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  � الرحمن الرحيم بسم 

  تصدير
احلمد هللا الذي رفع السماء بغري عماد ، وخفض األرض وقدر فيها أقواا لنفع 

، وثبتهـــا بنْصـــب الرواســـي واألوتـــاد ، وَجـــَزَم بوحدانيتـــه أهـــل البغـــي واإلحلـــاد ، العبـــاد 
والصالة والسالم على أفصح من نطق بالضاد ، وعلى آله وصـحبه السـالكني سـبيل 

… أمــا بعـــد .  الرشــاد ، وعلـــى مــن ورد مشـــرعهم ، وترّســم خطـــاهم ِإىل يــوم املعـــاد
وذكٌر يتوارثه األعقاب بعد األعقـاب ، فإن العلم فخٌر يبقى على مرور األحقاب ، (

وأول اد وآخره ، وباطن الشرف وظاهره ، به ُيرتقى على كل املراتب ، وبه يتوصل 
ِإىل املآرب واملطالـب ، وهـو األربـح مرعـاه ، وهـو األرفـع مسـعاه ، ميـأل العيـون نـوراً ، 

، ، وهـــو الُغـــْنم القلـــوب ســـروراً ، ويزيـــد الصـــدور انشـــراحاً ، ويفيـــد األمـــور انفســـاحاً 
  . )١()األكرب ، واحلظ األوفر ، والبغية العظمى ، واملنية الكربى
خـري (علـم العربيـة ِإْذ هـي : أال وإن من أجّل العلوم وأعظمها ، وأشـرفها وأمههـا 

اللغـات واأللســنة ، واإلقبــال علـى تفهمهــا مــن الديانـة ؛ ِإْذ هــي أداة العلــم ، ومفتــاح 
  . )٢()التفقه يف الدين

معرفتها ضرورية على أهل الشـريعة ؛ ِإْذ مأخـذ األحكـام الشـرعية كلهـا (ا أن كم
مــن الكتــاب والســنة ، وهــي بلغــة العــرب ، ونـََقَلُتهــا مــن الصــحابة والتــابعني عــرب ، 
وشــرُح مشــكالا مــن لغــام ، فالبــد مــن معرفــة العلــوم املتعلقــة ــذا اللســان ملــن أراد 

  . )٣()علم الشريعة
  . )٤(‘‘تعلموا العربية فإا تزيد يف املروءة’’:  �قال عمر 

                                                           

  ] .الكليات[اقتباس من مقدمة الكفوي يف )  ١(
  ] .فقه اللغة: [مقدمة الثعاليب يف تضمني من )  ٢(
  ] .٥٤٥: مقدمته [من كالم ابن خلدون يف )  ٣(
  ) .٢٢٥/ ٢(اجلامع للخطيب )  ٤(
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ولقد كان الصدر األول من األمة احملمدية أهل سـليقة عربيـة ، وأصـحاب َمَلكـة 
فكان اللسان العريب عندهم صحيحاً َحمْروساً ال يَتداَخُله اخللل ، وال يتطـرق (لسانية 

ُب غـري جنسـهم مـن الـروم والفـرس ِإلَْيِه الزلل ، ِإىل أن فُِتَحت األمصار ، وخالط العـر 
واحلــبش والنــبط ، وغــريهم مــن أنــواع األمــم الــذين فــتح اهللا علــى املســلمني بالدهــم ، 
وأفـــاء علـــيهم أمـــواهلم ورقـــام ، فاختلطـــت الفـــرق ، وامتزجـــت األلســـن ، وتـــداخلت 
اللغـات ، ونشــأ بيــنهم األوالد ، فتعّلمــوا مــن اللسـان العــريب مــا البــّد هلــم يف اخلطــاب 
منه ، وحفظوا من اللغة ما ال غًىن هلم يف ااورة عنه ، وتركوا مـا عـداه لعـدم احلاجـة 
ِإلَْيِه وأمهلوه لقلة الرغبة يف الباحث عليـه ، فصـار بعـد كونـه مـن أهـم املعـارف مطّرحـاً 
مهجــوراً ، وبعــد فرضــيته الالزمــة كــأن مل يكــن شــيئاً مــذكوراً ، وعــادت األيــام واحلالــة 

هـــا مـــن التماســـك والثبـــات ، واســـتمرت علـــى ســـَنٍن مـــن االســـتقامة هـــذه علـــى مـــا في
والصـــالح ، ِإىل أن انقـــرض عصـــر الصـــحابة والشـــأن قريـــب ، والقـــائم بواجـــب هـــذا 
ـــوا يف  األمـــر لقلتـــه غريـــب ، وجـــاء التـــابعون لـــه بإحســـان فســـلكوا ســـبيلهم لكـــنهم قّل

ا انقضـى زمـاُم علـى اإلتقان عدداً واقتفوا هديهم وإن كان مّدوا يف البيان يـداً ، فمـ
إحســـام إالّ واللســـان العـــريب قـــد اســـتحال أعجمّيـــاً َأْو كـــاد ، فـــال تـــرى املســـتِقّل بـــه 

  .واحملافظ عليه إال اآلحاد 
هــذا والعصــُر ذلــك العصــُر القــدمي ، والعهــُد ذلــك العهــُد الكــرمي ، فَجِهــل النــاس 

جيــب علــيهم تـَْقِدَمُتــُه ،  مــن هــذا املهــّم مــا كــان يلــزمهم معرفَتــُه ، وأّخــروا منــه مــا كــان
واختـذوه وراءهـم ِظْهريّـاً فصـار َنْسـياً مْنِسـياً ، واملشـتغل بـه عنـدهم بعيـداً قِصـّياً ، فلمــا 

مجاعــة مــن أوىل املعــارف والنهــى ، وذوي  �أعضــل الــداء وعــز الــدواء ، أهلــم اهللا  
انباً مـن رعـايتهم البصائر واِحلجى ، أن صرفوا ِإىل هذا الشأن طَرفاً من عنايتهم ، وج

، فشــرعوا فيــه للنــاس مــوارداً ، ومّهــدوا فيــه هلــم معاهــداً ، حراســًة هلــذا العلــم الشــريف 
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  . )١()من الضياع ، وحفظاً هلذا املهم العزيز من االختالل
ولقــد كــان النحــو واإلعــراب أهــم علــوم اللغــة ، ِإْذ يف جهلــه اإلخــالل بالتفــاهم 

  .مجلة 
أن األهم املقّدم منها هو النحو ، ِإْذ ’’ -رمحه اهللا  -يقول العالمة ابن خلدون 

به تبّينت أصول املقاصد بالداللة ، فيُـَعرف الفاعل من املفعول ، واملبتـدأ مـن اخلـرب ، 
  . )٢(‘‘ولواله جلَُِهل أصل اإلفادة

  يا حبذا النحو من مطلب
ـــــه عســـــكر   كـــــأن العلـــــوم ل

.  

  تعـــــــــاىل بـــــــــه قـــــــــد طالبـــــــــه
  وقــوف خضــوع علــى بابــه

.  
وملــا للنحــو مــن أمهيّــة ، ومكانــة عظيمــة عليّــة ، صــنعت فيــه التصــانيف ، وأُلفــت 
فيــه التــآليف ، فمــن ُمكثــٍر جعــل كتابــه أســفاراً ، ومــن متوســط غْيــُث فوائــده أصــبح 

  .مدراراً ، ومن موجٍز كان كتابه أوراقاً 
ــــون املختصــــرة ، والكتــــب احملــــّررة املشــــتهرة ، كتــــاب  ــــني تلــــك املت : وكــــان مــــن ب

َمة اآلجروِميةا( ْلُمَقد. (  
وِمــن َمث طِفــق العلمــاء ِإىل شــرحها وتدريســها ، وكــان مــن أنفــس شــروحاا شــرح 

، فلقــد كــان  - حفظــه اهللا -صــاحل بــن حممــد بــن حســن األمســري : شــيخنا املفضــل 
شــرحاً كافيــاً وافيــاً يف بابــه ، ومــورداً صــافياً لطالّبــه ، غــري خمتصــر اختصــاراً يــؤدي ِإىل 

ـــاً يفضـــي ِإىل اإلمـــالل ، مشـــتمًال علـــى الـــدرر الفرائـــد ، ا إلخـــالل ، وال مطنبـــاً إطناب
والغرر من الفوائد الشوارد ، حيَِّل مبانيها ، ويـَُوّضح معانيها ، ويـَُقّرر قواعدها ، وُحيّرر 
مقاصــدها ، ويؤيّــد ذلــك باألدلــة ، ويســهله بالشــواهد واألمثلــة ، ينتفــع بــه املبتــدئ ، 

  .عنه املنتهي ، وهو مرحلة وسطى ، تعقبه مرحلة علمية أخرى  وال يستغين

                                                           

  ) .١/٥: (البن األثري ] النهاية[اقتباس من )  ١(
  ) .٥٤٥: (مقدمة ابن خلدون )  ٢(
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   )١(وَمث أموٌر جيب التنبيه عليها ، وال مندوحة للراغب عنها 
  .في اسم ھذا العلم ، إِْذ إِن�ه ُيَسم�ى باسمين اثنين : أولھا 

  .فهو النحو : أما األول 

قـال أليب  �م عليـاً وسبب التسمية هو ما اشتهر عند اإلخبـاريني مـن أن اإلمـا
وذلــك عنــدما كتــب شــيئاً يف النحــو ‘‘ نعــم النحــو الــذي حنــوت ’’ : األســود الــدؤيل 

  .بأمٍر منه 

  .فاإلعراب : وأما الثاني 

أعربــت اإلبــل إذا تغــريت بطوــا مبــرض ، وكــذلك : ومــن معانيــه التغــري ، يـَُقــال 
  .واقعها احلال مع أواخر الكلمات العربية املعربة فإا تتغري حبسب م

  .أن الدارس لعلم النحو يدرس شيئين اثنين : ثانيھا 

  : فاإلعراب : أما األول 

وهـذا . وهو تغري أواخر الكلم باختالف العوامل الداخلة عليهـا لفظـاً أو تقـديراً 
  .هو األصل ؛ وألجله صنع النحو ضبطاً له حىت ال يلحن فيه 

  : فهو البناء : وأما الثاني 

  .لكلمة حركة ال تتغري باختالف العوامل الداخلية عليها وهو لزوم أواخر ا
  : ثالثھا 

،  هو أن علم النحو يبحث يف حركة األخري من الكلم سـواء أظهـرت أم قُـدرت
  .وأكثر اللحن حصل يف ذلك عند العرب ولذا كانت العناية به آكد 

  : رابعھا 

  :اعي أموراً لكي يتفهم دارس النحو مسائله ويعرف مفرداته البد أن ير 

                                                           

  . ذكرها الشيخ يف أحد دروسه ) ١(
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  : أولها 

حفظ التعاريف واستحضارها عند حماولة اإلعراب لكلمة أو مجلة ملا هلا مـن أثـر 
.  

  : ثانيها 

  . االشتغال مبعاين الكالم ومجله ، والنظر يف مدى انطباقه على القواعد املعروفة
  :مثال ذلك 

، فلـو قـال اسم منصوب وقع عليـه فعـل الفاعـل : هو أن املفعول به يـَُعرف بأنه 
بأا مفعـول بـه ؛ ألنـه ) ابن(حلَُكم على كلمة ) ضرب األب ابنه تأديباً له : ( قائل 

  .هو الذي وقع عليه فعل الفاعل 
  :ثالثها 

  .هو استحضار التقاسيم والشروط املتعلقة بكل مسألٍة وباب 
ع مــا قيــل يف األمســاء اخلمســة ، فإــا ال تأخــذ إعراــا املشــهور مــن الرفــ: مثالــه 

بـــالواو ، والنْصـــب بـــاأللف ، واخلفـــض باليـــاء إال بشـــروط ؛ ككوـــا مكـــربة ، وعـــدم 
) إن أيب ذو نســب شــريف: (فــإذا قــال قائــل . إضــافتها ليــاء اْلُمــَتَكلم ومــا إىل ذلــك 

ال تُعَرب إعراب األمساء الستة أو اخلمسة ؛ ألا مضافة إىل ياء ) أيب(َلُعِلم أن كلمة 
  .اْلُمَتَكلم 

  :ھا خامس

ـــن يســـتطيع أن يعـــرب اجلمـــل كلهـــا إال إذا انتهـــى مـــن  هـــو أن الـــدارس للنحـــو ل
دراســـة كتـــب النحـــو كلهـــا يف مرحلـــة التأصـــيل، واملعتـــاد أن آخرهـــا دراســـة ألفيـــة ابـــن 
مالك ، فمن درس اآلجروميـة ال يتحصـل علـى مجيـع أبـواب النحـو فضـًال عـن مجيـع 

ئ باآلجرومية فغريها إىل دراسة ألفية ، فالبد من استكمال ذلك ، وإمنا ابتد مسائله
ابـــن مالـــك ، مراعـــاًة للتـــدرج يف الـــتعّلم والبـــدء باألولويـــات ، والبعـــد عـــن وقـــوع قولـــة 



  صالح األسمري: لفضيلة الشيخ   إيضاح المقدمة اآلجرومية

  

: فيـدرس طالـب النحـو أول مـا يـدرس ) من أراد العلم مجلة ضيعه مجلة : ( السلف 
النحـو ُمث يـدرس جممـل أبـواب ] اآلجروميـة[كربى أبوابه ومسائله ، وذلك من خالل 

شـــرح قطـــر [ومســـائله دون تعـــرض للخـــالف يف اجلملـــة ، وذلـــك مـــن خـــالل كتـــاب 
البــن هشــام ، ُمث يــدرس مجيــع مســائل النحــو وتفصــيالته مــع االطــالع علــى ] النــدى

شـرح (، ] شرح األلفيـة[املخالف وبعض األعاريب وما إىل ذلك ، وذلك من خالل 
  . ]أوضح املسالك[ام اْلُمَسمى بـ عليها ولَْيَس بواٍف ، أو شرح ابن هش) ابن عقيل

  :سادسھا 

  .أن إدراك علم النحو يكون من خالل فقه علوٍم البد من اجتماعها 
  :أولها 

شـرح قطـر النـدى وبـل [و] اآلجروميـة[مسائل النحو ومفرداته وهـي املوجـودة يف 
  ] .ألفية ابن مالك[و] الصدى

  :ثانيها 

قــه مـــع الفقــه البـــد منــه ، وفيـــه دراســة علــم أصـــول النحــو وهـــو كعلــم أصـــول الف
القواعد اليت روعيت يف اإلعراب ، وأدلة النحويني وأوجه الداللة وما إىل ذلك ، ويف 

وعليــه شــروحات منهــا ) أصــول النحــو(ذلــك كتــاب يتــيم ألفــه اإلمــام الســيوطي امســه 
  ] .شرح األزهري[

  : ثالثها 

ئمتــه وكتبــه ومــا إىل دراســة علــم تــاريخ النحــو ويشــمل معرفــة مذاهبــه ونشــأا وأ
نشأة [ما صنفه حممد طنطاوي من علماء األزهر وامسه : ، وفيه كتب أحسنها  ذلك
  .فقد حقق بأَخره ] النحو

 - حفظـه اهللا -ولقد كان أصل هذا الشرح املبارك دروساً ألقاها فضيلة شـيخنا 
علـــى  هــــ ، ُمث ُكِتبَـــت وُعـــِرَض مواضـــع منهـــا١٤١٩جبـــامع ابـــن عـــواض بالطـــائف عـــام 
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  .الشيخ نفسه فاستحسنها ، وأذن بطباعتها وإخراجها 
كمــا ال يفــوتين أن أتقــدم بالشــكر أوًال وآخــراً للمــوىل جــل وعــال علــى أن وفقنــا 
هلــذا العمــل ، وأعاننــا علــى إخراجــه ، ُمث أتوّجــه بالشــكر ِإىل فضــيلة شــيخنا علــى مــا 

َنـــا مـــن علمـــه ونصـــحه ، فجـــزاه اهللا عنّـــا خـــري  اجلـــزاء وأطـــال يف عمـــره علـــى أســـداه ِإلَيـْ
  .طاعته ونفعنا بعلمه 

كما أتوّجه بالشكر ِإىل كل من أعان علـى إخـراج هـذا الشـرح فجـزاهم اهللا خـري 
  .اجلزاء 

واهللا أسأل أن ينفع به ، وأن جيزل األجر واملثوبة لشيخنا ، واهللا من وراء القصد 
  .وهو اهلادي ِإىل سواء السبيل 

  اجلعيدمتعب بن مسعود : وكتبه 
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  ببسم

ــــاء ، وآلــــه  أمــــا بعــــد محــــد اهللا ذي اآلالء ، والصــــالة والســــالم علــــى ســــيد األنبي
  …وصحبه األصفياء 

، واليتيمـة مـن  موقـع الـرأس مـن اإلنسـان: فإن علم العربيـة يقـع مـن نـافع العلـوم 
قالئد الِعْقيان ، فليس أحد من أرباب احلجى والعلـم خيلـو مـن أن يكـون متعلقـاً منـه 

  .وضارباً فيه بسهم  بسبب ،
علــم النحــو واإلعــراب ، الــذي ينبغــي أن يتحلــى بــه : وكــان واســطة عقــد العربيــة 

إن معرفـة ’’:  -رمحـه اهللا  -خالـد األزهـري : طالب العلم ومريده ، بل قال العالمة 
اإلعـــراب مـــن الواجبـــات الـــيت البـــد لكـــل طالـــب علـــم منهـــا ، ومـــن املهمـــات الـــيت ال 

  .‘ ‘يستغين الفقيه عنها 
،  )مقدمـــة ابـــن آجـــروم(ومـــن متونـــه املقدمـــة وأركانـــه املختصـــرة ؛ مـــنت موســـوم بــــ 

 -عكــف علــى ضــبطه وفهمــه الدارســون ؛ لظهــور نفعــه ، يقــول العالمــة ابــن احلــاج 
مـــة ، ( -رمحـــه اهللا  صـــار غالـــب النـــاس أول مـــا يقـــرأ بعـــد القـــرآن العظـــيم ؛ هـــذه املقد

  ) .فيحصل به النفع يف أقرب ُمدة
مــــة اآلجروميــــة ؛ حبــــّل مبانيهــــا ، و  انعقــــد العــــزم علــــى مدارســــة تلــــك املقد ِمــــْن َمث

ة وإيضـــاح معانيهـــا ، وتقريـــر قواعـــدها ، وحتريـــر مســـائلها ، علـــى وجـــه توســـط وِجـــد .
مقـــدماً بـــني يـــدي ذلـــك مقدمـــة ذات بـــاب ، وهـــذا أوان الشـــروع ، ومـــن اهللا التوفيـــق 

  .والتسديد ، وهو املستعان 
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  َمةٌ ُمَقد+ 
  :وفيها فصالن 

  :ا0ول 

  :، وذلك يف مقاصد عدة  -رمحه اهللا  -يف تعريف موجز بابن آجروم 
  :في اسمه ونسبه : األول 

) ابـن آجـروم(هو أبو عبد اهللا حممد بن حممد بـن داود الصـنهاجي ، املعـروف بــ 
  :، وهنا فائدتان 

  :األوىل 
ــْنهاجي: (أنــه يـَُقــال البــن آجــروم  قالــه . ىل قبيلــة ِصــْنهاجة بــاملغرب نســبة إ) الص

  ].شرح الكفراوي لآلجرومية: [يف حاشية له على  -رمحه اهللا  -احلامدي 

  :الثانية 
  . هلا معىن ، وضبط ) آجروم: (أن كلمة 

  :فأما املعىن 
هـي كلمـة أعجميـة ’’قال ابن عنقاء . الفقري الصويف ، وذلك بلغة البَـْربَر : فهو 

لكـين مل أجـد الربابـرة يعرفـون . الفقري الصويف ، على ما قيل : ا ، بلغة الرببر ، معناه
  .غري أن السيوطي وابن احلاج جزما باملعىن السابق. انتهى ‘‘ ذلك

  :وأما الضبط 
  : فعلى أوجه 

بفــتح اهلمــزة مــع مــّد ، وجــيم  مضــمومة ُخمَففــة ، وراء مهملــة مضــمومة : األول  •
قالـــه ابــن عنقــاء ، وبــه قطــع الســـيوطي ) آُجــروم: (مــع تشــديد وتثقيــل ، هكــذا 

  ].بغية الوعاة: [ يف
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وهــذا هــو ) آَجــروم: (كــاألول ، غــري أن اجلــيم تكــون مفتوحــة ، هكــذا : الثــاين  •
  .املنقول عن اجلمال املطيب 

بفــــتح اهلمــــزة دون َمــــد ، وجــــيم ســــاكنة ، وراء مهملــــة مضــــمومة دون : الثالــــث  •
ابن أجروم نفسـه ، قالـه ابـن احلـاج يف وهو منقول عن ) َأْجُروم(تشديد ، هكذا 

  ] .العقد اجلوهري: [
رأيـــت خبـــط ابـــن مكتـــوم يف ’’: بقولـــه ] البغيـــة[مـــا حكـــاه الســـيوطي يف : الرابـــع  •

حممد بن الصنهاجي أبو عبد اهللا ، من أهل فاس ، يعرف بـ : (، قال ] تذكرته[
  .…‘‘أكروم  

يعـين آجـروم  -مهزتـه وقـد كثـر حـذف ’’: ما حكاه ابن عنقـاء بقولـه : اخلامس  •
  .‘‘ فال أدري أهي لغة أم هي من تلعب الناس  -

  :لطيفة 

  .‘‘يف قبيلة الرببر قبيلة ُتَسمى بين آجروم ’’: قال ابن عنقاء 
  .في مولده ووفاته : الثاني 

  :فأما مولده 
ولد سنة اثنتني وسبعني وستمائة مبدينة فاس يف السنة الـيت ’’: فيقول ابن احلاج 

  ].شذرات الذهب[وبذلك جزم ابن العماد يف . ‘‘ ها ابن مالكتويف في

  :وأما وفاته 
تويف يوم االثنني بعد الـزوال لعشـرة بقيـت مـن صـفر ، سـنة ’’: فيقول ابن احلاج 

  .وبه قال احلالوي وابن العماد وغريها . ‘‘ ثالث وعشرين وسبعمائة
  :لطيفة 

ون ســنة ، ودفــن ببــاب تــويف ابــن آجــروم ولــه إحــدى ومخســ’’: قــال ابــن احلــاج 
  .‘‘اجليزيني ، ويعرف اآلن بباب احلمراء بفاس 
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  .في مكانته العلمية : الثالث 

وصـــــفه شـــــراح مقدمتـــــه كـــــاملكودي والراعـــــي ’’:  -رمحـــــه اهللا  -قـــــال الســـــيوطي 
وغريمها ، باإلمامة يف النحو والربكة والصالح ، ويشهد بصالحه عموم نفع املبتدئني 

  .‘‘ مبقدمته
حنـــوي مقـــرئ ، ولـــه معلومـــات مـــن فـــرائض وحســـاب ’’: مكتـــوم عنـــه  وقـــال ابـــن

  .‘‘وأدب بارع 
  :في مصنفاته : الرابع 

:  بقولـه] تذكرتـه: [مصـنفات أشـار إليهـا ابـن مكتـوم يف  -رمحـه اهللا  -كان له 
: األول : ، واملعـروف مـن كتبـه كتابـان ‘‘وله مصنفات وُأجيز يف القراءات وغريهـا ’’

  .هو فرائد املعاين يف شرح حرز األماين : الثاين . هو مقدمته النحوية 
  :الثاني 

  :، وذلك حسب املقاصد التالية ) املقدمة(يف تعريف موجز بـ 
  في اسمها : األول 

: كتابـــــه هـــــذا باســـــٍم ، إمنـــــا ُمســـــَي بـــــه فقيـــــل   -رمحـــــه اهللا  -مل يســـــم اْلُمَصـــــنف 
ة ؛ ألن املركب اإلضايف كاملبـدوء وهذا من باب النسب) اجلّرومية: (، أو ) اآلجرومية(

ـــ  وينســب ِإىل عجــزه ) ابــن(، وهــو هنــا كــذلك ، عنــد النســبة ُحيــذف صــدره ) ابــن(ب
  : وفيه يقول ابن مالك ) آجروم(

  وانُســـْب لصـــْدِر ُمجْلـــٍة وصـــْدِر مـــا
ــــــــــاْبٍن َأْو أبْ  ــــــــــدوءًة ِب   إضــــــــــافًة مْب

.  

ــــــــــــــَب َمْزجــــــــــــــاً ولثــــــــــــــاٍن َمتَمــــــــــــــا رُك  
  بِالثــاين َوَجــبْ أْو مــا لَــُه التـْعريــُف 

.  
ودال ). املقدمـــة اآلجروميـــة: (أو ) مقدمـــة ابــن آجـــروم: (ورمبــا قيـــل يف التســـمية 

فيهمــا تفـتح وتكســر ، والكســر أوىل ملـا فيــه مــن إشـعار بتقــدمها اســتحقاقاً ) املقدمـة(
  .َأْو حقيقة ؛ وألن الفتح لغة قليلة 
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؛ ألـا توصـل املشـتغل ) دمـةاملق(إمنـا ُمسيَـت اآلجروميـة بــ ’’: قال بعض الشراح 
ــا ِإىل املطــوالت مــن كتــب النحــو واإلعــراب ، كمقدمــة اجلــيش الــيت تتقــدم أََماَمــه ، 

  .وهو معىن لطيف متجه . ‘‘لتهيئ له يف احملل الذي يْنزله ما حيتاج إليه
  في وقت تصنيفها : الثاني 

،  اآلجروميــةمل يــذكر ابــن آجــروم وال غــريه مــن املرتمجــني والشــراح زمــن تصــنيف 
وهــو ِإىل ’’:  قــال -وهــو عصــري ابــن آجــروم  -] تذكرتــه: [غــري أن ابــن مكتــوم يف 

ــــك بعــــد أن أشــــار ِإىل ‘‘ اآلن حــــي ، وذلــــك يف ســــنة تســــع عشــــرة وســــبعمائة ، وذل
  .مصنفاته وكونه حنوياً مقرئاً 

  في مكان كتابتها : الثالث 

وم ألف هذا املـنت جتـاه أن ابن آجر ] شرح اآلجرومية[ذكر الراعي وابن احلاج يف 
] : حاشـــيته علـــى شـــرح الكفـــراوي لآلجروميـــة[الكعبــة الشـــريفة ، وقـــال احلامـــدي يف 

  .‘‘ حكي أنه ألَف هذا املنت جتاه البيت الشريف’’
  في منهج صاحبها فيها : الرابع 

  :كان له يف ذلك طريقة َحْيُث 
 ذلــك غــري واحــد اقتصــر فيهــا علــى كــربى أبــواب النحــو وأصــوله ، وقــد أشــار ِإىل •

  .ومنهم األزهري يف أول شرحه على اآلجرومية 
وهنــا شــيء ’’] : بغيــة الوعــاة[واتبــع الكــوفيني يف عبــارام ، يقــول الســيوطي يف  •

آخر ، وهو أنا استفدنا من مقدمته أنه كان علـى مـذهب الكـوفيني يف النحـو ؛ 
وهــو ظــاهر يف أنــه  األمــر جمــزوم ،: ألنــه َعبـــَر بــاخلفض ، وهــو عبــارم ، وقــال 

كيفمـــا ، واجلـــزم ـــا رأيهـــم ، وأنكـــره : وذكـــر يف اجلـــوازم . معـــرب وهـــو رأيهـــم 
  .‘‘ البصريون ، فتفّطن

وأورد فيهـــا األبـــواب بإجيـــاز وترتيـــب بـــديع ؛ َحْيـــُث قـــدم الكـــالم وحقيقتـــه علـــى  •
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أقســامه ، واألقســام علــى عالمــات كــل قســم ، وَهُلــم جــراً ، ممــا يــأيت يف الشــرح 
  . -إن شاء اهللا  -ويه ِإلَْيِه التن

  في عناية الناس بها : الخامس 

. لقـــد اشـــتهرت اآلجروميـــة بـــني الطـــالب قـــدمياً وحـــديثاً ، وانتفـــع ـــا الدارســـون 
عمـــوم نفـــع املبتـــدئني  -ابـــن آجـــروم : َأْي  -يشـــهد بصـــالحه ’’: يقـــول الســـيوطي 

هللا جعــل اإلقبــال علــى  ويــُدلَك علــى صــالحه أن ا’’: ، ويقــول ابــن احلــاج ‘‘ مبقدمتــه
؛ فصار غالب الناس أول مـا يقـرأ بعـد القـرآن العظـيم هـذه املقدمـة ؛ فيحصـل  كتابه

  .‘‘ له النفع يف اقرب ُمدة
وقـــد تنوعـــت العنايـــة باآلجروميـــة ، فمـــنهم مـــن نظمهـــا كعبـــد الســـالم النـــرباوي ، 

ـــراهيم الريـــاحي وعـــالء الـــدين اآللوســـي والعمريطـــي وغـــريهم  َمتمهـــا  ومـــنهم مـــن . وإب
مـنهم ] كشـف الظنـون[وهم كثري ، َعد صاحب  -كاحلطاب ، ومنهم من شرحها 

  .كاملكودي والراعي واألزهري والرْملي  -أكثر من عشرة 
  :لطيفة 

ابــن آجــروم : يعــين  -ُحكــي أَْيضــاً أنــه ملــا ألفــه ’’: قــال احلامــدي يف حاشــية لــه 
هللا تعاىل فال يبل ، فكان األمـر   إن كان خالصاً : ألقاه يف البحر ، وقال  -ومقدمته 

  .‘‘كذلك
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  )ببسم : ( -رحمه �  -قال اْلُمَصن+ف 

؛ وذلـك منـه اقتـداء ) البسملة(هذا املنت النحوي بـ  -رمحه اهللا  -بدأ اْلُمَصنف 
بكتـــاب اهللا ؛ ِإْذ هـــي أول آيـــة علـــى الصـــحيح ، َحْيـــُث افتـــتح الصـــحابة املصـــحف 

هم مجيُع من كتب املصحف بعدهم يف مجيع األمصار ، قاله العثماين ا وتلوها وتَِبعَ 
  ] .فتح الباري[يف  -رمحه اهللا  -احلافظ ابن حجر 

يف مكاتباته ومراسالته ، ككتابته ِإىل هرقـل عظـيم   �وكذلك اتباعاً هلدي النيب
  .الروم كما جاء ذلك يف حديث أيب سفيان يف أول صحيح البخاري 

وقـد ’’] : الفـتح[ئمة اْلُمَصـنفني ، فقـد قـال احلـافظ يف وملا استقر عليه عمل األ
استقر عمل األئمة اْلُمَصنفني على افتتاح كتـب العلـم بالبسـملة ، وكـذا معظـم كتـب 

  .‘‘ الرسائل
ـــَد وَتشـــهد نطقـــاً عنـــد وضـــع الكتـــاب ، ومل  -يرمحـــه اهللا  -ولعـــل اْلُمَصـــنف  محَِ

ذِْكــر : لقــدر الــذي َجيْمــع األمــور الثالثــة يكتــب ذلــك اقتصــاراً علــى البســملة ؛ ألن ا
  .، وقد َحَصل ا  اهللا

  )بسم : (قوله 

َأْو حنــــوه مــــن املعــــاين ) أؤلــــف(جــــار وجمــــرور ، ومهــــا متعلقــــان مبحــــذوف تقــــديره 
ـــــُمو لغـــــة علـــــى الصـــــحيح ، وهـــــو مـــــا كـــــان . الصـــــحيحة الســـــائغة  واالســـــم مـــــن الس

  . موضعه الكالم عنه يف -بإذن اهللا  -، وسيأيت  ْلُمَسمى
  ) �: (قوله 

  : ومنه قول رؤبة ) أََلهَ (خمفوض على اإلضافة ، وهو مشتق من 
  لِلِه َدر الغانِيَــات اْلُمدِه     سبْحَن واْستَـْرَجْعَن ِمْن تََأهلِي

  .التعبد : والتأَله هو 
  ) الرحمن الرحيم: (قوله 

بدل ال : الرمحن ’’] : املغين[يف  نعت بعد نعت ، هذا هو املشهور ؛ لكن قال
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ومها امسان هللا يتضـمنان صـفة الرمحـة ، واْخُتلِـَف . ‘‘ نعت له: ، والرحيم بعده  نعت
إن الـرمحن دال علـى الصـفة القائمـة بالـذات ، : يف التفريق بينهما ، وأحسن ما قيـل 

  .والرحيم دال على تعلقها باملرحوم 
  :لطيفة 

كـل أمـر ذي بـال : (بـدء اْلُمَصـنف بالبسـملة ِإىل حـديث كثرياً ما يعزو الشراح 
، واحلــديث أخرجــه عبــد القــادر ) فهــو أقطــع) بســم اهللا الــرمحن الــرحيم(ال يبــدأ فيــه بـــ

: ؛ لكنه ضعيف ال يصح ، وبذلك قطع أئمـة، ومـنهم ] األربعني[الرَهاِوي يف كتابه 
  .ميع احلافظ ابن حجر ، والسخاوي وآخرون ، رمحة اهللا على اجل

اللفظ المركب المفيد : الك8م ھو ( -رحمه �  -قال اْلُمَصن+ف 
  )بالوضع

  :فيه مباحث على ما يلي 
  :األول 

بتعريـف الكـالم ؛ ألنـه موضـوع النحـو ومادتـه والـيت -يرمحه اهللا  -بدأ اْلُمَصنف 
  .يعمل فيها ، وبه يقع التفاهم والتخاطب 

بتقدمي ما حقـه التقـدمي علـى غـريه ،  -يرمحه اهللا  -نف وِمْن َمث يَِبْني عناية اْلُمصَ 
  .وهذا هو حقيقة التدرّج احملمود يف التعليم 

  :الثاني 

إمــــا أن ) الكــــالم(يف ) ال(َأْي يف اصــــطالح النحــــويني ؛ ألن ) الكــــالم: (قولــــه 
  .تكون عوضاً عن مضاف ِإلَْيِه ، َأْو للعهد الذهين 

ِإلَْيِه احملذوف ضمرياً َأْو ال ، فـإن كـان ضـمرياً فعلى األول إما أن يكون املضاف 
: وإن كان امساً مظهراً فيكـون التقـدير . كالمنا ؛ َأْي معشر النحاة : يكون التقدير 

  .منهم  -يرمحه اهللا  -كالم النحويني ، واْلُمَصنف 
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الكالم املعهـود يف األذهـان ، وهـو كـالم النحـويني : وعلى الثاين يكون املقصود 
ن املـــنت املبـــدوء بـــه ذلـــك يف النحـــو ، ومصـــنفه مـــن النحـــويني ، بـــل مـــن أئمـــتهم ؛ أل

  .املشهورين 
  :الثالث 

  :يتعلق به أشياء ثالثة ) اللفظ(قوله 

  معناه يف اللُّغَة: األول 
لفظــُت الشــيء مــن فمــي ، ِإذا : يــدل علــى طــرح الشــيء ، تقــول : َحْيــُث ِإنــه 

  .طرحَته 

  معناه يف  االصطالح: الثاني 
الصــوت املنقطــع مــن الفــم ، املشــتمل علــى بعــض احلــروف اهلجائيــة : َحْيــُث ِإنــه 

  .َأْو تقديراً كالضمري املسترت ) زيد(حتقيقاً كـ

  االحرتاز به: الثالث 
عـــن كـــل مـــا :  -يف تعريـــف الكـــالم اصـــطالحاً  -) اللفـــظ(َحْيـــُث احـــرتز بَقْيـــد 

وهـــي ُتَســـمى عنـــد . ا حصـــل بـــه التفـــاهم ولـــيس بلفـــظ ، كالكتابـــة واإلشـــارة وحنومهـــ
  .ألا تدل على معىن يـَْفَهمه املخاَطب ا ) الدوالّ (اللَغويني بـ 

  :الرابع 

  :يتعلق به أشياء ثالثة ) املرّكب(قوله 

  معناه يف اللُّغَة: األول 
ابة ِإَذا َعَلْوا: علو شيٍء شيئاً ، تقول : َحْيُث ِإنه  املركـب(وكلمة .  ركبُت الد (

  .ركب : مفعول من  اسم
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  معناه يف االصطالح: الثاني 
) قـام زيـد(سواء أكان الضم ظاهراً كــ . ضم كلمٍة ِإىل أخرى فأكثر : َحْيُث ِإنه 

  .ُقْم أنت : ، ِإْذ التقدير ) قم(، أم كان ُمَقدراً كـ 
  :وليُـْعلم أن الرتكيب يأيت على أنواع 

زَيْـٌد قَـاِئٌم ، (مسَنٍد ومسند ِإلَْيـِه ، كــ املركب اإلسنادي ؛ وهو املكّون من : ومنه  •
  .َحْيُث ِإن زيداً مسند ِإلَْيِه ، والقيام مسند ) وقام زَْيدٌ 

  ) .بـَْعَلَبك(الرتكيب املزجي كـ : ومنه  •
  ) .غالم زيد(والرتكيب اإلضايف ، كـ  •
  ) .أربعة عشر(والرتكيب العددي ، كـ  •

  االحرتاز به: الثالث 
 -فقـــط ) عمـــرو(فقــط ، َأْو ) زيـــد(عــن املفـــرد ، كـــ : ز بـــه احــرت ) الرتكيـــب(قـَْيــد 

  . -مل ُيَضّم إليها شيء آخر : أعين 
  :الخامس 

  :يتعلق به أشياء ثالثة ) املفيد(قوله 

  معناه يف اللُّغَة: األول 
ــُث ِإنــه  مــا اســتفيد مــن علــم َأْو : مــا ترتــب عليــه فائــدة ، وهلــا معــاٍن منهــا : َحْي

  .فـََيَد : سم فاعل من ا) املفيد(وكلمة .  مال

  :الثاني 
كل مـا أفهـم معـىن َحيُْسـُن السـكوت عليـه كــ : معناه يف االصطالح ؛ َحْيُث ِإنه 

  .فال ًحيُْسُن السكوت عليها ) إن قام زَْيدٌ (خالفاً لـ ) قام زَْيدٌ (
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مث هل املراد سكوت اْلُمَتَكلم عن الـتَكلم ، َأْو السـامع عـن طلـب االزديـاد ، َأْو 
ــــتَكلم ، والثــــاين صــــفة : ا ؟ أقــــوال ؛ أرجحهــــا مهــــ األول ؛ ألن الســــكوت خــــالف ال

  .اْلُمَتَكلم اتفاقاً ، فكذلك السكوت 
  :صفته 

  :وهل يشرتط إفادة املخاطب شيئاً جيهله ؟ قوالن 
  .اشرتاط ذلك ، وبه جزم ابن مالك وآخرون : أحدمها  •
  .وآخرون عدم اشرتاطه ، وصححه أبو حيان والصبان : والثاين  •

ِإَذا ابتـــدئ بـــه ؛ ال ِإَذا كـــان يف درج الكـــالم : ولـــيُـْعلم أن حمـــل اخلـــالف الســـابق 
  .وثناياه 

  :ومثال البدء 
خالفــاً مــا ِإَذا كانــت اجلملــة نفســها يف درج . النــار حــارة حتــرق : قولــك لعاقــل 
  .حديث مفيد أوله 

  االحرتاز به: الثالث 
  .ركب ال يفيد الفائدة املوصوفة آنفاً عن كل لفظ م: احرتز به ) املفيد(قـَْيد  •

  :السادس 

  :يتعلق به أشياء ثالثة ) بالوضع: (قوله 

  معناه يف اللُّغَة: األول 
وضــعت الكتــاب علــى : يــدل علــى خفــض الشــيء وحطــه ، تقــول : َحْيــُث ِإنــه 

، والبـاء يف  ) املفيـد(جـار وجمـرور متعلـق بــ) بالوضـع: (وكلمة . األرض ؛ ِإَذا حططته 
الكــــالم هــــو اللفــــظ : املصــــاحبة ، أي : حتتمــــل معــــان ، ومنهــــا ) بالوضــــع: ( كلمــــة

  .املركب املفيد إفادة مصحوبة بالوضع 
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  معناه يف االصطالح: الثاني 
وهــذا الوضـــع . جعــل اللفــظ دلـــيًال علــى معــىن ، وفــق االســـتعمال العــريب : هــو 

ون الكلمــة املــراد فأمـا االنفــراد فتكـ. العـريب يشــمل اللفـظ علــى جهـة االنفــراد والــنظم 
؛ فإنــه لفــظ عــريب جعلتــه ) زيــد(كـــ. ــا معــىن مــا قــد اســتعملها العــرب للمعــىن نفســه 

  ) .زيد: (العرب داًال على معىن ، وهو ذات وضع عليها لفظ 
وكذلك يـَُقال يف نظم الكالم وضم بعضه ِإىل بعض ؛ ِإْذ البد مـن صـحة تركيبـه 

  .وَعْود ضمائره وما ِإىل ذلك 
أن يكــون الكــالم مقصــوداً ؟ : القصــد ؛ َأْي  -أَْيضــاً  -ع يـُــَراد بــه مث هــل الوضــ

  .قوالن 
إثبات ذلك ، وبه قطع ابن مالك وخالئق ، وعليه مجهور شراح املنت : أحدمها  •

.  
  . نـَْفُي ذلك ، ورجحه أبو َحيان : الثاين  •

  : معىن يتضّمن شيئني ) بالوضع: (وِمْن َمث يكون لكلمة 
  .وضع العريب ال: األول  •
  .القصد ، على الصحيح : والثاين  •

  االحرتاز به: الثالث 
عـن الكـالم املوضـوع : احرتز باألول منهما  -مبعنييه السابقني  -) الوضع(قـَْيد 

 -عــن كـالم غــري القاصــد : واحــرتز بالثـاين . وضـعاً غــري عـريب ، كــالكالم األعجمـي 
  .، كانون  -ولو كان موضوعاً وضعاً عربياً 

  :السابع 

اللفـــــظ ، : يف كـــــون َحـــــّد الكـــــالم اصـــــطالحاً يشـــــتمل علـــــى قيـــــود أربعـــــة وهـــــي 
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  .والرتكيب ، واإلفادة ، والوضع 
: ، ومنهم  -يرمحه اهللا  -وهذا احلَّْد بقيوده األربعة ذكره مجاعة قـَْبل ابن آجروم 

لـه األزهـري ، قا -نسبة ِإىل ُجُزولة ، بطن من بطون الرببـر بـاملغرب  -اإلمام اْجلُُزويل 
.  

