقعة يف جواب أيا : فله     
  . مبتدأ مؤخر : واألمساء . جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب مقدم )) : له ((     

، واجلملة من املبتدأ واخلرب يف حمل جزم مرفوع صفة لألمساء وصفة املرفوع )) : احلسىن ((     
  . جواب الشرط 

  : حنو قول الشاعر ، متى : الثالث عشر     
  متى أضع العمامة تعرفوني                                   

  :وإعرابه     
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األول فعل الشرط ، والثاين جوابه وجزاؤه مبين اسم شرط جازم جيزم فعلني :  ))مىت ((     
  . حمله نصب على الظرفية  نعلى السكو 

جزمه السكون وحرك  ، وعالمةفعل مضارع جمزوم مبىت ؛ ألنه فعل الشرط )) : أضع ((     
  . بالكسر اللتقاء الساكنني ، والفاعل مسترت وجوباً تقديره أنا 

   .مفعول به منصوب )) : العمامة ((     
جزمه حذف النون  ، وعالمةفعل مضارع جمزوم مبىت ؛ ألنه جواب الشرط )) : تعرفوين ((     

  . والواو فاعل ، والنون للوقاية ، والياء ضمري مبين على السكون حمله نصب على املفعولية 
   :، حنو قول الشاعر أيان : الرابع عشر     
  تعدل به الريح تننزل  فأيان ما                                

  :    وإعرابه     
  . الفاء حبسب ما قبلها     
جوابه وجزاؤه ، مبين : فعل الشرط ، والثاين : اسم شرط جازم جيزم األول )) : أيان ((     

  . على الفتح حمله نصب على الظرفية 
  . زائدة )) : ما ((     
  . جزمه السكون  ، وعالمةفعل الشرط فعل مضارع جمزوم بيان ؛ ألنه ))  : تعدل ((     
  . جار وجمرور )) : به ((     
  . فاعل )) : الريح ((     
جزمه السكون وحرك  ، وعالمةفعل مضارع جمزوم بأيان ألنه جواب الشرط )) : تنزل ((     

  . بالكسر ألجل الروّي 
وُت أَيَنَما َتُكونُواْ يُ  ﴿: ، حنو قوله تعاىل أين : الخامس عشر     

َ
   ﴾درِككُم امل

  : إعرابه     
اسم شرط جازم جيزم فعلني مبين على الفتح حمله نصب على الظرفية ، ما صلة )) : أين ((     
 .  

جزمه حذف النون ،  ، وعالمةفعل مضارع جمزوم بأين ألنه فعل الشرط )) : تكونوا ((     
  . والواو فاعل 
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جزمه  ، وعالمةوم بأين ؛ ألنه جواب الشرط يدرك فعل مضارع جمز )) : يدرككم ((     
  . السكون ، والكاف ضمري مبين على الضم حمله نصب على املفعولية وامليم عالمة اجلمع 

  . فاعل )) : املوُت ((     
  : ، حنو قول الشاعر أنى : السادس عشر     

  تجد حطباً جزالً وناراً تأججا***      فأصبحت أنى تأتها تستجر بها
  : وإعرابه     
  الفاء حبسب ما قبلها ، أصبح فعل ماٍض ناقص من أخوات : فأصبحت     

  . اخلرب ، والتاء ضمري متصل مبين على الفتح حمله رفع اسم أصبح  بكان يرفع االسم وينص
     )) اسم شرط جازم جيزم فعلني ، األول فعل الشرط ، والثاين جوابه وجزاؤه مبين )) : أىن

  . كون حمله نصب على الظرفية على الس
جزمه حذف الياء والكسرة  ، وعالمةألنه فعل الشرط  فعل مضارع جمزوم بأىن)) : تأِت ((     

قلبها دليل عليها ، والفاعل مسترت وجوبًا تقديره أنت ، واهلاء ضمري مبين على السكون حمله 
  . نصب على املفعولية 

جزمه السكون ،  ، وعالمةأت ، وبدل ازوم جمزوم فعل مضارع بدل من ت)) : تستجر ((     
  . والفاعل مسترت وجوباً تقديره أنت 

  . جار وجمرور )) : ا ((     
، جزمه السكون  ، وعالمة، ألنه جواب الشرط  ل مضارع جمزوم بأىنعف)) : جتد ((     

  . والفاعل مسترت وجوبًا تقديره أنت 
  . وب مفعول به ومنص)) : حطًبا ((     
  . صفة حلطبا ، وصفة املنصوب منصوب )) : جزالً ((     
، الواو عاطفة ، نارًا معطوف على حطًبا ، واملعطوف على املنصوب منصوب )) : ونارًا ((     

  . نصبه فتحة ظاهرة يف آخره  وعالمة
  الفاعل مسترت يعود على النار و فعل ماِض واأللف لإلطالق ، )) : تأججا ((     
  :  ، حنو قول الشاعر حيثما : السابع عشر     

  حيثما تستقم يقدر لك اهللا نجاًحا في غابر األزمان
  :وإعرابه     
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اسم شرط جازم جيزم فعلني ، األول فعل الشرط ، والثاين جوابه وجزاؤه مبين )) : حيثما ((     
  . على السكون يف حمل نصب على الظرفية 

جزمه السكون ،  ، وعالمةزوم حبيثما ؛ ألنه فعل الشرط فعل مضارع جم)) : تستقم ((     
  . لفاعل مسترت وجوبًا تقديره أنت او 

  . جزمه السكون  ، وعالمةفعل مضارع جمرور حبيثما ؛ ألنه جواب الشرط )) : يقدر ((    
  . جار وجمرور )) : لك ((     
  . فاعل )) : اهللا ((     
  . مفعول به )) : جناًحا ((     
  . غابر مضاف ، واألزمان مضاف إليه . جار وجمرور )) : يف غابر ((     

   :وإعرابه . كيفما جتلس أجلس : ، حنو كيفما : الثامن عشر     
اسم شرط جازم جيزم فعلني ، األول فعل الشرط ، والثاين جوابه وجزاؤه )) : كيفما ((     

  . مبين على السكون حمله نصب على الظرفية 
جزمه السكون ،  ، وعالمةفعل مضارع جمزوم بكيفما ألنه فعل الشرط )) : لس جت((     

  . والفاعل مسترت وجوبًا تقديره أنت 
جزمه السكون ،  ، وعالمةفعل مضارع جمزوم بكيفما ؛ ألنه جواب الشرط )) : أجلس ((     

  .والفاعل مسترت وجوبًا تقديره أنا 
أن مما جيزم فعلني زيادة على الثمانية عشر إذا وال :  يعين) وإذا يف الشعر خاصة : قوله (     

  : جيزم ا إال يف النظم دون النثر حنو قول الشاعر 
  وإذا تصبك خصاصة فتجمل***      استغن ما أغناك ربك بالغنى

  :وإعرابه     
فعل أمر مبين على ما جيزم به مضارعه وهو حذف الياء والكسرة قبلها )) :  استغن( (    

  . دليل عليها ، والفاعل مسترت وجوبًا تقديره أنت ، ما مصدرية ظرفية 
والكاف ضمري مبين على الفتح حمله النصب على ، أغىن فعل ماض )) : أغناك ((     

  . املفعولية 
  . جار وجمرور )) : بالغىن ((     
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األول فعل الشرط  الواو لالستئناف ، إذا اسم شرط جازم جيزم فعلني ،)) : وإذا تصبك ((     
، والثاين جوابه وجزاؤه مبين على السكون حمله نصب على الظرفية ، تصب فعل مضارع جمزوم 

جزمه السكون ، والكاف ضمري مبين على الفتح حمله نصب  ، وعالمةبإذا ألنه فعل الشرط 
  . على املفعولية 

مبين على السكون وحرك الفاء واقعة يف جواب الشرط ، جتمل فعل أمر )) : فتجمل ((     
بالكسر ألجل الروي ، والفاعل مسترت وجوبًا تقديره أنت ، واجلملة من الفعل والفاعل يف حمل 

  . جزم جواب الشرط 
  

* * *  
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  باب مرفوعات األسماء
َعٌة ((        اْلَمْرُفوَعاُت َسبـْ

)) َكاَن (( فَاِعُلُه ، َوْاُلْمَبتَدُأ ، َوَخبَـُرُه ، َواْسُم  لِذي َلْم ُيَسم اَفاِعُل ، َواْلَمْفُعوُل الْ : َوِهَي 
نـْعُت ، ال: َوالتابُع لِْلَمْرُفوِع ، َوُهَو َأْربَعُة َأْشَياَء ، َوَأَخَواتَِها )) ِإن (( َوَأَخَواِتَها ، َوَخبَـُر 

  )) .َواْلعْطُف ، َوالتـوِْكيُد ، َواْلَبَدُل 
  

  .جاء زيد ، والفىت ، والقاضي ، وغالمي : مثال الفاعل     
  .معروف مما سبق : وإعرابه     
  .، والفىت ، والقاضي ، وغالمي  ُضرب زيدٌ : ومثال املرفوع الذي مل يسم فاعله     

  :وإعرابه     
  .فعل ماض ملا مل يسم فاعله : ُضرب     
  . رفعه ضمة ظاهرة يف آخره ، وعالمةنائب فاعل مرفوع :  زيدٌ     
رفعه ضمة مقدرة  وعالمة [معطوف على زيد ، واملعطوف على املرفوع مرفوع : والفىت     

ضمة مقدرة على الياء ، وغالمي ضمة مقدرة على ما قبل ياء : على األلف ، والقاضي 
  ] .املتكلم كما هو معروف 

  . ابه معروف وإعر . زيٌد قائم : ومثال املبتدأ واخلرب     
  :وإعرابه  . قائًما  كان زيدٌ : ن وأخواا ومثال اسم كا    
  .فعل ماض ناقص يرفع االسم وينصب اخلرب : كان      
  .رفعه ضمة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةاسم كان مرفوع : زيد     
  .نصبه فتحة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةخرب كان منصوب : قائًما     
  :عرابه وإ. إن زيًدا قائم : ومثال اسم إن وأخواا     
     االسم وترفع اخلرب ، تنصب حرف توكيد ونصب :  إن.  
  .نصبه فتحة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةاسم إن منصوب : زيًدا     
  .رفعه ضمة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةخرب إن مرفوع : قائم     
  :وإعرابه . جاء زيد الفاضل : ومثال التابع للمرفوع [     
  .ى الفتح فعل مبين عل: جاء     
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  .رفعه ضمة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةفاعل والفاعل مرفوع : زيد     
رفعه ضمة  ، وعالمةنعت لزيد ، والنعت يتبع املنعوت يف إعرابه تبعه يف الرفع : الفاضل     

