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 . ِعـضوالْ ِبدـيِفمـ الْبـكَّرـمـ الْظُـفْـ اللَّوـه: مالَكَـالْ

... ظُفْاللَّ: يني هو ِوح عند الن  مالَ الكَ  يعين أنَّ  ،)ِعضوالْ بِ يدِفم الْ بكَّرم الْ ظُفْ اللَّ وه: مالَكَالْ(
 توه صنِإ فَ؛زيد: ـ ك ِةيآِئج اهلِ وِفر احلُ ِضعى ب لَ ع لُِمت املش تو الص و ه :ظُفْاللَّفَ. ىل آخره ِإ
اشتع لَم  اِيلى الز و آِءالي لَ نِْإ فَ ،اِل والد م ي شلِْمت لَ ع ى بالْ ِضع حكَوِفر صالطَِّتو ـ -ِلب ال  فَ
يسفَ ،اظًفْى لَ م خرِظفْاللَّ بـ ج :انَا كَ م ِف ميد لَا وم كُ ياِإلكَا  ظًفْ لَ نشِةار، ِكالْ وتِةاب، الْ وِدقْع، 
والنِبص

)١(
 فال ت سى كَما ِعالمندالن واملُ. اِةحكَّـ رب:م ا  تكَّرِمب ِل كَنمتثَكْأَ فَِنيـ . ر : ـك

قام زيد ، وز يآِئ قَ دم، األَ الُثَـ اِملو لٌاِع وفَ علٌ فِ :لُو، ٍلاِع فَ لُّكُ وم فُروع، اين الثَّـ الُثَـ اِملو:م بدأٌت 
وخبلُّ وكُ ،ر م بتٍأد م فُربِ وعِتاالبآءِِد، لُّكُ و خ ٍرب رفُ ماملُ بِ وعبدِإت، ـ وخراملُ ـ ب جفْ املُ -ِبكَّررد 
    نا مِ هيلَ ع وتكُ الس  حيسن ةًدآِئ فَ ادفَا أَ م:يـد ِفاملُو. اِةح الن دنا عِ ضي أَ مالَ كَ ه لَ :الُقَ ي الَ فَ ،يٍدزكَ
ـ  نسح ي دةًآِئ فَ ا أفاد مهن مِِ ال كُ نَِّإ فَ ،مآِئ قَ  وزيد ،دي ز ام قَ :ـ ك ،ِعاِمالس و ِملِّكَتاملُ كُ السوت 
لَعا مِ يهاملُ ن ِملِّكَت ي اإلِ  وهِ ،ِعاِم والسخِق بِ باراِمي نَِّإ فَ ،يٍد ز الس امع  ِم إذا سـ  ذَ ع ـ تن ال ي كِل  رِظ
شئًي ا آخر ي وقَّتف لَ عِهي ت مِمالَ الكَ ام،وحيسن أيض كُا ساملُ وت ِملِّكَت  ـ ،  و خرـ  ج  يـد ِفاملُ: ـ ب

دي ز امـ قَ نِْإ، و ِهيلَ إِ ٍءي ش اِدنس إِ ِري غَ ن،  مِ  ٍدي ز مالَغُ: حون،  يِدِف املُ  غري باملركَّ
)٢(

ـ  ت نَِّإ فَ ؛ مام 
ـ د النن ِعماًالَ كَِنيالَثَ املِ ن مِ لٌّى كُ مس ي الَ، فَ ِطر الش اِبوج ِركْى ذِ لَ ع فقَّوت ي يِه فِ الفائدِة اِةح. 

قَولُوِب:ه الوفَ-ِعض سرهب عضهالقَ ِبمفَِدص ،خرغَج قْ املَريِمالَكَ، كَوِدصِماِئ النو الَي، فَاِهالس  
                                                             

كأن يتفق معك أحد على وضع أمارة ملن سبق، وهي عقد خيط يف شجرة أو نصب عوٍد، فعندما ) ١ (
ا؛ ألنه : ه قال لكن أنه قد سبق مثال، وكأتشاهد تلك األمارة تعرفإال أن هذا ال يسمى كالم ،قد سبقت
 .تعبري بلسان احلاِل ال املقال

شرطيةٌ حتتاج ِإىل فعل الشرط وجوابه، فإذا مل يذَِر اجلواب " ِإنْ"ِإنْ قام زيد؛ ألنَّ : أي خرج مثالُ) ٢ (
 .فال فائدةَ حىت وإن كان مركَّبا
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قْأَوسامةٌثَالَ ثَ ه :اسم ِف، ولٌع و ،حرف لِ آَءج معـ فَ. ىن االسم ـ  ي عرف 
    :ِضـْفـخ الْوِفرـح، وِمالالَّ وِفِل اَألوِلخد، ويِنِونالت وِضفْخالِْب
يسالَى كَ ما عِ مند الن اِةح و ،بعضفَ هم سربِ ه الوِعض الع ِبرفَ ؛ي خركَ ج الم ـ  الع ـ  ِمج  ِكرتال كَ
والبرالَ فَ ؛ِربي سى كَما ِعالمندالن الُثَِم. اِةحم ا اجتمالقُيِه ِفع ياَألود رـ بقَ:ةُع امز يدو ،ـ ز يد 
 يدِف مبكَّر مظٌفْ لَ:ِنيالَثَ اِملن ِملٌّكُو، ربخ وأٌدتب م:ياِنالثَّو، لٌاِعفَ ولٌع ِف:لُو اَألالُِثاملَفَ ؛ماِئقَ
 فلَّأَتي ي ِت الَّ ِمالَ الكَ آَءزج أَ يعين أنَّ  )فرح و ،لٌعِف و ،ماس: ةٌثَالَ ثَ هامسقْأَو( .مالَكَ  وه فَ ؛ِعضالوِب
اعض وٍنمز ِبنِْرتقْ تملَ و،اهِسفْي ن ِفىنعى ملَ عتلَّ دةٌمِل كَوه و:م االس:لُواَأل: اٍمسقْ أَةُثَالَا ثَهنِم

)١(
 .

ـ  تنرتاقْ و ،اهِسفْي ن  فِ ىنعى م لَ ع تلَّ د ةٌمِل كَ وه و :لُعـ  الفِ :ياِنالثَّـ . اذَه و ،انأَ و ،ديز: ـك  ٍنمز ِب
وضنِْإفَـ . اع لَّ دلْ تِ تِل الكَ كةُُم لى زمنٍ  ع ِه فَ اٍض مالفِ ي حنو ،ياِض املَ لُع  :قام .نْإِِو لَّ دت لَ ع ى زٍنم 
يالََ احلَ لُِمِتح و قِْتاالسي الفِ ِه فَ الَبالْ لُع ماِرضع، نوح :دلَّ وإن. يقوم ت ـ  ِبلْى طَ لَ ع ش ـ  ٍءي ي  ِف
: وح ن،اهِريي غَ ِفىنعى ملَ عتلَّ دةٌمِل كَو وه:فر احلَ:ثُاِلالثَّ. مقُ: وح ن،ِرم اَأللُعي ِفِه فَِلبقْتسمالْ
 الَّ ِإ،ِمالَ الكَيِفلِأْي ت ِفلٌخ ده لَونُكُ ي الَفرح الْنَّ أَِهي بِِِنع ي)ىنعم ِلآَءج (:هلُوقَو. ملَ و،لْه و ،ىلَِإ
ـ نكُ يم لَنِْإ فَ،يفْا الناهنعم: ملَـ و ،امهفِْتا االساهنع ملْه نَِّإ فَ،ملَ ولْ  هـ ك ،ىنع م ه لَ انَا كَ ذَِإ  ه لَ
معالَ ىن  ي دي   فِ لُخَتكَ ِمالَ الكَ يِبِكرروِفح ياِن املب، ن حزاي  : و)زويآئه )ٍدي  ومنها   الً كُ نَِّإ فَ ؛ِهاِلد  

حرف م بالَ ىن  ح رف م عفَ(. ىناالسمي عرالْ ِبفِضفْخو التيِنِونو ،دـ  اَألوِلخ ، ِمالـالَّ  وِفِل
وحالْ وِفرِضفْخ(،يعين أن االسم ي تميوغالم ،مررت بزيٍد:   حنو، عن الفعل واحلرف باخلفِضز 

 زيدٍ ـ ف ؛زيد  
)٢(

  فزيد، ورجٍلزيٍد: وح نوالتنويِن.  اخلفِض لوجوِد؛ بالبآء وغالم امسان    ارورِ  
. اا الخط لفظًر تلحق اآلِخ ساكنةٌ نونٌ:والتنـوين  ،ه لوجود التنوين في؛ منهما اسم كلٌ ورجلٌ

  . عليهما"ـلْأَ" لدخول؛ منهما اسم فكلٌّ،الرجل والغالم: حنوودخول األلف والالم 
                                                             

 . مل يضعوا االسم مقترنا بالزمان- على اختالف-أَنَّ واضع اللغِة، وهو اهللا أو البشر: أي) ١ (
 .على احلكاية، وعلى ذلك فقس أينما جاء: على أنه مبتدأ، وزيٍد باجلر: زيد بالرفع) ٢ (
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ِهوِم: ين لَِإ، و ى، وعن و ،لَع ِفى، و ي، ورب ـ ، و آءُِالب ـ ، و ، افالكَ
الالَّوم و ،حرقَ الْ وفِمس ِه وي :االوو و ،آُءالب و ،آُءالت، ِفالْولُع ي عرف 
 حلُص ي االَ م فرحالْو. ِةناِك الس يِثِنأْ الت آِءت، و فوس، و ِنيالس، و دقَِب
معهيلُِل دِم االسالَ والِفيلُِلد ِلع . 

ف اخلفض وهي البـآء   لدخول حر  اسم:  منهما  فكلٌّ ، ورجلٍ ، مررت بزيدٍ  :وحـ  ن  اخلفـضِ  وحروِف
ـ  إِ سرت من البصـرةِ   : وح ن )ىلَِإ و ،نِم: يِهو(:  مجلة من حروف اخلفض فقال     مث ذكـر  . عليهما ى لَ
ـاين    "إىل" و ، علـى األول   "نِم" لدخول    اسم  والكوفةِ ِةرص من الب   فكلٌّ ،الكوفِة ـ و(. علـى الث عن (

نوح:رميت الس فالقوس ، عن القوسِ  هم  :لدخول   اسم "ععليه "ن  .)وىلَع( ـ  ن ركبـت علـى     :وح
 "يف"اسـم لـدخول   :  فالكوز،املآء يف الكوزِ  : وح ن )يِفو(. عليه "ىلَع"اسم لدخول   :  فالفرس ،الفرس
مـررت  : وح ن )آُءبالْو(.  عليه "رب"اسم لدخول   :  فرجلٌ ،رب رجل كرمي لقيته   :  حنو )برو(. عليه
اسـم لـدخول    :  فالبـدر  ، كالبـدرِ  زيد:  حنو )افكَالْو(.  عليه "البآء"اسم لدخول   :  زيد ـ ف ،بزيد

ـ و(.  عليه "الالم"اسم لدخول   : زيدـ   ف ،املال لزيد :  حنو )مالالَّو(.  عليه "الكاف" حرـ قَ الْ وف ِمس( 
ـ  و،آُءبالْ و،اوالو: يِهو( ،ِمس يف القَتلَِمعتاس و،وهي من مجلة حروف اخلفض     آُءالت(،ـ  ن واِهللا: وح، 

ـ  ي لُعِفالْو( . عليه ِمس لدخول حروف القَ   اسم:   فلفظ اجلاللة   ، وتاهللاِ ،وباِهللا عرـ  بِ ف ـ  و ،دقَ السِني، 
وسوف، و آِءت يِثنِأْ الت اِك السِةن(    قَ"  بدخولِ  واحلرفِ ز عن االسمِ   يعين أن الفعل يتميوتـدخل  ، عليه "د 

  لـدخولِ  ؛ ويقوم فعلٌ  ن قام  مِ  فكلٌّ ، زيد قد يقوم : وح ن  وعلى املضارعِ  ، زيد قام قد: على املاضي حنو  
فعـل  :  يقـوم ـ ف؛ وسوف يقوم زيد، زيدسيقوم: وحان باملضارع ن خيتصوالسني وسوف . قد عليه 
ـ ،قامت هند:  حنو ،ختتص باملاضي السـاكنة    وتآء التأنيـث  .  لدخول السني وسوف عليه    ؛مضارع ـ  ف

 يعـين أن  ،)ِلعِف الْيلُِلدالَ وِم االسيلُِل دهع محلُص ياالَ مفرحالْو(. لحوق التآء له  فعل ماض ل  : قام
 احلرف يتمياالسِم ا من عالماتِ   شيئً  يقبلَ  الَ  بأنْ  والفعلِ  عن االسمِ  ز الَ و ش ا مِ ئًين الفعِل ماِتالَ ع 

  اليت لالسم والفعل العالماِت فعالمته عدم قبوِل.ا من ذلكهل، ويف، ومل، فإا ال تقبل شيئً: ـك
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 الداخلة عليها   ِلاِمو الع ِفالَِتخ، الِ ِمِل الكَ ِراِخو أَ ريِيغ ت وه: ابرعاِإل

 .لفظا أو تقديرا

 :قال العالمة احلريري يف ملحة اإلعراب
الْوحرـ  ف ا لَ  مـ ي سـ  ت ـ الَ ع ه لَ ةْم  



َِقــفس ى قَــلَــعلِوكُــي تنــالَّ عةْم 
 اجليم، واخلآء، واحلـآء ؛     : ، نظري ذلك  ةٌيِمده ع ، بل عالمت   موجودةٌ ما ليست له عالمةٌ   : أي

ـ         من أسفلها، واخلآء عالمتها    فاجليم عالمتها نقطةٌ   نقطة من أعالها، واحلآء عالمتـها ع دم 
  . نقطة من أسفلها وأعالهاوجوِد

)( 
 :يعين أن اإلعـراب  ).اهيلَ عِةلَاِخ الدِلاِمو العِفالَِتخ، ِالِمِل الكَ ِراِخو أَ ريِيغ ت وه: ابرعاِإل(

ـ  فإِ ،زيد:  وذلك حنو  ، بسبب دخول العوامل املختلفة     الكلمِ  أواخرِ هو تغيري أحوالِ   ـ ه قَ ن لَب 
 ؛ فإذا دخل عليه العامـل   ؛ا وال غريه  وعا والمرف يِنبا وال م   ليس معرب  ، العوامل موقوف  دخوِل

 فيكون ؛ والفاعل مرفوع، يطلب فاعالً فإنه فعلٌ  ، زيد جآَء:  حنو ، كان يطلب الرفع رفع    فـإن 
زيد ـا ب  مرفوع على أنه فاعله   آَءج ،    وإن كان العامل يطلب  الن صب ن صب م  ا بعدحنـو  ،ه  :
رأيت نَّ فإِ ،ا زيد هفاعلُ:  والتآءَ ،علٌِف:  رأيت، واملفعولُ ،همفعولُ: ا وزيد  :وإن كان   ،منصوب 

 يطلب اجلر ج رحنو البآِء،ه ما بعد  يف ن ِوح :مررـ ف، بزيٍدتز يد :ـ جمرور فَ؛ آِء بالب ـ ت ِيغري 
لفظـا أو  (: وقولـه .  العوامـلِ  دخولُهببس و، هو اإلعرابر أو ج ٍبصى ن لَ إِ  من رفعٍ  ِراآلِخ

 ا كما يف االسـمِ  أو تقدير،ِةوركُذْه يف األمثلة املَ    كما رأيت  ، يتغري لفظا  ر يعين أن اآلخِ   )تقديرا
  ردقَيا، فَهيكُِرح ترذَّعت يةَني اللَّفِلفإن اَأل ، حنو القاضي، أو يآٌء،ىتالفَ:  حنو،فِل أَهرالذي آِخ
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قْأَوسامأَ ه ربةٌع :فْرع و ،نصب و ،فْخض و ،جزَألِلفَ. مسمِ آُءم ِل ذَ نك 
فْالرع و ،النصب الْ، وفْخض الَ، و ج زفِ م ا،يه فَْألِلوـ  الُع ـ  ذَ ن ِم : كِل
فْالرعو ،النصبالْ، وجزمالَ، وفْخِفض ايه  . 

ـ  م على األلِفٍةردقَ  م بضمٍةرفوع مجآء الفىت؛ فالفىت فاعلٌ : ، حنو ِر للتعذُّ عرابفيها اإلِ  ـ عِن  ن ِم
ـ  م على األلـفِ ٍةردقَ م بفتحٍة به منصوب الفىت، فالفىت مفعولٌ، ورأيت رذُّعا الت هوِرهظُ  مـن  عِن

 ظهورها التذُّعر .ومرربالفىت، فالفىت  ت  :كَ بِ بالبآِء جمرورسٍةر قَ مدعلى األلـف، منـع مـن        ٍةر 
 مـن   عِن م  على اليآءِ  ٍةردقَ م  بضمةٍ  مرفوع فاعلٌ:  القاضي، فالقاضي  آَءج: وحنو. رذُّعها الت هوِرظ

ـ  م على الياِءٍةردقَ م بكسرٍة بالبآِءجمرور:  القاضيـي، فاِضقَالْ ِبتررمو. لُقَظهورها الثِّ  نمـن  ع 
ـ  ، القاضي رأيت: ، حنو ِةفَّ للخِ  على اليآءِ  تحةُ يف حالة النصب فتظهر الف     وأمـا . لُقَظهورها الثِّ   ـ ف
مفعولٌ: القاضي  فالفَ  ظاهرةٍ  بفتحةٍ  به منصوب ،ربني ما آخِ   ق رِل أَ هأَ ف و نَّ أَ -آٌء ي  ما آخر ه  ألـف  

يتذَّعظْ إِ رهإِ ار عِهاِبر فْ رع ا، ونص با، وجر ا، وا آخِ مره ر، ولَ  ال يتعذَّ  آٌء يكنه ي سلُقَثْت ـ فْ ر ع ـ ا و جار .
)قْأَوسامأَ ه ربةٌع :فْرع و ،نصبو ،فْخضو ،جزيعين أن )م ،أربعـةٌ  اإلعـرابِ أقسام  :فْـ رحنـو ع  :
يضرب زيد   ،ـ ونصحنو ب  :أَلن ِرضبع ما، رحنوٌضفْـ وخ  :مررِبت زٍدي ،ـ وجزلَ:  حنومأَم ِرضب 
زيـفا،  ديف األول زيد  :ـ بمرفوعي ِرضعلى أنه فاعله، ب أَوِرضفعـلٌ : يف الثـاين ب  مضـارع  

  جمرور بالبآء ،   : يف الثالـث   وزيـد ،  هولُعفْ على أنه م   بِر أض ـ ب منصوب: ارم وع ،ن لَ ـمنصوب ب 
؛ ألـا  اٍلبقِْتاس وٍبصن وٍيفْ نفرى حمس ت:نولَـ ، ملَ ِب جمزوم مضارع فعلٌ : يف الرابـع   بِرضاو

 ؛ ألا تنفـي الفعـلَ     ٍبلْقَ و ٍمزج و ٍيفْ ن فرى ح مست: ملَـ و،  الًبقْتس م ريِص وي ه وتنصب تنفي الفعلَ 
ـ خالْ، و بصالن، و عفْ الر كِل ذَ ن مِ آُءمسَألِلفَ( .اه وتقلب معناه فيصري ماضي    موجتِز  الَ، و ضفْ

جزفِ م األَ  يعين أنَّ  ،)ايه سآَءم  حنو  يدخلها الرفع  :آَءج زيد ، حنو  والنصب  : رأيـت  ا زيـد، 
حنو واخلفض  :مرربِ ت زوال يدخلُ  ،ٍدي  ها اجلزم.) فَْألِلومِ الُع ِل ذَ نك :ـ الر ـ الن، و عفْ صب ،

الْوجزم الَ، وفْخفِ ض يدخلُ  يعين أن األفعالَ   ،)ايه ها الرفع حنو  :يِرضب، ـ :  حنو  والنصب  نلَ
  فيهما االسم   يشترك  والنصب  فالرفع ،ها اخلفض دخلُ وال ي  ،بِرض أَ ملَ:  حنو مزاجلَ و ،بِرضأَ

 .واهللا سبحانه وتعاىل أعلم.  باجلزِم والفعلُِضفْخالْ ِب االسمصتخي و،والفعلُ
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 ةُما الض مأَفَ. ونُالن، و فِلاَأل، و اوالو، و ةُمالض: اٍتمالَ ع عبر أَ ِعفْلرِل
ـ ج، و ِدرفْم الْ ِمي االس ِف: عاِضو م ِةعبري أَ  فِ ِعرفْلَّ لِ ةًمالَ ع ونُكُتفَ ِعم 

ِريِسكْالت و ،جالْ ِعم مؤِثن ِماِل الس ِفال، والْ ِلع مي لَ ِذ الَّ ِعاِرضم ي لِْصت 
  .يٌءه شِرآِخِب

)  ( 
ـ  ي يعين أن الكلمةَ  . )ونُالن، و فِلاَأل، و اوالو، و ةُمالض: اٍتمالَ ع عبر أَ ِعفْلرِل( عرف فْ رـ ع ا ه

ـ  بِ  مرفوع فاعلٌ:  زيد ـ  ف  ،دي ز آَءج: حنوُة  ما الض م إِ ، عالماتٍ  من أربعِ  بواحٍد الضِو أَ ،ِةم 
 فاعـلٌ :  والزيـدونَ ،اِو بالو مرفوعفاعلٌ:  أبوكـ ف، الزيدونَآَءج و ،وكب أَ آَءج: وح ن الواِو

مرفوع ِفِل األَ  أوِ ،اِو بالو ن حو :و مرف فاعلٌ:  الزيدانِ ـ ف ،الزيداِن  آَءجـ  ِو أَ .ِفِل باألَ ع  ونُ الن
نحو :يِرضـ  ف ،اِنبيِرضِف: اِنبلٌع مضارع  أَفَ(.  بثبوت النونِ   مرفوعم ا الضفَ ةُم ونُكُت الَ عةًم 
ـ ؤم الِْعمج، وِريِسكْ التِعمج، وِدرفْم الِْمي االسِف: عاِضو م ِةعبري أَ  فِ ِعرفْلَِّل ـ ِثن ِماِل الس ،
الِفوالْ ِلعمي لَ ِذ الَّ ِعاِرضم ي ِرآِخ بِ لِْصت يٌءه ش( .  يعين أن الضةَم يف هذه    للرفعِ  عالمةً ونُكُ ت 
ـ : وح ن  املفرد مفاالس. ا أو تقدير   لفظاً : فيها  الضمةِ وِدجوا بِ هعفْ ر فرع أي ي  ،ِعاِضومالْ آَءج 
زيوالفَ د ـ ف ،ىت فاعلٌ:  زيد مرفوع  بالض فاعلٌ:  والفىت ، الظاهرةِ ِةم مرفوع  بالض الْ ِةم قَمدِةر 
ـ ، ارىساُأل والُج الرآَءج: وح نِهِدرفْ مآِءن ِبن عريغا ت وهو م:ِريسِـ كْ الت عمجو .ِرذُّعلتِل  ـ ف

ـ  للت رِة املقد ِة بالضم  مرفوع فاعلٌ:  واألسارى ، الظاهرةِ ِةم بالض  مرفوع فاعلٌ: الرجالُ ِرذُّع .
وجمالْع مؤِثنوهو،ِماِل الس  :مِما جٍفلِأَ ِبعو آٍءتِز ميدتِني، نحو :ِه الِْتآَءجندِه الْـ ف،اتندات: 
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أَوم ا الوفَ او ونُكُت الَ عةًم فِ ِعفْ للر  ي مِضوعِف: ِني ـ ي ج ـ  الْ ِعم ِركَّذَم 
ِماِلالس، ي األَ ِفوسالْ آِءم خمِةس :ي أَ ِهوبوك ـ أَ، و خوك و ،ـ ح وِكم ،

فُووكذُ، واٍلو م. 

 يِمري و ، عمرو ىشخ وي ، زيد يضرب: وح ن  املضارع والفعلُ.  الظاهرةِ فاعل مرفوع بالضمةِ  
كْبـ ف ،ر فعلٌ:  يضرب مضارع  الظاهرةِ  بالضمةِ  مرفوع ، و يخىش :الْ  بالضمةِ مرفوع قَمدِةر 
للتالْ بالضمِة: ي ويرم ،ِرذُّع قَمدِفالْ (:وقوله. ِلقَ للثِّ ِةرالْ لُع ماِرضي لَ ِذ الَّ عم ي ـ ت ـ  لِْص  ِهِرآِخ ِب
شٌءي(-  احتـراز ع م  ا إذا اتلَص  به ألف  ِني االثن ن حو :يِرضاِنب، و تِرضأَ ،اِنب و و الْ او جـ م ِةاع 
نحو :يِرضونَب، و تِرضالْ  أو يآءُ  ،ونَب مؤالْ ِةثَن ماطَخِةب  ن  حو :تِبِرضِإ فَ ،نينه ي فَرثُ بِ عوِتب وِن الن 
ـ  ن أو الثقيلـةِ  اخلفيفـةِ وكيـدِ  الت به نونُ ا اتصلت ا إذَ ا عم  أيض ازرتِـ احو ،يِتأْيا س مكَ حو  :
&^]٣٢: يوسف[،  فإنه يبىن اتصلت بـه نـونُ      أوِ ،ى الفتح لَ ع  ـ  الن سِةو ـ  ن حو  :
&^] فإِ ،]٣٣٢: البقـرة نه ي بىنلَ عوِنكُى الس .)أَوما الوفَاو ونُكُتالَ عةًمي  ِفِعفْ للر
مِضوعِف: ِني ي جالْ ِعم ِركَّذَم ِماِل الس ي األَ ِف، وسالْ آِءم خمِةس :ي أَ ِهوبوك أَ، وخوكو ،ـ ح وِكم ،
فُووك ذُ، و اٍلو م(،   الْ  يعين أن مجع ِركَّذَم اِل الساخلمسةَ  واألمسآءَ ،م   ي  عرف فْ رعالـواوِ  ا بوجودِ ه  

ـ ِعم على اجلَآلُّ اللفظ الد: السـاملِ ِركَّ املـذَ   جبمـعِ  واملراد ، عن الضمة  ةًابي نِ  بالواوِ فتكون مرفوعةً  ِةي 
 ، الزيـدونَ  آَءج: وح ن ، واجلر ِبصي الن تالَي ح  فِ  ونونٍ  ويآءٍ ، الرفعِ  يف حالةِ  ِهِري آخِ  فِ وٍنن و اٍووِب

ورأيت يِد الزين، وم رربِ ت يِدالزالزيدون يف قولك   ـ  ف  ،ين  :فاعلٌ - الزيدونَ آَءج  بالواو  مرفوع، 
ـ ح و وكخأَ و وكب أَ آَءج:  حنو  اخلمسةِ  واألمسآءِ ، املفرد  يف االسمِ   عن التنوينِ  عوض: والنونُ وِكم 
  السـاملِ   املذكرِ  من مجعِ  وكلٌّ.  عن الضمةِ   نيابةً  بالواوِ  مرفوع فاعلٌ: اهن مِ احٍد و لكُ  فُ  ،اٍلو م وذُ

 .الت من املطو له شروط تطلب اخلمسِةمسآِءواَأل
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أَوِلا األَ مفَ ف ونُكُت الَ علِ ةًم فِ ِعفْلر  ِنثْي تاألَ ِةي سآِءم خ ةًاص. أَوم ونُا الن 
 و، أٍَةيِنثْ تريِم ض ِه بِ لَصا ات ذَ إِ ِعاِرضم الْ ِلعِفي الْ  فِ ِعفْلر لِ ةًمالَ ع ونُكُتفَ

ضمريج أٍَعم ،وِم ضالْري مؤالِْةثَن ماطَخِةب. 