  :الثامن 

  :اعرتض على حّد اْلُمَصنف للكالم باعرتاضني 

  :أحدهما 
اإلفـــــادة ؛ ألن املفيـــــد : يغـــــين عنهمـــــا قـَْيـــــد ) : الوضـــــع(و) الرتكيـــــب: (أن قـَْيـــــد 

  .الفائدة اليت حيسن السكوت عليها ؛ يستلزم أن يكون مركباً وموضوعاً 
  :ولكن أجيب عن ذلك جبوابني 

ة اللــــزوم مهجــــورة يف التعــــاريف عنــــد أوىل النظــــر ؛ ولــــذا أَثْبــــت أن داللــــ: األول  •
مث إن املقصـود مـن التعريـف . الرتكيـب واإلفـادة : قـَْيـد  -يرمحـه اهللا  -اْلُمَصنف 

  .شرح اْلُمَعرِف بيان أجزائه وقيوده ، فال يكفي داللة اللزوم 
اللـــزوم ؛ هـــو  أن تعريـــف الشـــيء بـــذكر قيـــوده وأجزائـــه بعيـــداً عـــن داللـــة: الثـــاين  •

م غالباً ال يـَْعقلون دالئل اللزوم ، واملقدمة اآلجرومية  املناسب للمبتدئني ؛ ِإْذ ِإ
  .إمنا كان للمبتدئني ؛ فحصل التناسب 

  :الثاني 
احتاد الناطق ، فلو اصطلح رجـالن : أن هناك قـَْيداً البد منه يف التعريف ، وهو 

وِمــْن َمث تعــني . اعًال ؛ مل ُيَســم ذلــك كالمــاً علــى أن يَــْذكر أحــدمها فعــًال ، واآلخــر فــ
  .يف التعريف ) احتاد الناطق: (إضافة قـَْيد 

احتاد الناطق ُخمْتَلف فيه ، بل صحَح األئمة كـابن : وُرد هذا االعرتاض بأن قـَْيد 
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خطـاً  ؛ ِإْذ ُيَسـمى اخلـط) اْخلَـطّ : (مالك وأيب حيان عـدم كونـه قـَْيـداً ، إحلاقـاً حبقيقـة 
  .ولو اختلف الكاتب ، فكذلك الكالم 

  تمرين على ما شرح

  :لو متثل عاقل فقال ) أ

ــــَم عــــن شــــيٍخ ُمشــــافهةً    َمــــْن يأُخــــِذ العْل
  وَمــــْن يُكــــْن آخــــذاً لِْلِعْلــــِم ِمــــْن ُصــــُحفٍ 

.  

  َيُكــْن عــِن الزيــِف والتْصــِحيِف يف َحــَرمِ  
ـــــــــَدمِ  ـــــــــِم كالَع ـــــــــَل الِعْل ـــــــــَد أْه   َفِعْلُمـــــــــُه عْن

.  
 كالمـه عنـد النحـاة كالمـاً ؛ النطبــاق تعريـف الكـالم عنـدهم عليـه ، فقولــه  َلُعـد :

املـيم مث : ألنه صوت مشـتمل علـى حـروف هجائيـة ، أوهلـا . لفظ ) …من يأخذ (
؛  وهـو كـذلك مفيـد. وهو كالم ُمركـب مـن كلمـات بـل مـن مجـل . النون وهلم جراً 

 -سـامع يـدري مـن مبانيـه ومعانيـه َحْيُث حسن سـكوت اْلُمـَتَكلم عليـه ؛ ومل يكـن ال
وهـــو موضـــوع وضـــعاً عربيـــاً ومقصـــود ، لكونـــه مـــن .  -األبيـــات املتمثـــل ـــا : أعـــين 
  .عاقل 

  : لو قال قائل من العقالء ) ب
ملـا َعـده ) . أليب بشر ؛ فوجدته موسوعة عربية كـربى] الكتاب: [قرأت كتاب (

: ، فتــــأخر يف هــــذا املثــــال قـَْيــــدغــــري عربيــــة ) موســــوعة: (النحــــاة كالمــــاً ؛ ألن كلمــــة 
  .الوضع 

  :لطيفة 

وهــــو . اصــــطالح قريــــب العهــــد يف أول القــــرن الثالــــث عشــــر ) موســــوعة(لفــــظ 
أن إحدى مكتبـات القسـطنطينية كانـت تـدون فهرسـاً حملتوياـا، : قصته . تصحيف 

موضـوعات العلـوم : ، عنوانه ‘‘ لطاش كربى زاده’’فأملى أحد موظفيها اسم كتاب 
  .موسوعات العلوم : بلسان األعاجم ، فسمعه الكاتب  ، أماله

موســــوعات العلــــوم ، فظَــــن أن كلمــــة : فوقــــف األســــتاذ إبــــراهيم اليــــازجي علــــى 
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) الضـياء(فأعلن ذلـك يف جملتـه اْلُمَسـماة بــ ) دائرة معارف(تؤدي معىن ) موسوعات(
  .فسار به القراء 

َلَمــة ، واألول عليــه كثــري مــن بــاجلمهرة َأْو اْلَمعْ ) موســوعة(ويســتعاض عــن كلمــة 
  .أئمة اللَغة 

اسم ، وفعل ، وحرف : وأقسامه ث8ثة ( -رحمه �  -قال اْلُمَصن+ف 
  )جاء لمعنى

  :فيه مباحث على ما يلي 

  : األول 

  :يتعلق ا أشياء ) وأقسامه(قوله 

  : األول 
: مـــأخوذ مـــن ) اســـتئنافية: (اســـتئنافية ، وقولنـــا ) وأقســـامه(يف ) الـــواو(يف كـــون 

  .استأنفت األمر ؛ ِإَذا ابتدأته : االبتداء ، تقول : االستئناف وهو 

  :الثاني 
وهـو يف َحمَـّل َخْفـٍض علـى . املتصل ؛ عائداً علـى الكـالم ) اهلاء(يف كون ضمري 

  .اإلضافة 

  :الثالث 
 -بفـــتح القـــاف  -لغـــة ؛ َحْيـــُث ِإـــا َمجْـــع قْســـم ، والَقْســـم ) األقســـام(يف معـــىن 

  .النصيب  -بكسر القاف  -والِقْسم . ر َقَسْمت الشيء َقْسماً ؛ ِإَذا جزأته مصد

  :الرابع 
، َحْيــــُث َعــــىن أجــــزاء  -يرمحــــه اهللا  -يف عبــــارة اْلُمَصــــنف ) األقســــام(يف معــــىن 

بـٌة  الكالم من جهة تركيبه ال حقيقتـه ؛ ألنـه سـبق أن الكـالم عنـد النحـاة حقيقتـه ُمرك
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فهــذه القيــود األربعــة هــي أجــزاء الكــالم مــن . واملفيــد بالوضــع مــن اللفــظ املركــب ، 
  .اسم ، وفعل ، وحرف جاء ملعىن : وأما من جهة الرتكيب فثالثة . جهة حقيقته 

  : الثاني 

  :يتعلق به شيئان ) ثالثة: (قوله 

  :أحدهما 
أن تقســــيم الكــــالم مــــن جهــــة تركيبــــه ِإىل أقســــام ثالثــــة ، أمــــر ُجمْمــــع عليــــه عــــن 

  .ني والنحاة ؛ قاله األزهري اللَغوي

  :والثاني 
  :َحْيُث ِإن دليل ذلك أمران . يف دليل الِقْسمة 

االســتقراء التــام ؛ َحْيــُث اســتقرأ أئمــة اللغَــة كــأيب عمــرو املــازين واخلليــل : أحـدمها  •
امســاً ، وفعــًال ، وحرفــاً جــاء : الكــالم ، فوجــدوه ال خيــرج عــن كونــه  -وســيبويه 

  .التام حجة باتفاق  واالستقراء. ملعىن 
  .الدليل العقلي ؛ ِإْذ العقل ال يقبل غري تلك الِقْسمة : والثاين  •

  : وبيانه 
ـــــو  ـــــى معـــــىن يف نفســـــها َأْو ال ، فالثـــــاين : أن الكلمـــــة ال ختل ـــــدل عل : إمـــــا أن ت

. االســــم : إمــــا أن يقــــرتن بأحــــد األزمنــــة الثالثــــة َأْو ال ، فالثــــاين : واألول .  احلــــرف
  .علالف: واألول 

  : الثالث 

  :، يتعلق به أشياء أربعة ) اسم: (قوله 

  :األول 
االســـَم علـــى الفعـــل واحلـــرف ؛ ِإْذ هنـــاك مـــا  -يرمحـــه اهللا  -يف تقـــدمي اْلُمَصـــنف 
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كـون االسـم يـأيت مسـنداً ومسـنداً ِإلَْيـِه ، خالفـاً للفعـل : يُوِجب تقدميـه ، ومـن ذلـك 
  .ون مسنداً وال مسنداً ِإلَْيِه فال يكون إال مسنداً ، وأما احلرف فال يك

  :ومثال ذلك 
مســنداً ِإلَْيـِه القيـام ، وكانــت  ) زيـد(؛ وفيــه ُأْسـِنَد القيـام لزيــد ، فكـان ) زَيْـٌد قَـاِئمٌ (
ــُث ُأْســِندت لـــ ) قــائم: ( كلمــة اســم ، بداللــة ) قــائمٌ : (، وكلمــة ) زيــد(مســنداً ؛ َحْي

  .من خواص االسم وعالماته  -هللا كما سيأيت إن شاء ا  -التنوين فيها ، والتنوين 
  .فبان باملثال السابق أن االسم يأيت ُمْسَنداً وُمْسَنداً ِإلَْيِه 

  يف معناه لغة: الثاني 
ــُموّ (مــا َدل علــى ُمَســّمى ، واْخُتِلــَف يف اشــتقاقه هــو ِمــن : ِإْذ هــو  وهــو ) الس :

ــــه : والصــــحيح : العالمــــة ؟؟ قــــوالن : وهــــو ) الَوْســــم(العلــــو ، أم مــــن  األول ، وعلي
وال شــك أن االســم يعلــو اْلُمَســمى ، ويعلــو الفعــل واحلــرف علــى مــا ســبق . األكثــر 

  ) .من كونه مسنداً ومسنداً ِإلَْيهِ : َأْي (

  يف معناه اصطالحاً : الثالث 
  .ما َدل على معىن يف نفسه ومل يقرتن بزمان : َحْيُث يـَُعرف بأنه 

َبِبي ) يف(و ْت َعَلى  معىن بسبب نفسه ال بغريه : ة ، َأْي يف التعريف للسَدل.  
املاضــــــي ، واحلــــــال ، (املَعــــــرب عنــــــه بـــــــ ) ومل يقــــــرتن بزمــــــان: (واملــــــراد بالزمــــــان يف 

  ) .واالستقبال

  يف أقسام االسم : الرابع 
  :َحْيُث يقسم ِإىل أقسام ثالثة 

أنـــه مـــا َدل ويضـــبط ب. وحنومهـــا ) عمـــرو(، و) زيـــد(االســـم املظهـــر ، كــــ : األول  •
  ) .من القيود اآليت ذكرها: َأْي (على ُمَسماُه بال قـَْيد 
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مــا َدل علــى : ويضــبط بأنــه ) أنــا ، وأنــت ، وهــو(االســم املضــمر ، كـــ : الثــاين  •
  ) .التَكلم ، َأْو اخلطاب ، َأْو الغيبة(ُمَسماُه بَقْيد 

  .م أنا ، فهو يدل على اْلُمَتَكل : وقـَْيد التَكلم مثاله 
  .أنت ، فهو يدل على ُخماَطب : وقـَْيد اخلطاب مثاله 

  .هو ، فهو يدل على غائب : وقـَْيد الَغْيبة مثاله 
  ) .األمساء اْلُمْضَمرة(ومجيع هذه األمساء بقيودها ضمائر ؛ ولذا ُمسَيت بـ 

َهم ؛ كــ : الثالث  • اُه ، وُيضـبط بأنـه مـا َدل علـى ُمَسـم ) هـذا والـذي(االسم اْلُمـبـْ
  ) .اإلشارة َأْو الصلة: (بَقْيد 

  .هذا ، فهو اسم إشارة : وقـَْيد اإلشارة مثاله 
  .الذي ، فهو اسم موصول : وقـَْيد الصلة مثاله 

َهم  َهمة(ولذا ُمسَيا بـ . واسم اإلشارة والصلة كالمها يدل علي ُمبـْ   ) .األمساء اْلُمبـْ
َهم مــن املضــمر ، وِمــْن َمث جعلــوا وذهــب مجاعــة مــن النحــاة ِإىل أن االســم اْلُمــبْـ 

  .ُمْظهر ، وُمْضمر : االسم قسمني 
  : الرابع 

  :يتعلق به أشياء أربعة ) وفعل: (قوله 

  :األول 
بالفعــل ، لكونـــه يتوســط االســم واحلــرف مرتبـــة ،  -يرمحــه اهللا  -ثــىن اْلُمَصــنف 
  .عاطفة ) والفعل: (يف ) الواو(و. وسبق تقرير ذلك 

  معناه لغةيف : الثاني 
فعلـُت كـذا ؛ ِإَذا : َحْيُث ِإنه يـدل علـى إحـداث شـيء مـن عمـٍل وغـريه ، تقـول 

  .أحدثَتُه 
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  يف معناه اصطالحاً : الثالث 
معـىن يف (يف قولنـا ) يف(و. ما َدل على معىن يف نفسه واقرتن بزمـان : َحْيُث ِإنه 

َبِبية ، َأْي َدلْت َعَلى  معىن بسبب نفس) نفسه ه ، ال بانضمام غريه ِإلَْيِه ؛ للس.  

  يف أقسامه: الرابع 
ــم ِإىل  وســيأيت الكــالم . فعــل مــاض ، وفعــل مضــارع ، وفعــل أمــر : َحْيــُث يقس

  .هلا فصًال -يرمحه اهللا  -؛ َحْيُث عقد اْلُمَصنف  -إن شاء اهللا  -عنها 
  :الخامس 

  :يتعلق به أشياء ) وحرف جاء ملعىن: (قوله 

  :األول 
ـــرَ  ف  َأخذِْكـــر احلـــرف ، لكـــون مرتبتـــه متـــأخرة عـــن االســـم -يرمحـــه اهللا  -اْلُمَصـــن

  .عاطفة ) وحرف(يف ) الواو(و. والفعل ، وسبق تقرير ذلك 

  يف معناه لغة:الثاني 
سرت على حرف الوادي ، َأْي : َحْيُث يدل على طرف الشيء وجانبه ، تقول 

  .وللحرف معاٍن ُأَخر . على طرف الوادي وجانبه : 

  يف معناه اصطالحاً : الثالث 
) مــع غــريه: (وقولنــا . مــا َدل علــى معــىن مــع غــريه ومل يقــرتن بزمــان : َحْيــُث ِإنــه 

يدل على أن احلـرف ال يـدل علـى معـىن يف نفسـه كاالسـم والفعـل ، بـل يأخـذ معـىن 
  .عند انضمامه ِإىل اسم َأْو فعل 

  : الرابع 
ه قـَْيــد للحــرف الــذي هــو ثالــث أقســام ؛ َحْيــُث ِإنــ) جــاء ملعــىن: (يف معــىن قولــه 
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  . الكالم من جهة الرتكيب ، ِإْذ ِإن احلروف نوعان 
ـــِين منهـــا الكلمـــة كحـــرف: أحـــدمها • الـــزاي واليـــاء : حـــروف مبـــاين؛ وهـــي الـــيت تـَْنَب

  .زيد، وُيَسميها بعضهم حبروف التـَهجي : والدال ، اليت تـَْنَبِين منها كلمة
حـروف اجلـر ، واجلـزم (ي اليت هلا معـىن مـع غريهـا كــ حروف معاين ؛ وه: الثاين  •

وحـرف جـاء : (بقولـه  -يرمحـه اهللا  -وهي اليت عناهـا اْلُمَصـنف ) ، وهل ، وبل
اسـم جمـرور ) معـىن(الـالم حـرف جـر ، و) ملعىن(فعل ماض ، و) جاء(، و) ملعىن

.  

  يف أقسامه مع االسم والفعل: اخلامس 
  :ثة َحْيُث يـَُقسم ِإىل أقسام ثال

  ) .هل(ما َيْدخل على األمساء واألفعال ، كـ : األول  •
  ) .حروف اجلر(ما ال َيْدخل إال على األمساء ، كـ : الثاين  •
  ) .حروف اجلزم(ما ال َيْدخل إال على األفعال ، كـ : الثالث  •

  تمرين على ما شرح 

  ] :أدب الكاتب[يف ُمقدمة  -رمحه اهللا  -قال اإلمام ابن قتيبة 
أْن يـُـَؤدَب نْفَسـُه قـَْبـَل أْن يـَؤدَب : ُن نستِحب ملن قَِبَل عنا ، وائْـَتم ِبُكتُِبنا وحن’’ 

لَسانَه ، ويُهذَب أْخالَقُه قْبَل أْن يـَُهذَب أْلفاظَُه ، وَيُصـون مروءتـه عـن َدنَـاءة الغيبـة ، 
شـنيع  -ل القـول قبل جمانبته اللْحن ، وَخطَ  -وصناعته عن َشْني الكذب ، وُجيَانب 

  .‘‘ الكالم ، وَرَفَث املزح 
  .ففي هذه اجلَُْمل أمساء وأفعال وحروف 

  ) .حنن ، كتب ، نفس ، لسان(فمن األمساء 
………………………………… …………………………………  
………………………………… …………………………………  
……………………………………………………………………  
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……………………………………………………………………  

  
  

  )الخCC واBسم ُيعرف : ( -� رحمه  -يقول اْلُمَصن+ف 

يف بيــــان عالمــــات أقســــام الكــــالم ؛  -رمحــــه اهللا  -هــــذا شــــروع مــــن اْلُمَصــــنف 
  .للتمييز بني كل قسم وأخيه 

أن يذكر حقيقة   -رمحه اهللا  -وقد ذهب بعض الشراح إىل أن اَألْوىل للمصنف 
  .كل قسم وتعريفه قبل أن يذكر عالماته 

ت أسـهل علـى املبتـدئ يف التمييـز بـني أنـواع الكـالم بـأن ذكـر العالمـا: وأجيب 
  .وأقسامه ، خالفاً لتعريف كل قسم وذكر حقيقته فقد ينبهم على املبتدئ 

وهـــو  -بـــذكر عالمـــات االســـم ملعـــىن ســـبق  -رمحـــه اهللا  -وقـــد ابتـــدأ اْلُمَصـــنف 
  . -تقدم االسم على الفعل واحلرف لكونه مسنداً ومسنداً إليه 

  )فاالسم: (قوله 

إن : يعين الذي هو أحـد أقسـام الكـالم ؛ ِإْذ ِإن القاعـدة اللَغويـة البالغيـة تقـول 
  .الكلمة إذا كانت معرفة أو نكرًة ُمث أُعيدت معرفة فهي ذات األوىل 

  ] : عقود اجلَُْمان[يقول السيوطي يف 
  ُمث ِمـــــَن القواعـــــد املْشـــــتهرةْ 

  َتغـــــايَرْت وإْن يـَُعـــــرف ثـــــاِن 
.  

  ْت نكـــــــــرٌة ُمكـــــــــررةْ ِإَذا أتَـــــــــ
  تواَفقـــــــــــا كـــــــــــذا اْلُمَعرفـــــــــــانِ 

.  
  .بعضاً من عالمات االسم  -رمحه اهللا  -وقد ذكر اْلُمَصنف 

  )قوله بالخفض: (أولھا 

  :هو لغة 
  .أي يف ُسْفل ونزول ) نزلت يف مكان منخفض: (السْفل ، تقول 
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  :أما يف االصطالح 
  .أو باإلضافة أو التبعية  فهو تأثر االسم بكونه جمروراً إما حبرف جر

ــــُث ِإن )  ببسFFFFم(كــــل ذلــــك جمتمــــع يف البســــملة  ) : اســــم(كلمــــة ) بســــم اهللا(َحْي
خمفوضـة :  )اهللا(خمفوضة بدخول حرف اجلـر عليهـا وهـو البـاء ، وكلمـة لفـظ اجلاللـة 

 وكلمـــيت . مضـــاف إليـــه ) اهللا(مضـــاف ولفـــظ اجلاللـــة ) اســـم(علـــى اإلضـــافة ؛ ِإْذ ِإن
خمفوضـــتان علـــى التبعيـــة ، ألمـــا يتبعـــان حكـــم مـــا قبلهمـــا علـــى ) : الـــرمحن الـــرحيم(

  .خالف بني اللَغويني 
وهـو األصـح ، وهـو اختيـار ) اهللا(فمنهم من يقول مها يدالن علـى لفـظ اجلاللـة 

  . -رمحه اهللا  -السهيلي 
، وذهـب إليـه األكثـر ، وهـو ) اهللا(مها وصفان للفـظ اجلاللـة : ومنهم من يقول 

  .الزخمشري اختيار 
لَْيَس جمرد تقدم حرف اجلـر  -وهي اخلفض  -وليُـْعلم أن املراد من هذه العالمة 

. علـــى الكلمـــة ؛ ِإْذ ِإن حـــرف اجلـــر قـــد يـــدخل علـــى بعـــض الكلمـــات غـــري االمسيـــة 
‘‘ ِمــن ’’ ؛ ِإْذ ِإن ‘‘ ِمــن أن أعــرف صــاحباً وفيــاً ’’ يف مجلــة ‘‘ ِمــن أن ’’ كقولــك 

  .اسم ، وإمنا املقصود هو تأثر الكلمة باخلفض واجلر هنا دخلت على غري 
  فائدة

ون عـــن ذلـــك بـــاخلفض ، خالفـــاً ألهـــل  ـــم يعـــربـــيُـْعلم أن لغـــة أهـــل الكوفـــة أ ول
ون عن ذلك باجلر  البصرة فهم يعرب.  

أحـرف اخلفـض واجلـر ، وذكـر منهـا حـروف  -َرِمحَـُه اهللا  -وقد ذكـر اْلُمَصـنف  
اخلة يف هذه العالمة اليت هي اخلفض ؛ ألن حروف اجلر أحد الَقَسم أَْيضاً ، وهي د

  .العوامل الثالثة اليت يتم ا اخلفض على ما سبق 
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  )التنوين(بـ -رحمه �  -ھو ما َعب�َر عنه اْلُمَصن+ف : وثانيھا 

  . إذا أحدث صوتاً . نـَوَن الطائر : التصويت ، تقول :  وهو لغة

  :وأما يف االصطالح 
نة زائدة تلحق آخر األمساء لفظاً ال خطـاً ، ُيسـتعاض عنهـا يف الكتابـة نون ساك

ــد(ككلمــة . بضــمتني أو فتحتــني أو كســرتني  ــٌد ، رأيــت : (يف مجلــة ) ُحمَم جــاء ُحمَم
  .فقد حلقها التنوين يف حماهلا الثالث ) ُحمَمداً ، مررت مبَُحمدٍ 

  :ولُيْعلم أن التنوين أنواع 

  :مى بتنوين التنكير هو ما ُيسَ : األول 

، فإنــه إذا حلقهــا وجــب ) ســيبويه(وهـو الــذي يلحــق آخــر بعــض األمســاء املبنيـة كـــ
 ٍ تنكريها وعدم خصوصيتها لشخص ُمَعني.  

تطلق على رجل حنوي معروف عند اللغَـويني وغـريهم ، أمـا إذا ) سيبويه(فكلمة 
ذاك الرجــل بــل كــل مــن كــان  بــالتنوين يف آخــره ، فإنــه ال يـُْقَصــُد بــه) ســيبويهٍ (قلــت 

  ) .تنوين التنكري(عارفاً بالنحو ، ولذا ُمسَي بـ

  :تنوين العوض : والثاني 

  .وهو إما أن يكون عوضاً عن مجلٍة ، أو كلمٍة ، أو حرٍف 
فحـــذفت اليـــاء ، ) قاضـــي(هـــو عـــوض عـــن حـــرف اليـــاء ، إذ أصـــلها ) قـــاضٍ (كــــ

  ) .ن عوضتنوي(واسُتِعيض عنها بالتنوين لذا ُمسَيت بـ

  :تنوين المقابلة : والثالث 

وهو الذي يلحق آخر اجلمع املزيد بـألف وتـاء ، اْلُمَسـمى عنـد بعـض النحـويني 
  .، ِإْذ ِإنه يف مقابل النون املثبتة يف مجع املذكر السامل ) مجع املؤنث السامل(بـ
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  :ومثاله 
  ) .مؤمنني(كلمة فالتنوين الذي حلقها يف مقابلة النون املثبتة يف  ) مؤمناتٍ (

ودخول : (بقوله  -َرِحَمُه �  -ھو ما َعب�َر عنه اْلُمَصن+ف : وثالثھا 
  )ا0لف وال8م

اســم لـــدخول ) كتـــاب (فكلمــة ) الكتـــاب(املعرفـــة ، كقولــك ) ال ( وهــو يعــين 
  .عليها ) ال(

ـــيُـْعلم أن قـــول اْلُمَصـــنف  منتقـــدة ؛ ألن القاعـــدة يف ) دخـــول األلـــف والـــالم (ول
هي أن الكلمة إذا كانـت ُمَكونَـة مـن حـرف واحـد ُنطـق بامسهـا ال ُمَسـماها، : ذلك 

عـني (كحرف العني والصاد وغريمها ؛ فأصله حرف واحد ، ولكن ُنطق بامسـه فقيـل 
َُكونَة من أكثر من حرف ، فإنه يُنطـق مبَُسـماها ال بامسهـا ) وصاد

، خالفاً للكلمة امل
  ) .األلف والالم(ونَة من حرفني ، فال يـَُقال فهي ُمكَ ) ال: (، كنحو 

رمحــه  -وقــد أثبــت هــذه القاعــدة غــري واحــد مــن أئمــة اللغَــة ، ومــنهم ابــن هشــام 
بــــأن  -رمحـــه اهللا  -، ولكـــن قــــد يُعتـــذر للمصــــنف ] مغـــين اللبيــــب[يف كتابـــه  -اهللا 

  . خمتلف فيه) ال(اْلُمعرف لكلمة 
 َغويني على أن اْلُمعرف هي الالم ، واهلمزة زائدة فجمهور الل.  

  .وذهب املربد إىل أن اهلمزة هي اْلُمَعرف فحسب 
وذهــــب اخلليــــل وســــيبويه إىل أن اْلُمَعــــرف اهلمــــزة والــــالم ، غــــري أن األول جعــــل 

 -والثــاين جعلهــا مهــزة وصــل ؛ وِمــْن َمث حتاشــى اْلُمَصــنف . اهلمـزة مهــزة قطــع ُخفَفــْت 
  .للخالف املذكور ) ال(ل أن يقو  -رمحه اهللا 

ليشـمل اخلـالف ، ) أداة التعريف(واستحسن بعض اللَغويني أن يُعرب عن ذلك بـ
ــــُث ) أم(وبعــــض اللهجــــات العربيــــة كلهجــــة محــــري ؛ ِإْذ ِإن أداة التعريــــف عنــــدهم  َحْي

  .جيعلون امليم عندهم َحمَّل الالم



  صالح األسمري: لفضيلة الشيخ   إيضاح المقدمة اآلجرومية

  -

  تنبيه

لَْيَســـْت عالمـــة ) الـــذي(صـــولية الـــيت مبعـــىن املو ) ال(ُمَعرفـــة ؛ ِإْذ ِإن ) ال(مـــا كـــل 
  )ما أنَت باحلََْكِم الـُرتَضى ُحُكوَمُتهُ : (على االسم ، كنحو قول الفرزدق 

  .اليت ترضى ، وتُرضى فعل : أي 
  )اLسناد إليه(ومن الع8مات التي أغفلھا اْلُمَصن+ف وھي أھمھا 

ــ: (أي ُتســند لالســم فعــًال أو امســاً ، كقولــك  ــٌد قــائمٌ جــاء ُحمَم ففــي ) . ٌد ، ُحمَم
ــٍد ، ويف املثــال الثــاين : املثــال األول  ــيء إىل ُحمَمــٍد : أســند ا أســند القيــام إىل ُحمَم .

؛ ولذلك قطع اللَغويـون بامسيـة تـاء الفاعـل ، يف حنـو قولـك ) حممد(فدل على امسيته 
  .ألنه ُأسند إليها معىن وهو القول هنا ) قلت(

  )الخ CC والفعل ُيعرف : ( -رحمه �  -ف قال اْلُمَصن+ 

  :عالماٍت للفعل يعرف ا  -رمحه اهللا  -ذكر 
  )قد: (قوله : أولها 

  .وهو يعين احلرفية ، وهي تدخل على الفعل املاضي ، وعلى الفعل املضارع 
  :فمع املاضي تفيد أحد معنيني 

  .قق فالحهم أي حت �قد أفلح املؤمنون  �التحقيق ، كقوله تعاىل : األول  •
  .أي اقرتب قيامها ) قد قامت الصالة: (التقريب ، كقول املؤذن : والثاين  •

  :وإذا دخلت على املضارع تفيد أحد املعنيني 
  .أي يكثر جناحه ) قد ينجح اتهد( التكثري ، حنو قولك :  األول  •
  .أي يقل جناحه ) قد ينجح الكسول(حنو قولك : التقليل : والثاين  •

مـن عالمـات الفعـل ؛ ألن ) قـد(جعلـه  -رمحـه اهللا  -قد على اْلُمَصـنف وقد انتُ 
  :عند اللَغويني نوعان ) قد(
  .احلرفية وسبقت ) قد: (األول  •
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:  أي) قـد زيـد درهـم ( وميثـل هلـا بــ ) َحْسـب(االمسيـة وهـي مبعـىن ) قد: (الثاين  •
  .فعال فهي تدخل على األمساء ولَْيَسْت عالمة على األ. حسب زيد درهم 

  ) السين وسوف(قوله : وثانيھا 

ــــ أي ) حـــريف تنفـــيس(وهـــي تـــدخل علـــى الفعـــل املضـــارع فحســـب ، ويســـميان ب
توسيع ، ولذلك أما إذا دخال على املضـارع وسـعا نفسـه مـن احلاضـر إىل املسـتقبل 

.  
أي يف الوقت احلاضر الذي هو زمن التَكلم ، فإذا ) يأكل الغالم رغيفاً (فقولك 

فقولـك . َحمضـا زمـن املضـارع لالسـتقبال ) السني أو سـوف(ى هذه اجلملة أُدِخل عل
  . يف املستقبل: أي ) سيأكل الغالم رغيفاً (، أو ) سوف يأكل الغالم رغيفاً (

  :فائدة 

أوســع تنفيســاً ) ســوف(ذهــب مجهــور اللَغــويني مــن أهــل البصــرة وغــريهم إىل أن 
ورث زيـــادة املعـــىن ، فمبـــىن كلمـــة مـــن الســـني ، وحجـــتهم يف ذلـــك أن زيـــادة املبـــىن تـــ

  . -) س(يعين حرف  -) حرف السني(أكثر حروفاً من مبىن كلمة ) سوف(
رمحــه اهللا  -وُخولُِفــوا يف ذلــك ِإْذ ِإن هــذه القاعــدة غــري مطــردة ؛ قالــه ابــن هشــام 

  ] .املغين[يف  -
  )تاء التأنيث الساكنة: (قوله : وثالثھا 

، وهـي قـد تتحـرك  �قالِت اخرج علـيهن  �: اىل وهي اليت تأيت يف حنو قوله تع
أو إىل  � قالِت اخرج علـيهن �إما إىل الكسر ، كاآلية السابقة : اللتقاء الساكنني 

قالـــُت اخـــرج  �أو إىل ضـــم ، كقـــراءة .  �قالتـــا أتينـــا طـــائعني  � �فـــتح ، كقولـــه 
  . � عليهن

 -رمحه اهللا  -اْلُمَصنف وهذه العالمة خاصة بالفعل املاضي ، وِمْن َمث يتبني أن 
وأخــــرى ختــــتص  -) الســــني وســــوف( -ذكــــر عالمــــة ختــــتص بالفعــــل املضــــارع وهــــي 

، وثالثــــة تــــدخل علــــى النــــوعني  -) تــــاء التأنيــــث الســــاكنة(وهــــي  -بالفعـــل املاضــــي 
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الفعل األمر فلم يذكر  -رمحه اهللا  -وأمهل  -) قد احلرفية(وهي  -املضارع واملاضي 
ذهب كــويف ، واألفعـــال عنــدهم مضـــارع وماضــي فحســـب ، لــه عالمـــة ، ألنــه ذو مـــ

ويــأيت . وجيعلــون األمــر فرعــاً مــن املضــارع ، ولــذلك يُبــىن علــى مــا ُجيــزم بــه مضــارعه 
  . -إن شاء اهللا  -طرٌف للكالم عن هذه املسألة 

  ) .قومي: (حنو قولك ) ياء املخاطبة(ومن عالمات فعل األمر قبوله 
  ).الخ Cوالحرف : ( -رحمه �  -قال اْلُمَصن+ف 

أن عالمة احلرف عالمة عدمية ، فإذا انعدمت عالمات االسم وعالمات : أي 
أي وضع عالمة عدمية للحرف  -الفعل فهو حرف ، وقد درج اللَغويون على ذلك 

- .  
  )B دليل اBسم وB دليل الفعل : ( قوله 

  .ل أي ال عالمة االسم وال عالمة الفع. هو العالمة : الدليل 
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  باب اLعراب
  )باب اLعراب: ( -رحمه �  -يقول اْلُمَصن+ف 

اإلعراب هو تغيري أواخر الكلم الختالف العوامل الداخلة عليها لفظاً أو تقديراً 
يف صـدر ) هـذا(أي هـذا بـاب اإلعـراب ، وإمنـا قـدرت كلمـة ) باب اإلعـراب(قوله . 

  :ة اجلملة ملعنيني ذكرمها غري واحد من أئمة اللغَ 
  :األول 

أن األئمــة يف اللغَــة وغريهــا كــانوا إذا صــرحوا باْلُمَقــدر يف حنــو هــذه اجلملــة ذكــروا  
  ) .هذا(كلمة 

  :الثاين 
  .أصلح من غريها ففيها معىن اْلُمشار واْلُمشار إليه ) هذا(أن تقدير كلمة 

  .واعُرتض بأنه جيب أال ُيشار إال ِمبُشاٍر موجود عند اإلشارة  •
  :أجوبة منها وُأجيب ب •
  :األول 

  .أن اْلُمشار إليه موجود يف الذهن عند اإلشارة 
  :الثاين 

 �أنــه يســوغ اإلشــارة إىل غــري اْلُمشــار إذا كــان قريــب الوقــوع كنحــو قولــه تعــاىل 
فال  �وهو مل يأت حقيقة وإمنا قرب جميئه بداللة قوله  �أتى أمر اهللا فال تستعجلوه 

  .هل التفسري والتأويل قاله غري واحد من أ �تستعجلوه 
  )باب: (قوله 

  :هو في اللَغة 

وأصــل اســتعماله يف احلســيات كبــاب الــدار وحنوهــا إال أنــه . املــدخل إىل الشــيء 
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  .هنا مقيس على احملسوس ؛ جبامع كونه مدخًال إىل شيء 
  :وفي االصطالح 

وبـاب بـاب اإلعـراب ، وبـاب املبتـدأ واخلـرب ، (هو اسم جلملة من العلـوم فيُـَقـال 
  .وهلم جراً من العلوم املذكورة لقبها ) املفعول به 
  :فيه مقاصد ) : اLعراب: (قوله 

  :أنه في اللَغة : أولها 

إىل عشرة معـان ) مهع اهلوامع(يف  -رمحه اهللا  -له معان عدة أوصلها السيوطي 
إذا ) أعـــرب اهللا معـــدة البعـــري(كنحـــو قولـــك . التغيـــري : غـــري أن املناســـب منهـــا هنـــا 

ها قاله سيبويه وغريه  غري.  
  :أنه في االصطالح هو : ثانيها 

تغيــري أواخــر الكلــم الخــتالف العوامــل الداخلــة عليهــا لفظــاً أو تقــديراً كمــا قالــه 
  . -رمحه اهللا  -اْلُمَصنف 

وهذا هو الذي عليه مجاعات من اللَغويني وهو ما ُيَسمى اإلعراب املعنوي وهو 
اجلــــزم : لــــم ال بأوائلهــــا وال أواســــطها ؛ ألن مــــن أقســــام اإلعــــراب يتعلــــق بــــأواخر الك

وحقيقته السكون ، والعرب ال تبدأ بساكن البتة ، وكـذلك لـو قيـل بـان حملـه الوسـط 
لكان السكون مضاعفاً وكذلك احلركة ؛ ألن الوسط ال خيلو  -أي وسط الكلمة  -

ركـة وهـذا منتفـي منهما فيكـون الوسـط حينئـذ مشـتغل بسـكون وسـكون أو حبركـة وح
  .عند أرباب اللَغة وأئمتها 

  )الختالف العوامل الداخلة عليه(قوله : ثالثها 

تعليليــة وقيــل ســببية أي أن ســبب وِعلــة تغيــري أواخــر ) الخــتالف(الــالم يف قولــه 
  .الكلم هو اختالف العوامل الداخلة عليها 

( تسكني ومسببه كـوالعوامل مجع عامل ، وهو فاعل احلركة ومسببها أي فاعل ال
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ـــداً جمتهـــدٌ  ـــٌد قــــد ُنِصـــب هنــــا حبـــرف ) إن ُحمَم إن الناصــــبة(، فــــإن املبتـــدأ وهــــو ُحمَم .(
ــٌد َعْمــراً : (وكقولــك  فــإن الفاعــل عمــل يف املفعــول بــه النْصــب وهكــذا يف ) ضــرب زَْي

قــد تكــون ) حممــد(فكلمــة . أواخــر الكلــم ختتلــف بــاختالف العوامــل الداخلــة عليهــا 
جـــاء حممـــٌد ، : (نصـــوبة أو خمفوضـــة الخـــتالف العوامـــل يف حنـــو قولـــك مرفوعـــة أو م

  ) .رأيت ُحمَمداً ، مررت مبَُحمٍد◌ٍ 

  ) لفظاً أو تقديراً : (قوله : رابعها 

  :لفظاً 
) جـاء ُحمَمـٌد◌ٌ (أي أنه ملفوظ باللسان أي تلك احلركة حبيث ُتسـمع حنـو قولـك 

  .وحنوه فإن إعرابه ملفوظ غري ُمَقدر 

  :الْمُقَدَّر وأما 
وأما اْلُمَقـدر فهـو عـدم ظهـور احلركـة يف اللسـان حبيـث تكـون مسـموعة ، كنحـو 

  . مرفوعة بالضمة اْلُمَقدرَة على آخره) موسى(فكلمة ) جاء موسى: (قولك 
  : وليُـْعلم أن مجيع املعربات ظاهرة احلركة سوى ما يلي 

  : أوهلا 
ألفعـــال فـــإن احلركـــة ال تظهـــر ملـــانع مـــا حلقتـــه األلـــف املقصـــورة مـــن األمســـاء أو ا

  . التعذر أي يتعذر النطق باحلركة 
  .موسى ، عيسى ، وغريمها : فمثال األمساء  •
  .خيشى ، يلقى ، وغريمها : ومثال األفعال  •

الضــمة ، الكســرة ، الفتحــة مــع {: وهــذا النــوع تـَُقــدر معــه مجيــع احلركــات وهــي 
  .} والضمة والفتحة مع الفعل{، } االسم
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  :يها ثان
القاضي ، الداعي وغريمها من األمساء ، أو مـا كـان آخـره : االسم املنقوص مثل 

فتُـَقــدر عليهــا . يــدعو ، يقضــي وغريمهــا مــن األفعــال : يــاًء أو واواً مــن األفعــال مثــل 
ومـــانع ظهـــور الضـــمة . مجيـــع احلركـــات ســـوى الفتحـــة يف حالـــة النْصـــب فإـــا تظهـــر 

  .اللسان النطق ا والكسرة هو الثقل أي تقيل على 
  : ثالثها 

ُمَكونَة من ) غالمي(فكلمة ) . جاء غالمي: (كقولك . ما حلقته ياء اْلُمَتَكلم 
وهــــذه اليــــاء ُتَســــمى بيــــاء ) حــــرف اليــــاء(والثــــاين ) . غــــالم(اســــم : األول : شــــيئني 

ات ملــانع اشــتغال اْلُمـَتَكلم ، ألــا ترجــع علـى اْلُمــَتَكلم فهــذه تـَُقـدر معهــا مجيــع احلركـ
  .احملل باحلركة املناسبة 

  ) .جاء غالمي ، رأيت غالمي ، مررت بغالمي: (فقولك 
مرفوعــة بالضـــمة اْلُمَقـــدرَة علـــى آخرهـــا منـــع مـــن ظهورهـــا اشـــتغال احملـــل : األويل 

  .حبركة املناسبة وهو مضاف والياء مضاف إليه 
منــع مــن ظهورهــا اشــتغال احملــل  منصــوبة بالفتحــة اْلُمَقــدرَة علــى آخرهــا: والثانيــة 

  .حبركة املناسبة وهو مضاف والياء مضاف إليه 
خمفوضة بالكسـرة اْلُمَقـدرَة علـى آخرهـا منـع مـن ظهورهـا اشـتغال احملـل : والثالثة 

  .حبركة املناسبة وهو مضاف والياء مضاف إليه 
  :اإلعراب ال يدخل صنفين من الكالم  -أعني من المقاصد  -: خامسها 

  : ول األ
يُبــىن علــى  -مجيــع األفعــال ســوى الفعــل املضــارع الــذي مل تلحقــه نــون التوكيــد 

  .يُبىن على السكون  -) نون اإلناث(أو نون النسوة  -الفتح 
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  :الثاين 
  .احلروف فكلها مبنية 

  ) وجزمC وأقسامه أربعة : ( -رحمه �  -قال اْلُمَصن+ف 

  فيه مقاصد
  )وأقسامه: (قوله : أولها 

 اإلعراب وإمنا قيل أربعـة نتيجـة اَحلْصـر االسـتقرائي التـام فهـي ال ختـرج عنهـا يعين
  .البتة 

  )رَْفع: (قوله : : ثانيها 

  .هو ضد اخلفض لغًة أو هو العلو 
  )َنْصب: (قوله : ثالثها 

ــــه معــــان منهــــا  ــــة ل تقــــول هــــذا . شــــخوص الشــــيء ووضــــوحه : النْصــــب يف اللَغ
  .منصوب أي شاخص 

  ) وخفض: (قوله : رابعها 

  .واخلفض هو ضد العلو واالرتفاع أو هو السْفل 
  )وجزم: (قوله : خامسها 

  .اجلزم هو القطع ، تقول جزمت الشجرة إذا قطعتها 
  )وB خفض فيھا CC فلPسماء : (قوله 

حاصـله أن االسـم ال ُجيــرم ألن اجلـزم ثقيــل واالسـم خفيـف فناســب كـون االســم 
  . غري جمزوم 

ـــه يـــدل علـــى احلـــدث وكـــذلك الفعـــل ال  ـــُث ِإن خفـــض فيـــه ألن الفعـــل ثقيـــل َحْي
والزمن خالفاً لالسم فيه خفة لأللسنة على معىن متجرداً عن الزمن فلم يناسب كون 
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  .الفعل خمفوضاً 
  :قاعدة 

إذا حلــق الضــمري االســم فيكــون مضــافاً إليــه ، وإذا حلــق الفعــل فيكــون فــاعًال أو 
  .مفعوًال به 

