
  قطر الندى وبل الصدى 
 هـ ( 867 – 807للعالمِة جماِل الدين محمِد بِن يوسَف بِن هشاٍم األنصاريِّ ) 

 بسم اهلل الرضبن الرحيم
 قول مفرد. وىي اسم وفعل وحرف. الكلمة

 فيعرف بأل كـ) الرجِل ( وبالتنويِن كـ) رجٍل ( وباغبديِث عنو كتاِء ) ضربُت (.  فأما االسم
ُمْعَرٌب وىو ما يـَتَـَغَت أواخرُه بسبب العوامِل الداخلِة عليو كـ) زيٍد (؛ وَمْبٍِتٌّ وىو خببلفو، كـ)  وىو ضربان:

ىؤالِء ( يف لُُزوم الكسر، وكذلك حذاِم وأمِس يف لغة اغبجازيَُِّت، وكـ) أحَد عشَر ( وأخواتِو يف لزوم الفتح، 
َف اؼبضاُف إليو ونُِوَي معناُه، وكمْن وكْم يف لزوم السُّكون وىو وكقبُل وبعُد وأخواِِتما يف لزوم الضَّمِّ إذا ُحذِ 

 أصل البناء.
 فثبلثة أقسام: وأما الفعل

ماٍض. ويـُْعَرف بتاِء التأنيث الساكنِة. وبناؤه على الفتح كضرَب، إال مع واِو اعبماعة فُيَضمُّ كـ) ضربُوا (، 
 (. ومنو نِعم وبِئس وعسى وليس يف األصح.والضمَِت اؼبرفوِع اؼبتحرِك فُيَسكَُّن كـ) ضرْبُت 

وأمٌر. ويعرف بداللتو على الطلب مع قبولو ياَء اؼبخاطََبِة. وبناؤه على السكون كـ) اضرْب (، إال اؼبعتلَّ فعلى 
حذف آخره كـ) اغُز واخَش وارِم (، وحنَو قوما وقوموا وقومي فعلى حذف النون. ومنو ىلمَّ يف لغة سبيم، 

 يف األصح.وىاِت وتعاَل 
ومضارٌع. ويعرف بلم. وافتتاُحو حبرٍف من نَأَْيُت، حنو نقوم وأقوم ويقوم وتقوم. وُيَضمُّ أولُو إن كان ماِضيو 
رُباعيًا كـ) يُدحرج وُيكرم (، ويفتح يف غَته كـ) َيضرب وَيستخرج (. ويسكن آخره مع نوَن النِّسوة حنو 

التوكيد اؼبباشرِة لفظاً وتقديراً حنو لينبَذنَّ، ويعرب فيما عدا ذلك حنو  يًتبْصَن وإال أن يعفْوَن، ويـُْفَتُح مع نون
 يقوُم زيٌد وال تتبعانِّ لتبَلُونَّ فإما تَرِينَّ وال يصدُّنَّك.

، فيعرف بأن ال يقبل شيئاً من عبلمات االسم والفعل، حنُو ىل وبل. وليس منو مهما وإذما، بل وأما اغبرفُ 
 بطُة يف األصح. وصبيع اغبروف مبنية.ما اؼبصدريُة وؼبا الرا

 لفظ مفيد. وأقل ائتبلفو من اظبُِت كـ) زيٌد قائٌم (، أو فعل واسم كـ) قاَم زيٌد (. والكبلم
 فصٌل: 

أربعة: رفٌع ونصٌب يف اسم وفعل حنو ) زيٌد يقوُم ( و ) إن زيداً لن يقوَم (، وجرٌّ يف اسم حنو  أنواع اإلعراب
 ) مل يقْم (.) بزيٍد (، وجزٌم حنو 



 فـَيـُْرَفُع بضمة، وينصب بفتحة، ورنر بكسرة، ورنزم حبذف حركة، إال:
األظباَء الستة، وىي أبوه وأخوه وضبوىا وَىُنوه وفوه وذو مال، فتـُْرَفع بالواو وتـُْنَصب باأللف وذُبَر بالياء. 

 واألفصُح استعماُل َىٍن َكَغٍد. 
ذكر السامِلَ كالزيدوَن فَتفع بالواو، ورُنَرَّاِن وينصبان بالياء. وكبل وكلتا واؼبثٌت كالزيدان فَتفع باأللف، وصبَع اؼب

مع الضمَت كاؼبثٌت، وكذا اثنان واثنتان مطلقًا وإن رُكَِّبا. وأُْولُو وِعْشُرون وأخواتُو وعاَلموَن وأَْىُلوَن ووابِلوَن 
ُهُو كا  عبمِع. وأََرُضوَن وِسُنوَن وبابُو وبـَُنوَن وِعلِّـيُّوَن وِشبـْ

َع بألٍف وتاء َمزِيَدتـَُْتِ وما ظبَِّي بو منهما فينصب بالكسرة، حنو خلق السمواِت، واصطفى  وأوالُت وما صبُِ
 البناِت. 

وما ال ينصرف فيجر بالفتحة حنَو ) بأفضَل منو (، إال مع َأْل حنُو ) باألفضِل ( أو باإلضافة حنُو ) 
 بأفضِلكم (.

فعبلِن وَتفعلوَن بالياء والتاء فيهما، وتفعلَُت، فًتفع بثبوت النون، وذبزم وتنصب واألمثلَة اػبمسَة، وىي تَ 
 حبذفها، حنو ) فإن مل تفعلوا ولن تفعلوا (. 

 والفعَل اؼبضارَع اؼبعتلَّ اآلخِر فيجزم حبذف آخره، حنَو ) مل يغُز ومل سنَش ومل يرِم (.
فىت ( ويسمى مقصوراً، والضمُة والكسرُة يف حنو ) القاضي صبيُع اغبركاِت يف حنو ) غبلمي وال فصل: تـَُقدَّرُ 

( ويسمى منقوصاً، والضمُة والفتحُة يف حنو ) سنشى (، والضمُة يف حنو ) يدعو ويقضي (. وتظهر الفتحُة 
 يف حنو ) إنَّ القاضَي لن يقضَي ولن يدعَو (.