) أَوِلا األَ مفَ ف ونُكُت الَ علِ ةًم فِ ِعفْلر  ِنثْي تاألَ ِةي سآِءم خ الْ. )ةًاصمرمِ اد ـ  األََ  تثنيـةِ  ن سآِءم 
 ويآء ونـون يف  ، على اثنني بألف ونون يف آخره يف حالة الرفعلَّ ما د:هنـ  مِ ادرم والْ ،ىنثَمالْ

ي النصبِ حالت واجلر، ن حو :آَءج الز اِنيد، ورأيت  الز يدِني، و مرربِ ت الزيدالزيـدانِ ـ   ف ،ِني 
والفـرق بـني    . عن الضمِة نيابةً األلف رفعهِ وعالمةُ  مرفوع  فاعلٌ - جآء الزيدانِ :يف قولك 

   ي النصبِ املثىن واجلمع يف حالت مفتو ي يف املثىن  ِت الَّ  اليآءَ أنَّ- واجلر ح ا قبلَ  م  ـ  ها مكسـور ا  م
بعدويف اجلمعِ  ،اه  ما قبلَ   مكسور ها مفتوحِع:  والنونُ،ها ما بعدويف االسـمِ  عن التنويِنض  

ـ م الِْلعِفي الْ ِفِعفْلر ِلةًمالَ عونُكُت فَونُا النمأَو(.  واجلمِع من التثنيِةاملفرد يف كلٍّ   ا ذَ ِإِعاِرض
اتِه بِ لَص ِم ضري ِنثْ تٍةي( ن حو :فْيِنالَع فْ وتِنالَع )َأو ض مري ج ٍعم( ن حو :فْيونَلُع و فْتونَلُع )َأو 
ِمضالْ ري مؤالْ ِةثَن ماطَخِةب( ن حو :فْتِلعهذه األوزانُ . ني ت سالنونُ  وتكونُ ، اخلمسةَ  األفعالَ ىم  
ـ   نيابةً النوِن بثبوِت مرفوعةٌيِه فَ ،اهِعفْعلى ر  ةًمالَا ع هِري يف آخِ  ِتالَّ عـن الض فتقـولُ ،ِةم   :

ـ ا تأنتم:  وكذا، عن الضمِةةًابي ِن النوِن بثبوِتمرفوع:  يضربانـ ف ،اِنبِرض ي الزيداِن ِرضاِنب، 
  وعالمـةُ  ،فوعـةٌ  هذه األمثلة مر    فكلُّ ،بنيِرض ت  وأنتِ ،ونَبِرض وأنتم ت  ،ونَبِرض ي والزيدونَ

 ،فاعـلٌ :  والواو يف الثالث والرابـع     ،فاعلٌ:  و الثاين   يف األولِ   واأللف ، النونِ ها ثبوت رفِع
 . فاعلٌ:  يف اخلامِسواليآُء

 

 .أحمد زیني دحالن السید العالمة  :شرح .لصنھاجي ا العالمة محمد بن محمد :تألیف .   في علم العربیةاآلجرومیة
  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع ـ  المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني. د :ضبط وعنایة

www.almahatwary.org 



 

(١٥) 

ِلولنِبص خ مس الَ عفَالْ: اٍتمتةُح، ِلاَأل وف، ـ كَالْ و سةُر، ـ الْ و آُءي، 
وذْحف أَ فَ ،وِن النا الفَ متفَ ةَحونُكُت الَ علِ ةُم لنِةثَالَي ثَ  فِ ِبص م اِضوع :
 ِهيلَ ع لَخا د ذَ إِ ِعاِرضم الْ ِلعِفالْ و ،ِريِسكْ الت ِعمج و ،ِدرفْم الْ ِمي االس ِف
اِصنب لَ وم ي ِهِرآِخ بِ لِْصت ش ٌءي .أَوِلاَأل امفَ ف ونُكُت الَ علِ ةًم ـ لن ِبص 
ا مأَ و .كِل ذِ هبشا أَ م و اكخأَ و اكب أَ تيأَر: وح ن ِةسمخ الْ ِءآمسي األَ ِف
  .ِماِل السِثنؤم الِْعمي ج ِفِبصلن ِلةًمالَ عونُكُت فَةُرسكَالْ

)ِلولنِبص خ مس الَ عفَالْ: اٍتمتةُح ِلاَأل، وف كَالْ، وسةُر الْ، وآُءي و ،ذْحف وِن الن(  عالمـات 
 وهي ، عنها نائبةٌوأربعـةٌ  ،ا زيدرأيت: وح نالفتحةُ وهي  ، منها أصليةٌ  واحدةٌ : مخس النصِب
 األلـف ن حو :رأيت والكسـرةُ  ، أباكن حو :أَريحنـو واليـآء  ، اهلنداِتت  : رأيـت يِن الزيـد 
ـ الَي ثَ فِ ِبصلن لِ ةُمالَ ع ونُكُت فَ ةَحتالفَا  مأَفَ(. وابِرض ي لن:  حنو وحـذف النـون    ،ينوالزيِد  ِةثَ

ماِضوِف: ع الْ ِمي االس فْمِدر و ،جِعمِريِسكْ التِفالْ، والِْلع مذَ ِإِعاِرضا دلَخـ لَ ع ِهيـ  ن  باِص
لَوم ي ِهِرآِخ بِ لِْصت ش يعين أن هذه املَ    ،)ٌءي اِضوذَ إِ  الثالثةَ ع ِصا نبت ونُكُ ت م نصبالفتحـةِ  ةًوب ، 

فاالسم املفرد  ن حو :رأيت مفعولٌ:  زيدا ـ ف ،ا زيد بالفتحةِ  منصوب ،  التكسـريِ  ومجـع  ن حو :
رأيت الر والفعلُ ،الَج  ا  ذَإِ  املضارعدعليهِ لَخ ناصب ن حلَ: وأَن ِرضـ ف،بفعـلٌ :   أضرب 

مضارع لَ ـ ب  منصوب ن .)أَوِلاَأل امفَ ف ونُكُت الَ علِ ةًم لني األَ  فِ ِبصسالْ آِءم خمِةس ن حو :
أَريأَ ت باك أَ وخاك و ا أَ مشبِل ذِ هيف حالةِ   تكونُ  اخلمسةَ  األمسآءَ يعين أنَّ . )ك  الن منصوبةً ِبص  

ا ، وذَ اكفَ، و اِكمي ح لك، وهِ شبه ذ ا أَ  وم  وأخاك  أباك تيأَر: وح ن ، عن الفتحةِ  ةًابي نِ باأللِف
نِ  باأللفِ ها منصوبةٌ ، فكلُّ اٍلم يعن الفتحةِ  ةٌاب . )أَوكَا الْ مسفَ ةُر ونُكُت الَ علِ ةًم ـ لن ِبص 
 :قلَـ خ :وإعرابه، ]٤٤: العنكبوت[^اِتوام الس اهللاُ قلَخ&:  حنو) ِماِل الس ِثنؤم الْ ِعمي ج ِف

  وبصن مِه ِبولٌعفْ م:اِتواموالس ، الظاهرِة بالضمِة مرفوع فاعلٌ: اجلاللِةولفظُ،  ماٍضفعلٌ
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(١٦) 

أَوم فَ آُءا الي ونُكُت الَ علِ ةًم لني فِ ِبص ِنثْالتِةي الْ وجِعم، ـ أَ و ـ  م ذْا حف 
فَ وِنالن ونُكُي الَ علِ ةًم لنفْي األَ  فِ ِبصالْ اِلع خمِت الَّ ِةسفْي رعـ ثَا ِبه اِتب 
وِنالن .)لِْلوثُالَ ثَ ِضفْخ الَ عكَالْ): اٍتمسةُر الْ، وآُءي فَالْ، وتأَ، فَ ةُحا م
 ِدرفْم الْ ِمي االس ِف: عاِضو م ِةثَالَي ثَ  فِ ِضفْخلْ لِ ةًمالَ ع ونُكُت فَ ةُرسكَالْ
 .ِماِل السِثنؤم الِْعمج و،ِفِرصنم الِْريِسكْ التِعمج، وِفِرصنمالْ

ـ ِبصلن ِلةًمالَ عونُكُت فَ آُءا الي مأَو(. ماِل س ٍثن مؤ عم ج هن ألَ ؛ِةحت الفَ ِن ع ةًابي نِ بالكسرِة   ي ِف
ِنثْالتِةي الْ وجِعم( ن حو :أَريت الز يدِني و الزِديفـاألَ  ،ينلُو :منصوب الْ آِء بالي فْموِحت هـا  ا قبلَ  م

ـ  وِحتفْم ما قبلها الْ    املكسورِ  باليآءِ منصوب: والثـاين  ، عن الفتحةِ  ةًابيها نِ  ما بعد  املكسوِر ا  م
ها نِ بعديعن الفتحةِ  ةًاب  ا أيض، ِع: ونُ والنوض  فيهما نويِن عن الت  .)أَوم ذْا حف فَ وِن الن ونُكُي 
الَعلِ ةًم لنفْي األَ  فِ ِبصالْ اِلع خمِت الَِّةسفْي رعثَا ِبهاِتبيعين أنَّ)وِن الن حذف يكـونُ وِن الن  

ـ عفْ ينلَ و،الَعفْ تنلَ و،الَعفْ ينلَ: وح ن اخلمسِة يف األفعاِل عن الفتحةِ ةًابي نِ ِبص للن عالمةً  ،والُ
لَون فْ توالُع، لَ ون فْ تفكلُّ. يِلع احٍد و  األَ ِهِذ من ه ِةلَِثم نصبهِ  وعالمةُ ، منصوب  ـ   حذف وِن الن 
  واليـاءُ  ، والرابـعِ   يف الثالثِ   فاعلٌ  والواو ،ياِنالثَّ و ِلواَأل ي فِ  فاعلٌ  واأللف ، الفتحةِ ِن ع ةًابيِن

ـ الْ، وةُرسكَالْ: اٍتمالَ عثُالَ ثَ ِضفْخلِْلو(.   يف اخلامسِ  فاعلٌ آُءيفَالْ، وـ ت ةُح( . عالمـات 
نها وهي   ع باِنآِئ ن  واثنانِ ،يٍدز بِ تررم: وح ن  وهي الكسرةُ   منها أصليةٌ  واحدةٌ:  ثالثٌ اخلفِض
ـ  ن والفتحةُ،ينن والزيِدِيالزيد ويكِخأَ بِ تررم: وح ن اليآُء حـ : و مررـ ت ـ أَفَ(. اهيمربِإ ِب ا م

ـ ج، و ِفِرصنم الْ ِدرفْم الْ ِمي االس ِف: عاِضو م ِةثَالَي ثَ  فِ ِضفْخلْ لِ ةًمالَ ع ونُكُت فَ ةُرسكَالْ ِعم 
الْ ِريِسكْالت منِفِرصو ،جالِْعم مؤِثنِماِل الس( فاالسماملفرد ن حو :مررِبت يـدٍ زـ فَالْ و ىت، 
وـ جمع ِريسِـ كْ الت ن حواألَ مررت بالرجالِ : و سى واهلُ اروِدن، الْ  ومجع مؤـ ِثن ِماِل السـ  ن وح :
مررنداِتِهالْ بِ ت .واملنصرف الَّ : معناه  قْذي يلُب الص رف، والص رف : ألمسـآءِ وِل. هو التنوين 
 .الِتوطَم الْن ِمبلَطْ ت،اه ِبفرع ت عالمات-هلُبقْ ت الَو أَ التنوينلُبقْي تِتالَّ
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(١٧) 

أَوم فَ آُءا الي ونُكُت الَ علْ لِ ةًمِةثَالَي ثَ  فِ ِضفْخ م اِضوـ : ع ـ ي األَ ِف سآِءم 
ـ خلْ لِ ةًمالَ ع ونُكُت فَ ةُحتفَا الْ مأَو. ِعمجالْ و ِةيِنثْي الت ِف و ،ِةسمخالْ  ِضفْ
 . فِرصن يي الَِذ الَِّمي االسِف

)أَوم فَ آُءا الي نُوكُت الَ علْ لِ ةًمِةثَالَي ثَ  فِ ِضفْخ م اِضوـ : ع ـ ي األَ ِف سالْ آِءم خـ م ِةس ـ ، و ي ِف
ِنثْالتِةي الْ وجيعين أنَّ . )ِعم ه املَ ِذ هاِضوِن اخلفـضِ  فيها عالمةَ اليآُء تكونُةَالثَ الثَّ ع ـ ي عـن  ةًاب 

 ، وذي مـالٍ   ،يـك ِف و ،يكِمح و ،يكِخأَ و ،يِكِبأَ بِ تررم:  حنو ةُسـ م اخلَ آُءمسـ اَألفَ الكسرِة
ـ  املـثىن ن  مبعـىن ةُيِنثْالتو.  عن الكسرِةةًابي ِن فيها اليآءُ  اجلر  بالبآء وعالمةُ  فكلها جمرورةٌ  حو :

مرربِ ت الزيدـ ف ،ِني الز ييِند: مجرور ـ    ،آِء بالب آُء وعالمة اجلر فيه الي ـ  املفتـوح ا قَ مـ لَب اه 
املكسور م  ا بعدا نِ هيةًاب الكَ ِن ع سِةر، عِ ونُ والن وض ِن ع الت املفـردِ   يف االسمِ  ويِنن .  واجلمـع 

نحو :مرربِ ت الزِديـ ف ،ين يِد الزين :مجربِ ور آِءالب و الَعةُم ج ِهر الْ آُء الي كْمـ  وِرس ا قَ  مـ لُب ا ه
ـ أَو(.  املفردِ ِم يف االس   عن التنوينِ  ضوِع: ونُ والن ،اهدعا ب  م وِحتفْمالْ فَا الْ مـ ت فَ ةُح ـ ت  ونُكُ
الَعلْ لِ ةًمفِ ِضفْخ  ي الَ ِذ الَّ ِمي االس ي نِرصيعين أنَّ . )ف ـ   االسم ـ ن إِ ف ينصـرِ  ي الَ ِذ الَّ ا م
يعرف فْ خضذَ إِ ه ا دالْ  عليه عاملُ  لَخ فيكونُ ، بالفتحةِ ِضفْخم جرفَالْا ِبورـ ت ِنِةح ـ ي ـ ةًاب ِن ع 

ـ ع و  بالبآءِ  منهما جمرور   فكلٌّ ،براهيم وإِ  بأمحد تررم: وح ن ،ِةرسالكَ ـ  ةُالم ج الفتحـةُ  ِهر  
 . هو التنوينفر الصنََّأل ؛نُونال ي: ي أَ،فِرصن ي الَم اسهن َأل؛ الكسرِةِن عةًابيِن
 ِلوِذ الَّ ِمالس  ي ال ينِرصقْ أَ فسِث كَ امةٌري

)١(
 لَ، وه حدود وعالمات ي عرف ـا ت ْـ ط ـ بلَ  ن ِم

 . سبحانه وتعاىل أعلم، واُهللااالًمج ِإهروصت أن يِرم اَألِل يكفيه يف أو املبتدئنَّ؛ فِإالتوطَمالْ
                                                             

رى إىل ترجع إحدامها إىل اللفِظ، اُألخ: ما كان فيه علَّتان: أن االسم الذي ال ينصرف :حاصل ذلك )١ (
ُ كـ ثُالَثَ الوصفيةُ والعدل:  االسم من الصرف إذا كان فيهفيمنعاملعىن، أوعلَّةٌ واحدةٌ تقوم مقام العلَّتني، 

 ،اعبأو الوصفيةُ ووزن الفعلور ،ةُ وزيادة األلف والنوِن كـ أفضلَ وأخضركـ سكرانَ أو الوصفي 
= 
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(١٨) 

)لِْلوجِمز الَ عماِنت :(ونُكُالس، الْ وذْحأَفَ .فم فَ ونُكُا الس ـ ي  ونُكُ
الَعلْ لِ ةًمجي الفِ  فِ ِمزالْ ِلع مِعاِرض ِر اآلخِ يِحِح الص .أَوا الْ مذْحف 
 ،ِرـ اآلِخلِّـتعم الِْعاِرضم الِْلـعِفي الْ ِفِمزجلْ ِلةًـمالَ عونُكُيفَ

 
)لِْلوجِمز الَ عماِنت :ونُكُالس الْ، وذْحلَ:  حنو  أصليةٌ  عالمةٌ  فالسكونُ )فم ي ِرضب ز يـ ف ،د 
يِرضفعلٌ: ب مضارع لَـ ب جمزوم السكونُِه جزِم وعالمةُ،م ،واحلذف عن السـكونِ  ينوب  
نحو : مل يِرضاب، لَ وم ي خش ز يـ ف ،د ي ِرضِف: ابلٌع مضارع  جز ملَ ـ ب وم جزمـهِ   وعالمةُ ،م  

حذف وِن الن، و يخفعلٌ: ش مضارع لَـ ب جمزوم وعالمةُم ج ِهِمز ـ أَفَ(.  األلـفِ  حـذف ا م
فَ ونُكُالس ونُكُي الَ علْ لِ ةًمجي الفِ  فِ ِمزالْ ِلع مِعاِرض ـ يِحِح الص ـ  املـراد )ِر اآلِخ حيِح بالص 

ـ  و ،ىشخي: وح ن آٌء أو ي   أو واو  لف أ  يف آخرهِ  أن ال يكونَ  : اآلخِر يدوع، وي ـ ر  الُثَـ ِم ،يِم
ـ  يملَ: وح ن بالسكوِن جمزوماً يكونُ  جازم  عليهِ لَخا د ذَِإ فَ ،بِرض ي :ِر اآلخِـ  يِحِحالصـ  ِرضب 
زيد .)أَوا الْ مذْحفَ ف ونُكُي الَ علْ لِ ةًمجِفي الْ  فِ ِمزالْ ِلع مالْ ِعاِرض معـ :  حنـو  )ِر اآلخِ لِّت  ملْ
يخش ـ ف ، زيد ي خفعلٌ: ش مضارع  لَـ   ب  جمزومِه جزمِ  وعالمةُ ،م عـن    نيابةً  األلفِ  حذف 

   مضارعفعلٌ: عد يـ ف،دي زعد يملَو ، فاعلٌ وزيد، عليهاها دليلٌ قبلَ والفتحةُ،السكوِن
                                                             

 
 أو العلميةُ والتركيب املزجيكـ أمحد، العلَِميةُ ووزنُ الفعِل أو  كـ عمر، أو العلميةُ والعدلُوغضبان، 

 ،كلَبعةُ والتأنيثُكـ بلَِميوطلحةَ، أو الع وستة مع الوصفية، ثالثٌ:  تسعة أقساٍمفهذه كـ فاطمةَ وزينب 
ن الفعل وزيادةُ األلِف والنوِن  العدل ووزوأمامع العلمية، والوصفيةُ والعلميةُ ترجع كلٌّ منهما إىل املعىن، 

 ما ميتنع من الصرف لوجود علٍة تقوم وأماوالعجمةُ والتركيب والتأنيثُ، فكلٌّ منها علةٌ ترجع إىل اللفظ، 
صيغة منتهى اجلموِع كـ مساجد ومصابيح، وألف التأنيث املمدودةُ كـ : مقام العلتني فهما شيئان

 : وقد نظمها بعضهم بقولهصحراء، واملقصورة كـ حبلَى،
ــةٍ   ــثْ ِبمعِرفَ ــادالً أن ِزنْ عو ــع مإج 

 
 ركِّب وِزد عجمةً فَالوصـف قَـد كَمـال         
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فْي اَألِفوِت الَّاِلعفْي رعثَا ِبهاِتبوِن الن . 
) :(ْالمعربقِ ات سِق: اِنمسم ي عرالْ بِ بحاِتكَر ِق، وسم ـ  ي عرب 
ـ م الْ م االس :اِعون أَ ةُعبر أَ اِتكَرحالْ بِ برعي ي ِذالَّفَ. وِفرحالِْب ، درفْ
وجمع ِريِسكْ الت و ،جمالْ ع مؤِثن ِماِل الس ِفالْ، والْ لُع اِرِضمي لِ ِذ الَّ عم 
يِهِرآِخ بِ لِْصت ش ٌءي، لُّكُوه ا تفَربِ ع الضِةم و ،تنصفَالْ بِ بتِةح و ،تفَخض 
 ،وِنكُالس ِبمزجت، وِةرسالكَِب

مجزلَ ـ ب وم جزمهِ  وعالمةُ م  نِ  الواوِ  حذف يعن السكونِ  ةًاب ، والض عليها  دليلٌ ها قبلَ ةُم ،  وزيـد  :
 ةًابي نِ آِء الي  حذف  جزمهِ ةُمالَع و م لَ ـ ب  جمزوم  مضارع فعلٌ: ِمر ي ـ ف ، زيد  يرمِ ملَ و ، مرفوع فاعلٌ

ـ اِتبثَا ِبهعفْي رِت الَّاِلعفْي اَألِفو( .فاعلٌ:  وزيد، عليهاها دليلٌ  قبلَ  والكسرةُ ،عن السكونِ  وِن الن( 
ـ  ت ملَ و ،ابِرض ي ملَ:  حنو  النونِ فذْ ح  فيها تكونُ   اجلزمِ  عالمةَ  يعين أنَّ  ،اخلمسةُ هي األفعالُ  ِرضاب،  

ـ  ،فاعلٌ:  واأللف ،وِن الن ا حذف مِهِمز ج  وعالمةُ ،م لَ ـ ب اِنومزجا م مهفَ ـ  ي م ولَ ِرضـ  ،واب  م ولَ
تِرضوعالمةُ ، كذلك جمزومانِ  ،واب  ِهزِم جم ا حذف وِن الن، فاعلٌ:  والواو، لَ وم ت يِبِرض :ـ م جزوم 
هـذا  ) . ( سبحانه وتعـاىل أعلـم   واُهللا،فاعلٌ: اليآُء و ،وِن الن  حذف  جزمهِ  وعالمةُ ،م لَ ـب

 والقصـد   ،الًصفَ م هركَ ذَ  السابقِ  لكنه يف البابِ   ، السابقِ  يف البابِ   ما تقدم   فيه مجيع   يذكر الفصلُ
ـ جمالًذكرونه م مث ي،الًصفَ م أوالً  وهذه عادة املتقدمني يذكرون الكالم     ،جمالًهنا م ره  كِْذ ا  مترين

ـ رحالْ بِ برع ي مسِق: اِنمس قِ اتبرعمالْ(.  عند احلسابِ   كاجلمعِ للمبتدئ فيكونُ  يعـين   )اِتكَ
 بذلك الضوالكسرةَ ، والفتحةَ ،ةَم ، ويلحق   ا الس ُونُك، )ِقوسم ي عرالْ بِ بحـا     )وِفر يعـين 

ا احلذف    والنونَ ، واليآءَ ،الواو ِذالَّفَ(.  ويلحق ي يعرالْ بِ بحأَ اِتكَر رـ ب ـ  أَ ةُع نـ  :اِعو االس م 
ـ )ِماِل الس ِثنؤم الْ عمجو( ،  الرجال  - ك )ِريِسكْ الت عمجو(  زيدٍ ـ ك )درفْمالْ  . اهلنـدات ـ ك
)ِفالْوالْ لُع اِرِضمي لِ ِذ الَّ عم ي ِهِرآِخ بِ لِْصت ش (. يضرب:  حنو )ٌءيلُّكُوه ا تفَربِ ع الضِةم و ،تنصب 
   يف حالِةِثن املؤمع ج: من ذلكىنثْتس وي)وِنكُالس ِبمزجتو، ِةرسالكَ ِبضفَخت، وِةحتفَالِْب
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وخرج ع ِل ذَ نأَ ةُثَالَ ثَ ك شآَءي :ـ ج مالْ ع مـ ؤ ـ  ِثن ِماِل الس ي ـ ن صب 
ـ خ ي فِرصن ي ي الَ ِذ الَّ مواالس،  ِةرسكَالِْب ـ تالفَ بِ ضفَ ِةح ـ الِف، و لُع 
ـ  بِ مزج ي ِر اآلخِ لُّتعم الْ عاِرضمالْ ـ  ِفذْح ـ و. ِهِر آِخ ـ ي ي ِذالَّ عرب 
ـ اَأل، و ِماِل الس ِركَّذَم الْ عمج، و ةُيِنثْتال: اٍعون أَ ةُعبر أَ وِفرحالِْب سآُءم 
ـ عفْي، و ِنالَعفْت، و ِنالَعفْي: يِه، و ِةسمخ الْ الُعفْاَأل، و ِةسمخالْ ، ونَلُ
وفْتونَلُعو ،فْتِلعني. 

النِبص واالسم ،   ي حالةِ  فِ  الذي ال ينصرف والفعلُ  اجلر ، املُ  املضارع عاجلـزمِ   يف حالةِ  ِر اآلخِ لُّت  .
  مرفـوع  مضـارع فعلٌ:  يضربـ ف، واملسلمات والرجالُ  زيد بِرضي: هركَا ذَ م لِ  الرفعِ فمثالُ
بالضة الظاهرةِ م والرجالُ، وزيد كلٌّ واملسلمات فاعلٌ: ا منهلن :ومثـال النصـبِ  ،  بالضمِة مرفوع 

 ـ ف ،ا والرجالَ أضرب زيد لٌفع:  أضرب مضارع  لَ ـ ب  منصوب والفاعـلُ  ن ،  ِت مسـتـ  ر ا  وجوب
  كلٌّ ا والرجالَ تقديره أنا، وزيد  مفعولٌ: ا منهم و مثال اخلفض،  بالفتحِة  منصوب :مرربزيـدٍ ت  

ـ  جرخو(.  بالكسرةِ ه، وجر  بالبآءِ جمرور:  منها ، فكلٌ  واملسلماتِ والرجاِل ع ـ  ذَ ن ـ الَ ثَ كِل  ةُثَ
 ،]٤٤: العنكبـوت ̂[& : حنو )ِةرسكَالْ بِ بصن ي ِماِل الس ِثنؤم الْ عمج: آَءيشأَ

ـ ( .مفعول به منصوب بالكسرة   : واتافاعل مرفوع بالضمة، والسم   : لفظ اجلاللة  واالسم 
 ِر اآلخِ لُّتعم الْ عاِرضم الْ لُعالِفو(.  دمحأَ بِ تررم:  حنو )ِةحتالفَ بِ ضفَخ ي فِرصن ي ي الَ ِذالَّ
يجزبِ م لَ:  حنو )ِهِر آخِ ِفذْحم ي خش، لْ وم ي دع، لَ وم ي فـاألَ  ،ِمرلُو :مجزبِ وم ِفِل األَ ِفذْح، 

اليآءِ حبذِف: الثالـثُ  و   ، الواوِ حبذِف: ياِنالثَّو  .)ِذالَّو ي يعرـ ب   أعـين الـواو  )وِفرحالْ ِب
واليآءَ واأللف ، ا النونُ   ويلحق  )َأربأَ ةُع ناٍعو :ِنثْالت( ، يعين املثىن  )ةُيوجمالْ ع ِركَّذَم ِماِل الس ،

اَألوسالْ آُءم خمِةس فْاَأل، والْ الُع خمِةس يِه، و :فْيِنالَع(، ُثَ باملحتت ِةِان ، )وفْتـ ثَ باملُ ،)ِنالَع اِةن 
 . فوق ال غرياِةنثَ باملُ)نيِلعفْتو( ، فوقاِةنثَ باملُ)ونَلُعفْتو( ، حتتاِةنثَ باملُ)فعلونوي( ،فوق
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ـ  بِ ضفَخت و بصنت، و ِفِلاَأل بِ عفَرت فَ ةُيِنثْا الت مأَفَ آِءالي .ـ أَو م ـ ا ج مع 
 آُءمسا األَ مأَو. آِءالي بِ ضفَخي و بصنيو ،اِوالو بِ عفَري فَ ِماِل الس ِركَّذَمالْ
ـ خت، و ِفِلاَأل بِ بصنت، و اِوالو بِ عفَرت فَ ِةسمخالْ ـ الْ بِ ضفَ اِءي .ـ أَو ا م

 .اهِفذْح ِبمزجت وبصنت ووِنالن ِبعفَرت فَِةسمخ الْالُعفَاَأل

ـ  ِبضفَخت وبصنتو( ،اِنيد الزآَءج:  حنو)ِفِلاَأل ِبعفَرت فَةُيِنثْا الت مأَفَ( حنـو )آِءالي  : رأيـت 
الزيِنيد، وم ررت يِن بالزيد .)أَوما جمالْع ِركَّذَمفَِماِل الس يفَرِبع حنو)اِوالو  :آَءجـ  الز يونَد، 
)وينصب و يفَخبِ ض آِءالي( حنو  :رأيت يِد الزين، وم رربِ ت يِدالزين .)أَوا األَ مسالْ آُءم خمِةس 
: حنو )اِءيالْ بِ ضفَختو( ،اكب أَ تيأَر:  حنو )ِفِلاَأل بِ بصنتو( ،وكب أَ آَءج:  حنو )اِوالو بِ عفَرتفَ
مرربِأَ بِ تيك . )أَوفَا األَ مالْ الُع خمفَ ِةس تفَربِ ع ويضربونَ ، وتضربانِ ، يضربانِ : حنو )وِنالن ، 
وتِرضونَب، وتضربني ، )وتنصب و تجزبِ م ِفذْحلَ:  حنو )اهن ي ِرضاب، لَ وم ي ِرضاب، لَ ون ت ِرضاب، 
لَومت ِرضاب،لَ وني ِرضواب،لَ ومت ِرضواب،لَ ونت يِبِرض،لَ ومت يِبِرض. 
 