هــو لــزوم آخــر الكلمــة حركــة ال تتغــري : البنــاء ومعنــاه فلــُيعلم أن ضــد اإلعــراب 
  .باختالف العوامل الداخلة عليها وهو يكون يف األمساء واألفعال واحلروف 

ـــا احلـــروف : البنـــاء ، واألصـــل يف األمســـاء : فاألصـــل يف األفعـــال  اإلعـــراب ، وأم
نـون التوكيــد فـال يُعـرب مـن األفعـال سـوى املضـارع إذا مل تلحـق آخـره . فمبنيـٌة كلهـا 

فإا تُرفع بالضـمة وتُنصـب بالفتحـة . يأكُل ، وخيرُج وحنومها : أو نون النسوة ومثاله 
  .وُجتزم بالسكون 

وال يُبىن من األمسـاء سـوى مـا أشـبه احلـرف ويف شـبهه مـن احلـرف أوجـه تـأيت إن 
الشـــبه اللفظـــي أو الوضـــعي وهـــو أن يشـــبه االســـم : ومنهـــا . شـــاء اهللا يف املطـــوالت 

رف يف لفظه أو وضعه كأن يكون مكوناً من حرف أو حرفني ؛ إذ هذا هو أصل احل
فهـــي مـــن أمســـاء االســـتفهام وهـــي . االســـتفهامية ) كـــم: (ومثالـــه . تكـــوين احلـــروف 

هو الشبه الوضـعي حبـرف مل ، وهـل وحنومهـا ؛ إذ اجلميـع : مبنيٌة اتفاقاً وسبب بنائها 
  .مكوٌن من حرفني 

  .ية اتفاقاً كحروف اجلر واجلزم وغريمها وأما احلروف فجميعها مبن
فمثـال . وأما عالمات البناء فقـد تكـون الفـتح أو الكسـر أو الضـم أو السـكون 

ــــك : ومثــــال الكســــر ) . أولئــــكَ (الكــــاف يف قولــــك : الفــــتح  اهلمــــزة األخــــرية يف قول
. مل وكـم وغريمهـا : ومثـال السـكون ـ التسـكني ـ . حيـُث : ومثـال الضـم ) . أوالءِ (

  .التسكني : أن الصحيح من أقوال أهل اللَغة أن األصل يف البناء  غري
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  :فائدة 

البناء يف مقدمته هذه ألنه قصد ذكر اإلعراب  -رمحه اهللا  -مل يذكر اْلُمَصنف 
  .وأبوابه ومسائله والبناء ضده 
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باب معرفة ع8مات 
  اLعراب

  :ھاھنا أمران 

  :أولهما 

يف هــــذا الفصــــل املتعلــــق بعالمــــات  -هللا يرمحــــه ا -حاصــــل مــــا ذكــــره املصــــنف 
اإلعــــراب ؛ خلصــــه يف الفصــــل الــــذي يليــــه ، وذكــــر تقســــيماً نافعــــاً للمبتــــدئ ؛ لــــذا 

  .سنكتفي بشرح الفصل التايل هلذا الفصل عن هذا الفصل ؛ ألن احملتوى واحد 
  :والثاني 

علـى  يف ذِْكِر املصنف لعالمات اإلعراب ، مث تلخيصـها يف فصـٍل ثـاٍن هلـا داللـةٌ 
تنويــع طرائــق التعلــيم إليصــال املــراد ، وذلــك ألمهيــة عالمــات اإلعــراب خصوصــاً وأن 

  .مل يذكر البناء  -يرمحه اهللا  -املصنف 
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المعربات : فصل (
  )قسمان

وقسٌم يعرب C المعربات قسمان : ( -رحمه �  -قال اْلُمَصن+ف 
  )بالحروف

مــا تقدمــه مــن أبــواب ومســائل  -رمحــه اهللا  -هــذا الفصــل خلــص فيــه اْلُمَصــنف 
تتعلق باملعربات ، وقدم احلركات على احلـروف ؛ ألـا األصـل واحلـروف تنـوب عنهـا 

.  
والفعل المضارع الذي لم يتصل C فالذي يعرُب بالحركات : (قال 

  ).بآخره شيء

  :أن اإلعراب باحلركات يدخل على ثالثة أمور : وحاصله 
  .املفرد من األمساء :    األول
  .اجلمع من األمساء :    الثاين

  .الفعل املضارع :    الثالث
  : فأما اBسم المفرد فله ث8ث صور 

  :األولى 

  .هو أن ُيشبه احلرف فيكون مبنياً ال معرباً وقد سبقت اإلشارة إليه 
  :الثانية 

  : أن ُيشبه الفعل فيكون ممنوعاً من الصرف ، واملمنوع من الصرف له حكمان
  .التنوين  أن مينع من:    األول
  .أال خيفض بالكسرة :    الثاين
  :الثالثة 

أال يشبه احلرف وال الفعل فيكون متمكناً يف باب االمسية َحْيُث يُعرب يف حالة 
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  .الرفع بالضمة ويف حالة النْصب بالفتحة ويف حالة اخلفض بالكسرة 
  : وأما الجمع من ا0سماء فضربان 

  ما ُيَسمى بجمع التكسير: األول 

إذ مفــرد . رجــال ، كتــب : مثالــه . مــا تكســر فيــه بنــاء مفــرده عنــد اجلمــع وهــو 
فتغريا عند اجلمـع بزيـادة يف الثـاين ونقـص يف . كتاب : رجل ، ومفرد الثاين : األول 
ـــا أن يكـــون . الثـــاين  ـــا أن يكـــون بزيـــادة ، وإم والتكســـر يف بنـــاء املفـــرد عنـــد مجعـــه إم

ـــا أن يكـــون بتغـــري احل وهـــذا النـــوع مـــن اجلمـــع . ُأســـد  ←ركـــة كــــ َأَســـد بنُـْقصـــان ، وإم
  .يكون مرفوعاً بالضمة ومنصوباً بالفتحة وخمفوضاً بالكسرة 

  :جمع المؤنث السالم : الثاني 

: إذ األول مجع ) زينبات ، حبليات (وهو ما سلم فيه بناء مفرده عند اجلمع كـ 
إىل تســمية هــذا النــوع  غــري أن بعــض اللَغــويني ذهبــوا. حبلــى : زينــب ، والثــاين مجــع 

من اجلمع باجلمع املزيد بألف وتاء لوجود التكسر يف بعض مفرداته عند اجلمـع كمـا 
َحْيــُث قلبــت األلــف املقصــورة يــاء عنــد ) حبليــات(وهــو ‘‘ الثــاين’’يف املثــال الســابق 

  . اجلمع 
مثـال . وهذا اجلمع يُعرب بالضمة عند الرفع ، وبالكسرة عند النْصب واخلفـض 

؛ إذ كلمــة آيــات مجــع مزيــد بــاأللف ) قــرأت آيــاٍت مــن كتــاب اهللا (قولــك : ب النْصــ
ومثـال .  والتاء منصـوبة بالكسـرة الظـاهرة علـى آخرهـا ألـا مجـع مزيـد بـاأللف والتـاء

فكلمـة آيـات خمفوضـة بالكسـرة ) مسعُت مخـس آيـاٍت مـن القـرآن: (قولك : اخلفض 
  .الظاهرة على آخرها ؛ ألا مضاف إليه 

  : ا0فعال وأما 

فَلْيَسْت معربة إال الفعل املضارع إذا مل يلحـق آخـره شـيٌء ، وذلـك إذا خـال مـن 
ـتة  ف . نون النسوة أو نـون التوكيـد أو أن يكـون مـن األمثلـة السوهـو مقصـود اْلُمَصـن
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) : يضـــربُ (ومثالـــه  )والفعـــل المضـــارع الـــذي لـــم يتصـــل بـــآخره شـــيء(: يف قولـــه 
ون التوكيــد ، ومــن نــون اإلنــاث ولَْيَســْت علــى نســق األمثلــة َحْيــُث ِإــا خلاليــة مــن نــ

ـــتة فُتعـــرب يف حالـــة الرفـــع بالضــــمة ويف حالـــة النْصـــب بالفتحـــة ويف حالـــة اجلــــزم  الس
  . بالسكون

وتجزم C وكلھا ُترفع بالضمة ( -رحمه �  -قال اْلُمَصن+ف 
  )بالسكون

األفعـال ال ُختفـض واألمسـاء ال  يعـين جمموعهـا ال مجيعهـا ؛ ِإْذ ِإن ) : وكلهـا(قوله 
وخـــرج عـــن ذلـــك ثالثـــة (وهلـــا اســـتثناءات علـــى مـــا ذكـــره اْلُمَصــنف بعـــد قولـــه . ُجتــزم 

  .اخل …… أشياء 
ويستثنى من ذلك اBسم الذي B (  -رحمه �  -قال اْلُمَصن+ف 

  CC) ينصرف

سـم املـتمكن وذلك أن االسم غري املنصرف هو االسم الذي ال يـُنَـون وُمسـَي باال
  :غري األمكن ؛ إذا االسم املعرب نوعان 

  : األول 
  .متمكن أمكن وهو املنصرف 

  :الثاين 
  .متمكن غري أمكن وهو غري املنصرف 

  :وإمنا مينع االسم غري املنصرف من الصرف ألحد أمرين 
  : األول 

  :ِعلة تقوم مقام علتني وهي نوعان 
حبلـى : ومثـال املقصـورة . ف ممـدودة ما كان آخـره ألـف مقصـورة أو ألـ:  األول

  .صحراء : ، ومثال املمدودة 
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  ) .مساجد ، و مفاتيح(أن يكون على وزن مفاعل ومفاعيل كـ:  الثاين
  :الثاني 

ِعلة تتعلق باللفظ وأخرى تتعلـق بـاملعىن ، فاملتعلقـة : هو ما اجتمعت فيه علتان 
  :باملعىن شيئان 

  .الَعَلمية :  األول
  .وينضم إليها علٌل لفظية . صفية الو :  الثاين

  :فأما الوصفية فيقرتن ا ثالث علٌل لفظية 
  :األوىل 

وزن الفعل، واملعىن أن يأيت الوصف على وزن الفعل أمر أو مضارع أو ماضـي ،  
  .كـ أمحر ، أفضل وحنومها 

  :الثانية 
  .شبعان ، غضبان وحنومها : زيادة األلف والنون يف حنو 

  : الثالثة 
  :أن يكون الوصف قد ُعِدل به عن لفظ األصل وهو نوعان : ومعناه  العدل
ما كان على وزن مفعل وفعال وهي العشر األول من األعداد كــ موحـد :  األول

  .فهذه كلها معدول ا عن تكرار نفس العدد . ، مثىن ، ثالث ، رباع 
  .ُأَخر ، فإا معدول ا من آِخر على قول :  الثاين

  :مية فتأيت معها علٌل لفظية وأما الَعلَ 
  : األوىل 

  .العدل وسبق معناه 
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  :مثاله 
  .ُعمر فهو عدل به عن عامر 

  : الثانية 
  .زيادة األلف والنون كـ عفان ، عثمان ، وحنومها 

  :الثالثة 
  .أن يكون على وزن الفعل املاضي أو املضارع أو األمر كـ أمحد وغريه 

  :الرابعة 
  :طان أن يكون أعجمياً وله شر 

  .أن ُيَسمى به يف لغة العجم : األول  •
  .أن يكون أربعة حروف فما فوق : الثاين  •

  :اخلامسة 
أخــرى ، : كلمــة ، وبّكــاً : ، إذ بعــل ) بعلبــك( أن يكــون مركبــاً تركيبــاً مزجيــاً كـــ
  .فُمزِج بينهما فأصبحا كلمة واحدة 

  :وليُـْعلم أن املمنوع من الصرف له حكمان 
  .ن أال ينو : األول 
فــإذا  -وقــد ســبق ذلــك  -أن يكــون خفضــه بالفتحــة نيابــة عــن الكســرة : الثــاين 

فإنــــه ُخيفــــض بالكســــرة ال بالفتحــــة مثالــــه ) اإلضــــافة(أو ) ال(دخلــــت عليــــه 
  ) .دخلت على أفضل الناس خلقاً (

والفعل المضارع المعتل اUخر ُيجزم ( -رحمه �  -قال اْلُمَصن+ف 
CC(  

فــإذا حلقــت الفعــل املضــارع كــان . الــواو ، اليــاء ، األلــف : حــروف الِعلــة ثالثــة 
  .جزمه حبذف حرف الِعلة 
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  :مثاله 
  .مل خيَش ، مل يقِض ، مل يدُع 

  )CCوالذي يعرب بالحروف ( -رحمه �  -قال اْلُمَصن+ف 

ذكــــر املعربــــات بــــاحلروف ألــــا بــــدٌل عـــــن  -رمحــــه اهللا  -إمنــــا أخــــر اْلُمَصــــنف 
  .والبدل يأيت بعد اْلُمْبَدل  املعربات باحلركات

  :األسماء الخمسة : وأول ذلك 

وهي تُعرب بالواو َرْفعاً وباأللف ) أبوك ، أخوك ، محوك ، ذو مال ، فوك(وهي 
  .التالية  الشروطإذا توفرت فيها . نْصباً وبالياء جراً 

ة فإذا ُصغرت أُعرِبت باحلركات مثل : األول  • ك(أن تكون ُمَكربجاء أبي.(  
  .أن تكون مضافة إىل غري ياء اْلُمَتَكلم : الثاين  •
  ) .يكون مفرداً (أال يكون مجعاً وال مثىن : الثالث  •
  .غري ملحق به امليم ) فوك(أن يكون : الرابع  •
  .أن تكون ذو مبعىن صاحب : اخلامس  •

وهو اسـم للفـرج أو كنايـة عنـه أو ملـا ) هنوك(ويُزاد على األمساء اخلمسة السابقة 
غــــري أن األصــــح فيــــه أن يُعــــرب باحلركــــات  -قالــــه ابــــن هشــــام رمحــــه اهللا  -ســــتقبح يُ 

  .ويسوغ إعرابه إعراب األمساء اخلمسة 
  :األفعال الخمسة : ثانيها 

َحْيـُث تُعـرب بثبـوت ) . يفعالن ، تفعالن ، يفعلون ، تفعلون ، تفعلني: (وهي 
:  أن األحسـن أن يـَُقـال عنهـا وذهـب بعـٌض إىل. النون َرْفعاً ، وحبذفها نْصباً وجزمـاً 

يفعالن ، تفعالن ، يفعلـون ، تفعلـون ، تفعلـني لَْيَسـْت : األمثلة ، ال األفعال ؛ ألن 
 -رمحـه اهللا  -وذهـب ابـن هشـام . مقصودًة يف ذاته كاألمساء اخلمسة فكانت أمثلـة 

ــتة ؛ ألن تفعــالن تــأيت مــع املــذكر ومــع املؤنــث: إىل أن يـَُقــال  وارتضــاه ،  األمثلــة الس
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  ) .التصريح(األزهري يف 
  .جمع المذكر السالم : ثالثها 

أو ) يــاء ونــون(وهــو كــل اســم ســلم بنــاء مفــرده مــن التكســر عنــد اجلمــع بإضــافة 
فهــي . وحنومهــا . زيــدون  �زَيْــٌد . مســلمون  �مســلم : مثالــه . إليــه ) واو ونــون(

فاعـــل : املســـلمون . ســلمون جـــاء امل: مثــل . تعــرب بـــالواو َرْفعــاً وباليـــاء نْصــباً وجـــراً 
والنـون عـوٌض عـن . مرفوع وعالمة َرْفعه الواو نيابًة عن الضمة ألنه مجع مـذكر سـامل 

  .التنوين يف االسم املفرد 
  )CCفأما التثنية فترفع (  -رحمه �  -يقول اْلُمَصن+ف 

  :فيه مباحث على ما يلي ) التثنية(قوله 
  :يئان ويتعلق به ش: قوله التثنية : األول 

  : أوهلما 
. العطـف ، تقـول ثنيـت العـود إذا عطفتـه : تعريفه من َحْيُث اللغَـة إذ املثـىن لغـة 

  .االسم املفعول وهو املثىن : هو صفة مصدرية قصد ا ) التثنية(وقوله 
  :ثانيهما 

إذ هــــو كـــل اســــم دل علــــى اثنــــني وأغــــىن عــــن : تعريفـــه مــــن َحْيــــُث االصــــطالح 
  . مفرده  متعاطفني بزيادة على
  :فهذه قيوٌد ثالثة 

. ليخــــرج مــــا َدل علــــى مفــــرد أو مجــــع ‘‘ كــــل اســــم َدل علــــى اثنــــني ’’ :  األول
  .وحنومها ) شفع ، زوج(ويدخل يف ذلك كلمة 

إذ كلمة كتابان أغىن عن امسني متعاطفني مها  ‘‘ وأغىن عن متعاطفني ’’ :  والثاين
  .كتاب وكتاب 

ليخرج ما َدل على اثنني ال بزيادة على مفرده  ‘‘ ده وبزيادة على مفر ’’ :  والثالث



  صالح األسمري: لفضيلة الشيخ   إيضاح المقدمة اآلجرومية

  -

  .وحنومها ) شفع ، زوج(كـ 
  :مثال ما ينطبق عليه التعريف 

جــاء املدرســان ، َحْيــُث ِإن كلمــة املدرســان مثــىن فاعــل مرفــوع بــاأللف نيابــة عــن 
الضــمة ، والنــون فيــه عــوٌض عــن التنــوين يف االســم املفــرد ، فهــي َدلــْت َعلَــى  اثنــني 

أغنــت عــن مــدرس ومــدرس ، وجــاءت فيهــا زيــادة علــى مفردهــا وهــي زيــادة األلــف و 
اســــم لَْيَســــْت بفعــــل وال حــــرف إذ املثــــىن ال ) املدرســــان ، املــــدرس (وكلمــــة . والنــــون 

  .يكون إال امساً 
  )بالياء…… فترفع باأللف : (قوله : الثاني 

  :ويتعلق به أشياء 
  :األول 

كات ، ففي حالة الرفـع يكـون إعرابـه بـاأللف ، أن املثىن يُعرب باحلروف ال باحلر 
فــاأللف نيابــة عــن الضــمة ، واليــاء . ويف حالــة النْصــب واخلفــض يكــون إعرابــه باليــاء 

  .نيابة عن الفتحة والكسرة 
فاعـــل ) الطالبـــان(فكلمـــة ) . حضـــر الطالبـــان إىل املدرســـة: (مثـــال حالـــة الرفـــع 

  .مرفوع باأللف نيابة عن الضمة ألا مثىن 
مفعــول ) اتهــَدْينِ (فكلمــة ) . أعطيــت اتهــَدْيِن هديــًة قيمــةً : (ال النْصــب ومثــ

  .به منصوب بالياء نيابة عن الفتحة ألنه مثىن 
مثـىن خمفـوض باليـاء ) كتـابـَْنيِ (فكلمـة ) أتيـت بكتـابـَْنيِ نـافعني: (ومثال اخلفـض 

  .نيابة عن الكسرة ألنه مثىن وهو هنا اسم جمرور بالياء 
  :الثاين 

يف املثــىن يــؤيت ــا زيــادة علــى املفــرد ، ويف حالــة اإلعــراب يـَُقــال أــا ) النــون(ن أ
: فكلمـة الزيــدان ) . جـاء الزيــدان(مثـال ذلــك . عـوٌض عـن التنــوين يف االسـم املفــرد 
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فاعــل مرفــوع بــاأللف نيابــة عــن الضــمة ألنــه مثــىن والنــون فيــه عــوٌض عــن التنــوين يف 
  .االسم املفرد 
  :الثالث 
  :راب السابق للمثىن له شروط أن اإلع

  .أن يكون االسم مفرداً ليُثىن ، فال يُثىن املثىن وال اجلمع : أوهلا 
  .أن يكون االسم نكرة ال معرفة عند تثنيته : ثانيها 
  .أن يكون ُمعرباً فال يكون مبنياً : ثالثها 

رة ، اسم إشا: فاألول ) . هذان ، هاتان ، اللذان ، اللتان ( واستثىن من ذلك 
  .من األمساء املوصولة فهي ملحقة باملثىن وإن كانت مبنية فتأخذ حكمه: والثاين 

أن يكون لالسـم ثـاٍن يف الوجـود ، وشـذ عـن ذلـك الشمسـان والقمـران : رابعها 
  .فقد ثنيا من باب التغليب أو السماع 

  ) .الزيدان(يـَُقال ) زَْيٌد و زَْيدٌ (أن يتفقا لفظاً كـ : خامسها 
  ) القلم أحد اللسانني(أن يتفقا معىن وخرجا عن ذلك :  سادسها
فإنــه ال يثــىن ألنــه اكتفــي ) بعــض(أال يســتغنيا بتثنيــة غــريه عــن تثنيتــه كـــ: ســابعها

  ) .بعضان(جزءان وال يـَُقال : جبزء عنه فيُـَقال 
أن يكون االسم غري مركب وليستثىن من املركبات املركب اإلضـايف فـإن : ثامنها 
غالمــا (إذ كلمــة ) جــاء غالمــا زَيْــدٍ (غالمــا زَيْــٍد يف قولــك : مثــال ذلــك . صــدره يثــىن 

ُتَسمى برتكيب إضايف َحْيُث أضيف الغالمـان إىل زَيْـٍد ، فيتـأثر اجلـزء األول مـن ) زَْيدٍ 
  .فيثىن وإمنا مل تثبت نون الغالمني لإلضافة ) غالما(هذا الرتكيب وهو كلمة 

  :الرابع 
بشـــرط إضـــافة الضـــمري ) كـــال ، كلتـــا: (ثىن منهـــا أن هنـــاك كلمـــات ملحقـــة بـــامل

فكلمـــة ) . جـــاءت الطالبتـــان كلتامهـــا: (مثـــال ذلـــك ) . كالمهـــا ، كلتامهـــا(إليهمـــا كــــ
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  .مرفوع باأللف ألنه ملحق باملثىن ) كلتامها(
  )بالياءCCوأما جمع المذكر السالم : ( -رحمه �  -قال اْلُمَصن+ف 

  :فيه مباحث على ما يلي 
  )جمع المذكر السالم(في قوله  :األول 

كل اسم َدل على أكثر من اثنني وأغىن عن متعاطفات بزيادة : وهو اصطالحاً 
  .ِإْذ ِإنه ُخيالف مجع التكسري َحْيُث ِإنه ما سلم بناء مفرده عند مجعه. على مفرده 
  ) .املؤمنون(عندما ُجيمع فيُـَقال ) املؤمن(كلمة : ومثاله 

  )بالياء…… فع بالواو ير (قوله : الثاني 

فاعـل  �املؤمنـون  �فكلمـة  �قـد أفلـح املؤمنـون  �: قوله تعـاىل : فمثال الرفع 
 � إن املـؤمنني واملؤمنـات � �ومثال النْصب قولـه . مرفوع بالواو نيابة عن الضمة 

ومثـــال اخلفـــض . منصـــوب باليـــاء نيابـــة عـــن الفتحـــة اســـم إن  �املـــؤمنني  �فكلمـــة 
اسـم ’’خمفوضـة باليـاء نيابـة عـن الكسـرة ) املؤمنني(فكلمة ) . حقاً التقيت باملؤمنني (

  .‘‘ جمرور
  : الثالث 

أن النــــون يف مجــــع املــــذكر الســــامل ُأيت ــــا عوضــــاً عــــن التنــــوين يف االســــم املفــــرد 
مجـــع مـــذكر ) الصـــاحلون(يـَُقـــال يف كلمـــة ) جـــاء الصـــاحلون(ولـــذلك يـَُقـــال يف إعـــراب 

ة ألـا فاعـل والنـون عـوٌض عـن التنـوين يف االسـم سامل مرفوع بالواو نيابـة عـن الضـم
  .املفرد 

  :الرابع 

أن ذلـــك اإلعـــراب للجمـــع املـــذكر الســـامل لـــه شـــروط هـــي شـــروط املثـــىن الثمانيـــة 
  :وينضاف إىل ذلك ما يلي 



  صالح األسمري: لفضيلة الشيخ   إيضاح المقدمة اآلجرومية

  -

  :أوهلا 
اسـم ) واسـق(اسـم لكلـب و) واشـق(أن يكون االسم داًال علـى عاقـل ، فكلمـة 

  .على غري عاقل  لفرس ال يصح مجعها ؛ ألا تدل

  :ثانيها 
  .أن يكون االسم داًال على مذكر ليخرج املؤنث 

  :ثالثها 
فإمـا ال ُجيمعـان ) عالمـة(و) طلحـة(أن يكون االسم خالياً من تاء التأنيـث كــ 

.  

  :رابعها 
أمســـــاء العقـــــود  : ممـــــا يُلحـــــق جبمـــــع املـــــذكر الســـــامل أمثلـــــة ذكرهـــــا النحـــــاة ومنهـــــا 

فإـا ملحقـة جبمـع املـذكر السـامل ، ويُـذكر ذلـك ) تسـعني(فمـا فـوق إىل ) عشـرين(كـ
  .يف إعراا 

فكلمة عشرون مرفوعة بالواو نيابة ). دخل املسجد عشرون مصلياً : (مثال ذلك
  ) .فاعل(عن الضمة ألا ملحقة جبمع املذكر السامل 
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  باب ا0فعال
  )باب ا0فعال: (قوله 

  .ع الكلمة أضرٌب ثالثة سبق تعريف الفعل لغة واصطالحاً ، وأن أنوا 
ما يتعلق بإعراب األفعال ، وإعراب األمساء ، وقدم  -وذكر اْلُمَصنف يرمحه اهللا 

  :األفعال على األمساء هنا لعلتني 
هـــو أن الكـــالم علـــى األفعـــال أقـــل مـــن الكـــالم علـــى األمســـاء فابتـــدأ بـــه :  األوىل

اب ، وهـــو مســـلٌك لـــيخلص مـــن القليـــل إىل الكثـــري ، ومـــن البـــاب إىل األبـــو 
  ] .التصريح[متبع عند اْلُمَصنفني ، قاله األزهري يف 

 -يرمحـه اهللا  -أن أصل األمسـاء هـو األفعـال عنـد الكـوفيني ، واْلُمَصـنف :  الثانية
  .معدوٌد منهم ، وِمْن َمث استحقت األفعال التقدمي 

ـــراح مـــن تعلـــق كثـــري وينضـــاف مـــن أبـــواب  إىل تينـــك العلتـــني مـــا يـــذكره بعـــض الش
  .األمساء اآلتية بباب األفعال الذي حنن بصدده فتعني تقدميه 

يضرب وضرب CC ا0فعال ث8ثة : ( -يرحمه � -قال اْلُمَصن+ف 
  )واضرب

  :وفيه مقاصد 
  ) األفعال ثالثة(قوله : أولها 

  :ويتعلق به شيئان 

  :أوهلما 
ـــَتَكلم فيـــه  وهـــي األفعـــال ُمث اتبـــاع ذلـــك  طريقـــة اْلُمَصـــنف يف َحْصـــر جـــنس اْلُم

مبعرباتــه وعالماتــه ومــا إىل ذلــك وهــي طريقــة مستحســنة يف التعلــيم ، قالــه ابــن هشــام 
  ] .املغين [ يف 
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  :ثانيهما 
  :هو دليل ذلك اَحلْصر إذ َدل عليه دليالن  

  :أوًال 
ختــرج دليــل االســتقراء التــام َحْيــُث اســتقرأ أئمــة اللَغــة أنــواع األفعــال فوجــدوها ال 

األشـباه (قاله السيوطي يف . وهذا أمٌر جممع عليه . ماض ومضارع وأمر : عن ثالثة 
  ) .والنظائر يف النحو

  :ثانياً 
حقيقــة  ثالثــةدليــل النظــر َحْيــُث ســبق أن الفعــل حــدٌث يتعلــق بــزمن ، واألزمــان 

  .واستقراء بإمجاع العقالء 
  ) .ضرب(ـزمن املاضي ، َحْيُث ِإن الفعل يتعلق به ك:  فأوهلا •
  ) .يضرب(زمن احلال ، َحْيُث ِإن الفعل يتعلق به كـ: والثاين  •
زمــــــن االســــــتقبال ، َحْيــــــُث ِإن الفعــــــل ُيطلــــــب إيقاعــــــه فيــــــه  : والثالــــــث  •

  ).اضرب(كـ
  )ومضارع(قوله : ثانيها 

  :َحْيُث يتعلق به شيئان 

  :أوهلما 
وِمــْن َمث قيــل للفعــل ] ســان الل[ قالــه يف . معنــاه يف اللَغــة ؛ ِإْذ ِإنــه مبعــىن املتشــابه 

ــُث كونــه معربــاً يف أكثــر أحوالــه ومــا إىل  املضــارع أنــه مضــارع لشــبهه باالســم مــن َحْي
  .ذلك 

  :والثاني 
ـــُث ذهـــب مجهـــور النحـــاة ، وبـــه جـــزم ســـيبويه  أن زمـــن املضـــارع : يف زمنـــه ؛ َحْي
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) التفاحـةيأكل ُحمَمٌدٌ◌ (من مجلة ) يأكل(يشمل زمن احلال وزمن االستقبال فكلمة 
  .تتعلق بالزمن احلاضر ، وهو عند إيقاع تلك اجلملة وبعدها وهو زمن االستقبال 

  )وأمرٌ : (قوله : وثالثها 

،  إذ فيه داللة على أن فعل األمر مستقل عن املضارع ، وعليه أكثر نسـخ املـنت
  .قاله مجٌع من الشراح كالرملي وغريه 

  )نحو ضرب ويضرب واضرب( قوله : ورابعها 

إذ هــــي أمثلــــة ، فــــاألول للفعــــل املاضــــي لتعلــــق احلــــدث بزمنــــه ، والثــــاين للفعــــل 
  .املضارع لتعلق احلدث بزمنه ، والثالث فعل األمر لتعلقه بزمن األمر 

وا0مر مجزوم CCفالماضي مفتوح (  -يرحمه �  -قال اْلُمَصن+ف 
  )أبداً 

  :وفيه مقصدان 
  )خر أبداً فالماضي مفتوح اآل: (في قوله : أولهما 

  :ويتعلق به شيئان 

  : أوهلا 
فاملاضـي يُبـىن علـى (اختالف عبارة اْلُمَصنف يف بعـض النسـخ َحْيـُث جـاء فيهـا 

  ].شرحه[قاله الرملي يف . وهي بنحو األوىل إال أن فيها تصرحياً بالبناء ) فتح اآلخر

  :ثانيها 
. ي يبىن علـى فـتح آخـره أن الفعل املاض: يف معىن اجلملة السابقة إذ يـُْقَصُد ا 

وعبـارة اْلُمَصـنف تقتضـي تقـدير . هـي فعـل مـاض مبـىن علـى الفـتح ) ضـرب(فكلمة 
ان حركتـه السـابقة يف  شـيئانالفتح عند وجود العارض ؛ ِإْذ ِإن املاضي يعرض له  يغـري

  :الظاهر 
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  :أما األول 
، فاتصـاهلا ) ضـرْبتُ (تاء الفاعـل مـن قولـك : ومثاله . فهو ضمري الرفع املتحرك 

اْلُمَصــنف تُعــرب  عبــارةبالفعــل املاضــي يوجــب تســكني آخــره يف الظــاهر فعلــى ظــاهر 
فعـــٌل ماضـــي مبـــين علـــى الفـــتح اْلُمَقـــدر وُســـكن : ضـــرب : كالتـــايل ) ضـــربتُ (مجلـــة 

ضــمري متصــل مبــين علــى الضــم يف : وتــاء الفاعليــة . التصــاله بضــمري الرفــع املتحــرك 
  .َحمَّل َرْفع فاعل 

  :ما الثاين وأ
ــا توجــب ضــم آخــر الفعــل املاضــي عنــد ) ضــربوا(فهــو الــواو يف حنــو قولــك  ِإْذ ِإ

فعـل : ضـرب : اتصاهلا به ، ويكون الكالم عنها وفق ظاهر عبارة اْلُمَصنف كالتـايل 
ماضي مبين على الفتح اْلُمَقدر وُضـم آخـره التصـاله بـالواو فكانـت حركـًة مناسـبًة لـه 

فحينئـذ تكـون . ضمري متصل مبين على الضم يف َحمَـّل َرفْـع فاعـل: والواو  )  .للواو(
  .حركة الفعل املاضي ظاهرة ومَقدرة 

  :فأما التقدير فيكون لعلتين 

  :األوىل 
ووجـه هـذه الِعلـة . الثقل ؛ وذلك إذا اتصل بالفعل املاضي ضمري الرفع املتحرك 

. فـأكثر فيمـا هـو يف الكلمـة الواحـدة هو استثقال العرب اجلمع بني أربـع حركـات : 
بفتحات آخرها َضٌم ، فهذه أربع حركات ) َضَرَبتُ (أصلها عندهم ) ضرْبتُ (فكلمة 

.  
  .فتحة على الضاد : األوىل  •
  .فتحة على الراء : والثانية  •
  .فتحة على الباء : والثالثة  •
  . والرابعة ضم التاء  •
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وقــع التســكني علــى آخــر الفعــل  ، وإمنــا) أخرجــتُ (وكــذلك يـَُقــال يف الربــاعي كـــ 
أول الفعـل  علـىاملتصل بـه ضـمري الرفـع املتحـرك ألنـه األنسـب ، فلـو وضـع التسـكني 

ملــا اســُتطيَع النطــق بــه ، ولــو وضــع علــى وســطه الختلــف الــوزن الصــريف ، وملــا ُعــرف 
  .وزن الفعل فناسب وضع التسكني على آخره 

  :وأمَّا العِلَّة الثانية 
األصل يف البناء بناؤها على ) ضربوا(فكلمة . احلركة املناسبة فهو انشغال احملل ب

  .الفتح الظاهر فلما حلقتها الواو ناسب أن ُتَضم ، ألن الواو ال يناسبه الفتح 
حــاالت يف  ثــالثغــري أن ســيبويه ومجهــور البصــريني علــى أن الفعــل املاضــي لــه 

  :البناء 
  .كثر واألشهر وهو األ) ضربَ (بناؤه على الفتح حنو : األوىل  •
وذلـك عنــد اتصــال ضـمري الرفــع املتحــرك ) ضــرْبتُ (الثانيـة بنــاؤه علــى السـكون كـــ •

  .بالفعل املاضي 
  .وذلك عند اتصاله بالواو ) ضربُوا(الثالثة بناؤه على الضم كـ •

  :مسألة 

وهـي  -هـل حركـة البنـاء فيـه ُمَقـدرة ) هـدى ، محـى(الفعل املاضي املقصـور حنـو 
  بين على السكون ؟ أن أنه م -الفتح 

  :قوالن 
  .قال مجهور أهل الكوفة واألخفش : باألول   •
  .قال مجهور أهل البصرة وسيبويه : وبالثاين  •

  ) :واألمر مجزوٌم أبداً (في قوله : ثانيها 

  :َحْيُث يتعلق به شيئان 
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  :أوهلما 
، وهـو ) واألمـر سـاكن أبـداً : (اختالف نسخ املنت يف ذلك ، فجاء يف بعضها 

فإنـه قـد يفهـم منـه أن األمـر معـرب ولَـْيَس ) جمـزوٌم أبـداً (يف البناء خالفاً لقوله  أصرح
. مبنياً ، ألن كلمة اجلـزم تسـتعمل مـع املعربـات خالفـاً للمبنيـات فـال تسـتعمل معهـا 

  ] .التصريح [ قاله األزهري يف 

  :ثانيهما 
ه علـــى حالـــة يف حكـــم فعـــل األمـــر ، َحْيـــُث ِإن ظـــاهر عبـــارة اْلُمَصـــنف تفيـــد أنـــ

  . واحدة وهي السكون كما يف بعض النسخ 
غري أن االستعمال العريب جـاء علـى خـالف ذلـك فمـرة يكـون األمـر مبنيـاً علـى 
ـــتة إىل غـــري ذلـــك ؛ ولـــذا فأحســـن  ـــة أو النـــون كمـــا يف األمثلـــة السحـــذف حـــرف الِعل

  . األمر يبىن على ما جيزم عليه مضارعه: مذاهب أهل يف ذلك أن يـَُقال 
  .اضرب ارم : مثال ذلك 

إذا ) يضــرب(فعـل أمـر مبــين علـى السـكون ، ألن املضـارع منـه ) اضـرب(فكلمـة 
  .فكذلك يكون األمر يف حركة البناء ) مل يضربْ (ُجزم ُسكن فيُـَقال 

  ) .ارم السالح: (مثال آخر 
إذا ) يرمـي(فعل أمر مبين على حذف حـرف الِعلـة ؛ ألن مضـارعه ) ارم(فكلمة 

  ) .مل يرم السالح(م ُجزِم على حذف حرف الِعلة كما يف قولك ُجزِ 
  :فائدة 

  :ذكر مجاعة من النحاة قـَْيدين يف حكم فعل األمر املختار 
  : أما األول 

فهــو أن يكــون املضــارع غــري مبــين ، أي يكــون قــابًال للجــزم ، وخيــرج عــن ذلــك 
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  :شيئان 
  .املباشرة إذا كان املضارع متصًال به نون التوكيد : األول  •
يُبىن على مـا جيـزم عليـه مضـارعه ، ويكـون مبـدوءاً : فهو قوهلم : الثاين  •

بالتاء يعنون املضارع عند جزمه ؛ ألن الغالب أن التاء أنسب مـن اليـاء 
  .يف كوا صاحلة جلميع الكلمات 

  )جازم CC المضارع ما كان : ( -يرحمه �  -قال اْلُمَصن+ف 

  :فيه مقاصد 
  )ما كان في أوله إحدى الزوائد األربع(له قو : أولها 

  :َحْيُث يتعلق به شيئان 

  : أحدها 
. ســــبب التســــمية ، َحْيــــُث ُمسَيــــت بالزوائــــد ؛ ألــــا زائــــدة علــــى الفعــــل املاضــــي 

زائــدة علـــى املاضــي منــه ؛ ِإْذ ِإن ماضـــي ) أضــرب(اهلمـــزة يف ) أضــرب اــرم(فكلمــة 
  .ضرب ) : أضرب(

  :والثاني 
ودل علــــى ذلــــك . اهلمــــزة ، والنــــون ، واليــــاء ، والتــــاء : بعــــة أحــــرف هــــو أــــا أر 

  ] .األشباه [ االستقراء التام ، قاله السيوطي يف 
  )أنيت: يجمعها قولك (قوله :ثانيها 

  :َحْيُث يتعلق به أشياء ثالثة 

  : األول 
ه أدعى أنه من عادة اْلُمَصنفني تسهيًال أن جيمعوا املتناثر يف كلمة أو مجلة ، ألن

حلفظه ، وعدم تفلته ، وِمْن َمث مجع اْلُمَصنف األحرف األربعة الزائـدة يف املضـارع يف  
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  ) .أنيت(كلمة 

  : الثاني 
] القــاموس[قالــه صــاحب . أدركــت : َحْيــُث يـُْقَصــُد ــا ) أنيــت(يف معــىن كلمــة 

  .وغريه 

  : الثالث 
ارع يف أكثـــر مـــن كلمـــة يف أن النحـــويني مجعـــوا األحـــرف األربعـــة الزائـــدة يف املضـــ

 -يرمحـــه اهللا  -غـــري أن اْلُمَصـــنف ) . أي ابتعـــدت: أنيـــت ، نـــأيت ، يـــأتن ، نأيـــت (
قالــه بعــض . تفـاؤًال بــإدراك الطالــب بغيتـه مــن هــذا املـنت املبــارك ) أنيــت( اقتصـر علــى

  .الشراح 
  )وهو مرفوع أبداً (في قوله : ثالثها 

  :َحْيُث يتعلق به أشياء 

  :األول 
ل يف املضـــارع أنـــه مرفـــوٌع أبـــداً ســـواٌء أكـــان َرْفعـــه بالضـــمة الظـــاهرة أو أن األصـــ

  .اْلُمَقدرَة أو بثبوت النون كما يف األمثلة الستة وغري ذلك 

  :الثاني 
  .أن ِعلة َرْفع املضارع هو جترده عن الناصب واجلازم 

  :أن علل اإلعراب نوعان : وبيانه 
  :األول 

  .االسم ارور وهي األكثر علٌل لفظية كحرف اجلر مع  
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  :والثاين 
  :علٌل معنوية وهي شيئان  
االبتــداء َحْيــُث ِإن االســم املبــدوء بــه ُيَســمى مبتــدأً ، وِعلــة َرْفعــه معنويــة : األوىل  •

  .ُتَسمى االبتداء 
  .فهي التجرد عن الناصب واجلازم يف الفعل املضارع : الثانية  •

  )فالنواصب عشرة: (قوله 

  .واحدها ناصب ، وسبق الكالم عنه  النواصب
  )عشرة: (قوله 

  :هلا توجيهان 
  .أا عشرة عند الكوفيني : التوجيه األول  •
أــــا عشــــرة ، فمنهــــا مــــا ينصــــب بنفســــه ، ومنهــــا مــــا ينصــــب : التوجيــــه الثــــاين  •

  .قبله ) إن(بإضمار 

  :والنواصب التي ذكرها اْلُمَصنف نوعان 

  .سه فما ينصب بنف: أما النوع األول  •
  .قبله ) إن(فما ينصب بإضمار : وأما النوع الثاين  •

  :أما ما ينصب بنفسه فأربعة أشياء 

  :، وهلا شرطان ) أن: (األول 
  :أما الشرط األول 

ومعـىن كوـا مصـدرية أي أـا . فهو أن تكون مصدرية ال موصولية وحنو ذلك  
ألن ) قولــــك(: أي ) أن تقــــول: (كقولــــك . مــــع الفعــــل الــــيت تــــدخل عليــــه مبصــــدر 

التصريف الثالث للفعل الـذي ُيَسـمى  -قال يقول قوًال : فعل مضارع من ) : تقول(
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  ) . قولك(؛ ولذلك قيل  -مصدراً 
  :وأما الشرط الثاين 

  :أال تكون مسبوقة بعلم يقيين بل يكون ما قبلها أحد شيئني 
كـوا أن امل أحسـب النـاس أن يرت   � �الظـن والرجحـان كمـا يف قولـه : األول  •

  . � يقولوا آمنا
يقولــون ، فهــو فعــل مضــارع منصــوب : أصــلها : أي أظــن أن يقولــوا : أحســب 

  .حبذف النون ألنه من األمثلة الستة 
أفتطمعـون أن يؤمنـوا  �:  �أن يكون خالياً من الظن واليقني كقولـه : والثاين  •

  . �لكم 
ـــاليقني وال بالرجحـــان ؛ ولـــذلك عملـــت  يف الفعـــل ) نأ(فـــالطمع ال عالقـــة لـــه ب

  .الداخلة عليه نْصباً 

  )لن: (و الثاني 
وهي حرف َنْصب ونفي واستقبال ، أما كوا حرف َنْصب فظاهر ، وأما كوا 
حرف نفي ؛ فألا تنفي ما دخلت عليه ، وأمـا كوـا حـرف اسـتقبال ؛ فألـا جتـرد 