 (. خالياً من ناصب وجازم حنُو ) يقوُم زيد  فصٌل: يـُْرَفُع اؼبضارعُ 
بـ) لْن ( حنُو ) لن نربَح (، وبـ) َكْي ( اؼبصدريِة حنُو ) لَكْيبل تأسوا (، وبـ) ِإَذْن ( مصدرًة وىو  وينصب

نرمَيهم حبرب (، وبـ) َأْن (  -واهلل  -مستقبٌل متصٌل أو منفصٌل بَقَسٍم حنُو ) إذن أكرَمك ( و ) إذن 
ْلٍم حنو ) علم أن سيكوُن منكم مرضى (، فإن ُسِبَقْت ِبَظنٍّ اؼبصدريِة ظاىرًة حنو أن يغفَر يل، ما مل تسبق بعِ 

فوجهاِن حنو ) وحسبوا أن ال تكوَن فتنٌة (، ومضمرًة جوازًا بعد عاطٍف مسبوٍق باسم خالص حنو ) ولُْبُس 
لناس ( فـََتْظَهُر عباءة وتقرَّ عيٍت (، وبعد البلِم حنو ) لِتبَُت للناس ( إال يف حنِو )ِ لَئبل يعلم ( ) لَِئبل يكوَن ل

م ( فُتْضَمُر ال غَُت، كإضمارىا بعد حىت إذا كان مستقببًل حنو ) حىت  ال غَُت، وحنُو ) وما كان اهلل لِيعذَّبَّ
يرجَع إلينا موسى (، وبعد أو اليت دبعٌت إىل حنو ) أَلْسَتْسِهَلنَّ الصعب أو أدرَك اؼبٌت ( أو اليت دبعٌت ِإال حنو ) 

قناَة قوٍم َكَسْرُت ُكُعوََّبا أو تستقيَما (، وبعَد فاِء السببيِة أو واِو اؼبعيِة مسبوقـَتَـُْتِ بنفي  وكنُت إذا َغَمْزتُ 



ؿَبٍْض أو طلٍب بالفعل حنُو ) ال يُقضى عليهم فَيموتوا ( ) ويعلَم الصابرين ( ) وال تطغوا فيو فيحلَّ ( و ) ال 
 تأكِل السمك وتشرَب اغبليب (.

بعد الطلب وُقِصَد اعبزاُء ُجزَِم حنُو قولِو تعاىل: ) قل تعالوا أتُل (. وشرُط اعبزم بعد النهِي فإن َسَقَطِت الفاُء 
 صحُة حلوِل ِإْن ال ؿبلَّو حنُو ) ال تدُن من األسد تسلْم (، خببلف يأكُلك. 

يَّتَـُْتِ،حنو ) لِينفْق، لِيقِض، بَلْم حنو ) مل يلْد ومل يولْد (، وَلمَّا حنو ) ؼبا يقِض (، وبالبلم وال الطلبِ  أيضاً  ورنزم
 ال تشرْك، ال تؤاخْذنا (.

إْن وإْذ وإْذما وَأيٌّ وأيَن وأىن وأياَن ومىت ومهما وَمْن وما وَحْيُثَما حنو ) ِإْن يشْأ يُذىْبكم ( ) من  ورَنْزُِم فعلُِت 
 يعمْل سوءاً رُنَز بو ( ) ما ننسْخ من آية أو ننِسها نأِت خبَت منها (. 

ََ وجزاًء، وإذا مل َيْصُلح ؼبباشرة األداة قُرَِن بالفاء حنُو ) وإن شنسْسك خبَت  ويسمى األول شرطاً، والثاين جوابًا
 َفهو على كل شيء قدير (، أو بإذا الُفَجائِيِة حنُو ) وإن ُتصْبهم سيئٌة دبا قدمت أيديهم إذا ىم يقَنطون (.

 فصل: االسم ضربان: 
 جوٍد كـ) رجل ( أو مقدٍر كـ) مشس (. ، وىو ما شاع يف جنٍس مو نكرة

 وىي ستٌة:  ومعرفةٌ 
وىو ما دل على متكلٍم أو ـباطٍب أو غائٍب. وىو إما ُمْسَتًتٌ كاؼبقدر وجوبًا يف حنو ) أقوُم ( و )  الضمَتُ 

( وىاِء  تقوُم ( أو جوازاً يف حنِو ) زيد يقوم (، أو بارٌز وىو إما متصٌل كـ) تاء ( ) قمُت ( وكاِف ) أكرُمكَ 
) غبلِمِو (، أو منفصٌل كـ) أنا وأنَت وإياَي (. وال فصَل مع إمكاِن الوصِل، إال يف حنِو اؽباء من ) َسْلِنيِو ( 

 دبَْرُجوِحيٍَّة، و ) ظنَـْنـُتَكُو ( و ) ُكْنـَتُو ( برجحان. 
ا أو لقب كـ) زيِن العابديَن ( و ) إما شخصيٌّ كـ) زيٍد ( أو جنسيٌّ كـ) أسامَة (، وإما اسٌم كما مثلن مث الَعَلمُ 

َيٌة كـ) أيب عمرو ( و ) أمِّ كلثوٍم (. ويـَُؤخَّر اللقُب عن االسم تابعاً لو مطلقاً، أو ـبفوضاً بإضافتو  قـُفََّة ( أو ُكنـْ
 إن أُْفرَِد كـ) َسِعيِد ُكْرٍز (.

وتاِن للمثٌت باأللف رفعًا وبالياء َجرّاً  . وىي َذا للمذكر، وِذي وِذِه وِت وتِِو وتَا للمؤنث، وذانِ مث اإلشارةُ 
ونصباً، وأُْوالِء عبمِعهما. والبعيُد بالكاف ؾبردًة من البلم مطلقاً أو مقرونًة َّبا، إال يف اؼبثٌت مطلقاً ويف اعبمع 

َمْتُو َىا التنبيِو.  ُه وفيما تقدَّ  يف لغة من مدَّ
ف رفعًا وبالياء جرًا ونصباً، وعبمع اؼبذكر الذين بالياء . وىو الذي واليت، واللذان واللتان باأللمث اؼبوصولُ 

مطلقًا واألىل، وعبمع اؼبؤنث البلئي والبلِت، ودبعٌت اعبميع َمْن وَما وأيُّ، وَأْل يف وصٍف صريٍح لغَت تفضيٍل 



، وذا بعَد َما أو َمْن االستفهاِميَّتَـُْتِ. وِصلُة أل الوصفُ  ، وِصَلة غَتِىا كالضارِب واؼبضروِب، وذو يف لغة طيٍّ
إما صبلٌة خربيٌة ذاُت ضمٍَت طبٍق للموصول يسمى عائداً، وقد زنذف حنو ) أيُّهم َأَشدُّ ( ) وما َعِمَلتو 
أيديهم ( ) فاقِض ما أنت قاٍض ( ) ويشرب فبا تشربون (، أو ظرٌف أو جارٌّ وؾبروٌر تاماِن متعلقاِن بـ) 