 .ملَع أَىالَعت وهانحب سواُهللا
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ـ : وح ن ،رمأَ و ،عاِرضم و ،اٍضم: ةٌثَالَ ثَ الُعفْاَأل ضرب، و ـ ي ِرضب، 
وِراضالْ فَ؛باِضمفْي متأَِرـ اآلِخوح باداَأل، وـمرم ـجزأَوم با،د 


ـ  يقبـلَ  وعالمتـه أنْ ،ىى وانقض مضٍثد على حلَّما د:  وهو )ٍضام: ةٌثَالَ ثَ الُعفْاَأل( آَء ت 
الساكنةَ أنيِثالت ، ن حو :ضرتقول فيه  ،ب :ضربت. )وماِرضوهو ،)ع  : ـ   لَّما د على ح ٍثد 

ـ    ،بِرضي: وح ن ،ملَ و فو وس  السني  يقبلَ نْ وعالمته أَ  ، واالستقبالَ يقبل احلالَ  : ه تقـول في
سيِرضب، و سوف ي ضرب، لَ وم ي ِرضب.)أَوموهو ،)ر  :ـ لَّما د على ح يف املسـتقبل ٍثد ، 

ـ  ن ،لِب على الطَّ   ويدلُّ ،ِةب املخاطَ  املؤنثةِ  يآءَ  يقبلَ وعالمته أنْ  حاضـرِ : وتقـول فيـه    ،ب  :
يِبِراض.)نحو :ضرب، و يِرضب، و ِراضللمضـارعِ  :والثـاين  ،لماضي ل  مثالٌ :األولُ ،)ب ، 

 ،برض: ا حنو  على الفتح لفظً    يعين أنه مبين   )ادب أَ ِر اآلخِ وحتفْي م اِضمالْفَ(. مِر لألَ :والثالـثُ 
 أو تقدير ا للتِرذُّع ن حو :رىم، قَ ويدر  فيه الفتح  أيض     رفٍعا إذا اتصل به ضمري متحرك ،ـ  ن وح :

ضربت و ضربويكونُ ،ان  الفتحِ  ظهور  م تذِّعتوايل أربعِ  ا كراهةَ ر  م تحفيما هو كالكلمة    اٍتكَر 
الواحدة

)١(
، ويقد ر   ا إذا اتصل به واو الضمري      فيه الفتح أيض، ن حألنَّ ؛ضربوا: و  يناسبها   الواو 

؛ ما قبلها  ضم املُ ةُ فضم ناسِةب فيقالُ ؛ الفتحِ  من ظهورِ   متنع  :لى فتحٍ  ع مبين ٍر مقد  مـن    منـع 
ِةباسن املُ  حبركةِ  احمللِّ ظهوره اشتغالُ 

)٢(
 .)اَألومر م جزأَ وم باد(،   علـى السـكونِ     يعين أنه مبين  

 ، العلِة حرِفا على حذِف مبني يكونُ أو اليآِءأو الواِو  باأللِفهر آِخالتع فإن كان م؛زِمباجلَالشبيه 
                                                             

 من  منعٍردقَ م على فتٍحمبين:  آخر املاضي ساكن مع ضمري الرفع، وكذا مع نون النسوة، فيقال)١( 
 .مةكالكلره السكون، والفعل وفاعله الضمري ظهو

 .مبين على فتٍح مقدٍر منع من ظهوره واو اجلماعة: آخر املاضي مضموم مع واو اجلماعة، ويقال )٢( 
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 الْوماِرضع ي أَ  فِ انَا كَ  مإِ ِهِلو حد ى الزاَأل  ِدآِئورِعب ي ،جمعولُا قُ هك :
 .ماِز جو أَباِص نِهيلَ علَخدى يتا حدب أَوعفُر موه، و"تينأَ"

 وهي األلف  حنو ، أو اليآءُ   أو الواو  :اخش، وارمِ ، وادع ،   وإن كان م سنا إىل ألف االثنني أو     د
ـ  ن وِن الن ِفذْى ح لَى ع نب ي -  املخاطبةِ  أو يآء املؤنثةِ    اجلماعةِ واِو حو : واضـرِ  ،ااضـرب واب، 

ـ ب ي ِةوس الن ا إىل نونِ   وإن كان مسند   ، وكذا الواو واليآء   ،فاعلٌ:  واأللف ،يبواضِر علـى   ىن 
 السكون نحو :ِراضبيانِ ن سالتوكيد    اتصلت به نونُ   ِن وإِ ،ةُو يبى على الفتحِ  نن حـ : و ِراضبن، 

ـ وي أَ  فِ انَا كَ  م عاِرضمالْو(.  الثقيلةِ  بالنونِ نبِر واض ،بالنون اخلفيفةِ  ـ  إِ ِهِل حد ى الزـ و  ِدآِئ
  والنـونُ ،أقـوم :  حنـو ،ِملِّكَتلم ِل اهلمزةُ تكونَنْ أَ بشرِط)"تينأَ": كولُا قُهعمج، ي ِعبراَأل
ـ  . نقوم:  ه حنو  نفس ِم أو املعظِّ  ، ومعه غريه  كلِمللمت ـ ي:  حنـو  ِبواليآء للغآِئ  والتـآء   ،ومقُ
للمِباطَخ ن وح :لْ ولِ ،تقوممؤِه:  حنو ،بِة الغآئِ ِةثَنند قُ تالـيت ليسـت      اهلمـزةُ   فخرجتِ ،وم 

ـ  أو املعظـمِ   ومعه غريه     اليت ليست للمتكلمِ   والنونُ،اٍض فإنه م  ،مركْأَ: للمتكلم حنو  ه نفس، 
نحو :نرجس ذا جعلَ  إِ ، الدوآءَ  زيد  فيه الن ِجرس

)١(
 واليآء اليت ليسـت للغآئـب       ،ه ماضٍ ن فإِ 

نوح :يرأَن زيد  ذَ إِ  الشيب ا خضبالْ بِ هيرنه ماض  فإِ ؛آِءن، الْويـ رِحهي الْ : آُءنآُءن
)٢(

وخرج بالتآء   ،
  ويقوم  ونقوم  فأقوم ، ماضٍ فعلٌ:  فهو ،ةَلَأَس املَ دي ز ملَّعت: ِوح ن  تآءُ ،آئبِة أو الغ  ِباليت للمخاطَ 

أفعالٌ: وتقوم واليـآء   أعين اهلمزة والنون والتآء    ، حرف الزيادة يف أوهلا     لوجودِ ؛ة مضارعي. 
)وهو م فُرأَ وع بد ا حت ى يدلَخ لَ عِهي اِص نأَ ب و اِز جورافع ،)م ه ت جرده ِم واجلازِ ،ِب الناصِ  من 

 . فإنه جيزمه أوجازم، فإنه ينصبه ناصب عليه عاملٌفإن دخلَ ، ال لفظي معنويوهو عاملٌ
                                                             

 .٧٠٦القاموس ص . نبت نافع، شمه للزكاِم والصداع )١( 
 .٧٣القاموس ص  )٢( 
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(٢٤) 

  ،ي كَمالَو ،يكَو ،نْذَِإ و،نـلَ و،نْأَ: يِه و،)ةٌرش عبواِصنـالفَ(

  معها بأنْ  يكون النصب : اهن مِ ةٌ وست ،ها بنفسِ بِصنت:  منها  أربعةٌ ،)ةٌرش ع بواِصالنفَ( 
مثـال   ،ها بنفِسبِصن ت هذه األربعةُ)يكَ و،نْذَِإ و،نلَ و،نْأَ: يِهو(ا  ا أو جواز   وجوب مضمرةً

 والفعـلُ . بصن و يِردص م فرح: نْوأَ ، مضارع فعلٌ: ينِـ بِجعفي ،ب تضرِ  يعجبين أنْ  :"نْأَ"
 املضـارع :ـ تِرضب بِ  منصوب اه، و سمنْ أَ يت ح فًر ا مصِرد؛اي  ا تأل سبك     ها  مع مـا بعـد

 حرف نفٍي: لـن  ـ ف، زيد يقومن لَ :قولـك  "نلَ"ومثال  . كبر يعجبين ض   التقدير ِذ إِ ؛ٍردصمِب
  يف جواِب،كمِركْذن أُ إِ :قولـك  "نْذَِإ"ومثال  . الًبقْتس معناه م  ريص ألا ت  ؛ واستقبالٍ ونصٍب

ن قال لَ  مك :أزورغَ ك نْذَِإ ـ ف ؛اد :ِركْوأُ ، ونصبٍ  وجزآءٍ  جوابٍ حرفمفعلٌ: كمضارع  
  ألن ما بعدها جزآٌء؛ وجزآٍء، لوقوعها يف اجلواب؛ جواٍب حرفتيموس ،نْذَ ِإـمنصوب ب

الِت مـن املطـو   تطلب ولنصبها شروطٌ، املضارع الفعلَ ألا تنصب؛ٍبص ون ،ملا قبلها 
)١(

. 
 "كـي " فتكـون  ؛ أي لكي أقرأ،قبلها ةًردقَ م الالم  إذا كانتِ  ،أَرقْ كي أَ  جئت :"كي" ومثالُ

 - فإن كانت كي مبعـىن الم التعليـل    ، مضارع منصوب ا   فعلٌ: وأقرأ ،نْ مبعىن أَ  مصدريةً
 بـل   ، بنفسـها  ه وما بعدها ليست ناصبةً     هذ )ي كَ مالَو(. بعدها كان النصب بأن مضمرةً   

مضمرةً  بأنْ النصب  بعد  ووجوباً ، كي ا يف المِ  ها جواز   ومثـال الم كـي     ،ها فيما بعد: جئت  
:  وإمنا قيل هلا   ،هاا بعد  جواز  مضمرةً نْأَ بِ  منصوب والفعـل  ، للتعليل ر ج حرف: فـالالم  ؛ألقرأَ

  . لكي أقرأجئت:  حنو،"كي" على قد تدخلُ وألا ؛ كي مثلَ إلفادا التعليلَ؛الم كي
                                                             

ها مستقبال، فلو حدثَك أن يكون الفعل بعد: الثاين. أن تكون يف صدر الكالم : األول: ثالثةُ شروٍط )١( 
له فقلت الُ: شخصِتقْبك احلالُ ال االسادرفِع؛ ألنَّ مكان بالر قصدالثالثُ. ِإذَنْ ب : ها وبنيفِْصلَ بينأن ال ي

 .ِإذَن واهللا أُكِْرمك: الفعِل فاِصلٌ غري القَسِم حنو
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(٢٥) 

الَوـ الْمجوِدـح ،وـحى،ت ـالْوـجآِءـفَـالْ ِبوابـالْ واِوو،  

 )الَوالْ م جأي )وِدح  :ِيفْالن مضمرةً نْ أَ ـ ب ، والنصب  هاوضـابطُ  .ا بعدها  وجوب : أن يها قَِبس
^  ،&&: وح، ن ملَ بِ  املنفيةُ ِنكُا، أو ي  م بِ  املنفيةُ كانَ

^  ؛فيعذب  مضمرةًنْأَ بِ منصوباِن:  ويغفـر اجلحوِدا بعد الِم وجوب . )وحكانت  سوآٌء)ىت 
 حىت مِلسأَ:  قولك للكافروح ن التعليِل أو مبعىن الِم،^&: وحى نلَمبعىن ِإ
 بعـد   وجوباً بأن مضمرةً منهما منصوب كلٌّلَخدتـ  ويرجـع  ـ ف ؛تدخلَ أي لِ  ، اجلنةَ تدخلَ

  والواو  وليست الفآءُ  ، الواقعتني يف اجلواب    والواو  يعين الفآءَ  )اِوالوو  آِءفَالْ بِ ابوجالْو( .حىت
 :ا يف اجلواِبمِه من وقوعِ  واملـراد  ،اا بعدمهَ  وجوب ضمرةً م نْ بأَ  بل النصب  ،ناصبتني بأنفسهما 

قُووعهاملشهورةِ  التسعةِ ا يف املواضعِ  م 
)١(

 ـف ،يكلَ إِ نِسحأُ فَ لِْبقْأَ:  حنو ،األمـر : األول منـها   .
 -نِسحأُ و: قلتنِْإو ، األمِري جواِب ِف الواقعِةا بعد الفآِء وجوب مضمرةًنْأَ ِبمنصوب: نِسحأُ

كانت الواوالْ واو ِعمنْ فالنصب بأَ؛ِةيمضمرة و والثاين.  بعد واو املعية الواقعة بعد األمروباًج :
النهي، ن وح : ال تِرضب ا فَ  زيديغضأَ ،ب و و يغضـ ف ،ب فعلٌ: يغضبنْ بأَ مضارع منصوب 

ـ قْفِّ وبر:  حنو ، الدعآءُ :والثالـث . ي بعد الفآء أو الواو الواقعتني بعد النه        وجوباً مضمرةً ي ِن
  أو الواِوِء بعد الفآ وجوباً مضمرةًنْأَ بِ منصوب: لَأعم ـ ف ،ا صاحلً لَمعأَ و و أَ ،ا صاحلً لَمعأَفَ

 ،دىن مـن األعلـى إىل األَ    طلب  أن األمر  - واألمرِ  بني الدعآءِ  والفرق ،الواقعتني بعد الدعآءِ  
 ، إليه فأذهب يف الداِرهل زيد:  حنو،االستفهام: والرابع. ىن إىل األعلى من األد طلبوالدعآَء

 .الواو الواقعتني بعد االستفهام  بعد الفآء أو بأن مضمرةًمنصوب: أذهب ـ ف، إليهبهذْأَ ووأَ
 نصوبم: تصيب ـا، ف خرييبِصت ووا، أَ خري عندنا فتصيبلُِزنال تأَ:  حنو،ضرالع: اخلامس
رةًبأن مضمأو الواِوا بعد الفآِء وجوب الواقعتني بعد الع ِضر. 

                                                             
 :يجمعها )١( 

ــالَ  عـِرض ِلحضـِهم   مر وانه وادع وسـلْ وا      كَم ــد ــي قَ ــذَاك النف ــن وارج كَ مت  
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(٢٦) 

أَوو. )الْوجاِزوثَ م اِنمةَي ع شر (ِهولَ: يم لَ، وام لَأَ، وم، لَأَ وم الَا، واألَ م ِرم 

 بأن منصوب: يشـكر  ـ ف،كركُشي و و أَ ،كركُشيا فَ  زيد تمركْ أَ الَأَ: وح ن ،التحضـيض : السادس
  أنَّ - والتحضيضِ ِضر بني الع  والفـرق  ، الواقعتني بعد التحضيضِ    أو الواوِ   بعد الفآءِ   وجوباً مضمرةً

العرالطَّ:  هو ضٍقفِْر بِ لب ِل وٍني، هو والتحضيض  :ِبالطلب ثٍّحِإ وزالسـابع . اٍجع :التينِـ م،ن حو :
  أو الـواوِ  بعد الفـآءِ  وجوباً بأن مضمرةًمنصوب: جحأَ ـ ف،جحأَ وو أَ،هن مِ جحأَ فَ االًي م  لِ تيلَ

ـ مِهفْ أو وي  ،ي املسألةَ ِنمِهفْي فَ خي الش عاِجر أُ يلِّعلَ: وح ن ،يجـ رالت: الثـامن . الواقعتني بعد التمين    ،يِن
 ،يفْـ الن: التاسـع .  الواو الواقعتني بعد الترجي    ا بعد الفآء أو    وجوب  بأن مضمرةً  منصوب: مهِـ فْي ـف
نحو : ما تأتينا فتحثَدأَ،ان ووت حثَدـ ف؛ان تحَثَدان :بأن مضمرةًمنصوب أو الـواو  ا بعد الفآِء وجوب 

 وجوبـاً   بأن مضمرةً  نِك لَ ،"أو"  املضارعِ  للفعلِ  من النواصبِ   يعين أنَّ  )وأَو(. الواقعتني بعد النفي  
بعده ن حقَْأل: ولَتن أَ  الكافر  و يِلسنْ أَ الَِّإ:  أي ،م ي ِلسـ ف ،م ـ يِلسم :مضمرةً نْأَ بِ منصوب  ـ  وج ا وب

ـ قْ تو أَكنمِزلُْأل: وح ن، مبعىن إىلوقد تكونُ. الَّ اليت مبعىن إِ   "أو"بعد   ـ ي حنِيِض ـ ِإ:  أي،يقِّ ى أن لَ
ِضقْتنِي ـ ف ،يقِّي ح ت فعلٌ: قضـي مضارع  مضمرةً  بأنْ  منصوب  اليت مبعـىن إىل    "أو"ا بعد    وجوب  .
)الْوجاِزوثَ م اِنمةَي ع شقِ )ر سجيزم فعالً :  منها م وقِ ،ا واحد سم :يِزجـ  وبدأ بالقِ  ، فعلني م ِمسِل األو 

ـ قَ و زٍم وج  نفيٍ حرف:ملَـ ـ   ف ، زيد مل يضرب : وح ن )ملَ: يِهو(: فقال  فعـلٌ : ربضـ وي ،ٍبلْ
مضارع لَ بِ  جمزومم، فاعل:  وزيد، وسميت ا تنفي الفعلَ؛ نفـي  حرفأل ا ؛وجـزمٍ  ، املضارعأل 

تِزجم؛وقلـب  ،ه  ا تِلقْألب م عناه و تصيره ا ماضي .)لَووهي مبعىن مل   ،)ام  :وجـزمٍ   نفـيٍ  حرف  
ـ  وعالمةُ،ام لَـ ب  جمزوم  مضارع فعلٌ: يـذوقوا  ـ ف ،^&: وح ن ،ٍبلْوقَ  ِه جزِم

النونِ حذف ، فاعلٌ: والواو.)لَأَووهي لَ  ،) م مـزةِ  الَّ إِ م ا اقترنتحنـو ، االسـتفهامِ  أ  :&
^، مولَ ،لالستفهام التقريري : فاهلمزة :وقلٍب وجزٍم نفٍيحرف ، ـ ونشرفعلٌ: ح مضـارع  

لَ بِ جمزومم.)لَأَووهي لَ  ،)ام أَ الَّا إِ م نمزةِ  ه لَأَ:  حنو ، االستفهامِ ا اقترنتا أُ مِسحلَ إِ نيفـاهلمزةُ  ،ك :
ـ  : نسِـ حوأُ ،حرف نفي وجزم وقلب   : امـ لَو ، التقريري لالستفهاِم .  ملـا ـفعل مضارع جمزوم ب

)الَواألَ م حنو )ِرم : &^ َّفالالم :األمِرالم ، ويفِـ نفعلٌ :قمضارع مـرِ  اَأل بالِم جمزوم، 
   . الظاهرِة  بالكسرِة إليه جمرور مضاف:ٍةعسو ، اخلمسة ألنه من األمسآء؛مرفوع بالواو فاعلٌ: ووذُ
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(٢٧) 

والدآِءـع، ـ   فِ "الَ" و ـي النِيه ـال وـ د آِءـع، نِْإ و، ـ  و اـم، 
وـمن، وـمـهـمذِْإا، وـمأَا، ويو ،ـمى،ـت  

)والدآُءع( هي  الدعآءِ الم : أَ الَّ إِ مِر األَ  الم فَ؛ها من األدىن إىل األعلى   ن ـ ت سى الَمم الـد آِءع 
أَتدحنو ،اب  :&^ ، فالالم :الم الدآِءع، ومضافعلٌ: ِضقْي رع بـالمِ  جمـزوم  

وعالمةُ ،عآِءالد   قبلَ  والكسرةُ ، وهي اليآء  ، العلةِ  حرفِ  جزمه حذف عليها ا دليلٌ ه  .)ي  فِ الَو
النِيه( الَ:  حنو ت خناهية : ال ـفـ  ،ف ، وـ تخفعلٌ: ف مضارع  بال الناهية   جمزوم  .)و الـدآِءع( 
 ـ ف،^& : حنو،ا من األدىن إىل األعلىهن أَالَّ ِإ، الناهيةُ"ال" هي :ةُيآِئع الد "ال"
تفعلٌ :ذْاِخؤ  مضارع  بال الدعآئِ   جمزوم ثُـ .  هنا انتهى الكالم على ما جيزم فعال واحدا   إىل. ِةيم 

 فعـلُ :  األول، فعلـني  جيـزم  حرف:وهـي  ،)نِْإو(:  فقال، فعلني على ما جيزم   مأخذ يتكلَّ 
 جمزوم بـإن  :األول مقُـ ي ـ ف،روم عمقُ ييد زمقُ ي نْ إِ : حنو ،ه وجزآؤ هجواب:  والثاين ،طالشر

 لْعفْما ت :  حنو ،)امو(. هه وجزآؤ  ا أيضا على أنه جواب      جمزوم :والثـاين  ،على أنه فعل الشرط   
 ،هه وجـزآؤ جواب: والثاين ، الشرِطفعلُ:  األول، فعلني جيزم جازم  شرطٍ  اسم :مـا  ـ ف ،لْعفْأَ
ـ :اوالثاين أيضـ   ، جمزوم ا على أنه فعل الشرط        :تفعل األول  ـف ا على أنه جواب ه  جمزوم

ـ  ،  فعلني   جيزم  جازم  شرطٍ  اسم :مـن ـ  فـ   ؛ معه مقُ أَ مقُ ي نم: حنو )نمو( .وجزآؤه  يقـم  ـف
ـ  جمزوم:والثاين أيضا ، جمزوم ا على أنه فعل الشرط :األول ا على أنه جواب  هه وجـزآؤ. 

)ومهحنو ،)ام  :مهم فْا تفْ أَ لْعمهما ـف ،لْع : شرطٍ  اسم وتفعـل األول  ، جازم:ا على  جمزوم 
 ،نْ مثـل إِ حـرف  : هي)امذِْإو( .هه وجزآؤ  على أنه جواب   :والثاين كذلك  ، الشرطِ أنه فعلُ 

 بِرضا ت يأَ:  حنو ،)يأَو(.مدقَ وقد ت  نْعراب مثال إِ  ه كإِ  وإعراب ،روم ع مقُ ي يد ز مقُا ي مذِْإ: حنو
ـ  على أنه شـرطه   ِه بِ  وما بعده جمزوم   ، جازم  شرطٍ  اسم :ايـ أَفَ ؛بِرضأَ وجواب  هه وجـزآؤ. 
)ومحنو،)ىت  :متمىتـف ،لْ آكُلْكُأْى ت :شرٍط اسم جازم ،وما بعد ه شرطهوجواب هه وجزآؤ . 
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أَوانَيأَ، وينأَ، ونى، وحثُيا، مكَوفَيما ِفذِْإا، وي الشِرعخ ةًآص. 

)أَوأَ:  حنو ،)انَيانَي  أَ لْعِد ما ت أيـان  ـ ف ؛لِْدع:ومـا بعـده   ، زآئـدة :ومـا  ، جازٍم شرٍط اسم 
 :ومـا  ، اسم شرط جـازم :أيـن ـ  فـ   ؛لِْزن أَ لِْزنا ت مني أَ : حنو ،)نيأَو(. ه وجزآؤ ه وجواب هشرطُ
  اسـم  :ىنـ  أَ ـفـ  ،حبر ت مِقتسى ت نأَ:  حنو ،)ىنأَو(. ه وجزآؤ ه وجواب ه شرطُ ومـا بعـده    ،زآئدة
  اُهللاك لَردقَ يمِقتسا تمثُيح:  حنو،)امثُيحو(. هه وجزآؤ ه وجواب  شرطُ وما بعـده   ، جازم شرٍط

نجـفـ  ،ااح ح ـ ثُيام: شرطٍ  اسم جازم ، وـ تسِقتالشرِط فعلُ:م ، وقَـ يدـ :ر جواب ه وجـزآؤ ه .
)كَوفَيا قاله الكوفيون    )ام كَ:مثاله ، ومنعه البصريون ، اجلزم فَيما تِلجأَس ِلجكَـ فَ ؛سفَيام: 

شرطُ وما بعـده   ، شرطٍ اسم هوج وابهوجزآؤ ه .)ا ِفذَِإوي الشِرعخ ةًآص( علـى   هذا زآئـد 
 :راِع الشلُو قَعِما سمم و،ِرثْ يف الن الَ،ِرعا يف الشذَ بِإ اجلزمعِمس و،رش عِةياِنمالثَّ

ذَِإوــا ت ــص خكبِص فَةٌاص تــح ِلم
)١(

 
 فعل أمر :ِلمحوت ، للجوابِ  رابطةٌ :آُءالفَفَ ؛ه جواب :ِلمح ت ةُلَموج ،ِطر الش  فعلُ :كبِص ت ـف  

 .يِو الر حبركِة احمللِّ اشتغالُِهوِره من ظُعن م،ٍر مقدمبين على سكوٍن
اُهللاوس بحانهو تى أَالَعلَعم. 

                                                             
 )١( هرــدص : 

ــالِغنى    ــك ِب بر ــاك ــآ أَغْن ِن مغــت اس  
ل"ومحوى باجليم " ترِل" يف الشطر الثاين تمجفَت." 
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ـ اِع فَ مس ي مي لَ ِذ الَّ وِلعفْمالْ و ،لُاِعالفَ: يِه و ،ةٌعب س اتوعفُرمالْ  ،هلُ

ـ  و،اهاتوخأَ ونَّ ِإربخ و،اهاتوخأَ وانَ كَماس و،هربخ و دأُتبموالْ اِبالتع 
 . لُدالب و،يدِكوالت و،فطْعالْ و،تعالن: آَءيش أَةُعبر أَوه و،وِعفُرملِْل


.  وغالمـي  ، والقاضـي  ، والفـىت  ، زيـد  آَءج: وح ن )لُاِعالفَ: يِه، و ةٌعب س اتوعفُرمالْ(
)الْوفْمي لَِذ الَّوِلعمي سلُاِع فَمه(ن حو :ضربزيد ،ويضرب ع مرو. 
 . و الفىت والقاضي وغالمي قآئمونَزيد: وح ن)هربخ ودأُتبموالْ(
)واسانَ كَمأَ وخواتاه(ن حو :قآِئكان زيد ام. 
)وخبنَّ ِإرأَ وخواتاه(ن حنَِّإ: وز يآِئا قَدم. 
)واِبالتلْ لِ عموِعفُر و ،هأَ و ربأَ ةُع شآَءي :النعت(، ن حو :آَءج لُاِض الفَ  زيد، )الْوطْعف( ن حو :
آَءج ز يد و عمرو، )والتِكويد( ن حو :آَءج ز يد فْ نسه، )الْوبلُد( ن حو :آَءج ـ  ز يـ  أَ د خوك .
ولُّ كُ ِهِذههنا ِإا مذكورةٌ ه جعلى سبيل التعداداالًم ،وسي منـها يف بـابٍ   واحـدٍ  كلُّذكر  
فَمةًلَص. 
 

اُهللاوس بحانهو تى أَالَعلَعم. 
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 :ِنيمسى قِ لَ ع وه و ،هلُع فِ هلَب قَ وركُذْم الْ وعفُرم الْ م االس وه: لُاِعفَالْ
 ،اِندي الزامقَ و،دي زومقُي و،دي زامقَ: كِلو قَوح نراِهالظَّ فَ؛ٍرمضم و،ٍراِهظَ
وقُيوم الز ياِند، قَ وام الز يونَد، و وقُيم الز يونَد، قَوام الر الُج و ،قُيوم 

الرالُج قَ، وامهِ ت ند و ،قُتهِ وم ند قَ، وِه الْ ِتامناِند و ،قُتِه الْ ومناِند، 
ِه الِْتاِمقَونداتو ،قُتِه الْومنداتقَ، والِْتام هنودو ،قُتالْوم هنود، 


ـ و( ، عمرو  ويقوم ، زيد قام:  حنو )هلُع فِ هلَب قَ وركُذْم الْ وعفُرم الْ م االس وه: لُاِعفَالْ( هو ـ  ع ى لَ
ـ :وهو )ٍرمضمو( ،ٍلجر و،زيٍد:ـ ك،ٍدي بال قَ  اهمس ما دل على م    :وهو )راِهظَ: ِنيمسِق م لَّا د 

 على مٍملِّكَت  أو م كأَ ،ٍب أو غآئِ  ٍباطَخ ا وأَ نناِهالظَّفَ(. وهو تر ن حقَ و ِلوقَ: كام ز يد(،  فعلٌ :فقـام  
 :فيقـوم  )دي ز ومقُيو( ، بالضمة الظاهرة   مرفوع  فاعلٌ :وزيـد  ،ِه يف آخرِ   ظاهرٍ  على فتحٍ   مبين ماٍض

ـ فـوع  مر فاعـلٌ :وزيد ،ِماِزاجلَ وِباِص النِن عِهِدرجت ِل؛فعل مضارع مرفوع  بالض ِةم. )ـ و  امقَ
الزياِند( ماضٍ  فعلٌ :فقام ، والزيفاعلٌ :اِند  نيابةً  باأللفِ  مرفوع عن الض ؛ِةمثَ ألنه مىن. )وـ ي  ومقُ
الزياِند( فعلٌ :فيقوم  فاعلٌ :والزيداِن ، مضارع  باأللفِ  مرفوع . )قَوام ـ  الز يونَد(  فعـلٌ :فقـام  

 )ونَدي الز ومقُيو( .ماِل س ِركَّذَ م  ألنه مجع  ؛ِةم عن الض  او نيابةً الو بِ  مرفوع  فاعلٌ :ونَديـ والز ،ماٍض
 فعلٌ :فيقـوم  ه فاعلُ :والزيـدون  ، مضارع. )قَوام الر فالرجـالُ   )الُج: فاعـلُ  تكسريٍ  مجع  قـام . 

)وقُيوم الر الُج( ُفاعلُ :فالرجال  يقوم . )اقَومهِ ت ند(  ـ ،  ماضٍ  فعلٌ :فقامعالمة التأنيث، :آُءوالت 
  فعـلٌ :فقـام  )اِندنِه الِْتامقَو( . فاعله:هنـد و،  مضارع فعلٌ :فتقوم )دن هِ ومقُتو( .هفاعلُ: ٌوهند
ـ : واهلنـدان ،   مضارع  فعلٌ :فتقـوم   )اِندنِه الْ ومقُتو(،  ه فاعلُ :واهلندان،  ماٍض ـ قَو( .هفاعلُ امت 

 :واهلنـود ،  مـاضٍ  فعلٌ:فقـام   )ودنه الِْتامقَو( .ه فاعلُ :واهلنـدات ،   ماضٍ  فعلٌ :فقـام  )اتدنِهالْ
 . فاعله:واهلنود،  مضارع فعلٌ:فتقوم  )ودنه الْومقُتو( ، مجع تكسري، وهو مجع هند،هفاعلُ
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ـقَوأَ ام ـخوك، و ـقُيأَ وم ـخوك، ـقَ ويِمالَـ غُ ام، وـ ي  ومقُ
: كِلو قَ وح، ن رـشا ع ـن اثْ رمضمالْو. كِل ذَ هبشأَ امي، و ِمالَـغُ
ـضربتو ،ـضربـنا، وـضربتو ،ـضرِتب، وـضربتا، ـم 

 )قَوأَ ام خوك( ـ وأَ ، ماضٍ  فعلٌ :فقامفاعلٌ :وخ  َأل؛ بالواوِ  مرفوع والكـاف  ،آء اخلمسةه من األمسن 
إليه مضاف . )وقُيأَ وم خوك( فعلٌ :فيقوم  فاعلُ: َوأخـوك  ، مضارعه. )قَوفعـلٌ  :فقـام  )يِمالَ غُ ام  

 ا اشـتغالُ هوِره ظُن ِمعِن م،ِملِّكَتمالْ  ياءِ ا قبلِ  على م  ٍةر مقد ٍةمض بِ  مرفوع هفاعلُ: وغالمـي  ،ماٍض
ِةباسنم الْ ِةكَرح بِ لِّحمالْ

)١(
 مضاف إليه مبين على السكون يف حمل       املـتكلم  ويـآء  ، مضاف وغـالم  ،

ـ موج. )كِل ذَ هبشأَ امو( .ه فاعلُ :وغالمـي  ، مضارع  فعلٌ :فيقـوم   )يِمالَ غُ ومقُيو( .جر  مـا  ةُلَ
  الكالممد قَوملـا  .ا مع الظاهِره وكلُّ، مع املضارعِ   وعشرةٌ ، مع املاضي   عشرةٌ ،ثاالً مِ ونَشرذكره عِ 

:  ومخسـةٌ  ،للحاضـرِ :  سـبعةٌ  ،ااثنا عشر ضمري  :  وهو ، على املضمرِ  م أخذ يتكلَّ  -على الظاهر 
ـ  ِل التـآءِ  وضماِد الض بفتِح)تبرض: كِلو قَوح ن،رشا عن اثْ رمضمالْو(: الَقَ فَ ،للغآئِب لمِملِّكَت، 

إِوعرابفعلٌ : ضرب :ه  والتـآء  ،اٍض م:فاعلٌِم املتكلِّ ضمري مبين يف حمل رفٍع على الضم  .)وضربان( 
 ، مـاضٍ  فعلٌ: ضـرب :وإعرابـه  ، ه غريهعم وِملِّكَتم الْو أَهسفْ نِمظِّعلم ِلآِء الب وِنكُ وس اِد الض بفتِح
ـ خملْ ِلآِء والتاِد بفتح الض)تبرضو(.  رفٍع يف حملِّوِنكُ على الس مبين ه فاعلُ :ونا  :وإعرابـه  ،ِباطَ

ـ و(.  رفعٍ  يف حملِّ   على الفتحِ   مبين فاعلٌ: ِباطَخم الْ  ضمري :والتـآءُ  ، ماضٍ  فعلٌ :ضـرب  ضرِتب( 
:  املخاطبـةِ  املؤنثِةضمري ُوالتآء ، ماٍض فعلٌ: ضرب:وإعرابه،  للمخاطبة،آِء الت ِرسكَ و اِد الض بفتِح
ـ ثَم للْ  التـآءِ   وضـم  اِد الض  بفتحِ )امتبرضو( .ٍعفْ ر ي حملِّ  فِ ى الكسرِ لَ ع بين م فاعلٌ ـ  الْ ىن ِركَّذَم 
الْومؤفاعلٌ:  ضمري املخاطبني أو املخاطبتنيوالتـآء  ، ماٍض فعلٌ : ضرب :وإعرابه،  ِثنعلـى   مبين 

الضآل على التثنيةحرف د: واأللف حرف عماد، :وامليم رفع، ي حملِّ ِفم. 