إذا دخلت وهي . أي يف املستقبل ) لن أدخل البيت: (ما بعدها للمستقبل كقولك 
  .على الفعل املضارع نصبته 

  ) .إذن: (والثالث 
وهو حـرف َنْصـب وجـواب وجـزاء ، أمـا كونـه حـرف َنْصـب فظـاهر ، وأمـا كونـه 
حرف جـواب ؛ فألنـه يـأيت يف صـدر اجلـواب ، وأمـا كونـه حـرف جـزاء ؛ فألنـه يـؤتى 

  .به جزاء الشيء 
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  :مثال كونه كذلك 
  ) .سآتيك يا زَْيُد يف بيتك : ( وجزاًء لقوله جواباً ) إذن ُأْكرَِمك يا ُحمَمدُ ( 

  :ناصبة فالبد من شروط ) إذن(وحىت تكون 
  .أن تكون يف أول اجلواب :  أوهلا •
أن تكون لالستقبال كما يف املثال السابق ، فلو أن شخصاً تـال عليـك :  ثانيها •

 ، فال تنصـب الفعـل املضـارع) إذن تصدق: (حديثاً وعرفت صدقه فقلت إقراراً 
  .بعدها ؛ ألنه يتعلق باحلال 

والفعــــل بفاصــــل ســــوى القســــم ، واْخُتلِــــَف يف ) إذن(أال يفصــــل بــــني :  ثالثهــــا •
  : ، واجلار وارور على قولني  النداء

ــُد ُأكرمــك: (فــإذا قلــت يف املثــال الســابق  فعلــى قــوٍل ترفــع الفعــل ، ) إذن يــا ُحمَم
إذن واهللا : (، خالفــاً مــا إذا قلــت بالنــداء ) أكرمــك(والفعــل ) إذن(ألنــه ُفِصــَل بــني 

  .والفعل بقسم ) إذن(، ألنه فصل بني ) ُأكرمك(فتنصب ) أكرمك 

  ) .كي: ( والرابع 
الم  (املصـدرية ، لكـن البـد مـن وجـود ) أن(وهي تعمل النْصب إذا كانت مبْنزلة 

) : اتأَسـو (، فــ �لكـيال تأَسـوا  �معهـا إمـا ظـاهراً أو تقـديراً كمـا يف قولـه تعـاىل ) كي
منصــوبة ، وتقـــديرها  ) : ال يكــون(،  �كــي ال يكـــوَن ُدولَــًة   �: وكــذلك . منصــوبة 

  .أي لكي ) كي آخذ الكتاب(كما يف قولك 
  :الفعل دون وجود الم كي ظاهرة فالبد من شرطني ) كي(ولكي تنصب 

  .َمْنوِية ) كي(أن تكون الم :  الشرط األول •
  .درية أن تكون مبنزلة أن املص:  الشرط الثاين •

مضــمرة قبلهــا ) أن(وأمــا غــري هــذه النواصــب األربعــة فــال تنصــب بنفســها وإمنــا بـــ 
  :وهي على نوعني 
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  :النوع األول 
: قبلــه جــوازاً ، وهــو حــرف واحــد َعبـــَر عنــه اْلُمَصــنف بقولــه ) أن(مــا ُأضــمرت 

 :فآخـذ ) . أتيت املكتبة آلخذ الكتـاب: (كقولك ) . الم التعليل(يعين ) والم كي(
واألصــل أن . فهــو أَْيضــاً لــدخول الم كــي عليــه ) ألكتــب كــذا وكــذا(أو .  منصــوب

  .مضمرة أو ُمَقدرة جوازاً ) أن(منصوب بـ: يـَُقال 
  : والنوع الثاين 
وهلـا . قبلـه وجوبـاً ، وهـي بقيـة األحـرف الـيت ذكرهـا اْلُمَصـنف ) أن(ما أضمرت 

  . -ىل إن شاء اهللا تعا -شروط وقيود تأيت يف املطوالت 
  )والجوازم ثمانية عشر : (قوله 

  .وهو يعين هنا جوازم الفعل املضارع  -وسبق تعريفه  -واجلوازم واحدها جازم 
  )ثمانية عشر: (قوله 

  .هذا عددها على سبيل التفصيل ، على ما َعّدها اْلُمَصنف بعُد 
  :وجوازم المضارع قسمان 

  :أما القسم األول 
  :وهي ستة جوازم  فجوازم جتزم فعًال واحداً  

  .مل : أوالها  •
  .َلما : ثانيها  •
  .أمل : ثالثها  •
  .أَلما : رابعها  •
  .الطلب ) الم: (خامسها  •
  .الطلب ) ال: (سادسها  •

  .لكن بإضافة مهزة التقرير ) مل ، َلما(فهما ) أمل ، أَلما(فأما 
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  :يشرتكان يف أمور ) مل وّلما(و
  .فال يدخالن على غري الفعل املضارع خصوصيتهما باملضارع ، : أوهلا  •
  . كوا للنفي فهي تنفي ما دخلت عليه : ثانيها  •

َحْيُث نفي الـدخول إىل املسـجد مـن ) . مل يدخل زَْيٌد املسجد: ( مثال ذلك
  .قبل زَْيدٍ 

مل : (ففـي مثـال . القلب َحْيُث يقلـب املضـارع إىل املاضـي معـىن وزمنـاً : ثالثها  •
فعـل ) يـدخل(تعلق نفي الدخول بزمن مـاض مـع أن كلمـة  )يدخل زَْيٌد املسجد

ـا(عليها ، وكذلك قـل يف ) مل(مضارع فانقلب الزمن إىل ماٍض بدخول  ومـا ) َلم
  .إليها 

  .حروف باتفاق النحاة ) مل وَلما وأمل وأَلما(احلرفية ، َحْيُث ِإن : رابعها  •
  .دخلت عليه  كوا جازمة ، أي جتزم الفعل املضارع إذا: وآخرها  •

  :وأما الم الطلب فنوعان 
  .الم األمر : األول  •

ــدُ : (ومثاهلــا  فعــل مضــارع جمــزوم بــالم ) : تأخــذ(فـــ ) . لتأخــْذ ديــن اهللا بقــوة يــا زَْي
  .األمر ، َحْيُث أمرت زيداً بذلك 

  .الم الدعاء : والثاين  •
م فعــل مضــارع جمــزو ) يقــضِ (فـــ .  �لــيقِض علينــا ربــك  �كقولــه تعــاىل حكايــًة 

  .حبذف حرف الِعلة 
  :الطلب فنوعان ) ال(وأما 

  .النهي ) ال: (األول  •
فعــل مضــارع جمــزوم حبــذف حــرف ) تــدعُ (فـــ .  �ال تــدُع مــع أحــداً  �: كقولــه 

  .الِعلة 
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  .الدعاء ) ال: (والثاين  •
فعــل )  تؤاخــذنا ( فـــ .  �ال تؤاخــذنا إن نســينا أو أخطأنــا  �: كقولــه حكايــة 

  .الدعاء ) ال(مضارع جمزوم بـ 
  : فائدة 

أمـــر ، ولكـــن فـُـــرق بينهمـــا ) ال(أمـــر ، و) الم: (الم الـــدعاء ، وال الـــدعاء هـــي 
دعــاء ؛ تأدبــاً مــع املــدعو ) ال(ــي ، و) ال(دعــاء ، وقيــل ) الم(أمــر ، و) الم(فقيــل 

  . �وهو اهللا 

  : وأما القسم الثاني 
جــواب (ُيَســمى بـــ: لثــاين ، وا) فعــل الشــرط(ُيَســمى بـــ: فمــا جيــزم فعلــني ، األول 

، وهـي بقيـة األدوات الـيت ذكرهـا ) أدوات الشـرط(، وُتَسـمى أدواتـه بــ) وجزاء الشـرط
  ) .اخل … وإن : (اْلُمَصنف بقوله 

  : وهي على أربعة أنواع 
  ) .إن(ما هو حرف باتفاق وهو : األول  •

؛ ألنـــه فعـــل ) إن(بــــ  فعـــل مضـــارع جمـــزوم) تقـــم(فــــ ) إن تُقـــْم يـــا زَيْـــُد أقُـــْم : (مثالـــه
فعـــل جمـــزوم ؛ ألنـــه جـــواب ) أقـــم(، فكلمـــة ) أقـــم(الشـــرط ، جـــزاؤه وجوابـــه 

  ) .إن تقم(وجزاء فعل الشرط يف 
  ) .إذما(ما هو حرٌف على الراجح وهو : والثاين  •

حرف ال ) إذما(فـ ) . إذما تدخل إىل املسجد أدخل: (كقول بعضهم يف مجلة 
جــواب وجــزاء فعــل ) أدخــل. (فعــل الشــرط جمــزوم  )تــدخلْ . (َحمَــّل لــه مــن اإلعــراب 

  .وهو جمزوم كذلك ) إذما تدخل(الشرط يف 
  ) .مهما(ما هو اسم على الصحيح وهو : والثالث  •

  :كما قال امرؤ القيس يف معلقته الشهرية 
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  أغرِك مين أن حبـِك قاتلي        وأنِك مهما تأمري القلب يفعلِ 
  .خلت عليه اسم تعمل اجلزم فيما د) :مهما(
  . )مهما( فعل جمزوم بـ) : تأمري(
  .جوابه وجزاؤه جمزوم ) : يفعل(
  ) .اخل…أيان ، ومىت (كـ . ما هو اسم باتفاق ، وهو بقية األدوات : والرابع  •

باب مرفوعات 
  ا0سماء

  )باب مرفوعات ا0سماء (  -يرحمه �  -يقول اْلُمَصن+ف 

حدث العامل فيه َرْفعاً ، وله عالمـات كــ وهو ما أ) مرفوع(واحدها : املرفوعات 
  .وغريمها كما سبق ) واو(و) ضمة(

ما يتعلق باألفعال َرْفعاً ونْصباً وجزماً بدأ  -يرمحه اهللا  -وبعد أن ذكر اْلُمَصنف 
يف األمســاء وذكــر مــا يتعلــق ــا ، وابتــدأ باملرفوعــات ؛ ألــا مقدمــة علــى غريهــا مــن 

  .ألصل يف األمساء منصوبات وخمفوضات ؛ إذ هي ا
  )المرفوعات سبعة (قوله 

إمنا َعّدها اْلُمَصنف سبعة بدليل االسـتقراء التـام َحْيـُث ِإـا ال ختـرج عـن ذلـك ، 
  .أمجع النحاة على أن املرفوعات سبعة ] : األشباه والنظائر[قال السيوطي يف 

  :وِمْن َمث يبني أن دليل اَحلْصر شيئان 
  .هو االستقراء : األول  •
  .هو اإلمجاع : الثاين  •

  )الخCوھي الفاعل والمفعول (قوله 

علــى  -يرمحــه اهللا  -وقــد ذكرهــا اْلُمَصــنف . هــذا شــروٌع يف ذكــر تلــك الســبعة 
ـــل الكـــالم بعـــد عـــن كـــٍل منهـــا ، وهـــي طريقـــة حســـنة ُيَســـميها  فص جهـــة اإلمجـــال ُمث
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  .ُنشر وبـُني  ؛ إذ ُلف الكالم وُمجع ُمث ) اللف والنشر(البالغيون بـ 
  :والمرفوعات السبعة 

  .الفاعل : أوهلا  •
) املفعــول الــذي مل يســم فاعلــه(وقــد مســاه اْلُمَصــنف بـــ. نائــب الفاعــل : وثانيهــا  •

  .جرياً على عبارة أهل الكوفة 
  .املبتدأ : وثالثها  •
  .اخلرب : ورابعها  •
  .وأخواا ) كان(اسم : وخامسها  •
  .ا وأخوا) إن (خرب : وسادسها  •
  .التابع للمرفوع : وسابعها  •
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  باب الفاعل
الفاعل ھو اBسم المرفوع المذكور قبله (  -يرحمه �  -قال اْلُمَصن+ف 

  )فعله

 -يف هــذه اجلملــة تعريــف للفاعــل مــن جهــة االصــطالح ، وقــد َعرفــه اْلُمَصــنف 
وأن فعله  ببعض صفاته ؛ إذ من صفات الفاعل أنه اسم ، وأنه مرفوع ، -يرمحه اهللا 
  . سابق له 

  :والفاعل يـَُعرف من جهتني 
يـَُقـال هـذا فاعـل اْجلُـرم  -إذ هو َمْن فـََعَل الفعل وَأْحَدثَُه : فجهة اللَغة : أما األوىل

  .أو حمدثه 
من َحْيُث االصطالح ، ويـَُعرف بأنه اسم صريح أو مؤول به ُسبق بفعل : والثانية 

  .عل أو قام به أو مؤول به مرفوع َأْحَدَث الف
  :وهذا التعريف يشمل قيوداً 

  :أوهلا 
  .أنه اسم فيخرج الفعل واحلرف  

  :وثانيها 
  :أنه يأيت على صورتني 

  :األوىل 
  :أن يكون صرحياً ويشمل نوعني 

  ) .َعْمٌرو(و) زَْيدٌ (األمساء الظاهرة كـ : األول  •
  ) .أنت(و) هو(و) أنا(األمساء املضمرة كـ : والثاين  •

قمـــت إىل الكتـــاب (و) . جـــاء زَيْـــٌد إىل املســـجد متفقهـــاً : (ذه الصـــورة ومثــال هـــ



  صالح األسمري: لفضيلة الشيخ   إيضاح المقدمة اآلجرومية

  -

  ). قارئاً 
  .فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره: يف اجلملة األوىل ) زَْيدٌ (فكلمة 

  .مبين على الضم يف َحمَّل َرْفع فاعل ) : قمت(وحرف التاء يف 
  :وأما الصورة الثانية 

  :مع أحرف فهو أن يكون مؤوًال بالصريح وذلك 
  .أن املثقلة : أوهلا  •
  .أْن اْلُمَخففة املصدرية : وثانيها  •
  .ما املصدرية : وثالثها  •

تـؤول مبصـدر ) أنك جئت(؛ َحْيُث ِإن مجلة ) سرين أنك جئت: (ومثال األول 
؛ إذ كلمــة ) سـرين جميئــك(فيكـون التقــدير ) جئــت: (مـن جــنس الفعـل املوجــود وهـو 

  .والكاف مضاف إليه . الظاهرة على آخره  فعل مرفوع بالضمة) جميء(
ــدُ : (ومثــال الثــاين  ســرين أن جئــت يــا ُحمَم ( ؛ َحْيــُث ِإن) ُْتســبك مــع الفعــل ) أن

ـــدُ (فيكـــون التقـــدير . الداخلـــة عليـــه مبصـــدر بنحـــو مـــا ســـبق  ســـرين جميئـــك يـــا ُحمَم . (
  .مضاف إليه : وهي مضاف ، والكاف ) جميء(والفاعل كلمة 

ـــدُ : ( ومثـــال الثالـــث ســـرين مـــا صـــنعت يـــا ُحمَم ( َحْيـــُث ِإن ،)هنـــا مصـــدرية ) مـــا
ســـرين (ُتســـبك مـــع مـــا بعـــدها مبصـــدر مـــن جـــنس الفعـــل الداخلـــة عليـــه ، والتقـــدير 

فاعل مرفـوع بالضـمة الظـاهرة علـى آخـره ) ُصْنع(؛ َحْيُث ِإن كلمة ) صنعك يا ُحمَمدُ 
  .مضاف إليه : وهو مضاف ، والكاف 

  :ثالث وأما القَيْد ال
هو َسْبق فعل الفاعل للفاعل فال يتقدم الفاعـل علـى فعلـه ؛ ألنـه إذا تقـدم كـان 

  .مبتدأً ال فاعًال 
  ) .جاء زَْيدٌ : (مثاله 
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  .فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره ) : زَْيدٌ (َحْيُث ِإن كلمة 
  .سابق له) : جاء(والفعل 

ــٌد جــاء(فــإن قيــل  أ مرفــوع بالضــمة الظــاهرة علــى مبتــد) زَْيــدٌ (كانــت كلمــة ) : زَْي
  .يعين زيداً ) جاء هو(اجلملة الفعلية وهي : وخربه . آخره 

  :ورابعها 
  :هو أن الفعل السابق للفاعل يأيت على صورتني 

  :األوىل 
  ) .يأخذ) (جاء) (خذ(كونه صرحياً كـ 

  :الثانية 
  .أن يأيت مؤوًال من الصريح 

كــذا   -) تلهــو قلــوم(إذ تقــدير اآليــة  -علــى قــول  - �الهيــًة قلــوُم  �: مثالــه 
؛ ألن الضمري يف تلهو هـو الفاعـل ) هلت قلوم(والصواب  -يقول البعض 

  .فالقلوب فاعل ) هلت(خالفاً لـ 

  :وخامسها 
  :أن يكون الفعل مع الفاعل على إحدى صورتني 

  :األوىل 
  .ئم بَزْيٍد ؛ إذ فْعل املوت قا) مات زَْيدٌ (أن يكون الفعل قائماً بالفاعل كـ 

  :والثانية 
؛ إذ فعـل الضـرب كـان مـن ) ضـرب زَيْـٌد َعْمـراً (أن يكون الفاعل ُحمِْدثاً للفعـل كــ 

  .الفاعل زَْيٌد 
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  )ظاھر ومضمر : وھو على قسمين : (قوله 

  :جعل اْلُمَصنف الفاعل على قسمني 

  كونه ظاهراً : األول 

) الرجال(و) الزيدون(و) الزيدان(و) زَْيدٌ (بـ  -يرمحه اهللا  -وقد َمثَل َلُه اْلُمَصنف 
، وبه يتبني أن الفاعل قد  وسبق بيانه يف تعريف الفاعل اصطالحاً . وغريها ) هند(و

  . يكون مفرداً ، وقد يكون مجعاً بأنواع اجلمع

  كونه مضمراً : والثاني 

  :واملقصود به ما كان ضمرياً ، والضمري نوعان
  ) .اضربن(، و) ضربتُ (ضمري متصل كـ  •
  ) .أنت(و) أنا(و) حنن(وضمري منفصل كـ  •

) ضــربت ، ضــربنا: (علــى ذلــك أمثلــة بقولــه  -يرمحــه اهللا  -وقــد ذكــر اْلُمَصــنف 
التاء فيها ضـمري متصـل مبـين علـى الضـم يف َحمَـّل َرفْـع فاعـل ، ) ضربتُ (َحْيُث كلمة 

  ) .ضربنا ، وضربتَ (وكذلك 
ى الضـم يف َحمَـّل َرفْـع فاعـل ، واملـيم التاء فيهـا ضـمري متصـل مبـين علـ) ضربتما(فـ

  .واأللف دليل على التثنية 
. التــاء فيهــا ضــمري متصــل مبــين علــى الضــم يف َحمَــّل َرْفــع فاعــل ) ضــربنت(وكلمــة 

  .والنون دليل على التأنيث والبناء 
  :وليـُْعلم أن الفاعل قد يكون ظاهراً وقد يكون ُمَقدراً 

  .فأما الظاهر فسبق  •
  :در فعلى نوعني وأما اْلُمقَ  •

) خـذ(فمـا كـان تقـديره واجبـاً ، مثالـه كـل فاعـٍل لفعـل أمـر كــ : أما األول  •
فعل أمر مبين على ما ُجيـزم بـه مضـارعه وهـو السـكون هنـا ) خذ(إذ كلمة 



  صالح األسمري: لفضيلة الشيخ   إيضاح المقدمة اآلجرومية

  -

  .ضمري مسترت وجوباً :  والفاعل. 
ــٌد جــاء(فاْلُمَقــدر اســتتاره جــوازاً كنحــو : وأمــا الثــاين  • ) جــاء(إذ فاعــل ) زَْي

  .ُمَقدراً ومسترتاً جوازاً 
بــأن املســترت : ويُفــرق النحــاة وغــريهم بــني مــا اســترت جــوازاً وبــني مــا اســترت وجوبــاً 

ففاعــل . وجوبــاً مــا ال صــورة للفظــه يف الكــالم خالفــاً للجــائز فقــد يكــون لــه صــورة 
) زَيْـٌد جـاء(يف ) جـاء(، خالفاً لفاعل ) خذ الكتاب(ال صورة للفظه يف مجلة ) خذ(

  ) .زَْيٌد جاء زَْيدٌ (أو ) زَْيٌد جاء هو(فقد يكون له صورة بنحو 
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باب المفعول الذي لم ُيسم� 
  فاعله 

  )باب المفعول الذي لم ُيسم� فاعله (  -يرحمه �  -يقول اْلُمَصن+ف 

  :هذا الباب له تسميتان 
  .له فباب املفعول الذي مل ُيسم فاع: أما األوىل وعليها أكثر املتقدمني  •
  .فباب نائب الفاعل : وأما الثانية وعليها أكثر املتأخرين  •

 -ويـَُعـــرف املفعـــول الـــذي مل ُيســـم فاعلـــه أو نائـــب الفاعـــل مبـــا ذكـــره اْلُمَصـــنف 
  ) .وهو االسم املرفوع الذي مل يذكر معه فاعله(بقوله  -يرمحُه اهللا 

ـــه  عـــول ، وقـــام املفعـــول َحمَـــّل َحْيـــُث ُأســـِند الفعـــل إىل املف) ُضـــرِبْت ِهنـــدٌ : (ومثال
الـذي ) زَيْـدٌ (فلمـا ُحـِذف ) ضـرب زَيْـٌد هنـداً ( �)  ُضـرِبْت ِهنـدٌ (الفاعل ؛ إذ أصـل 

فأُنـث الفعـل حـىت يوافـق تأنيـث املفعـول  -هو فاعل حقيقة ُأسِند الفعل إىل املفعـول 
البـد ؛ وإمنا كان ذلك كذلك ألن الفاعل عمدة يف اجلملـة الفعليـة ، ) ُضرِبتْ (فقيل 

  .من وجوده ، فإن مل يكن موجوداً أنيب عنه غريه ، كاملفعول به يف املثال السابق 
ويـَُعرف نائـب الفاعـل بنحـو مـا ذُِكـر يف تعريـف الفاعـل مـن كونـه امسـاً صـرحياً أو 

  .اخل …مؤوًال 
  ) الخ CCفإن كان الفعل ماضياً ( -يرحمه �  -قال اْلُمَصن+ف 

وهذا هو األصل يف املاضي ،  -وله وكسر ما قبل آخره بضم أ -ُضِرَب : مثاله 
) قيـل(، فهي وإن مل ُيكسـر مـا قبـل آخرهـا بنحـو ) ُمد (و) جيء(و) قيل(ويُلحق به 

بكسر الدال األوىل ، وهـذا موافـق ملـا ) ُشِددَ (فأصلها ) ُشد (وأما . فلها حكم ذلك 
  .ذكره اْلُمَصنف 

  )الخCC وإن كان مضارعاً : (قوله 

) ُيَشـد (و) يـَُقـال(ويـُْلَحق بـه  -بضم أوله وفتح ما قبل آخره  -) ُيْضَرب(ثاله وم
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  .وحنومها 
  :وإمنا يُبىن الفعل هنا للمجهول ألحد علتني 

  :أما األولى 

) وبانـت لنـا ظرافتـه(بعـد قولـك ) وُعِجنـت بالظرافـة طينتـه: (فِعلة لفظية كقولك 
وبانـــت لنـــا (فاعـــل يف مجلـــة ) افتـــهظر (فكلمـــة . وذلـــك حـــىت تكـــون الســـجعة واحـــدة 

؛ إذ هـــي مفعـــول بـــه ، فلـــو قيـــل ) طينتـــه(خالفـــاً آلخـــر اجلملـــة الثانيـــة وهـــي ) ظرافتـــه
ــــِين الفعــــل للمجهــــول حــــىت تكــــون كلمــــة ) طينَتــــه( ‘‘ طينتــــه’’الختلفــــت الســــجعة فـَُب

  .مرفوعة 
  :وأما الثانية 

  ) .املتاعُ  ُسرِق: (فهي ِعلة معنوية كاجلهل بالفاعل وحنو ذلك يف قولك 
  )ظاھر ومضمر: وھو على قسمين : (قوله 

  .سبق معنا الظاهر واملضمر يف الفاعل 
  ) .ُضِرب زيدٌ (يف مجلة ) زَْيدٌ (ومن الظاهر كلمة  •
  ) .ُضرِْبتُ (ومن املضمر التاء يف مجلة  •

  ) :ُضِرب زيدٌ (فجملة 
  .عراب فعل ماض مبين للمجهول بناءه على الفتح ال َحمَّل له من اإل: ُضِرَب 

اسم مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره ألنه نائب فاعـل أو مفعـول مل ُيَسـم : زَْيٌد 
  .فاعله 

  ) :ُضرِْبتُ (ومجلة 
فعــل مــاٍض مبــين للمجهــول بنــاءه علــى الســكون التصــاله بضــمري الرفــع : ُضــِرَب 

  .املتحرك 
ـــع علـــى أنـــه نائـــب فاعـــل: والتـــاء  أو  ضـــمري متصـــل مبـــين علـــى الضـــم يف َحمَـــّل َرْف
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  .مفعول مل ُيسم فاعله 



  صالح األسمري: لفضيلة الشيخ   إيضاح المقدمة اآلجرومية

  -

  باب المبتدأ والخبر
  )باب المبتدأ والخبر: ( -يرحمه �  -يقول اْلُمَصن+ف 

  :يتعلق ذه اجلملة شيئان 
  :أولهما 

؛ َحْيـُث جعلـه بعـد الفاعـل ونائبـه ، ومجهـور النحـاة ) بـاب املبتـدأ واخلـرب: (قولـه 
  :رفوعات لعلتني على مجيع امل) باب املبتدأ واخلرب(يُقدمون 

كونــه مرفوعــاً أصــالة دون َســْبق عامــل لفظــي خالفــاً لغــريه ؛ إذ الفاعــل : األوىل  •
  .ُسِبق بعامل لفظي وهو الفعل 

قالـــه  -أصـــالة املبتـــدأ يف بـــاب الرفـــع ؛ إذ هـــو األصـــل يف املرفوعـــات : والثانيـــة  •
  ] .الكتاب[سيبويه يف 
  :وأما الثاني 

  ) .بتدأ واخلربامل(فيتعلق بتعريف لغوي لكلميت 
ابتــدأُت الشــيء ، أي دون : فمشــتق مــن االبتــداء ، تقــول ) املبتــدأ(فأمــا كلمــة 
  ] .التهذيب[للشيء ، قاله األزهري يف  -معاجلة مبعىن مفاعلة  -معاجلة سابقة 

ومجهــور أئمـــة  -كــذا قــال بعضـــهم   -فمشــتقة مــن اإلخبـــار ) اخلـــرب(وأمــا كلمــة 
ـــ(اللســـان علـــى أنـــه مشـــتق مـــن مـــادة  ـــه معـــاٍن ، ومنهـــا ) رَ َخبَـ ـــاء ، تقـــول : ول : اإلنب

  .أخربُت فالناً مبا يف نفسي إذا أنبأتَُه به 
  )المبتدأ ھو اBسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية: ( قوله 

  :هذه اجلملة يتعلق ا شيئان 
  :أحدهما 

: قـول ابـن هشـام : أنه تعريـف اصـطالحي للمبتـدأ ، وللنحـاة فيـه عبـارات منهـا 
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  .بتدأ هو االسم املرفوع ارد عن العوامل اللفظية لإلسناد امل
  :وأما الثاني 

  :السابق يشمل قيوداً  -يرمحه اهللا  -فهو أن تعريف اْلُمَصنف 
  .الفعل واحلرف : ليخرج ) االسم(قوله : أوهلا  •
  .االسم املخفوض واملنصوب : ليخرج ) املرفوع(قوله : وثانيها  •
العاري َأْي اخلايل ، وهـو مبعـىن اـرد ) لعاري عن العوامل اللفظيةا(قوله : ثالثها  •

  .عن العوامل اللفظية 
تـََقـــــدم لفـــــٍظ علـــــى آخـــــر يعمـــــل فيـــــه مـــــن جهـــــة ) : العوامـــــل اللفظيـــــة(وحقيقـــــة 

  . اإلعراب
  : مثاله 

فهـي اسـم مرفـوع لكـن أثـر فيـه عامـل اللفـظ ) . ضرب زيٌد َعْمراً (يف مجلة ) زيدٌ (
  .فكان فاعًال ال مبتدأً  -وهو الفعل  -

  :مثال ثان 
َحْيـــُث ِإـــا اســـٌم مرفـــوع لعامـــل ) . كـــان حممـــٌد جمتهـــداً (يف مجلـــة ) حممـــدٌ (كلمـــة 
  .فليست مبتدأ ) كان(لفظي وهو 
  ) والخبر ھو اBسم المرفوع المسند إَِلْيهِ : ( قوله 

  : يتعلق به شيئان 
  :أما األول 

  .رب ، وللنحاة فيه عبارات فهو أن هذه اجلملة تعريٌف اصطالحي للخ
  :وأما الثاني 

  :فهو أنه يشتمل على قيود 
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  .الفعل واحلرف : ليخرج ) االسم(قوله : أوهلا  •
  .املخفوض واملنصوب من األمساء : ليخرج ) املرفوع(قوله : وثانيها  •
معــىن َأْي ِإىل املبتــدأ ، واملعــىن أنــك ُختْــِربُ بــاخلرب عــن ) املســند ِإلَْيــهِ (قولــه : وثالثهــا  •

  .يتعلق باملبتدأ 
  : مثاله 

هو ، فأسندَت ِإىل زيـد فعـل القيـام ، : َأْي ) زَْيٌد قَامَ : (اجلملة الفعلية يف قولك 
  .وحصل بذلك اإلخبار عنه به 

  : تنبيه 

؛ ِإْذ هـــو أهـــم عالمـــة ) اإلســـناد(عنـــد إعـــراب اجلمـــل اخلربيـــة ينبغـــي مراعـــاة قـَْيـــد 
  . للخرب ُيكَشف ا ، ويـُْعَرف 

  :الً فمث
) األبــــرار(، وأمــــا كلمــــة ) جــــاءوا(اخلــــرب كلمــــة ) . األخيــــار األبــــرار جــــاءوا(مجلــــة 

هو ) املسند(فليست خرب للكلمة اليت سبقتها ، وإمنا ُأِخَذ ذلك بداللة اإلسناد ؛ ِإذ 
  .ايء ، فكان خرباً عن مبتدأ 

  )َزْيٌد َقاِئٌم والزيدان قائمان والزيدون قائمون: نحو قولك : (قوله 

  : يتعلق ا شيئان 
  :أما األول 

  .فهو أن هذه اجلملة توضيحية ملا سبقها ، وهو توضيح باملثال 
  :وأما الثاني 

  :ففيها ثالثة أمثلة 
  ) .زَْيٌد قَاِئمٌ : (قوله :أوهلا  •
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  :إعرابه 
  .مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره لالبتداء ) : زيد(كلمة 
  .الظاهرة على آخره  خرب مرفوع بالضمة) : قائم(كلمة 

  ) .الزيدان قائمان: (ثانيها قوله  •
  :إعرابه 
) النــون(مبتــدأ مرفــوع بــاأللف ألنــه مثــىن ، ورافعــه االبتــداء ، و) : الزيــدان(كلمــة 

  .نيابة عن التنوين يف االسم املفرد 
نيابــة عــن التنــوين يف ) النــون(خــرب مرفــوع بــاأللف ألنــه مثــىن ، و: وكلمــة قائمــان 

  .د االسم املفر 
  ) .الزيدون قائمون: (وثالثها قوله  •

  :إعرابه 
فيـه عـوض ) النون(مبتدأ مرفوع بالواو ألنه مجع سالمة مذكر و) : الزيدون(كلمة 

  .عن التنوين يف االسم املفرد 
فيـه ) النـون(خـرب املبتـدأ مرفـوع بـالواو ألنـه مجـع سـالمة مـذكر و) : قائمون(وكلمة 

  .عوض عن التنوين يف االسم املفرد 
  :تنبيه 

جيب أن يوافق اخلرب املبتدأ يف تذكريه وتأنيثه ويف مجعه وإفراده وتثنيته ، وإىل هذا 
  .باألمثلة الثالثة السابقة  -يرمحه اهللا  -أشار اْلُمَصنف 

  )ظاھر ومضمر: والمبتدأ قسمان : ( قوله 

  :يتعلق به شيئان 
  :أما األول 

  .م ظاهر ، وقسم مضمر فهو ذكر قسمة املبتدأ وأنه يرجع ِإىل قس
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  :ودليل القسمة شيئان 
اإلمجــاع ؛ َحْيــُث أمجــع النحــاة واللَغــويني علــى تقســيم املبتــدأ ِإىل ذينــك : األول  •

  .وكذا غريه ] مهع اهلوامع[القسمني ، وقد حكى اإلمجاع السيوطي يف 
ا الباب االستقراء ؛ َحْيُث استقرأ أئمة اللَغة والنحو كالم العرب يف هذ: والثاين  •

  .فوجدوه ال خيرج عن ذينك القسمني 
  :وأما الثاني 

  .وقد سبق ) ظاهر ومضمر(فيتعلق بتوضيح كلمة 
  )فالظاھر ما تقدم ذكره: (قوله 

  .يعين من األمثلة الثالثة السابقة 
  )الخCأنا ونحن : والمضمر اثنا عشر وھي : (قوله 

  :فيه ذِكٌر للمضمرات وهي ترجع ِإىل ثالثة أشياء 
  :لها أو 

  ) .أنا ، وحنن(ضمري اخلطاب والتَكلم كـ 

  :ومثاله 
  ) .أنا زيد: (قولك  •

  .ضمري مبين على السكون يف َحمَّل رفع مبتدأ ) أنا(َحْيُث ِإن كلمة 
  .خربه مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره ) : زيد(
  ) .حنن أهل خري: (فقولك ) حنن(وأما  •

  .ّل رفع مبتدأ مبنية على الضم يف حمََ ) : حنن(فكلمة 
  .خرب املبتدأ ) أهل خري(ومجلة 

  :وثانيها 

  ) .أننت (، و) أنتم(، و) أنتما(، و) أنتِ (، و) أنتَ (ضمري املخاطبة كـ
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  :ومثاله 
  ) .أنَت زيدٌ (
  .ضمري مبين على الفتح يف َحمَّل رفع مبتدأ ) : أنت(فـ
  .خربه مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره ) : زيد(

  :وثالثها 

  ).هن (، و) هم(، و) مها(، و) هي(، و) هو(مري الغيبة كـ ض

  :مثاله 
  .هو زيٌد : قولك 
  .ضمري مبين على الفتح يف َحمَّل رفع مبتدأ ) : هو(فكلمة 

  .خرب املبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره : وزيد 
  )أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك: نحو قولك : (قوله 

  .ال للقسم الثاين وهو املضمر ، وسبق فيه إيضاٌح باملث
  )مفرد وغير مفرد: والخبر قسمان : ( قوله 

  :يتعلق به شيئان 
  :أما األول 

  .االستقراء : فتقسيمه اخلرب ِإىل ذينك القسمني ، ودليله 
  :وأما الثاني 

يف ) زيــد(مــا مل يكــن مجلــة كـــ : يـُْقَصــُد ــا ) مفــرد(فيتعلــق مبعــىن كــٍل ، فكلمــة 
  ) .زيد هو(مجلة 

  )غير مفرد(وأما قوله 

  : فيشمل نوعني 
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  :أما األول 

  :فاجلملة ، وهي نوعان 

  :أحدهما 
  ) .زيد جاريته ذاهبة: (مجلة امسية ، َمثَل َهلَا اْلُمَصنف بقوله 

  .مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره ) : زيد(فكلمة 
  )زيد(خٌرب لـ ) : جاريته ذاهبة(واجلملة االمسية 

  :انيها وث
  ) .زَْيٌد قَاَم أبوه: (اجلملة الفعلية ، وَمثَل َهلَا اْلُمَصنف بقوله 

  .مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره ) : زيد(ِإْذ كلمة 
  ) .زيد(خٌرب لـ) : قام أبوه(واجلملة الفعلية 

  :وأما الثاني 

  :فشبه اجلملة ، وهو نوعان 

  :أما األول 
 رور وَمثف بقوله فاجلار واارِ : (َل َلُه اْلُمَصن زَْيٌد يف الد. (  

  .مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره ) : زيد(فكلمة 
  ) .زيد(خٌرب لـ ) : يف الدار(وشبه اجلملة املكون من اجلار وارور 

  :وثانيها 
  :الظرف وهو نوعان 

  .ظرف زمان  •
  .وظرف مكان  •
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  ) .زيد عندك: (بقوله  - يرمحه اهللا -وَمثَل َلُه اْلُمَصنف 
  .مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره ) : زيد(فكلمة 

  ) .زيد(خٌرب لـ : وشبه اجلملة املكون من ظرف املكان 
  :ثم هاهنا فوائد تتعلق بما سبق 

  :األوىل 
ــْيَس يف معــىن املبتــدأ فالبــد مــن رابــط بينــه وبــني املبتــدأ  أن اخلــرب إذا كــان مجلــة وَل

  .بتدأ يربطه بامل
  ) .زَْيٌد قَاَم أبوه: (الضمري يف قولك : مثاله  •

والرابط بينهـا ) قام أبوه: (مبتدأ خربه اجلملة الفعلية وهي ) : زَْيدٌ (َحْيُث ِإن كلمة 
) أبـو زَيْـدٍ (أي  -ألنه يعود علـى املبتـدأ ) أبوه( وبني املبتدأ الضمري يف كلمة 

.  
  . �ولباس التقوى ذلك خٌري  � اإلشارة كما يف قوله تعاىل: ومن الروابط  •

  .مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف ) : لباس(فـ 
مضاف إليـه خمفوضـة بالكسـرة اْلُمَقـدرَة علـى آخـره منـع مـن ظهورهـا ) : التقوى(و

  .التعذر 
ُمَكونَــة مــن مبتــدأ ثــاٍن ، وخــرب لــه يف َحمَــّل َرْفــع خــرب للمبتــدأ ) : ذلــك خــريٌ (ومجلــة 

، والـــرابط بـــني هـــذه اجلملـــة واملبتـــدأ موجـــودة يف كلمـــة ) لبـــاس(ول وهـــو األ
اسـم ) ذلـك(وهو ما ُيَسمى عند النحـاة بـرابط اإلشـارة ؛ ألن كلمـة ) ذلك(

  .فحصل الربط ) لباس(إشارة فيها إشارة إىل شيء وهو 
  . �احلاقُة ما احلاقُة  �: إعادة املبتدأ بلفظه ، مثاله : ومن الروابط  •

  .مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره : األوىل ) احلاقة(فكلمة 
وهـذه ) احلاقة(وخٌرب وهو ) ما(مجلة امسية ُمَكونَة من مبتدأ ثاٍن وهو ) : ما احلاقة(
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اجلملــة االمسيــة يف َحمَــّل َرْفــع خــرب للمبتــدأ األول ، والــرابط بينهــا وبــني املبتــدأ 
  .األول هو إعادة املبتدأ بلفظه 

  :تنبيه 

  :منا يكون الرابط متيقناً وجوده بشرطني سبق اإلشارة إليهما إ
  :أولهما 

  .أن يكون اخلرب مجلة امسية أو فعلية ، فإذا مل يكن مجلة فال رابط حينئٍذ 

  :والثاني 

أن ال يكون اخلرب يف معىن املبتدأ ؛ إذ لو كان يف معـىن املبتـدأ فـال رابـط بينهمـا؛ 
  . �قل هو اهللا أحد � �ل اهللا قو : ألن اجلميع مبعًىن ، مثاله 

  .مبتدأ ) : هو(كلمة 
 -وخـٍرب لــه  -) اهللا(وهـو كلمــة  -مجلـة امسيــة ُمَكونَـة مـن مبتــدأ ثـاٍن ) : اهللا أحـد(

ُتَسـمى عنـد النحـاة ) هـو(وال رابط حينئٍذ ؛ ألن كلمـة  -) أحد(وهو كلمة 
أحـد ، كـان   الشـأن الـذي هـو اهللا: ومعناه تقـديراً ) ضمري القصة والشأن(بـ 

  ) .هو اهللا أحد(كذلك 
  :الثانية 

  .قد يـَتَـَعدُد اخلرب للمبتدأ الواحد 
  :مثاله 
  ) .زيٌد شجاٌع كاتبٌ : (قولك 
  :مبتدأ له خربان ) زيدٌ : (فكلمة 
  ) .شجاع: (األول  •
  ) .كاتب: (والثاين  •

فـَعـاٌل . اْلَمِجيـُد  ُذو اْلَعـْرشِ . َوُهـَو اْلَغُفـوُر الْـَوُدوُد  �: قوله تعـاىل : ومن األمثلة 
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  . �ِلَما يُرِيُد 
  :، هلا أكثر من خرب ) ُهوَ : (فاملبتدأ كلمة 

  .اْلَغُفوُر : أوهلا  •
  .اْلَوُدوُد : وثانيها  •
  .ُذو اْلَعْرِش اْلَمِجيُد : وثالثها  •
  .فـَعاٌل ِلَما يُرِيدُ : ورابعها  •
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باب العوامل الداخلة على المبتدأ 
  والخبر

باب العوامل الداخلة على المبتدأ (  -يرحمه �  -قال اْلُمَصن+ف 
  )والخبر 

بذكر مـا يـدخل علـى املبتـدأ أو اخلـرب  -يرمحه اهللا  -هذا الباب عقده اْلُمَصنف 
من عوامل تُغري حكمه السابق من كونه مرفوعاً باالبتداء يف املبتدأ ، وبالرفع يف اخلرب 

مجـع ) : النواسـخ(د مجهـور النحـويني ، وكلمـة عنـ) النواسـخ(وُتَسمى تلك العوامل بــ 
نســـخت الشـــمُس الظـــل ؛ إذا أزالتـــه : ناســـخ ، والناســـخ هـــو الرافـــع املزيـــل ، تقـــول 

  . -) الصحاح(قاله اجلوهري يف  -ورفعته 
  .وتلك العوامل والنواسخ ترجع إىل أشياء ثالثة بدليل االستقراء لكالم العرب

  )الخCC ھي ث8ثة أشياء و(  -يرحمه �  -قال اْلُمَصن+ف 

  : يتعلق ذه اجلملة شيئان 
  :أما األول 

العوامل الداخلة على املبتدأ واخلرب بثالثة أشياء  -يرمحه اهللا  -فَحْصر اْلُمَصنف 
  . -) األشباه(قاله السيوطي يف  -ودليله االستقراء الصحيح . 