 ِاْستَـَقرَّ ( ؿبذوفاً.
أل عند اػبليل وِسيبَـَوْيِو، ال البلُم وحَدىا خبلفًا لؤلخفش. وتكون للَعْهِد حنو ) يف  ، وىيمث ذو األداة

زجاجٍة الزجاجُة ( و ) جاء القاضي (، أو للجنس كـ) أَْىَلك الناَس الديناُر والدرىُم ( ) وجعلنا من اؼباِء كل 
صفاتِو حنو ) زيٌد الرجُل (. وإبداُل البلم  شيء حيٍّ (، أو الستغراق أفراِده حنو ) وُخِلق اإلنساُن ضعيفاً ( أو

 ميماً لغٌة ضِبََْتِيٌَّة. 
 . وىو حبسب ما يضاف إليو، إال اؼبضاَف إىل الضمَت فكالَعَلِم.واؼبضاُف إىل واحد فبا ذكر

 مرفوعاِن، كـ) اهللُ ربُّنا ( و ) ؿبمٌد نبيُّنا (.  باٌب: اؼببتدأُ واػبربُ 
، حنُو ) ما رجٌل يف الدار ( و ) أَإَِلٌو مع اهلل ( ) وَلَعْبٌد مؤمٌن خٌَت من  ويقع اؼببتدُأ نكرًة إن عمَّ  أو خصَّ

 مشرك ( و ) طبُس صلواٍت كتبُهنَّ اهلل (.
واػبرُب صبلًة ؽبا رابٌط كـ) زيٌد أبوه قائٌم ( و ) لباُس التقوى ذلك خَت ( و ) اغباقُة ما اغباقُة ( و ) زيٌد نعَم 

و قل ىو اللـُو أحٌد، وظرفاً منصوباً، حنو ) والركُب أسفَل منكم ( وجاراً وؾبروراً كـ) اغبمُد الرجُل (، إال يف حن
 هلل ربِّ العاؼبُت ( وتعلُقهما بـ) مستِقّر ( أو ) استَقّر ( ؿبذوفتُِت. 

استفهاٍم، أو  وال سنرب بالزمان عن الذات، والليلُة واؽببلُل متأوٌل. ويغٍت عن اػبرب مرفوُع وصٍف ُمْعَتِمٍد على
 نفٍي، حنو ) أقاطٌن قوُم سلمى ( و ) ما مضروٌب الَعْمرَاِن (. 

 وقد يتعدد اػبرب، حنو ) وىو الغفوُر الودوُد (. وقد يتقدُم، حنو ) يف الدار زيٌد ( و ) أين زيٌد (. 
ذُف اػبرب قبَل جوايَبْ وقد زُنَذف كلٌّ من اؼببتدإ واػبرب حنو ) سبلٌم قوٌم منكروَن ( َأْي عليكم أنتم. ورنب ح

َلْوال والقسِم الصريِح واغباِل اؼبمتنِع كوُُنا خرباً، وبعد الواو اؼبصاحبِة الصرزنِة، حنو ) لوال أنتم لُكـنَّا مؤمنُت ( 
 و ) َلَعْمُرَك ألفعَلّن ( ) وَضْريب زيداً قائماً ( و ) كلُّ رجل وَضيَعُتُو (.

 ثبلثُة أنواع: باٌب: النواسخ غِبكم اؼببتدإ واػبرب
كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات ومازال وما فَِتَئ وما انـَْفكَّ وما بَرَِح وما دام، فَتفـَْعَن اؼببتدأَ   أحُدىا

 اظباً ؽبن وينصْْبَ اػبرَب خرباً ؽبن حنو ) وكان ربُّك قديراً (. 
 وقد يتوسط اػبرُب حنو ) فليَس سواًء عاملٌ وجهوٌل (. 



 إال خرَب دام وليس. وقد يتقدُم اػبرُب 
حنو )  -أْي االستغناِء عن اػبرب  -وزبتص اػبمسُة األول دبراَدَفِة صار، وغَُت ليس وفَِتَئ وزال جبواز التماِم 

وإن كان ذو عسرة فنظرٌة إىل ميسرة ( ) فسبحاَن اهلِل حُت سبسون وحُت تصبحون ( ) خالدين فيها ما 
دِِتا متوسطًة حنو ) ما كان أحسَن زيداً ( وحذِف نوِن مضارعها دامت السموات واألرض (، وكان جبواز زيا

اجملزوِم وْصبًل إن مل يلَقها ساكٌن وال ضمَُت نصٍب متصٌل، وحذِفها وحَدىا معوَّضًا عنها ما يف مثل ) أَمَّا 
 أنت ذا نفر ( ومع اظبها يف مثل ) ِإْن خَتاً فخٌَت ( و ) الَتِمْس ولو خاسَباً من حديد (.

كليس إن تقدم االسُم، ومل ُيْسَبْق بـ) إن ( وال دبعموِل اػبرب إال ظرفًا أو جاراً   النافيُة عند اغبجازيُِّتَ وما 
 وؾبروراً، وال اقًتَن اػبرُب بإال، حنو ) ما ىذا بشراً (. 

َزٌر دبا قضى اهللُ يف الشعر بشرط تنكَت معمولَْيها حنو ) تـََعزَّ فبل شيٌء على األرض باقياً وال وَ  وكذا ال النافيةُ 
 واقياً (. 

ٍٍ (.ُتلكْن يف اغب والتَ   . وال رُنْمع بُت جزأَْيها، والغالُب حذُف اؼبرفوع حنو ) والَت حَُت منا
إّن وأّن للتأكيد، ولكنَّ لبلستدراك، وكأن للتشبيو أو الظن، وليت للتمٍت، ولعل للتـََّرجِّي أو اإلشفاق  الثاين

بتدَأ اظبًا ؽبن، ويرفْعَن اػبرَب خربًا ؽبن، إن مل تقًتن َّبن ما اغبرفيُة حنُو ) إدنا اهلُل إلٌو أو التعليل. فينِصْْبَ اؼب
 واحٌد ( إال ليت فيجوز األمران، كإْن اؼبكسورة ـبففًة. 