                                                             
 .يناسبها كسر ما قَبلَها: اليآء )١( 
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 وضربتم، وضربتنو ،ضربو ،ضربت ،وضربا، وضربوا، وضربن. 

)وضربتم(  اِد بفتح الض وضم آِء الت مـاضٍ  فعلٌ: ضـرب :وإعرابه، جلمع الذكور املخاطبني ، 
 .وِركُ الـذُّ  مجـعِ عالمةُ: ُوامليم،  رفٍع يف حملِ  على الضم   مبين فاعلٌ:  ضمري املخاطبني  والتآء

)وضربتالضادِ  بفتحِ )ن  مـاضٍ  فعلٌ: ضرب:وإعرابه ، جلمع اإلناث املخاطبات التآِء وضم ، 
 كلها وهذه ، اإلناث املخاطباِت مجِععالمةُ: والنونُ ،فاعل مبين على الضم يف حمل رفع: والتآُء

ـ  ديز:  من قولك مثال   أي )برضو(: وله بق  الغآئبِ  إىل أمثلةِ  وأشـار . أمثلة احلاضر  ض رب، 
ضمري مستتر : والفاعـلُ  ، ماضٍ فعلٌ: برضـ و ، مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة    : زيد :وإعرابه

ـ م الْ خرب رفٍع يف حملِّ والفاعلِ  من الفعلِ  واجلملـة  ، يعود على زيد   ،"هو"جوازا تقديره    دإبت .
)وضرببسكونِ )ت  أي من قولك   ،آئبِة للغ آِء الت  :هند ض ربوإعرابـه  ،ت : هنـد:  مبتدأ مرفوع  

 ضمري مستتر جوازا :وفاعلـه  ،عالمة التأنيث: والتآء ، ماٍض فعلٌ :تبروض ،بالضمة الظاهرةِ 
 )ابرضو( .ِإدتبخرب املُ:  رفِعيف حملِِّوالفاعل   من الفعِلواجلملة ، يعود على هند،"هي"تقديره 

  باأللِف مبتدأ مرفوع:الزيـدان : وإعرابه ،ابرالزيدان ض: لغآئب املذكر من قولك مثال مثىن ا لل
 ، ماٍض فعلٌ:ابرضو ، عن التنوين يف االسم املفردِ    ضوِع: والنون ، ألنه مثىن  ؛ِةم عن الض  نيابةً

فاعلٌ :واأللف  الغآئب املؤنثوللمثىن.  خرب املبتدإواجلملة ، يف حمل رفع على السكونِ   مبين  :
 ألنه  ؛ِةم عن الض   نيابةً  باأللفِ  مرفوع  مبتدأٌ :اهلنـدان : وإعرابـه  ،اهلندان ضربتا :  تقول ،ضربتا

 ةُكَر احلَِتاِنكَ و،ِنيناِك السآِءقَِت اللْتكَر وح التأنيِث عالمةُ:آُءوالت ، ماٍض فعلٌ:وضرب ،مثىن
 . خرب املبتـدإ ُواجلملة ، على السكون يف حمل رفع      مبين  فاعلٌ :لفَألوا ،ِفِل األَ ِةباسنم لِ ةًحتفَ
)وضرقولك مثال  من جلمع الذكور الغآئبني     )واب  :الزيدون ضرمبتدأٌ:الزيـدون : وإعرابه ،واب  

نيابةً  بالواوِ مرفوع   عن الض ألَ ؛ِةم ن ٍر مذكَّ ه مجع اِل سوالنـونُ  ،م: يف اال   عن التنوينِ   عوض ِمس 
ـ م الْ اشتغالُِهوِره من ظُعِن مِه على آخِرٍر مقد على فتٍح مبين ماٍض فعلٌ :برضو ،املفرِد لِّح 

ِةِباسنم الْ ِةكَرحِب
)١(

.  خـرب املبتـدإ  واجلملة ، يف حمل رفعكوِن على الس مبين   فاعلٌ  :والواو ،
)وضربجلمع اإلِ  )ن اِثن آِئ الغمثالً من قولك    اِتب :اهلندات ض ربوإعرابـه  ،ن:  مبتدأٌ : اهلنـدات  
مفُرِبوع الضالظاهرِةِةم ، وضرفاعلٌ:  ضمري النسوةوالنون ، فعل ماض:بيف  على الفتِح مبين 

 .  سبحانه وتعاىل أعلمهللا وا. خرب املبتدإواجلملة ،حمل رفع
                                                             

 .ا كسر ما قَبلَهايناسبه: اليآء )١( 
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وهو االس الْ م مفُري لَِذ الَّ وعمكَذْ يرم علُاِع فَهِف الْانَ كَنِْإفَ.هلُعاِض ما ي
ضأَ م لُوه ِسكُ ور ا قَ  مِهِر آخِ لُب، انَ كَ نِْإو م اِرضع ا ضأَ م لُوه ِتفُ وح ا  م
 .رمضم، وراِهظَ: ِنيمسى ِقلَ عوه، وِهِر آِخلُبقَ


ويسم آِئى نِلاِع الفَ ب )وهو االس الْ م مفُري لَ ِذ الَّ وعم كَذْ ير م علُاِع فَ هاملفعـولَ    يعين أنَّ   )ه  

 ي مجيعِ ه فِ  فاعلِ امقَم  الذي يقوم  هو املفعولُ :  الفاعلِ ب أيضا نآئِ  ىمس املُ ،ه فاعلُ مسمل ي  الذي
   ^&:  كقوله تعـاىل   ، من األغراضِ   لغرضٍ  الفاعلِ  حذفِ دع ب ،ِهأحكاِم
 ،ِة ونصب اإلنسان على املفعولي    ،ِة على الفاعلي   اجلاللةِ  لفظِ  برفعِ ؛انَسن اإلِ  اهللاُ قلَ وخ :األصـل 

ـ  ؛ إليـه  دنسا إىل ما ي    حمتاج  فبقي الفعلُ  ، للعلم به  ؛ِة اجلالل  وهو لفظُ  ، الفاعلُ فِذحفَ  يمِقأُفَ
 ،ا مرفوع  فصار املفعولُ  ؛ الفاعلِ  أحكامِ  مجيع ىِطعأُ فَ ، إليه اِدسن يف اإلِ   الفاعلِ امقَ به م  املفعولُ

   ؛ابعد أن كان منصوب فالتبست  فَ ؛ه بصورة الفاعل   صورت ِتاحإىل متييز أحدِ   يج   ِرمها عن اآلخ، 
  ِمحبيث إذا سالفعلِ  لفظُ ع  ي لَعأنَّ م  م  أَ ،ه فاعلٌ ا بعد و آِئ نمـع    فبقي الفعـلُ   ؛ِلاِع الفَ  عنِ ب 

ـ (:  كيفية تغيري الفعل بقوله    ني ب مثُ. ِهِب نآئِ  مع ري وغُ ،ِة على صورته األصلي   الفاعِل ـ  نِْإفَ  انَ كَ
ـ لُبا قَ مرِسكُ وهلُو أَ ما ض ياِض م لُعِفالْ  :وإعرابـه  ،^& : حنـو )ِهِر آِخ
لِـ خماضٍ  فعلٌ :ق  مبين    ملا مل ي سفاعلُم ه،وإن شئت قلت  :وهو مبعـىن مـا   ، للمجهولمبين 
 نِْإو(.  من اإلنسـان حالٌ: اوضـعيفً  ، بالضمة الظاهرة  مرفوع  الفاعلِ نآئب: واإلنسانُ ،هقبلَ
 اليت  آِء الر ِحت وفَ ِلو األَ مض بِ دي ز برضي:  حنو ،)ِهِر آخِ لُبا قَ  م حِتفُ و هلُو أَ ما ض عاِرضم انَكَ
 مـبين :  قلت  شئت نْ وإِ ،ه فاعلُ مس ملا مل ي    مبين  مضارع  فعلٌ :برضـ  ي :هعرابـ وِإ ،ِهِر آخِ لَبقَ
ـ و( . بالضمة الظاهرة الفاعل مرفوع بنآِئ: ديزو ،هلَب وهو مبعىن ما قَ    ،وِلهجملِْل هوـ  ع ى لَ
 .كما تقدم نظريه يف الفاعل) رمضم، وراِهظَ: ِنيمسِق

 .أحمد زیني دحالن السید العالمة  :شرح .لصنھاجي ا العالمة محمد بن محمد :تألیف .   في علم العربیةاآلجرومیة
  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع ـ  المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني. د :ضبط وعنایة

www.almahatwary.org 



 

(٣٤) 

ـ أُ، و دي ز برضي، و دي ز بِرض: كِلو قَ وح ن راِهالظَّفَ  ـ  ع مِركْ مرو، 
وكْيرم ع مرو .الْومضماثْ ر ن ا عشر ن ،حقَ و ِلوك :ِرضبت ـ ، و ِرضبا، ن
وِرضبتو ،ِرضِتب ، 

ـ : تلْ فإذا قُ  )ديز( ِهِري قبل آخِ  ِت الَّ آِء الر ِرسكَ و ِهِل أو مض بِ )بِرض: كِلو قَ وح ن راِهالظَّفَ(  ِرضب 
زيِهعراِب يف إِ  تقولُ -د :ِرضماضٍ  فعلٌ :ب  ِل مبين ا لَمم يسه فاعلُم، وزيد:الفاعِل نآئب  مرفـوع  

 ،دي ز برضي: تلْا قُ ذَِإ فَ )ديز( ِهِر آخِ لَبي قَ ِت الَّ آِء الر ِحتفَ و ِهلِو أَ مض بِ )برضيو( ،بالضمة الظاهرة 
ـ  الفَبآِئن: ديزو ،هلُاِع فَمس يما لَم لِ ينِب م عاِرض م  فعلٌ :برضي: تقول يف إعرابه     مرفـوع ِلاِع

  فعـلٌ  :مِركْـ  أُ هوإعرابـ  ،ِهِر آخِ ِلبا قَ  م ِرسكَ و ِلع الفِ ِلو أَ مض بِ )روم ع مِركْأُو( ،ِةِراِه الظَّ ِةمالضِب
ـ  عمركْيو(.  ِةرِها الظَِّةمالض ِب مرفوع الفاعِلبآِئ ن :رومعو ،هلُاِع فَ مس ي ما لَ م لِ  مبين ماٍض مرو( 

ـ  ِل مبين مضارع فعلٌ:مركْ ي:هابرعِإو ،ِهِر آِخلَبي قَِت الَّ آِء الر ِحتفَ و ِلع الفِ ِلو أَ مضِب ـ م ـ  يما لَ سم 
ـ ا عن اثْرمضمالْو(. ِةراِه الظَِّةم بالض مرفوع  الفاعلِ بآِئ ن :رومعو ،هلُاِعفَ شر،ـ  ن حقَو ـ و : كِل

ِرضببِ )ت ضم اِد الض كَ وِرس آِء الر و ضم لْ لِ آِء التمِملِّكَت، ِإوعـ رابـ  :هِر ضب
)١(

  مـبين   مـاضٍ  فعلٌ: 
ـ  بِ )انبِرضو( ،ٍعفْ ر لِّحي م  فِ  على الضم   مبين  الفاعلِ نآئب: ِم ضمري املتكلِّ  آُءوالتـ  ،للمجهول ضم 

ـ  ِل مبين ماٍض فعلٌ:بِر ض:هابعرِإو ،ه نفسِمظِّعم الْ و أَ ،هري غَ هعم و ِملِّكَتملْ لِ آِء الر ِرسكَ و اِدضال ا م
ـ  ِب)تبِرضو( ،ٍعفْ ري حملِّ ِف على السكوِن مبين عن الفاعِل نآئب ضمري :انـ و ُ،له فاعِ مس ي ملَ ضم 

اِدالض كَ وِرس آِء الر فَ وِحتِلآِء الت لماطَخِركَّذَ املُب، ِإوعرابـ :هِر ضماٍض فعلٌ:ب ِل مبين ا لَممـ  ي سم 
ـ و( ، على الفتح يف حمل رفع     مبين  الفاعلِ نآئب: ِباطَخم الْ  ضمري آُءالتـ و ،هلُاِعفَ ِرضـ  ِب)ِتب ضم 

اِدالض كَ وِرس آِء الر و الْ  للمخاطبةِ آءِِالت مؤِةثَن، ِإوعرابهماٍض فعلٌ:بِر ض لٍِ مبين ا لَممي سـ اِع فَم  ،هلُ
وآُءالتالْ  ضمري ماطَخالِْةب مؤِةثَن :الفاعِلنآئب مبين لى الكَ عرفٍعي حملِّ ِفِرس . 

                                                             
 .الفعلُ مبين على السكون مع هذه الضمائر )١( 
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 وِرضبتام،و ِرضبتم،و ِرضبتن،و ِرضب، وِرضبتو ،ِرضبا، وِرضبوا، وِرضبن. 

 )وِرضبتِب)ام ضماِد الضكَ وِرسآِء الرو ضملْ ِلآِء التثَمى الْنمِباطَخا أَ مذكروم ؤاثًن، ِإوعرابه: 
ماضٍ  فعلٌ :بِرض  ـ  ، للمجهولِ  مبينضمري املخاطبني أو املخاطبتني  آءوالت  :الفاعِلنآئب مبين  

 ُواملـيم  ، رفعٍ  يف حملِّ  على الضم :على التثنية  حرف دآلٌّ : واأللـف  ، عمادٍ حرف  .)وِرضبتم( 
  ماٍض فعلٌ:بِر ض:هابرعِإو ،نيِباطَخم الْوِركُ الذُِّعمج ِل،آِء التمض وآِء الرِرسكَ واِد الض مضِب

مبين   فاعلُ  ملا مل يسم ـ  ،هضمري املخاطبني الذكور   آءوالت  :الفاعلِ نآئب  مبين يف حملِّ على الضم  
ٍعفْر، مِـ الْواجلَ عالمةُ: يم ِعم .)وِرضبتبِ )ن ضم اِد الض كَ وِرس آِء الر و ضم ضمري النسوةِ  ،آِء الت  

 النسـوة   ضـمري  ُوالتـآء  ،هم فاعلُ  يس ما لَ م لِ  مبين  ماضٍ  فعلٌ :بِر ضـ  :هوإعرابـ  ،املخاطبات
 واحلاصلُ.  النسوة مجِععالمةُ: ونُوالن ، رفٍع يف حملِّ على الضم مبين الفاعِلنآئب: املخاطبات

 ، من تثنيـةٍ ، على املعىن املراد دآلةٌ حروف:ِه بِـ  لَصـ وما ات  ، الفاعلِ نآئب:  يف اجلميع   التآءَ أنَّ
ي  فِ الغآئِب   للمذكرِ  البآءِ  وفتحِ آِء الر ِرسكَ و اِد الض مض بِ )بِرضو(.  وتأنيثٍ ، وتذكريٍ ،ومجٍع
  مـبىن  مـاضٍ  فعلٌ:بِرضو ،ِةم بالض مرفوع  مبتدأٌ :دي ز :هابرعِإو ،بِر ض ديز: كوِلقَ حنو
للمجوِله، ون الفاعـلِ  آئـب : ضمري  م سِتتهو" فيه جوازا تقديره     ر".)وِرضبِب)ت ضـ م اِد الض 
كَوِرس آِء الر فَ وِحت آِء الب و وِنكُس ِه:  للغآئبة املؤنثة يف حنو  قولك  آِء التنـ د ِر ضبت، ِإوعـ رابه: 
 ونآئب ،أنيث الت عالمةُآُءوالت ، للمجهوِل مبين ماٍض فعلٌ:بِروض ،ِةم بالض مرفوع مبتدأٌ:دنِه

 البآء عدب و، آِء الركسِر واِد الض بضم)ابِرضو(. "هي"ا تقديره ازو ج فيِه مستتر ضمري:الفاعِل
ي حنو قولك   فِ ِر املذكَّ  للمثىن الغآئبِ  ألف :الزياِند ِر ضاب، ـ ِإوعرابه: الز  مبتدأٌ:اِنيـد  مرفـوع  

  يف حملِّ على السكوِن مبين فاعٍلنآئب: لفواأل ، للمجهوِل مبين ماٍضفعلٌ: بِرضو ،باأللِف
 ِرسكَ واِد الض بضم)وابِرضو( .ا بزيادة تآء التأنيثتبرض:  املؤنِث يف مثىن الغآئِب وتقولُ،رفٍع
لِ آِءالر جالغآئبني يف حنو قولك وِركُ الذُّ ِعم  :ِرالزيدون ضواب، وإعرابه:الز مبتدأٌ:ونيد مرفوع  

  احمللِّالُغ اشتِهوِره ظُن ِمعِن مٍردقَ م على فتٍح مبين للمجهوِل مبين  ماضٍ  فعلٌ :بِرضو ،بالواِو
 بضم) نبِرضو(. ِلاِع الفَنآئِب:  رفِع يف حملِّ الغآئبنيوِركُ الذُّ مجِع ضمري والواو،ِةباسن املُِةمضِب

اِدالض كَ وِرس لِ آِء الر جِعم الن سيف حنو قولك   باِت الغآئِ ِةو  :النسِةو ِر ضبن، ِإوـ عرابه: ـ  النسةُو: 
:  ضمري مجع النسوةوالنونُ ، للمجهوِل مبين ماٍض فعلٌ:بِرضو ،اهرِة الظَِّةم بالض مرفوعمبتدأٌ
الفاعِلنآئب أعلم سبحانه وتعاىلهللاوا.  رفٍع يف حملِّ على الفتِح مبين  . 
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ـ خالْو. ِةيِظفْ اللَّ ِلاِمو الع ِني ع اِر الع وعفُرم الْ م االس وه: أُدتبمالْ بر :
هو االس الْ م مفُرالْ وع مسنلَ إِ دِهي، ن حوِل قُ وك :زيآِئ قَ دم، وـ الز ياِند 
 .ونَمآِئ قَنَوديالز، واِنمآِئقَ
الْومبتِقأُد ساِهـ ظَ:اِنمرو ،مضـماِهـالظَّ فَ.ررم قَا تدكْ ِذمهر. 

)( 
  املرفـوع  االسم:أن املبتدأ هـو  يعين   )ِةيِظفْ اللَّ ِلاِمو الع ِني ع اِر الع وعفُرم الْ م االس وه: أُدتبمالْ(

ـ  معناه  باعتبارِ  واحلرف  الفعلُ  فخرج باالسمِ  ، اللفظية  عن العواملِ  دأي ار : العاري فكـلٌّ  ؛ام  
 ال يقـع :  منهما فكلٌّ،آئٍد زٍفر ح بغِري وارور  املنصوب :املرفوِع بِ جر وخ ، مبتدأً ال يقع : منهما
ـ فْ لَ ه عاملٌ  بِ نَرتاقْا   م :العاري عن العوامل اللفظية   : وله بق جرخ و ،مبتدأً   ونآئـبِ   كالفاعـلِ  يِظ
أن اخلـرب  يعـين  ) ِهيلَ ِإدنسم الْوعفُرم الْم االسوه: ربخالْو(. ا مبتدأًمهن ِم كلٌّ فال يسمى ،الفاعِل

 ، املفـردينِ  واخلِرب للمبتدِإ هذا متثيلٌ)مآِئ قَديز: كوِل قُوحن( ، إىل املبتدِإ املسند املرفوع االسم :هـو 
  معنـوي  وهو عاملٌ،االبتدآُء:  ورافعه مبتدأٌفهـو  ؛ اللفظيِة عن العواملِ   جمرد  مرفوع اسم:  زيد ـف

 ال لفظي، آِئقَوم :اسممرفوع ؛ إىل املبتدِإ مسندفهو خرب عنه مرفوع ،ورافع املبتدأُ: ه .)وـ الز ياِند 
  رفعه األلـف  وعالمةُ، باالبتدآِء مرفوعمبتدأٌ: اِنديفالز ، املثنيني واخلربِ ِإبتد للم  وهذا مثالٌ  )اِنمآِئقَ

 .ه مـثىن  ألنَّ؛ رفعه األلف وعالمةُ، بِه مرفوع  املبتدإِ خرب: وقآئماِن ، مثىن ه ألن ؛ِةم عن الض  نيابةً
)والزيآِئ قَ ونَدواخلَ ِإ للمبتد وهذا مثالٌ  )ونَم م ِربوعِني ا ج مع ـ  ٍركَّذَ م اِل سفَ ،امـ الزيونَد :

ـ  منهما مجـع  كالً ألنَّ؛ بالواِو كذلك مرفوع هخرب: ونَمآِئوقَـ  ، بالواوِ  مرفوع مبتدأٌ ٍركَّذَ م 
اِلسم. )الْومبتقِ أُد ساِه ظَ:اِنمرو ،مضمر(كما تقد الفاعلَنَّ أَم ظاهر ومضمر . )َـ ف  راِهالظَّ
م قَا تدكْ ذِ ميعين من قوله   )هر  :زيآِئ قَ دم،والز يآِئ قَاِنداِنم،و الزيآِئ قَونَدونَم. اِهالظَّوهور  :

لَّما دلفظه على م سحنواه بال قرينٍةم  :ِإ فَ؛زيدنهي لُّدلَ املوضوِعاِتى الذَّلَ ع ِر قَالَا ِبهٍةين.  
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الْومضمثْ ا رن ا عشر أَ: يِه، ون ا، ونحن أَ، ونت أَ، وِتن أَ، ونـ ت ا، م
أَونتمأَ، ونتن ، 

الْوـ مضمر : لَّما د لَ ع ى مأَ ،ٍملِّكَت و م أَ ،ٍباطَخ ِرقَ بِ ٍبآِئ غَ وِةين ِو أَ اِبطَ اخلِ ِو أَ ِملُّكَ الت الغ ـ ي ِةب 
 هالُص اتبِجا ي م:و هـ لُصِـ تمالْفَ ؛ٍلِصفَنم وٍلِصتم: ىلَ إِ وهو ينقسم . )وه و ،تنأَ و ،انأَ: (حنو
ـ : ِهي قولِ  فِ ِلاِع الفَ اِبي ب  فِ هتلَِثم أَ تمدقَت و ، يف االختيارِ  "الَّإِ" دع ب عقَ ي الَ و ،ِهِلاِمعِب ضربت، 
وضربما تقدم  إىل آخرِ ... ان  .الْوملُصِـ فَن: م  ا يبتِه بِ أُد، و قَيع ب عفِ "إال" د  ِتي االخاِري،  ا  وهو م
ـ أَ:  يف حنو قولـك     على املتكلمِ   الدالُّ )انأَ: يِه، و رشا ع ن اثْ رمضمالْو( :ِه بقولِ ِهيلَ إِ ارشأَ ا ن
ـ ر مهربخ: مآِئقَو ،ٍعفْ ر  حملِّ  يف وِنكُ على الس   مبين مبتدأٌ: ٍلِصفَن م  رفعٍ  ضمري انأَفَ ،مقآِئ  وعفُ

:  يف حنو قولـك    ،ه نفس  أو املعظمِ   ومعه غريه  ِملِّكَتم على الْ   الدالُّ )نحنو(.  الظاهرةِ بالضمِة
قآئِ حنن ونَم، فنحن: رفعٍ  ضمري  م ٍلِصفَن م ِنبي  على الض م يف م رفٍعلِّح م ـ ب تأٌد ، آِئقَـ وونَم :
 يف حنو   ِباطَخ على املُ   الدالِّ آِء بفتح الت  )تنأَو(. ماِل س ٍركَّذَ م ه مجع  ألن ؛ بالواوِ  مرفوع هخرب

: والتـآءُ  ،أٌدتب م فٍع ر ي حملِّ  فِ وِنكُى الس لَ ع ينِب م ٍلِصفَن م  رفعٍ  ضمري :نْأَفَـ  ،م قآئِ تنأَ: قولك
خطابٍ حرف ، آِئقَ وم: الْ خرب مبتِإد بِ  مرفوع الضِة الظاهرِ ِةم.)أَوكَ بِ )ِتنِرسلْ ِلآِء التمـ اطَخ ِةب 

ـ  رلِّحي م ِفوِنكُ على الس مبين  منفصلٍ  رفعٍ  ضمري :نْأَفَـ  ،ةٌمآِئ قَ ِتنأَ:  حنو قولك  ِةثَنؤاملُ : ٍعفْ
مبـ  ،دأٌتآُءوالت :خطابٍ حرف ، ـ آِئقَوةٌم :مر  املبتدإِ خرب فوع بالض ِةِراِه الظَّ ِةم .)أَونتام(ثَ للمىن 

 مبتـدأٌ :  منفصلٍ  رفعٍ  ضمري :نْأَفَـ  ،اِنمآِئا قَ متنأَ: كِلو قَ ي حنو ا فِ ثًنؤ م وا أَ ركَّذَ م  كانَ سوآٌء
مبين  رفٍع يف حملِّكوِن على الس ، وآُءالت :خطاٍبحرف ، اِملويم : عمـادٍ حـرف ، اَألو لـف :

على التثنيةِ   دالٌّ حرف ، ـ آِئقَواِنم :املبتدإِ خرب  ألنه مثىن  ؛ِفِلاَأل بِ  مرفوع  .)ـ أَو نتلِ )م ـ ج ِعم 
 علـى   مبينأٌدتبم: ٍلِصفَن م  رفعٍ  ضمري :نْأَفَ ،ونَمآِئ قَ تمنأَ: كي حنو قولِ   فِ نيِباطَخم الْ وِركُالذُّ
ِفوِنكُالس ي ملِّحٍعفْ ر، وآُءالت :اٍبطَ ِخحرف، وآِئوقَ ، اجلمِع عالمةُ:امليمَونم :الْخرب مبتِإد 

؛ بالواوِ مرفوع ألن ه ج مٍر مذكَّ ع اِل سم .)أَونتاإلِ جلمِع )ن ـ   املخاطباتِ اِثن ـ أَ: ك يف قوِل نتن 
 حـرف : آُءوالتـ  ،ٍعفْ ر لِّح يف م  وِنكُلس على ا   مبين دأٌتب م نفصٍل م  رفعٍ  ضمري :نْأَفَـ  ،اتمآِئقَ

 .ِةراِه الظَِّةم بالض مرفوع املبتدِإخرب: اتمآِئقَو ،ِةوس الن مجِععالمةُ: والنونُ ،خطاٍب
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وهو، ِه وي و ،ها،م وهم، وهن ؛ نحوِل قَ وـ أَ: ك ـ  ن ـ ن، و مآِئا قَ حن 
ـ م: اِنمس قِ ربخالْو .كِلذَ هبشا أَ م، و ونَمآِئقَ ـ غَ، و درفْ ير ـ  م  ،ٍدرفْ
 .ونَمآِئ قَونَديالز، واِنمآِئ قَاِنديالز وماِئقَ ديز: وح ندرفْمالْفَ

)وهيف حنو قوِل الغآئبِ  للمفردِ )و ك :هآِئ قَوفهو ،مرفٍع ضمري م مبتدأٌ: ٍلِصفَن علـى  مـبين  
  حنـوِ   يف ِةبآِئ الغ ِةد للمفر )يِهو(.  الظاهرةِ ِةم بالض  مرفوع ه خرب :وقـآئم  ،ٍعفْي حمل ر   فِ ِحتالفَ
: وقآئمـةٌ  ،ٍعفْ ر ي حملِّ  فِ ِحت على الفَ   مبين مبتدأٌ:  منفصلٍ  رفعٍ  ضمري :فهـي  ،ةٌمآِئ قَ يِه: كقوِل
خربه مرفوع  بالض الظاهرةِ ِةم  .)وهللمث )ام مذكَّ كانَ سوآٌء،ى الغآئِبن را  أو مؤا يف حنـو  ثًن

 ، رفـعٍ   يف حمـلِّ   وِنكُ على الس   مبين مبتدأٌ: ٍلِصفَن م  رفعٍ  ضمري :امـ هفَ ،اِنمآِئا قَ مه: قولك
ـ :  يف حنو قولـك     الغآئبني  للذكورِ )مهو( . ألنه مثىن  ؛ باأللفِ  مرفوع هخرب: ِوقآئمـان  هم 

 هخـرب : ونَمآِئوقَ ، يف حمل رفعكوِن على الس مبينمبتدأٌ:  منفصلٍ  رفعٍ  ضمري :فهم ،مونَآِئقَ
مرفوع ؛اِو بالو ألن ه مجع  ٍركَّذَ م اِل سم .)وهجلمع اإلناثِ  )ن  آِئ الغـ :  يف حنو قولـك    اِتب هن 
َّفهـن  ،قآئمات رفعٍ  ضمري  مبتدأٌ: ٍلِصنفَ م على الفَ   مبين حملِّي   فِ ِحت ـ آِئوقَ ،ٍعفْ رمات : خـربه 
مرفوع بالض ثُ . الظاهرةِ ِةمم  رمحه اهللاُ   إن املصنف   بِ  لوقوعِ لَثَّ تعاىل م ِضعقَ بِ -ا مبتدأ هـ و : ِهِل

)نحقَ و ِلوأَ: كآِئا قَ نم، و نحآِئ قَ ن( . وتقدم إعراب املثالني   )ونَموا أَ مشبِل ذَ همن األمثلةِ  )ك  
ـ م جما لـيس :  هنـا  باملفرِدواملراد .)ٍدرفْ م ريغَ، و درفْم: اِنمس قِ ربخالْو(. ابقِةالس   والةًلَ
 الكـالم : واجلملـةُ . اههبو ِش أَ اجلملةُ: بغـري املفـردِ  واملراد ، أو جمموعاً  مثىن لو كانَ ا و ههبِش

  من فعلٍ  بكَّراملُ و ، قآئم زيد:  مبتدأ وخرب حنو    أو من  ، زيد امقَ:  حنو اعٍل وفَ  من فعلٍ  باملركَّ
  الظرف:وشبه اجلملة.  امسيةًى مجلةً سم ي  وخربٍ  من مبتدأٍ  ب واملركَّ ، فعليةً ى مجلةً  يسم هوفاعلُ
واجلآر روركما سيذكُ  ، وا رالْفَ(. هفْمرد ن حو :زياِئقَ  دمبتدأٌ: ٌفزيـد  ،)م،  وقـآئم : خـربه، 

)والزيآِئ قَ اِندمبتدأٌ: فالزيـدان  ، )اِنم ـ آِئوقَ ، ألنه مثىن  ؛لِف باألَ  مرفوعاِنم :خربه  مرفـوع  
  ألنه مجـع   ؛ بالواوِ  مرفوع مبتدأٌ: فالزيـدون  ، )ونَمآِئ قَ ونَديالزو(.  ألنه مثىن  ؛أيضا باأللفِ 

 يف هـذه   فـاخلرب ، ساملٌٍر مذكَّمجع ألنه ؛ أيضا بالواو   مرفوع هخرب: وقـآئمونَ  ، ساملٌ ٍرمذكَّ
 .اههب وال ِش ألنه ليس مجلةً؛مفرد: األمثلِة
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غَويالْ ر فْمأَ ِدر ربأَ ةُع شالْ: آَءيجار الْ ومجرور، الظَّ ورف، ِفالْ ولُع م ع 
 ،كدن عِ ديز و ،اِري الد  فِ ديز: كِلو قَ وح ن ،ِهِرب خ ع م أُدتبمالْ و ،ِهِلاِعفَ
وزيقَد أَام بوهو ،زيداِر جيتاِه ذَهةٌب. 