  .ظاهرة يف آخره 
  .جاء زيد وعمرو ، وإعرابه معروف : ومثال العطف     
  : وإعرابه . جاء زيد أخوك : ومثال البدل     
  .فاعل : فعل ماض ، زيد : جاء     
رفعه الواو  ، وعالمةبدل من زيد ، والبدل يتبع املبدل منه يف إعرابه تبعه يف الرفع : أخوك     

والكاف ضمري مبين على الفتح ، مضاف : أخو . نيابة عن الضمة ؛ ألنه من األمساء اخلمسة 
  .حمله جر باملضاف 

  :وإعرابه . جاء زيد نفسه  :ومثال التوكيد     
  .فاعل :  فعل ماض ، زيدٌ : جاء     
رفعه ضمة  ، وعالمةتوكيد لعمرو ، والتوكيد يتبع املؤكد يف إعرابه تبعه يف الرفع : نفس     

  ] .نفس مضاف واهلاء ضمري مبين على الضم حمله جر باملضاف . ظاهرة يف آخره 
  .الفاضل عمر نفسه أخوك وعمرو جاء الرجل : واملثال اجلامع للتوابع    
  : وإعرابه     
  .فعل ماض : جاء     
  .فاعل : الرجل     
  .نعت للرجل : الفاضل     
  .عطف بيان على الرجل : عمر     
  .توكيد للرجل : نفسه     
  .بدل من الرجل : أخوك     
  .معطوف على الرجل : الواو حرف عطف ، عمرو : وعمرو     

  

* * *  
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  الفاعل باب
  

َلُه ِفْعُلهُ الْ َمْرُفوُع الْ االسم : َفاِعُل ُهَو الْ ((      بـْ ظَِاهٍر ، : َوُهَو َعَلى ِقْسَمْين .  َمْذُكوُر قـَ
  .َوُمْضَمٍر 

اَم قَاَم زَْيٌد ، َويـَُقوُم زَْيٌد ، َوقَاَم الزْيَداِن ، َويـَُقوُم الزْيَداِن ، َوقَ : فَالظاِهُر ؛ نْحَو قـَْوِلَك     
رَجاُل ، َوقَاَمْت ِهْنٌد ، َوتُقوُم ِهْنٌد ، الرَجاُل ، َويـَُقوُم الالزْيُدوَنَ◌َ◌ ، َويـَُقوُم الزْيُدوَن ، َوقَاَم 

ُهُنوُد ، الْ َوقَاَمِت اْلِهْنَداِن ، َوتـَُقوُم اْلِهْنَداِن ، َوقَاَمِت اْلِهْنَداُت ، َوتـَُقوُم اْلِهْنَداُت ، َوقَاَمِت 
ُهُنوُد ، َوقَاَم َأُخوَك ، َويـَُقوُم َأُخوَك ، َوَقاَم ُغالِمي ، َويـَُقوُم ُغالِمي ، َوَما َأْشَبَه الْ وُم َوتـَقُ 

  )) .َذِلَك 
  

حنو قولك : قوله ملا ذكر املرفوعات إمجاًال ذكرها تفصيًال على سبيل اللف والنشر املرتب ،     
عشرة مع الفعل املاضي ، وعشرة مع املضارع  قام زيد ويقوم زيد إىل آخره ، هذه عشرون مثاالً 

  .وكلها أمساء ظاهرة وإعراا معروف مما تقدم ، 
  

* * *  
  

َنا ، َوَضَرْبَت ، َوَضَرْبِتِ◌ ، : َوْاُلمْضَمُر ِاثَنا َعَشَر ، نْحَو قـَْوِلَك ((      َضَرْبُت ، َوَضَربـْ
ُتن ، َوَضَربَ  ُتْم ، َوَضَربـْ ُتَما ، َوَضَربـْ   )) .، َوَضَرَبْت ، َوَضَربَا ، َوَضَربُوا ، وضربن  َوَضَربـْ

  

سبعة : ضمريًا  لى الفاعل املضمر وهو اثنا عشرملا قدم الكالم على الفاعل الظاهر تكلم ع    
للمعظم نفسه أو معه غريه ، : للمتكلم ، وضربنا : للحاضر ، ومخسة للغائب ، ضربُت 

للمخاطبني ، :  للمثىن ، وضربتمْ : ما وضربتُ للمخاطبة ،  للمخاطب ، وضربتِ : وضربَت 
 للمثىن الغائب ، : ا للغائبة ، وضرب: لغائب ، وضربْت ل:  للمخاطبات ، وضربَ  وضربنت
  .للغائبات : للغائبني ، وضربن : وضربوا 

  :وإعرابه     
لتاء ضمري متصل مبين على الضم ، حمله رفع افعل وفاعل حد الفعل ضرب ، و : ضربُت     

  .لى الفاعلية ع
، ونا ضمري متصل مبين على السكون ، حمله رفع على كذلك فعل وفاعل  : ضربنا     

  .الفاعلية 
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  .فعل وفاعل ، والتاء ضمري متصل مبين على الفتح ، حمله رفع على الفاعلية : ضربَت     
له فعل وفاعل ، حد الفعل ضرب ، والتاء ضمري متصل مبين على الكسر ، حم: ضربِت     

  .رفع على الفاعلية 
فعل وفاعل ، والتاء ضمري متصل مبين على الضم ، حمله رفع على الفاعلية ، : ضربتما     

  .مليم واأللف حرفان داالن على التثنية  او 
فعل وفاعل ، والتاء ضمري متصل مبين على الضم ، حمله رفع على الفاعلية ، : ضربتم     

  .وامليم عالمة اجلمع 
فعل وفاعل ، والتاء ضمري متصل مبين على الضم ، حمله رفع على الفاعلية ، :  ضربنت    

  .مجع لنسوة  عالمةوالنون 
رفعه ضمة ظاهرة يف آخره ، ضرب فعل  ، وعالمةزيد مبتدأ مرفوع باالبتداء : زيد ضرب     

  .ماض والفاعل مسترت جواًزا تقديره هو 
ماض ، والتاء عالمة التأنيث ، والفاعل  هند مبتدأ ، ضربت ضرب فعل:  هند ضربت     

  .تقديره هي  امسترت جوازً 
رفعه األلف نيابة عن الضمة ؛  ، وعالمةمرفوع باالبتداء [ الزيدان مبتدأ : الزيدان ضربا     

  .السكون حمله رفع على الفاعلية  األلف ضمري مبين على، ضربا فعل وفاعل ، و ] ألنه مثىن 
ندان مبتدأ ، ضربتا ضرب فعل ماض والتاء عالمة التأنيث وحركت اهل: اهلندان ضربتا     

  .بالفتح اللتقاء الساكنني  واأللف ضمري متصل مبين على السكون حمله رفع على الفاعلية 
الزيدون مبتدأ ، ضربوا فعل وفاعل ، والواو ضمري متصل مبين على : الزيدون ضربوا     

  .السكون حمله رفع على الفاعلية 
ضمري متصل مبين على الفتح  نوناهلندات مبتدأ ، ضربن فعل وفاعل ، وال: اهلندات ضربن     

  .حمله رفع على الفاعلية ، وهذا كله للمضمر املتصل 
وما ضرب إال حنن ، وما ضرب إال . ما ضرب إال أنا : فهو حنو قولك : صل نفوأما امل    

أنّنت ،  ، وما ضرب إال  ما ضرب إال أنتمْ أنت ، وما ضرب إال أنِت ، وما ضرب إال أنتما ، و 
وما ضرب إال هو ، وما ضرب إال هي ، وما ضرب إال مها ، وما ضرب إال هم ، وما ضرب 

 إال هن .  
  :وإعرابه     
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  نافية ، ضرب فعل ماض ، إال أداة حصر ، أنا: ما : ما ضرب إال أنا     
  .ة ضمري منفصل مبين على السكون حمله رفع على الفاعلي

حنن ضمري منفصل مبين على الضم حمله رفع على .  كذلك : ما ضرب إال حنن ، إعرابه     
  .الفاعلية 

أنت ضمري منفصل مبين على السكون حمله رفع على الفاعلية ، والتاء :  ما ضرب إال أنتَ     
  . حرف خطاب 

  .كذلك :  ما ضرب إال أنتِ     
منفصل مبين على السكون حمله رفع على الفاعلية ، أنتما ضمري : [ ما ضرب إال أنتما     

  .، وامليم واأللف حرفان داالن على التثنية ] والتاء حرف خطاب 
  .اجلمع على كالذي قبله ، وامليم عالمة : وإعرابه : ما ضرب إال أنتم     
  .كذلك ، والنون عالمة مجع النسوة : ما ضرب إال أنّنت     
أداة حصر ، هو ضمري منفصل مبين على الفتح حمله رفع على : إال : ما ضرب إال هو     

  .الفاعلية 
  .كذلك : ما ضرب إال هي     
ضمري منفصل مبين على السكون حمله رفع : أداة حصر ، مها : إال : ما ضرب إال مها     

  .على الفاعلية 
  .كذلك : ما ضرب إال هم     
  ضمري : أداة حصر ، هن : عل ماض ، إال ف: نافية ، ضرب : ما : ما ضرب إال هّن     

  .على الفاعلية  منفصل مبين على الفتح حمله رفع
رُب ، ضأضرُب ، ون: وكذلك تقول مع املضارع يف االتصال واالنفصال فتقول يف االتصال     

  .وتضرُب إىل آخره ، وتقول يف االنفصال ما يضرب إال أنا إىل آخره 
  

* * *  
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  لم يسم فاعله باب المفعول الذي

  

ِفْعُل َماِضًيا َضم َأولُُه الْ فَِإْن َكاَن  .لِذي َلْم يُْذَكْر َمَعُه فَاِعُلُه اَمْرُفوُع الْ ْسُم اال: َوُهَو ((     
ْبَل آِخرِِه  ْبَل آِخرِِه ، َوِإْن َكاَن ُمَضارًِعا ُضم َأولُُه َوفُِتَح َما قـَ   .وَُكِسَر َما قـَ

  .ظَاِهٍر ، َوُمْضَمٍر : ى ِقْسَمْيِن َوُهَو َعلَ     
  .ُضِرَب زَْيٌد ، َوُيْضَرُب زَْيٌد ، َوُأْكرَِم َعْمٌرو ، َوُيْكَرُم َعْمٌرو : فَالظاِهُر َنْحَو قـَْوِلَك     