فأما لكْن ـبففًة فتـُْهَمل. وأما أْن فَتعَمل، ورنب يف غَت الضرورة حذُف اظبها ضمَِت الشأن، وكوُن خربىا 
بـ) قد أو تنفيس أو نفي أو لو (. وأما كأنَّ فَتعمل،  –إن بُِدَئْت بفعٍل ُمَتَصرٍِّف غَِت دعاٍء  -مفصولًة صبلًة 

 ويَِقل ذكُر اظبها، ويُفَصل الفعل منها بـ) مل أو قد (. 
 وال يـَتَـَوسط خربُىن إال ظرفاً أو ؾبروراً حنُو ) إّن يف ذلك لعربًة ( ) إّن لدينا أنكاالً (. 

َسر ِإنَّ يف االبتداء حنو ) إنا أنزلناه يف ليلة القدر (، وبعد القسم حنُو ) حم والكتاب اؼببُت إنا أنزلناه (، وُتكْ 
 والقول حنو ) قال إين عبد اهلل (، وقبل البلم حنو ) واهلل يعلم إنك َلرسولو (. 

سط من معمول اػبرب، أو ورنوز دخوُل البلم على ما تأخر من خرب إنَّ اؼبكسورِة، أو اظبها، أو ما تو 
 الفصل. ورنب مع اؼبخففة إن ُأذنَِْلْت ومل يظهر اؼبعٌت.

َنكَّراِت اؼبتصلِة َّبا، حنُو ) ال صاحَب علٍم فبقوٌت ( و ) ومثُل ِإنَّ ال النافيُة للجنس
ُ
ٌٍّ باؼب . لكْن عمُلها خا

 ال عشريَن درذناً عندي (. 



َهُو ُبٍِتَ   على الفتح يف حنو ) ال رجَل ( و ) ال رجاَل (، وعليو أو على وإن كان اظُبها غََت مضاف وال ِشبـْ
الكسر يف حنو ) ال مسلماِت (، وعلى الياء يف حنو ) ال رجَلُْتِ ( و ) ال مسلِمُْتَ (. ولك يف حنو ) ال 

ورفُعو حوَل وال قوَة ( فتُح األوِل، ويف الثاين الفتُح والنصُب والرفُع، كالصفة يف حنو ) ال رجَل ظريٌف ( 
 فيمتنع النصُب. وإن مل ُتَكرَّر ال، أو ُفِصَلِت الصفُة، أو كانت غََت مفردة، ِاْمتنَع الفتُح.

َظنَّ ورأى وَحِسب وَدَرى وخال وَزَعَم ووجد وعلم القلبياُت. فتنصبهما مفعوَلُْتِ، حنُو ) رأيُت اللـَو  الثالثُ 
 أكرَب كلِّ شيٍء (. 

حنو ) القوُم يف أَثَري ظننُت (، ودبساواة إن توسطَن حنو ) ويف األراجيِز ِخلُت ويُلَغُْتَ برجحان إن تأخْرَن 
 اللؤَم و اػبََورَا (. 

وإن ولَيهن ما أو ال أو ِإْن النافياُت، أو الُم االبتداِء أو القسُم أو االستفهاُم بَطل عمُلهن يف اللفظ وجوباً، 
 زبُِت َأْحصى (.وظبَِّي ذلك تعليقاً، حنو ) لِنَـْعَلَم أيُّ اغب

 مرفوٌع كـ) قاَم زيٌد ( و ) مات عمٌرو (. وال يتأخر عامُلو عنو.  باٌب: الفاعل
وال تلحقو عبلمُة تثنيٍة وال صبٍع، بل يقال ) قام رجبلِن، ورجاٌل، ونساٌء ( كما يقال ) قام رجٌل (. وشذ ) 

 يتعاقبون فيكم مبلئكٌة بالليِل ( ) أََو ـُبْرِِجيَّ ُىم (. 
لحقو عبلمُة تأنيٍث إن كان مؤثًا كـ) قامْت ىنٌد ( و ) طلعت الشمُس (. ورنوز الوجهاِن يف ؾبازيِّ وت

التأنيِث الظاىِر حنو ) قد جاءتكم موعظٌة من ربكم (، ويف اغبقيقيِّ اؼبنفصِل حنو ) َحَضَرِت القاضَي امرأٌة ( 
ويف اعبمع حنو ) قالِت األعراُب ( إال صبَعِي واؼبتصِل يف باب نعم وبئس حنو ) نِْعَمِت اؼبرأُة ىنٌد (، 

التصحيِح َفَكُمفرَدْيهما حنو ) قام الزيدون ( و ) قامِت اؽبنداًت (. وإدنا امتنع يف النثر ) ما قامْت إال ىنٌد ( 
ألن الفاعَل مذكٌر ؿبذوٌف، كحذفو يف حنو ) أو إطعاٌم يف يوم ذي مسغبٍة يتيمًا ( و ) قضي األمر ( و ) 

 َّبم وأبصر (، وشنتنع يف غَتىن. أظبع 
واألصل أن يلَي عاِمَلو. وقد يتأخر جوازاً حنُو ) ولقد جاء آَل فرعوَن النذُر ( وكما أتى ربَّو موسى على قدر، 
ووجوبًا حنُو ) وإذ ابتلى إبراىيَم ربُّو ( و ) ضربٍت زيٌد (. وقد رنب تأخَت اؼبفعول كـ) ضربت زيداً ( و ) ما 

و ) ضرب موسى عيسى (، خببلِف ) أرَضَعِت الصغرى الكربى (. وقد يتقدم على العامل  أحسَن زيدًا (
 جوازاً حنُو ) فريقاً ىدى (، ووجوباً حنو ) أيّاً ما تدعو (. 

وإذا كان الفعل نعَم أو بئَس فالفاعل إما ُمَعرٌَّف بأل اعبنسيِة حنُو ) نعم العبد (، أو مضاٌف ؼبا ىي فيو حنُو 
 داُر اؼبتقُت (، أو ضمٌَت مستًٌت ُمَفسٌَّر بتمييز مطابٍق للمخصوٍ حنُو ) بئس للظاؼبُت بدالً (. ) ولَِنْعم



 : باُب النائب عن الفاعل
زُنَْذُف الفاعُل فينوب عنو يف أحكامو كلِّها مفعوٌل بو، فإن مل يوجْد فما اختص وَتَصرََّف من ظرف، أو 

 ؾبرور، أو مصدر. 
اً. ويشاركو ثاين حنِو تـُُعلَِّم، وثالُث حنِو اُْنطُِلق. ويـُْفَتح ما قبَل اآلخر يف اؼبضارع، وُيَضم أوُل الفعل مطلق