)غَويالْ ر فْمأَ ِدر ربأَ ةُع شألنَّ ؛)آَءي شب اجلُ ه شـيئانِ  ِةلَـ م  :الظرف واجلآر   ـرورواجلملـةُ  ، وا 
، وررجمالْ و ارجالْ(:  ذلك بقوله  ىل بيانِ  إ ارش أَ دقَ و ، الفعليةُ  واجلملةُ ، االمسيةُ  اجلملةُ :اِنيئَشـ 
الظَّورف( َلٌّكُ ف   منهما يسمى شب اجلملةِ ه ، )ِفالْولُع م ِهِلاِع فَ ع الْ، ومبتأُد م ع خ فكـلٌّ  )ِهِرب  

 منهما يسم ى جةًلَم، )نحقَ و ِلوك :زيفِ د  اِري الد( ا مثالٌ ذَ وه للخ إذا كانَ  ِرب  ج آر اا وجمرور، 
وإعرابه: ز يمبتدأٌ :د  مرفوع  بالض اِه الظَّ ِةمِةر،  اِرويف الد: جآر  وم جرورم تلِّعِبق ـ م وٍفذُح 

 اٌدتب م:ديـ  ز :هوإعرابـ  ،افًر ظَ انَا كَ ذَ إِ ِربخلْ لِ مثالٌ  هذا )كدن عِ ديزو(. رقَتو اس  أَ نتقديره كآئِ 
مرفوع بالض اِه الظَِّةموعنـد  ،ِةر:مكاٍن ظرف على الظرفيِة منصوب مبحذوٍف متعلق ـ  خ بر، 
 علـى   مـبين  إليِهمضاف: والكاف ،مضاف: وعند ، عندكرقَ استِو أَن كآئِ  والتقدير ،املبتدِإ
ـ ا كانَمنِإ و، احملذوف ويف احلقيقة اخلرب هو املتعلق،ر جلِّحي م فِ الفتِح ـ مالْ وآر اجلَ جرور، 

ألنَّ ؛ شبيهني باجلملةِ  والظرف  م قَ ن در خبـارِ  اإلِ  كان من قبيلِ   -استقر:  حنو  فعالً  احملذوف 
ـ ا أَ مهنأَكَ فَ ،ِدرفْمالْ بِ اِربخ اإلِ  من قبيلِ   كانَ -كآئن: ا حنو ردفْا م  امس هرد قَ نِْإ و ،باجلملِة ا ذَخ

ـ  فَ -  باملفردِ  وشبيهنيِ ، باجلملةِ ا شبيهنيِ  فلذا كان  ، من اجلملةِ  فاًرطَ و ِدرفْم الْ ن مِ اًفرطَ ِذحف 
ـ  ديزو(.درالبو:  أي ^&:  مثل ، يف كالمهم من باب االكتفآءِ     كِلذَ  ام قَ
ـ  ِةم بالض  مرفوع  مبتدأٌ :زيـد : هبـ وإعرا ، فعليةً  إذا كان مجلةً    للخربِ  هذا مثالٌ  )وهبأَ  ،ِةراِه الظَّ

 ،مضـاف : وأبـو  ، ألنه من األمسآء اخلمسـةِ     ؛ بالواوِ  مرفوع فاعلٌ: وبـ أَو ، ماضٍ  فعلٌ :وقام
  رفـعٍ  يف حمـلِّ  والفاعِل من الفعِلواجلملةُ ،ر ج يف حملِّ على الضم  مبين  إليهِ مضاف: واهلآء
املبتدإِ خرب  .)وزيد اِر جيتاِه ذَ ههذا مثالٌ  )ةٌب  وإعرابـه  ، امسيةً مجلةً إذا كانَ  ِر للخب : مبتدأٌ:زيـد  

مرفوع بالض الظاهرةِ ِةم ، وجاريتمبتدأٌ :ه  مرفوع  بالض ُوجارية ، الظاهرةِ ِةم :واهلآءُ ،مضاف  :
ليِه إِ مضاف م نِبي لَ ع    وذاهبـةٌ  ،ى الضم يف حمل جر :دِإ املبت خرب  الثاين مرفوع  بالض الظاهرةِ ِةم ، 
 . أعلمُهللاوا.   من جاريتهاهلآُء: ام بينهطُاِب والر،ِلو اَأل املبتدِإخرب: ه الثاين وخربواملبتدأُ
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ِهوانَكَ: ي أَ وخواتاه، نَِّإ و أَ وخواتاه،ظَ ونأَ وخواتـ أَفَ. (اه ـ  ام  انَكَ
أَوخواتِإفَ) اهنه ا تفَرع االس م و تِصنالْ ب خبر، ِه وانَكَ: ي، أَ وـ م ى، س
أَوصبحأَ، وضى، ح 


 هذا الباب واخلَ  على املبتدإِ  ِةلَ الداخِ  للعواملِ  منعقد فَ ،ِرب تغيرهام، وتنسخ  كْ حمها السـابِ  م؛ق 

لِوه ذا تى بالنواسخِ سم، )ِهوانَكَ: ي أَ وخواتكانَ:  حنو )اه ز يـ آِئ قَ د ام، )نَِّإو أَ وخوـ ات اه( 
نحنَِّإ: وز يآِئا قَدم، )ظَونأَ وخواتاه(ن حظَ: وننتز يآِئا قَدام. 


ـ    دخولِ ى بعد مس وي ، الذي كان مبتدأً   )م االس عفَرا ت هنِإا فَ هاتوخأَ و انَكَ امأَفَ( هـا اسماه، 
)وتِصنالْ ب خبر( وهو  :  ا للمبتدإِ الذي كان خرب و يسم ى بعدخولِ د  ها خبراه، )ـ و :  أي )يِه

 ، ناقص ماٍض فعلٌ: كانَ:هوإعراب^ .&:  حنو)انَكَ( ،اهواتخكان وأَ
 ،ةُراِه الظَّ ةُم الض ِهِعفْ ر  وعالمةُ ،اه بِ ا مرفوع هامس:  اجلاللـةِ  لفـظُ و ، اخلرب  وينصب  االسم عيرفَ

اوغفور:خرب هِبا منصوب رةُ الظاِه الفتحةُِهنصِب ا وعالمةُه، ِحِروايم :بعد خٍربخرب منصوب  
 الَّا ِإاهنع ممِت ال يلْ ب،ها ال تكتفي باملرفوِعن َأل؛ ناقصةً األفعالُ هذِهتيموس.  الظاهرِةالفتحِةِب

  االسم يرفع، ناقص ماٍض فعلٌ :ىسـ م أَ :هإعرابو ،ايِن غَ يدى ز سمأَ:  حنو )ىسمأَو (.باملنصوِب
وينصباخلرب ، وزيد :امسها مرفوعبالض اِه الظَِّةمِنوغَ ،ِةراي :خربهاِه الظَّ بالفتحِةا منصوبِةر .

)أَوصبحنو )ح  :أصبح الربد  ا شديد، وإعرابه: أصـب ماٍض فعلٌ:ح ناقص ،يرفع االسم وينصب  
ُوالـربد  ،اخلرب :امسا مر هفوع بالض الظاهرةِ ِةم ،  اوشـديد :خرب الظـاهرةِ   بالفتحةِ ها منصوب  .

)أَوضأَ:  حنو )ىحضح ى الفقيه ـ  ،عاًِر ووإعرابماضٍ  فعلٌ :ضـحى  أ :ه  ناقص ، يرفع  االسم  وينصب  
اخلرب، والفقيه :امسها مرفوعبالض رِةاِه الظَِّةم، اوورع :خرباِهظَّ ال بالفتحِةها منصوبِةر. 
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(٤١) 

لَّظَو و ،بات و ،صار لَ، ويس و ،مالَاز و ،مفَاانك و ،ئَِتفَام و ،ِراِبمح و ،مادام، 
وما تصرِمف نها، نحانَكَ: وو كُينُوكُ، ووأَن ،صبحو ،يِبصأَ، وحِبصح 

)لَّظَو( ن حلَّظَ: و زيد  آِئ صماضٍ فعلٌ : ظلَّ :وإعرابه ،ام  ناقص ، يرفع  االسم  وينصب اخلرب ، 
 وزيـد: امس ه ا مرفوع بالض اِه الظَّ ِةمِةر، ـ وآِئصام: خرب ه اِه الظَّ  بالفتحةِ ا منصوبِةر. )وبات( 
حنو :بات ز يداِه سار، وإعرابـ :هب ماٍض فعلٌ:ات ناقص ،يرفع االسم وينصب اخلرب ،  وزيـد: 
امسه ا مفُروع بالض اِه الظَّ ِةمِةر، ـ واِهسار :خربه الفَ بِ ا منصوبتاِه الظَّ ِةحِةر. )وصحنـو  )ار  :
صار الس عر ر اخيص، وإعرابـ  :هص ماضٍ  فعلٌ :ار  ناقص ، يرفع  االسم وينصب اخلرب ،والسعر  :
امسه ا مرفوع بالض اِه الظَّ ِةمِةر، وـ ِخرايص :خرب بالفَها منصوب تاِه الظَِّةحِةر .)لَويحنـو )س  :
ا ه امس:وزيـد  ، اخلرب وينصب م االس  يرفع ، ناقص  ماضٍ  فعلٌ :سي لَـ  :هعرابوِإ ،امآِئ قَ دي ز سيلَ

مرفوع بالض اِه الظَّ ِةمِةر، ـ آِئقَوام :خرب اِه الظَّ  بالفتحةِ ها منصوبِةر.)وامـ : حنو) الَز مالَاز 
عالِ زيد ام، وإعرابه: نافيةٌ :ا م ، وماضٍ  فعلٌ :الَز  يرفَ، ناقص عاالس موينصب اخلرب ،  وزيـد: 
امسه ا مرفوع بالض اِه الظَّ ِةمِةر، وـ اِلعام: خرب  بالفَ ها منصوب تاِه الظَّ ِةحِةر .)ومفَاانحنو )ك  :
م فَا انك ع مرو اِل جاس.)وئَِتا فَ م (نحو :ئَِتا فَ م كْ بر م ِسحان.)وم ِرا بحنو )ح  :م ِرا بح م حمد 
ـ كبحص أَالَ:  حنو)امادمو(. اماِل عيد زالَا زم:  إعرابِ  مثلُ  اجلميعِ ابعـر وِإ ،اميِركَ م ا دام 
زيد م تردلَا إِ ديوِإ ،كعرابظرفيةٌ  مصدريةٌ : مـا  -مـا دام     :ه ، ودماضٍ فعلٌ: ام ـ ، ناقص  ع يرفَ

االسم وينصب  اخلرب ، وـ زيد :امسه ا مرفوع بالض اِه الظَّ ِةمِةر، وـ مترداد: ـ  خرب ه  ا منصـوب 
ـ ِفر ظَ ِههـذِ  "ام" تيموسـ  "مترددا" ـ ب قلِّعت م  وجمرور  جآر :كيـ لَِإو ،ِةراِه الظَّ بالفتحِة ؛ةًي 
ِتلنيابا عن ظَ  هٍفر، و مصِرد؛ةًيألن ها تسبما بعدها ِبك مصـ :  التقديرِذ ِإ؛ٍرد مزيـدٍ  دواِمةَد  

متردا إليك د. )وم ا تصرمِ ف ناه(ي نَّي أَِنعم  ا تصرِمف نفْ اَألِهِذ هاِلعي علُمع لَمـ  م ا يهاِض
: والثاين ،ماٍض: لُواَألفَ ،)نكُ و ،ونُكُي و انَكَ: وحن( ،  اخلرب بصني و م االس عفَر ي ِهِنو كَ نِم
ماِرضأَ :والثالـثُ  ،ع موكلُّ ،ر ه ا تفُرع االس م و تِصنب اخلرب ، )أَوصبح، و يِبصح، ـ أَ و ِبصح( 

 .رمأَ و،عاِرض وم، ماٍض:ِلو اَألمثلُ
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(٤٢) 

انَكَ: ولُقُتز يآِئ قَدملَا، ويسع مرواِخ شا،صو ا أَمشبِل ذَهك. 

)أَونَِّإ ام أَ وخواتِإفَ) اهنه ا تِصنب االس م و فَترـ  اخلَ ع بر ـ ، و ، نَِّإ: يِه
نَّأَوِكِل، وننَّأَكَ، ولَ، ويتلَ، ولَّعنَِّإ: ولُقُ، تز يآِئا قَدم، 

 )ولُقُت(ِف ي عياِض املَِلم :)َانَكز يآِئ قَدام(و قَتدِإم عرابه،و ِفولُقُت ي عالِْلم مِعاِرض :ونُكُي 
زيآِئ قً دام، ِإوعرابه: فعلٌ :ونُكُـ  ي  م اِرضع اِق نِم،ص نم تصانَ كَاِتفَراقصِة النرفَ يـ ع االس م 
ويِصناخلَ ب بر، وـ زيد :امسه ا مرفوع بالض ة الظاهِ مِةر، ـ آِئقَوام: خرب ه  الفَ بِ ا منصـوبـ ت ِةح 
 انَ كَاِتفَرصت من ِمصاِق نٍرم أَ فعلُ:ن كُ:هابرعِإو ،امآِئ قَنكُ: ِرم اَألِلمي ع ِفولُقُت و،ِةراِهالظَّ
اقصِةالناال يرفع سموي ِصنباخلرب ، واسماه :ضمريم سِتتروجوب ِدقْا تيرأَه نت، آِئقَوام:ها  خرب

اِه الظَّ  بالفتحةِ منصوبِةر، الباقِ ِسِق و مِ ي م ا يتصفر، )لَويس ع مرو ـ اِخ ش ـ  ،)اصوإعرابه: 
 ،ِةراِه الظَِّةم بالضا مرفوعهامس: رومـ عو ،رب اخلَ وينصبم االسع يرفَ، ناقص ماضٍ  فعلٌ :سيلَ

واِخشاص: خ بره الفَ ِبا منصوبتاِه الظَِّةحلَ، املاضي إال بصيغِة ال تستعملُ"ليس"و ،ِةر يهلا س 
أَ  والَ مضارع مر الَ و م صد؛ر ِل وا ذَ ذَههب ب عضهى أَ لَ إِ منه ا حرففْ نلَي ويسِفت ـ  لَ،الًع  نِك

ذْمهالْ ب جمأَ وِره نا فِ هلٌع ؛اٍض م  ا تقْ أللُب آَء ت يِثنِأْ الت اِك السِةن، ن حلَ: ويسهِ ت ند اِل جةًس، 
قَولُوه :)وا أَ مشبِل ذَهك( -ي نَّي أَِنعانَا كَ مم ِبشا ِلهاَألِهِذه فَ؛ِةلَِثم هـ لُثْ ِمو ـ ه ـ ي العا ِف ِلم 
اِإلوعِق فَاِبرسهلَ عِهي،الَ وح ثْكَ ِبِةلَطاَى اِإللَ ِإةَاجاَألِةر ِةلَِثم. 


)أَونَّإِ ام أَ وخواتِإا فَ هنه ا تِصنب االس م(، و هانَي كَ ِذ الَّ و م بتأًد، )وتفَرالْ ع خبـ  )ر ـ  يِذ الَّ  انَ كَ
مفُرالْا بِ وعمبتِإد، )ِهونَِّإ: ي، نَّأَ و، ِكِل ون، نَّأَكَ و، لَ ويت، لَ ولَّع، نَِّإ: ولُقُ ت زيآِئا قَ دـ  )موإعرابه: 
ـ ِةحتالفَ ِبا منصوبه امس:اديـ زو ،ربخ الْعفَرت وم االسبِصن تٍبصن و يٍدِكو ت فرح :نَِّإ  ،ِةراِه الظَّ

آِئقَوم :خبرها مفُرِبوع الضاِه الظَِّةمِةر،و ِفولُقُت ي عالْنَّ أَِلم فْمتِةوح :لَبنَّي أَِنغز يدا مِلطَنق،  
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(٤٣) 

لَويت ع مر اِخا شص و ،معنَّى إِ ن لِ :نَّأَ و لتيِدِكو ِكلَ، ولِ :ن ِتالسداِكر ،
ِل:نَّأَكَو لتيِهِبشلَ، ويِل:ت لتمنلَي، وللترجي والتوقع: لَّع. 

إِوعرابه: فعلٌ :غَلَ ب  اٍض م، ولوقايِةلِ :ونُالن
)١(

  ،وبِ مفعولٌ: آُءالي ه منِبيـ وِنكُ على الس ـ ي م ِف لِّح 
نٍبص  ،نَّأَو:حرفت يٍدِكوو نٍبصت ،ِصنباالس مو تفَرالْع خبر ،وـ زياد :امسها منصالفَ ِبوبـ ت ِةح 

 لْاِع فَ دِرص م يِلِوأْي ت ِف: ِهيلَ ع تلَخا د م و نَّأَ، و ِةراِه الظَّ ِةمالض بِ وعفُرا م هربخ: قلِـ طَنمو،  ِةراِهالظَّ
غَلَب  ،وِدقْـ التير :لَبِنغ الَِطي انق ز ٍدي و ،فِ ولُقُت  ي علَ ِلم قَ: كنالقَ ام وم لكن  ع مر اِلا جس  ،إِوعـ رابه: 
ـ خ الْعفَرت وم االسبِصن ت ٍبصن و اٍكردِت اس فرح: نكِـ لَو،  لٌاِعفَ و لٌع فِ :مو القَـ  امقَ بر ،وـ عمار :
امسه ا منصالفَ بِ وبتاِه الظَّ ِةحِةر  ،ـ واِلجس :خبره ا مفُربِ وع الضاِه الظَّ ِةمِةر .وـ  ولُقُت ـ ي ع  ِف ِلم 
: اديـ زو، ربخ الْعفَرت وم االسبِصن، تٍبصن ويٍهِبش تفر ح:نَّأَ كَـ :هابرعِإو، دسا أَدي ز نَّأَكَ :نَّأَكَ
اسمه ا منصالفَ بِ وبتاِه الظَّ ِةحِةر  ،ـ أَوسد :خبره ا مفُربِ وع الضاِه الظَّ ِةمِةر. )و( فِ ولُقُ ت  ـ ي ع ِلم 
ـ خ الْعفَرت وم االسبِصن ت،ٍبصن ونم ت فُر ح :تيـ  لَ :هابرعإِو ،)صاِخا ش رم ع تيلَ(: تيلَ بر، 

وعمار :اسمه ا منصفَالْ بِ وبتاِه الظَّ ِةحِةر، ـ وِخاشص :خبره ا مفُربِ وع الضاِه الظَّ ِةمِةر، و ي  فِ ولُقُت
علَ ِلم لَ: لَّعالْ لَّع ِبحاِد قَ يبوِإ ،معرابـ  لَ :هلَّع: حرف ت ٍجر و نٍبص، ت ِصنب االس مو تفَرالْ عـ خ بر، 
الْوِبحيب :امسه ا منصالفَ بِ وبتاِه الظَّ ِةحاِدوقَـ  ،ِةرم :خبره ا مفُربِ وع الضاِه الظَِّةمِةر .)وـ م نَّىن ِإع 
ِل: نَّأَولتأَ ،)يِدِكو ي :تِكويد الن سأَ،ِةب ي قَِنعيامز ٍدييف قَالًثْ م لِونَِّإ: كز يآِئا قَدفَ؛م يرِفتـ ع  بِذ الكَ
وِتاحالُم َاِز ا .)ِكلَولِ ن ِتالسداِكر( و ه و تِقعِبِمالَ الكَ يب ِعفْرم ـ ا ي توهثُم ـ ب وته

)٢(
أو نفيـه  

)٣(
 .

طلـب مـا ال   : وهو) وليت للتمين .  (مشاركة  أمر ألمر يف معىن بينهما      : وهو)  وكأن للتشبيه (
لعـل  : طلب األمر احملبـوب حنـو     :  فالترجي ،) ولعل للترجي والتوقع  .(طمع فيه أو ما فيه عسر     

 .لعل زيدا هالك: اخلوف من املكروه حنو:  أي،اإلشفاق:  والتوقع،ب قادماحلبي
                                                             

بلَغين، فَِجيئَ بالنون؛ لتحِملََ : مسيت نون الوقاية؛ ألا تقي الفعل من الكسر، فلوال النونُ لقيل )١( 
 .الكسرةَ املناِسبةَ ِللْياِء

 .لكنه فاسق: لزيد عاملٌ، فيتوهم ثبوت الصالح له، فيقا: حنو )٢( 
 .لَِكنه أَِمني، وهكذا: زيد فاسق، فَيتوهم انِتفَاُء األمانة عنه، فيقال: حنو )٣( 
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(٤٤) 

)أَوا ظَ مننت أَ وخواتِإفَ) اهنه ا تِصنالْ ب مبتِأد الْ وخِرب ـ  ع ـ هنى أَ لَ ا م
فْملَ ِنوالَع اه، ظَ: يِه وننت، و ِسحبت، لِْخ وت، و زعمت، و ـ أَر يت، 
وِلعمت، و وجدت، و اتذْخت، و جلْعت، و ِمسعت .ظَ: ولُقُتـ ن نت 
زيدا ماقًِلطَن،لِْخ وآلِئلَالَِه الْت اح،و ا أَمشبِل ذَهك. 


)أَوا ظَ مننت أَ وخواتِإا فَ هنه ا تِصنالْ ب مبتِأد الْ وخِرب ى أَ لَ عنهم ـ فْا م ـ  لَ ِنوالَع ه ـ ا، و : يِه
 وبصن ملُو أَولٌعفْم: اديزو ،لٌاِعفَ ولٌع ِف:تنن ظَ:هابرعِإو ،امآِئا قَدي زتننظَ: وح ن)تننظَ
ـ حو( .ِةراِه الظَّ ِةحتفَالْ بِ وبصن م اٍن ثَ ولٌعفْم: امـ آِئقَو ،ِةراِه الظَّ ِةحتالفَِب ـ ِخ و ،تبِس  ،تلْ
وزعمت، و أَريت،و ِلعمت،و وجدت،و اتذْخت،و جلْعت، وِمسعت .ـ ت ـ نظَ: ولُقُ نت 
زيد ا مقًِلطَن لِْخا، وآلئِ لَالَِه الْ ت حا، وا أَمشبِل ذَهك(،ي نَّي أَِنعا أَ مشبالَثَِم الْهـ ِني ـ ِق بن ِم ِةي 

ـ ح و،ايقًِدا صركْ ب تمعز: وح ن ،ِنيالَثَ املِ ِنيذَى ه لَ ع اسقَ ي ِةلَِثماَأل ـ ِبح الْتبِس يـ اِد قَب ام، 
وأَريت الص دق م ِجناي، و ِلعمالْ ت جود م حباوب، و وجدلْ العِ تم ـ اِف ن اع، و ـ ات ذْخت ـ  ب ا ركْ
ايقًِدص،و جعالطِّلت يِإن ايقًِرب،ِإ وعره كَابمقَا تدم. 
 ـ  الُثَـ ِموِم سع: ِم سعت ِب الني ُهللاى ا لَّ ص لَ عِهي ِهآِل وو لَّسمـ "ـ  ف،ولُقُ يِمسعِف: "تلٌعلٌاِعفَ و، 
وِبالني :فْمأَ ولٌع لُو، وِف: ولُقُيلٌع م اِرضع، لُـ اِعفَوه :ِمضري م ستِتيِه فِ ر ج وااز، الْوجي  فِ ةُلَـ م
ملِّح ن ٍبص، فْ ماٍن ثَ ولٌع، و اِجالـرنَّأَ: ح ِم سفِ ع  ي نِوح اِلثَِما الْ ذَ ه- ت تعى لِ دفْموٍلع ٍداِح و، 
الْوجِتالَُّة لَمي بعدهالٌا ح. 

ُهللاوس بحانهو تى أَالَعلَعم. 
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(٤٥) 


النعت اِب تلْ لِ عمنفِ وِتع  ِهِعفْي ر، و نِهِبص، و ِهِضفْخ، و تِهيِفِرع، و تِهِريِكن .
قَ: ولُقُتام ز يد لُاِق الع، و أَريت ز يد لَاِقا الع، و مرربِ ت زٍدي ـ  الع  .ِلاِق
)الْومةُفَِرع(خمأَةُس شآَءي :االسالْم مضمأَ: و، حنرنأَا، ونت . 

)( 
)النعت اِب تلْ لِ عمنفِ وِتع  ِهِعفْي ر و ،نِهِبص و ،ِهِضفْخ و ،تِهيِفِرع و ،تِهِريِكن (ينَّي أَ ِنع الن عت ي تبع 
منعوتِفه انَ كَنْ ِإِهِعفْي رم فُروعِفا، وي نانَ كَنْ ِإِهِبصم نصوبِفا، وانَ كَنْ ِإِهِضفْي خم فُخا، وض
ِفوي تانَ كَنْ ِإِهيِفِرعم ةًفَِرعِف، وي تانَ كَنْ ِإِهِريِكنِك نةًرِلذَ، وِفك ي النيِقِق احلَِتعي، وهواِف الرع 
ـ ر م لٌاِعفَ: ديزو،  اٍض م لٌعِف: ام قَ :هابرعِإو )لُاِق الع دي ز امقَ: ولُقُت(. وِتعنم الْ ِريِمضِل  وعفُ
ـ فْ رةُمالَع، ووعفُر موِعفُرم الْتعن، ودٍي زـ ل تعن: لُاقِـ العو،  ِةراِه الظَّ ِةمالضِب ـ ِهِع الض ةُم 

 لٌع ِف:تيأَ ر:هابرعِإو )لَاِقا العديز تيأَرو(. يِفِرعالت وِعفْي الر ِفوِتعنملْ ِلعاِب توه، وةُراِهالظَّ
لٌاِعفَو  ،وزياد :فْمِه بِ ولٌع م نصالفَ بِ وبتاِه الظَّ ِةحِةر  ،ولَاقِـ الع: ن عـ ل تز يدا منصأَوب يا ض
 لٌع ِف:ترر مـ :هابرعِإو )ِلاِق العٍديز ِبتررمو( .ِهيِفِرعت و ِهِبصي ن  فِ هعِب ت دقَ، فَ ِةراِه الظَّ ِةحتالفَِب
لٌاِعفَو  ،ِبوـ زٍدي :آُءالب ح رف ج ر  ،وـ زٍدي :مجربِ ور آِءالب  ،وِلاقِـ الع :نعلَ ت ه م جركَالْ بِ ورسِةر 
ـ  رتيأَر، ولٌاِق علٌج رآَءج: ِريِكن يف التولُقُـ تو. ِهيِفِرعت وِهِضفْي خ  فِ هعِب ت دقَ فَ ؛ِةراِهالظَّ الًج 
الًاِقع و ،مرربِ ت رٍلج ٍلاِق عِإ، وعرابي قَِذالَّ كَهلَبقَ فَهدِب تعم نعوتي اِإل ِفهعاِبرو التِريِكن .لَوا م
ـ الن و ِةفَِرعم الْ امسقْ أَ فنصم الْ ركَ ذَ -ةًرِك ن ونُكُ ي ةًارت، و ةًفَِرع م ونُكُ ي ةًار ت تع الن انَكَ  ِةرِك
 ةُسمخ: فنصم الْهركَ ذَيِذالَّو، ٍنيعى ملَ علَّد ام: ةُفَِرعمالْ: )آَءيش أَةُسم خةُفَِرعمالْو(: القَفَ
، ٍبآِئ غَو،  أٍَباطَخ مو،  أٍَملِّكَتى ملَ علَّد ام: وه و )رمضم الْ ماالس(: اهـ ن مِ لُواَأل،    آَءيشأَ
)نحأَ: وان (لِْلمِملِّكَت و ،نحلِْل: نمِملِّكَت و معغَ ه يرالْ ِو أَ ه مِمظِّع فْ نسه  ،)أَونلْ لِ )تمِباطَخ، ـ أَو ِتن :
ـ م الْ وِركُ الذُّ ِعمجِل: متنأَ، و ِنيباطَخملِْل: امتنأَ، و ِةباطَخملِْل ِباطَخني ـ أْ، و نتِل: نـ ج ـ  اإلِ ِعم اِثن 
 .اِتبآِئغلِْل: نه، ونيِبآِئغلِْل: مه، وِنيبآِئغلِْل: امه، وِةبآِئغلِْل: يِه، وِبآِئغلِْل: وه، واِتباطَخمالْ
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(٤٦) 

واالسم لَ العم ن ،حو :زٍدي و وا .ةَكَّم السالْ م مبهـ :  حنوم ذَهـ ا و ِهِذه 
وهآلِءؤ. واالسِل األَ يِهي فِ ِذ الَّ مف الالَّ وم ن ،حو :الرلُج و الَالغم. و ا م
ـ  ٍعآِئ ش ٍم اس لُّكُ) ةُرِكالنو. (ِةعبر األَ ِهِذ ه ن مِ ٍداِحى و لَ إِ يفِضأُ ي  ِف