َنا َعَشَر ، َنْحَو قـَْوِلَك      َنا ، َوُضرِْبَت ، َوُضرِْبِت ، وَ : َواْلُمْضَمُر ِاثـْ ُتَما ُضرِْبُت ، َوُضرِبـْ ُضرِبـْ
ُتن ، َوُضِرَب ، َوُضرَِبْت ، َوُضرِبَا ، َوُضرِبُوا ، َوُضربن  ُتْم ، َوُضرِبـْ   )) .، َوُضرِبـْ

  

 ، ُضرب زيد ، ضرب فعل ماض مبين ملا مل يسم فاعله ، زيد نائب فاعل مرفوع : وإعرابه   
   .رفعه ضمة ظاهرة يف آخره  وعالمة

مبين ملا مل يسم فاعله مرفوع لتجرده عن الناصب واجلازم  فعل مضارع ضربُ يُ : ُيضرب زيد     
  .نائب فاعل مرفوع :  رفعه ضمة ظاهرة يف آخره ، زيدٌ  ، وعالمة

فعل ونائب فاعل ، ضرب فعل ماض مبين للمجهول ، والتاء ضمري متصل مبين : ُضربُت     
  .على الضم حمله رفع نائب فاعل ، وكذا إعراب البواقي 



 على متن اآلجروميةمفاتيح العربية 

 )

  

  والخبر  باب المبتدأ
  

  .لْفِظيِة الَعَواِمِل الْ َعِاري َعِن الْ َمْرُفوُع الْ ْسُم االهو : ُمْبَتَدأُ الْ ((     
الزْيَداِن (( وَ )) زَْيٌد قَاِئٌم : (( َنْحَو قـَْوِلَك ، ُمْسَنُد ِإلَْيِه الْ َمْرُفوُع الْ ْسُم االُهَو : َواْلَخبَـُر     

  )) .قَائُِموَن  الزْيُدونَ (( وَ )) قَاِئَماِن 
  .ظَِاهٌر َوُمْضَمٌر : و المبتدأ ِقْسَماِن     
َم ِذْكُرُه      اِهُر َما تـََقدوأنِت ، ونحُن ، وأنَت ، أنا : وهي ، والُمْضَمُر اثَنا َعَشَر . فَالظ ،

)) ٌم أنا قائ: (( وهن ؛ نحو قولك ،  وهمْ ، وهما ، وهي ، وهو ، وأنُتن ،  وأنُتمْ ، وأنُتما 
  )) .وما أشبه ذلك )) نحُن قائمون ((و 

  :وإعرابه     
  .رفعه ضمة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةمبتدأ مرفوع باالبتداء  زيدٌ :  قائمٌ  زيدٌ     
  .رفعه ضمة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةخرب املبتدأ مرفوع باملبتدأ : قائم     
  : الزيدان قائمان     
  .رفعه األلف نيابة عن الضمة ألنه مثىن  ، وعالمةالبتداء مبتدأ مرفوع ا: الزيدان     
  .مثىن  فعه األلف نيابة عن الضمة ألنهر  ، وعالمةخرب املبتدأ مرفوع باملبتدأ : قائمان     
  :الزيدون قائمون     
رفعه الواو نيابة عن الضمة ؛ ألنه مجع مذكر  ، وعالمةمبتدأ مرفوع باالبتداء : الزيدون     

  .سامل 
رفعه الواو نيابة عن الضمة ؛ ألنه مجع مذكر  ، وعالمةخرب املبتدأ مرفوع باملبتدأ :  قائمون    

  .سامل ، وكذلك ما أشبهه 
  .أنا قائم : وإعراب املضمر     
  .ضمري منفصل مبين على السكون حمله رفع على االبتداء : أنا     
  .فعه ضمة ظاهرة يف آخره ر  ، وعالمةخرب املبتدأ مرفوع باملبتدأ : قائم     
  .حنن ضمري منفصل مبين على الضم حمله رفع على االبتداء : حنن قائمون     
رفعه الواو نيابة عن الضمة ألنه مجع مذكر  ، وعالمةخرب املبتدأ مرفوع باملبتدأ : قائمون     

  .سامل 
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،  ذا أنتِ ضمري منفصل مبين على السكون والتاء حرف خطاب ، وك أنْ : أنت قائم     
  . ، وأنتما ، وأننت   وأنتمْ 
  .هو ضمري منفصل مبين على الفتح حمله رفع على االبتداء وكذا هي قائمة : هو قائم     
  . مها ضمري منفصل مبين على السكون ، وكذا هم : مها قائمان     
     هن ضمري منفصل مبين على الفتح حمله رفع على االبتداء : قائمات  هن.  
رفعه ضمة  ، وعالمةخرب املبتدأ مرفوع على االبتداء ،  قائمات خرب املبتدأ : قائمات     

  .ظاهرة يف آخره 
  .مفرٌد ، و غير ُمفرٍد : والَخبُر ِقسَماِن ((     
  )) .زيٌد قاِئٌم (( فالُمفَرُد نحو     
و ، و الِفعُل مع فاِعِلِه ، والظرُف ، الجار و المجُروُر : وغيُر المْفرِد أْربـََعُة أشَياَء     

و زيٌد ، أبُوه  وزيٌد قامَ ، وزيٌد عنَدك ، ِر زيٌد في الدا: ((المبَتَدُأ مع َخَبره ؛ نحو قوِلك 
  )) .جاريـَُتُه ذاهَبٌة 

زيد قائم ، والزيدان قائمان ، والزيدون : املفرد هنا ما ليس مجلة وال شبهها ، حنو قولك     
  .قد تقدم إعرابه و  وما أشبه ذلك. قائمون 

فاجلملة الفعل مع فاعله ، واملبتدأ مع خربه ؛ وشبه اجلملة : واجلملة وشبهها أربعة أشياء     
  .زيد يف الدار : اجلار مع جمروره والظرف ؛ وإعرابه 

  .مبتدأ مرفوع باالبتداء : زيد     
  .و استقر يف الدار جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب املبتدأ تقديره كائن أ: يف الدار     
  .زيد مبتدأ : زيد عندك     
نصبه فتحة ظاهرة يف آخره متعلق مبحذوف  ، وعالمةظرف منصوب على الظرفية : عند     

عند مضاف والكاف ضمري مبين على الفتح حمله . خرب املبتدأ والتقدير كائن أو استقر عندك 
  .جر باملضاف 

  :زيد قام أبوه     
  .مبتدأ : زيد     
  .فعل ماض مرفوع : قام     
  فاعل ، أبو مضاف ، واهلاء ضمري مبين على الضم حمله جر باملضاف ، : أبو     



 على متن اآلجروميةمفاتيح العربية 

 )

  .واجلملة من الفعل والفاعل يف حمل رفع خرب املبتدأ 
  : زيد جاريته ذاهبة     
  .رفعه ضمة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةمبتدأ مرفوع باالبتداء : زيد     
  .مضاف ، واهلاء ضمري مبين على الضم حمله جر باملضاف : جارية . دأ ثاين مبت: جاريته     
خرب املبتدأ الثاين مرفوع ، واجلملة من املبتدأ الثاين وخربه يف حمل رفع خرب املبتدأ : ذاهبة     

  .األول 
  

* * *  
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  الخبرب العوامل الداخلة على المبتدأ و با
  

  .َوَظن َوَأَخَواتـَُها ، َوِإن َوَأَخَواتـَُها ، َن َوَأَخَواتـَُها َكا: َوِهَي ثالثُة َأْشيَاَء ((     
، َوَأْمَسى ، َكاَن : َوِهَي ، َخبَـَر الْ َوتـَْنِصُب ، ْسَم االفَِإنـَها تـَْرَفُع : فََأما َكاَن َوَأَخَواتـَُها     

َوَما ، َوَما فَِتَئ ، َوَما انَفك ، ا زَاَل َومَ ، َولَْيَس ، َوَصاَر ، َوبَاَت ، َوَظل ، َوَأْصَبَح َوَأْضَحى 
  .َوَما َداَم ، َبِرَح 
َها نْحَو      : تـَُقوُل ، ْح َوَأْصب، َوُيْصبُح ، َأْصَبَح وَ ، وَُكْن ، َوَيُكوُن ، َكاَن : َوَما َتَصرَف ِمنـْ

  . ))َوَما َأْشَبَه ذِلَك . َولَْيَس َعْمرو َشاِخًصا ، َكاَن زَْيٌد قَِائًما 
  

العوامل هنا تسمى النواسخ ألا تنقل حكم املبتدأ واخلرب إىل حكم آخر ، فكان وأخواا     
  . ﴾ َكاَن الّلُه َغُفوراً رِحيماً  ﴿: سم وهو املبتدأ وتنصب اخلرب حنو ترفع اال

  :وإعرابه     
  .كان فعل ماض ناقص يرفع االسم وينصب اخلرب      
  .رفعه ضمة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةاسم كان مرفوع : واهللا     
  . نصبه فتحة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةخرب كان منصوب : غفورًا     
  .خرب ثان منصوب : رحيًما     
  .أمسى زيد غنًيا     
  .فعل ماض ناقص يرفع االسم وينصب اخلرب : أمسى     
  .امسها مرفوع : زيد     
  .خربها منصوب : غنًيا     
صار . بات زيد ساهرًا . صائًما  ظل زيدٌ . ورًعا  أضحى الفقيهُ . شديًدا كذلك  لربدُ أصبح ا    

  .قائًما  ليس زيدٌ . رخيًصا  السعرُ 
  فهذه الثمانية كل واحد منها بال شرط تقدم نفي أو شبهه ؟    
ا  ما زال زيدٌ     

ً
  .فعل ماض ناقص يرفع االسم وينصب اخلرب : نافية ، زال : ما : عامل

  .ما انفك عمرو جالًسا كذلك     
  .حمسًنا  ما فتَئ بكرٌ     
  .كرميًا   ما برح حممدٌ     
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 )

  :وإعرابه . متردًدا إليك  ال أصحبك ما دام زيدٌ : الثالث عشر     
  .نافية : ال     
رفعه ضمة ظاهرة يف  ، وعالمةفعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلازم : أصحب     

ضمري مبين على الفتح حمله نصب على : ترت وجوبًا تقديره أنا ، والكاف والفاعل مس، آخره 
  .مصدرية ظرفية : املفعولية ، ما 

  .فعل ماض ناقص يرفع االسم وينصب اخلرب : دام     
  .امسها مرفوع : زيد     
  .خربها منصوب : مرتدًدا     
  .جار وجمرور : إليك     
  . كن قائًما: ومثال ما تصرف منها     
فعل أمر متصرف من كان الناقصة يرفع االسم وينصب اخلرب وامسها ضمري مسترت : كن      

  .وجوبًا تقديره أنت 
  .نصبه فتحة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةخربها منصوب : قائًما     
  .  على ذلك] وقس ما بقي [     