 وُيْكَسر يف اؼباضي. ولك يف حنو قال وباع الكسُر ـُبَْلصاً وُمَشّماً َضّماً والضمُّ ـبلصاً.
و (: رفُع زيٍد باالبتداء؛ : رنوز يف حنو ) زيدًا ضربُتو ( أو ) ضربُت أخاه ( أو ) مررُت بباُب االشتغال

فاعبملُة بعَده خرٌب، ونصُبو بإضمار ) ضربُت ( و ) أََىْنُت ( و ) جاوزت ( واجبَة اغبذِف؛ فبل موضَع 
وحنُو ) والسارُق والسارقُة فاقطعوا أيديَهما  -للجملة بعَده. ويًتجح النصب يف حنِو ) زيداً اْضرِْبُو ( لِْلطََّلِب 

حنِو ) واألنعاَم خلقها لكم ( للتناسب، وحنِو ) أبشرًا منا واحدًا نـَتَِّبُعو ( ) وما زيدًا رأيتُو ( ويف  -( ُمَتَأوٌَّل 
لغلبة الفعل. ورنب يف حنو ) ِإْن زيداً َلِقيَتو فأكرْمو ( و ) َىبلَّ زيداً أكرمتو ( لوجوبو. ورنب الرفُع يف حنو ) 

 وياِن يف حنِو ) زيٌد قام أبوه ( و ) عمٌرو أكرْمُتو ( للتكافؤ. خرْجُت فَإذا زيٌد يضربو عمٌرو ( المتناعو. ويست
 وليس منو ) وكل شيء فعلوه يف الزبر ( و ) أََزْيٌد ذىَب بو (.

فيضمر يف  -واختاره الكوفيون  -: رنوز يف حنو ) ضربٍت، وضرْبُت زيدًا ( إعمال األول باٌب يف التنازع
فُيضَمر يف األول مرفوُعو فقط، حنو ) َجَفْوين ومل  -اره البصريون واخت -الثاين كل ما زنتاجو، أو الثاين 

 قليٌل من اؼبال ( لفساد اؼبعٌت. -وملَْ أطلب  -َأْجُف األِخبلَء (. وليس منو ) َكَفاين 
 منصوب. وىو طبسة:  باٌب: اؼبفعولُ 

 ، وىو ما وقع عليو فعل الفاعل كـ) ضربت زيداً (. اؼبفعول بو
ناَدى

ُ
وإدنا يـُْنَصب مضافًا كـ) يا عبد اهلل (، أو شبيهًا باؼبضاف كـ) يا حسنًا وجهو ( و ) يا طالعاً  ،ومنو اؼب

جببًل ( و ) يا رفيقًا بالعباد (، أو نكرًة غََت مقصودٍة كقول األعمى: ) يا رجبًل خذ بيدي (. واؼبفرُد اؼبعرفُة 
ٍ.يـُبـٌَْت على ما يـُْرَفُع بو، كـ) يا زيُد، ويا زيداِن، وي  ا زيدوَن ( و ) يا رجُل ( ِلُمَعُتَّ

وتقول: ) يا غبلُم ( بالثبلث وبالياء فتحًا وإسكانًا وباأللف. و: ) يا أََبِت، ويا أُمَِّت، ويا ابن أُمِّ، فصٌل: 
 ويا ابَن عمِّ ( ِبَفْتٍح وَكْسٍر. وِإغباُق األلف أو الياء لؤلولُِت قبيٌح، ولآلَخرَْيِن ضعيٌف.

أُفرِد أو ُأِضيف مقرونًا بأل ِمْن نعِت اؼببٍتِّ وتأكيِده وبيانِو وَنَسِقو اؼبقروِن بأل على لفظو أو  ورنري مافصٌل: 
َُجرَُّد كاؼبنادى اؼبستقلِّ مطلقاً. 

ؿبلو، وما أضيف ؾبردًا على ؿبلو، ونـَْعُت أيٍّ على لفظو، والبدُل والَنَسُق اؼب
 ُحها أو ضمُّ األول.ولك يف حنو ) يا زيُد زيَد اْليَـْعَمبلُت ( فت



ورنوز تـَْرِخيُم اؼبنادى اؼبعرفِة، وىو حذُف آخره زبفيفاً. فذو التاء مطلقًا كـ) يا طلُح ( و ) يا ُثُب (. فصٌل: 
وغَته بشرط َضمِّو، وَعَلِميَِّتو، وؾباوزتو ثبلثَة أحرٍف كـ) يا جعُف ( ضماً وفتحاً. وزُنَذف من حنو ) سليماَن 

 رفاِن، ومن حنو َمْعِدْيَكِرَب الكلمُة الثانيُة.ومنصوٍر ومسكٍُت ( ح
ويقول اؼبستغيُث: ) يَالَـلو للمسلمَُت ( بفتح الم اؼبستَغاث بو، إال يف الم اؼبعطوِف الذي يتكرر معو فصٌل: 

رأَسا ( يا، وحنُو ) يا زيُد لعمرٍو ( و ) يا قوِم للعجِب العجيِب (. والنادب: ) وا زيَدا، وا أمََت اؼبؤمنيَنا، وا 
 ولك إغباق اؽباء وقفاً.

َتَسلُِّط عليو عامٌل من لفظو كـ) ضرْبُت ضرباً (، أو معناه كـ) قعدت واؼبفعوُل اؼبطلقُ 
ُ
، وىو اؼبصدُر الَفْضَلُة اؼب

ْيل ( ) ولو 
َ
جلوسًا (. وقد ينوب عنو غَته كـ) ضربُتو سوطاً ( ) فاجلدوىم شبانَُت جلدًة ( ) فبل سبيلوا كلَّ اؼب

 وََّل علينا بعض األقاويل (. تـَقَ 
 وليس منو ) فكبل منها رغداً (.

َعلُِّل شرطاً واؼبفعوُل لو
ُ
َعلُِّل غبََِدٍث شاركو وقتًا وفاعبًل، كـ) قْمُت إجبلاًل لك (. فإن فـََقَد اؼب

ُ
، وىو اؼبصدر اؼب

 ( و ) َفِجْئُت وقد َنضَّْت لَِنوٍم ثياََّبا (. ُجرَّ حبرف التعليِل، حنو ) َخَلَق لكم ( ) وإين لَتَـْعروين ِلذِْكراِك ِىزَّةٌ 
، وىو ما ُسلِّط عليو عامٌل على معٌت يف ِمَن اسِم زماٍن كـ) ُصْمُت يوَم اػبميس، أو ِحيناً، أو واؼبفعوُل فيو

عنَد أسبوعًا (، أو اسِم مكاٍن مبهٍم، وىو اعبهاُت السِّتُّ كاأَلماِم والفوق واليمُت وعكِسهنَّ، وحنوِىنَّ كـ) 
 ولدى (، واؼبقاديُر كالفرسِخ، وما صيغ من مصدِر عامِلو كـ) قعدُت َمْقَعَد زيٍد (.