  : والثاني 

  : ذِْكر اْلُمَصنف للعوامل الثالثة وهي نوعان

  : األول 
  :أفعال وهي شيئان 

  .كان وأخواا : أوهلما  •
  .ظننُت وأخواا : والثاين  •
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  :أما النوع الثاني 
  .إن وأخواا : فحروف وهي 

  :فائدتان 

  : األولى 

) إن (و) كـان(؛ إذ املعىن نظائرها ، وسيأيت ذكـر نظـري ) وأخواا: (تتعلق بقوله 
  ) .ظننت(و

  :والثانية 

ترفـع املبتـدأ بغـري ) كـان(اخلرب يتغري حكمهما بدخول العوامل الثالثة فــ املبتدأ أو
) إن (مــا رُفِــَع بــه قبـــُل وهــو االبتــداء ، وتنصــب اخلـــرب بعــد أن كــان مرفوعــاً ، وعامـــل 

ينصــب املبتــدأ بعــد أن كــان مرفوعــاً ، ويرفــع اخلــرب بغــري مــا رُفِــَع بــه ســابقاً ، وكــذلك 
  .أ واخلرب فإا تنصب املبتد) َظن (عامل 

وللمبتدأ واخلرب اسم يتعلق ما عند دخـول تلـك العوامـل الثالثـة فُيَسـمى املبتـدأ 
امســاً فقــط ، وُيَســمى ) إن وأخواــا(، وُيَســمى مــع ) كــان وأخواــا(امســاً وفــاعًال مــع 

  .مفعوًال أول ) َظن وأخواا(مع 
كـــان (خـــرباً الســـم ) وأخواـــاإن (، و) كـــان وأخواـــا(وأمـــا اخلـــرب فُيَســـمى مـــع 

ال خــرباً للمبتــدأ فاختلفــت تســميته عمــا كــان ، وُيَســمى ) إن وأخواــا(أو ) وأخواــا
  .مفعوًال ثانياً ) َظن وأخواا(مع 
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  )الخC فأما كان  وأخواتھا(قوله 

  :وهي أا تعمل عملني ) كان وأخواا(هذه اجلملة تتعلق حبكم 

  : أما األول 

، واسـم اخلـرب ) كان(إذ يتغري اسم املبتدأ إىل اسم ) اسم املبتدأ واخلرب(ـ فيتعلق ب
  .وسبق ) كان(إىل خرب اسم 

  :والثاني 

ـــُث ِإن اســـم  ال باالبتـــداء ) كـــان(يســـبق مرفوعـــاً بــــ ) كـــان(يتعلـــق بـــاإلعراب َحْي
  .، وخربه يكون منصوباً  وسبق

  :مثاله 

  ) .كان زيٌد قائماً : (قولك 
  :إعرابه 

  .فعل ماض ناقص مبين على الفتح : كان 
  .مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره ) كان(اسم : زَْيٌد 

  .منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره ) كان(خرب اسم : قائماً 
  )الخC وھي كان وأمسى وأصبح : (قوله 

  :يتعلق ذه اجلملة شيئان 
  :أما األول 

أمســــى ، وأصــــبح ، : شــــر َحْيــــُث ِإن أخواــــا ثالثــــة ع) كــــان وأخواــــا(فــــذكر 
، وظل ، وبات ، وصـار ، ولَـْيَس ، ومـا زال ، ومـا انفـك ، ومـا فتـئ ، ومـا  وأضحى

  .برح ، وما دام 
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  :والثاني 

  ) :كان(على أقسام من َحْيُث عملها عمل ) كان(أن أخوات 

  :أما القسم األول 
املصــدرية الظرفيــة عليــه ، وهــو فعــل ) مــا(بشــرط تقــدم ) كــان(فمــا يعمــل عمــل 

  ) .ما(َحْيُث تقدم عليها ) مادام(
.  وهــو الــدوام) دام(مصــدرية يعــين تــؤول بـــ مصــدر مــن الفعــل ) مــا(ومعــىن كــون 

  .ومعىن كوا ظرفية يعين تـَُقدر بظرف زمان 
  :مثاله 

  .؛ إذ التقدير مدة دوامي حياً  �ما دمت حياً �: حكاية  �قول اهللا 
  .ظرف زمان ) : مدة(فـ 

املصــــدرية الظرفيـــة فعملـــت عمــــل ) مـــا(فُســــبقت دام بــــ ) مدا(مصـــدر مـــن : دوام 
  ) .كان(

  :وأما القسم الثاني 
: بشرط تقـّدم نفـي عليـه أو شـبه النفـي ، وشـبهه شـيئان) كان(فما يعمل بعمل 

  .النهي والدعاء ، وأضاف بعضهم االستفهام 
  :وما ُيْشتَـَرط فيه ذلك أربعة أفعال

  .ما زال : أوهلها  •
  .ما انفك : وثانيها  •
  .ما فتئ : وثالثها  •
  .ما برح : ورابعها  •
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  :مثاله 
فقـد عملـت ) ال تقـف هاهنـا(، بعد قولـك لـه ) ما تزال واقفاً يا َعْمٌرو: (قولك 

لتقــدم النهــي عليهــا ؛ وِمــْن َمث يُعلــم أن تلــك األفعــال األربعــة ال تعمــل ) كــان(عمــل 
سـابق هلـا إمـا حقيقـة  إذا بُِدَئ ا من أول الكالم ، بـل البـد مـن كـالم) كان(عمل 

  .أو تقديراً 

  :وأما القسم الثالث 
  .بال شرط وهي بقية األفعال ) كان(فما يعمل عمل 

  :مثاله 
  ) .لَْيَس َعْمٌرو شاخصاً : (قولك 
  . فعل ماض مبين على الفتح) : لَْيسَ (فكلمة 

  .مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره ) لَْيسَ (اسم ) : َعْمٌرو(و
  ).زائدة ، هذه الواو ُتكَتب وال تُنَطق) واو(بـ َعْمٌرو ُيكَتب (

  .منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره ) لَْيسَ (خرب اسم : شاخصاً 
َف منھا( قوله    )وما َتَصر�

  :يتعلق ذا اجلملة شيئان 
  :أولهما 

  .جميء تلك األفعال ماضية وأمراً ومضارعاً : معىن التصرف ؛ إذ معناه 
تكـــون ، : (، ومثـــال املضـــارع ) كـــن: (ومثـــال األمـــر ، ) كـــان: (مثـــال املاضـــي 

  .فاألفعال السابقة تعمل عملها يف مجيع تصرفاا ) . ويكون ، وأكون
  :وأما الثاني 

  :فهو أن يُعلم أن ثلث األفعال من َحْيُث التصرف على أقسام ثالثة 
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  :األول 
) ما دام(ِلَف يف واْختُ . باتفاق ) لَْيسَ (ما ال يتصرف وإمنا يأيت ماضياً فقط وهو 
  .، واجلمهور على أنه ال يتصرف عن املاضي 

  :وأما الثاني 
مـا زال ، ومـا : (فما ال يأيت أمراً ، وإمنا يـأيت ماضـياً ومضـارعاً وهـو أربعـة أفعـال 

  ) .انفك ، وما فتئ ، وما برح 

  :وأما الثالث 
  .فما َتَصرَف ماضياً ومضارعاً وأمراً وهو بقية األفعال 

  )ذلك CCتقول (  -يرحمه �  -ُمَصن+ف قال الْ 

أعـــين  -فيـــه ذكـــر أمثلـــة علـــى العوامـــل الســـابقة وســـبق ذكرمهـــا ضـــمناً وإعرامـــا 
  . -املثلني املذكورين 

  : فائدة 

يــدل علــى الكينونــة ، وفعــل ) كــان(األفعــال املــذكورة ســابقاً لكــٍل معــىن ، ففعــل 
يتعلـــــق بوقـــــت الصـــــباح ، وفعـــــل ) أصـــــبح(يتعلـــــق بوقـــــت املســـــاء ، وفعـــــل ) أمســـــى(
) بـــات(يتعلـــق بـــاليوم كلـــه ، وفعـــل ) ظـــل(يتعلـــق بوقـــت الضـــحى ، وفعـــل ) أضـــحى(

ة وهـو صـريورة الشـيء يتعلـق بالصـريور ) صـار(يتعلق بوقت البيات وهو الليل ، وفعل 
يتعلق بالنفي ، وكـذلك ) لَْيسَ (من شيء إىل شيء وهو ما ُيَسمى باالنتقال ، وفعل 

وقـد . يتعلـق بالدميومـة ) مـا دام(، وفعـل ) ما زال ، وما انفك ، وما فتئ ، وما بـرِح(
. ُتســَحب معــاين تلــك األفعــال لُتعطــي معــىن عامــاً كمعــىن النفــي أو االنتقــال وحنومهــا 

؛ وأنـت ال تقصـد وقـت الصـباح وإمنـا تقصـد االنتقـال ) أصـبح زَيْـٌد تـاجراً : (لك كقو 
  .أي انتقل من فقر إىل جتارة وحنو ذلك 
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: ومـا معهـا مـن أخـوات ُتَسـمى باألفعـال الناقصـة لِعلـة وهـي ) كان(ُمثّ اعلم أن 
  :نـُْقصاا عن حقيقة الفعل ؛ إذ حقيقة الفعل حتوي أمرين 

  .َفُجرَدْت من احلدث ، وبقي الزمان ، وقيل غري ذلك  الزمان واحلدث ،
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  )الخCC وأما إن وأخواتھا ( -يرحمه �  -قال اْلُمَصن+ف 

  : هذه اجلملة يتعلق ا شيئان 

  :أولهما 

ـــر ذْكـــر احلـــروف الـــيت تنســـخ املبتـــدأ واخلـــرب بعـــد  -يرمحـــه اهللا  -أن اْلُمَصــنف  أخ
  . -وسبق  -األفعال  ؛ ألا أدىن مرتبة من األفعال

  :والثاني 

وعملها ) . وأخواا: (نظائر تأيت وهي ما َعبـَر عنها اْلُمَصنف بقوله ) إن (أن لـ 
  .أا تنصب املبتدأ وُيَسمى امساً هلا ، وترفع اخلرب وُيَسمى خرباً المسها : 

  )الخ CC وھي إن وأن (  -يرحمه �  -قال اْلُمَصن+ف 

ونظائرهــا ، ولكــٍل معــىن ) إن ( -يرمحــه اهللا  -لــة ذكــر فيهــا اْلُمَصــنف هــذه اجلم
  :وضرب على ذلك مثلني . يأيت 
  ) .إن زيداً قائمٌ : (األول  •

  :وإعرابه 
 حرف توكيد ونْصب مبين على الفتح : إن.  

  .منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره ) إن (اسم : زيداً 
  . بالضمة الظاهرة على آخره مرفوع ) إن (خرب اسم : قائٌم 

  ) .ليت َعْمراً شاخصٌ (فـ : وأما الثاين  •
  :وإعرابه 

  .حرف َنْصب ومتين مبين على الفتح : ليت 
  .منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره ) ليت(اسم : َعْمراً 

  .مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره ) ليت(خرب اسم : شاخٌص 
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  )وما أشبه ذلك: (قوله 

  .مثلة يعين من األ
ومعنى إن� وأن� للتوكيد ، ولكن� ( -يرحمه �  -قال اْلُمَصن+ف 

  )الخ..ل8ستدراك 

معـــــىن احلـــــروف الســـــابقة ،  -يرمحـــــه اهللا  -هـــــذه اجلملـــــة ذكـــــر فيهـــــا اْلُمَصـــــنف 
  :وأرجعها إىل مخسة معان 

  :التوكيد : أولها 

ا تأكيد نسبة اخلرب إىل تقرير الشيء ، وهو هن: التأكيد ، واملقصود به : ويـَُقال 
 -بـالفتح -) َأن (وكـذلك ) إنّ (فأكـدت قيـام زَيْـٍد بــ ) إن زيـداً قـائمٌ : (تقول . املبتدأ 

  : وهذا املعىن ُيستعمل مع حرفني 
  . -بكسر اهلمزة  -إن : األول 
  . ، مع تشديدمها  -بفتح اهلمزة   -أن : والثاين 
  :االستدراك :وثانيها 

  .ب شيء على شيء تعقي: ومعناه 

  :مثاله 
كـالم حـىت ) لكنّ (؛ وِمْن َمث البد من أن َيْسِبق حرف ) زيٌد صاحل لكنه جاهلٌ (

  .يتم االستدراك ، فال يـُْبَتدأ ا من أول اجلمل 
  . -بتشديدها  -فحسب ) لكنّ (وحرف االستدراك هو 

  :التشبيه : وثالثها 

  .ومعناه تشبيه اخلرب باملبتدأ 
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  :مثاله 
) كأن (فأنت ُتشّبه بني الرجلني ، وللتشبيه حرف واحد وهو ) زيداً عمٌروكأن (

  . -بتشديدها  -
  :التمني : ورابعها 

  .وهو طلب ما هو حمال يف العادة أو ميكن وقوعه لكن مبشقة وُعسر 
  :قول الشاعر : مثال األول  •

  أال ليت الشباب يعود يوماً      فأخربه ِمبـا فعل املشيب
ــــه متــــين   الشــــيخ أن يعــــود لــــه شــــبابه ، لُِيْخــــِربَ الشــــباب بأوجــــاع الشــــيخوخة وفي

  .وأمراضها وهذا حمال يف العادة 
ليــت عنــدي مــاًال فأُنفقــه يف ســبيل اهللا ؛ إذ : قــول الفقــري : ومثــال املعــىن الثــاين  •

  .جميء املال إىل الفقري قد ال يتحقق بسهولة 
  :الترجي والتوقع : وخامسها 

  :ومها معنيان 
كقـول . الرتجي من رجا يرجو رجاًء ، وهو طلب وقوع اْلُممكن عادة :  أوهلما •

  ) .لعل اهللا يرمحنا يا زَْيدُ : (املؤمن 
) لعـل زيـداً يصـبح عاملـاً : (كقولـك . التوقع ، وهو إما إشـفاقاً أو حنـوه : والثاين  •

.  
  :فائدة 

 - )كأنْ (، و -بدون تشديد  -) لكنْ (، و -بدون تشديد مع فتح  -) َأنْ (لـ 
  . -إن شاء اهللا  -أحكام تأيت يف املطوالت  -بدون تشديد 
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  )الخCCوأما ظننت وأخواتھا (  -يرحمه �  -قال اْلُمَصن+ف 

  :هذه اجلملة يتعلق ا شيئان 

  :أولهما 

؛  وعوامـل كـلٍ ) إن (و) كـان(علـى األولَـني ) َظن وأخواا(تأخري اْلُمَصنف ذكر 
املنصـــوبات ال املرفوعـــات ، والكـــالم هنـــا عـــن املرفوعـــات ) اـــاظَـــن وأخو (ألن َحمَـــّل 

  .من نواسخ املبتدأ واخلرب ذُِكرن هنا) َظن وأخواا(أصالة ؛ ولكن ألن 

  :والثاني 

هلا ) وأخواا(وما معها من النظائر وهي ما َعبـَر عنها اْلُمَصنف بقوله ) َظن (أن 
بتـدأ وُيَسـمى مفعوهلـا األول ، وتنصـب اخلـرب عمـل يف املبتـدأ واخلـري ، فهـي تنصـب امل

  :تشتمل على أمور ثالثة ) َظن وأخواا(وُيَسمى مفعوهلا الثاين ؛ ولذا فإن 

  .الفاعل ، ألنها فعل تام : أوهلا
  .ظننت زيداً شاخصاً : مثاله 

  :إعرابه 
 فعل ماض مبين على السكون ، التصاله بضمري الرفع املتحرك : َظن.  
  .ضمري متصل مبين على الضم يف َحمَّل َرْفع فاعل : اء والت

  .مفعوًال أول : وثانيها 
  .مفعوًال  ثان :وثالثها 

  .ظننت زيداً شاخصاً : ومثال ذلك 
  إعرابه
  .سبقت : ظننت 

  .منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره ) َظن (مفعول أول لـ: زيداً 
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  .حة الظاهرة على آخره منصوب بالفت) َظن (مفعول ثان لـ: شاخصاً 
  ) الخ CCوھي ظننت وحسبت (  -يرحمه �  -قال اْلُمَصن+ف 

  :وأخواا وهي أقسام من َحْيُث املعىن ) َظن (فيه ذكر لـ
  :القسم األول 

  :ما يُفيد الرجحان ، وهي أفعاٌل 
  .من الظن ) ظننت: (أوهلا  •
  .ن من احلسبا -بكسر السني املهملة  -) حِسبت: (وثانيها  •
 -بكســر اليــاء التحتيــة مــع فــتح اخلــاء  -َخِيْلــُت : ، أصــلها ) ِخْلــتُ : (وثالثهــا  •

  .فُكِسرت اخلاء وُسكنت الياء ُمث ُحِذفت ، وقيل غري ذلك من العلل الصرفية
  .من الزعم وهو االدعاء لغة ) زعمت: (ورابعها  •

  :ومثاهلا 
  . )وِخْلُت َعْمراً شاخصاً  ظننت زيداً منطلقاً ،: (ما ذكره اْلُمَصنف بقوله 

  :والقسم الثاني 

  :ما أفاد العلم ، وهي ثالثة أفعال 
من الرؤية ، واملقصود ا هاهنا رؤية القلب الذي مبعىن االعتقاد ) رأيت: (أوهلا  •

  .ال رؤية العني الباصرة 
  .من العلم ) علمت: (وثانيها  •
ظفـر بـه ، وحنـوه مـن وجدان الشيء وال: من الوجدان ، أي ) وجدت: (وثالثها  •

  .املعاين 
  :ومثاهلا 

  ) .رأيت احلق باطالً (
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  :والقسم الثالث 

  :ما أفاد معىن التصيري ، وفيه فعالن 
  .من االختاذ ) اختذت: (أوهلما  •
  .من اجلعل ) جعلت: (والثاين  •

  :ومثاله 
  .اختذت املاء زاداً 
  :وأما القسم الرابع 

  ) . مسعت(فما أفاد السماع وهو 
  :ومثاله 

  ) .مسعُت الناس يقولون قوًال فقلُته: (ما جاء يف احلديث حكاية 

  : إعرابه 
  .فعل ماض مبين على السكون التصاله بضمري الرفع املتحرك ) مسع: (مسعت 
  .ضمري متصل مبين على الضم يف َحمَّل َرْفع فاعل : والتاء 
  .منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره ) مسع(مفعول أول لـ: الناس 

  ) .مسع(مجلة فعلية يف َحمَّل َنْصب مفعول ثان لـ : ولون يق
) مسعت(إدخاله : أن مجعاً من الشراح وغريهم أنكروا على ابن آجروم : وليُـْعلم 

يف أخوات ظَـن ألـا مـن أفعـال احلـواس وهـي ال تتَعـّدى إىل مفعـولني بـل إىل مفعـول 
  .تتَعّدى إال ملفعول واحد ال ) مسع(واحد ، وعلى هذا مجهور النحويني من أن 

 (مـــن أخـــوات ) مسعـــت: (لكـــن ذهـــب أبـــو علـــي الفارســـي إىل أن تعمـــل ) ظـــن
  . -وهو من األقوال الشاذة أليب علي  -عملها ، ولعل اْلُمَصنف تبعه يف ذلك 
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  :فائدة 

وأخواـــا ُيَســـميها بعـــٌض بأفعـــال القلـــوب ، وُيَســـميها بعـــٌض باألفعـــال ) ظننـــت(
يعــين إىل مفعــولني ، وُيَســميها بعــٌض بأفعــال الشــك ، وهــي تســمية الشــيء املتَعّديــة 

األفعــال الــيت تتعلــق بــالقلوب كـــ : بــبعض معانيــه ، أمــا أفعــال القلــوب فاملقصــود ــا 
وحمله القلـب هنـا ) َعِلمَ (، و -وسبق أا متعلقة باالعتقاد َحمَّل القلب هنا  -) رأى(

  .وحنوها املفيدة للشك والرجحان ) ظننت(بـوكذلك الشك فإنه يتعلق . وحنومها 
علــى قــول ) مسعــت(أمــا تســميتها باألفعــال املتَعّديــة فهــذا وصــٌف جلميعهــا ســوى 

  .مجاهري النحويني 
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  باب النعت
النعت تابع للمنعوت في : باب النعت (-يرحمه �  -يقول اْلُمَصن+ف 

  )الخ.. َرْفعه

  : يتعلق به شيئان ) باب النعت(قوله 
  :هما أول

نـََعـــَت املـــرُء الشـــيء إذا وصـــفه بشـــيء : إذ هـــو مـــن قـــوهلم : تعريـــف النعـــت لغـــة 
  .يتعلق به 

  :وأما الثاني 

وهـــــو وصـــــف اســـــٍم الســـــٍم يتبعـــــه يف اإلعـــــراب والتعريـــــف : فتعريفـــــه اصـــــطالحاً 
  .والتنكري

  :مثاله 
  ) .قام زيٌد العاقل: (قولك 

  .فعل وفاعل ) : قام زَْيدٌ (فـ
ألنـه فاعـل ،  -وهو الرفع هنا  -إعراباً ) زَْيدٌ (يأخذ حكم ) ْيدٌ زَ (نعت لـ : العاقل 

ألنه يـُْقَصُد أحد  -وهو هنا معرفة  -وكذلك يأخذ حكم التعريف والتنكري 
  .أشخاص زَْيٍد أو شخصاً ُمَعيناً 

  :فائدة 

هــــذا البــــاب ُيَســــميه بعضــــهم ببــــاب النعــــت ، وُيَســــميه آخــــرون ببــــاب الصــــفة ، 
  .ك بباب الوصف ، وكلها أمساء صحيحة وُيَسمى كذل
  )النعت تابع للمنعوت(قوله 

  :يتعلق به شيئان 
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  :أولهما 

ـــدٌ (هـــو أن املنعـــوت وهـــو  يف ) العاقـــل(يف املثـــال الســـابق يســـبق النعـــت وهـــو ) زَْي
  .املثال نفسه 

  :وأما الثاني 

  :فهو أن النعت قسمان 

  :أما القسم األول 
الســم التــابع للموصــوف الرافــع لضــمٍري مســترت ا: فنعــت حقيقــي ، ويـَُعــرف بأنــه 

  .يعود على املوصوف أو املنعوت 
  ) .قام زيٌد العاقلُ : (مثاله 

  :إعرابه 
  .فعل ماض مبين على الفتح : قام 
  .فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره : زَْيٌد 

ترفع ) العاقل(مرفوعة بالضمة الظاهرة على آخره ، وكلمة ) زَْيد(صفة لـ : والعاقل 
  .وهذا الضمري يرجع إىل زَْيٍد ) هو(ضمرياً مسترتاً تقديره 

  :وأما القسم الثاني 
أي  -االســم التــابع ملوصــوفه الرافــع الســٍم ظــاهر اتصــل بــه : فنعــت ســَبَيبّ وهــو 

  .ضمري يعود على املوصوف  -االسم الظاهر 
  ) .قام زيٌد العاقُل أبوه: (مثاله 

  .عراا سبق إ) : قام زيٌد العاقلُ (فـ
) أبـو: (نعت سبَيبّ ألا تسبَبت يف َرْفع اسم ظـاهر وهـو ) : العاقل(إال أن كلمة 

: واهلاء . َحْيُث رُِفَع بالواو ألنه من األمساء الستة أو اخلمسة ، وهو مضاف
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  ) .زيد(ضمري متصل يف َحمَّل خفض مضاف إليه يعود على املوصوف وهو 
  :تنبيه 

 - يف املثالني السابقني) العاقل(الذي هو كلمة  -النعت يف كال القسمني يـَْرَفع 
ضمرياً مسترتاً أو امساً ظاهراً اتصل به ضمري ، ويكون النعت حينئـٍذ كالفعـل ، يـَُقـدر 

  . له فعٌل من لفظه ، وما بعده يكون فاعًال 
  ) . ِفْعل(ال أا ) ِفْعل(يف املثالني السابقني هي يف تقدير ) العاقل(فكلمة 

  .فاعل يف َحمَّل َرْفع : يف املثال األول ) هو(مة وكل
فاعــل مرفــوع بــالواو ألنــه مــن األمســاء الســتة أو اخلمســة وهــو : أبــو : وكلمــة أبــوه 

  . مضاف واهلاء مضاف إليه 
  )الخ CC في َرْفعه ( قوله 

  .النعت احلقيقي والسبَيب يشرتكان يف شيئني ، وخيتلفان يف شيئني 
  :كان يف شيئني أما اشرتاكهما ، فيشرت 

  :األول 

اإلعـراب ، َحْيــُث يتبـع النعــت فيهمـا منعوتــه ، فـإن كــان مرفوعـاً رُفِــَع ، وإن كــان 
  .منصوباً ُنصب ، وإن كان خمفوضاً ُخفض 

  :أما الثاني 

فالتعريف والتنكـري ، َحْيـُث ِإن النعـت يتبـع منعوتـه يف ذلـك ، فـإن كـان املنعـوت 
  .ُنّكر نعته معرفة ُعّرف نعته ، وإن كان نكرة 

منعــوت وهــو َعَلــٌم علــى شــخص ) زَْيــدٌ (قــام زَْيــٌد العاقــل ؛ إذ كلمــة : مثــال املعرفــة 
ٍ فكان معرفة ، فـَُعرَف نعته بـ ال(ُمَعني ( فة فقيلاْلُمَعر)العاقل. (  

وهـي نكـرة ، ) رجـل(نعـت لــ) عاقـل(فكلمـة ) مـررت برجـٍل عاقـلٍ : (ومثال النكرة 
  .تبعها نكرة فت) رجل(ألن كلمة 
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  :وأما اختالفهما ففي شيئني 
  :األول 

 يف النعــــت احلقيقــــي يتبــــع منعوتــــه يف ) النعــــت(يف التــــذكري والتأنيــــث َحْيــــُث ِإن
  .التذكري والتأنيث ، خالفاً للنعت السبَيب فإنه يتبع ما بعده تذكرياً وتأنيثاً 

  :مثال احلقيقي 
ــــٌد العاقــــل: (قولــــك  ــــدٌ (تبعــــت كلمــــة نعــــت ) العاقــــل(، فكلمــــة ) قــــام زَْي يف ) زَْي

  .تذكريها 

  :ومثال السببَي 
تبعـت كلمـة ) هنـد(نعت لــ) العاقلة(، فكلمة ) رأيت هنداً العاقلة أمها: (قولك 

  .وإن كانت مؤنثة املعىن مذكرة اللفظ ) هند(يف تأنيثها ، ومل تتبع كلمة ) أمها(
  :وأما الثاني 

يف النعـت احلقيقـي يتبـع منعوتـه ) نعتال(َحْيُث إن . ففي اجلمع واإلفراد والتثنية 
  .يف اجلمع واإلفراد والتثنية 

تبعـت ) احملمـدين(نعـت لــ) العـاقلني(؛ ِإْذ كلمـة ) رأبـت احملمـدين العـاقلني: (مثاله 
 َا يف التثنية فثـُينمنعو.  

  .خالفاً للنعت السَبِيبّ فإنه ال يكون إال مفرداً 
نعـت وهـي مفـردة مل تتبـع ) العاقـل(، فكلمـة ) جـاء الزيـدان العاقـل أبومهـا: (مثاله 

  .منعوا يف التثنية 
  )بالعاقل CCتقول ( -يرحمه �  -قال اْلُمَصن+ف 

  :حاصله ذكر أمثلة تتعلق بالنعت احلقيقي 
ــــة الرفــــع ؛ إذ كلمــــة : فمثــــال األول هــــو  • قــــام زيــــٌد العاقــــُل ، وهــــو مثــــال يف حال
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  .، فكانت كذلك  وزَْيٌد مرفوع) زَْيدٌ (نعت لـ) العاقل(
رأيت زيداً العاقَل ، وهـو مثـال حلالـة النْصـب ؛ ألن العاقـل نعـت : وأما الثاين فـ  •

  .وهو منصوب ، فتبعته يف النْصب ) زيد(لـ
مررت بَزْيٍدٍ◌ العاقِل ، وهو مثال علـى حالـة اخلفـض ؛ إذ كلمـة : وأما الثالث فـ  •

  .ه وهو خمفوض حبرف اجلر فتبعت) زَْيدٍ (نعت لـ) العاقل(
، ويف حالـة ) جـاء زَيْـٌد العاقـُل أبـوه(وأما النعت السبَيب فيمثل له يف حالة الرفع بــ

  ) .مررت بَزْيٍد العاقِل أبوه(، ويف حالة اخلفض بـ ) رأيت زيداً العاقَل أبوه(النْصب بـ 
اBسم : والمعرفة خمسة أشياء (  -يرحمه �  -يقول اْلُمَصن+ف 

  )الخ Cالمضمر 

ــ املعرفــة والنكــرة ، وقــدم املعرفــة  -يرمحــه اهللا  -ة ذكــر فيهــا اْلُمَصــنف هــذه اجلمل
علــى النكــرة ذكــراً ، لعلــو منزلتهــا مــع أن كثــرياً مــن النحــويني يقــدمون النكــرة ؛ ألــا 

  . األصل ؛ وألن املعارف مستخرجة منها 
  :فلتقدمي اْلُمَصنف املعرفة على النكرة وجهان 

  :أما األول 

  .لو مرتبة املعرفة على النكرة فسبق وهو ع
  :وأما الثاني 

فــألن معرفــة الشــيء احملـــدد ذا العــدد أســهل مـــن معرفــة مــا هـــو أوســع منــه دائـــرة 
  .وبدون حد وعدد ، وهو ما ُيَسميه العارفون مبراعاة التدرج يف التعليم 

 املعرفـــة والنكـــرة هنـــا حتـــت بـــاب النعـــت ؛ -يرمحـــه اهللا  -وإمنـــا ذكـــر اْلُمَصـــنف 
أي كونـه معرفـة  -لتعلقها بباب النعت َحْيُث سبق أن النعت يتبـع منعوتـه يف تعريفـه 

  . -أي كونه نكرة  -، وتنكريه  -
  ما هي املعرفة وما هي النكرة ؟ : فقد يقول قائل  •
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إىل أخـــر كـــالم ) …االســـم املضـــمر : املعرفـــة مخســـة أشـــياء : (فكـــان اجلـــواب  •
  .اْلُمَصنف 

  ) المعرفة: (قوله 

  : لق به شيئان يتع
  :أولهما 

تعريفه من َحْيُث اللَغة ؛ إذ أنه يرجع إىل مادة العني والـراء والفـاء ، ومنهـا قـوهلم 
  .عرفت الشيء معرفة إذا عقلته وعلمت به وأدركته : 

  :وأما الثاني 

ٍ بعيـٍد : فهو تعريفها من َحْيُث االصـطالح ، وتـَُعـرف بأـا  ْت َعلَـى  ُمَعـنيمـا َدلـ
  .ظي أو معنوي لف

  :مثال الَقْيد اللفظي 
  ) .الرجل(التعريفية على النكرات ككلمة ) ال(دخول 

  :ومثال املعنوي 
ٍ بواسطة اإلشارة ، واإلشارة شيء معنوي  اسم اإلشارة ؛ ألنه يدل على ُمَعني.  

  )خمسة أشياء(قوله 

  :يتعلق به شيئان 
  :أولهما 

  : ودليل ذلك شيئان . َحْصره املعارف ُكلها يف أشياء مخسة 

  :األول 
االســـتقراء التـــام ؛ َحْيـــُث اســـتقرأ أئمـــة اللَغـــة والنحـــو الكلمـــات العربيـــة فوجـــدوا  

  .املعارف ال خترج عن تلك األشياء اخلمسة 
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  :والثاني 
حاشــيته [الصــبان يف : اإلمجــاع ؛ وقــد حكــاه عــن أئمــة اللَغــة غــري واحــد ومــنهم 

  .وكذا غريه ] على التصريح
  :ما الثاني وأ

فهــو أن املشــهور عنــد النحــويني َعــّد املعــارف بســت ، واالخــتالف بيــنهم وبــني 
اْلُمَصــنف لفظــي ؛ ِإْذ ِإن اجلمهــور يــذكرون اســم اإلشــارة واالســم املوصــول ُكــال علــى 

َهم(ِحدة خالفاً للمصنف فقد ذكرمها باسم واحد ، وهو قوله    ) .االسم اْلُمبـْ
  )أنا وأنت : نحو اBسم المضمر (قوله 

  :يتعلق به ثالثة أشياء 
  :أولها 

ٍ بَقْيــــد الــــتَكلم أو  علــــى ُمَعــــني أن املضــــمر والضــــمري مبعــــًىن واحــــد ، وهــــو مــــا َدل
  .اخلطاب أو الَغْيَبة 

  ) .أنا: (فمثال قـَْيد التَكلم  •
  ) .أنت: (ومثال قـَْيد اخلطاب  •
  ) .هو: (ومثال قـَْيد الغيبة  •

  :وثانيها 

  :ضمائر ثالثة أنواع هو أن ال

  :أوًال 
  :وهي ضمريان . ضمائر التَكلم 

  :أوهلما 
  .، وهو يدل على اْلُمَتَكلم املفرد ) أنا(
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  :والثاين 
  :، وهو يدل على أحد شيئني ) حنن(

  .اجلماعة اْلُمَتَكلمة : األول  •
  .املفرد اْلُمَعظم لنفسه : الثاين  •

  :ثانياً 
  :ة وهي مخسة ضمائر اخلطاب ، أو املخاطب

  :األول 
  .، للمفرد املخاطب ) أنتَ (

  :الثاين 
  .، بكسر التاء للمفردة املخاطبة ) أنتِ (

  :الثالث 
  .، للمثىن أو االثنني سواء أكانا ذكرين أم أنثيني أم ذكراً وأنثى) أنتما(

  :الرابع 
  .، للمخاطبني الذكور ) أنتم(

  :اخلامس 
  .، للمخاطبات من اإلناث ) أننت(

  :اً ثالث
  :ضمائر الغيبة ، وهي مخسة 

  :األول 
  .، للغائب املفرد الذكر ) هو(
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  :الثاين 
  .، للغائبة املفردة ) هي(

  :الثالث 
  .، لالثنني أو املثىن سواء أكانا ذكرين أو أنثيني أو ذكراً وأنثى) مها(

  :الرابع 
  .، للغائبني الذكور ) هم(

  :اخلامس 
  .، للغائبات اإلناث ) هن(

  : وثالثها 

) أنا(ومها ضمائر التَكلم بـ: فيه متثيل على الضمائر بنوعني ) حنو أنا وأنت(قوله 
وذِْكـــُر بعـــض الشـــيء للداللـــة علـــى كـــل ) . أنـــت(وضـــمائر اخلطـــاب أو املخاطبـــة بــــ

  .الشيء من االصطالحات املتبعة عند اللَغويني وغريهم 
  )َزْيٌد ومكة: واBسم الَعَلم نحو (قوله 

  :أشياء ثالثة يتعلق به 
  :أولها 

ٍ بـال قـَْيـد تَكلـم : العالمـة لغـة ، ويف االصـطالح : الَعَلم مبعىن  علـى ُمَعـني مـا َدل
  .وال خطاب وال غيبة 

  :ومثاله 
َعَلم على نيب رسول ؛ َحْيـُث َدل علـى ذلـك الَعلَـم دون قرينـة ) إبراهيم: (كلمة 

  .تَكلم وال غريها 
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  :ثانيها 

  :قسمان أن الَعَلم 

  :أوهلما 
  :َعَلم مذكر وهو نوعان 

  :األول 
  ) .إبراهيم(ما كان تذكريه لفظياً كـ

  :والثاين 
  ) .طلحة(ما كان تذكريه معنوياً كـ

  :وثانيهما 
  :َعَلم مؤنث وهو نوعان 

  :األول 
  ) .مكة(ما كان تأنيثه لفظياً كـ 

  :والثاين 
  ) .زينب(ما كان تأنيثه معنوياً كـ 

، وكـــذلك جيتمعـــان يف ) حممـــد(تـــذكري اللفظـــي واملعنـــوي كمـــا يف وقـــد جيتمـــع ال
  ) .فاطمة(املؤنث كما يف 

  : ثالثها 

وهــو متثيــل علــى الَعَلــم بــبعض مفرداتــه َفَمثــَل علــى املــذكر ) حنــو زَيْــٌد ومكــة(قولــه 
  .إشارة إىل قسمي الَعَلم السابقني ) مكة(، وعلى املؤنث لفظاً بـ) زيد(بـ

  ) ھذا وھذه وھؤBء: ُمْبَھم نحو واBسم الْ : (قوله 

  :يتعلق به أشياء ثالثة 
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  :أولها 

َهم  : ومنهـا قولـك ) أَبـَْهـمَ (اسم مفعول من اإلـام ، وهـو يرجـع إىل مـادة : اْلُمبـْ
َهم هنا يـُْقَصُد به شيئان . أمت األمر ضد إيضاحه    : واالسم اْلُمبـْ

  :أحدهما 
ٍ . اسم اإلشارة  على ُمَعني بواسطة اإلشارة ، وله مفردات وهو ما َدل  :  

  .، وهي تدل على املشار املفرد املؤنث ) هذه: (أوًال  •
  .، وهي تدل على املشار املفرد املذكر ) هذا: (ثانياً  •
، ومها يدالن على مشار مثىن أو اثنني من الذكور ) هذان وهذين: (ثالثاً  •

.  
أو اثنتـــني مـــن  ، ومهـــا يـــدالن علـــى مشـــار مثـــىن) هاتـــان وهـــاتني: (رابعـــاً  •

  . اإلناث
  .، وهو يدل على مشار مجع ذكوراً أو إناثاً ) هؤالء: (خامساً  •

  :وأما الثاني 
ٍ بواسطة الصلة وله مفردات . فاالسم املوصول  على ُمَعني وهو ما َدل:  

  .، وهو يدل على مفرد من الذكور ) الذي: (أوًال  •
  .، وهي تدل على مفردة ) اليت: (ثانياً  •
  .، ومها يدالن على مثىن أو اثنني من الذكور ) اللذان واللذين: ( ثالثاً  •
  .، ومها يدالن على مثىن من اإلناث ) اللتان واللتني: (رابعاً  •
  .، يدل على مجع من الذكور ) الذين: (خامساً  •
  .، يدالن على مجع من اإلناث ) الالئي والاليت: (سادساً  •
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  :ثانيها 

َهم ، ألن فيهما إاماً إمنا أُْدِخل االسم املوصول  واسم اإلشارة حتت االسم اْلُمبـْ
 -ملطلــق معــىن اإلشــارة ومطلــق معــىن الصــلة ، لكــن مبعرفــة املشــار أو االســم الصــلة 

  .يندفع معىن اإلام  -ذهناً أو ذكراً أو حضوراً بإشارة حسية إليه 
  :ثالثها 

َهم بــبعض مفــردات فيــه متثيــل علــى االســم اْلُمــبْـ ) حنــو هــذا وهــذه وهــؤالء: (قولــه 
  .أحد نوعيه وهو اسم اإلشارة 

وقــد ذهــب بعــض الشــراح ِإىل أن اْلُمَصــنف أغفــل االســم املوصــول ، ومل يــذكره 
سهواً ؛ ألن االسم املفرد أبان عنه بالتمثيل ، وكان التمثيل قاصراً على اسـم اإلشـارة 

.  
ُر بـــبعض أن كـــل الشـــيء يُـــْذكَ : ولكنـــه اعـــرتاض مرفـــوض بقاعـــدٍة ســـبقت وهـــي 

  .مفرداته 
  )الخCC واBسم الذي فيه ا0لف وال8م: (قوله 

  :يتعلق به أشياء ثالثة 
  :أولها 

) ال(وســبق أن التعبــري عــن األلــف والــالم بـــ) ال(عــىن اْلُمَصــنف االســم املَعــرف بـــ
  ) .األلف والالم(أوىل مع وجود وجه لنطقها بـ

  :ثانيها 

  : نوعان ) ال(املَعرف بـ

  :أوهلما 
  . العهدية ) ال(ما أفادت فيه 
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َحْيــُث  �فعصــى فرعــوُن الرســوَل  �كمــا يف قولــه تعــاىل : ومنهــا العهــد الــذكري  •
  .سبق ذكر الرسول وهو موسى 

إذ مهــا يف الغــار إذ يقــول لصــاحبه  �كمــا يف قولــه تعــاىل : ومنهــا العهــد الــذهين  •
  .الغار معروف يف العهد الذهين  �ال حتزن إن اهللا معنا 

  :انيوالث
) ال(فــ) إن اإلنسـان لظلـوم جهـول(كقولـك . املفيدة للجنس واالسـتغراق ) ال(

  .هنا تدل على استغراق مجيع مفردات اإلنسان وجنسه
  : ثالثها 

املعرفة مبثلني ، ومها يدالن علـى ) ال(فيه متثيل على ) حنو الرجل والغالم ( قوله 
  . االستغراق واجلنس يف األصل ) ال(

  )أضيف إلى واحد من ھذه ا0ربعةوما ( قوله 

َهم واالسـم  يعين األربعة السابقة وهي االسم املضـمر واالسـم الَعلَـم واالسـم اْلُمـبـْ
فــإذا أضــيف اســم إىل أحــد تلــك األربعــة اكتســب التعريــف بإضــافته ) . ال(املَعــرف بـــ

  .إليه 
  :مثاله 

) غـــالم(إليـــه اســـم معرفـــة ألنـــه اســـم َعلَـــم أضـــيف ) زَيْـــدٍ (فــــ) غـــالم زَيْـــدٍ : (قولـــك 
  .مع أن أصله نكرة . فاكتسب املعرفة بإضافته إليه 

  :فائدة 

  : املعارف يف القوة والضعف من َحْيُث املعرِِفية على مراتب 
االســــم املضــــمر ، وأعلــــى املضــــمرات ضــــمري الــــتَكلم ُمث يليــــه ضــــمري : أعالهــــا  •

  .اخلطاب ُمث يليه ضمري الغيبة 
  .م االسم الَعلَ : وثانيها  •
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  .اسم اإلشارة : وثالثها  •
  .االسم املوصول : ورابعها  •
  ) .ال(االسم املَعرف بـ: وخامسها  •

وأمــا االســم املضــاف إىل واحــد مــن تلــك األشــياء فبحســب املضــاف إليــه ، فــإذا 
،  أضيف إىل ضمري كان يف مرتبة الضمري ، وإن أضيف إىل َعَلم كان يف مرتبة الَعَلم

  .كان يف مرتبة اسم اإلشارة وهكذا   وإن أضيف إىل اسم إشارة
غالمــك ، وغــالم الــذي جــاء ، وغــالم الرجــل ، : ومثالــه يف بــاب اإلضــافة هنــا 

  .وحنوها 
  )والنكرة كل اسم شائع في جنسه: ( قوله 

  :يتعلق به أشياء ثالثة 
  :أولها 

مأخوذة من تنكري الشيء ، ضد املعرفـة وتعريفـه ، وقـد حـده اْلُمَصـنف : النكرة 
  ) .كل اسم شائع يف جنسه ال خيتص به واحد دون آخر(بقوله  -يرمحه اهللا  -

يعـــين عـــام ، تقـــول ) شـــائع(وقولـــه . الفعـــل واحلـــرف : خيـــرج ) كـــل اســـم(فقولـــه 
  .هو ما ُيَسمى باألجناس أو اجلنس) يف جنسه(وقوله . إذا عمْمَته ) أشعت األمر(