  

* * *  
  

َوَأن ، َوَلِكن ،  ِإن ،: َوِهَي ، ُع اْلَخبَـَر ُب االْسَم َوتـَْرفَ َوَأما ِإن َوَأَخَواتـَُها ، فَِإنـَها تـَْنصِ ((     
. ِإن زَْيًدا قَاِئٌم ، َولَْيَت َعْمًرا َشاِخٌص ، َوَما َأْشَبَه َذِلَك : وََكَأن ، َولَْيَت ، َوَلَعل ، تـَُقوُل 

اِك ، وََكَأن لِلتْشبيِه ، َولَْيَت لِلتمني ، َوَلَعل لِلتـَرجي َوَمْعَنى ِإن َوَأن لِِلتـوِْكيِد ، َوَلِكن ِلالْسِتْدرَ 
  ))  .َوالتـَوقِع 

  

  .من العوامل ما ينصب االسم ويرفع اخلرب : القسم الثاين     
  . زيًدا قائمٌ  إنّ : مثاله     
     ينصب االسم ويرفع اخلرب ، حرف توكيد ونصب :  إن.  
  . منصوب ، وعالمة نصبه فتحة ظاهرة يف آخره ا امسه: زيًدا     
  . يف آخره خربها مرفوع ، وعالمة رفعه ضمة ظاهرة: قائم     
  . بلغين أن زيًدا منطلق     
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 )

والياء ضمري مبين على السكون حمله نصب على ، والنون للوقاية ، فعل ماض : بلغ     
  .املفعولية 

     سم وترفع اخلرب حرف توكيد ونصب ، تنصب اال: أن .  
  .خربها : منطلق . امسها : زيًدا     
     ] وما دخلت عليه يف تأويل مصدر فاعل بلغ  وأن. [  
  . قام القوم لكن عمرًا جالسٌ     
  .فعل ماض : قام     
  .فاعل : القوم     
  .حرف استدراك ونصب تنصب االسم وترفع اخلرب : لكن     
  ] .خربها : لس وجا. امسها : عمرًا [     
  : كأن زيًدا أسدٌ      
  .تنصب االسم وترفع اخلرب ، حرف تشبيه ونصب : كأن      
  :ليت عمرًا شاخص     
  .تنصب االسم وترفع اخلرب ، حرف متّن ونصب : ليت     
  :لعل احلبيب قادم     
  .تنصب االسم وترفع اخلرب ، حرف ترّج ونصب : لعل     
واالسم [ تنصب االسم وترفع اخلرب ، ، ل حرف توقع ونصب لع: لعل زيًدا هالك     

  ] .املنصوب امسها ، واملرفوع خربها 
  

* * *  
  

، َوَأما ظَنَـْنُت َوَأَخَواتـَُها ؛ فَِإنـَها تـَْنِصُب اْلُمْبَتَدَأ َواْلَخبَـَر َعَلى أَنـُهَما َمْفُعوالِن لها ((     
، َواتَخْذُت ، َوَوَجْدُت ، َوَعِلْمُت ، َورَأَْيُت ، َوزََعْمُت ، ُت َوِخلْ ، َوَحِسْبُت ، ظَنَـْنُت : َوِهَي 

َوَما َأْشَبَه ، َورَأَْيُت َعمًرا شاِخًصا ، ظَنَـْنُت زَْيدًا قَائًِما : َوَسِمْعُت ؛ تـَُقوُل ، َوَجَعْلُت 
  )) .ذَلَك 

  

  . من العوامل ما ينصب املبتدأ واخلرب : الثالث     
  :وإعرابه . زيًدا منطلًقا  نتُ ظن: مثاله     
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 )

والتاء ضمري متصل على الضم حمله رفع على ،  فعل وفاعل ، حد الفعل ظن :  ظننتُ     
  .الفاعلية 

  .نصبه ظاهرة يف آخره  ، وعالمةمفعول ظننت األول منصوب : زيًدا     
  .مفعوله الثاين : منطلًقا     
  .ا صديًقا ، حسبُت احلبيب قادًما زعمت بكرً . الئًحا كذلك  ِخْلُت اهلاللَ     
  ] .فهذه األربعة تفيد ترجيح وقوع املفعول الثاين [     
وهذه الثالثة تفيد . [ العلم نافًعا  رأيت الصدق منجًيا ، علمت اجلود حمبوبًا ، وجدتُ     

  ] .حتقيق وقوع املفعول الثاين 
ان يفيدان التصيري واالنتقال من حالة وهذ[ اختذُت بكرًا صديًقا ، جعلت الطني إبريًقا ،     

  ] .إىل حالة أخرى 
.  »من يرد اهللا به خريًا يفقهه يف الدين  «: مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول     
  ] :وإعرابه [ 

الضم حمله رفع على  والتاء ضمري متصل مبين على، فعل وفاعل ، حد الفعل مسع : مسعت     
  .الفاعلية 

  .مفعول مسعت األول : النيب     
ل يف حمل عوالفاعل مسترت جوازًا تقديره هو ، واجلملة من الفعل والفا، فعل مضارع : يقول     

النصب هي املفعول الثاين لسمعت ، واملعتمد عند اجلمهور أن مجلة يقول يف موضع نصب 
ت القرآن ، على احلال ؛ ألن مجيع أفعال احلواس ال تتعدى إال إىل مفعول واحد ، حنو مسع
  .وذقت الطعام ، وأبصرت زيًدا ، وملست احلرير ، ومشمت الرحيان ، وإعرابه ظاهر 

  

* * *  
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 )

  باب النعت
  

ُعوِت ِفي رَْفِعِه َوَنْصِبِه َوَخْفِضِه ((      قَاَم زَْيٌد : َوتـَْعرِيِفِه َوتـَْنِكيرِِه ؛ تـَُقوُل ، النـْعُت تَابٌع لِْلَمنـْ
  )) .َعاِقِل الْ َوَمَرْرُت بَزْيٍد ، َعاِقَل الْ زَْيًدا  َورَأَْيتُ ، َعاِقُل الْ 

  

  .               قام زيد العاقل : وإعرابه     
  . فعل ماض : قام     
  .رفعة ضمة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةوالفاعل مرفوع ، فاعل : زيد     
رفعه ضمة  ، وعالمةفع والنعت يتبع املنعوت يف إعرابه تبعه يف الر ، نعت لزيد : العاقل     

  .ظاهرة يف آخره 
  :رأيت زيًدا العاقل     
  .فعل وفاعل : رأيت     
  .مفعول به منصوب : زيًدا     
نصبه فتحة  ، وعالمةنعت لزيد والنعت يتبع املنعوت يف إعرابه تبعه يف النصب : العاقل     

  .ظاهرة يف آخره 
  :مررُت بزيٍد العاقل     
  .فاعل فعل و : مررُت     
جره كسرة ظاهرة يف  ، وعالمةزيد جمرور بالباء ، الباء حرف جر [ جار وجمرور : زيٍد ب    

  ] .آخره 
جره كسرة  ، وعالمةنعت لزيد ؛ والنعت يتبع املنعوت يف إعرابه تبعه يف اجلر : العاقل     

  .ظاهرة يف آخره 
  

* * *  
  

: َعَلُم ؛ َنْحَو الْ َواالْسُم ، أَنَا َوأَْنَت : ُمْضَمُر نْحَو الْ ْسُم اال: َواْلَمْعرَِفُة َخْمَسُة َأْشَياَء ((     
َهُم ؛ َنْحَو الْ َواالْسُم ، زَْيٍد َوَمكَة  ِلُف األَ ذي ِفيِه الَواالْسُم ، َهَذا ، َوهِذِه ، َوَهُؤالِء : ُمبـْ

  )) .ْربـََعِة األَ ِمْن َهِذِه  َوَما ُأِضيَف ِإَلى َواِحدٍ ، رُجُل َوالْغالُم ال: َوالالُم ؛ نْحَو 
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جاء : شامل السم اإلشارة وللموصول واملثال اجلامع لذلك كله :  واالسم املبهم: قوله     
  .غالمي ، وغالم زيد ، وغالم هذا ، وغالم الذي قام ، وغالم الرجل 

  :وإعرابه     
  ،فعل ماض : جاء     
فعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء املتكلم منع ر  ، وعالمةوالفاعل مرفوع ، فاعل : غالمي     

  .من ظهورها اشتغال احملل حبركة املناسبة 
  .مضاف ، وياء املتكلم مضاف إليه مبين على السكون حمله جر باملضاف : غالم     
معطوف على ما قبله واملعطوف على املرفوع مرفوع : غالم ] . الواو عاطفة : وغالم زيد [     

  .جره كسرة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةزيد مضاف إليه جمرور باملضاف ، ، غالم مضاف 
وغالم هذا معطوف على ما قبله ، غالم مضاف وهذا مضاف إليه مبين على السكون حمله     

  .جر باملضاف 
معطوف على ما قبله ، غالم مضاف ، : غالم ] . وغالم الذي قام ، الواو عاطفة [     

  .ه مبين على السكون حمله جر باملضاف الذي اسم موصول مضاف إلي
  .فعل ماض والفاعل مسترت جوازًا تقديره هو : قام     
واملعطوف على املرفوع [ معطوف على ما قبله ، : غالم . الواو عاطفة : وغالم الرجل     

جره كسرة ظاهرة  ، وعالمةجمرور باملضاف ] إليه [ ، غالم مضاف والرجل مضاف ] مرفوع 
  .يف آخره 

  

* * *  
  

َوتـَْقرِيُبُه ُكل َما ، َوالنِكَرُة ُكل اْسٍم َشاِئٍع ِفي ِجْنِسِه ال َيْخَتص ِبِه َواِحٌد ُدوَن آَخَر ((     
  )) .رُجِل والفرس ال: نْحُو ، ِلِف َوالالِم َعَلْيِه األَ َصَلَح ُدُخوُل 
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جاء رجل عاقل : رجل ، تقول : و معني  ، حنغري يعين أن النكرة هي االسم املوضوع لفرد     
  : وإعرابه . 