ـ  د حلَا ص  م لُّ كُ هيبِرقْت و ؛ٍر آخ نَود داِح و ِه بِ صتخ ي  الَ ِهِسنِج ولُخ 
    .مالَالغ ولُجالر: وح، نِهيلَ عِم والالَِّفِلاَأل

)و( َِّم ياِنالثـ قْ أَ نالْاِمس مِةفَـ ِرع: )االسملَ العحنوم ، :زٍديو اَأل ،)ةَكَّملُو :لَعِلم مني ـ ع  ،لِْق
ِل: ياِنالثَّومالَ ن ي لِْقع.)و( َِّمثُاِلالث قْ أَنالْاِمس مِةفَِرع:) االسالْم مبهمن حـ : و ذَهـ ا و ِهِذه 
وهآلِءؤ(، ذَ وه ا االسم ي شلُم ِم جأَ يع ساإلِ آِءم شِةار، اَأل وساملَ آِءم وِةولَص ـ  ن ـ : وح  ،يِذالَّ
يِتالَّو، ِذالَّ وين، و يلُِصح الت ِيعي أَ  فِ نيساإلِ آِءم شاِإل بِ ،ِةارشـ  احلِ ِةار سِةي، ـ  و ـ ي األَ ِف سآِءم 
ـ ماالس(: ِةفَِرعم الْاِمسقْ أَن ِمعاِب الر)و( .وهب أَامي قَ ِذ الَّ آَءج: وح ن ،ِةلَالص بِ ،ِةولَصومالْ ي ِذ الَّ
ـ  ِإيفِضا أُم(: ِةفَـ ِرعم الْاِمسـ قْ أَنِم ساِماخلَ ) ومالَالغ و لُجالر: وح، ن مالالَّ و فِل األَ يِهِف ى لَ
مِ ٍداِحو ن األَ ِهِذ ه ربيِمالَغُ:  حنو )ِةع، الَغُ وزيدٍ م ،  غُ  وا هذَ الم، ـ  ِذم الَّ الَغُ و ـ ام أَ ي قَ بهو، 
الَغُوم الر ِلج .)وِكالنلُّكُ: ةُر ٍم اس ي جِ  فِ ٍعآِئ شالَ ِهِسن  ي ختِه بِ صاِح ودد نَوٍر آخ(ي ـ ع ي ِن
ـ صتخ يالَ فَ،ٍمالَغُ وٍلجر: وح ن ،ٍنيع م ِري غَ ٍدرفَ لِ وعضو املَ م االس ي هِ ةَرِك الن نَّأَ ـ  وِه ِب  داِح
دنَو آخ ر، )وِرقْتيبلُّ كُ ه م  لَا صح د ِم والالَّ ِفِل األَ ولُخ لَ عِهي ن ،وح :ـ الر لُج ـ  و الَالغم(،  
ينَّي أَ ِنع الر لَج و الَالغقَ م لَب د ِفِل األَ وِلخ ِمالالَّ و لَ عِهيام- ِك نرنَّ ألَ ؛اِنتر الًجي صدقـ  ع ى لَ
 ِمالـالَّ  و ِفِل األَ ولُبقَفَ ؛افَعر ت م والالَّ فِلا األَ مِهيلَ ع تلَخا د ملَ  فَ  ،مالَ غُ كِلِذكَ و ،ٍلج ر لِّكُ

 .ِريِكن التعالمةُ
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(٤٧) 


 وحرالْ وف ِفطْع ع شةٌر ِه وي :الواو آُءالفَ، و ثُ، وم أَ، وو أَ، وم ِإ، وا، م
ولْب الَ، و  ،ِكلَون و ،حى فِ ت ي باملَ ِضع نِْإ، فَ ِعاِضو فْطَ عبِ ت ه ـ ا ع ى لَ
موٍعفُرفَ رعأَت ،ولَ عى منوٍبصن صبأَت ،ولَ عى موٍضفُخفَ خضت، 


ـ  اآلتِ ِفطْ الع وِفر ح دح أَ ِهوِعبت م نيب و هني ب طُسوت املُ عاِبالت: وه، و ِقس الن فطْع: ِه بِ ادراملُ ِةي :
)وحروف ِفطْ الع ع شةٌر يِه و :الوحنو )او  :آَءج ز يد و عمـ  ـ، ف روـ ِف: آَءج ـ  لٌع اٍض م ،
وـ زيلٌاِعفَ: د م فُربِ وع الضاِه الظَّ ِةمِةر ،وـ عمرو :الواوح رفٍفطْ عو ،عمرو :مطُعوفى لَ ع
زٍدي م فُربِ وع الضاِه الظَّ ِةمالْ فَ ؛ِةرمطُعوفي تباملَع طُعوفلَ عي ِإ ِفِهيعِهاِبرس انَ كَآٌءوـ فْ ر ا أَعو 
 .ِةراِه الظَِّةمالض ِبوعفُر  مٍديى زلَ عوفطُعم: رومـ عفَ،  رومع فَ دي ز آَءج: ، حنو )آُءالفَو(.ِهِريغَ
)ثُوم( حنو  :آَءج ز يثُ د م ع مرو .)أَوو( نحو :آَءج ز يأَد وع مرو. )أَوحنو)م  :آَءجـ  ز يأَد  م 
عمرو. )ِإوام( ن حو :&^، َولُقَففِـ ه آًءد:م طُعوفلَ عى منـ ا، و اِطالعف :
الواو ةُلَاِخ الد ِإ"ى  لَ عام"، ِإ" وي بِ ِت أُ "امه ِةلَالَا للد لَ ع يِمِسقْى الت و التِريِيخ .ـ املُو صنـ  ف ج ىر 
إِ" نْى أَ لَعهِ "ام ي ةُفَاِط الع و ،هو ِع ضيف و ،اِجالرنَّ أَحاِط العفالو او .)ولْب(ن حو :ـ م آَءا ج 
زيلْ بِ د ع مرو .)الَو( ن حو :آَءج ز يالَ د  ع مرو .)ِكلَوحنو )ن : م  آَءا ج ز يـ  لَد ـ  عنِك مرو  .
)وحفِ ىت  ي باملَ ِضع ِعاِضو( ِلذَ وك الب عض ه و :انَاكَم م  ا بعده ا بعا مِ ضا قَ مـ لَب ا،ه ـ ن حو :
 وبصنم ةَِكَمى السلَ عوفطُعم: سأْرو، ٍفطْ عفرح: ىتـ حفَ ؛اهسأْى ر ت ح ةَكَم الس تلْكَأَ
ـ ا عه بِ تفْطَ ع نِْإفَ(. راِه ظَ ِةلَثَم األَ ِةيِق ب ابرعِإ، و ِهيلَ إِ افضم: آُءهـ الْو،  ِةراِه الظَّ ِةحتالفَِب ى لَ
موٍعفُرفَ رعت(َك مقَا تدم، )َأولَـ عى منوٍبصن صبأَت ،ولَـ عى موٍضفُخفَ خضت، 
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(٤٨) 

ا، رمعا و دي ز تيأَر، و رمع و دي ز امقَ: ولُقُت .تمز ج وٍمزجى م لَ ع وأَ
ومررِبت زٍديو عرٍومو ،زيلَد مقُ يمو قْيع١(د(. 

ـ ا، و رمعا و دي ز تيأَر، و ورمع و دي ز امقَ: ولُقُ ت تمز ج وٍمزجى م لَ ع وأَ مرربِ ت ـ ز ٍدي 
وعواإلِ ،)رٍوم عراِه ظَ ابر، الُثَِم و فْي اَأل فِ ِفطْ العاِلع :زيدقُ يومو قْيعد،لَ ونقُ يومو ـ قْي عد 
)وزيلَد مقُ يمو قْيعاَأل  فَ،)دلُو :مفُروع،ياِنالثَّ و :منصثُاِل والثَّ،وب :مجزوم. 

 .ملَعى أَالَعت وهانحب سللَّهوا

                                                             
 .لَم يقُم ولَم يْقْعد، ِبِتكْراِر لَم، واَألصح حذْف لَم؛ ِليجِزم الثاين ِبعطِْفِه علَى مجزوٍم: يف اآلجروميِة )١( 

 .واهللا أعلم
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التِكويد اِب تلْ لِ عمفِ ِدكَّؤ  ِهِعفْي ر و ،نِهِبص و ،ِهِضفْخ و ،تِهيِفِرع .وونُكُي 
، عمج أَعاِبوت، وعمجأَ، ولُّكُ، ونيعالْ و،سفْالن: يِه، وٍةوملُع ماٍظفَلْأَِب
ِهوكْأَ:يتعأَ، وبتعأَ، وبصع. 


ـ وهو :اِبالتع اِف الرلِ ع ِتالحلْا قُ ذَِإ فَ ؛اِلمت :آَءج ز يد، ي حتنْ أَ لُمالَ الكَونَكُ يمـ  ع ـ ى تلَ  يِرِدقْ
ماٍفض، و ِدقْالتير :كِ آَءج تاب ز أَ ،ٍدي و ر ولُسلْا قُ ذَِإ فَ ؛هـ  :ت آَءج ـ  ز يد ـ فْ ن سه- ار ـ ت  عفَ

ِتاالحالُم، لْا قُ ذَِإ وت :القَ آَءج وم- ي حتِذ الَّ نَّ أَ لُم آَءي ج ب عضهلْا قُ ذَِإ فَ ؛مـ : ت ـ  الْ آَءج  موقَ
ـ فْ ن دي ز آَءج: وح ن )ِهِعفْي ر  فِ ِدكَّؤملْ لِ عاِب ت يدِكوالت(. الُمِت االح عفَت ار -مهلُّكُ سفَ ،هـ زيد :
  ـ ف ،هسفْا ن دي ز تيأَر: وح ن )ِهِبصنو( .وعفُر م وِعفُرم الْ يدِكوت و ،ه لَ يدِكوت: هسـ فْنو ،لٌاِعفَ
زياد :فْمِه بِ ولٌع، وفْنسه :تِكولَ يد ه، و تِكواملَ يد نوِبص م نصوب .)وِهِضفْخ( ن حـ : و مررت 
 )ِهيِفِرعتو(. وررج موِررج املَيدِكوت، وه لَيدِكوت: ِهِسفْنو، آِءالب ِبوررُجم: ٍديز ـ ف،ِهِسفْ نٍديزِب
 ،ةَرِك النعبت تالَ، فَفاِرعا مهلَّ كُيِدِكو التاظَفَلْ أَنَّ َأل؛ِهِريِكنتو: لْقُ يملَ، وِةلَِثمي اَأل ِفتيأَا ر مكَ
أَوجِل ذَ ازوِف الكُ كونَي ن حو :صمت ش هلَّا كَ رفَ ،ه جلَّوا كُ لُعه ت ِكوا لِ يدشٍره، ـ  و ـ وِج ي ملَ وا ب
طَمفِ ِهِتقَاب  ي التِريِكن.)واٍظفَلْأَ بِ ونُكُيم لُعٍةومِه، وي :فْالنِب) سمعاِتى الذَّن،ن حو :آَءجـ  ز يد 
فْنسه. )والعين( ِب معأَ اِتى الذَّ ن يحنو ،اض  :آَءج ز يد ع ينه.)لُّكُو (نحو :القَ آَءج ولُّ كُ مهـفـ  ؛م 

ـ جأَو( .ِعم اجلَ ةُمالَع: مياملِـ و ،ِهيلَ إِ افضم: آُءاهلَو ،ِموقَلْ لِ يدِكوت: لُّكُو ،لٌاِعفَ: موالقَ مع(، 
نحو :القَ آَءج وأَ م جمأَفَـ  ؛عجمع  :تِكوقَلْ لِ يدِمو م فُرِب وعالضاِه الظَّ ِةمِةر. )وتاِبوأَ ع ـ ج مع ،
ِهوكْأَ :يتع أَ، وبتع أَ، وبصع( ي ؤى بِ تِفا  ه ي التيِدِكو اِب تألَ ةًع جمع، حنو  :القَ آَءج وأَ م جمونَع، 
 ،ِةمالض ِبوعفُر ملٌاِعفَ: موالقَو ،اٍض ملٌعِف: آَءج :هابرعِإو ،ونَعصب أَ،ونَعتب أَ،ونَعتكْأَ
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قَ: ولًُقُتامز يدفْ نسهو ،أَريالقَت ولَّ كُمهمو ،مررالقَ ِبتأَِمو جِعمني. 

أَوجـ مونَع :ِكأْتقَلْ لِ يدِمو م فُربِ وع الوألَ ؛او نه ج مع ٍركَّذَ م اِل سم، ـ وِع: ونُالنوض ِن ع الت يِنِون 
ـ ر: ونَعصـ بأَو ،ثٌاِلثَ: ونَعـ تبأَو ،اٍن ثَ يدِكأْت: ونَعـ تكْأَو ،ِدرفْم الْ ِمي االس ِف ـ ابرعِإ و ،عاِب ا ه
ـ مجى  أَ  نعم بِ اهـ لُّكُو ،يِه فِ ِةغالَبمالْ و يِدِكو الت ِةاديِز لِ ؛اه بِ يتِأُ و ،اهِلبا قَ  م اِبرعِإكَ نََّأل ؛ونَع 
 موالقَ و ،ِقن الع ولُطُ: وه و ،ِعت الب نِم عتـ بأَو ،عمتا اج ذَ إِ دلِْج الْ عتكَت: مِهِلو قَ ن مِ وذٌخأْ م عتـ كْأَ
ـ : عصـ بأَو ،اِعمِت االج ِن ع ةًاين كِ وهلُعج فَ ؛مهاقُنع أَ تالَطَ: نيِعِمتجوا م انا كَ ذَِإ أْمـ  وذٌخ  ن ِم
البِعص، و هو الع راملُ ق جِمتفَ ؛ع بِ ونُكُي معأَ: ىنجمع، لَ وا كَ مانت الَ ةُثَالَ الثَّ اظُفَلْ األَ ِهِذ ه  ي ؤىت 
 .عمج أَعاِبو تتيم س- عمج أَدع بالَّا ِإباِلا غَهِب
 )قَ: ولًُقُتام ز يد فْ نسه( ـ ف زيلٌاِعفَ: د، وفْنس :تِكولَيد ه، الْوآُءهمض لَ ِإافِهي، )وـ أَر يت 

ـ لَ ِإافضم: آُءهـ الْو ،ِموقَلْ ِليدِكوت: لَّكُو ،تيأَ رـ لِه بِ ولٌعفْم: موالقَ ـ ف )مهلَّ كُ موالقَ ِهي، 
مِـ الْويم :الَعالْ ةُم جِعم، )ومررالقَ بِ تأَ ِمو جِعمالقَـ  ـ ف )نيِمو :مجرـ  بِ ور آِءالب، أَوجعِـ مني :
ِكأْتقَلْ لِ يدِمو م جربِ ور َأل؛ آِءالينه ج مع ٍركَّذَ م اِل سم، ـ وِع: ونُالنوض ِن ع الت ـ   فِ يِنِون ِمي االس 
 .ِدرفْمالْ

 .ملَعى أَالَعت وهانحب سُهللاوا
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ـ رع إِ يـعِ ِمي ج  فِ هعِب ت ٍلع فِ ن مِ لٌع فِ و، أَ ٍم اس ِن مِ م اس لَِدبا أُ ذَِإ  .ِهاِب
وهأَ و ربقْ أَ ةُـعاٍمس :ـبلُد الش مِ ِءي ن الش ِءي و ،ـبلُد الب مِ ِضع ن 

ـ : كِلو قَ وح، ن ِطلَ الغ لُدـبو ،اِلمِت االش لُدـب، و لِّالكُ ـ  ز امقَ يد 
 ،هـملْـ ِعدـيي زِنعفَـن و،هثَلُ ثُيفِغرـ التـلْكَأَ، ووكـخأَ


هو:اِب التالْع قْمالَ ِبِمكْاحلُ ِبوِدصٍةطَاِس وب ينهو بينم تِهوِعبن ،حو :آَءجز يأَد خفَ، وكزيلٌاِعفَ: د ،
ـ أَوخوك :بمِ لٌد ن ز بِ ٍدي ،مِ لٍّ كُ لُد لٍّ كُ ن و ،يسم ى البالْ لَد اِبطَمالْنََّأل؛ ق مرِماد اِن الثَّني هو 

ـ  ن )ٍلع فِ ن مِ لٌع فِ وأَ( وكخ أَ دي ز آَءج: وح ن )ٍم اس ِن مِ م اس لَِدبا أُ ذَِإ(. ِهنِيع بِ لُواَأل حنِْإ: و 
تلِّص ت سجِهللا د ي رحمك- )ِبتعفِ ه  إِ يِعِمي ج عِهاِبر( فْ رعا، ونصبا، وفْخضا، وجزام .)ـ و هو 
 وه، وِقاِبطَم الْلُدالبو.  لِّ الكُن ِملِّ الكُلُدب: هلَ الُقَي و)ِءي الشن ِمِءي الشلُدب: اٍمسقْ أَةُعبرأَ
يِهي فِ اِن الثَّ انَا كَ م ع ياألَ ن ِلو ن حو :آَءج ز يأَ د خوك )وبلُد الب مِ ِضع لِّكُ الْ ن( و هو انَا كَ  م 
ي اِن الثَّ انَا كَ م: وه و )اِلمِت االش لُدبو(.هثَلُ ثُ يفِغ الر تلْكَأَ: وح، ن ِلو األَ نِم اضع ب يِهي فِ اِنالثَّ
: وهو )ِطلَ الغلُدبو(. هملْ ِعديي زِنعفَن: وح، نِةيِئزجالْ وِةيلِّ الكُِريغ ِباطٌبِت ارِلو اَألنيب وهني بيِهِف
ِكا ذُماَأليِه ِفر ا ثُطًلَ غَلُوِك ذُمِإل؛ ياِن الثَّرِل ذَِةالَزكِطلَ الغن ،حو :ِكربتز يا الفَدرس.قَودلَثَّ م 
، لٌاِعفَ: ديزفَ؛ )وكخ أَدي زامقَ: كِلو قَوحن(: ِهِلوقَ ِبِةعبر اَألاِمسقَْألى ِلالَع تُهللا اهمِح رفنصمالْ
ـ أَووخ :بمِ لٌد نه  ب  ،مِ لٍّ كُ لُد لٍّ كُ ن م فُربِ وع َأل؛ اِوالونمِ ه األَ ن ساخلَ آِءم ـ م ِةس  ،الكَـ واف :
مضلَ ِإافِهي ،)لْكَأَوتِغ الرثَلُ ثُيفـف؛ )ه ِغالريف :فْملْكَ أَـ لِه ِبولٌعت ،ثَلُثُو :بلُدب ٍضع 
 :هابرعِإو )هملْ ِعديي زِنعفَنو (،ر جلِّحي م فِ مى الض لَ ع يِنب م ِهيلَ إِ افضم : آُءهالْو،  لٍّ كُ نِم
فَنِف:ع لٌعاٍض م ،ولِْل: ونُالنقَوِةاي ،الْوآُءي:فْ مِه ِبولٌعم نِبيلَ عي ِفوِنكُى الس ملِّحن ٍبص، 
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وأَريت ز يا الفَ درأَ س ،ردنْ أَ ت الفَ ولَقُ ت رطِْلِغ فَ سـ أَ فَ ت بلْدت 
زيا ِمدنه. 

وزيلُاِعفَ: د فَ نع م فُرِبوع الضاِه الظَِّةمِةر، لِْعوم :بلُدِت اشِماٍلم نز ٍدي، الْوآُءه :مضلَ ِإافِهي 
منِبي ىلَ ع الض فِ م  ي ملِّح ج ر .)وأَريت ز يا الفَ درـ ف )س ـ زياد :فْمـ  ِه بِ ولٌع ـ أَ ر ـ ل يت، 
فَـ الْورس :بأَ ،ٍطلَ غَ لُد ي ب لٌد ِكي ذُ ِذ الَّ ِظفْ اللَّ ِن عاطًلَ غَ ر، و هالْو مرقَ ِبادـ و  نْ أَتدرأَ( : ِهِل
فَ الْ ولَقُترفَ س طِْلغأَ فَ تبلْدت ز يا مِ دناملُ )هرمِ اد قَن أَ فَ:ِهِلوبلْداِإل: تبـ  اللُّالُد ِوغي،ـ  و هو 
التِوعيض، الْومعىن :عوضت ز يد الفَ ِنا ع انَي كَ ِذ الَّ ،ِسر ح ق الت اِإليِبِكر تـ انُي ـ ِه ِب  وِند ِب
ـ  ز  الَ ،سر الفَ و ه يِبِكرا الت ذَي ه  فِ ِحالَِطي االص  فِ لَد الب نَّي أَ اِفن ي الَ فَ ،ٍدي ز ِظفْلَ يـ ؛ د  الَفَ
ِتاعراض ى الْ لَ عمصنَّأَ بِ ِفن الب لَد ه الفَ و رالَ ،س  ز يكَفَ؛ ديف أَفَ: ولُقُ يبلْدت ـ  ز يـ ا مِ د ن؟ ه
والْلُاِصح جنَّ أَاِبوم راداِإله باللُّالُد ِوغالَي يِحالَِط االص. 

اُهللاوس بحانهو تأَىالَع لَعم. 
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 فرظَو، ردصمالْو، ِه ِبولُعفْمالْ: يِهو، رش عةُسم خاِتوبصنمالْ

الزاِنم ،ظَورالْ ف اِنكَم ،الْوالُح ،والتِيميز ،الْومسثْتىن ،واسم 
 ، اهاِتوخأَ ونَّ ِإماس و،اهاِتوـخأَ وانَـ كَرـبخو، ىادنمـالْو، الَ


ـ فْم: اديـ زفَ، ادي ز تبرض: وح ن )ِه بِ ولُعفْمالْ: يِهو، رش ع ةُسم خ اِتوبصنمالْ( ـ  ولٌع  ِه ِب
منصوب .)الْومصدر( ن حو :ضربت ض رفَ، ابضراب :مصدر م نصوب ،ويعبرع نـ ه  وِلعفْمالْ ِب
ى لَ ع وبصنم: مويـ الْو، لٌاِعفَ و لٌعِف: تمصـ فَ، مو الي تمص: وح ن )اِنم الز فرظَو(.ِقلَطْمالْ
: اممأَو، لٌاِعفَ ولٌعِف: تسلَجفَ، ِةبع الكَامم أَ تسلَج: وح ن )اِنكَم الْ فرظَو(.ِةياِنم الز ِةيِفرالظَّ
منصوب ى الظَّ لَ عِفرالْ ِةي اِنكَمِةي ،كَالْوعِةب :مضلَ إِ افِهي .)الْوالُح( ن حو :آَءج ز يد اِك رـف، اب 

آَءجز يِف:د لٌعلٌاِعفَ و ،واِكراب :ِمالٌح نز ٍديم نصـ بوبآَء ج.)والتِيميز(ن حو  :&
^ ، فَ ـفجرِف: انلٌعلٌاِعفَ و ،اَألورض :فْمِه ِبولٌع ،وعياون :تِيميزم نصـ بوب 
: اديـ زو، آٍءنثِْت اساةُدأَ :الَِّإو، ام قَلُاِعفَ: موقَالْفَـ ، ادي زالَّ ِإمو القَامقَ: وح ن )ىنثْتسمالْو(.انرجفَ
منصوب لَ ع ثِِتى االسالَِّإ بِ آِءن.)واسالَ م ( ن حالَ غُ الَ: وم ر ٍلج اِض حالَ ـف، ر  :اِفنـ لْ لِ ةٌي  ِسنِج
تِصنب االس م و تفَرالْ ع خبر، الَغُـ وم: اسمه ا منصالفَ بِ وبتِةح ،الَغَوم :ـ م اٍفض ،وـ رٍلج :
مضلَ ِإافِهي ،واِضحر:خ برها مفُرِبوع الضِةم.)الْومنىاد (نحو :الَا غُيمز ـف، ٍدي اي :حرف 
: وح ن )اهاتوخأَ و انَ كَ ربخو(. اٍفضى م ادن م هنَأل؛ ِةحتالفَ بِ وبصنى م ادنم: مالَغُـ و، آٍءدِن
ـ خ الْ بِصني و م االس عفَر ي صاِق ن اٍضمٌ لِْعف :انَكَ ـف، امآِئ قَ دي ز انَكَ بر ،وـ زيـ  :د اسما ه
مفُروع ،ـ آِئقَوام :خبره ا منصوب.)واسنَّ إِ م أَ وخواتاه(ن حنَِّإ: وز يآِئا قَدنَِّإ ـف، م :حرف 
تيٍدِكوو نٍبص ،تِصنباالس مو تفَرالْع خبر ،وزياد :اسمها منصوب ،آِئقَوم :خبرها مفُروع. 
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(٥٤) 

الْوفْممِ ولُع أَ ن ِهِلج  ،الْوفْمولُع م عه ،واِبالتلْ لِ عمنوِبص و هأَ و رـ ب ةُع 
 .لُدالبو، يدِكوالتو، فطْالعو، تعالن: آَءيشأَ

)الْوفْممِ ولُع أَ ن ِهِلج( ن حقَ: وام ز يإِ د ِلالًالَج عقَ ـف، رٍومامز يِف:د لٌعـ فَ و : الًالَجـ ِإو، لٌاِع
فْمألَ ولٌع ِهِلج م نصقَ ـ ب وب ِل، امـ عرٍوم :جآر و مجرور م تلِّعإِ ـ ب ق الًالَج.)الْوفْمولُع م عه( 
نحِس: ورت و سِـ  ـف، يلَالنرِف: تلٌع لٌاِعفَ و ،ويـلَ الن :الواو الْ  واو معِةي ،ويلَالن :فْمولٌع م عه 
منصسِ ـ ب وب رت .)واِبالتلْ لِ عمنوِبص و هأَ و ربأَ ةُع شآَءي :النعت( ن حو :ـ أَر يت ـ  ز يا د
لَاِقالع ،)الْوطْعف( ن حو :أَريت ز يد ا وعمار ،)والتِكويد( ـ  ن حو :ـ أَر يت ـ  ز يد ـ فْا ن سه ،
)الْوبحنو)لُد  :أَريتز يا أَدخاك ،ِإوعراَألاب اِه ظَِةلَِثمر.  