  :ومثاله 
مجيــــع : تشــــمل مجيــــع جــــنس املــــرأة أي ) امــــرأة(، فـــــ) رجــــل(و) امــــرأة: (كلمــــة 

وكـــذلك كلمـــة . مفـــردات النســـاء مـــن فاطمـــة وزينـــب وحفصـــة وغـــري تلـــك املفـــردات 
ـٍد : تشمل جـنس الرجـال أي ) رجل( مجيـع مفـردات ذلـك اجلـنس كَزيْـٍد وَعْمـٍرو وُحمَم

  .وغريمها 
زيـد دون ) : رجـل(ال خيتص بكلمة : أي ) ال خيتص به واحد دون آخر(وقوله 

ـــد َعْمــر  مـــن عـــدم اختصـــاص ) امــرأة(وكــذلك قـــل يف كلمـــة . و ، وال َعْمـــرو دون ُحمَم
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  .دون زينب ، وال زينب دون حفصة ) امرأة(فاطمة ذه الكلمة أي كلمة 
  :ثانيها 

كــل مــا َصــَلح : (علــى املبتــدئ بتعريــف ذََكــَرُه وهــو قولــه : أي ) وتقريبــه: (قولــه 
  ) .دخول األلف والالم عليه

، أي مــا ) َصــُلح(و) َصــَلح(بفــتح الــالم وضــمها : فيهــا ضــبطان ) َصــَلح(كلمــة 
  . جاز دخول األلف والالم عليه ، واملقصود مبقتضى فصيح الكالم ال بلحٍن ورطانة

داللـة أن النكـرة ُحتَـّد وال تـَُعـّد ، أي تُعـرف  -يرمحـه اهللا  -وفيما ذكره اْلُمَصنف 
ها ؛ لكثــرة ذلــك وألــا فــوق اَحلْصــر خالفــاً حبــٍد وتعريــف ؛ ال ِبَعــد ملفرداــا وأجناســ

  .للمعارف فإنه َعرفها ِبَعد لكوا حتت اَحلْصر 

  :ثالثها 

وفيــه متثيــل علــى النكــرة بــبعض مفرداــا ؛ إذ كلمــة ) حنــو الرجــل والفــرس: (قولــه 
) ال التعريفيـــة(تصـــلح امســـاً جلميـــع مفـــردات جنســـها وتقبـــل ) فـــرس(وكلمـــة ) رجـــل(

  ) .الفرس(و) الرجل(فيُـَقال 
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  باب العطف
  )باب العطف  (  -يرحمه �  -يقول اْلُمَصن+ف 

  :يتعلق به أشياء ثالثة 
  :أولها 

إذ هـو الرجـوع إىل الشـيء بعـد االنصـراف عنـه ، تقـول : تعريفه من َحْيُث اللَغة 
  .إذا رجعَت إليه بعد انصرافك عنه ) مررُت بالسوق ُمث عطفُت عليه: (

  : ثانيها 

التــابع الــذي توســط بينــه وبــني متبوعــه أحــد : ويـَُعــرف بأنــه : ريفــه اصــطالحاً تع
وهــذا تعريــٌف لعطــف النَســق وهــو الــذي . كــالواو والفــاء وُمث وغريهــا : عشــرة أحــرف 

  .ذكره اْلُمَصنف هنا 
  : ثالثها 

  :لُِيعلم أن العطف قسمان 

  : أوهلما 
  .عطف النَسق وسبق تعريفه 

عطـــف شـــيٍء علـــى شـــيٍء ، أو كـــون شـــيئني : معناهـــا يف اللغَـــة ) قالنَســـ(وكلمــة 
  .فأكثر يف نظاٍم واحد ، وهذان املعنيان اللَغويان مقصودان هنا 

  :مثاله 
ـٌد وزَيْـدٌ ( ـدٌ (تابعـة لكلمـة ) زيـد(َحْيـُث ِإن كلمـة ) جاء ُحمَمـيء ) ُحمَميف حكـم ا

: حرف الـواو وهـو  -) حممد(كلمة   وهي -ويف اإلعراب توسط بينها وبني متبوعها 
  .حرف العطف 

  .وله حروٌف عشرة يأيت الكالم عنها 
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  : وأما الثاني 
ــــــح ملتبوعــــــه يف املعــــــارف : فعطــــــف بيــــــان ، ويـَُعــــــرف بأنــــــه  التــــــابع اجلامــــــد املوض

  .واملخصص ملتبوعه يف النكرات 
إلعـــراب ، أي أنـــه مـــن التوابـــع اخلمســـة الـــيت تتبـــع متبوعهـــا يف ا) التـــابع(فكلمـــة 

  :ضد املشتق وتشمل معنيني ) اجلامد(وكلمة 
  : األول 

  .وحنومها ) إبراهيم وحممد(كل اسم َدل على ذاٍت ُمَعينة كـ
  :والثاين 

  .كل معًىن مل يُنَظر فيه إىل صفته اليت اشُتق منها   
  :مثاله 

ريب فـإن إطالقهـا يف االسـتعمال العـ) اإلنسـان(أمساء األجناس احملسوسـة ككلمـة 
لكـن ال يلتفـت إىل اشـتقاقه  -والنــْوس هـو احلركـة  -) النــْوس(جرى ملعـًىن يـَُقـال هـو 

  . وهي صفته عند إطالقه ) النـْوس(من 
ــح ملتبوعــه يف املعــارف ، واملخصــص ملتبوعــه يف النكــرات: (وكلمــة  يؤخــذ ) املوض

  :منها أن املعطوف يأيت إلحدى فائدتني 

  :أما األوىل 
  .ملعرفٍة ُعِطَف عليها فتوضيحه 

  :مثاله 
عطـف بيـان َحْيـُث أفـادت توضـيحاً ) أبـو(أو ) أبـوك(فكلمـة ) جاء ُحمَمٌد أبـوك(

  ) . حممد(للمعطوف عليه وهو كلمة 
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  : وإعراا بأن يـَُقال 
  .فعل وفاعل : جاء ُحمَمٌد 

، يأخــذ حكمــه ، وهــو مرفــوع ، وهــو مضــاف ، ) حممــد(عطــف بيــان علــى : أبــو 
  .مضاف إليه مبنية على الفتح  والكاف

  :والثانية 
  :ختصيص املعطوف عليه إن كان نكرة 

  : مثاله 
عطــف بيــان ) صــديد(َحْيــُث ِإن كلمــة .  �مــن مــاء صــديد  �:  �قــول اهللا 

  . خصصته من أجناس املياه ) ماء(على كلمة 
  :وإعرابه أن يـَُقال 

  .جار وجمرور : من ماء 
  .ويأخذ حكمها وهو اخلفض ) اءم(عطف بيان على كلمة : صديد 

  )وحروف العطف عشرة (  -يرحمه �  -قال اْلُمَصن+ف 

  :يتعلق ا أشياء ثالثة 
  :أولها 

  :َجْعُله أحرف العطف عشرة ، له دليالن 

  :أما األول 
  .فاالستقراء التام 

  :وأما الثاني 
) الـــواو(فـــإن اجلمهـــور علـــى أن العـــاطف فيـــه ) . وإّمـــا(فاالتفـــاق إال يف حـــرف 

  ) .إّما(املالزمة له ال 
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  :ثانيها 

  :فيها ضبطان ) عشرة(كلمة 
  ) .عَشرة(بالتحريك :  األول •
  .وكالمها صحيح مستعمل ) عْشرة(بالتسكني :  والثاين •

  :ثالثها 

  :لِيُـْعلم أن هذه األحرف نوعان 

  : أوهلما 
يــــع ، وهــــي مج -أي املعــــىن  -واحلكــــم  -أي اإلعــــراب  -مــــا اشــــرتك يف اللَغــــة 

أعــين األحــرف املنطبــق عليهــا الوصــف  -األحــرف العشــرة ســوى ثالثــة أحــرف وهــي 
  ) .يف بعض أوجهها(الواو والفاء وُمث وأو وأم وإّما وحىت :  -السابق 

  :مثال ذلك 
ـــٌد وَعْمـــٌرو: (قولـــك   شـــارك كلمـــة ) َعْمـــٌرو(فـــاملعطوف هـــو كلمـــة ) . جـــاء ُحمَم

  :يف شيئني ) حممد(
ــــة :  األول • ــــدٌ (فــــُأعِرب إعــــراب  -أي اإلعــــراب  -اللَغ وهــــو الرفــــع ؛ ألنــــه ) ُحمَم

  .حبرف الواو ) حممد(معطوف على 
شاركه يف املعىن املقرتن باملعطوف عليه وهـو معـىن اـيء الـداخل علـى  :  والثاين •

  ) .جاء ُحمَمٌد وجاء َعْمٌرو(أي ) ُحمَمدٌ (كلمة 
  : مثال ثاٍن 

  :تشارك زيداً يف شيئني ) َعْمٌرو(ن كلمة فإ) جاء زَْيٌد ُمث َعْمٌرو(
وهـو الرفـع لعطفهـا عليهـا ) زَيْـدٌ (فتأخـذ إعـراب  -أي اإلعراب  -اللَغة :  األول •

  ) .ُمث (حبرف 
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تشـــاركها يف هـــذا الـــداخل علـــى املعطـــوف عليـــه وهـــو معـــىن اـــيء ، :  والثـــاين •
  ) .جاء زَْيٌد ُمث جاء َعْمٌرو(فالتقدير 

  : ي وأما النوع الثان
فمــا شــارك املعطــوف عليــه يف اللغَــة واإلعــراب فقــط دون احلكــم واملعــىن ، وهــو 

وذلك ألا تفيد معًىن يقتضي املغايرة بـني ) . بل ، وال ، ولكن: (ثالثة أحرف هي 
  .ما بعدها وما قبلها ، فلم تكن الشركة بني ما قبلها وما بعدها إال يف اإلعراب 

  :مثاله 
فتأخـذ إعراـا ) ُحمَمـدٌ (معطوفـة علـى كلمـة ) زَيْـدٌ (فكلمـة ) . ْيدٌ جاء ُحمَمٌد بل زَ (

يف ) زَيْـدٌ (العـاطف ، لكـن ال تشـاركها كلمـة ) بـل(وهو الرفـع للفاعليّـة بسـبب حـرف 
ـــد(إضـــراٌب عـــن ) بـــل(احلكـــم واملعـــىن ؛ ألن  أنـــه مل جيـــيء ، وإثبـــاٌت للمجـــيء ) ُحمَم

  .ول أو حنو ذلك ، وهذا من باب النسيان أو الذه) زَْيدٍ (لـ
  )الخCCوھي الواو والفاء (قوله 

  . لكل حرف من هذه احلروف معىن 
  :فحرف الواو يدل على ثالثة معان 

  :أوهلا 
  .بني املعطوف واملعطوف عليه  -أي يف احلكم  -التشريك 

  :وثانيها 
  .التسوية بني املعطوف واملعطوف عليه 

  :وثالثها 
بـــوروده يف بـــاب العطـــف ولـــذا ال يـــذكره  العطـــف ، إال أن معـــىن العطـــف معلـــومٌ 

  .مجهور النحاة وهم يقصدون بالعطف هنا التشريك يف اإلعراب
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  :وأما حرف الفاء فيدل على ثالثة معان 

  :أوهلا 
  .التشريك وسبق معناه 

  :وثانيها 
  .أخذ حكم املعطوف بعد حكم املعطوف عليه : الرتتيب ، معناه 

  :وثالثها 
وكونــه بــال مهلــة . شــيء بعــد شــيء لكــن بــال مهلــة  جمــيء: التعقيــب ، ومعنــاه 

  .حبسب الشيء املعطوف 
  : مثال ذلك 

فيهــــا معـــىن التشــــريك يف حكــــم اإلعــــراب ) فَعْمــــٌرو(فكلمـــة ) جـــاء زَيْــــٌد فَعْمــــٌرو(
، وفيهـــا معـــىن ) زَيْـــدٍ (بعـــد ) َعْمـــٍرو(، وفيهـــا معـــىن الرتتيـــب ألن جمـــيء ) زيـــد(لكلمـــة 

  .أي بال مهلة ) زَْيدٍ (عقب جميء  كان) َعْمٍرو(التعقيب ألن جميء 
  :فيشمل ثالثة معان ) ثُم (وأما حرف 

  :أوًال 
  .معىن التشريك وسبق 

  :ثانياً 
  .معىن الرتتيب وسبق 

  :ثالثاً 
  .ويـُْقَصُد بالرتاخي جميء شيء بعد شيء لكن مبهلة . معىن الرتاخي 
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  :مثاله 
  .دينة مهلة أي كان بني دخولك مكة وامل) دخلت مكة ُمث املدينة( 

  ) :أو(وأما حرف 

  .فيدل على معىن التشريك وسبق  •
فاملخاطــب ُخمَــري بــني هــاتني ) . تــزوج هنــداً أو أختهــا: (ومعــىن التخيــري كقولــك  •

  ) .أو(املرأتني حبرف 
إذ جمالسة االثنـني مباحـة ) جاِلْس سعداً أو َعْمراً : (ومن املعاين اإلباحة كقولك  •

  . يف قصد اْلُمَتَكلم هنا 
أن معـىن التخيـري ال جيـوز : والفرق بني معىن اإلباحـة ومعـىن التخيـري السـابق هـو 

  .فيه اجلمع بني ما وقع التخيري فيه خالفاً ملعىن اإلباحة فيجوز اجلمع 
  :بيانه 

مينـع الشـرع اجلمـع بـني املـرأة وأختهـا يف الـزواج ، ) تزوج هنداً أو أختها(أن مجلة 
إذ فيــه ) جــاِلْس ســعداً أو َعْمــراً (هــا ، خالفــاً جلملــة ولــذلك ال جيمــع بــني هنــد وأخت

  .إباحة اجللوس معهما 
  ) :أم(وأما حرف 

  .فيأيت ملعىن التشريك وسبق  •
  .ويأيت ملعىن التعيني ولذلك يسبقه استفهام  •

  : مثاله 
  .فأنت تطلب تعيني املضروب ُمْستفِهماً يف ذلك) أضربت زيداً أم َعْمراً (

  :الهمزة بكسر ) إّما(وأما حرف 

 � فإّما مّناً بعُد وإما فـداءً  �فهو يأيت ملعىن التشريك ولغريها كما يف قوله تعاىل 
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.  
وأمــا جميئــه . لَــْيَس مــن حــروف العطــف ) إّمــا(ومجهــور اللَغــويني علــى أن حــرف 

الســــابق لــــه ) الــــواو(عاطفـــاً يف بعــــض اجلمــــل كمــــا يف اآليــــة الســــابقة فُعِطــــف حبــــرف 
  ) .إّما(العطف به أي بـواملالزم له ، ومل يكن 

  ) :بل(وأما حرف 

  .فهو ملعىن التشريك يف اإلعراب فقط ، وسبق  •
  . ويأيت ملعىن اإلضراب  •

  :مثاله 
  .فكأنه مل يأِت ) ُحمَمدٍ (َضَرَب على جميء ) بل(فحرف ) . جاء ُحمَمٌد بل زَْيدٌ (

  .منها كون ما بعدها مفرداً : ولعملها يف العطف شروط 
  ) ال(وأما حرف 

  .فيأيت ملعىن التشريك يف اإلعراب فقط  •
  .ويأيت ملعىن النفي  •

  :ومثاله 
وهـو هنـا للنهـي ، فأنـت تنهـى عـن ضـرب َعْمـٍرو وجتعـل ) اضرب زيداً ال َعْمراً ( 

  .الضرب نازًال على زَْيٍد 
منهــــا أن يتقــــدم عليهــــا طلــــٌب بــــأمٍر أو ــــي : يف العطــــف شــــروط ) ال(ولعمــــل 

  .وحنومها

  : )لكن(وأما حرف 

  .فيأيت ملعىن التشريك يف اإلعراب فقط ، وسبق  •
  .ويأيت ملعىن االستدراك  •
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  .منها كون ما بعدها مفرداً : ولعملها يف باب العطف شروط 
  ) :حتى(وأما حرف  

  .فهو يأيت ملعىن التشريك ، وسبق  •
  .ويأيت ملعىن الغاية  •
  .ويأيت ملعىن التدريج  •

  :ومثاله 
أي تـــدّرجت يف أكـــل الســـمكة حـــىت  ) اأكلـــت الســـمكة حـــىت رأســـه: (قولـــك 

  .كانت الغاية رأس السمكة وأكلت الرأس 
) يف بعــض املواضــع(ولعملهــا يف بــاب العطــف شــروط ، ولــذلك قــال اْلُمَصــنف 

كون ما بعدها جزءاً مما قبلها ، فرأس السمكة يف املثال السابق جزٌء :  ومن الشروط
  .من السمكة 
  ) الخCC فإن عطفت بھا على : (قوله 

  :يتعلق به شيئان 
  :أولهما 

ذكــر حكــم مــا بعــد حــروف العطــف وهــو املعطــوف ، وهــو أنــه تــابٌع للمعطــوف 
  .عليه َرْفعاً ونْصباً وخفضاً وجزماً 

على ذلك بأمثلة تـأيت ، وسـبق التفصـيل بـأن  -يرمحه اهللا  -وقد َمثَل اْلُمَصنف 
، ومنهـــا مـــا يقتضـــي مـــن حـــروف العطـــف مـــا يقتضـــي التشـــريك يف اإلعـــراب واملعـــىن 

  .التشريك يف اإلعراب فقط 
  :وأما الثاني 

  :أمثلة  -يرمحه اهللا  -فذكر اْلُمَصنف 
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  :أوهلا 
  ) . قام زَْيٌد وَعْمٌرو: (قوله 

  :إعرابه 
  .فعل وفاعل : قام زَْيٌد 
  .حرف عطف مبين على الفتح ال َحمَّل له من اإلعراب ) الواو: (وَعْمٌرو 

  .يف إعرابه ألنه عطف َنَسق ) زيد(تابع لـ: َعْمٌرو 

  :وثانيها 
  ) .رأيُت زيداً وَعْمراً : (قوله 

  :إعرابه 
  .فعل وفاعل : رأيُت 
  .مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره : زيداً 

  .الواو حرف عطف مبين على الفتح ال َحمَّل له من اإلعراب : وَعْمراً 
  .نه عطف َنَسق يف خفضه أل) زَْيدٍ (تابع ل) : َعْمراً (و

  : وثالثها 
  ) .مررت بَزْيٍد وَعْمٍرو: (قوله 

  :إعرابه 
  .فعل وفاعل : مررت 

  .جار وجمرور ) : بَزْيدٍ (
  .حرف عطف مبين على الفتح ال َحمَّل له من اإلعراب ) الواو) : (وَعْمٍرو(
  .يف خفضه ألنه عطف َنَسق ) زَْيدٍ (تابع لـ) : َعْمٍرو(و
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  :ورابعها 
  ) :مل يقم ومل يقعد: (قوله  

  :إعرابه 
  .حرف جزم مع فعل مضارع جمزوم : مل يقم 

  .حرف عطف مبٌين على الفتح ال َحمَّل له من اإلعراب) الواو) : (ومل يقعد(
فـــدخل عليـــه حـــرف ) مل يقـــم(فيهـــا فعـــٌل جمـــزوٌم ألنـــه معطـــوف علـــى ) : مل يقعـــد(

  .جازم 
  . وينقاس عليها غريها ) الواو(بالتمثيل بـ -يرمحه اهللا  -واكتفى اْلُمَصنف 

  :مثال غريها 
  ) .جاء زَْيٌد بل َعْمٌرو(

  :إعراا 
  .فعل وفاعل ) : جاء زَْيدٌ (
  .حرف عطف مبين على السكون ال َحمَّل له من اإلعراب ) : بل(
  .يف َرْفعه ألنه معطوف عليه عطف َنَسق ) زيد(تابع لـ) : َعْمٌرو(
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  باب التوكيد
  ) باب التوكيد( -يرحمه �  -يقول اْلُمَصن+ف 

  :يتعلق به شيئان 
  :تعريفه : أولهما 

  .من أكَد يؤكد تأكيداً وتوكيداً إذا قّواه وشدَد فيه :  وهو لغة
  .فالتوكيد هو التابع املقوي ملتبوعه :  وأما يف االصطالح

  :فهو أن التوكيد قسمان : وأما الثاني 

  : توكيد لفظي ، وهو نوعان: األول 
  .توكيد لفظي بإعادته : أوهلما  •

  ) .َجاء جاَء زَْيدٌ : (مثاله يف األفعال 
  )جاء زَْيٌد زْيدٌ : (ومثاله يف األمساء 

  .فتوكيد باتباع اللفظ مبرادفه : وأما الثاين  •
  .جاء أقبل زَْيٌد : ومثاله 

  :فتوكيد معنوي : وأما النوع الثاني 
  . وحنوها) كل(و) العني(و) النفس(ـوهو إتباع اللفظ بواحٍد من ألفاظ تأيت ك

  :فائدتان 

  :األولى 

ــد وكلهــا : يطلــق علــى هــذا البــاب  بــاب التوكيــد ، وبــاب التأكيــد ، وبــاب املؤك
  .مبعىن 

  :الثانية 

يـَُتعامـل معـه كمـا يـَُتعامـل  -وهو التوكيد اللفظي  -أن القسم األول من التوكيد 
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 ومـا إىل ذلـك ، خالفـاً للتوكيـد املعنـوي مع العطف ِسيان من َحْيُث اإلعـراب واملعـىن
  .فله حكٌم يأيت 

د في رفعه ونْصبه وخفضه وتعريفه(قوله    )التوكيد تابع للمؤك+

  :يتعلق به شيئان 
  : أولهما 

أن التوكيد من التوابع اليت تتبـع مـا قبلهـا يف اإلعـراب ومـا إليـه كـالعطف والنعـت 
  .وحنومها 

  :وأما الثاني 

  :تبعية التوكيد للمؤكد يف شيئني  -يرمحه اهللا  -َصنف فقد قـَيَد اْلمُ 

  :أوهلما 
  ) .رفعه ونْصبه وخفضه(يف اإلعراب ، وإليه اإلشارة بقوله 

  :والثاني 
  .يف التعريف 

.  وهذان األمران يتعلقان بالتوكيد املعنوي وهو الذي اقتصـر عليـه اْلُمَصـنُف هنـا
  .أما التوكيد اللفظي فسبق 

  :فائدة 

أن التوكيــد : وذلــك لِعلــة وهــي ) وتعريفــه(مــع قولــه ) التنكــري( يــذكر اْلُمَصــنُف مل
  .إال يف حالة واحدة كزمٍن منكر . املعنوي ال يكون إال معرفًة ، وتعريفه باإلضافة 

  :مثاله 
  .ال يُدرى أي شهٍر هو ) نكرة(فالشهر ) . ُصمت شهراً كله(
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  )الخCالنفس والعين : ويكون بألفاظ معلومة وھي (قوله 

  :يتعلق به ثالثة أشياء

  :أولها 

تعيــني األلفـــاظ الــيت يقـــع ـــا التأكيــد أو التوكيـــد املعنـــوي ، وقــد َدل علـــى ذلـــك 
  : دليالن 

  .االستقراء التام  •
  .واإلمجاع من قبل اللَغويني  •

  .وغريمها ] اهلمع[ويف ] األشباه[وقد حكاه السيوطي يف 

  :ظ يتعلق باأللفا: وثانيها 

  .النفس ، وهي مبعىن الذات :   أوهلا •
  .العني ، وهي مبعىن ذات الشيء :   ثانيها •
  .كل ، وهي مبعىن اإلحاطة والشمول :   ثالثها •
  أي -وهلا صيغ . أمجع ، وهي مبعىن اإلحاطة والشمول أَْيضاً :   ورابعها •

  ) .للمؤنث(َأْمجَُعه وأمجعون وَمجْعاء : منها  -أمجع     
  .ع من تكّتع اجللد إذا َجتمع أْكتَ :   وخامسها •
  .فالن ذو رقبة بـَْتعاء أي طويلة : أبـَْتع من قوهلم :   وسادسها •
  .تَبصع الَعَرق إذا َجتمع : أْبَصع من قوهلم :   وسابعها •

اإلحاطـــــة : ولـــــيُـْعلم أن أكتـــــع وأبتـــــع وأبصـــــع مبعـــــىن أمجـــــع ، وســـــبق أن معناهـــــا 
  .والشمول 

  :فائدة 

ـــد  األلفـــاظ الســـابقة تســـتعمل ســـوى أكتـــع  -بفـــتح الكـــاف  -مســـتقلٌة مـــع املؤك
  .أو إحدى صيغها ) أمجع(وأبتع وأبصع ، فالبد من أن يسبقها كلمة 
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  :فائدة 

َعْت    :فلها ترتيبان ) أمجع(مع ) أبصع(و) أبتع(و) أكتع(إذا مجُِ

  :أولهما 

) ونجـاء القـوم أكتعـون أبتعـون أبصـع: (يؤتى بأبتع ُمث بأكتع ُمث بأبصـع كقولـك 
.  

  :الثاني 

جــاء القــوم أمجعــون أكتعــون : (يــؤتى بعــد أمجــع بــأكتع ُمث أبصــع ُمث أبتــع كقولــك 
  ) .أبصعون أبتعون

  .وأهل التحقيق من اللَغويني على أن الرتتيب الثاين أفصح من األول 
  :فيه ذكٌر ألمثلة ثالثة : ثالثها 

  :أوهلا 
  ) .زَْيدٌ (معنوي لكلمة  مؤكد) : نفسه(وكلمة ) . قام زَْيٌد نفُسه(

  :إعراا 
  .فعل وفاعل : قام زَْيٌد 
) نفـس(و. مؤكد معنوي له يأخـذ حكمـه وهـو الرفـع ) زيد(تابع لـ) نفس: (نفُسه 

  .مضاف إليه : مضاف ، والضمري املتصل 

  :والثاني 
  ) .القوم(مؤكد معنوي لـ) كلهم(إذ كلمة ) رأيُت القوم كلهم(

  :وإعرابه 
  .عل وفاعل ف: رأيت 
  .مفعول به : القوم 
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ــــد هلــــا آخــــٌذ حكمهــــا وهــــو النْصــــب ، ) القــــوم(تــــابع لكلمــــة ) كــــل: (كلهــــم  مؤك
مضـــاف ، واهلـــاء ضـــمري متصـــل مبـــٌين علـــى الضـــم يف َحمَـــّل خفـــض ) كـــل(و

  .للجمع ) امليم(مضاف إليه و

  :ثالثها 
  ).القوم(مؤكدة لكلمة ) أمجعني(إذ كلمة ) مررت بالقوم أمجعني(

  :ا إعرا
  .فعل وفاعل : مررت 
  .جار وجمرور : بالقوم 

ـد لكلمـة : أمجعـني  آخــٌذ حكمهـا وهـو اخلفـض وُخِفَضـْت باليــاء ) القـوم(تـابٌع مؤك
يف ) النـــــون(و. نيابـــــة عـــــن الكســـــرة ألـــــا ُملَحـــــق جبمـــــع املـــــذكر الســـــامل 

  .عوض عن التنوين يف االسم املفرد ) أمجعني(
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  باب البدل
  ) :باب البدل( -حمه � ير -قال اْلُمَصن+ف 

  :يتعلق به شيئان 
  : أولهما 

اســـتبدلُت الســـلعة : إذ هـــو مبعـــىن العِـــَوض ، تقـــول : تعريفـــه مـــن َحْيـــُث اللغَـــة  
  .الفالنية بغريها إذا أخذَت غريَها عوضاً عنها 

  :والثاني 

  .وهو التابع املقصود بال واسطة : تعريفة يف االصطالح  
  :بيانه 

  . أي أنه من التوابع ، وسبق معناها  ) :تابع(كلمة  •
أي أن املعىن الـذي دخـل علـى اْلُمْبـَدل يـدخل علـى البـدل، ) : املقصود(وكلمة  •

  .فهو مقصود بذلك املعىن كقصد األصل 
عطــــف النَســـق ألنـــه بواســـطة حـــرف كــــان : قيـــد خيـــرج ) : بـــال واســـطة(وكلمـــة  •

  .مقصوداً 
  ) . قام زَْيٌد أخوك: (مثال ذلك 

ـــى ) زيـــد(بـــدل مـــن ) : أخـــو(فكلمـــة  ـــه يصـــح أن تُلَغ وتقـــوم مقامـــه ، ) زيـــد(ألن
،  وهـو معـين القيـام) زَْيدٌ (مقصودة مبا ُقِصَد به ) أخو(وكلمة ) . قام أخوك: (فتقول 

  .أو غريها ) فاء(أو ) الواو(وكان ذلك بال واسطة حرف كـ
  ) الخCC إذا أبدل اسم من اسم (قوله 

  :يتعلق به شيئان 
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  :بدل نوعان أن ال: أولهما 

  :األول 
ــدٌ (بــدل فعــل مــن فعــل كقولــك غاِلطــاً  أردت أن ختــرب جبلوســه ، ) قــام جلــس ُحمَم

  .فَغِلط لسانك فنطق القيام 

  :الثاني 
تريــد أن ختــرب مبجــيء َعْمــرو ، ) جــاء زَْيــٌد َعْمــٌرو: (بــدل اســٍم مــن اســٍم كقولــك 

  .زَْيٌد : فَغِلط لسانك فقال 

  :وأما الثاني 

لبـَدل وهـو أنـه يتبـع اْلُمْبـَدَل يف اإلعـراب فقـط ال يف املعـىن وغـريه ، فذِْكر حكم ا
  .ألنك قد تغلط فتقول لفظاً له معىن مغاير ملا تريده كما سيأيت 

  )الخCCبدل الشيء من الشيء : وھو أربعة أقسام : (قوله 

  :يتعلق به شيئان 
  :أولهما 

م كمــا ذكــره ابــن مالــك يف ودليلــه االســتقراء التــا. حْصــر البــدل يف أقســاٍم أربعــة 
  ] .شرحه على الكافية[

والتحقيـــق أـــا ترجـــع لألربعـــة خصوصـــاً بـــدل . إال أن بعــض النحـــاة زاد أقســـاماً 
  .الَغَلط 

  :والثاني 

  :فيه ذِْكٌر لألقسام 
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  :أوهلا 
وهي أوىل من عبارة بـدل . بدل كٍل من ُكل : ويـَُقال . بدل الشيء من الشيء 
  .أم ال) كل(على ) ال(اللَغويني هل تدخل الكل من الكل ، الختالف 

وغريمهـا أن ] املغـين[و] شرح الَقْطري[قرر ابن هشام يف مواضع من كتبه كما يف 
لكن تسـامح بعضـهم . وعليه عامة اللَغويني ) بعض(وال ) كل(ال تدخل على ) ال(

  .يف االستعمال جماراة للعامة كالسريايف وغريه 
  .ن يقوم البدل مقام اْلُمْبَدِل ، ألنه كذاته صحة أ: وهذا القسم معناه 

  :ومثاله 
  ) .جاء ُحمَمٌد أبو عبد اهللا(قولك 
ألـا بـدل  ) جـاء أبـو عبـد اهللا(فيصح أن يـَُقال ) ُحمَمدٍ (بدل من ) : أبو(فكلمة 

يف ) حممــد(كــل مــن كــل ، فكالمهــا يــدل علــى متــام الشــيء وكلــه وحقيقتــه ؛ إذ كلمــة 
ٍ وكـذلك كلمـة املثال السـابق تـدل  َي هـذا ) . أبـو عبـد اهللا(علـى ُمَسـّمًى ُمَعـنيلـذا ُمسـ

  .القسم ببدل كٍل من كٍل أو الشيِء من الشيِء 

  :وثانيها 
أن يكـون البَـَدُل جـزءاً مـن اْلُمْبـَدِل وهـو : بدل البعض من الكل ، وضابطه هـو 

  :ثالثة أنواع 
ْلُمْبـــَدل هنـــا أكثـــر مـــن البـــدل  إذ ا) حفظـــت القـــرآن ثلُثَـــه: (مثالـــه : النـــوع األول  •

  .كمّية
إذ اْلُمْبــــَدل هنــــا مثــــل البــــدل  ) حفظــــت القــــرآن نصــــفه: (مثالــــه : والنــــوع الثــــاين  •

  . كمية
  .إذ اْلُمْبَدل هنا أقل من البدل) حفظت القرآن ثلثيه: (مثاله : والنوع الثالث  •
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  :ثالثها 
  .بغري اجلزئية بدل االشتمال ، وضابطه أن يكون بني البدل واْلُمْبَدل عالقة 

  :مثاله 
  .بدل من زيد وهي بدل اشتمال ) علمه(كلمة ) نفعين زَْيٌد علمه(

  :ورابعها 
  .بدل الغَلط ، وضابطه أن يكون اْلُمْبَدل قد ُغِلط فيه ، َفُأِيتَ بالبدل تصحيحاً 

 -) أكلـــُت بـــاألمس رغيفـــاً حلمـــاً : (وســـبب الغلـــط إمـــا النســـيان كقولـــك ناســـياً 
  .فتذكرَت أن املأكول هو اللحم ال الرغيف  -القلب والنسيان يتعلق ب

 -يعين غلـط اللسـان  -وقد يكون السبب َسْبق لسان وُيَسميه اللَغويني بالغلط 
تريــد أن تقــول حلمــاً َفَســبَـَقَك لســانك إىل ) أكلــُت بــاألمس رغيفــاً حلمــاً : (كقولــك 
  .الرغيف 

ن يتعلـــق باللســـان ، والفـــرق بـــني غلـــط اللســـان وغلـــط النســـيان أن غلـــط اللســـا
  .وغلط النسيان يتعلق بالقلب 

  )الخCCقام َزْيٌد : نحو قوله : (قوله 

  :فيه ذكر أمثلة 
  : أولها 

  ) . أخوك(يف ) أخو(إذ البدل كلمة ) قام زَْيٌد أخوك(
  :إعراا 
  .فعل وفاعل : قام زَْيٌد 
ــٍد يف حكمــه ولــذا كــان مرفوعــ) أخــو: (أخــوك  اً بــالواو بــدل كــل مــن كــل تــابع لَِزْي

مضاف ، ) أخو(نيابة عن الضمة ؛ ألنه من األمساء الستة أو اخلمسة و
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  .مضاف إليه ) الكاف(و
  :ثانيها 

بـــدل بعـــض مـــن كـــل تابعـــة ) ثلـــث) : (ثلثـــه(إذ كلمـــة ) أكلـــت الرغيـــف ثلثـــه( 
  . يف إعراا ) الرغيف(لكلمة 

  :إعراا 
  .فعل وفاعل : أكلت 

  .مفعول به : الرغيف 
ولذا فهو منصوب بالفتحة ) الرغيف(بدل بعض من كل يتبع كلمة  )ثلث: (ثلثه 

  .الظاهرة على آخره وهو مضاف والضمري مضاف إليه 

  : ثالثها 

ولـذا أخـذت ) زَيْـدٌ (بـدل اشـتمال مـن كلمـة ) علمـه(إذ كلمة ) نفعين زَْيٌد علمه(
  . حكمه وهو الرفع 

  :إعراا 
) اليــاء(و. نــون الوقايــة ) : لنــونا(فعــل مــاض مبــين علــى الفــتح ، و) نفــع: (نفعــين 

  .ضمري التَكلم مبين على السكون يف َحمَّل َنْصب مفعول به ُمقدم 
  .فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره : زَْيٌد 

آخٌذ حكمه ، وهو الرفع بالضـمة الظـاهرة ) زيد(بدل اشتمال من ) علم: (علمه 
  . مضاف إليه) اهلاء(مضاف و) ِعْلم(و. على آخره 

  : رابعها 

ولــذا تأخــذ ) زيــداً (بــدل غلــط مــن كلمــة ) الفــرس(إذ كلمــة ) رأيــت زيــداً الفــرس(
  . حكمها 
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  :إعراا 
  .فعل وفاعل : رأيت 
  .مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره : زيداً 

آخٌذ حكمه ، وهو النْصب بالفتحـة الظـاهرة علـى ) زيداً (بدل غلط من : الفرس 
  .آخره

م بــدل الغلــط بــالقرائن كشــخٍص ُخيْــِرب أنــه َغِلــَط فقــال ذلــك ، أو ُعــِرَف وإمنــا يُعَلــ
أردَت أن تقــول ( -يرمحــه اهللا  -مــن هيئتــه وحالــه أنــه َغِلــَط ، ولــذلك قــال اْلُمَصــنُف 

أي من الفرس ) فأبدلَت زيداً منه(أي يف ذلك ) فغلطتَ (أي َحمَّل كلمة زيد ) الفرس
  .س رأيت زيداً الفر : فكانت اجلملة 
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باب منصوبات 
  ا0سماء

  )باب منصوبات ا0سماء( -يرحمه �  -يقول اْلُمَصن+ف 

  :يتعلق به شيئان 
  :أولهما 

  .مجع منصوب من النْصب وسبق : تعريف املنصوبات بأا 
  :وأما الثاني 

فهو ذِْكُر املنصوبات بعد املرفوعات من األمساء ، لتقدم رتبة الرفع علـى النْصـب 
  .وسبق 
  )المنصوبات خمسَة عَشر : (وله  ق

  : يتعلق به شيئان 

  :أولهما 

االســــتقراء التــــام ، ذكــــره الســــيوطي يف  : َعــــّد املنصــــوبات خبمســــة عشــــر ودليلــــه 
  .وكذا غريه ] اهلمع[

  :وأما الثاني 

فاستشـكاٌل يـرِد علــى َعـّد اْلُمَصـنف هلــا ، ِإْذ ِإنـه َعـّد أربعــة عشـر منصـوباً ، وهــو 
  :حد وجهني حمموٌل على أ

  :األول 
السهو ، أي أن اْلُمَصنف سها عن اخلامس عشر من املنصوبات ، وهو مفعوال 

  ) .ظننت وأخواا(
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  :والثاني 
  .أنه مل يسُه بل ذكر مخسة عشر منصوباً 

  . املفعول به : أوهلا  •
  . املصدر : وثانيها  •
ويشــمل  -املفعــول فيــه : وثالثهــا  •

  . -ظرف الزمان واملكان 
  .احلال : بعها ورا •
  .التمييز : وخامسها  •
  .املستثىن : وسادسها  •
  ) .ال(اسم : وسابعها  •
  .املنادى : وثامنها  •
  .املفعول ألجله : وتاسعها  •

  .املفعول معه : وعاشرها  •
النواسخ وتشمل : واحلادي عشر  •

اســــــــم إن ’و‘ كــــــــان وأخواــــــــا’: 
  .‘وأخواا

  .النعت : والثاين عشر  •
  .العطف : والثالث عشر  •
  .التوكيد : والرابع عشر  •
  .البدل : واخلامس عشر  •

  )الخCCوھي المفعول به والمصدر : (قوله 

  :فيه َعد للمنصوبات ، وهي ترجع إىل مخسة أجناس 
  :المفعوالت : األول 

  .وفيه املفعول به  •
  . -املطلق اْلُمَسمى باملصدر  -واملفعول  •
  . -ان املشتمل على ظرف الزمان واملك -واملفعول فيه  •
  . -اْلُمَسمى املفعول من أجله  -واملفعول له  •
  .واملفعول معه  •

  :النواسخ : الثاني 

ظننــــت ’وينضــــاف إليهمــــا ‘ إن مــــع أخواــــا’و‘ كــــان مــــع أخواــــا’: وتشــــمل 
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  .‘وأخواا
  :التوابع : الثالث 

  .النعت ، والعطف ، والتوكيد ، والبدل : وهي 
  :ته وبشروط ما عمل النْصب في بعض حاال: الرابع 

  .وهو املستثىن ، واملنادى 
  :ما عمل النْصب في جميع حاالته : الخامس 

  ) .ال(وهو بقية النواصب من احلال ، والتمييز ، واسم 
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  باب المفعول به
باب المفعول به وھو اBسم المنصوب ( -يرحمه �  -قال اْلُمَصن+ف 

Cالخ(  

  :يتعلق به شيئان 
  :تعريفه : أحدهما 

  . ما وقع عليه فعل الفاعل : يف اللَغة  إذ هو
ــــذي يقــــع بــــه : (وأمــــا يف االصــــطالح فمــــا قالــــه اْلُمَصــــنف  االســــم املنصــــوب ال

  ).الفعل
  .الفعل واحلرف : خيرج ) االسم(فبَقْيد  •
  .املرفوع واملخفوض : خيرج ) املنصوب(وبَقْيد  •
فعــول املطلــق غــريه كالفاعــل ، وامل: خيــرج ) مــا يقــع عليــه فعــل الفاعــل(وبَقْيــد  •

  .وغريمها 
  ) .يقع به الفعل(واسُتْشِكل قول اْلُمَصنف 

أنـه وقـع يف : عن بعضهم ] شرحه[وأحسن األجوبة يف ذلك ما ذكره الرْملي يف 
ــة  ) . بــه(بــدًال عــن ) االســم املنصــوب الــذي يقــع عليــه الفعــل(بعــض ُنســخ اآلجرومّي

  .وذا يَزيُل اإلشكال وَتْسَلم العبارة 
  :لثاني وأما ا

فهــو يف ِعلــة البــدء بــاملفعول بــه يف بــاب املنصــوبات َحْيــُث ِإن األوىل هــو البــدء 
ألنه هـو املفعـول حقيقـة ، قالـه ابـن هشـام ،  -اْلُمَسمى باملصدر  -باملفعول املطلق 
  .ومجاعة ] اهلمع[والسيوطي يف 

  )ضربت زيداً ، وركبت الفرس : نحو قولك : ( قوله 

  :على املفعول به  فيه متثيل مبثلني
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  :أولهما 

  ) .ضربت زيداً (يف مجلة ) زيداً (كلمة 
  :إذ إعراا 

  .فعل وفاعل : ضربت  
  .مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره : زيداً 

  : وثانيهما 

  ) .ركبت الفرس(يف مجلة ) الفرس(كلمة 
  :إذ إعراا 

  .فعل وفاعل : ركبت 
  .الظاهرة على آخره  مفعول به منصوب بالفتحة: الفرس 

ــــُث ِإن كلمــــة  ) زيــــداً (ويف كــــال املثــــالني تتضــــح القيــــود الثالثــــة يف التعريــــف ، َحْي
فعل ) الفرس(فعل الضرب ، ووقع على ) زَْيدٍ (اسٌم منصوٌب قد وقع على ) الفرس(و

  .الركوب 
  ) ظاھر ومضمر: وھو قسمان : (قوله 

  :يتعلق به شيئان 
  :أولهما 

االسـتقراء التـام قالـه الســيوطي يف : ىل ظـاهر ومضــمر هـو دليـل تقسـيم املفعـول إ
  .اتفاق النحاة على ذلك ] التصريح[، وذكر األزهري يف ] اهلمع[

  : والثاني 

  .وسبق ) مضمر(، وكلمة ) ظاهر(يتعلق مبعىن كلمة 
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  )فالظاھر ما تقدم ذكره: ( قوله 

زيــــداً (لمــــة إذ ك) ضــــربت زيــــداً ، وركبــــت الفــــرس(مــــن املثلــــني الســــابقني : يعــــين 
وهـذا وهـو  -) غيبـة(أو ) خطـاب(أو ) تَكلم(َدلتا على ُمَسمامها دون قـَْيد ) والفرس