  . فعل ماض : جاء     
  . فاعل : رجل     
رفعه ضمة يف  ، وعالمةنعت لرجل والنعت يتبع املنعوت يف إعرابه تبعه يف الرفع : عاقل     

  . آخره ، وقس عليه 
  . ليهما قوله حنو الرجل والفرس ، يعين أما نكرتان قبل دخول األلف والالم ع    

  
* * *  
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 )

  باب العطف
  

، َوِإما ، َوَبْل ، َوَأْم ، َوَأْو ، َوثُم ، َفاُء الْ و ، َواُو الْ : َوِهَي ، َوُحُروُف اْلَعْطِف َعَشَرٌة ((     
  .َمَواِضِع  الْ َوَحتى ِفي بـَْعِض ، َوَلِكْن ،َوال 
َأْو َعَلى َمْخُفوٍض ، َأْو َعَلى َمْنُصوٍب نَصْبَت ، رَفـَْعَت  فَِإْن َعطَْفَت بها َعَلى َمْرُفوعٍ     

َوَمَرْرُت ، َورَأَْيُت زَْيًدا َوَعْمًرا ، قَاَم زَْيٌد َوَعْمرٌو : تـَُقوُل ، َأْو َعَلى َمْجُزوٍم َجزَِمَت ، َخَفْضَت 
  )) .َوزَْيٌد  َلْم يـَُقْم َوَلْم يـَْقُعْد ، بَزْيٍد َوَعْمرٍو 

  

  . عطف بيان ، وعطف نسق ، وهو املراد هنا : ف قسمان العط    
: الواو ، وهي املطلق اجلمع فال تدل على معية وال ترتيب حنو : األول من حروف العطف     

  ] .وإعرابه ظاهر [ جاء زيد وعمرو ، 
  .عمرو فجاء زيد : وهي للرتتيب والتعقيب حنو الفاء : الثاين     
  .جاء زيد مث  عمرو : يب والرتاخي حنو مث وهي للرتت: الثالث     
  . جاء زيد أو عمرو : أو ، وهي ألحد الشيئني أو األشياء حنو : الرابع     
  .          جاء زيد أم عمرو : أم  حنو : اخلامس     
   ﴾ ا بـَْعُد َوِإما ِفَداءفَِإما َمن  ﴿: عاىل إما حنو قوله ت: السادس     
  إما حرف ختيري ، الفاء فاء الفصيحة فإما : وإعرابه     
مفعول بفعل حمذوف تقديره متنون منا بعد ظرف مبين على الضم حمله نصب على : منا     

  . الظرفية 
  ] . فداًء كذلك [ إما حرف ختيري على الصحيح ، الواو حرف عطف : وإما فداء     
  ] . بل حرف إضراب : وإعرابه [ جاء زيد بل عمرو ، : بل ، حنو : السابع     
  ] . ال نافية [ جاء زيد ال عمرو ، : ال ، حنو : الثامن     
  .] لكن حرف عطف [ عمرًا  ما رأيت زيًدا لكنْ : لكن ، حنو : التاسع     
السمكة حىت رأسها ، وإعراب ذلك  أكلتُ : حىت يف بعض املواضع ، حنو : العاشر     

  . ظاهر 
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 )

جاء فعل ماض ، أبو فاعل : له جاء أبو حفص عمُر ؛ وإعرابه وأما عطف البيان فمثا[     
 ، وعالمةأبو مضاف حفص مضاف إليه جمرور باملضاف ، عمر عطف بيان على أبو مرفوع 

  ] . رفعه ضمة ظاهرة يف آخره 
اناً َوُيَكفْر َعنُكْم َسيَئاِتُكْم يِا أَيـَها الِذيَن آَمُنواْ إَن تـَتـُقوْا الّلَه َجيَْعل لُكْم فـُْرقَ  ﴿ومثال ازوم [     

   ﴾ َويـَْغِفْر َلُكمْ 
  : وإعرابه     
  . مبين على الضم حمله نصب بياء النداء ، ها حرف تنبيه  ىحرف نداء ، أي مناد: يا     
  . اسم موصول مبين على الياء حمله نصب نعت ألي : الذين     
  .فعل وفاعل : آمنوا     
، إن حرف شرط جازم جيزم فعلني األول فعل الشرط ، والثاين جوابه وجزاؤه :  إن تتقوا اهللا    

والواو فاعل ، واالسم ، جزمه حذف النون  ، وعالمةتتقوا فعل مضارع جمزوم ألنه فعل شرط 
جزمه  ، وعالمةالكرمي منصوب على التعظيم ، وجيعل فعل مضارع جمزوم ألنه جواب الشرط 

  . ر السكون ، لكم جار وجمرو 
  . مفعول به منصوب : فرقانًا     
  . جزمه السكون  ، وعالمةواملعطوف على ازوم جمزوم ، معطوف على جيعل : ويكفر     
  . جار وجمرور : عنكم     
  .مفعول به منصوب : سيئاتكم     
  .معطوف على ما قبله :  ويغفر    
  .) ] يغفر ( جار وجمرور ومتعلق بـ : لكم     

  

* * *  
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  باب التوكيد
  

  ، التـوِْكيُد تابٌع لِْلُمؤَكِد ِفي رَْفِعِه َوَنصْبِه َوَخْفِضِه َوتـَْعرِيِفِه ((     
: َوِهَي ، َوتـََوابُع َأْجَمَع ، َوَأْجَمُع ، وَُكل ، َواْلَعْيُن ، نـْفُس ال: َفاٍظ َمْعُلوَمٍة ، َوِهَي أَلْ َوَيُكوُن ب

َتُع ، َأْكَتُع  َوَمَرْرُت باْلَقْوِم ، َقْوَم ُكلُهْم الْ َورَأَْيُت ، قَاَم زَْيٌد نـَْفُسُه : تـَُقوُل ،  َوأَْبَصعُ ، َوأَبـْ
  . ))َأْجَمعيَن 

  

  .ل ماض عف: قام : وإعرابه     
  .فاعل : زيد     
اهرة رفعه ضمة ظ ، وعالمةوالتوكيد يتبع املؤكد يف إعرابه تبعه يف الرفع ، توكيد لزيد : نفسه     

  .يف آخره ، نفس مضاف واهلاء ضمري مبين على الضم حمله جر باملضاف 
  :رأيت القوم كلهم     
  .فعل وفاعل : رأيت     
  .مفعول به منصوب : القوم     
، كل مضاف [ والتوكيد يتبع املؤكد يف إعرابه تبعه يف النصب ، كل توكيد للقوم : كلهم      

  ] .ه جر باملضاف وامليم عالمة اجلمع واهلاء ضمري مبين على الضم حمل
  :مررُت بالقوم أمجعني     
  .فعل وفاعل : مررُت     
  .جار وجمرور : بالقوم     
الياء  هجر  ، وعالمةوالتوكيد يتبع املؤكد يف إعرابه تبعه يف اجلر ، توكيد للقوم : أمجعني     

والنون عوض [ نه مجع مذكر سامل أل؛ املكسور ما قبلها املفتوح ما بعدها نيابة عن الكسرة 
  ] .عن التنوين يف االسم املفرد 

  

* * *  
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 )

  باب البدل
  

َأْو ِفْعٌل ِمْن ِفْعٍل تَبَعُه ِفي َجِميِع ِإْعَرابِه ، َوَهَو َعَلى َأْربـََعِة من اْسٍم ،  ِإذا أُْبِدَل اْسمٌ ((     
  : َأْقَساٍم 

، َغَلِط الْ َوَبَدُل ، ْشِتَماِل االَوَبَدُل ،  ُكل الْ بَـْعِض ِمَن الْ َبَدُل وَ ،  ءِ شيْ الِمَن  ءِ شيْ الَبَدُل     
َورَأَْيُت زَْيًدا ، َونـََفَعِني زَْيٌد ِعْلُمُه ، رِغيَف ثـُلَُثُه الَوَأَكْلُت ، قَاَم زَْيٌد َأُخوَك : َنْحَو قـَْوِلَك 

  )) .فـََغِلْطَت فَأَْبَدْلَت زَْيًدا ِمْنُه َفَرَس الْ رَأَْيُت : َأَرْدَت َأْن تـَُقوَل . َفَرَس الْ 
  

والبدل ، أخوك بدل من زيد . زيد فاعل . فعل ماض : قام . قام زيد أخوك : وإعرابه     
عن الضمة ألنه من  رفعه الواو نيابة ، وعالمةيف إعرابه تبعه يف الرفع ] منه [ يتبع املبدل 

  . على الفتح حمله جر باملضاف والكاف ضمري مبين، األمساء اخلمسة ، أخو مضاف 
  ] :أكلُت الرغيف ثلثه [     
  .فعل وفاعل : أكلُت     
  . مفعول به منصوب : الرغيف     
يف إعرابه تبعه يف النصب ، وعالمة ] منه [ بدل من الرغيف ، والبدل يتبع املبدل : ثلثه     

  .ى الضم حمله جر باملضاف مضاف واهلاء ضمري مبين عل: ثلث . نصبه فتحة ظاهرة يف آخره 
  :نفعين زيد علمه     
والنون للوقاية ، والياء ضمري مبين على السكون حمله نصب على . فعل ماض : نفع     

  .املفعولية 
  .فاعل : زيد     
يف إعرابه تبعه يف الرفع ، علم مضاف ] منه [ والبدل يتبع املبدل ، بدل من زيد : علمه     

  .على الضم حمله جر باملضاف واهلاء ضمري مبين 
  .رأيت فعل وفاعل : رأيت زيًدا الفرس     
  .مفعول به منصوب : زيًدا     
  ] .والبدل يتبع املبدل منه يف إعرابه تبعه يف النصب [ زيد ،  نبدل م: الفرس     

  

* * *  
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 )

  باب منصوبات األسماء
  

َوَظْرُف ، زَماِن الَواْلَمْصَدُر َوَظْرُف  وُل بِه ،اْلَمْفعُ : َر َوِهَي اْلَمْنُصوبَاُت َخْمَسَة َعشَ     
َواْلُمَناَدى ، َوْالَمْفُعوُل ِمْن َأْجِلِه ، ، َواْلُمْسَتثْـَنى َواْسُم ال ، َوالتْمييُز ، َواْلَحاُل ، َمَكاِن الْ 

ا ، َوالتابُع لِْلَمْنُصوِب ، َوُهَو أَرْبـََعُة َواْلْمُفعوُل َمَعُه ، َوَخبَـُر َكاَن َوَأَخَواِتَها ، َواْسُم ِإن َوَأَخَواِتهَ 
  .النـْعُت َواْلَعْطُف َوالتـوِْكيُد َواْلَبَدُل : َأْشَياء 

  

  .رأيت زيًدا ، وإعرابه ظاهر : مثال املفعول به     
فعل وفاعل ، ضربًا مصدر منصوب : ضربت : ضربت ضربًا ، وإعرابه : ل املصدر اومث    