، وىو اسٌم َفْضَلٌة بعَد واٍو أريد َّبا التنصيُص على اؼبعية مسبوقٍة بفعٍل أو ما فيو حروفُو ومعناه،  واؼبفعوُل َمَعوُ 
 كـ) سرت َوالنيَل ( و ) أنا سائر والنيَل (. 

، كقولك: ) ال تنَو عن القبيح وإتيانَو (، ومنو ) قمت وزيدًا ( و ) مررت بك وزيدًا ( وقد رنب النصبُ 
على األصح فيهما. ويًتجح يف حنو قولك: ) كن أنت وزيدًا كاألخ (. ويضعف يف حنو ) قام زيٌد وعمٌرو 

.) 
ا التنكَت، وصاحِبها وىو َوصٌف َفْضَلٌة يف جواِب كيَف، كـ) ضربت اللص مكتوفًا (. وشرطُهباُب اغبال: 

التعريُف أوالتخصيُص أو التعميُم أو التأخَُت، حنو ) ُخشَّعًا أبصارُىم سنرجون ( ) يف أربعة أيام سواًء 
 للسائلُت ( ) وما أىلكنا من قرية إال ؽبا منذرون ( ) ِلَميََّة موِحشاً طََلٌل (.

َم من الذوات. وأكثر وقوِعو بعد اؼبقاديِر كـ) َجرِيٍب خنبلً، ىو اسٌم فضلٌة نكرٌة جامٌد ُمَفسٌِّر ؼبا انـْبَـهَ  والتمييزُ 
وصاٍع سبراً، وَمنَـَوْيِن عسبًل ( والعدِد حنِو ) أحَد عشَر كوكبًا ( إىل تسٍع وتسعَُت، ومنو سبييُز َكِم االستفهاميِة 



فوَقها، أو ؾبموٌع كتمييز العشرِة حنُو ) َكْم عبداً ملكَت؟ (. فأما سبييز اػبربيِة فمجروٌر، مفرٌد كتمييز اؼبئِة وما 
 وما دوُنا. ولك يف سبييز االستفهاميِة اجملرورِة باغبرِف جرٌّ ونصٌب. 

ويكون التمييُز مفسِّراً للنسبة ؿُبَوَّاًل كـ) اشتعل الرأس شيبًا ( ) وفجرنا األرض عيونًا ( ) وأنا أكثر منك ماالً 
 ًء (. (، أو غََت ؿُبَوٍَّل حنَو ) امتؤل اإلناء ما

وقد يؤكِّدان حنُو ) وال تعثـَْوا يف األرض مفسدين ( وقولِو: ) من خَت أدياِن الربية ديناً (، ومنو ) بئس الفحُل 
 فحُلهم فحبلً ( خبلفاً ِلِسيبَـَوْيِو.

لبدُل يف بـ) إال ( من كبلٍم تامٍّ موَجٍب حنو ) فشربوا منو إال قليبلً منهم (. فإن فقد اإلرناب َترجََّح ا واؼبستثٌت
حنو )  -ووجب عند اغبجازيُت  -اؼبتصل حنو ) ما فعلوه إال قليٌل منهم ( والنصُب يف اؼبنقطع عند بٍت سبيٍم 

ما ؽبم بو من علم إال اتباَع الظن (، ما مل يتقدم فيهما فالنصُب، حنُو قولو: ) وما يل إال آَل ؿبمد شيعٌة وما 
فعلى حسب العوامل حنو ) وما أْمرُنا إال واحدٌة ( ويسمى  يل إال مذىَب اغبق مذىُب (، أو فقد التمام

 ُمَفرَّغاً. 
ويستثٌت بـ) غَت وسوى ( خاِفَضُْتِ، ُمْعَربـَُْتِ بإعراب االسم الذي بعد إال. وبـ) خبل وعدا وليس وحاشا ( 

 نواصَب وخوافَض. وبـ) ما خبل ( وبـ) ما عدا ( و ) ليس ( و ) ال يكون ( نواصَب.
أو  -وىو من وإىل وعن وعلى ويف والبلُم والباُء للقسم وغَتِه  -إما حبرٍف مشًتٍك  االسمباب: سنفض 

أو بإضافٍة إىل اسٍم على معٌت  -وىو ُربَّ وُمْذ وُمْنُذ والكاُف وحىت  وواُو القسِم وتاُؤه  -ـبتصٍّ بالظاىر 
يِل ( وُتسمى معنويًة ألُنا للتعريف أو البلم كـ) غبلِم زيٍد ( أو ِمن كـ) خامِت حديٍد ( أو يف كـ) مكِر الل

التخصيص، أو بإضافِة الوصِف إىل معمولو كـ) بالَغ الكعبِة ( و ) معموِر الداِر ( و ) حسِن الوجِو ( 
 وتسمى لفظيًة ألُنا جملرد التخفيف. 

اربا زيٍد، والضاربو زيٍد، وال ذُباِمُع اإلضافُة تنوينًا وال نونًا تاليًة لئلعراِب مطلقاً، وال أل إال يف حنو ) الض
 والضارُب الرجِل، والضارُب رأِس الرجِل، وبالرجِل الضارِب غبلِمِو (.

 سبعٌة:  باٌب: يعمُل َعَمَل فعِلو
كـ) ىيهاَت، وَصْو، وَوْي ( دبعٌت بـَُعَد واسكت وأَْعَجُب. وال زُنَْذُف وال يـََتَأخر عن معمولو. و)    اسُم الفعل

َتَأوٌَّل. وال يربز ضمَتُه. ورُنَْزم اؼبضارُع يف جواِب الطلِبِّ منو حنو ) مكانِك رُبَْمِدي أو كتاَب اهلِل عليكم ( مُ 
 تسًتزني (، وال يـُْنَصُب.