  .-االسم الظاهر كما سبق 
  )متصل ومنفصل: والمضمر قسمان : (قوله 

،  وحنومهـا) ضـربنا(ونـا يف ) ضـربين(سبق التفريق بـني الضـمائر املتصـلة كاليـاء يف 
خالفــاً ) إالّ (مــا ال يصــح البــدء بــه ، وال يــأيت بعــد : هــو  َحْيــُث ِإن الضــمري املتصــل

  ) .إالّ (للمنفصل فيصح البدء به وجميئه بعد 
  )الخCCضربني ، وضربن : فالمتصل اثنا عشر وھي : (قوله 

  .َعّدها اْلُمَصنُف اثنا عشر ، وسبق التدليل على صحة هذا الَعّد 
نـون (والنـون السـابقة هلـا هنـا ُتَسـمى بــ) ينضـرب: (ومثاهلـا . ياء اْلُمَتَكلم : وأوهلا  •

ألا تصل بني الفعل وبـني ضـمري اْلُمـَتَكلم ، وتقـي الفعـل أن ينكسـر ، ) الوقاية
  ) .نون الوقاية(وجتعله متصًال بالضمري فُسمَيت 

  .لْلُمَتَكلمني أو اْلُمَتَكلم اْلُمَعظم نفسه ) نا(ضمري : وثانيها  •
، وهـي مبنيـة علـى الفـتح ) َضـَرَبكَ : (ومثاهلـا . طـاب للمفـرد كاف اخل: وثالثها  •

.  
  .كاف املخاطبة املفردة ، وهي مبنية على الكسر : ورابعها  •
ـــــة علـــــى الضـــــم : وخامســـــها  • : ومثاهلـــــا . كـــــاف اخلطـــــاب للمثـــــىن ، وهـــــي مبني

  ) .ضربكما(
: ومثاهلـــا . كـــاف اخلطـــاب لْلُمَتَكلمـــني ، وهـــي مبنيـــة علـــى الضـــم : وسادســـها  •

  ) .ضربكم(
. كــاف اخلطــاب لْلُمَتَكلمــات مــن النســاء ، وهــي مبنيــة علــى الضــم : وســابعها  •

  .ضربكن : ومثاهلا 
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  .َضَربَُه : ومثاهلا . هاء الغيبة للمفرد ، وهي مبنية على الضم : وثامنها  •
  .َضَرَا : ومثاهلا . ضمري الغيبة للمفردة وهي مبنية على الفتح : وتاسعها  •
  .ضرما : ومثاهلا .  الغيبة للمثىن ، وهي مبنية على الضم ضمري: وعاشرها  •
: ومثالــه . هــاء الغيبــة للجمــع الــذكور ، وهــي مبنيــة علــى الضــم : حــادي عشــر  •

  .ضرم 
  .ضرن : ومثاهلا . هاء الغيبة لإلناث ، وهي مبنية على الضم : الثاين عشر  •

 -حبسـب مـا سـبق -كذا   هي مبنية على: والضمائر السابقة املتصلة يـَُقال فيها 
  .يف َحمَّل َنْصب مفعول به 

  : مثاله 
  .ضربكما ُحمَمٌد 

ضمري خطـاب متصـل مبـين ) الكاف(فعل ماٍض مبين على الفتح ، و) : ضرب(فـ
  .للداللة على التثنية ) ما(على الضم يف َحمَّل َنْصب مفعول به ، و

  .فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره ) : ُحمَمدٌ (و
  )الخCCإياي : والمنفصل اثنا عشر وھي : (قوله 

سبق التدليل علـى صـحة هـذا العـدد ، وأهـل التحقيـق مـن اللغَـة يـذهبون إىل أن 
  .، وما اتصل به كان للداللة على التَكلم أو اخلطاب أو الغيبة ) إيا(الضمري هو 
  : مثاله 

  :َحْيُث ِإا تشمل شيئني ) إياي(

  :أوهلما 
  ) .إيا(نفصل وهو الضمري امل
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  :والثاني 
  ) .الياء(الضمري املتصل الدال على اْلُمَتَكلم املفرد وهو 

ـــــاي(وذهـــــب اجلمهـــــور إىل أن كلمـــــة  ـــــا(و) إي وغريمهـــــا ضـــــمري منفصـــــل يف  ) إيان
  .كاملها
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  باب المصدر
C المصدر ھو اBسم : باب المصدر ( -يرحمه �  -قال اْلُمَصن+ف 

  )الخ

  :يتعلق به شيئان 
  :تعريفه : أولهما 

  .الشيء منبعه : ، ومصدر ) َصَدرَ (اسم مفعول من : إذ املصدر يف اللَغة 
هــو االســم املنصــوب الــذي جيــيء : (وأمــا يف االصــطالح فَعرفــه اْلُمَصــنف بقولــه 

  ) .ثالثاً يف تصريف الفعل
  .الفعل واحلرف : خيرج ) االسم(فَقْيد  •
  .واملخفوض املرفوع : خيرج ) املنصوب(وقـَْيد  •
  .ما جاء أوًال وثانياً : خيرج ) الذي جييء ثالثاً (وقـَْيد  •
  .تصاريف األمساء : خيرج ) يف تصريف الفعل(وقـَْيد  •

  : والثاني 

هـــو أن هـــذا البـــاب ُيَســـمى باملصـــدر ، ألنـــه ثالـــث تصـــاريف الفعـــل ، وُيَســـمى 
تقـدير حـرف جـر : ْيد باملفعول املطلق ؛ ألنه انتصب يف باب املفعولية بال قـَْيد ، كقَ 

  .وُيَسميه بعضهم باملفعول احلقيقي . أو حنو ذلك
  :فائدة 

الفعـــل أصـــًال للكلمـــات ، واملصـــدر فرعـــاً هلـــا ،  -يرمحـــه اهللا  -جعـــل اْلُمَصـــنف 
  .وهذا هو مذهب الكوفيني ) جييء ثالثاً يف تصريف الفعل: (وذلك بقوله 

أن : هـــو األصـــل لعلـــل منهـــا وذهـــب البصـــريون وأهـــل التحقيـــق إىل أن املصـــدر 
  .إن الفرع يشرتك مع األصل ويزيد عليه : القاعدة النظرية تقول 

وال تصح القاعدة هنا إال بكون املصدر أصالً للفعل ؛ ألن الفعل يشمل شيئني 
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:  
  .احلدث ، ويَعرب عنه باملصدر : األول  •
  .ارع وقت وقوع احلدث واملَعرب عنه باملاضي واألمر واملض: والثاين  •

  .املصدر يف الشيء األول ، وزاد على املصدر يف الشيء الثاين: فشارك الفعل 
  )نحو َضَرَب يضرب َضْرباً (قوله 

وهـو التصـريف ) ضـرباً (فيه متثيٌل على التعريف السابق إذ املصدر فيها هو كلمـة 
  .الثالث للفعل 

  .َضَرَب ، وهو الفعل املاضي : إذ التصريف األول  •
  .ب ، وهو الفعل املضارع يضر : والثاين  •
  .َضْرباً ، وهو املصدر ، أو املفعول املطلق : والثالث  •

  .وتعريف املصدر مبا سبق هو من باب التقريب املناسب للمبتدئ 
  )الخCلفظي ومعنوي : وھو قسمان : (قوله 

  : يتعلق به شيئان 

  :أولهما 

  .نحاة لفظي ومعنوي ، وهذا الذي عليه مجهور ال: تقسيم املصدر إىل 
  : في ضبط القسمين : والثاني 

  :فهو املصدر اللفظي : أما األول 
  :وُيْضَبط بأنه ما اتفق مع فعله يف شيئني 

  .حروف اللفظ : األول  •
  .املعىن : والثاين  •

ــُه اْلُمَصــنف بقولــه  ــْتالً (كلمــة : َحْيــُث ِإن املصــدر هــو ) قتلتــه قــتالً : (وَمثــَل َل ) قـَ
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: ومعنــاه ، وهــو -) القــاف والتــاء والــالم(وهــي  - حروفــه يف) قتــل(وقــد شــارك فعــل 
  .إزهاق نفس

  :وإعرابه  
ضــمٌري ) التــاء(و. فعــل مــاض مبــين علــى الســكون ؛ التصــاله بضــمري الرفــع : قتــل 

ضــمري متصــل مبــين ) اهلــاء(متصــل مبــين علــى الضــم يف َحمَــّل َرفْــع فاعــل ، و
  .على الضم يف َحمَّل َنْصب مفعول به 

: قــتًال : ول مطلــق منصــوب بالفتحــة الظــاهرة علــى آخــره ، أو يـَُقــال مفعــ: قــتًال 
اســــم : قــــتًال : مصــــدر منصــــوب بالفتحــــة الظــــاهرة علــــى آخــــره ، أو يـَُقــــال 

  .منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره للمصدرية 

  :فاملصدر املعنوي : وأما الثاني 
  .ما اتفق مع فعله يف املعىن فقط : وُيْضَبط بأنه 

) قعـوداً (إذ املصدر كلمة ) جلسُت قعوداً وقمُت وقوفاً (ُه اْلُمَصنف بقوله وَمثَل لَ 
  .يف املثالني ) وقوفاً (و

لكن توافق معناه ) جلس(يف املثال األول ال توافق حروف الفعل ) قعوداً (وكلمة 
يف حروفـه ) قـام(ال توافـق فعـل ) وقوفـاً (، وكلمـة ) جلـس(مبعىن كلمـة ) قعد(إذ كلمة 

، وِمــْن َمث يبــني وجــه ) وقــف(مبعــىن كلمــة ) قــام(فقــه يف معنــاه ِإْذ ِإن كلمــة ، ولكـن توا
التســـمية للقســـم األول بأنـــه لفظـــي ، ألنـــه يوافـــق فعلـــه يف احلـــروف واللفـــظ ، خالفـــاً 

  .للثاين فإنه يوافق فعله يف املعىن 
  :فائدة 

  :يء املصدر فوائد 
  :تأكيد الفعل : أوهلا  •

  ).قتالً (، َحْيُث أكدت فعل القتل باملصدر  قـَتَـَله قتالً : مثاله 
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  :بيان نوعية الفعل : وثانيها  •
ـــه  ـــة الفعـــل وهـــو . ضـــربـُْته ضـــرب األمـــري : مثال ـــُث بينـــت نوعي ـــه  ) الضـــرب(َحْي بأن

  .كضرب األمري 
  .بيان عدد الفعل : وثالثها  •

  .َحْيُث بينت عدد وقوع الفعل . ضربته ضربتني : ومثاله 
  :فائدة 

ي ما الذي َنَصَبُه ؟ هل هو الفعل الذي يشرتك معه يف املعىن دون املصدر املعنو 
  اللفظ ، أم يـَُقدر له من لفظه فعل ؟ 

  .بالثاين قال اجلمهور : قوالن 
  : بيانه 

أحدث فيها النْصب فعل ) . قعوداً (كلمة : املصدر فيها ) جلسُت قعوداً (مجلة  •
  . على قول ) جلس(
اْلُمَقــدر إذ ) قعـد(النْصـب فيهـا هــو فعـل  وذهـب اجلمهـور إىل أن الـذي أحــدث •

  ) .جلسُت وقعدُت قعوداً : (التقدير 
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باب ظرف الزمان وظرف 
  المكان

  )باب ظرف الزمان وظرف المكان( -يرحمه �  -يقول اْلُمَصن+ف 

  :يتعلق به شيئان
  :أحدهما 

  . اءههذا اإلناء ظرُف املاء أي وع: إذ هو الوعاء ، تقول : تعريف الظرف لغة 
  .ويأيت  -يرمحه اهللا  -وأما اصطالحاً فذكره اْلُمَصنف 

  : والثاني 

املفعــول فيــه ، ألن حــرف اجلــر : هــو أن ظــرف الزمــان واملكــان يـَُقــال هلمــا أَْيضــاً 
يـَُقـــدر معنــــاه يف ظــــرف الزمـــان واملكــــان ، وألن فعــــل الفاعـــل قــــد وقــــع يف زمــــٍن ) يف(

  .َسمى بظرف املكان ُيَسمى بظرف الزمان ، أو يف مكان يُ 
  )’ في‘ھو اسم الزمان المنصوب بتقدير : ظرف الزمان : (قوله 

  .فيه تعريٌف لظرف الزمان اصطالحاً ، َحْيُث ذكر اْلُمَصنف فيه قيوداً 
  .الفعل واحلرف : خيرج ) اسم(فَقْيد  •
  .املكان : خيرج ) الزمان(وقـَْيد  •
  . املخفوض واملرفوع: خيرج ) املنصوب(وقـَْيد  •
  ) .يف(ما ال يصلح فيه التقدير بـ: خيرج ) ‘يف’بتقدير (وقـَْيد  •

  :نوعان ) في(وتقدير 

  :األول 
  .لفظاً ، وهذا غري مقصود ) يف(تقدير 
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  :والثاني 
  .معىن ، وهذا هو املقصود هنا ) يف(تقدير 
  :مثاله 

  . زرُت الليلة زيداً 
ى آخــره ، ألنــه يصــلح ظــرف زمــاٍن منصــوب بالفتحــة الظــاهرة علــ) : الليلــة(كلمــة 

  .، والتقدير زرُت يف زمن الليل زيداً ) يف(تقدير معىن 
  )الخCاليوم والليلة : نحو : (قوله 

  .فيه ذكر ألمثلة على ظرف الزمان 

  :أوهلا 
الــزمن الــذي أولــه طلــوع الفجــر ، وآخــره غـــروب : ويـُْقَصــُد بــه ) . اليــوم(كلمــة 

  .الشمس 
  :مثاله 

  . زرُت اليوم زيداً 
  :به إعرا
  .فعل وفاعل : زرُت 
  .ظرف زمان منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره : اليوم 
  .مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره : زيداً 

  .وهكذا يكون اإلعراب يف بقية الكلمات يف األمثلة اآلتية 

  :ثانيها 
 الزمـــان الـــذي أولـــه غـــروب الشـــمس وآخـــره طلـــوع: ويـُْقَصـــُد ـــا ) الليلـــة(كلمـــة 

  .الفجر 
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  :ومثاله 
  .زرت الليلة زيداً 

  :وثالثها 
هــو مــن : اســم زمــان يف أول اليــوم والنهـار ، وقيــل : ويـُْقَصــُد ـا ) ُغــْدَوة(كلمـة 

  .طلوع الفجر إىل طلوع الشمس 
  .الضم والفتح : املعجمة ) غينها(يأيت على ) غدوة(وكلمة 
  :مثاهلا 

  .ذهبُت ُغْدَوًة ِإىل زَْيٍد 

  :ورابعها
زمـاٌن يف أول اليـوم والنهـار ، وقيـل هـو مـن طلـوع : ويـُْقَصـُد ـا ) ُبْكرة: ( كلمة

  .الفجر إىل طلوع الشمس 
  .على قول ) ُغدوة(وِمْن َمث فهو كـ

  . -أي اشتداد الشمس  -وقيل بل من طلوع الشمس إىل اشتدادها 
  :ومثاله 

  .ذهبُت ُبْكَرًة إىل زَْيٍد 

  :وخامسها 
  .به الزمان الذي يف آخر الليل قبل الفجر  ويـُْقَصدُ ) سحر(كلمة 
  :ومثاله 

  .أكلت َسَحراً مترات 
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  -

  :وسادسها 
  .ويـُْقَصُد به اليوم الذي يلي ما أنت فيه ) غداً (كلمة 
  :ومثاله 

  . سآتيك غداً يا زَْيُد 

  :وسابعها 
  .الثلث األول من الليل : ويـُْقَصُد ا ) َعَتَمة(كلمة 
  :ومثاهلا 

  .الة العشاء صليت َعَتَمًة ص

  :وثامنها 
  .الزمان الذي يف الصبح ، وهو بعد طلوع الفجر: ويـُْقَصُد ا ) صباحاً (كلمة 
  :ومثاله 

  .أكلت صباحاً مترات

  :وتاسعها 
الزمـــان الـــذي أولـــه أوُل الظهـــرية ، وآخـــره غـــروب : ويـُْقَصـــُد ـــا ) مســـاءً (كلمـــة 

  .الشمس ، كذا قال مجهور اللَغويني 
  :ومثاهلا 

  .ت مساًء زيداً زر 

  :وعاشرها 
هذا عنـد إطالقهـا ، وعـدم . الزمان الذي ال اية له : ويـُْقَصُد ا ) أبداً (كلمة 

  . تقييدها بنهاية 
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  -

  :ومثاهلا 
  .لن أعصي اللَه أبداً 

  :حادي عشر 
  .زمٌن ُمنكر : ويـُْقَصُد ا ) أمداً (كلمة 
  :ومثاهلا 

  .بقيت أمداً ال أقرأ كتاباً 

  :ر ثاني عش
  زماٌن ُمنكر: ويقصد ا ) حيناً (كلمة 

  :ومثاهلا 
  .بقيُت حيناً أَنُدب أميت 

  ) وما أشبه ذلك : (قوله 

) سـاعة (أي من الكلمات السـابقة الدالـة علـى ظـرف زمـان ، ومـن ذلـك كلمـة 
  .وحنومها ) حلظة(و

وظرف المكان ھو اسم المكان المنصوب :(-يرحمه �  -قال اْلُمَصن+ف 
  )’في‘يربتقد

  :يتعلق به شيئان 
  : أولهما 

‘ يف’هـو اسـم املكـان املنصـوب بتقـدير : (تعريف ظرف املكان اصطالحاً بقوله 
 .(  

  :وفيه قيود 
  .الفعل واحلرف : خيرج ) اسم(فَقْيد   •
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  .الزمان : خيرج ) املكان(وقـَْيد  •
  .املخفوض واملرفوع: خيرج ) املنصوب(وقـَْيد  •
  .ما ُقدر فيه غريها أو ما ال يصلح تقديرها فيه : ج خير ) ‘يف’بتقدير (وقـَْيد  •

  :ومثال ذلك 
  .َوقـَْفُت يف مكاٍن أََماَم زَْيٍد : والتقدير . َوقـَْفُت أََماَم زَْيٍد  

  :والثاني 

  :فيه ذكٌر لكلماٍت هي أمثلة على ظرف املكان 

  : أوهلا 
  .خلف: و ضد وهو ما كان يف مكان قـَُبالََتك وُقدامك وه) أََمامَ (كلمة 
  :ومثاهلا 

  .  ظرف مكان : َوقـَْفُت أََماَم زَْيٍد ، إذ كلمة أََماَم 
  :إعراا 
  .فعل وفاعل : َوقـَْفُت 
ـــاَم  ـــٍد : أََم ظـــرف مكـــان منصـــوب بالفتحـــة الظـــاهرة علـــى آخـــره وهـــو مضـــاف وزَْي

  .مضاف إليه خمفوض بالكسرة الظاهرة على آخره 
  .تأيت وهكذا يـَُقال يف بقية األمثلة اليت 

  :وثانيها 
ام وأمام وهي مبعىن : ضد : ويـُْقَصُد ا ) خلف(كلمة  وراء : ُقد.  
  :ومثاهلا 

  .َوقـَْفُت خلف زَْيٍد  
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  -

  :وثالثها 
  .معىن أمام ، وسبق : ويـُْقَصُد ا ) ُقدام(كلمة 
  :ومثاهلا 

ام زَْيٍد  َوقـَْفُت ُقد.  

  :ورابعها 
  .ف وسبق معىن خل: ويـُْقَصُد ا ) وراء(كلمة 
  :ومثاهلا 

  .َوقـَْفُت وراَء زَْيٍد 

  :وخامسها 
: مـا كـان عاليـاً ، ضــد السـْفل واالخنفـاض ، وقيــل: ويـُْقَصـُد ــا ) فـوق: (كلمـة 

  . فوقه : هو كل ما عال شيئاً قيل له ) فوق(
  :ومثاهلا 

  .اسم اْلُمرتِفع من األرض دون اجلبل : َوقـَْفُت فوَق التل ، والتل 

  : وسادسها
  .وسبق ) فوق(ضد : ويـُْقَصُد ا ) حتت(كلمة 
  :ومثاهلا 

  .َوقـَْفُت حتَت ظل شجرٍة 

  :وسابعها 
  .وحنومها ) جبوار(أو ) قريب(معىن : ويـُْقَصُد ا ) عند(كلمة 
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  -

  :ومثاهلا 
  .َوقـَْفُت عند الكعبة داعياً 

  :إعراا
والكعبـة  ظرف زمان منصوب بالفتحة الظـاهرة علـى آخـره وهـو مضـاف ،: عند  

  .مضاف إليه : 
  .حال منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره : داعياً 

  :وثامنها 
سـرُت مـع (معىن املعيـة املتعلـق مبكـان ، يف حنـو قولـك : ويـُْقَصُد ا ) مع(كلمة 

هنــا حــرف ، إمنــا أدخلــه اْلُمَصــنف يف ظــرف املكـــان ) مــع(، و) الــنجم يف ليــل ــيم
  .يف حنو املثال السابق  مبعىن املعية وهي صفة ظرفية ،

  :وتاسعها 
  ) .مقابل: (ويـُْقَصُد ا ) إزاء(كلمة 
  :ومثاهلا 

  .َوقـَْفُت إزاء زَْيٍد 

  :عاشرها 
) مقابل(و) جتاه: (من َحذا حيذو ِحذاًء وَحْذواً ، وله معان منها ) حذاء(كلمة 

.  
  :ومثاهلا 

  .َوقـَْفُت حذاء زَْيٍد 



  صالح األسمري: لفضيلة الشيخ   إيضاح المقدمة اآلجرومية

  -

  :حادي عشر 
  .وسبق ) إزاء(معىن : ا  ويـُْقَصدُ ) تلقاء(كلمة 
  :ومثاهلا 

  .َوقـَْفُت تلقاء زَْيٍد 

  :ثاني عشر 
اإلشـارة إىل مكـان بعيـد ، أبعـد مـن : بفتح الثاء املثلثة ، ويـُْقَصُد ا ) َمث (كلمة 

  ) .هنا(اإلشارة بكلمة 
  :ومثاهلا 

  .ذهبُت َمث يا زَْيُد ، أي يف ذلك املكان 

  :ثالث عشر
  .اإلشارة إىل مكان قريب : اهلاء ، ويـُْقَصُد ا  بضم) ُهنا(كلمة 
  :ومثاهلا 

  .َوقـَْفُت ُهنا يا زَْيُد 
  ) وما أشبه ذلك: (قوله 

  .أي من األمثلة السابقة الدالة على الظرفّية املكانّية 
  ) .ميني(و) مشال(كلمة : ومن ذلك 

  :مثاهلا 
  .َوقـَْفُت مشال زَْيٍد أو ميني زَْيٍد 

  :إعراا 
  .فعل وفاعل : ُت َوقـَفْ 
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  -

ظرف مكان منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره ، وكذلك ميني ، ومشال : مشال 
  .وميني مضاف ، وزَْيٍد مضاف إليه جمرور بالكسرة الظاهرة على آخره 
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  -

  باب الحال
  )باب الحال( -يرحمه �  -قال اْلُمَصن+ف 

  :يتعلق به شيئان 
  :أولهما 

) وأصـلح بـاهلم( صفة واهليئة والبال ، ومنـه قولـه تعـاىل ال: تعريفه لغة ؛ إذ احلال 
  .أي حاهلم 
  :والثاني 

  .هذا حال ، وهذه حال ، وتأنيثها أفصح : احلال ُتذَكُر وتـَُؤنُث ، فيُـَقال 
  .يف آخره تاء التأنيث املتحركة ) حالة(وقد يأيت لفظها مؤنثاً ، وهو 

  )الخCCھو اBسم : الحال : (قوله 

  :ه شيئان يتعلق ب
  :أولهما 

ـــــبهم : (تعريـــــف احلـــــال اصـــــطالحاً بقولـــــه ـــــر ملـــــا ان هـــــو االســـــم املنصـــــوب اْلُمَفس
  ).اهليئات

  :وفيه قيود 
  .احلرف والفعل : خيرج ) االسم(فَقْيد   •
  . املرفوع واملخفوض: خيرج ) املنصوب(وقـَْيد  •
  .اْلُمَفسرغري : خيرج  -بتشديد السني املهملة مع كسرها  -) اْلُمَفسر(وقـَْيد  •
  .ما انبهم من الذوات : خيرج ) ملا انبهم من اهليئات(وقـَْيد  •

  :والثاني 

  .استغلق واستبهم : أي َخِفَي ، ويـَُقال ) انبهم(معىن كلمة 
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  -

وانتقد هذا اللفظ على اْلُمَصنف ألنه ال يُعَرف يف اللسان العـريب ، وكـان األوىل 
  . استبهم وحنو ذلك : أن يـَُقال 

،   هيئة وهي احلالـة والصـفة املتعلقـة بـذات عاقـٍل وغـريه: يئات واحدها وكلمة اهل
  .كالغضب والركض واملشي ، وغريها من الصفات 

  )الخCجاء َزْيٌد راكباً وركبت الفرس ُمْسَرجاً : نحو قولك (قوله 

  :فيه ذكر أمثلة 

  :أوهلا 
  .هي احلال ) راكباً (جاء زَْيٌد راكباً ، كلمة 

  :إعرابه 
  .فعل وفاعل : زَْيٌد جاء 
  .حال منصوبة بالفتحة الظاهرة على آخره : راكباً 

  :وثانيها 
. أسرج الفـرس : هي احلال ، من قوهلم ) ُمْسَرجاً (كلمة . ركبُت الفرس ُمْسَرجاً 

ـــرْج ، وهـــو اســـم شـــيٍء يوَضـــع علـــى ظهـــر الفـــرس لـــيجلس عليـــه  إذا وضـــع عليهـــا الس
  .راكب الفرس 

  :إعرابه 
  .وفاعل فعل : ركبت 
  .مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره : الفرس 
  .حال منصوبة بالفتحة الظاهرة على آخره : ُمْسَرجاً 

  :ثالثها 
هي احلال ، وهي حتتمل هنا أن تعـود علـى ) راكباً (لقيُت عبد اهللا راكباً ، كلمة 
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  -

أن تعــود علــى  واملعــىن أن الفاعــل هــو الــذي كــان راكبــاً ، وحتتمــل) لقيــتُ (يف ) التــاء(
  .هو الذي كان راكباً  -وهو عبد اهللا  -واملعىن أن املفعول به ) عبد اهللا(

  :إعرابه 
  .فعل وفاعل : لقيت 

عبـــد مفعـــول بـــه منصـــوب بالفتحـــة الظـــاهرة علـــى آخـــره وهـــو مضـــاف : عبـــد اهللا 
  .ولفظ اجلاللة مضاف إليه خمفوض بالكسرة الظاهرة على آخره 

  .حة الظاهرة على آخره حال منصوب بالفت: راكباً 
  ) الخ C وB يكون الحال : (قوله 

  :فيه إشارة إىل صفات تتعلق باحلال ناسب املبتدئ أن تذكر له 
  :أولها 

يف قولــــك ) ُمْســــَرجاً (أن احلــــال ال يكــــون إال نكــــرة ، هــــذا يف األصــــل ، فكلمــــة 
  .عارفأي امل -نكرة ألا لَْيَسْت من املعارف وسبقت ) ركبت الفرس ُمْسَرجاً (

  :وثانيها 

أي أنــــه جيــــوز أن ُيســــتغىن عنــــه يف ) َفْضــــَلة(كــــون احلــــال َفْضــــَلة ، ومعــــىن كلمــــة 
  .  الكالم

  :بيانه 

، جيــوز أن تســـتغين عنهـــا ) ركبــت الفـــرس ُمْســـَرجاً : (يف قولـــك ) ُمْســـَرجاً (كلمــة   
  .ركبت الفرس : فتقول 

  ) B يكون إB بعد تمام الك8م: (وفي قول اْلُمَصن+ف 

مـــا مت : ومتـــام الكـــالم يعـــين ) َفْضـــَلة(رة إىل هـــذه الصـــفة ، وهـــي صـــفة كونـــه إشـــا
  .الكالم به كالفاعل للفعل واخلرب للمبتدأ وحنومها 
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  -

  :وثالثها 

كون صاحب احلال معرفة ، وسبق معىن املعرفة وأنواعها وذلك ألن احلال نكـرة 
  .عاقلة  أُرجع إىل ذات عاقلة أو غري عاقلة أي سواء أكانت عاقلة أم غري
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  باب التمييز
  )باب التمييز : (قوله 

  :يتعلق به شيئان 
  :أحدهما 

  .إذ هو من ميز الشيء متييزاً إذا فصله عن غريه : تعريفه لغة 
  : والثاني 

  .هو االسم املنصوب اْلُمَفسر ملا انبهم من الذوات : تعريفه اصطالحاً بقوله 
  :وفيه قيود 

  .واحلرف  الفعل: خيرج ) االسم(فَقْيد  •
  . املرفوع واملخفوض: خيرج ) املنصوب(وقـَْيد  •
  .غري اْلُمَفسر: خيرج  -بتشديد السني املهملة مع كسرها  -) اْلُمَفسر(وقـَْيد  •
  .ما مل يكن كذلك : خيرج ) ملا انبهم من الذوات(وقـَْيد  •

  .وما يتعلق ا ) انبهم(وسبق معىن كلمة 
هـــي : وذات الشـــيء حقيقتـــه ، ويـَُقـــال وهـــي أنثـــى ذو ، ) ذات(والـــذوات مجـــع 

  .العني الشاخصة 
. وذا يتبني الفرق بني التمييز واحلال ، ألن التمييز يـَُفسر ما َخِفَي مـن الـذوات

  .واحلال يُفسر ما خفي من هيئات الذوات 
  )الخCَتَصب�َب َزْيٌد عرقاً ، وَتَفق�أ بكر شحماً : نحو قولك : ( قوله 

  :فيه ذكر ألمثلة 

  :أوهلا 
  ) .عرقاً (َتَصبَب زَْيٌد عرقاً ، إذ التمييز فيه هو كلمة 
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  :إعرابه 
  .فعل : َتَصبَب 

  .فاعله : وزَْيٌد 
  .متييز منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره : عرقاً 

  :وثانيها 
  ) .شحماً (تـََفقأ بكٌر شحماً ، إذ التمييز كلمة 

  :إعرابه 
  .فعل وفاعل : تـََفقأ بكر 

  .متييز منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره : حماً وش

  :وثالثها 
  ) .نفساً (طاب ُحمَمٌد نفساً ، إذ التمييز كلمة 

  :إعرابه 
  .فعل وفاعل : طاب ُحمَمٌد 

  .متييز منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره : نفساً 

  :رابعهاً 
  ) .غالماً (إذ التمييز كلمة . اشرتيت عشرين غالماً 

  : إعرابه 
  .فعل وفاعل : اشرتيت 
مفعول به منصـوب باليـاء ألنـه ملحـق جبمـع املـذكر السـامل ، والنـون فيـه : عشرين 

  .عوض عن التنوين يف االسم املفرد 
  .متييز منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره : غالماً 
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  :خامسها 
  ) .نعجة(ملكت تسعني نعجة ، إذ التمييز كلمة 

  :إعرابه 
  .فعل وفاعل : ملكت 

  .مفعول به : سعني ت
  .متييز منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره : نعجة 

  :سادسها 
  ) .أباً (إذ التمييز كلمة . زَْيٌد أكرم منك أباً 

  : إعرابه 
  .مبتدأ : زَْيٌد 

  .خرب : أكرم 
  .جار وجمرور : منك 

  .متييز منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره : أباً 

  :سابعها 
  ) .وجهاً (إذ التمييز كلمة .  زَْيٌد أمجل منك وجهاً 

  : إعرابه 
  .مبتدأ : زَْيٌد 

  .خربه : أمجُل 
  .جار وجمرور : منك 
  .متييز منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره : وجهاً 
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  )وB يكون إB نكرة وB يكون إB بعد تمام الك8م: ( قوله 

  :فيه ذكر صفتني تتعلقان بالتمييز 

  : األولى 

  .كون التمييز نكرة 
  . إذ التمييز يف األمثلة السبعة السابقة لَْيَس معرفة وسبقت املعارف بل هو نكرة

  : الثانية 

كــون التمييــز َفْضــَلة ، وهــو مــا يصــح االســتغناء عنــه وحيصــل متــام الكــالم بدونــه 
  ) .بعد متام الكالم: (وِإلَْيِه أشار اْلُمَصنف بقوله 

مـن الفاعـل للفعـل واخلـرب للمبتـدأ ومعىن متام الكالم أي ما يـتم أصـل الكـالم بـه 
  .وحنومها 
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  باب اBستثناء
  ) باب اBستثناء: ( -يرحمه �  -قال اْلُمَصن+ف 

  :يتعلق به شيئان 
  :أحدهما 

  .استثنيت كذا مما معي إذا أخرجته : تعريفه لغة ، إذ هو مبعىن اإلخراج ، تقول 
  :والثاني 

كـل اسـم جـاء بعـد إال وأخواـا : هـا وللنحاة فيه عبارات من: تعريفه اصطالحاً 
.  

  :مثاله 
  .قام القوم إال زيداً 

) إال(وأداة االسـتثناء ) القـوم(واملسـتثىن منـه هـو كلمـة ) زيـداً (فاملستثىن هو كلمـة 
.  

  )وحروف اBستثناء ثمانية( -يرحمه �  -قال اْلُمَصن+ف 

  :يتعلق به شيئان 
  :أولهما 

بثمانيــة واجلمهــور علــى خالفــه ، إذ يزيــدون علــى  فَيــِه َحْصــٌر ألدوات االســتثناء
  ) .ال يكون(و) لَْيسَ (ذلك بـ 

  :ثالث لغات ) حاشا(ويف كلمة 
  ).حاشا(بإثبات األلفني بعد احلاء املهملة وبعد الشني املعجمة : األوىل  •
بإثبــــات األلــــف الثانيــــة ، مــــع حــــذف األوىل الــــيت بعــــد احلــــاء املهملــــة : والثانيــــة  •

  ).حشا(
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عكسها ، وهي بإثبات األلف بعد احلـاء املهملـة مـع حـذف الـيت بعـد :  والثالثة •
  ) .حاش(الشني املعجمة 

  :والثاني 

ولَــْيَس األمــر كــذلك ) حــروف االســتثناء: (جعلــه أدوات االســتثناء حروفــاً بقولــه 
  :بل هي أقسام 

  :أوهلا 
  .ويكون مبنياً على الفتح ال غري ) إال (ما هو حرف باتفاق ، وهو 

  :ها وثاني
  ) .لَْيسَ (ما هو فعل باتفاق ، وهو 

  : وثالثها 
  ) .سوى بلغاا(و) غري(ما هو اسم باتفاق ، وهو 

  :وقد ذكر اْلُمَصنف ثالث لغات فيها 
  .بكسر السني املهملة بعدها واو ُمث ألف مقصورة  -ِسَوى : األوىل  •
  .ُسوى كاألوىل ولكن بضم السني املهملة : والثانية  •
  .َسَواء كسماء : والثالثة  •

  .وهي ِسواء على وزن بِناء : وينضاف إليها لغة رابعة 
  .خال وعدا وحاشا : ما تردد بني احلرفية والفعلية وهي : ورابعها  •

  )الخCCفالمستثنى بإB ينصب إذا كان الك8م تاماً موجباً : ( قوله 

  :ام وأخواا وحاصله يرجع إىل أحك) إال(فيه ذكر ألحكام املستثىن بعد 
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  :أولها 

أن يكــون املســـتثىن جمــروراً مطلقـــاً ويكــون إعرابـــه حينئــذ مضـــافاً إليــه ، وذلـــك يف 
  : حالتني

  :األوىل 
  ) .غري(إذا جاء بعد كلمة 

  .مستثىن ) زَْيدٍ (فكلمة . جاء القوم غري زَْيٍد : مثاله 
  :إعرابه 

  .فعل وفاعل : جاء القوم 
ه لالسـتثناء وهـو مضـاف ، وكلمـة اسم منصوب بالفتحة الظاهرة علـى آخـر : غري 

  .مضاف إليه خمفوض بالكسرة الظاهرة على آخره ) زَْيدٍ (

  : والثانية 
  .إذا جاء بعد كلمة سوى ولغاا 

  .جاء القوم سوى زيد ، إذ املستثىن كلمة زيد : ومثاله 
  :إعرابه 

  .فعل وفاعل : جاء القوم 
وذلك لالستثناء ، وهـو مضـاف  اسم منصوب بالفتحة اْلُمَقدرَة للتعذر ،: ِسوى 

  .مضاف إليه جمرور بالكسرة الظاهرة على آخره) زَْيدٍ (، وكلمة 
  :تنبيه 

) إال(آخــر حــرف فيهــا يعــرب إعــراب املســتثىن بعــد ) غــري وســوى ولغاــا(كلمــة 
  .ويأيت 
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  :وثانيها 

  :ما يعرب تارة امساً جمروراً وتارة مفعوًال منصوباً وذلك يف حالتني 

  :األوىل 
لكــن مــع اقــرتان . ا دخــل علــى املســتثىن فعــل خــال أو عــدا أو حاشــا ولغاــا إذ

واملســتثىن بعـــدها ال ) مــا خـــال مــا عــدا مـــا حاشــا(املصــدرية بتلـــك األفعــال أي ) مــا(
يكــون إال منصــوباً علــى املفعوليــة ألــا أفعــال ماضــية فاعلهــا ضــمري مســترت ُمَقــدر ، 

  .ومفعوهلا هو املستثىن 
  .لقوم ما حاشا زيداً ما خال زيداً ما عدا زيداً جاء ا: مثال ذلك 

  :إعرابه 
  .فعل وفاعل : جاء القوم 

  .مبنية على السكون أو الفتح على قول يف َحمَّل َرْفع مبتدأ : ما املصدرية 
ـــة علـــى الســـكون : خـــال وحاشـــا وعـــدا  . وقيـــل علـــى الفـــتح . أفعـــال ماضـــية مبني

  ) .هو(والفاعل ضمري مسترت تقديره 
خــال (مفعــول بــه منصــوب بالفتحــة الظــاهرة علــى آخــره ، واجلملــة الفعليــة : زيــداً 

  .يف َحمَّل َرْفع خرب املبتدأ ) زيداً حاشا زيداً عدا زيداً 

  :والثانية 
وذلــــك إذا مل يــــأِت مــــع خــــال وعــــدا وحاشــــا مــــا . مــــا جــــاز فيــــه النْصــــب واجلــــر 

  :املصدرية ، فيجوز وجهان 
  :أوهلما 

  .وحنومها) إىل ومن(تلك األفعال حروف جر كـاجلر للمستثىن ، إذ تكون 
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  :مثاله 
  .جاء القوم عدا زيٍد خال زَْيٍدٍ◌ حاشا زَْيٍد 

  :إعرابه 
  .فعل وفاعل : جاء القوم 

  .حرف جر مبين على السكون أو الفتح على قول : حاشا ، عدا ، خال 
  .اسم جمرور بالكسرة الظاهرة على آخره : زَْيٍد 

  :والثاين 
ملفعولّية ، فتكون األفعال وهي خال وعدا وحاشـا فعـًال ماضـياً هلـا النْصب على ا

  .فاعل ُمَقدر مسترت ، واملستثىن مفعوٌل هلا 
  :مثاله 

  .جاء القوم عدا زيداً خال زيداً حاشا زيداً 
  :إعرابه 

  .فعل وفاعل : جاء القوم 
ري فعـل مـاٍض مبـين علـى الفـتح أو السـكون ، والفاعـل ضـم: عدا ، خال ، حاشا 

  .مسترت تقديره هو 
  .مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره : زيداً 

  :وثالثها 

  :حكم املستثىن بعد إال وهو على أحوال 

  :احلالة األوىل 
أي ذكـر فيـه املسـتثىن منـه ) تامـاً (معىن قـول النحـاة . إذا كان الكالم تاماً موجباً 

  .داً جاء القوم إال ُحمَم : وهو كلمة القوم يف قولك 
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: أي مثبتــاً ، وضــد املثبــت ثالثــة أشــياء  -بفــتح اجلــيم  -) موَجبــاً (ومعــىن قــوهلم 
  .النهي والنفي واالستفهام ، ويدخل يف النهي الدعاء 

  :ومثال املثبت 
ال ـي وال نفـي ) إال (َحْيـُث مل يـدخل علـى اجلملـة قبـل ) . جاء القوم إال زيداً (

أن : يف هــذه احلالــة ) إال(وحكــم املســتثىن بعــد .  وال دعــاء وال اســتفهام فكــان مثبتــاً 
  .يكون منصوباً 

  :مثاله 
  .جاء القوم إال زيداً 

  : إعرابه 
  .فعل وفاعل : جاء القوم 

  .حرف استثناء مبين على الفتح : إال 
  .مستثىن منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره : زيداً 

  :احلالة الثانية 
  :ثبت كاملنفي فيجوز فيه حكمان أن يكون الكالم تاماً لكنه غري م

  .النْصب على االستثناء كاحلالة السابقة : األول 
  :مثاله 

  .مل يأِت القوم إال زيداً : وكذلك . ما جاء القوم إال زيداً 
  :فإعراب الثانية 

  .مل حرف جزم مبين على السكون : مل 
  .فعل مضارع جمزوم حبذف حرف الِعلة : يأت 
  .بالضمة الظاهرة على آخره فاعل مرفوع : القوم 
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  .حرف استثناء مبين على الفتح : إال 
  .مستثىن منصوب وعالمة نْصبه الفتحة الظاهرة على آخره : زيداً 

  :البدل : والثاين 
  .وذلك بأن يكون بدًال من املستثىن منه فيأخذ حكمه َرْفعاً أو نْصباً أو خفضاً 

  :مثاله 
  .مل يأِت القوم إال زيٌد 

  :إعرابه 
  ) .القوم(مرفوعة ألنه بدل من كلمة ) : زَْيدٌ (كسابقه إال أن كلمة 

  :احلالة الثالثة 
) ناقصـاً (أن يكون الكالم ناقصاً سواء أكان منفياً أو مثبتاً ، ومعىن قول النحـاة 

) مـا جـاء القـوم إال زيـداً : (يف قولـك ) القـوم(أي أن املستثىن منه حمذوف وهو كلمـة 
ــــُث حتــــذف فتقــــول  ــــدٌ : (َحْي ، وحكمهــــا هــــو حبســــب موقعهــــا مــــن ) مــــا جــــاء إال زَْي

  .غري موجودة ) إال (اإلعراب كأن 
  :مثاله 

  .ما قام إال زَْيٌد 
  .فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره ألنه هو الذي قام : زَْيٌد 

  .ما مررت إال بَزْيٍد : وكقولك 
  .جار وجمرور : بَزْيٍد 

  .ما رأيت إال زيداً : وكقولك 
  .مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره : اً زيد
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  :فائدة 

هذه احلالة الثالثة ُيَسميها النحاة باالستثناء املفرغ ، وسبب التسمية أن املستثىن 
بـل فـرغ : وقيـل . فرغ من عامل االستثناء ، ولذا أُعـرب حبسـب موقعـه مـن اإلعـراب 

  ) .إال(للعمل فيما بعد ) إال(ما قبل 
وهـــي مـــا  -يرمحـــه اهللا  -إىل احلالـــة الثالثـــة حالـــة مل يــذكرها اْلُمَصـــنف  وينضــاف

أن يكــــون ) االســــتثناء املنقطــــع(ُيَســــميه النحــــاة باالســــتثناء املنقطــــع ، ومعــــىن قــــوهلم 
  .املستثىن لَْيَس من املستثىن منه بل هو منقطع عنه منفصل عنه 

  :مثاله 
لَْيَسْت من املستثىن منه ألن املستثىن منه ) محاراً (إذ كلمة . جاء القوم إال محاراً  

  .من بين آدم ، واملستثىن من البهائم ، وحكم هذه احلالة هو َنْصب املستثىن دوماً 

  :مثاله 
  .جاء القوم إال محاراً 

  .ما جاء القوم إال محاراً : أو 
  : إعرابه 

  .مستثىن منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره ) محاراً (كما سبق ، وكلمة 
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  ’B ‘ باب 
  )’B ‘ باب ( -يرحمه �  -قال اْلُمَصن+ف 

  :يتعلق به شيئان 
  :أولھما 

وهـو مـا كـان  -وسبق معىن اسـم اجلـنس  -هنا ال النافية للجنس ) ال(يـُْقَصُد بـ 
ٍ يف جنسه كرجل وحنوه  شائعاً غري ُمَعني.  