  .ه باملفعول املطلق بضربت ويعرب عن
  .صمت اليوم : ومثال ظرف الزمان     
  .جلست أمام الكعبة : ومثال ظرف املكان     
  .جاء زيد راكًبا : ومثال احلال     
  .وإعرابه ظاهر .  ﴾ َوَفجْرنَا اَألْرَض ُعُيوناً  ﴿: ومثال التمييز     
  .قام القوم إال زيًدا : ومثال املستثىن     
رجل آتاه اهللا ماًال فسلطه على [ ال حسد إال في اثنتين  «:  ����قوله : اسم ال  ومثال    

  . »] هلكته في الحق ، ورجٌل آتاه اهللا الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها 
ال نافية للجنس تنصب االسم وترفع اخلرب ، حسد اسم ال مبين معها على الفتح : وإعرابه     

  .حمله نصب 
، حرف نداء ، لطيًفا منادى منصوب : يا : يا لطيًفا بالعباد ؛ وإعرابه : ومثال املنادى     

  .نصبه فتحة ظاهرة يف آخره  وعالمة
  . اقائمً  كان زيدٌ : ومثال خرب كان وأخواا     
  .إن زيًدا قائٌم : ومثال اسم إن وأخواا     
  .مفعول ألجله منصوب :  قام زيد إجالالً لعمرو ، إجالالً : ومثال املفعول من أجله     
مفعول ] النيل [ سرت فعل وفاعل ، الواو واو املعية ، . سرت والنيل : ومثال املفعول معه     
  .ه منصوب مع
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رأيت زيًدا العاقل ، رأيت زيًدا وعمرًا ، رأيت زيًدا نفسه ، رأيت : ومثال التابع للمنصوب     
  .زيًدا أخاك 

  

* * *  
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 )

  باب المفعول به
  

  .َفَرَس الْ ِفْعُل ، نْحَو َضَرْبُت زَْيًدا َورَِكْبُت الْ ذي يـََقُع ِبِه الَمْنُصُوب ، الْ ْسُم اال: َوُهَو ( (    
  .ظَاِهٌر ، َوُمْضَمٌر : َوُهَو ِقْسَماِن     
َم ِذْكُرُه      اِهُر َما تـََقدَفِصٌل : َواْلُمْضَمُر ِقْسَماِن . فَالظ   .ُمتِصٌل ، َوُمنـْ
َضَربَِني ، َوَضَربـََنا ،  َوَضَرَبَك ، َوَضَرَبُكَما ، َوَضَرَبُكْم ، : فَاْلُمتِصُل اثَنا َعَشَر ، َوِهَي     

  .َوَضَربـََها ، َوَضَربـَُهَما ، َوَضَربـَُهْم ، َوَضَربـَُهن  ، َوَضَرَبُكن ، َوَضَربَهُ 
َفِصُل اثَنا َعَشَر ، َوِهَي      ِإيانَا ، َوِإياَك ، َوِإياُكَما ، َوِإياُكْم ، َوِإياُكن ، ِإيَاَي ، وَ : َواْلُمنـْ

 اُهناُهْم ، َوِإياُهَما ، َوِإياَها ، َوِإياُه ، َوِإيَوِإي. ((  
  

  .الفرس ، وإعرابه ظاهر  ضرُب زيًدا وركبت: ول به الظاهر مثال املفع    
والنون ، ضرب فعل ماض : ضربين زيد ٌ ، وإعرابه : ومثال املضمر املفعول به املتصل     

والياء ضمري متصل مبين على السكون حمله نصب على املفعولية ، زيد فاعل ، وكذا ، للوقاية 
  .ضربنا وضربك إىل آخره 

وفاعل حد الفعل  ما نافية أكرمت فعل: وإعرابه  ، ما أكرمت إال إياي : ومثال املنفصل     
إال حرف إلجياب النفي ، ، متصل مبين على الفتح حمله رفع على الفاعلية  أكرم ، والتاء ضمري

إياي ضمري منفصل مبين على السكون حمله نصب على املفعولية ، والياء حرف دال على 
  .ونا حرف دال على املتكلم ومعه غريه أو املعظم نفسه ، املتكلم ، وكذا ما أكرمت إال إيانا 

متصل مبين على الضم حمله رفع ضمري فعل وفاعل ، والتاء : أكرمت : ما أكرمت إال إياَك     
املذكر ، وكذا ما أكرمت إال إياك ، والكاف  والكاف حرف دال على خطاب. اعلية على الف

  .حرف دال على خطاب املؤنث 
امليم عالمة اجلمع ، ما أكرمت إال إياكن ، النون حرف دال على :  ما أكرمت إال إياكمْ     

: ما أكرمت إال إياها . اهلاء حرٌف دال على الغيبة للمذكر : ما أكرمت إال إياه . لنسوة مجع ا
اهلاء حرف دال على الغيبة ، : ما أكرمت إال إيامها . اهلاء حرف دال على الغيبة للمؤنث 

 اهلاء حرف دال على الغيبة: ما أكرمت إال إياهم . وامليم واأللف حرفان داالن على التثنية 
اهلاء حرف دال على الغيبة والنون عالمة مجع : إياهن إال ما أكرمت . وامليم عالمة اجلمع 

  .النسوة 
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* * *  
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  باب المصدر
  

: ِفْعِل ، نحو الْ لِذي َيِجيُء ثَالِثًا ِفي َتْصرِيِف َمْنُصوُب ، االْ االْسُم : اْلَمْصَدُر ُهَو ((     
  .َضَرَب َيْضِرُب َضْربًا 

  .َلْفِظي َوَمْعَنِوي : ِقْسَماِن  َوُهوَ     
تَـْلُتُه قـَْتالً        .فَِإْن َواَفَق َلْفظُُه َلْفَظ ِفْعِلِه فـَُهَو َلْفِظي ، َنْحَو قـَ
، وقمت ُوُقوفًا ، َجَلْسُت قـُُعوًدا : َوِإْن َواَفَق َمْعَنى ِفْعِلِه ُدوَن َلْفِظِه فـَُهَو َمْعَنِوي ، نحو     

  )) .َذِلك  وما َأْشَبهَ 
  

  :؛ وإعرابه ] مثاله قتلته قتالً [ ،  يسمى املفعول املطلق: املصدر     
فعل وفاعل ومفعول ، قتًال مصدر منصوب على املصدرية ، جلست قعوًدا جلست : قتلته     

  .نصبه فتحة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةفعل وفاعل ، وقعوًدا مصدر منصوب على املصدرية 
  

* * *  
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 )

  

  ظرف المكانباب ظرف الزمان و        
  

َلَة ، الْ : َنْحَو )) ِفي (( اْسُم الزَماِن اْلَمْنُصوُب بتَـْقِديِر : َظْرُف الزَماِن ُهَو ((     يَـْوَم ، َوالليـْ
. َوِحيًنا  َوَغْدَوًة ، َوُبْكَرًة ، َوَسَحًرا ، َوَغًدا ، َوَعَتًمة ، َوَصَباًحا ، َوَمَساًء ، َوأََبًدا ، َوَأَمًدا ،

  .َوَما َأْشَبَه َذِلَك 
َأَماَم ، َوَخْلَف ، : نْحَو )) ِفي (( ْلَمْنُصوُب بتَـْقِديِر اْسُم اْلَمَكاِن ا: َو ْلَمَكاِن هُ َوَظْرُف ا    

اَم ، َوَورَاَء ، َوفـَْوَق ، َوَتْحَت ، َوِعْنَد ، َوَمَع ، َوِإزَاَء ، َوِحَذاَء ، َوتِْلَقاَء ، َوثَ  َوُهَنا َوُقد ، م .
  ))  .َوَما َأْشَبَه َذِلَك 

  

  .الوعاء ، ومسي بذلك لشبهه به : الظرف لغة     
ظرف زمان منصوب : فعل وفاعل ، اليوم : صمت اليوم ، صمُت : مثال ظرف الزمان     

  .نصبه فتحة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةعلى الظرفية 
  .قرأت حيًنا ، وإعرابه ظاهر اعتكفت ليلة اجلمعة ، أزورك غدوة أمس ،     
، ظرف مكان منصوب على الظرفية : جلست أمام الشيخ ، أمام : ومثال ظرف املكان     

  .به فتحة ظاهرة يف آخره نص وعالمة
ظرف مكان مبين على السكون حمله نصب : جلست فعل وفاعل ، هنا : جلست هنا     

  .على الظرفية 
     فعل وفاع: جلست : جلست َمث ظرف مكان مبين على الفتح حمله نصب على : ل ، َمث

  .الظرفية 
  

* * *  
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 )

  باب الحال
  

بَـَهمَ ا ْلَمْنُصوبُ االْسُم ا: الَحاُل ُهَو ((     : ْلَهْيَئاِت ، نْحَو قـَْوِلَك ِمَن ا ْلُمَفسُر ِلَما انـْ
َوَما )) . َلِقيُت َعْبَد اِهللا رَاِكًبا (( ، وَ )) َفَرَس ُمْسَرًجا الْ رَِكْبُت (( ، وَ )) َجاَء زَْيٌد رَاِكًبا (( 

  .َأْشَبَه َذِلَك 
ْلَكالِم ، َوال َيُكوُن َصاِحبـَُها ِإال  َيُكوُن ِإال بـَْعَد َتَماِم اْلَحاُل ِإال َنِكَرًة ، َوالَوال َيُكوَن ا    

  )) .َمْعرَِفًة 
  

  .راكبًا  جاء زيدٌ : وإعرابه     
نصبه فتحة ظاهرة يف  ، وعالمةحال منصوب : راكًبا .  فاعلزيد . فعل ماض : جاء     

  .آخره 
: مسرًجا . مفعول به منصوب : الفرس . فعل وفاعل : ركبت : ركبت الفرس مسرًجا     

  .حال 
  :لقيت عبد اهللا ماشًيا     
واالسم الكرمي مضاف مفعول به منصوب ، عبد مضاف : عبد . فعل وفاعل : لقيت [     

  ] .جره كسر اهلاء تأدبًا  ، وعالمةملضاف إليه جمرور با
اسم إشارة مبين على السكون حمله رفع : حرف تنبيه ، ذا : ها :  ﴾ َوَهـَذا بـَْعِلي َشْيخاً  ﴿    

  .على االبتداء 
رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء املتكلم منع  ، وعالمةخرب املبتدأ مرفوع باملبتدأ : بـَْعلي     

حملل حبركة املناسبة ، بعل مضاف وياء املتكلم مضاف إليه مبين على من ظهورها اشتغال ا
السكون حمله جر باملضاف ، شيًخا حال منصوب على مضاف إليه مبين على السكون حمله 