 .ملَعى أَالَعت وهانحب سُهللاوا
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(٥٥) 


وهو :االسالْ م منصِذ الَّ وب قَي يالفِ ِه بِ ع لُع ،نحـ : و ضربتـ  ز ياد ،
وِكربالفَت رس .وهوى ِقلَ عسماِهظَ: ِنير ،ومضماِهالظِّفَ؛ ررم قَا تدم 
 .لٌِصفَنم ولٌِصتم: اِنمس ِقرمضموالْ ،هركِْذ


ـ  خ يِلِصفْي الت  فِ ركُذْ ي ملَو، يالًِصفْا ت هِركِْذِب عر ش -االًمج إِ اِتوبصنم الْ ركَا ذَ ملَ بـ  ر  انَ كَ
أَوخاِتواه ،واسنَّ إِ م أَ وخاِتوه ا والتِل ؛ ِعاِبوقَتِركْ ذِ ِمدي الْ ا فِ همفُراِتوع ،وبالْ ِركِْذ بِ أَد فْموِلع 
ا يِونع موأَ، ادي زتبر ضـك، ايس حِ لُع الفِ انَ كَ آٌءو س لُعلِف ا ِهيلَ ع عقَ و نم: ِةغي اللُّ  فِ وهو، ِهِب
ـ ا ذَ ماِةح النِحالَِطي اصِفو. يِونع مملُّعالتو، يس حِ بر الض نَّإِِفَ ؛ ةَلَأَسم الْ تملَّع ت ـك  هركَ
ـ  ِه بِ ولَعفْم الْ نَّأَ: يِنع ي )لُع الفِ ِه بِ عقَي ي ِذ الَّ وبصنم الْ ماالس: وهو(:ِهِلوقَِب ـ   ِف ِحالَِطي اص 
الناِةحه واالس ِذ الَّمقَي يعلَ عِفِهي ِلاِع الفَلُع )نحو :ضربتز ياد ،وِكربفَ الْترـ ف)س زياد :
فْمـ لِه ِبولٌعض ربت ،فَالْورس :فْمـ لِه ِبولٌعِك ربت ،والَثَِم ِبلَثَّملِإلِني شى أَلَ ِإِةارنفَ الَه رق 
ـ : ِنيمس قِ ىلَ ع وهو( .ِسرفَالْ كَ ٍلاِق ع ري غَ و أَ ٍديز كَ الًاِق ع ِهِنو كَ ني ب ِه بِ وِلعفْمي الْ ِف ، راِهظَ
ومضمر(َكأَ لَاِع الفَ نَّا أَ م ياِهظَ: اضر و مضمر.)َاِهالظَّفر م  قَا تدكْ ذِ مره( و هو :زيد الفَ ورس 
 عقَ يالَو، ِه ِبأُدتب يي الَِذ الَّوه و)لٌِصتم: اِنمس ِقرمضمالْو(. ِنيقَاِب السِنيالَثَِمي الْ ِفاِنمدقَتمالْ
بعفِ الَّ إِ د  ِتي االخاِري ،نحمِ اِفالكَ  و ن أَ ريتالَ ذِْإ؛ ك  ِص ينْ أَ ح الَقَ ي :م أَا ريالَّ إِ تك ،قَود قَ يع 

ِرع الشِةورري ض ِفوهو، اِريِت االخِريي غَ ِفكِل ذَلُثِْم
)١(

. )وملٌِصفَن(و هِذ الَّوقَي يِفع ِتي ابآِءد 
 .اكي ِإالَّ ِإدبعا نم: وحن ،اِريِتي االخ ِفالَّ ِإدع بعقَي و^&: وحن، ِمالَالكَ

                                                             
 :كقول الشاعر )١( 

ــا   نارتــِت ج ــا كُن ــاِلي ِإذَا م بــا ن مو   ــار ــا ِإالَِّك ديـــ   أنْ الَّ يجاِورنـــ
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(٥٦) 

، ِكبرضو، كبرضو، انبرضو، يِنبرض: كِلو قَ وح ن رشا ع ن اثْ لُِصتمالْفَ
وضركُبام، و ضركُبم ،وضركُبن ،ـ و ضربه ،ـ و ضرباه، ـ و ضربهام ،
وضربهم ،وضربهن .الْوماثْلُِصفَن نا عشر ،نحقَو ِلوِإ: كياي، 

، ِةايقَلوِل: ونُالنـ و، اٍض م لٌع فِ :بر ضـ  :هابرعِإو، )يِنبرض: كِلو قَ وح ن رشا ع ن اثْ لُِصتمالْفَ(
اليآُءو ِم ضالْ ري مِملِّكَت :فْمِه بِ ولٌعم ِنبيلَ عِفوِنكُى الس ي ملِّحن ٍبص).وضربفَِب) انـ ِحت آِء الب ،
ـ وِنكُى السلَ عينِب مهسفْ نِمظِّعم الْو أَهري غَهعم و ِملِّكَتم الْ ريِم ض ان ـف ـ ي م ِف لِّحـ  ن ٍبص 
فْمِه بِ ولٌع.)وضربفَِب، )كالكَـ  ـف، اِف الكَ ِحتاف ِم ضالْ ري مِباطَخ م نِبي ـ ى الْ لَ ع ـ  ِحتفَ ي  ِف
ملِّح ن ٍبص فْ مِه ِبولٌع.)وضركَ ِب)ِكباِف الكَِرس ،ِمضالْري ماطَخِةبم ِنبيـ كَى الْلَ ع ـ ِرس ي  ِف
ملِّّح ن ٍبص فْ مِه ِبولٌع.)وضركُبالكَـ  ـ ف)امافِم ضالْري مِباطَخنيم ِنبيىلَ عالض ِفم ي ملِّح 
نٍبص :فْمِه بِ ولٌع ،ِمالْويم :رح~ِعف اٍدم ،لِـ اَألوف :حرفآلٌّ دلَ عِنثْى التِةي .)ـ و ضركُبم( 
ـ ولٌعفْم: ٍبص ن لِّحي م  فِ مى الض لَ ع ينِب م نيِباطَخم الْ وِركُ الذُّ ِعم ج ريِم ض افالكَـ  ـف ، ِه ِب
ِمالْويم :الَعالْ ةُم جِعم.)وضركُبالكَ ـ ف)نافِم ضريج اِإلِعم الْاِثن ماطَخاِتبم نِبيـ  ع ى لَ

الضفِ م ي ملِّحن ٍبص :فْمِه ِبولٌع ،وونُالن :الَعةُمج ِعمالن سِةو).وضربـ الْ ـف) هـ آُءه ِم ضري 
ـ  آُءهـ الْ ـ ف )اهبرضو(.ِه بِ ولٌعفْم: ٍبص ن لِّحي م  فِ مى الض لَ ع يِنب م ِبآِئ الغ ِركَّذَمالْ ِم ضري 
 ريِم ض آُءهـ الْ ـ ف )امهبرضو(.ِه بِ ولٌعفْم: ٍبص ن لِّحي م  فِ وِنكُى الس لَ ع ينِب م ِةبآِئ الغ ِةثَنؤمالْ
: فلِـ اَألو، اٍدم ِعفرح: يمِمالْو، ِه ِبولٌعفْم: ٍبص نلِّحي م ِفمالضى لَ عينِب م نيِبآِئى الغ نثَمالْ
حرف آلٌّ د لَ ع ِنثْى التِةي.)وضربهالْ ـ ف )م آُءه ِم ضري ج وِركُ الذُّ ِعم ِبآِئ الغني م ِنبي ـ  لَ ع ى الضم 
ـ  آُءهـ الْ ـف )نهبرضو(.ِعمج الْ ةُمالَع: يمِمالْو، ِه بِ ولٌعفْم: ٍبص ن لِّحي م ِف ِم ضري ـ  ج ِعم 
. ِةوس الن ِعم ج ةُمالَع: ونُالنـ و، ِه بِ ولٌعفْم: ٍبص ن لِّحي م  فِ مى الض لَ ع يِنب م اِتبآِئ الغ اِثناِإل
)الْوماثْ لُِصفَن ن ا عشر ،نحقَ و ِلوِإ: كيلْا قُ ذَِإ فَ )ايت :كْا أَ مرمـ  ِإالَّ إِ ت ياي-ـ  ت ـ ولُقُ ي  ِف
ـ  قُتئْ شِ نِْإو، ٍرصح اةُدأَ: الَِّإو، لٌاِعفَ و لٌعِف: تمركْأَو، ةٌياِف ن :ام: ِهاِبرعِإ ـ : الَِّإ تلْ حرف 
ى لَ ع يِنب م ٍلِصفَن م ٍبص ن ريِمض: ايـ ِإو، اه لَ لَم ع  الَ اٍةغلْ م آٍءنثِْت اس اةُدأَ: الَِّإ وأَ، ِيفْ الن اِبجيِإل
ِف وِنكُالسي ملِّحن ٍبصفْ مكْ أَـ لِه ِبوٍلعرمت ،وِخ اَألآُءاليةُري :حرفآلٌّ دى الْلَ عمِملِّكَت. 
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(٥٧) 

 ِإوياان ،ِإوياك ،ِإواِكي ،ِإواكُيام ،ِإواكُيم ،ِإواكُين، ـ ِإ و ياه ،ِإوـ ي ااه ،
ِإوياهام ،ِإوياهم ،ِإوياهن. 

)ِإوياان( ِلْ لمِملِّكَت و معغَ ه يرالْ ِوأَ، ه مِمظِّع فْ نسه.)ِإويفَ بِ )اكلْ ِلاِف الكَ ِحتمـ خ ـ ِإو(.ِباطَ اِكي( 
ـ  ِرسكَِب ـ اطَخملْلِ  اِف الكَ ِةب .)ِإوـ اكُي لْ لِ )امـ م ِباطَخني .)ـ ِإو اكُيلِ )م ـ ج وِركُ الـذُّ  ِعم 
ـ ي ِهيِعمجي الْ ِفايـ ِإ ـف، اِتباطَخم الْاِثن اِإلِعمج لِ )ناكُيِإو(.نيِباطَخمالْ ِم ضري ،ـ لُّكُو ا ه
فِ الُقَي ايه :ِمضري ن ٍبص م ٍلِصفَن م ِنبي لَ ع فِ وِنكُى الس  ي ملِّح ن ٍبص فْ مِه بِ ولٌع  ،ـ وي  فِ آُءالي

ـ  غَ هعم و ِملِّكَتمى الْ لَ ع آلٌّ د فرح: ياِني الثَّ  فِ انـ و، ِملِّكَتمى الْ لَ ع آلٌّ د فرح: ِلواَأل يرِوأَ، ه 
ـ  ِفافالكَـ و، هسفْ ن ِمظِّعمالْ يمـ ا ب عدلِْل: همـ خ ـ اطَخم الِْوأَ، ِباطَ الِْوأَ، ِةب ـ م اطَخبِوأَ، ِني 
ـ : فِلاَألو، اٍدم عِ فرح: اماكُيِإي   فِ يماملِـ و، اِتباطَخم الْ ِوأَ، نيِباطَخمالْ حرفآلٌّ دـ  ع ى لَ
ِنثْالتِةي ،مِـ الْوي إِ  فِ يماكُيم :حرفآلٌّ دلَ عى جالِْعم مِباطَخني ،ـ وي ِإ ِفونُالناكُين :حرفآلٌّ د 
لَع ى جِعم الن سالْ ِةو ماطَخاِتب.)ِإويلِْل) اهفْمالْ ِدر ِركَّذَم ِبآِئ الغ ،الْوـ : آُءه حرف آلٌّ دـ  ع ى لَ
الغيِةب .)ِإويااه( ِلْ لفْمرِةد آِئ الغِةب .)ِإوياهام( ِلْ لثَمى الغـآئِ نبِني) .ـ ِإو ياهِل) مـ ج وِركُ الـذُّ ِعم 
ِبآِئالغني) .إِوياهِل) نجاِإلِعم اِثنآِئ الغاِتب . 

ُهللاوس بحانهو تى أَالَعلَعم. 
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(٥٨) 


، ِلع الفِ يِفِرصي ت ا فِ ثًاِل ثَ يُءِجي ي ِذ الَّ وبصنم الْ م االس وه: ردصمالْ
نحقَ و ِلوك :ضرب ي ِرضب ض راب. و هقِ و سِظفْلَ: اِنمي، و مـ ع ِوني. 
ـ  هتلْتقَ: كِلو قَ وحن، يِظفْ لَ وه فَ ِهِلع فَ ظَفْ لَ هظُفْ لَ قافَ و نِْإفَ  نِْإو، الًت قَ
افَوقم عى فَنِهِلعفَِهِظفْ لَونَ د هوم عِوني ،نحو :لَجسقُت عاود ،قُومت 
اوفًقُو ،وا أَمشبِل ذَهك. 


ـ ي تا ِفثًاِل ثَيُءِجي يِذ الَّوبصنم الْم االسوه: ردصمالْ(، قلَطْم الْ ولَعفْمى الْ مسيَو يِفِرص 
ـ ماس: يأَ، م االس و ه ردصم الْ نَّي أَ ِنع ي )ابر ض بِرض ي برض: كِلو قَ وحن، ِلعالِف  ِثد احلَ
ـ : وحن، ىرخ أٍُةيغى ِصلَ ِإٍةيغ ِصن ِمهريِيغت: يأَ، ِلع الفِ يِفِرصي ت ا فِ ثًاِل ثَ يُءِجي ي ِذالَّ ضرب ،
يِرضب ،ضرقَفَ؛ ا بدت غيِمر ِصن الِْةيغ ى ِصلَِإ، ياِضمالِْةيغ مى ِصلَِإ، ِعاِرضالِْةيغ مصِرد ،وآَءج 
، لُاِعفَ: ديز ـف، ابر ضدي زبرض: تلْا قُذِّإفَ؛ ا ثًاِل ثَردصمالْو، اياِن ثَعاِرضمالْو، الًوي أَاِضاملَ
ـ وضراب :فْمولٌع لَطْ مق م نصـ ب وب ض رب ،ئْ شِ نْإِولْ قُ تت :منصوب ى الْ لَ عمصـ  ِرد  ـ ب
ضرب.)وهقِ و سِظفْلَ: ِنامي و معِوننِْإفَ، ي افَ وظُفْ لَ قفَ ظَفْ لَ ه فَ ِهِلع هِظفْ لَ وي ،نحقَ و ِلوك :
ـ قُو، اودع قُ تسلَج: وحن، يِونع م وه فَ ِهِظفْ لَ ونَ د ِهِلعى فَ نع م قافَ و نِْإو، الًت قَ هتلْتقَ مت 
اوفًقُو ،وا أَ مشبِل ذَ هالْ نَِّإفَ؛ )ك لُجوس القُ وعبِ ود معىن كَ، ٍداِح والقِ نَّا أَ م يام و قُالوبِ وف معى ن
ِملٌّكُفُ ؛ ٍداِحو قُ: نعاود ،ووفًقُوا منصوبالْىلَ ع مصِردالِف ِبِةيِذ الَِّلعقَي لَبه ،وِفكْياقَفَي اتها م
: ِلوي األَ  فِ الُقَيفَ، ِظفْي اللَّ  فِ قاِفو م لٌعا فِ مه لَ ردقَي: يلَِقو. ِظفْي اللَّ ا فِ لفَتخ ا ِنِإو، ىنعمي الْ ِف
لَجستقَ وعدقُت عاود ،قُومتو فْقَوتاوفًقُ و ،ِلذَوكلَّكَ تالَف ح لَ ِإةَاجِهي. 

اوللَّهس بحانهو تأَىالَع لَعم. 
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ـ : وحن، ي فِ يِرِدقْت بِ وبصنم الْ اِنم الز م اس وه: اِنم الز فرظَ اليوم ،
اللَّوةَلَي ،غُودةًو ،وكْبةًر ،وسحار ،غَواد ،وعتةًم ،وصبااح ،ومآًءس ،
أَوباد ،أَوماد ،ِحواين ،وا أَمشبِل ذَه١(ك(. 


ـ  الْعقَي يِذ الَّ)اِنم الزم اسوه(: اِةح النِحالَِطي اص فِ )اِنم الز فرظَ( حالْ( يـهِ  ِفثُدمـ ن صوب 
ـ  ـف، يِسِمخ الْ ِموي ي  فِ تم ص يرِدقْلت ا انَ كَ -يِسِمخ الْ مو ي تمص: تلْا قُ ذَِإفَ، )ي فِ يِرِدقْتِب الي وُم 
قَوع الص ويِه فِ م .)نحو :اليوفِ )م  ي نقَ ِوح لِوك :صمت الي وم .ـ واليوم :منصوب ـ  ع ـ ِفرى الظَّ لَ ِةي 
الزاِنمـ ب ِةي ص مت ،لُثِْموه :صمت ي والْ م جمأَ ِةع و ي ويِسِماخلَ م .)اللَّوةَلَي( ن حو :اعفْكَتاللَّ ت ـ ي ، ةَلَ
ـ و(.هلَبي قَِذ الَّ ِلعالِف بِ ِةياِنم الز ِةيِفرى الظَّ لَ ع وبصن م لُّكُالْ فَ ِةعمج الْ ةَلَيلَ  وأَ، ةًلَي لَ وأَ ـ  ن)ةًودغُ حو :
ـ  افالكَـ و، ان أَ هيرِدقْا ت وبج و يِه فِ رتِتس م هلُاِعفَو، عاِرض م لٌعِف: كورزأَ ـف، ةًود غُ كورزأَ ِم ضري 
ـ اِنم الزِةيِفرى الظَّلَ ع وبصنم: ةًودغُـ و، ٍبص ن لِّحي م  فِ ِحتى الفَ لَ ع ينِب م ِه بِ ولٌعفْم: ِباطَخمالْ ِةي 
ـ ِجأَ: وح ن )ادغَو(. ارح س كيئُِجأَ: وح ن )ارحسو(. ةًركْ ب كورزأَ: وح ن )ةًركْبو(.ورز أَ ـب  كيئُ
ـ  ن)آًءسمو(. ااحب صكيئُِجأَ: وح ن )ااحبصو(. ةًمت ع كيئُِجأَ: وح ن )ةًمتعو(. ادغَ حـ ِجأَ: و  كيئُ
مآًءس ،اِإلوعراِه ظَ ابمِ ر ا قَ ملَبه.)أَوباد( ن حلِّكَ أُ الَ: وم ز يا أَ دباد ،ِإوعـ رابالَ :ه : ـ اِف ن ةٌي ،لِّـ كَأُوم :
: دبـ اَألو، ِةياِنم الز ِةيِفرى الظَّ لَ ع وبصنم: ادبـ أَو، ان أَ هيرِدقْا ت وبج و يِه فِ رتِتس م هلُاِعفَو، عاِرض م لٌعِف
الزمالْ ن مسقْتي الَ ِذ الَّ لُب ن هلَ ةَاي ه .)أَوماد( ن حلِّكَ أُ الَ: وم ز يا أَ دماد ،ـ اَألومد :الزمالْ ن ـ م سقْتلُب .
)ِحواين( قَ: ولُقُ تأْرحِ ت قَـ  ـف، اينأْرِف: تلٌع لٌاِعفَ و ،ـ ِحواين :منصوب ى الظَّ لَ عـ ِفر ِةي الز ـ اِنم ِةي ،
ِحالْوني :الزالْانُم مبهم .)وا أَمشبِل ذَهك(ن حو :ٍتقْوو سٍةاعو ضحٍةو. 

                                                             
لثلث الليِل اَألوِل، : قُبيلَ الفجِر، وعتمةً: من صالة الصبِح إىل الشروق، وسحرا: غُدوةً وبكْرةً )١( 

 .الزوالمن الفجر إىل : وصباحا
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ظَورالْ ف اِنكَم :هو اس الْ م الْ اِنكَم منصبِ وب ي فِ يِرِدقْت ،نحأَ: ومام ،
ولْخف ،قُودام ،ووآَءر ،فَووق، وـ ت حت ،ـ ِعو ند ،ـ و مع ،ِإوآَءز ،
آَءذَِحو ،آَءقَلِْتو ،وهان ،ثَّوم ،وا أَمشبِل ذَهك. 

)ظَورالْ ف اِنكَم ه و اس الْ م اِنكَم( َِّذ ال قَي ياحلَ يِه فِ ع ثُد )ْالمنصبِ وب ي فِ يِرِدقْت ،ـ ن حو :
ـ ِفر الظَ ىلَ ع وبصنم: اممأَو، لٌاِعفَ و لٌعِف: تسلَج ـف، ِخي الش امم أَ تسلَج: ولُقُ ت )اممأَ ِةي 
ى نعم بِ )امدقُو(. هفَلْ خ تسلَج: وح ن )فلْخو(.ِهيلَ إِ افضم: ِخيالشـ و، تسلَ ج ـ ب ِةياِنكَمالْ

ـ ن م :وقفَـ فَ،  ِحطْ الس قو فَ تسلَج: وح ن )قوفَو(. ِفلْى اخلَ نعم بِ )آَءروو(. اِمماَأل صوب 
ى الظَّ لَعِفرالْ ِةي اِنكَمِةي ،وِحطْالس :مضلَ إِ افِهي. )وتحت( ن حو :لَجست ت حت ـف، ِفقْ الس 
تحت :منصوب ى الظَّلَ عِفرالِْةي اِنكَمِةي ،وِفقْالس :مضلَ ِإافِهي.)ـ ِعو نِب)د مـ ع ى الْنـ م  اِنكَ
 افضم: ٍديـ زو، ِةياِنكَم الْ ِةيِفرى الظَّ لَ ع وبصن م :دنـ ِع ـف، ٍدي ز دن عِ تسلَج: وحن، يِبِرالقَ
ـ نم: عم ـف، ٍدي ز ع م تبِكر: وحن، ِةباحصمالْ و اِعمِت االج انَكَى م نعم بِ )عمو(. ِهيلَِإ صوب 
ى الظَّ لَعِفرالْ ِةي اِنكَمِةي ،وـ زٍدي :مضلَ إِ افِهي .)ِإوبِ )آَءز معن لَاِبقَى م ،نحو :لَجسإِ ت آَءز ز ٍدي ،
ـ عم بِ )آَءذَِحو(.ِهيلَ إِ افضم: ٍديـ زو، ِةياِنكَم الْ ِةيِفرى الظَّ لَ ع وبصنم: آَءزإِ ـف ى الْ نـ م  اِنكَ
ـ ِفرى الظَّلَ عوبصنم: آَءذَِح ـف، ٍدي  ز آَءذَ حِ تسلَج: وحن، يِبِرالقَ الِْةي ـ اِنكَم ِةي ،وـ زٍدي :
مضلَ إِ افِهي .)بِ )آَءقَلِْتو معن لَاِبقَى م ،نحو :لَجسآَءضقلْ تِ ت ز آَءقَـ لِْت ـف، ٍدي :منصوب ى لَ ع
، اٍنكَ مفر ظَوهفَ، يِبِر القَاِنكَملْ ِلٍةارش إِ م اس )انهو(.ِهيلَ إِ افضم: ديـ زو، ِةياِنكَم الْ ِةيِفرالظَّ
نحو :لَجست ه ـف، ان ـ هان :منِبي ـ  لَ ع ـ  وِنكُى الس ـ ي م  ِف لِّح ـ  ن ٍبصـ  ع ـ ِفرى الظَّلَ ِةي 
ـ ، م ثَ تسلَج: وحن، اٍنكَ م فر ظَ وه فَ يِدِع الب اِنكَملْ لِ ٍةارش إِ م اس )مثَو(.ِةياِنكَمالْ : مثَـ  ـف
منِبي ى الفَ لَ عفِ ِحت  ي ملِّح ن ٍبص ى الظَّ لَ عِفرالْ ِةي اِنكَمِةي.)وا أَ مشبِل ذَ همِ )ك أَ ن سالْ آِءم كاِنم 
 .ملَعى أَالَعت وهانحبس اُهللاو."يلَِمو، خسرفَو، يدِربو، الَمِشو، نيِمي": وحن، ِةمهبمالْ
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: كِلو قَوحن، اِتئَيه الْن ِممهبا انم ِلرسفَم الْوبصنم الْم االسوه: الُاحلَ
آَءجز يداِك راب ،وِكربالفَت رسم سراج ،ِقلَويتع باِهللاداِك راب ،وا أَمشبه 
  ،ِمالَ الكَاِمم تدع بالَّ ِإونُكُ يالَو، ةًرِك نالَّ ِإالُح الْونُكُ يالَ و.كِلذَ


ـ : و هالَح الْنَّي أَِنع ي )اِتئَيه الْ ن مِ مهبا ان م لِ رسفَم الْ وبصنم الْ م االس وه: الُاحلَ( االسم 
 ِهِباِحصى لِ نعمي الْ  فِ فص و وهفَ؛ ِهِلاِمى ع نع م وِلص ح دنِع، ِهِباِح ص ِةئَيه لِ رسفَم الْ وبصنمالْ
ا ه ِبلَص حهن ِمالٌح: اباِكرو، آَء جلُاِعفَ: ديز ـ ف)اباِك ردي زآَءج: كِلو قَوحن(، ِهِلاِمع ِلديقَ
بانُي ه عِ ِهِتئَي نالْ د ِهفَ؛ يِءِجمي مِ الٌ ح ِلاِع الفَ ن ،واِصنبالفِ ه الْ لُع كُذْمقَ ور لَبه ،د تأيت احلالُ  قَو 
ـ ِك ر ولُعفْم: سرالفَـ  ـ ف )اجرس م سر الفَ تبِكرو(: ِهلِوقَ بِ هركَا ذَ مكَ، وِلعفْم الْ نِم بت ،
وـ مسراج :مِ الٌح الفَ ن مِ لٌحاََي  ِهفَ، ِسر الْ ن فْملِوع ،واِصنبا الِفهالْلُع قَوِركُذْم لَبه. )ِقلَويت 
عباِهللاد اِك رـ ف )اب عباِهللاد :فْمِق لَ ولُعيت ،واِكراب :ينْ أَ لُِمِتح ونَكُ ي ِماالً ح نـ ، آِء الت  يوِه
ـ  ونُكُ ي دقَو. اِلح الْ ِةلَِثم أَ ن مِ )كِل ذَ هبشا أَ مو(.ولُعفْم الْ وه و اِهللادب ع ن مِ وأَ، لُاِعالفَ  الُ احلَ
جةًلَم ،نحو :آَءج ز يد و الشماِل طَ سـف، ةٌع الواو و اِل احلَ او ،والشماِل طَ سمبتدأ وخرب : ةٌع ،
اجلُوِفةُلَم ي ملِّحن ٍبصِمالٌ ح نز دي ،ي قُي ِفِهوقَِةو ِلوك :آَءجز يد اِرقَملُا طُنوعالش ِسم .
)الَو الَّ إِ الُ احلَ ونُكُ ي ِك نةًر( ي الَ الَ احلَ نَّي أَ ِنع  إالَّ ونُكُ ت  ِك نكَ ةًر ي األَ ا فِ مِةلَِثم ِةقَاِب الس ،قَود 
تِأْت ي مفَ ةًفَِرع تؤبِ لُو ِكنٍةر ،نوح:ُ وا األَ لُ ادخاَأل  فَ  لَوأَ، لَو ي مرِبتني ،واجـ ت ـ  و دِه حدأَ ك ي 
مِرفَناد. )الَو الَّ إِ ونُكُ ي ب عدت كَ)ِمالَ الكَاِمم ي اَألا ِفمِةلَِثمِةقَاِب الس ،قَودِج يبِدقْ تا ذَ ِإاِل احلَمي
ـ :فيـ  كَ:هابـ رعِإو، دي زآَءج فيكَ : وحن، اِمهفِْت االس آِءمسأَ كَ ِمالَ الكَ ردا ص ه لَ انَكَ اس م 
فِْتاساٍمهم ِنبيى الفَلَ عِفِحت ي ملِّحن ٍبصِماِلى احلَلَ ع نز ٍدي ، وآَءجز يِف: دلٌعلٌاِعفَ و . 
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الَوونُكُ ياِح صبالَّا ِإهم ةًفَِرع. 

)الَو ونُكُ ي اِح صبالَّا إِ ه م كَ )ةًفَِرع ي األَ ا فِ مِةلَِثم ِةقَاِب الس ،قَود ِتأْ ت ِكي النـ  ةُر س مااع ،ـ ِمو نه 
 مـن   الٌح: اامـ يِق ـ ف .اامي قِ الٌج رِ هآَءرى و لَّصو، اساِل ج #   اهللاِ ولُسى ر لَّص: يثُِداحلَ

ـ ما بِ اسيِق ةًرِكا ن هباِح ص ونُكُ ي دقَو. ِهيلَ ع اسقَ ي الَ و ظُفَح ي وهو، ةٌرِك ن وهو، رجاٍل سغٍ و  
 .ِتالَوطَمي الْ ِفِةوركُذْم الْاِتغَوسم الْنِم

 .ملَعى أَالَعت وهانحب سُهللاوا
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التِيميز :هو االس الْ م منصالْ وب فَمسلِ ر م ا انبهمِ م الـذَّ  ن اِتو ،ـ ن حو 
ـ ح م ابطَو، امح ش ركْ ب أَقَّفَتو، اقًر ع دي ز ببصت: كِلوقَ مد ـ فْ ن اس ،
واشتريِعت ِرشالَ غُينام ،وكْلَمِتت ِعسنين عةًج، وزيكْ أَدرِم منأَك اب، 


)التِيميز :هو االس الْ م منصالْ وب فَمسلِ ر م ا انبهمِ م الذَّ ن اِتو( و اِصنبه :ا قَ ملَبمِ ه فِ ن أَ ٍلع و 
عأَ ٍدد قْ مِ وكَ، اٍردم ا سظْيهمِ ر األَ ن ِةلَِثم .قَود ونُكُ ي م بيا لِ نم ي مِ ِفا خن الن كَ ِبس م ا سيِضتح 
: اقًرعو، لٌاِعفَ: ديزو، اٍض ملٌعِف: ببصت ـ ف)اقًر عدي زببصت: كِلو قَوحن(ا ضي أَِةلَِثماَألِب
تِيميز م نصالفَ بِ وبتاِه الظَّ ِةحالِفِب، ِةرقَ ِلع لَبه ،وهو م بيلِ ن م ا انبهمِ م ن الن سـ ؛ ِةب ـ  ن نَِّإفَ سةَب 
التصلَ إِ ِبب ى زٍدي ت حنْ أَ لُِمت مِ ونَكُ ت جِ ن ِةه الع أَ ِقر غَ و ِهِري ،ا قَذَكَولُوه :)وأَقَّفَتكْ برش حام ،
طَوابم حمدفْ نِمكلٌّ، )اس نالت ِيميزِفِني يهما مبيِلن ما انبهِمم نالن سِةب ،ِملٌّكُو نالت ِكريبِني :
 )امالَ غُينِرش عِ تيرتاشو(. ياِني الثَّ ا فِ سفْا ن ذَكَو، يزِيمت: ِلوي األَ ا فِ محشو، لٌاِعفَ و لٌعِف

اشتريِف: تلٌعلٌاِعفَ و ،ِعوِرشين :فْمِه ِبولٌعم نصِبوب َأل؛ آِءالينهلْ محِبق جالِْعم ِركَّذَمِماِل الس ،
الَغُوام :تيِيمِع ِلزِرشِإل؛ يناِمهِحالَا لصِتيلِّكُا ِلهم عوٍدد ،واِصنبالت ِع: يِزِيمِرشين .)وكْلَمت 
 ِعمج بِ قحلْ م هنَأل؛ آِءالي بِ وبصن م ِه بِ ولٌعفْم: نيِعسـ ِتو،  لٌاِعفَ و لٌعِف: تكْـ لَم )ةًجع ن نيِعسِت
 )اب أَكن ِممركْ أَديزو(. ينِرشي ِع ِفمدقَا تمكَ، ِه ِبوبصن منيِعس ِتـ ليزِيمت: ةًجعنو، ِركَّذَمالْ
زيد :مبتأٌد ، كْأَورم: خبره ،ِمونك :جآرو مجرورم تلِّعكْ أَـ بقرم ،أَواب :تِيميزم نصـ  ِبوب
ـ  أَ ديز: يلَِق و يبِكر الت لَوحفَ، كن مِ مركْ أَ ٍديو ز بأَ: لُصـ اَألو، ِأدتبم الْ ِن ع لٌوح م مركْأَ  مركْ
  .اِم اِإلكِل ِذاِنيبِل ؛ يِزِيمالت ِبَءيِج فٍَةه ِجي أَن ِمِهيلَ ِإِةيِمركْ اَألِةبسي ِن ِفام ِإلَصحفَ، كنِم
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أَوجِملُم نكو جاه. الَوالَّ ِإونُكُ يِك نةًر.الَ والَّ ِإونُكُ يب عدت ِمالَ الكَاِمم. 

لُثِْموقَ ه لُوه :)أَوجمِ لُم نك و جأَ ـف، )اهـ جلُم :مطُعوف كْى أَلَ عرماقِع الوخ برا عنـ  ز ٍدي ،
الْومطُعوف ى اخلَ لَ عِرب خ بر ،وِدقْـ التير :زيأَ د جمِ لُم نك و جـف؛ اه ـ زيد :مبتأٌد ، أَوـ جلُم :
خبره ،ِمونك :جار و مجرور م تلِّعأَـ بق جلُم ،ووـ جاه :تِيميزم حلٌوالِْن ع مبتـ ِإل ؛ ِأد اِم 
ـ ِه ِبلَِعفُفَ، كن ِملُمج أٍَدي زهج و:لُصَألواَ، ِهيلَ إِ ِةيِلمج األَ ِةبسِن م ـ ا ت ـ  يالَو(.مدقَ  الَّ ِإونُكُ
ِكنةًر(ي نَّي أَِنعالت ِيمالَاِلاحلَ كَيز الَّ ِإونُكُ يِك نكَةًر مقَا تدي اَأل ِفمِةلَِثم ،أَوا قَملُوه : 

ِطوبتفْ النسا قَ ييس عنع رٍوم 
ـ ي أَِةلَِثمي اَألِف مدقَا تمكَ، )ِمالَ الكَاِمم ت دع ب الَّ إِ ونُكُ ي الَو(. ةٌدآِئز:  فيهِ لْ أَ ـ ف اض ،ـ و  دقَ
يقَتدانَ كَ اَ إذِ م لُاِم عه م تصقَكَ، افًرِهِلو :))ـ وشياب ِسأْ ري اش تـ  ـ ف ))الَعشياب :تِيميز قَ مدم ـ  ع ى لَ
ِهِلاِمعو هواش تلَع. 