كَضْرٍب، وإكراٍم ِإْن َحلَّ ؿَبَلَُّو فعٌل مع َأْن أو ما، ومل يكن مصّغراً وال ُمْضَمراً وال َمْنعوتًا قبَل العمِل   واؼبصدرُ 
ال مفصواًل من اؼبعموِل وال مؤخراً عنو. وإعمالُو مضافاً أكثُر حنو ) ولوال َدْفُع اللـِو الناَس ( وقوِل وال ؿبذوفاً و 

ٌ (، وُمنَـوَّنًا أَقـَْيُس حنو ) أو إطعاٌم يف يوم ذي َمْسَغَبٍة يتيمًا (، وبَِأْل  الشاعر: ) أال إن ظُْلَم نفِسِو اؼبرُء بـَُتِّ
 اؼبسيَء إؽَبُُو ( ) وكيف التـََّوقِّْي َظْهَر ما أنت راكُبو (. شاذٌّ حنو ) عَجْبُت من الرزقِ 

كضارٍب وُمْكرٍِم. فإن كان بأل َعِمَل مطلقاً، أو ؾبردًا فبشرطُِت: كونُو حااًل أو استقبااًل،   واسُم الفاعلِ 
ة اغباِل خبلفاً واعتماُده على نفٍي أو استفهاٍم أو ـُبْـرَبٍ عنو أو موصوٍف. و ) باسٌط ذراَعْيو ( على حكاي
، و ) َخبِـٌَت بـَُنو ؽَبٍَب ( على التقدًِن والتأخَِت وتقديرُه خبٌَت كظهٍَت خبلفاً لؤَلْخَفِش.   للِكَساِئيِّ

) واؼبثاُل، وىو ما ُحوَِّل للمبالغة من فاعٍل إىل فـَعَّاٍل أو فـَُعوٍل أو ِمْفَعاٍل ِبَكْثرٍة، أو َفِعيٍل أو َفِعٍل بِقلَّة، حنو 
 عسل فأنا َشرَّاٌب (.أما ال

 ، كَمْضُروٍب وُمْكَرٍم. ويعمل عمل فعِلو، وىو كاسم الفاعل.واسُم اْلَمْفُعول
ي لواحٍد، وىي الصفة اْلَمُصوَغُة لغَت تفضيل إلفادِة الثبوِت،   والصفُة اْلُمَشبـََّهةُ  َِ باسم الفاعل اْلُمتَـَعدِّ

ا، وال يكون أجنبياً، ويُرَفع على الفاِعِليَِّة أو اإِلْبداِل، كَحَسٍن وظَرِيٍف وطاِىٍر وضاِمٍر. وال يتقدمها معموؽبُ 
 ، وسنفض باإلضافة.-والثاين يتعُتَّ يف اؼبعرفة  -ويُنَصُب على التمِييز أو التشبيو باؼبفعوِل بو 

يـُْفَرُد ويُذَكَُّر، ، وىو الصفة الدالة على اؼبشاركة والزيادة، كَأْكَرَم. وُيسَتعمل دبِْن ومضافاً لنكرة فَـ واسُم التفضيل
وبأل فيطاِبُق، ومضافًا ؼبْعرَِفٍة فوجهاِن. وال يـَْنِصب اؼبفعوَل مطلقاً، وال يـَْرَفُع يف الغالب ظاىرًا إال يف مسألة 

 الُكْحل.
 يَتبع ما قبلو يف إعرابو طبسٌة:باُب التوابِع: 

. وفائدتو زبصيٌص أو توضيٌح أو مدٌح أو ذمٌّ أو ، وىو التابُع اؼبشتق أو اؼبؤوُل بو اؼبباِيُن لَِلفظ متبوعوالنعتُ 
تـََرحٌُّم أو توكيٌد. ويتبع منعوَتو يف واحٍد من أوجِو اإلعراب، ومن التعريف والتنكَت. مث إن َرَفَع ضمَتًا مستًتاً 

رجٌل  تَِبَع يف واحد من التذكَت والتأنيث، وواحد من اإلفراد وفرَعْيِو. وإال فهو كالِفْعل، واألحسن ) جاءين
 قعوٌد غلمانُو ( مث ) قاعٌد ( مث ) قاعدوَن (. 

ورنوز قطُع الصفِة اؼبعلوِم موصوُفها حقيقًة أو ادِّعاًء، رفعًا بتقدير ىو، ونصبًا بتقدير أعٍت أو أمدح أو أَُذمُّ 
 أو أرحم.
البلحقوَن ِاحبْس ِاحبْس ( . وىو إما لفظيٌّ حنو ) أخاَك أخاَك إنَّ َمن ال أخا لو ( وحنو ) أتاِك أتاِك والتوكيدُ 

وحنو ) ال ال أبوح حِبُب بثينَة إُنا (، وليس منو ) دكاً دكاً ( و) صفاً صفاً (، أو معنويٌّ وىو بالنفس والعُت 



مؤخرًة عنها إن اْجَتَمَعَتا، ورُنَْمعاِن على أَفـُْعٍل مع غَِت اؼبفرِد، وِبُكلِّ لغَت مثًٌت إن ذبزأ بنفسو أو بعاملو، 
كلتا لو إن صحَّ وقوُع اؼبفرِد موقَعو واربد معٌت اؼبسَند، وُيَضْفَن لضمَت اؼبؤكَّد، وبأصبَع وصبعاَء وبكبل و 

وصبِعهما غََت مضافٍة، وىي خببلف النعوت، ال رنوز أن تتعاطف اؼبؤكِّداُت، وال أن يـَْتبَـْعَن نكرًة، وندر ) يا 
 ليَت عدَة حوٍل كلِّو رجُب (.

موضٌح أو ـبصٌِّص جاِمٌد غَُت مؤوٍل، فيوافق متبوَعو، كـ) أُْقِسُم باهلل أبو حفص  . وىو تابعٌ وعطُف البيان
عمُر ( و ) ىذا خامَتٌ حديٌد (. ويُعَرب بدَل كلٍّ من كلٍّ إن مل شنتنع ِإحبللُو ؿَبَلَّ األول، كقولو: ) أنا ابُن 

 وفبل (.التارِك البكريِّ بشٍر ( وقولِو: ) أَيَا َأَخَويـَْنا عبَد مشٍس ون
بالواِو وىي ؼبطلق اعبمع، والفاِء للًتتيب والتعقيب، ومث للًتتيِب والًتاخُت وحىت للغاية  وعطُف النسق

والتدريج ال للًتتيب، وأْو ألحد الشيئُت أو األشياء مفيدًة بعد الطلِب التخيََت أو اإلباحَة وبعَد اػبرِب الشكَّ 
اخلٍة على أحد اؼبستويَـُْتِ، وللرَّدِّ عن اػبطإ يف اغبكم ) ال ( بعد أو التشكيَك، وأم لطلب التعيُت بعد ذنزٍة د