  . نصبه فتحة ظاهرة يف آخره ، وعالمةجر باملضاف ، شيًخا حال منصوب على احلال 
  .اهلمزة لالستفهام اإلنكاري  ﴾ َم َأِخيِه َمْيتاً َأحيُِب َأَحدُُكْم َأن يَْأُكَل حلَْ  ﴿    
يف  ةرفعه ضمة ظاهر  ، وعالمة[ فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلازم : حيب     

  ] .آخره 
أحد مضاف ، والكاف ضمري مبين على الضم حمله جر باملضاف ، وامليم . فاعل : أحد     

                فعل مضارع منصوب بأن : كل حرف مصدري ونصب ، يأ: عالمة اجلمع ، أن 
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مفعول به : ، والفاعل مسترت جوازًا تقديره هو ، حلم ] نصبه فتحة ظاهرة يف آخره  وعالمة[
جره الياء نيابة عن  ، وعالمةجمرور باملضاف  مضاف إليه: مضاف ، أخيه : منصوب ، حلم 

حمله جر ،   مبين على الكسرة ألنه من األمساء اخلمسة ، أخي مضاف واهلاء ضمريالكسر 
  .نصبه فتحة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةحال منصوب : باملضاف ، ميًتا 

  

* * *  
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  باب التمييز
  

بَـَهَم ِمَن الْ َمْنُصوَب الْ ْسُم االُهَو : التْمييُز ((      : ذَواِت َنْحَو قـَْوِلَك الُمَفسُر ِلَما انـْ
اْشتَـَرْيُت (( َو )) طَاَب ُمَحمٌد نـَْفًسا (( َو )) تـََفقَأ َبْكٌر َشْحًما ( (َو )) َتَصبَب زَْيٌد َعَرقًا (( 

َأْجَمُل (( َو )) زَْيٌد َأْكَرُم ِمْنك أَبًا (( َو )) َمَلْكُت ِتْسِعيَن نـَْعَجًة (( َو )) ِعْشرِيَن ُغالًما 
  )) .ِمْنَك َوْجًها 

  )) . َكالِم الْ ِإال بـَْعَد َتَماِم َوال َيُكوُن ِإال نِكَرًة ، َوال َيُكوُن     
  

منصوب على : فاعل ، نفًسا : فعل ماض ، حممد : طاب . طاب حممد نفًسا : وإعرابه     
  ] .نصبه فتحة ظاهرة يف آخره  ، وعالمة[ التمييز 

، مفعول به منصوب : عشرين ] . فعل وفاعل : اشرتيت : [ اشرتيت عشرين غالًما     
املفتوح ما بعدها نيابة عن الفتحة ؛ ألنه ملحق جبمع ، املكسور ما قبلها  نصبه الياء وعالمة

  .  املذكر السامل ، غالًما متييز 
، ] املبتدأ مرفوع باملبتدأ [ ، أكرم خرب ] وع باالبتداء فمر [ زيد مبتدأ : زيد أكرم منك أبًا     

  .ظاهرة يف آخره نصبه فتحة  ، وعالمةمنك جار وجمرور ، أبًا منصوب على التمييز 
  

* * *  
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 )

  االستثناء باب
  

ُر ، َوِسَوى ، َوُسَوى ، َوَسَواٌء ، َوَخال ، : ْسِتثْـَناَء ثَمانَِيٌة ؛ َوِهَي االَوُحُروُف      ِإال ، َوَغيـْ
  .َوَعَدا ، َوَحاَشا 

َو )) َقْوُم ِإال زَْيًدا الْ قَاَم (( :  وَ َكالُم تَاما ُموِجًبا ، َنحْ الْ فَاْلُمْسَتثْـَنى بِإال يـُْنَصُب ِإَذا َكاَن     
النْصُب َعَلى َبَدُل وَ الْ كالُم َمْنِفيا تَاما َجاَز ِفيِه الْ َوِإْن َكاَن )) . ناُس ِإال َعْمًرا الَخَرَج (( 
َكالُم نَِاقًصا َكاَن الْ َوِإْن َكاَن )) ِإال زَْيًدا (( َو )) َقْوُم ِإال زَْيٌد الْ َما قَاَم : (( ْسِتثْـَناِء َنْحَو اال

َما (( َو )) َما َضَرْبُت ِإال زَْيًدا (( َو )) َما قَاَم ِإال زَْيٌد : (( َعَواِمِل َنْحَو الْ َعَلى َحَسِب 
  )) .َمَرْرُت ِإال ِبَزَ◌ْيٍد 

  
  

إذا كان الكالم تاًما موجًبا أي مل يتقدمه نفي أو شبهة ، مثاله قام القوم إال زيًدا ؛ : قوله     
  .قام فعل ماض ، القوم فاعل ، إال أداة استثناء ، زيًدا منصوب على االستثناء ] : وإعرابه  [

إال أداة : ما قام القوم إال زيٌد : مثاله . وإذا تقّدمه نفي أو شبهة جاز فيه الرفع والنصب     
ْلَتِفْت ِمنُكْم َوَال يَـ  ﴿. رفعه ضمة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةاستثناء ، زيد بدل من القوم مرفوع 

  .منصوب على االستثناء : أداة استثناء ، امرأتك : ، إال  ﴾ َأَحٌد ِإال اْمرَأََتكَ 
  .أداة استثناء ، زيد فاعل مرفوع : م إال زيد ، إال اما ق: ومثال الناقص     
  .مفعول به منصوب : أداة استثناء ، زيًدا : إال : ما ضربُت إال زيًدا     
: جار وجمرور ، الباء حرف جر ، زيًدا : أداة استثناء ، بزيد : إال : إال بزيد  ما مررتُ     

  .جره كسرة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةجمرور بالباء 
  

* * *  
  

بَخال ، َوَعَدا ،  ىَواْلُمْسَتثْـنَ  َوى ، وُسوى وسواء مجرور ال غير ؛َواْلُمْسَتثْـَنى بغير وسِ     
َعَدا َعْمًرا (( ، َو )) َوزَْيٍد ، َقْوُم َخال زَْيًدا الْ قَاَم : (( َوَجرُه ، َنْحَو َوَحاَشا ، َيُجوُز َنْصُبُه 

  )) .َحاَشا َبْكًرا َوَبْكٍر (( َو )) َوَعْمٍرو 
َقْوُم َخال زَْيًدا ، الْ قَاَم : (( ، َنحَو  َواْلُمْسَتثْـَنى بَخال ، َوَعَدا ، َوَحاَشا ، يُجوُز َنْصُبُه َوَجرهُ 

   )) .َحاَشا َبْكًرا َوَبْكٍر (( ، َو )) َعَدا َعْمًرا َوَعْمٍرو (( ، َو )) ْيٍد َوزَ 
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قام القوم غري زيد ، غري : أمساء وهلا حكم املستثىن بإال ؛ مثاله : وى وُسوى وسواًء غري وسِ     
  . جمرور باملضاف : مضاف إليه ، غري : مضاف ، زيد : منصوب على االستثناء ، غري 

جيوز نصبه على تقدير الفعلية ، وجره على تقدير احلرفية ، : ملستثىن خبال وعدا وحاشا وا    
فعل ماض جامد والفاعل مسترت وجوبًا : خال ] : وإعرابه [ قام القوم خال زيًدا ، : مثاله 

  .مفعول به منصوب : تقديره هو ، زيًدا 
  . جمرور خبال: حرف جر ، زيد : خال : قام القوم خال زيد     

  وكل نعيم ال محالة زائل***      أال كل شيء ما خال اهللا باطل
مصدرية ، : مضاف إليه ، ما : أداة استفتاح ، كل مبتدأ ، كل مضاف ، شيء : أال     

  .خرب مبتدأ : منصوب على التعظيم ، باطل : فعل ماض ، اهللا : خال 
  :وكل نعيم ال حمالة زائل [     
تنصب االسم وترفع اخلرب ، حمالة امسها  نافية للجنس تعمل عمل إن : مبتدأ ، ال : كل      

خرب : مبين معها على الفتح حمله نصب ، وخربها حمذوف ، تقديره ال حيلة موجودة ، زائل 
  .] املبتدأ ، أي كل نعيم الدنيا زائل 

  

* * *  
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  باب ال
  

     ال (( اْعَلْم َأن (( ِكَراتِ التـَْنِصُبْر الِبَغْيِر تـَْنوِيٍن ِإذا بَاَشَرِت  نِكَرَة َوَلْم تـََتَكرن )) ال ((
  )) .داِر الال رَُجَل ِفي : (( نْحَو 
اِر رَُجٌل َوال الال ِفي : (( نْحَو )) ال (( رْفُع َوَوَجَب َتْكَراُر الفَِإْن َلْم تـَُباِشْرَها َوَجَب      د

  )) .اْمَرَأٌة 
اِر الال رَُجٌل ِفي : (( َجاَز ِإْعَماُلَها َوِإْلَغاُؤَها ، فَِإْن ِشْئَت قـُْلَت ] ال [ رَرْت فَِإْن َتكَ      د

  )) .داِر َوال اْمَرَأة الال رَُجَل ِفي : (( ، وإْن شئَت قلَت )) َوال اْمَرَأٌة 
  

ال غالم سفر  :له يعين أن ال النافية للجنس تنصب االسم لفظًا أو حمًال وترفع اخلرب ، مثا    
ال نافية للجنس تعمل عمل إن تنصب االسم وترفع اخلرب ، غالم اسم ال : حاضر ، وإعرابه 

نصبه فتحة ظاهرة يف آخره ، غالم مضاف ، سفر مضاف إليه جمرور  ، وعالمةمنصوب 
  . رفعه ضمة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةباملضاف ، حاضر خرب ال مرفوع 

 ال نافية للجنس تعمل عمل إنّ : ال رجل يف الدار ، وإعرابه : ل ومثال النصب على احمل    
تنصب االسم وترفع اخلرب ، رجل اسم ال مبين معها على الفتح حمله نصب ، يف الدار جار 

  ] .متعلق مبحذوف خرب ال [ وجمرور 
  : ال إله إال اهللا     
إله امسها مبين معها على  تصب االسم وترفع اخلرب ، نافية للجنس تعمل عمل إن : ال     

ال إله حق إال : الفتح حمله نصب ، إال أداة استثناء ، اهللا مرفوع بدل من خرب ال ، تقديره 
  . اهللا 
. ال يف الدار رجل وال  امرأة : وإذا مل تباشر ال النكرة وجب الرفع ووجب تكرار ال ، حنو     

  : وإعرابه 
مبتدأ مؤخر ، : جار وجمرور خرب مقدم ، رجل : دار ال نافية للجنس ال عمل هلا ، يف ال    