ُهللاوس بحانهو تى أَالَعلَعم. 
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وحروف ثِْت االسثَ آِءن اِنمةٌي ،ِهوالَِّإ :ي ،ـ غَو ير ،ـ و ـ و، ىوِس سىو ،
وسآٌءو ،والَخ ،وعاد ،وحالْفَ. ااشمسثْتالَِّإ" ـى ب ن" ي نصانَا كَ ذَ إِ ب 

. ارم عالَّ ِإاس النجرخو، ادي زالَّ إِ مو القَ امقَ: وحن، ابجوا م آم ت مالَالكَ
الَ الكَانَ كَنِْإومم ِفنيا تآما جيِه ِفازالب لُدو النصبلَ عثِْتى االسآِءن، 


هاِإل: وخرأَالَِّإ ِباج ِإو حى أَدخاِتواه :)وحروفثِْت االسثَآِءن اِنمةٌي ،ِهوالَِّإ :ي(ن حقَ: والقَام وم 
. آِءنثِْتى االسلَ عالَِّإ ِبوبصنم: اديزو، آٍءنثِْت اساةُدأَ: الَِّإو، لٌاِعفَ وفعلٌ: مو القَامقَ ـف، ادي زالَِّإ
)غَوير( ن حقَ: وقَ الْ اموغَ م ير ز غَ ـف، ٍديير :منصوب لَ ع ثِْتى االسآِءن ،وزدٍِي :ـ م ضـ لَ ِإاف ِهي 
)ِسوىو ،وسىو ،وسآٌءو( ن حقَ: والقَ ام وسِ م و ى زسِـ  ـف، ٍديىو :منصوب لَ ع ثِْتى االسآِءن 
 مو القَامقَ: وح ن)ااشحو، ادعو، الَخو( ِهيلَ ِإافضم: ٍديزو، ِرذُّعلت ِلِفِلى اَأللَ عٍةردقَ مٍةحتفَِب
الَخ ز ياد ،وعد ا عما  ر ،وحاش كْا بالْفَ(. ارمسثْتالَِّإى بِ ن ي نصالَ الكَ انَا كَ ذَ إِ بم ت آما موجاب(  
التآم :هِكي ذُ ِذ الَّ والْ يِه فِ ر مسثْتن الْى ومسثْتى مِ ننه .الْوموجب :هالْو ثْمبـ أَ، ت ـ ِذي الَّ  مي لَ
يدلْخهفْ ني الَون هيالَ وفِْت اسهام )نحقَ: والقَام والَّ ِإمز يقَ ـ ف)ادالقَام وِف:م لٌعلٌاِعفَ و ،الَِّإو :
ي  ِفهلُثْ ِمو ه)ارم عالَّ ِإاس النجرخو(. "الَّإِ" ـ بآِءنثِْتى االسلَ عوبصنم: اديزو، آٍءنثِْت اساةُدأَ
 نى مِ نثْتسم الْ انَ كَ نِْإفَـ ، ىنثْتسم الْ بص ن يِه فِ بِج ي بجو م امت: ِنيالَثَِم الْ ن مِ لٌّكُو، اِبرعاِإل
ـ ن جِ ِري غَ ن مِ انَ كَ نِْإو، ِنيالَثَِمالْ كَ الًِصت م آُءنثِْتى االس مس ي هنى مِ نثْتسم الْ ِسنِج ـ  ي ِهِس سى م
مِطقَنع ا نحقَ: والقَ ام وحِ الَّ إِ م ماار .)الَ الكَ انَ كَ نِْإوم م ِفني ا تآم ا جيِه فِ از الب لُد و ـ الن صب 
ىلَع ثِْت االسآِءن( ي الَ الكَ نَّي أَ ِنعم الت ذَّ إِ آم قَا تدمه ـ  ن ـ ثِْم و - يفْ ـ  هلُ ـ  الن هب ِش ـ  ِيفْ  ِيهالن كَ
وفِْتاالساِمه-ج ي الْ ِفازمسثَتنى النصبلَ عثِْتى االسآِءناِإل وتاِعبلَ عى البِلدِةي ،وهالْو مختار. 
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نحو :ا قَ مالقَ ام والَّ إِ م ز يد ،وزياد .الَ الكَ انَ كَ نِْإوم اِق نانَا كَ ص ى لَ ع
حِبسالع ِلاِمو ،نحو :ا قَمالَّ ِإامز يد ،وماضربالَّ ِإتز ياد ،وام مررت 
 .ري غَ الَوررج مآٌءوسو، ىوسو، ىوِسو، ٍريغى ِبنثْتساملُو. ٍديز ِبالَِّإ

 ردقَ مدآِئالعو، لٍّ كُن ِمٍضع بلُدب، ِمو القَن ِملٌد بِعفْالر ِب)دي زالَّ ِإمو القَاما قَم: وحن( يفْنالفَ
ـ ز الَِّإ ودي زالَّ ِإدح أَمقُ يالَ :ِيهـ  النالُثَـ ِمو، آِءنثِْتى االسلَ ع ِبصالن بِ )اديزو(، مهن مِ يأَ ياد ،

الُثَِمو فِْت االساِمه: قَ لْه القَام والَّ ِإمز يدالَِّإ وز ياد ،وملُّحج اَألاِزو مرانَا كَذَ ِإ-ِنيثِْت االسآُءن 
مانَ كَ نِْإفَ، الًِصت م ِطقَنع ا وجب الن صب- نِْإ و قَ تدمه فْ نأَ ي شِ و بهه- ن حو :ا قَ مالقَ ام والَّ إِ م 
 الَدب اِإليِه ِفيمِمو تن بازجأَو، ِبر العوِرهم جهبذْا مذَه، ِعفْالر ِبارم ِحالَِّإ: وزج يالَو، اارمِح
 ِمدعا ِبصِقا نمالَ الكَانَا كَذَي ِإِنع ي)ِلاِمو العِبسى ح لَ ع انَا كَ صاِق ن مالَ الكَ انَ كَ نِْإو(. اضيأَ
 ـ ف)دي زالَّ ِإاما قَم: وحن( هلَبي قَ ِت الَّ ِلاِمو الع ِبسى ح لَى ع نثْتسم الْ انَ كَ -هنى مِ نثْتسم الْ ِركِْذ
ام :اِفنةٌي ،قَـ وِف: املٌع لُطْ يالًاِع فَ ب ،أَ: الَِّإواةُد ثِْت اسآِءن لْ مالَ اٍةغ ع لَلَم نََّأل؛ اها قَ ملَبهلُطْا يب 
م ا بعداه ،وـ زيلٌاِعفَ: د .)وام ضربالَّ إِ ت ز يفَ، )ادـ زياد :فْمولُع ض ربت ،أَ: الَِّإواةُد ثِْت اساٍءن 
لْمالَ اٍةغ  ع لَ لَم ا  ه)وام مرربِ الَّ إِ ت زـ ف )ٍدي ـ زٍدي :مجربِ ور آِءالب ،الَِّإو :لْمالَ اةٌغ   علَ لَم اه ،
الْوجارالْ ومجرورم تلِّعـ بقم ررت .)الْومسثْتى ِبنغٍري ،ِسوىو ،وسىو ،وسآٌءوم جرالَور  
 مكُا حهلَ فَيا هِ مأَو، ِهيلَا إِ هِتافَضِإ بِ هر ج بِج ي ِةعبر األَ اِتود األَ ِهِذهى بِ نثْتسم الْ نَّي أَ ِنع ي )ريغَ
ـ  غَمو القَامقَ: وحن، اِبجياِإل واِمم التع مِبص الن وِبج و ن مِ قاِب الس الَِّإى بِ نثْتسمالْ يرـ  ز ٍدي ،
أَورِحجِةياالت اِعبم عالت اِممو ي الْ ِفِيفْالنمِلِصت ،نحو :ا قَملقَ ااموغَم يرز ِب، ٍديغَ" ِعفْرير"ى لَ ع
البِلدِةي ،ونِبصه لَا ع ثِْتى االسآِءن ،وووِبج الن ي الْ  فِ ِبصمعِ ِعِطقَن نغَ د ِري يٍمِم ت ن حو :ـ  م  اما قَ
ا مو، ٍدي ز ري غَ اما قَ م: وح ن اقِصي الن  فِ ِلاِمو الع ِبسى ح لَ ع آِءرج اإلِ نِمو، اٍرم حِ ري غَ موالقَ
أَريغَت يرز ٍدي ،وما مررِبت غِريز ٍدي ،وذَكَهكْا حِسم وى وسوى وسي الْ ِفآٌءويِعِمج . 
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الْومسثْتى بِ نالَخ ،وعاد ،وح؛ ااشيجوز ن صبه و جره ،نحقَ: والقَ ام وم 
الَخ زياد ،وزٍدي ،وعدا عمرا وعرٍوم ،وحاشكْا برا وٍركْب. 

)الْومسثْتى بِ نالَخ ،وعاد ،وح؛ ااشيجوز ن صبه و جره ،نحقَ: وـ  ام ـ  مو القَ الَ خ ـ  ز ياد( 
ـ : ن ِموِمهفْم الِْمآِئى القَلَ ع ودع ي رِتتسا م هلُِعفاَو، اٍض م لٌعِف: الَخ نَّى أَ لَع، اديز: ِبصنِب  امقَ
 ، رٍومعا و رما ع دعو(، ر ج فرح: الَ خ نَّى أَ لَ ع رجالْ بِ )ٍديزو(، ِه بِ ولٌعفْم: اديـ زو، موالقَ
وحاشكْا برا وِب)ٍركْب النِبصالْ وجالَثَِمي اِل ِفرِنيِظ ناَألري ِلو . 
الْوالْ نَّ أَ لُاصِـ ح مسثْتى بِ نِل الكَِهِذهِثالَ الثَّاِتمي جوزن صبِبه هلَا عيِرِدقْى تفْا أَهاالًع ،ـ و جره 
لَعيِرِدقْى تها حاوفًر. 

 .ملَع أَىالَعت وهانحب سللَّهوا
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لَاعالَ(( نَّ أَ م(( ت ِصنب ِكالنبِ اِتر غِري ت ذَ إِ يٍنِون ا باشِتر ِك النِةر ـ  و  ملَ
تكْترالَ(( ر(( ن حالَ: و ر فِ لَج  لَ نِْإفَ .اِري الد م ت اِشبره ا وجب ـ  الر  عفْ
ووجكْ ِتبرالَار  ،نحِفالَ: و اِري الدر لٌجَال  وامةٌأَر. 


)لَاعالَ(( نَّ أَ م((ت ِصنبِك النِباِتر غِريت ذَ ِإيٍنِونا باشِترِك النِةرلَ ومت كْترر ))َال(( (يـ ع  نَّي أَِن
ي  ِفلُمع تالَ فَاِترِكالن ِبصتخا تهنِكلَ، نَّ ِإلُثِْم، ربخ الْعفَرت وم االسبِصن تِسنِجلْ ِلةَياِف الن"الَ"
مةٍِفَِرع ،ويشتنْ أَ طُر ت اِشبر ِك النةَر الَ و ت كَترنِْإفَ، ر د لَخت لَ ع ا لَ ى ميس ـ  م افًض ـ  الَا و ِب شا يه
 لَمع لُمع ت ِسنِجلْ لِ ةٌياِفن: الَ ـ ف )اِري الد  فِ لَج ر الَ: وحن( ِحتى الفَ لَى ع نب ي هنِإ فَ -اِفضمالِْب
 :اِري الدِفو، ٍبص نلِّحي م ِفِحتى الفَلَ عيِنبا مهماس: لَجرو، ربخ الْعفَرت وم االسبِصن تنَِّإ
جآر و مجرور م تلِّعبِ ق موٍفذُح خ بر .نِْإود لَختلَ عى مأَاٍفض والْ ِبيِهِب شـ م ِإ فَاِفضـ ن ا ه
تِصنبه الَ و ي بىن ن حالَ غُالَ: ومٍرفَ ساِض حر ،اِل طَالَوعا جالًبم وجود ،ِإوعراَألاِلثَِم الْاب ِلو: 
: راِضحو، ِهيلَ ِإافضم: ٍرفَسو، ِةراِه الظَِّةحتالفَ ِبوبصنا مهماس: مالَغُو، ِسنِجلْ ِلةٌياِفن: "الَ"
خبراه. ِإوعرالَ" :ياِن الثَّاِلثَِم الْاب" :اِفنِجلْ ِلةُيِسن ،اِلطَواع :اسمها منصالفَ ِبوبتاِه الظَِّةحِةر ،
وجالًب :منصاِل طَ ـ ب وبع ى أَ لَا عنهفْ مولُعَأل؛ هنهاس ٍلاِع فَمي علُمع ـ  الِفلَم ِلع ،ومـ وجود: 
خبراه، و ِبالشالْ بِ يهماِفض :هو م  ا تلَّعأَ، ِهِب ق ي اتِه بِ لَص ش مِ ٌءي ن ت اِمم م عناه :ا كان  مرفوع
نحِب قَ الَ: وا فِ يحلُعه م مدِف ـف، وحلُعه :مفُرِب قَـ ِبوعيحى أَلَا عنلُاِع فَهأَ، هوم نصوبا نحالَ: و 
 ار ج:ٍديـ  زنِم ـف، اندن ِعٍدي زنا ِمري خالَ: وح نر جِفرحا ِبوررج موأَ، راِض حالًبا ج عاِلطَ
ومجرور م تلِّعـ  ب  ق خ يلَ نِْإفَ(. ار م ت اِشبره ا وجب فْ الرع و وجكْ تِ برالَ ار  ،نحي  فِ الَ: و

اِرالد ر لٌج َال   وامالَ ـ ف )ةٌأَر: اِف نِجلْ لِ ةٌيِسن لْ مالَ اةٌغ  ع لَ لَم اه ،فِـ و  اِري الـد :جآر و مجرور 
متلِّعِبق موٍفذُحخ برقَ مدم ،ورلٌج :مبتأٌدم ؤخر ،وامةٌأَر :مطُعوفلَ عى رٍلج. 
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(٦٩) 

ـ  ر الَ: تلْ قُ تئْ شِ نِْإفَ، اهآؤغلِْإا و هالُمع إِ از ج "الَ" ترركَ ت نِْإفَ لَج 
 .ةٌأَر امالَ واِري الد ِفلٌج رالَ: تلْ قُتئْ ِشنِْإو، ةَأَر امالَ واِري الدِف

 ترركَتو ،اهتراشب و ٍةرِكى ن لَ ع تلَخا د ذَي إِ ِنع ي )اهآؤغلِْإا و هالُمع إِ از ج "الَ" ترركَ ت نِْإفَ(
ـ  قُتئْ ِشنِْإفَ(.اربخ وأًدتبا مهدعا ب مونُكُيا فَهآؤغلْإِو، نَّ إِ لَما ع هالُمع إِ از ج -"الَ"  الَ: تلْ
رفِ لَج  اِري الد الَ و ام فَِب )ةَأَرِحت ر لَج و امةَأَر ى إِ لَ ععالَ" اِلم" و جمِ لٍّ كُ ِلع نهـ  م ا اسلَامه .
)ئْ شِ نِْإولْ قُ تالَ: ت ر فِ لٌج  اِري الد الَ و ام بِ )ةٌأَر ِعفْر ر لٌج و امةٌأَر لْى إِ لَ عاِئغاه.وجـ  ِلع ا  م
بعدها مبتأًد ،ِفوالَثَ اِمليِنذَي هأَِني وجِث كَهةٌريكُذْ مطَي املُ ِفةٌورِتالَو. 

اوللَّهس بحانه وتى أَالَعلَعم. 

 .أحمد زیني دحالن السید العالمة  :شرح .لصنھاجي ا العالمة محمد بن محمد :تألیف .   في علم العربیةاآلجرومیة
  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع ـ  المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني. د :ضبط وعنایة

www.almahatwary.org 



 

(٧٠) 


 ةُرِكالنو، ِةودصقْم الْ ةُرِكالنو، ملَ الع درفْمالْ: اٍعون أَ ةُسمى خ ادنمالْ
 ملَع الْ درفْما الْ مأَفَ؛ اِفضمالْ بِ هبشمالْو، افضمالْو، ِةودصقْم الْ ريغَ
وِكالنالْ ةُر قْمصفَ ِةود يبناِني لَ ع ى الضمِ م غَ ن ِري ت يٍنِون ،نحو :ي ـ ا ز يد 
ويا رلُج ،ةُثَالَالثَّواِق البةُيم نصغَ الَةٌوبير. 


ـ  غَ ةُرِكالنو، ِةودصقْم الْ ةُرِكالنو، ملَ الع درفْمالْ: اٍعون أَ ةُسمى خ ادنمالْ( يالْ ر ـ قْم صِةود ،
الْومضاف ،الْومشبالْ بِ هماِفض( ي الْ نَّي أَ ِنع منادى يِسقَنلَ ِإمى خمقْ أَِةسالْ: اٍمسفْـ مردلَـ  العم ،
الْومرِماد نه:ا لَ ميسم افًضالَا وِب شالْا ِبيهماِفضن حو :زيدو عمرو ،وِكالنالْةُر قْمصةُودن وح :
رلٌجو امِرا أُذَ ِإةٌأَرِه ِبيدما معين ، وِكالنغَةُر يالْر قْمصِةودن حو : رِرا أُذَ ِإلٌجِه ِبيدر غَلٌج ير 
معقَكَ، ٍنياألَ ِلو عىم :ي ا رالًج بِ ذْ خ يِدي ،َالْومضِمالَغُ: ـ كافز ٍدي ،الْومشبالْ ِبهماِفض 
الًبا ج عاِلا طَ ي: ـك

)١(
 ِري غَ ن مِ مى الض لَ ع اِنينبي فَ ِةودصقْم الْ ةُرِكالن و ملَع الْ درفْما الْ مأَفَ(. 

تيٍنِون ،نحو :يا زيدو يا رـف، )لُج اي:ح رِنف آٍءد ،وزيد: منادى مِنبيلَ عى الضِفم ي ملِّح 
نٍبص ،لُـ ثِْموه :ي ا رلُج ،الْوثَمىن ي بن ِفِلى األَ لَى ع ،وجمالْ ع ِركَّذَم اِل السم ي بن لَى ع  اِوى الـو 
نوح :يا زياِند ،ويا زيونَد ،كُنَّ أَلُاِصاحلَو الي بنلَى عى ما يفَرِه ِبع .)ةُثَالَالثَّواِق البةُيم نصةٌوب 

 وبصنى مادنم: اهن ِملٌّكُفَ، الًبا جعاِلا طَيو، ٍدي زمالَا غُيو، يِدي ِبذْ خالًجا ري: وح ن)ريغَالَ
 .اعاِل طَـ لولٌعفْم: الًبجو، مالَ غُـ لِهيلَ ِإافضم: ٍديوز، ِةراِه الظَِّةحتالفَِب

اُهللاوس بحانهو تى أَالَعلَعم. 
                                                             

 .إليهمسي شبيها باملضاف كونه اتصل يب شيء من متام معناه، فأشبه املضاف؛ كونه حمتاجا إىل املضاف  )١( 
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(٧١) 


وهو االس الْ م منصِذ الَّ وب كَذْي ير ب يا لِ انسِبب الفِ وِعقُ و ِلع ،ـ ن حو 
 .كوِفرع مآَءغِت ابكتدصقَو، رٍومع ِلالًالَج ِإدي زامقَ: كِلوقَ

)(
)وهو االس الْ م منصِذ الَّ وب كَذْي ير ب يا لِ انسِببالِفوِعقُ و ِلع ،نحقَو ـ و ـ : كِل ـ  زامقَ يد 
ـ َأل؛ ِهِلج َألولٌعفْ مهنى أَ لَ ع وبصن م :الًالَجـ ِإ، لٌاِعفَ و لٌع فِ :ديـ  ز امقَ ـ ف )رٍومع لِ الًالَجِإ نه 
 .اِمي القَوِعقُ وِةلَّ ِعاِنيب ِلرِكذُ
)قَوصدتك ِت ابآَءغ م عوِفرقَ ـ ف )كصدتِف: كلٌعلٌاِعفَ وو فْمِه ِبولٌع ،وِتابآَءغ :فْمَألولٌع ِهِلج ،
ومعوٍفر :مضاف ،الكَـ واف :مضلَ إِ افِهي .لْلِوـ فْم ألَ وِلع ـ ج ـ  ِهِل ش طٌورـ طْ ت ـ بلَ  ن ِم
ِتالَوطَمالْ

)١(
. 

اُهللاوس بحانهو تى أَالَعلَعم. 

                                                             
 .وقتا وفاعال:  كونه مصدرا جاء تعليال للحدث، وشاركه)١( 
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وهو االس الْ م منصِذ الَّ وب كَذْي يلِ ر باِني م لَِع فُ ن م عِف الْ ه؛ لُعـ ن حو 
 انَ كَ ربخ امأَو. ةَبشخالْ و آُءى املَ وتاسو، شيجالْ و ريِم األَ آَءج: كِلوقَ
أَوخاِتواه ،واسنَّ إِ م أَ وخاِتوقَفَ، اهد قَ تدكْ ذِ مرهي الْا ِفممـ فُر اِتوع ،
ِلذَكَوكالت اِبوقَ فَعدقَ تدمته ناك. 

) (
)وهو االس الْ م منصِذ الَّ وب كَذْي يلِ ر باِني م لَِع فُ ن م عِف الْ هلُع( ي الْ نَّي أَ ِنع فْمولَع م عه ه و :

االسالْ م منصِذ الَّ وب كَذْي يلِ ر بالفِ لَِعي فُ ِت الَّ اِت الذَّ اِني بِ لُع مصاحِتباه ،ويشتلَ طُر نْ أَ ه ـ  ي  عقَ
بعد اٍو و ِف ملْ لِ ٍةيدمعِةي ن ا  ص)نحقَ و ِلوك :ِم األَ آَءجري الْ وجيـ  )ش ـ  فِ :ريمِـ  األَ آَءجـ  ـ ف لٌع 
لٌِعفاَو ،الْوجيش :الواو و املَ او عِةي ،الْوجيش :منصوبى أَلَ عنهفْ مولٌعم عه ،وـ به الِفاِصن لُع 
، اعفَِت االر اهنعم: آِءوِتاالسـ و، هلَبي قَ ِذالَّ كَ هابرعِإ و )ةَبشخالْ و آُءى املَ وتاسو(، هلَب قَ وِركُذْمالْ
الْومـ عىن :ارفَتالْ ع آُءم ح ت الْ ىاذَى ح خشةَب ،الْوخشقِْم: ةُبياس ي عربِ ف ا قَ هدر الْ اِعفَِت ار آِءم. 
)أَوم ا خبانَ كَ ر أَ وخاِتواه( ن حنَاكَ: و ز يآِئ قَ دا  م)واسنَّ إِ م أَ وخاِتواه( ـ  ن حنَِّإ: و ـ  ز يا د
ـ  ه كِل ذَ ِةادعى إِ لَ إِ ةَاجحالَ و )اِتوعفُرمي الْ ا فِ مهركْ ذِ مدقَ ت دقَفَ( -مآِئقَ ان ،)ـ و  كِلذَكَ

التاِبوع( ِه وي النعتن حو :أَريتز يداِلا العم ،اوطْلعفن حو :أَريتز يدا وعمار ،والتِكو يـد 
نحو :أَريت ز يد فْا نسه ،الْوبلُد ن حو :أَريت ز يا أَ دخقَفَ( -اكد قَ تدمت ه نالَ فَ )اك ـ  ح ةَاج 
 .انا ههِتادعى ِإلَِإ

ُهللاوس بحانأَه لَعم. 
 

 .أحمد زیني دحالن السید العالمة  :شرح .لصنھاجي ا العالمة محمد بن محمد :تألیف .   في علم العربیةاآلجرومیة
  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع ـ  المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني. د :ضبط وعنایة

www.almahatwary.org 



 

(٧٣) 


، ِةافَضاِإل بِ وضفُخمو، ِفرحالْ بِ وضفُخم: اٍمسقْ أَ ةُثَالَ ثَ اتوضفُخمالْ
واِبتلْ لِ عمأَفَ. وِضفُخا الْ ممفُخالْ بِ وضحفَ، ِفرهو م  ا يفَخـ  بِ ض ، نِم
ىلَِإو ،وعن ،وىلَع ،يِفو ،ورب ،وآِءالب ،اِفالكَو ،ِمالالَّو ،وحروف 

 .ذُنم وذْمِبو، آُءالتو، آُءالبو، اوالو: يِه وِمسالقَ
أَوما ما يفَخاِإل ِبضفَِةافَض نحقَو ِلوالَغُ: كمز ٍدي. 

)( 
ـ  :حـو ن) ِفرحالْ بِ وضفُخم: اٍمسقْ أَ ةُثَالَ ثَ اتوضفُخمالْ( مرربِ ت ـ ز ٍدي. )ومـ خ  وضفُ
ـ ز ِبتررم: وح ن)وِضفُخملْ ِلعاِبتو( .ٍدي زمالَ غُ آَءج: وحن) ِةافَضاِإلِب ـ ٍدي ِماِل الع ،ِبوـ ز ٍدي 
وعرٍوم ،ِبوزٍدي ِهِسفْ ن ،ِبوزِخ أَ ٍدييك ،الَكَومه وِه ينَّ أَ م اِب التع م فُخِب وضالتِعبِةي ،ـ و ِحالصيح 
ـ خ الْ ِجرخ ي ملَفَ، ِلاِم الع اِرركْ تِ ِةيى نِ لَع فَ لَدب الْ الَّ إِ وعبتم الْ را ج م بِ وضفُخ م هنأَ ـ  ضفْ ِن ع 
ـ  بِ ضفَخا ي  م وهفَ، ِفرحالْ بِ وضفُخما الْ مأَفَ(.اِفضمالْ بِ و أَ ِفرحالْ بِ ِضفْاخلَ ـ ِإو، نِم  )ىلَ
نحِس: ورمِ ت ن الب صِةوفَى الكُ لَ إِ ِةر ،)وعن( ن حو :رميت الس هم القَ ِن ع ِسو ،)وىلَع( ن حو :
ِكربت ى الفَ لَ عِسر ،)يِفو( ن حالْ: ووِزي الكُ  فِ آُءم ،)ورب( ن حو :رب ر ـ ِق لَ ٍميِر كَ ٍلج يته ،
)الْوآِءب( ن حو :مرربِ ت زٍدي ،)اِفالكَو( ن حو :زيالْ كَ دبِرد ،)ِمالالَّو( ن حـ : و ـ ز لِ الُاملَ ٍدي. 
)وحرالقَ وف ِمس ِه وي :الواو ،وآُءالب( ن حو :للَِّهاو ،ِهللااِبو ،وِهللاات .)ِبوذْم و مذُن( ن حـ : و ا م
أَريته أَ ذْ م وم ذُني الِْمو جمـف، ِةع ام :اِفنةٌي ،وأَرـ يتـ ِف: ه لٌعـ فَ و ـ فْم ولٌاِع ـ ولٌع  ذْمـ و، ِه ِب
ومذُن:حفَر ا جر ،ـ ويِمو :مجربِ ور أَ ذْم و م ذُن ،الْوجـ مِةع :مضلَ إِ افِهي. )أَوـ  م ا م ا يـ خ  ضفَ
ـ  لٌعِف: آَءجـ  ـف، ٍدي ز مالَ غُ آَءج: الًثَ م تلْا قُ ذَِإ فَ )ٍدي ز مالَغُ: كِلو قَ وحن فَ ِةافَضاِإلِب اٍض م ،

الَغُـ ولٌاِعفَ: م ،وـ زٍدي :مضلَ إِ افِهي ،وهوم جرالْ ِبورماِفضو هالَ غُوم ،الَكَومهوِه يـ  أَم نه 
مجراِإل ِبورِةافَض ،وا قَذَهلٌوِع ضيف ،وِحالصأَيح نه مجرالْ ِبورماِفض. 
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(٧٤) 

 
وهو ى قِ لَ عسمِني :مقَايدِمالالَّ بِ ر ،نحالَ غُ وم ز ٍدي ،وام ـ ي ـ  بِ ردقَ   نِم
نحثَ: ووبخ ز ،وباباٍج س ،وخاتميٍدِد ح ،وا أَمشبِل ذَهك. 

 )وهو ى قِ لَ عسمِني( ي اإلِ نَّي أَ ِنع ةَافَض ت ِسقَنى قِ لَ إِ مسمِني :تةًار ونُكُ ت لَ ع ى مـ ع ِمى الـالَّ  ن ،
وتةًار ونُكُ ت لَ ع ى معى مِ نن ،أَوشلَ إِ ارِهيقَا بِ مِهِلو :)مقَايدِمالالَّ بِ ر ن حالَغُ: وم ز الَي غُ  أَ )ٍديم 
ـ بو ثَي أَ)يٍدِد ح ماتخو، اٍج س اببو، ز خ بوثَ: وح  ن  نِم بِ ردقَي امو(. ٍديزِل ـ ن ِم خ ز ،
وبمِ اب ن اٍج س ،وخاتمِ م ن يٍدِد ح .)وا أَ مشبِل ذَ همِ )ك أَ ن القِ ِةلَِثم سمِني ،وـ  اإلِ طُاِبض ِةافَض 
ـ ب لِ "نِم" ونُكُتفَ، اِفضملْا لِ سن جِ ِهيلَإِ افضم الْ ونَكُ ي نْأَ: "نِم"ى  نعى م لَ ع ونُكُي ت ِتالَّ اِني 
ـ لَ إِ افض املُ ونَكُ ي نْأَ: وهو، يى فِ نعى م لَ ع يِهِف  ةُافَض اإلِ ونُكُ ت ثٌاِل ثَ مس قِ يِقبو، ِسنِجالْ ِهي 
ـ . ٍرهش أَ ِةعبري أَ  فِ صبري ت أَ ^&: وح ن اِفضملْا لِ فًرظَ ـ  ذَِإفَ ـ  ي ما لَ  نكُ
 :ٍكاِل من ابالَا قَمكَ، ِمى الالَّنعى ملَي عِها فَفًر ظَالَ وِهيلَ ِإاِفضملْا ِلسن ِجافضمالْ

اِنالثَّوي اج رر ـ  و ـ  ِوان ـ  و أَ ن ِم ــا              ذَي إِ  ِف ــ يملَ ذَ االَِّحلُص اكــالَّ و ــمال اذَ خ 
ــِل ــمـ ــيى ذَوا ِسـ  اخل.................................  إخل....كِنـ

  
اُهللاوس بحانهو تى أَالَعلَعم. 
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