  :والثاني 

  : قسمان ) ال(وهو أن ) ال(يتعلق حبكم 

  :األول 

وَدل علـــى  �مـــا منعــك أال تســـجد  �] : األعـــراف[الزائــدة كقولـــه تعــاىل يف ال 
  .والزائدة كعدم وجودها  �أن تسجد  �إذ فيها ] ص[أا زائدة قوله تعاىل يف 

  :وأما الثاني 

  :غري الزائدة وهي نوعان ) ال(فـ 

  :النوع األول 
ــــك  ــــة كقول ــــة والدعائي ــــة كالناهي ــــا حمَُ : ال غــــري النافي ــــُد ال ختــــرْج ي وهــــذه غــــري . م

  ) .ال(مقصودة يف باب 

  :والثاني 
  ال النافية وهلا حاالن 

  :احلال األوىل 
  .أن تكون غري عاملة ، وهذه غري مقصودة يف باب ال 
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  :واحلال الثانية 
  :أن تكون عاملة ، وعملها على جهتني 

  .أن تعمل عمل لَْيَس وهذا نادر ولَْيَس مقصوداً يف باب ال : األول  •
فلهــا يف هــذا . وهــذا هــو املقصــود مــن بــاب ال ) إن (أن تعمــل عمــل : انيــة والث •

امسهــا منصــوب وخربهــا مرفــوع ، وهــي ال تعمــل هــذا ) إن (البــاب اســم وخــرب كـــ 
  .شيئا منها  -يرمحه اهللا  -العمل إال بشروط ، ذكر اْلُمَصنف 

  )الخCتنصب النكرات بغير التنوين ] B[ اعلم أن : (قوله 

  : ه شيئان يتعلق ب
  : أولهما 

عنــد دخوهلــا علــى اجلمــل االمسيــة ) إن (، وهــو كحكــم ) ال(يف بــاب ) ال(حكــم 
  ) .ال(لكن ختالفها يف أا ال تدخل على معرفة أي 

  :الثاني 

  ) :ال(ذكر شروط تتعلق بباب 
جـــار : وامسهـــا النكـــرة ) ال(امسهـــا النكـــرة فـــال يفصـــل بـــني ) ال(منهـــا أن تباشـــر  •

  . ه وجمرور أو حنو 
باجلــــار ) رجــــل(وكلمــــة ) ال(فقــــد فصــــل بــــني . ال يف الــــدار رجــــٌل : كقولــــك 

  ) .رجل(فرُِفَعت كلمة . غري عاملة ) ال(وارور ولذا كانت 
  .أال تكرر ال ألا إن تكررت جاز إعماهلا وإلغاؤها : ومنها  •

وكلمــة ) رجــل(فيجــوز أن تنصــب كلمــة . ال رجــٌل يف الــدار وال امــرأٌة : مثالــه 
فرتفـــع  ) ال(وجيـــوز أن تلغـــي ) إن (وذلـــك عنـــد إعمـــال ال عمـــل ) رأةامـــ(

  ) .امرأة(وكلمة ) رجل(كلمة 
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  :الذي توفرت فيه الشروط ) ال(ومثال باب 
  . ال رجَل يف الدار : قولك 
  .حرف مبين على الفتح أو السكون ) : ال(فكلمة 
  .مبين على الفتح يف َحمَّل َنْصب اسم ال : رجَل 

  ) .ال(ار وجمرور يف َحمَّل َرْفع خرب ج: يف الداِر 
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  باب المنادى
  )باب المنادى : (قوله  

  :يتعلق به شيئان 
  :أحدهما 

بفتح الدال املهملـة مـع ألـف مقصـورة بعـدها  -تعريف املنادى لغة ؛ إذ املناَدى 
  .ناديُت زيداً إذا طلبته :  تقول. من النداء وهو الطلب -

  :والثاني 

أو أحـد ) يا(كل اسم وقع عليه الطلب حبرف : حاً وهو تعريف املنادى اصطال
  .حروف النداء 

  :مثاله 
  .يا زَْيُد قم 

  ) .يا(منادى ألن الطلب وقع عليه ، وكان حبرف نداء وهو ) : زَْيد(فكلمة 
  )Cالمنادى خمسة أنواع : (قوله 

  :يتعلق به شيئان 
  :أولهما 

النحاة ، ودليله االستقراء قاله َحْصر املنادى يف أنواع مخسة ، وعلى هذا مجهور 
  ] .اهلمع[السيوطي يف 

  :والثاني 

  :فيه تعداد األنواع اخلمسة 

  :أوهلا 
 ٍ علــى ُمَعــني واملفــرد ضــده . املفــرد الَعَلــم وســبق معــىن الَعَلــم ، وهــو كــل اســم َدل
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  .اجلملة وشبه اجلملة 
  .و ذلك وحن) يا زيدان يا زيدون يا مسلمون أفيقوا: (فمن املفرد قولك 

  :والثاني  
أي مـا قصـدت مـن ) املقصـودة(النكرة املقصودة ، سبق معىن النكرة ، أما كلمة 

  . -بكسر الدال املهملة  -قبل املناِدي 
  :مثاله 

نكـرة ، ولكنهـا قصـدت يف اخلطـاب السـابق ومعرفـة  ) : رجـل(فكلمة . يا رجُل 
  .كوا مقصودة مبقتضى القرائن اللفظية أو احلالية 

  :ها وثالث
  .النكرة غري املقصودة وهي عكس ما سبق 

  :ومثاهلا 
  .يا رجًال يف الدار 

  :ورابعها 
  .املضاف ، وسبق معناه 

  :ومثاله 
  .مضاف ، وعليه وقع النداء ) : عبد. (يا عبَد اهللا 

  :وخامسها 
  .املشبه باملضاف ، أي ما كانت صورته صورة مضاف ولَْيَس مضافاً حقيقة 

  :مثاله 
افتقار عبد إىل مـا . كأا تفتقر إىل ما بعدها ) حسناً (فكلمة . خلقه يا حسناً 
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  .يا عبَد اهللا : بعدها يف قولك 
  )الخCفأما المفرد الَعَلم : (قوله 

  : فيه ذكر حلكم املنادى ، وهو أن املنادى له حكمان 
  : األول 

  :البناء على الضم ، وذلك يف حالتني 

  : األوىل 
  .املفرد الَعَلم 

  :ه مثال
  .يا إبراهيُم أقبل 

  : إعرابه 
  .حرف نداء مبين على الفتح أو السكون : يا 

  .منادى مبين على الضم : إبراهيُم 
  .والفاعل ضمري مسترت وجوباً تقريره أنت. فعل أمر مبين على السكون : أقبل 

  :الثانية 
  .النكرة املقصودة 

  .ُل أقبل يا رج: كقولك لشخص تقصده تنظر إليه وتشري إليه تقول 
  .كسابقه ِسيان : إعرابه 

  :وأما الثاني 

  :فهو النْصب ، وذلك يف أحوال ثالثة 
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  .مع املضاف : األوىل 
  .يا عبد اهللا أقبل : مثاله 

  .حرف نداء مبين على الفتح أو السكون : يا 
منادى منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره  وهو مضاف ، ولفـظ اجلاللـة : عبد 

  .مضاف إليه 
  .فاعله مسترت تقديره أنت . فعل أمر مبين على السكون : بل أق

  .املشبه باملضاف : والثانية 
  .يا حسناً وجهه : ومثاله 
  : إعرابه 

  .حرف نداء مبين على الفتح أو السكون : يا 
  .منادى منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره : حسناً 
  .دأ مضاف ومضاف إليه يف َحمَّل َرْفع خرب أو مبت: وجهه 

  .النكرة غري املقصودة : والثالثة 
  .يا رجًال يف الدار : ومثاله 
  :إعرابه 

  .حرف نداء مبين على الفتح أو السكون : يا 
  .منادى منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره : رجًال 

  .جار وجمرور : يف الدار 
  :فائدة 

ـــان علـــى : (قولـــه  -يرمحـــه اهللا  -اســـتُنِكر علـــى اْلُمَصـــنف  الضـــم مـــن غـــري فيبني
ألن البنـاء ال يدخلـه ) . يُبنيان(يُغين عنها كلمة ) من غري تنوين(، ألن كلمة ) تنوين
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  .التنوين 
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  باب المفعول من أجله
  )باب المفعول من أجله( -يرحمه �  -قال اْلُمَصن+ف 

  :يتعلق به شيئان 
  :أولهما 

  .جله واملفعول له يتعلق بلقبه َحْيُث يلقب باملفعول من أجله واملفعول أل 
  :والثاني 

ـــُث ذكـــره اْلُمَصـــنف بقولـــه  االســـم املنصـــوب الـــذي يـــذكر بيانـــاً : (يف تعريفـــه َحْي
  ) .لسبب وقوع الفعل

  .وفيه قيود 
  .الفعل واحلرف : خيرج ) االسم(فَقْيد  •
  . املرفوع واملخفوض: خيرج ) املنصوب(وقـَْيد  •
مـــا مل يكـــن كـــذلك مـــن : رج خيـــ) الـــذي يـــذكر بيانـــاً لســـبب وقـــوع الفعـــل(وقـَْيـــد  •

  .املفعوالت وغريها 
  :مثاله 

  .مفعوٌل ألجله ) إجالالً (فكلمة . قام زَْيٌد إجالًال لَعْمٍرو 
  :إعرابه 

  .مفعول ألجله جمرور : إجالًال 
  .جار وجمرور : لَعْمٍرو 

  :مثال آخر 
  .مفعول ألجله ) ابتغاء(كلمة . قصدتك ابتغاَء معروفك 
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  :إعرابه 
ـــاء ضـــمري فعـــل : قصـــد  مـــاٍض مبـــين علـــى الســـكون التصـــاله بضـــمري الرفـــع ، والت

متصل مبين على الضم يف َحمَّل َرْفع فاعـل ، والكـاف ضـمري متصـل مبـين 
  .على الفتح يف َحمَّل َنْصب مفعول به 

ــــه أو مفعــــول مــــن أجلــــه منصــــوب بالفتحــــة : ابتغــــاء  مفعــــول ألجلــــه أو مفعــــول ل
  .الظاهرة على آخره ، وهو مضاف 

  .مضاف والضمري املتصل يف َحمَّل خفض مضاف إليه :  ومعروف
  :تنبيه 

  .املفعول ألجله ال يكون إال قلبياً يعين من أفعال القلوب وِعَلل القلوب 
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  باب المفعول معه
  )باب المفعول معه: (قوله 

  :يتعلق به شيئان 
  :أحدهما 

ب الــذي يُــذكر االســم املنصــو : (يتعلــق بتعريفــه ، وهــو مــا ذكــره اْلُمَصــنف بقولــه 
  ) .لبيان من فُعل معه الفعل

  :وفيه قيود 
  .الفعل واحلرف : خيرج ) االسم(فَقْيد  •
  . املرفوع واملخفوض: خيرج ) املنصوب(وقـَْيد  •
مــا عــداه مــن املفعــوالت : خيــرج ) الــذي يــذكر لبيــان مــن فُِعــَل معــه الفعــل(وقـَْيــد  •

  .وغريها 
  :ومثاله 

  . مفعول معه لوجود القيود السابقة فيه) يشاجل(إذ كلمة . جاء األمُري واجليَش 

  :والثاني 

فيـه ) جاء األمُري واجليَش ، واستوى املاء واخلشـبةَ : حنو قولك : (قول اْلُمَصنف 
  :ذكر مثالني 

  :األول 
  .مفعول معه ) اجليش(جاء األمري واجليَش ، إذ كلمة 

  :إعرابه 
  .فعل وفاعل : جاء األمُري 

  .املعية  حرف يدل على: والواو 
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  .مفعول معه منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره : اجليَش 

  :والثاني 
  .مفعول معه ) اخلشبة(إذ كلمة . استوى املاُء واخلشبَة 

  :إعرابه 
  .فعل وفاعل : استوى املاء 

  .حرف يدل على املعية : الواو 
  .مفعول معه منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره : اخلشبَة 
  :تنبيه 

إذا ذُِكــــَرت ال لبيــــان مــــن فُِعــــَل معــــه الفعــــل كانــــت ) اخلشــــبة(و) اجلــــيش(كلمــــة 
  .يكون حرف عطف ) الواو(معطوفة على ما سبقها آخذًة ُحكمه ، و

  :مثاله 
  .أي جاء األمُري وجاء اجليُش وسبق باب العطف . جاء األمُري واجليُش 

  )الخ Cوأما خبر كان وأخواتھا : ( -يرحمه �  -قال اْلُمَصن+ف 

اإلشـــارة إىل أن بقيـــة األمســـاء املنصـــوبة قـــد ســـبق الكـــالم عنهـــا ســـواء : حاصـــله 
، أم  ) ظَـــن وأخواـــا(، و) إن وأخواـــا(، و) كـــان وأخواـــا(أكانـــت مـــن النواســـخ كــــ

  .كانت من التوابع كالنعت والعطف وما إىل ذلك 
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باب مخفوضات 
  ا0سماء

  )باب مخفوضات ا0سماء(قوله 

  :يتعلق به شيئان 
  : أولهما 

هـــذا : تعريفهـــا لغـــة ؛ إذ هـــي مـــأخوذة مـــن اخلفـــض وهـــو ضـــد االرتفـــاع ، تقـــول 
  .مكان منخفض أي غري مرتفع وفيه ُسْفل 

  :والثاني 

داللة على أن اخلفـض خـاص باألمسـاء ) خمفوضات األمساء: (يف قول اْلُمَصنف 
  .وسبق 

مخفوض  بالحذف ومخفوض : المخفوضات ث8ثة أقسام : (قوله 
  )اLضافة وتابٌع للمخفوضب

  :يتعلق به شيئان 
  :أولهما 

ودليلــه االســتقراء كمــا قالــه ابــن هشــام وغــريه ، . تعيينــه املخفوضــات بأــا ثالثــة 
: إال أن بعضهم زاد قسـماً رابعـاً ، وهـو املخفـوض باـاورة ، وميثلـون لـه بقـول القائـل

ة الظــاهرة علــى آخرهــا جمــرورة بالكســر ) َخــِرب(فكلمــة ) . هــذا جحــُر ضــب َخــِربٍ (
  .اورا ملا خفض باإلضافة وهو املضاف إليه 
  . صفة فهي داخلة يف التوابع) خرب(إال أن اجلمهور من النحاة على أن كلمة 

  :والثاني 

  : ذكره لألقسام الثالثة 



  صالح األسمري: لفضيلة الشيخ   إيضاح المقدمة اآلجرومية

  -

  : أوهلا 
  .وتأيت . املخفوض باحلرف أي حبروف اجلر وسبقت 

  : وثانيها 
  .ِعلة خفضه اإلضافة املخفوض باإلضافة ، أي 

  :ومثاله 
مضـــاف ) جحـــر(، ألن كلمـــة ) هـــذا ُجحـــُر ضـــب : (يف قولـــك ) ضـــب(كلمـــة 

  . مضاف إليه ) ضب(و
  :وليُـْعلم أن اإلضافة ال جتتمع مع شيئني 

تعريــف كمــا ســبق ، وال ) ال(الن اإلضــافة تعريــف كمــا ســبق ، و) ال: (أوهلمــا  •
  .جيتمع يف الكلمة تعريفان 

نـــوين وســـبق ، ألن وجـــود التنـــوين يف الكلمـــة يـــدل علـــى كماهلـــا يف الت: والثـــاين  •
االمسيــة ، واإلضــافة تــدل علــى نـُْقصــان الكلمــة ، فــال جيتمــع يف الكلمــة نـُْقصــان 

  .ومتام 

  : وثالثها 
املخفوض بالتبعية ، وسبقت التوابع اخلمسة من النعت والعطف والبـدل وغريهـا 

يًال واقتصر على تفصـيل الكـالم فيمـا يتعلـق ولذا مل يذكرها اْلُمَصنف بعد ذلك تفص
  .بالقسمني األولني 

  )الخCفأما المخفوض بالحرف فھو ما ُيخفض بمن وإلى : (قوله 

فيــه ذكــر للقســم األول وهــو املخفــوض حبــرف اجلــر وســبقت حــروف اجلــر ذكــراً 
  .وأعادها اْلُمَصنف هنا للمناسبة 

  . الدال على معىن االبتداء ) ِمنْ (حرف :أوهلا  •
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  .ذهبُت من البيت إىل املدرسة ، أي كان ابتداء ذهابك البيت : كقولك 
  .الدال على الغاية ) إىل(حرف : ثانيها  •

  .، أي كان غاية ذهابك املدرسة  ذهبُت من البيت إىل املدرسة: كقولك 
  .الدال على معىن ااوزة ) َعنْ (حرف : وثالثها  •

  .زته ذاهباً إذا جاو . ذهبت عن املكان بعيداً : تقول 
  .الدال على االستعالء ) على(حرف : ورابعها  •

  .كنت على الفرس واقفاً ، أي عالياً فوقه : تقول 
  .الدال على الظرفية ) يف(حرف : وخامسها  •

فـــدل علـــى أن املســـجد ظـــرف مكـــان . يف املســـجد مصـــاحُف ِعـــدة : كقولـــك 
  . للمصاحف 

  . الدال على التقليل) ُرب (حرف : وسادسها  •
  .تُقلل إخفاقه . ُرب جمتهد أخفق : كقولك 

  .حرف الباء الدال على االلتصاق وغريه : وسابعها  •
  .أخذت بالكتاب واضعاً إياه أمامي ، إذا حصل التصاق يدك به: كقولك 

  .حرف الكاف الدال على التشبيه : وثامنها  •
  .َعْمٌرو كَزْيٍد قوًة ، إذا شبهته به : كقولك 

  .ف الالم الدال على االختصاص أو اْلِملكية حر : وتاسعها  •
  .أي خيصه . هذا املفتاح هلذا الباب : كقولك : مثال االختصاص 

  .الكتاب لَِزْيٍد ، أي ُملكاً وِملكّية : قولك : ومثال اْلِملكية 
  .حروف القسم وهي الواو والباء والتاء : وعاشرها  •

  .اه تاِهللا ألجتهدن يف العلم حىت أبلغ ذر :كقولك 
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  .باِهللا يا زَْيُد أعطين الدواة ألكتب العلم : وقولك 
  .واِهللا لَريَين اهللا مين خرياً يف ميدان العلم : وكقولك 

  .حرف الواو املتعلقة بُرب : حادي عشر •
،  أي وُرب ليـــلٍ )  وليـــٍل كمـــوِج البحـــِر أرخـــى ُســـُدوَله : (كقـــول امـــرئ القـــيس 

  . ولذلك قيل واو ُرب . ة بعدها فالواو تدل على ُرب وهي ُمَقدر 
وهي تدخل على ظرف الزمان كيوم وشهر وسنة ) ُمْذ وُمْنذُ (حرف : ثاين عشر  •

  . وساعة 
  :مثاله 

  .منذ سنٍة مل أقرأ كتاباً : ُمْذ يوٍم مل أطعم حلماً ، وكقولك 
  )الخ CC: وأما ما ُيخفض باLضافة فنحو : ( قوله 

  :يتعلق به شيئان 
  : أولهما 

القســـم الثـــاين وهـــو املخفـــوض باإلضـــافة وذكـــر اْلُمَصـــنف عليـــه مثـــاًال وهـــو  ذكـــر
  ) .غالم زَْيدٍ (

  :إعرابه 
  .مضاف مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره : غالم 
يف ) غـالم زَيْـدٍ (ومجلـة . مضاف إليه خمفوض بالكسـرة الظـاهرة علـى آخـره : وزَْيٍد 

  ) .هذا(َحمَّل َرْفع خرب ملبتدأ تقديره 
  :الثاني  وأما

  :فهو ذكر قسمني للمخفوض باإلضافة 
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  :أوهلما 
. االختصـــاص أو املِلكيـــة وســـبقا : مـــا يـَُقـــدر بـــالالم ويـــدل علـــى أحـــد معنيـــني 

  .أي غالم لَِزْيٍد اختصاصاً أو ملكيًة ) غالم زَْيدٍ (وتقديره يف مجلة 

  :وأما الثاني  
ه هــو أن يكــون املضــاف وهــي مبعــىن التبعــيض هنــا ، وضــابط) ِمــنْ (فمــا يـَُقــدر بـــ

  .جزءاً من املضاف إليه 
  : مثاله 

) (، ِإْذ التقــدير ) هــذا ثــوُب َخــز : واخلــز نــوع مــن أنــواع ) هــذا ثــوٌب مــن خــز ،
  .، إذ اخلامت نوع من أنواع احلديد هنا  )خامت حديد: (الثياب وكذلك قوله 

  ) .اخل…م فالذي يـَُقدر بالال: (وإىل ما سبق أشار اْلُمَصنُف بقوله 
املتعلقـــة باملتعلقـــة ) يف(وينضـــاف إىل القســـمني الســـابقني قســـماً ثالثـــاً تـَُقـــدر فيـــه 

وذهـــــب مجاعـــــة مـــــن النحـــــاة إىل االقتصـــــار علـــــى . بالظرفيـــــة وســـــبق التمثيـــــل عليهـــــا 
  ) .يف(القسمني السابقني لصالحية االستغناء ما عن 

له سبحانه التوفيق والسداد ، وصل وبهذا نكون قد انـتهينا من شرح منت اآلجرومية ، نسأ
  .اللهم وسلَّم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
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  جدول المحتويات
 ٢  .............................................................................................  تصدير

 ٥  ............................................  .في اسم هذا العلم ، ِإْذ ِإنه ُيَسمى باسمين اثنين : أولها 
 ٥  .................................................  .أن الدارس لعلم النحو يدرس شيئين اثنين : ثانيها 
 ٥  ...........................................................................................  :ثالثها 
 ٥  ...........................................................................................  :رابعها 

 ٦  .........................................................................................  :خامسها 
 ٧  .........................................................................................  :سادسها 

 ١٠  .............................................................................................  ُمَقدَمةٌ 

 ١٠  .........................................................................................  :األول 
 ١١  .........................................................................................  :لطيفة 
 ١١  .........................................................................................  :لطيفة 
 ١٢  .........................................................................................  :الثاني 
 ١٤  .........................................................................................  :لطيفة 

 ١٥  ...........................................................  )بسم : ( -اهللا رحمه  - قال اْلُمَصنف 
 ١٥  ...................................................................................  )بسم : (قوله 
 ١٥  .....................................................................................  )اهللا: (قوله 
 ١٥  ..........................................................................  )الرحمن الرحيم: (قوله 

 ١٦  .........................................................................................  :لطيفة 
 ١٦  ...........................  )اللفظ المركب المفيد بالوضع: الكالم هو ( -رحمه اهللا  - قال اْلُمَصنف 

 ٢٢  .............................................................................  تمرين على ما شرح
 ٢٢  .........................................................................................  :لطيفة 

 ٢٣  ...................)اسم ، وفعل ، وحرف جاء لمعنى: وأقسامه ثالثة ( -رحمه اهللا  - قال اْلُمَصنف 
 ٢٨  .............................................................................  تمرين على ما شرح

 ٢٩  ........................................  )الخ…… واالسم ُيعرف : ( -رحمه اهللا  - يقول اْلُمَصنف 
 ٢٩  ..........................................................................  )قوله بالخفض: (أولها 
 ٣٠  ............................................................................................  فائدة

 ٣١  .....................................  )التنوين(بـ -رحمه اهللا  - هو ما َعبَر عنه اْلُمَصنف : وثانيها 
 ٣١  ........................................................................  :ولُيْعلم أن التنوين أنواع 

 ٣٢  ..................  )ودخول األلف والالم: (بقوله  -َرِحَمُه اهللا  - هو ما َعبَر عنه اْلُمَصنف : وثالثها 
 ٣٣  ............................................................................................  تنبيه

 ٣٣  ....................................  )اإلسناد إليه(ومن العالمات التي أغفلها اْلُمَصنف وهي أهمها 
 ٣٣  ........................................  )الخ …… والفعل ُيعرف : ( -رحمه اهللا  - قال اْلُمَصنف 
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 ٣٤  ....................................................................)السين وسوف(قوله : انيها وث
 ٣٤  ..........................................................................................  :فائدة 

 ٣٤  ............................................................  )تاء التأنيث الساكنة: (قوله : وثالثها 
 ٣٥  ................................................  ).الخ …والحرف : ( -رحمه اهللا  - قال اْلُمَصنف 

 ٣٥  ..........................................................  )ال دليل االسم وال دليل الفعل : ( ه قول
 ٣٦  .......................................................................................  باب اإلعراب

 ٣٦  ..................................................  )باب اإلعراب: ( -رحمه اهللا  - يقول اْلُمَصنف 
 ٣٦  ....................................................................................  )باب: (قوله 
 ٣٧  ................................................................  :فيه مقاصد ) : اإلعراب: (قوله 

 ٤٠  .........................................  )وجزم… وأقسامه أربعة : ( -رحمه اهللا  - قال اْلُمَصنف 
 ٤٠  .........................................................  )وال خفض فيها …… فلألسماء : (قوله 

 ٤١  .........................................................................................  :قاعدة 
 ٤٢  ..........................................................................................  :فائدة 

 ٤٣  ........................................................................  باب معرفة عالمات اإلعراب

 ٤٣  ...................................................................................  :هاهنا أمران 
 ٤٤  .........................................................................  )المعربات قسمان: فصل (

 ٤٤  .......................  )حروفوقسٌم يعرب بال… المعربات قسمان : ( -رحمه اهللا  - قال اْلُمَصنف 
 ٤٤  ...................  ).والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء… فالذي يعرُب بالحركات : (قال 

 ٤٤  ..............................................................  :فأما االسم المفرد فله ثالث صور 
 ٤٥  ...............................................................  :وأما الجمع من األسماء فضربان 

 ٤٥  ...................................................................................  :وأما األفعال 
 ٤٦  ............................  )وتجزم بالسكون… وكلها ُترفع بالضمة ( -رحمه اهللا  - قال اْلُمَصنف 
 ٤٦  ...................  ……) ويستثنى من ذلك االسم الذي ال ينصرف(  -رحمه اهللا  - قال اْلُمَصنف 
 ٤٨  .........................  )……والفعل المضارع المعتل اآلخر ُيجزم ( -رحمه اهللا  - قال اْلُمَصنف 
 ٤٩  ......................................  )……والذي يعرب بالحروف ( -رحمه اهللا  - قال اْلُمَصنف 

 ٥٠  .........................................  )……فأما التثنية فترفع (  -رحمه اهللا  - يقول اْلُمَصنف 
 ٥٣  ..............................  )بالياء……وأما جمع المذكر السالم : ( -رحمه اهللا  - قال اْلُمَصنف 

 ٥٥  ........................................................................................  باب األفعال

 ٥٥  ............................................................................  )باب األفعال: (قوله 
 ٥٥  .....................  )يضرب وضرب واضرب…… األفعال ثالثة : ( - هللا يرحمه ا- قال اْلُمَصنف 
 ٥٧  .........................  )واألمر مجزوم أبداً ……فالماضي مفتوح (  -يرحمه اهللا  - قال اْلُمَصنف 

 ٥٩  .........................................................................................  :مسألة 
 ٦٠  ..........................................................................................  :فائدة 

 ٦١  ..................................  )جازم …… المضارع ما كان : ( -يرحمه اهللا  - قال اْلُمَصنف 
 ٦٣  ........................................................................  )فالنواصب عشرة: (قوله 
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  -

 ٦٣  ..................................................................................  )عشرة: (قوله 
 ٦٦  ...................................................................  )والجوازم ثمانية عشر : (قوله 
 ٦٦  ............................................................................  )ثمانية عشر: (قوله 
 ٦٨  ..........................................................................................  :فائدة 

 ٦٩  .............................................................................  باب مرفوعات األسماء

 ٦٩  ........................................  )باب مرفوعات األسماء (  -يرحمه اهللا  - يقول اْلُمَصنف 
 ٦٩  .........................................................................  )ت سبعة المرفوعا(قوله 
 ٦٩  ..............................................................  )الخ…وهي الفاعل والمفعول (قوله 

 ٧١  ........................................................................................  باب الفاعل

 ٧١  .......................  )الفاعل هو االسم المرفوع المذكور قبله فعله(  -يرحمه اهللا  - قال اْلُمَصنف 
 ٧٤  .....................................................  )ظاهر ومضمر : وهو على قسمين : (قوله 

 ٧٦  ...................................................................  باب المفعول الذي لم ُيسم فاعله

 ٧٦  ...............................  )باب المفعول الذي لم ُيسم فاعله (  -يرحمه اهللا  - يقول اْلُمَصنف 
 ٧٦  ..................................  )الخ ……فإن كان الفعل ماضيًا ( -يرحمه اهللا  - ف قال اْلُمَصن 

 ٧٦  ............................................................  )الخ…… وٕان كان مضارعًا : (قوله 
 ٧٧  ......................................................  )ظاهر ومضمر: وهو على قسمين : (قوله 

 ٧٩  .................................................................................  باب المبتدأ والخبر

 ٧٩  ............................................  )باب المبتدأ والخبر: ( -يرحمه اهللا  - يقول اْلُمَصنف 
 ٧٩  ....................................  )المبتدأ هو االسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية: ( قوله 
 ٨٠  ....................................................)والخبر هو االسم المرفوع المسند ِإَلْيهِ : ( قوله 
 ٨١  ..........................................................................................  :تنبيه 
 ٨١  .....................................  )َزْيٌد َقاِئٌم والزيدان قائمان والزيدون قائمون: نحو قولك : (قوله 
 ٨٢  ..........................................................................................  :تنبيه 
 ٨٢  .......................................................  )ظاهر ومضمر: والمبتدأ قسمان : ( قوله 
 ٨٣  ...................................................................  )فالظاهر ما تقدم ذكره: (قوله 
 ٨٣  ..............................................  )الخ…أنا ونحن : والمضمر اثنا عشر وهي : (قوله 
 ٨٤  .........................................  )أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك: نحو قولك : (قوله 
 ٨٤  .......................................................  )مفرد وغير مفرد: لخبر قسمان وا: ( قوله 

 ٨٤  ............................................................................  )غير مفرد(وأما قوله 
 ٨٧  ..........................................................................................  :تنبيه 

 ٨٩  ............................................................  باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر

 ٨٩  .........................  )باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر (  - يرحمه اهللا - قال اْلُمَصنف 
 ٨٩  ......................................  )الخ…… وهي ثالثة أشياء (  -يرحمه اهللا  - قال اْلُمَصنف 

 ٩٠  ........................................................................................  :فائدتان 
 ٩١  .................................................................  )الخ… فأما كان  وأخواتها(قوله 
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 ٩١  ........................................................  )الخ… وهي كان وأمسى وأصبح : (قوله 
 ٩٣  ........................................................................  )وما َتَصرَف منها( قوله 

 ٩٤  .................................................)ذلك ……تقول (  -يرحمه اهللا  - قال اْلُمَصنف 
 ٩٤  ..........................................................................................  :فائدة 

 ٩٦  .......................................  )الخ…… وأما إن وأخواتها ( -يرحمه اهللا  - قال اْلُمَصنف 
 ٩٦  .........................................  )الخ …… وهي إن وأن (  -يرحمه اهللا  - قال اْلُمَصنف 

 ٩٧  ..........................................................................  )وما أشبه ذلك: (قوله 
 ٩٧  ....................  )الخ..ومعنى إن وأن للتوكيد ، ولكن لالستدراك ( -يرحمه اهللا  - نف قال اْلُمصَ 

 ٩٨  ..........................................................................................  :فائدة 
 ٩٩  ....................................  )الخ……وأما ظننت وأخواتها (  -يرحمه اهللا  - قال اْلُمَصنف 
 ١٠٠  ................................  )الخ ……وهي ظننت وحسبت (  -يرحمه اهللا  -  قال اْلُمَصنف

 ١٠٢  ........................................................................................  :فائدة 

 ١٠٣  .......................................................................................  باب النعت

 ١٠٣  ................  )الخ.. النعت تابع للمنعوت في َرْفعه: باب النعت (-يرحمه اهللا  - يقول اْلُمَصنف 

 ١٠٣  ........................................................................................  :فائدة 

 ١٠٣  ....................................................................  )النعت تابع للمنعوت(قوله 

 ١٠٥  ........................................................................................  :تنبيه 

 ١٠٥  ...................................................................  )الخ …… في َرْفعه ( قوله 

 ١٠٦  .............................................  )بالعاقل ……قول ت( -يرحمه اهللا  - قال اْلُمَصنف 

 ١٠٧  ................  )الخ …االسم المضمر : والمعرفة خمسة أشياء (  -يرحمه اهللا  - يقول اْلُمَصنف 

 ١٠٨  ...............................................................................  )المعرفة: (قوله 

 ١٠٨  ............................................................................)خمسة أشياء(قوله 

 ١٠٩  .........................................................  )أنا وأنت : االسم المضمر نحو (قوله 

 ١١١  ............................................................  )َزْيٌد ومكة: واالسم الَعَلم نحو (قوله 

 ١١٢  ..................................................  )هذا وهذه وهؤالء: واالسم اْلُمْبَهم نحو : (قوله 

 ١١٤  ................................................  )الخ…… ه األلف والالمواالسم الذي في: (قوله 

 ١١٥  ...................................................  )وما أضيف إلى واحد من هذه األربعة( قوله 

 ١١٥  ........................................................................................  :فائدة 

 ١١٦  .......................................................  )والنكرة كل اسم شائع في جنسه: ( قوله 

 ١١٨  ......................................................................................باب العطف

 ١١٨  ...............................................  )باب العطف  (  -يرحمه اهللا  - يقول اْلُمَصنف 

 ١٢٠  ........................................  )وحروف العطف عشرة (  -يرحمه اهللا  - قال اْلُمَصنف 

 ١٢٢  ..............................................................  )الخ……وهي الواو والفاء (قوله 

 ١٢٦  ......................................................  )الخ …… فإن عطفت بها على : (قوله 

 ١٢٩  ......................................................................................  باب التوكيد



  صالح األسمري: لفضيلة الشيخ   إيضاح المقدمة اآلجرومية

  -

 ١٢٩  ...................................................  )باب التوكيد( -يرحمه اهللا  - يقول اْلُمَصنف 

 ١٢٩  ......................................................................................  :فائدتان 

 ١٣٠  .....................................  )كيد تابع للمؤكد في رفعه ونْصبه وخفضه وتعريفهالتو (قوله 

 ١٣٠  ........................................................................................  :فائدة 

 ١٣١  ........................................  )الخ…النفس والعين : ويكون بألفاظ معلومة وهي (قوله 

 ١٣١  ........................................................................................  :فائدة 

 ١٣٢  ........................................................................................  : فائدة

 ١٣٤  .......................................................................................  باب البدل

 ١٣٤  ....................................................  ) :باب البدل( -يرحمه اهللا  - قال اْلُمَصنف 

 ١٣٤  .........................................................  )الخ…… إذا أبدل اسم من اسم (قوله 

 ١٣٥  ....................................  )الخ……ل الشيء من الشيء بد: وهو أربعة أقسام : (قوله 

 ١٣٧  ..........................................................  )الخ……قام َزْيٌد : نحو قوله : (قوله 

 ١٤٠  ..........................................................................  باب منصوبات األسماء

 ١٤٠  .......................................  )باب منصوبات األسماء( -يرحمه اهللا  - يقول اْلُمَصنف 

 ١٤٠  ............................................................  )المنصوبات خمسَة عَشر : (قوله  

 ١٤١  ...................................................  )الخ……وهي المفعول به والمصدر : (قوله 

 ١٤٣  .................................................................................  باب المفعول به

 ١٤٣  ....................  )الخ…سم المنصوب باب المفعول به وهو اال( -يرحمه اهللا  - قال اْلُمَصنف 

 ١٤٣  ............................................  )ضربت زيدًا ، وركبت الفرس : نحو قولك : ( قوله 

 ١٤٤  .........................................................  )ظاهر ومضمر: وهو قسمان : (قوله 

 ١٤٥  ................................................................  )فالظاهر ما تقدم ذكره: ( قوله 

 ١٤٥  ...................................................  )متصل ومنفصل: والمضمر قسمان : (قوله 

 ١٤٥  ................................  )الخ……ضربني ، وضربن : فالمتصل اثنا عشر وهي : (قوله 

 ١٤٦  .............................................  )الخ……إياي : والمنفصل اثنا عشر وهي : (قوله 

 ١٤٨  .....................................................................................باب المصدر

 ١٤٨  ......................  )الخ… المصدر هو االسم : باب المصدر ( -يرحمه اهللا  - قال اْلُمَصنف 

 ١٤٨  ........................................................................................  :فائدة 

 ١٤٩  ...............................................................  )نحو َضَرَب يضرب َضْرباً (قوله 

 ١٤٩  ....................................................  )الخ…لفظي ومعنوي : ن وهو قسما: (قوله 

 ١٥٠  ........................................................................................  :فائدة 

 ١٥١  ........................................................................................  :فائدة 

 ١٥٢  ..................................................................  باب ظرف الزمان وظرف المكان

 ١٥٢  ..............................  )مكانباب ظرف الزمان وظرف ال( -يرحمه اهللا  - يقول اْلُمَصنف 

 ١٥٢  ................................  )’ في‘هو اسم الزمان المنصوب بتقدير : ظرف الزمان : (قوله 

 ١٥٣  .............................................................  )الخ…اليوم والليلة : نحو : (قوله 



  صالح األسمري: لفضيلة الشيخ   إيضاح المقدمة اآلجرومية

  -

 ١٥٦  .......................................................................  )وما أشبه ذلك : (قوله 

 ١٥٦  .............)’في‘وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير:(-يرحمه اهللا  - قال اْلُمَصنف 

 ١٦٠  ........................................................................  )وما أشبه ذلك: (قوله 

 ١٦٢  .......................................................................................  باب الحال

 ١٦٢  .....................................................  )باب الحال( -يرحمه اهللا  - قال اْلُمَصنف 

 ١٦٢  ...........................................................  )الخ……هو االسم : الحال : (قوله 

 ١٦٣  ...................................  )الخ…جاء َزْيٌد راكبًا وركبت الفرس ُمْسَرجًا : نحو قولك (قوله 

 ١٦٤  ..............................................................  )الخ … وال يكون الحال : (قوله 

 ١٦٤  .............................................  )ال يكون إال بعد تمام الكالم: (وفي قول اْلُمَصنف 

 ١٦٦  .....................................................................................  باب التمييز

 ١٦٦  .........................................................................  )باب التمييز : (قوله 

 ١٦٦  ................................  )الخ… َتَصبَب َزْيٌد عرقًا ، وَتَفقأ بكر شحماً : نحو قولك : ( قوله 

 ١٦٩  .........................................  )وال يكون إال نكرة وال يكون إال بعد تمام الكالم: ( قوله 

 ١٧٠  ...................................................................................  باب االستثناء

 ١٧٠  ................................................  )باب االستثناء: ( -يرحمه اهللا  - قال اْلُمَصنف 

 ١٧٠  ........................................  )وحروف االستثناء ثمانية( -يرحمه اهللا  - قال اْلُمَصنف 

 ١٧١  .............................  )الخ……فالمستثنى بإال ينصب إذا كان الكالم تامًا موجبًا : ( قوله 

 ١٧٢  ........................................................................................  :تنبيه 

 ١٧٧  ........................................................................................  :فائدة 

 ١٧٨  ......................................................................................  ’ال ‘ باب 

 ١٧٨  .....................................................)’ال ‘ باب ( -يرحمه اهللا  - قال اْلُمَصنف 

 ١٧٨  ......................................................................................  :أولهما 

 ١٧٨  ......................................................................................  :والثاني 

 ١٧٩  ......................................  )الخ…تنصب النكرات بغير التنوين ] ال[ اعلم أن : (قوله 

 ١٨١  .....................................................................................  باب المنادى

 ١٨١  ........................................................................  )باب المنادى : (قوله  

 ١٨١  ..............................................................  )…المنادى خمسة أنواع : (قوله 

 ١٨٣  ...............................................................  )الخ…َلم فأما المفرد العَ : (قوله 

 ١٨٤  ........................................................................................  :فائدة 

 ١٨٦  ...........................................................................  باب المفعول من أجله

 ١٨٦  ..........................................  )باب المفعول من أجله( -يرحمه اهللا  - قال اْلُمَصنف 

 ١٨٧  ........................................................................................  :تنبيه 

 ١٨٨  ................................................................................  باب المفعول معه

 ١٨٨  .....................................................................  )باب المفعول معه: (قوله 

 ١٨٩  ........................................................................................  :تنبيه 



  صالح األسمري: لفضيلة الشيخ   إيضاح المقدمة اآلجرومية

  -

 ١٨٩  ................................  )الخ …وأما خبر كان وأخواتها : ( -يرحمه اهللا  - قال اْلُمَصنف 

 ١٩٠  .........................................................................  باب مخفوضات األسماء

 ١٩٠  ................................................................  )باب مخفوضات األسماء(قوله 

 ١٩٠  .....  )مخفوض  بالحذف ومخفوض باإلضافة وتابٌع للمخفوض: المخفوضات ثالثة أقسام : (قوله 

 ١٩١  ................................  )الخ…لحرف فهو ما ُيخفض بمن وٕالى فأما المخفوض با: (قوله 

 ١٩٣  ...........................................  )الخ ……: وأما ما ُيخفض باإلضافة فنحو : ( قوله 

 ١٩٥  ................................................................................  جدول المحتويات

  