  ] . رفعه ضمة ظاهرة يف آخره  ، وعالمة[ وامرأة معطوف على رجل مرفوع 
ال رجَل يف الدار وال امرأة ، : فإن تكررت ال وباشرت النكرة جاز إعماهلا وإلغاؤها ، مثاله     
  ] : وإعرابه [ 
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اسم ال مبين معها : صب االسم وترفع اخلرب ، رجل تن نافية للجنس تعمل عمل إن : ال     
منصوب معطوف على حمل رجل : جار وجمرور ، وال امرأة : على الفتح حمله نصب ، يف الدار 

  . نصبه فتحة ظاهرة يف آخره  ، وعالمة
جار : مبتدأ يف الدار : نافية للجنس ال عمل هلا ، رجٌل : ال رجٌل يف الدار وال امرأة ، ال     
واملعطوف على املرفوع ، ، وال امرأة معطوف على رجل ] متعلق مبحذوف خرب املبتدأ [ رور وجم

  . رفعه ضمة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةمرفوع 
  

* * *  
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  باب المنادى
  

َواٍع الْ ((      ُر َوالنِكَرُة اْلَمْقُصوَدة ، َعَلُم ، الْ المفرد : ُمَناَدى َخْمَسُة أَنـْ َوالنِكَرُة َغيـْ
َمْقُصوَدُة ، الْ َعَلُم َوالنِكَرُة الْ ُمْفَرُد الْ فََأما . َمْقُصوَدِة ، َواْلُمَضاُف ، َوالشبيُه باْلُمَضاِف الْ 

نَـَياِن َعَلى  يُبـْ َوالثالثَُة )) . يَا رَُجُل (( ، َو )) يَا زَْيٌد : (( ضم ِمْن َغْيِر تـَْنوِيٍن ، َنْحَو الفـَ
  )) .وبٌَة ال َغْير َباِقَيُة َمْنصُ الْ 

  

مبين على الضم حمله  ىمناد، زيد يا حرف نداء ] : وإعرابه [ يا زيد ، : مثال املفرد العلم     
  . نصب بياء النداء 

  . كالذي قبله : يا رجل ، وإعرابه : ومثال النكرة املقصودة     
حرف نداء ، غافالً : يا : وإعرابه . يا غافًال واملوت يطلبه : ومثال النكرة غري املقصودة     
  . نصبه فتحة ظاهرة يف آخره  ، وعالمةمنصوب بياء النداء  ىمناد
منصوب بياء  ىمناد: حرف نداء ، عبد : يا : وإعرابه . [ يا عبد اهللا : ومثال املضاف     

  ] . نصبه فتحة ظاهرة يف آخره ، عبد مضاف واالسم الكرمي مضاف إليه  ، وعالمةالنداء 
  .يا حسًنا وجُهه ، وإعرابه كالذي قبله : اله املشبه باملضاف ومث    

 * * *  
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  باب المفعول ألجله
  

قَاَم : (( ِفْعِل ، َنْحَو قـَْوِلَك الْ لِذي يُْذَكُر بـََيانًا ِلَسَبِب ُوُقوِع اَمْنُصوُب ، الْ ْسُم االَوُهَو ((     
  )) .َء َمْعُروِفك زَْيٌد ِإْجالالً ِلَعْمٍرو ، َوَقَصْدُتَك اْبِتَغا

  
  

نصبه فتحة ظاهرة يف آخره ، وكذا  ، وعالمةإجالًال مفعول ألجله منصوب ] : وإعرابه [     
  .ابتغاء 

   ﴾ َجيَْعُلوَن َأْصاِبَعُهْم ِيف آَذاِِم مَن الصَواِعِق َحَذَر اْلَمْوتِ  ﴿وقوله تعاىل     
  .مفعول ألجله : حذر     
  : وقول الشاعر     

  وُأعرُض عن شتم اللئيم تكرما***      ْغِفُر عوراء الكريم ادخارَهُ وأَ 
  

* * *  
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  باب المفعول معه

  

: ، َنْحَو قـَْوِلَك  ِفْعلُ الْ لِذي يُْذَكُر لِبَـَياِن َمْن فُِعَل َمَعُه ، ا] اْلَمُنصوُب [ االْسُم : َوُهَو     
  )) .َماُء َواْلَخَشَبَة لْ ااْستَـَوى (( َو )) َألِميُر َواْلَجْيَش َجاَء ا(( 

  

  . مفعول معه منصوب ، وجيوز فيه العطف : اجليش     
  .، واخلشبة مقياس يعرف به قدر ارتفاع املاء  فواملثال الثاين ال جيوز فيه العط    

  

* * *  
  

َم ِذْكُرُهَما ِفي َوَأَخَواِتَها ، فـََقْد تَـ )) ِإن (( َوَأَخَواِتَها ، َواْسُم )) َكاَن (( وأما َخبَـُر      َقد
  .لتـَوابُع ؛ فـََقْد تـََقدَمْت ُهَناَك اْلَمْرُفوَعاِت ، وََكَذِلَك ا

  

ابع وأخواا ، والت  واسم إن ، خرب كان وأخواا : يعين أن املتمم للمنصوبات اخلمسة عشر     
عامل ، ورأيت زيًدا وعمرًا ، زيًدا ال عمرًا كرمي ، ورأيتُ  كان زيد حليًما ، وإن : للمنصوب ، حنو 

  .ورأيت زيًدا نفسه ، ورأيت زيًدا أخاك ، وإعرابه ظاهر 
  

* * *  
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  باب المخفوضات من األسماء
  

َواٍع      َمْخُفوٌض باْلَحْرِف ، َوَمْخُفوٌض باِإلَضاَفِة ، َوتَاِبٌع : الَمْخُفوَضاُت ثالثُة أَنـْ
  .لِْلَمْخُفوِض 

َما َيْخَتص بِمْن ، َوِإَلى ، َوَعْن ، َوَعَلى ، َوِفي ، َوُرب : باْلَحْرِف ، فـَُهَو َمْخُفوُض الْ فََأما     
َواُو ، َواْلَباُء ، َوالتاُء ، َوبَواِو الْ : َقَسِم ، َوِهَي الْ ، َواْلَباِء ، َواْلَكاِف ، َوالالِم ، َوبُحُروِف 

  .ُرب ، َوبُمْذ ، َوُمْنُذ 
  

  . إىل املسجدِ  من البيتِ خرجت : مثال ذلك     
   ﴾ َلَقْد َرِضَي اللُه َعِن اْلُمْؤِمِننيَ  ﴿    
َها َوَعَلى اْلُفْلِك ُحتَْمُلونَ  ﴿        ﴾ َوَعَليـْ
  . ﴾ رِْزُقُكْم َوَما ُتوَعُدونَ  َوِيف السَماءِ  ﴿    
  . قكم ما اسم موصول مبعىن الذي مبين على السكون حمله رفع عطف على رز ] وإعرابه [     
  .ُرب رجل صاحل لقيُته     
َنا[ ُقوُلواْ آَمنا بِالّلِه  ﴿       ] . ﴾ َوَما أُنزَِل إِلَيـْ
مصدرية ، هدى فعل ماض ، : جر ، ما  الكاف حرف  ﴾ َواذُْكُروُه َكَما َهَداُكمْ  ﴿    

عولية ، والفاعل مسترت جوازًا تقديره هو ، والكاف ضمري مبين على الضم حمله نصب على املف
  . وامليم عالمة اجلمع ، واجلملة يف تأويل مصدر جمرور بالكاف أي كهدايته إياكم 

  .ما اسم موصول   ﴾ للِه ما ِيف السَماواِت َوَما ِيف اَألْرضِ  ﴿    
  . واهللا وباهللا وتاهللا ، وإعرابه ظاهر : وحروف القسم حنو     

  

  اع الهموم ليبتليعلي بأنو ***      وليل كموج البحر أرخى
  

  . جمرور برب مقدرة أي ورب ليل ، وقوله ليبتلي سكنت الياء للوزن أي ليبتليين : ليل     
حرف جر ، يوم جمرور مبذ ، وكذا منذ يوم اجلمعة وإعرابه : مذ : ما رأيته مذ يوم اجلمعة     

  . ظاهر 
ل وفاعل ، مذ اسم مبين فع: جئت : جئت مذ دعا ، وإعرابه : وقد يقعان امسًا ، حنو     

والفاعل مسترت جواز تقديره هو ،  ، ماض فعل على السكون حمله نصب على الظرفية ، دعا 
  . كذا منذ دعا 
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َنْحُو قـَْوِلَك ((     َما : َوُهَو َعَلى ِقْسَمْيِن )) . ُغالُم زَْيٍد : (( َوَأما َما ُيْخَفُض باِإلَضاَفِة ، فـَ
ُر بِالال ُر بمْن ؛ فَا مِ يـَُقدُر بالالِم نْحوُ ، َوَما يـَُقدِذي يـَُقدُر ، َوا)) ُغالُم زَْيٍد : ((  لِذي يـَُقدل 

  )) . واهللا أعلم )) َخاَتُم َحِديٍد (( َو )) بَاُب َساٍج (( ، َو )) ثْوُب َخز : (( ِبمْن ، نْحَو 
 غالم زيد ، أو لالختصاص : ملك ، حنو اإلضافة قد تكون على معىن الالم املفيدة لل يعين أن

  .الفرس ، أو االستحقاق حنو محد اهللا  َجل : حنو 
ثوب خز ، وباب ساج ، وخامت حديد ، : وقد تكون على معىن من املبينة للجنس ، حنو     

  . مكر الليل ، وإعرابه ظاهر : قوله وقد تكون على معىن يف املفيدة للظرفية حنو 
، مررت بزيد نفسه ] مررت بزيد وعمرو . [ مررُت بزيد العامل : بالتبعية  ومثال املخفوض    
  . ، وإعرابه ظاهر ] بزيد أخيك  تمرر [ 

ها حرف تنبيه ، ذا اسم ] : وإعرابه [ ر ضب خرٍب ، حهذا ج: ومثال ارور بااورة     
 ، وعالمةوع باملبتدأ خرب املبتدأ مرف رُ حإشارة مبين على السكون حمله رفع على االبتداء ، ج

جره   ، وعالمةمضاف إليه جمرور باملضاف ، ضٍب ر مضاف حرفعه ضمة ظاهرة يف آخره ، ج
، رفعه ضمة مقدرة على آخره  ، وعالمةر مرفوع حنعت جل: كسرة ظاهرة يف آخره ، خرب 

  . منع من ظهورها اشتغال احملل حبركة ااورة واهللا أعلم 
على من نزل عليه القرآن بلسان عريب ] وسلم [  ، وصلى اهللا واحلمد هللا رب العاملني    

  .مبني 
  

* * *  
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