 إرناب و ) لكن وبل ( بعد نْفٍي، ولصرف اغبكم إىل ما بعدىا ) بْل ( بعَد إرناٍب.
والبدُل. وىو تابٌع مقصوٌد باغبكم ببل واسطٍة. وىو ستٌة: بدُل كلٍّ حنو ) مفازاً حدائَق (، وبعٍض حنو ) َمِن 

(، واشتماٍل حنو ) قتاٍل فيو (، وإضراٍب وغلٍط نسياٍن حنو ) َتَصدَّْقُت بدرىٍم ديناٍر ( حبسب قصد  استطاع
ِ اػبطإ.  األول والثاين، أو الثاين وسبق اللسان، أو األول وتـَبَـُتُّ

وشبانيَة أياٍم (.  من ثبلثٍة إىل تسعٍة يـَُؤنَّث مع اؼبذكر ويُذَكَّر مع اؼبؤنث دائماً، حنو ) سبَع ليالٍ  باب: العدد
وكذلك الَعْشرُة إن مل تركْب. وما دوَن الثبلثِة وفاعٌل كثالٍث ورابٍع على القياس دائماً. ويـُْفرد فاعٌل أو ُيضاف 

 ؼبا ِاْشـُتقَّ منو أو ؼبا دونو أو يـَْنِصُب ما دونَو.
ا، َعْدٌل َوَوْصُف اعبمِع زِْد تأنيثًا (  تسعٌة، رنمعها: ) وزُن اؼبركَِّب ُعْجَمٌة تـَْعرِيُفه موانُع صرف االسم: بابٌ 

كأضبَد وأضبَر وبـَْعَلَبكَّ وإبراىيَم وُعَمَر وُأَخَر وُأحاَد َوْموِحَد إىل األربعِة ومساجَد ودنانيـَْر وسلماَن وَسْكراَن 
 وفاطمَة وطلحَة وزينَب وَسْلَمى وصحراَء. 

منها َيْسَتْأثِر باؼبنع. والبواقي ال بدَّ من ؾبامعة كلِّ ِعلة فألُف التأنيث واعبمُع الذي ال نظََت لو يف اآلحاِد كٌل 
منهنَّ للصفة أو العلمية. وتتعُت العلميُة مع الًتكيِب والتأنيِث والُعجمة، وشرط الُعجمة َعَلِميٌَّة يف الَعَجِميَِّة 

اٌن وأرنٌب دبَْعٌَت قاٍس وذليٍل وزيادٌة على الثبلثِة، والصفِة أصالُتها وعدُم قبوؽبا التاَء، فعرياٌن وأرمٌل وصفو 
منصرفٌة. ورنوز يف حنو ىنٍد وجهاِن، خببلف زينَب وَسَقَر وبـَْلَخ. وكُعَمَر عند سبيٍم باُب حذاِم إن مل سنتم براٍء  

ٍ إن كان مرفوعاً، وبعضهم مل يشًتط فيهما، وَسَحَر عند اعبميع إن كان ظرفاً ُمَعيَّناً.  كَسَفاِر، وأمِس ِلُمَعُتَّ



لو صيغتاِن: ) َما أَفـَْعَل زيداً ( وإعرابو: ما مبتدأٌ دبعٌت شيٌء عظيٌم، وأَفـَْعَل فعٌل ماٍض فاعُلو اٌب: التـََّعجُُّب ب
ضمَُت ما، وزيدًا مفعول بو، واعبملُة خرُب ما؛ و ) أَْفِعْل ِبِو ( وىو دبعٌت ما أَفـَْعَلُو، وأصُلو أَفـَْعَل أْي صاَر ذا  

ٍة، فغُيـَِّر اللفُظ، وزِيَدْت الباُء يف الفاعل إلصبلح اللفِظ، َفِمْن مَثَّ كذا، كـ) أََغدَّ البع َُت ( أْي صار ذا ُغدَّ
 لزمت ىنا، خببلفها يف فاعل كفى. 

وإدنا يُـْبٌت فعبل التعجِب واسُم التفضيل، ِمن فعٍل ثبلثيٍّ ُمْثَبٍت متفاِوٍت تامٍّ مبٍتٍّ للفاعِل ليس اسُم فاعلو 
 أفعَل.

يف األفصِح على حنِو رضبٍة باؽباِء، وعلى حنو مسلماٍت بالتاِء، وعلى حنِو قاٍض رفعًا وجراً  لوقفُ باٌب: ا
باغبذف، وحنِو القاضي فيهما باإلثبات. ويوقف على ) إذًا ( وحنِو ) لََنْسَفعًا ( و ) رأيُت زيدًا ( باأللِف  

 كما ُيكَتَْب. 
 ، دون األصليِة كـ) زيٍد يدعو (. بعد واِو اعبماعة كـ) قالوا ( وُتكَتب األلفُ 

إن ذباوزت الثبلثَة كـ) استدعى واؼبصطفى ( أو كان أصُلها الياُء كـ) رمى والفىت (، وألفاً  وتُرَسم األلُف ياءً 
 يف غَته كـ) عفا ( و ) العصا (. 

 تَـيَـُْتِ.وينكشف أمُر ألِف الفعل بالتاء كـ) رمْيُت وعفْوُت (، واالسِم بالتثنيَة كَعَصَوْيِن وفَـ 
واشَْنُِن  اسٍم ِبَكْسٍر وَضمٍّ، وِاْسٍت اِبٍن واِْبِنٍم واِبنٍة وِامرٍئ وِامرأٍة وتـَْثِنَيِتِهنَّ، واِثـْنَـُْتِ واِثـَْنتَـُْتِ، واَلغبلمِ  فصٌل: ذنزةُ 

 اهلِل يف القسم بفتحهما، أو بكسر يف اشَْنُِن: ذنزُة وصٍل، أْي تثُبُت ابتداًء ورُبَْذف وصبًل. 
، كـ) اُقُتْل واُْغُز واُْغزِي وكذ ا ذنزُة اؼباضي اؼبتجاِوِز أربعَة أحرف، كـ) ِاستخرج (، وأَْمرِِه ومصدرِِه، وأمِر الثبلثيِّ

 ( بضمهنَّ، و ) ِاضِرب وِامُشوا وِاذَىْب ( بكسٍر كالبواقي.
 

 تم القطر بحمد هللا وعونه
 االنتفاع به خيرا   رحم هللا مصنَفه اإلماَم ابَن هشاٍم، وجزى من أعان على


