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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 احلمد هلل رب العاملني 

 الرمحن الرحيم
 مالك يوم الدين

 إايك نعبد وإايك نستعني
 اهدان الصراط املستقيم

 صراط الذين أنعمت عليهم 
 غري املغضوب عليهم وال الضالني
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 كلمة الناشر
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 هو اإلفصاح والبيان واإليضاح.. اإلعراب:
هو تغيري أواخر الكلمة ابحلركات أو األحـرف الخـت ف العوامـل الداخلـة عليهـا   وكعلم:

 لفظاً أو تقديراً..
نين كيفيـــة تركيـــم الكلمـــات  وحـــاالت  خرهـــا ابعتبـــار اإلعـــراب وقـــد عرفـــو  لنـــ : علـــم يبـــ

 والبناء..
وهـو ـ ابلتـاـ ـ علـم يعصـم اللسـان مـن الوقـوأ أ ااطـل أو القلـل أ املقـال.. و فـ  القلـم  
كــذلك مــن كــل  فــات ذلــك.. وملــذا يشــب  املنطــق الــذي  فــ  الفكــر والعمليــات العقليــة مــن 

 الوقوأ أ ااطل..
مـا كـان ومـن أي نـوأ كـان ـ البـد مـن قواعـد وأساسـيات يبـا عليهـا بنـا    ولكـل علـم ـ مه

 كل   فيكون البناء قوايً ومتيناً ومتماسكاً كلما كانت القواعد أمنت وأرسخ وأمكن..
وأ هــذا الكتـــاب لتصـــر لنـــا ااحـــة املر ـــا الــدي  األعلـــين اإلمـــام الســـيد  مـــد احلســـي  

 وأساسيات علم النحو العريب..الشريازي )حفظ  هللا( قواعد اإلعراب 
وذلـــك للتســـهيل علـــين الطـــ ب املبتـــداني أ تنـــاول هـــذ  القواعـــد اللغويـــة.. فكتبهـــا بلغـــة 
ــطة تــت ءم مــا لغـة العصــر الــراهن الــذي يكــر  ويتعقـد مــن الصــعوبة والركاكــة  و يــل  سـهلة مبسط

التعقيـــد وتـــر ح إىل إىل الســـهولة واالختصـــار  وهـــو انة مـــن ابيعـــة احليـــا  املعاصـــر  الـــ   ـــل  
 البسااة والسرعة.

ومن هنا يتبني مـد  رـرور  هـذ  املرتصـرات وأايتهـا  فهـب كالقبـد  الصـافية الـ  تغنيـك 

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 4 

 عن أراال من اللنب ومشتقات ..
وااحــــة الســــيد اإلمــــام )حفظــــ  هللا( مــــن فــــرط اهتمامــــ  ملــــذ  األ يــــال  وحــــ  الطــــ ب 

مـــدارج و امعـــات  قـــدم لنـــا سلســـلة مـــن الكتـــم  املبتـــداني أ احلـــوز  العلميـــة  وخار هـــا مـــن
املرتصـر  واملبسـطة أ لتلـف العلـوم والــ  منهـا هـذا الكتـاب  وذلــك مـن أ ـل مقيـد الفااــد   

 وزايد  االنتشار.
وقــــد قمنــــا اعــــاد  اباعتــــ  إ ــــاانً منــــا بتلــــك الضــــرور  احلضــــارية لــــ  وألم الــــ  مــــن الكتــــم 

 والدراسات.
 ل.را ني من هللا التوفيق والقبو 

 
 مؤسسة اجملتىب للتحقيق والنشر                         

 شوران 6080بريوت ـ لبنان ، ص ب:                           
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 املقدمة
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

احلمـــد هلل رب العـــاملني  وصـــلين هللا علـــين  مـــد و لـــ  الطـــاهرين  ولعنـــة هللا الداامـــة علــــين 
 الدين. أعدااهم أمجعني إىل يوم

 
 «.قواعد اإلعراب»وبعد: فهذا لتصر أ )علم النحو(  مشتمل علين قواعد   ايت  بـ 

 ومن هللا أستمد  وعلي  أتوكل  وهو املستعان.
 

 كربالء املقدسة                                    
 حممد بن املهدي احلسيين الشريازي                                             
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 علم النحو
 
 النحو كما عرطفو : علم بقوانني ألفاظ العرب من حيث اإلعراب والبناء.« قاعدة:»

 ووارع : أمري املؤمنني علب بن أيب االم )صلوات هللا علي (.
 والغرض من : عصمة اللسان عن ااطل أ املقال  ويرتتم علي  عصمة القلم عن القلل.

 وهو منقسم إىل: 
 : عامل. 1
 عمول. : وم2
 : وعمل.3

 «.انح إىل هذا»بعد بيان  بعض القواعد:  وو   التسمية كما ذكروا: قول علب 
 وموروع : الكلمة والك م.

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 7 

 
 

 الكلمة والكالم
 
 الكلمة أ االصط ح: لف  موروأ مفرد  وينقسم إىل: اسم وفعل وحرف.« قاعدة:»

ال من ااـني  أو اسـم وفعـل  والك م: لف  مفهم ملعا يصح السكوت علي   وال ينعقد إ
 وإن مل يكن أحداا مذكوراً.

 االسم 
االســــم: كلمــــة معناهــــا مســـتقل  غــــري مقــــرتن لحـــد األزمنــــة: املارــــب واحلــــال « قاعـــدة:»

 واالستقبال  وختتص ب  أمور:
بسم هللا الرمحن الرحيماجلر  حنو:  األول: 

(1)  . 
كربت كلمةالتنوين  حنو: الثاين: 

(2)  . 
تنزيل الكتاباأللف وال م  حنو: الثالث: 

(3). 
حممد رسول هللاوقوع  مسنداً إلي   حنو:  الرابع: 

(4). 
 الت نية واجلما ـ والداخل علين الفعل ع مة ـ  حنو:اخلامس: 

فوجد فيها رجلني
(5). 

هدى للمتقنيو
(6). 

 وأعلم أن ما و د من هذ  األمور أ غري االسم ررور .

                                                        
 .1سور  الفاحتة:  (1)
 .5سور  الكهف:  (2)
 .2سور  السجد :  (3)
 .29سور  الفتح:  (4)
 .15سور  القصص:  (5)
 .2سور  البقر :  (6)
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 الفعل
 لفعل: كلمة معناها مستقل مقرتن لحد األزمنة  وختتص ب  أمور: ا« قاعدة:»

  ء الفاعل  ملتكلم أو لاام أو لاابة  كـ )قلت( ابلت ليث. األول: 
راودته اليت ء التلنيث الساكنة  حنو: الثاين: 

(7). 
قد يعلم هللاقد  حنو:الثالث: 

(8). 
أمل أعهدمل  حنو:  الرابع: 

(9). 
اقنيت املراابة  حنو: اياخلامس: 

(10)  . 
وال تقولن لشيء إين فاعلنون التلكيد  حنو: السادس: 

(11). 
 احلرف

احلـرف كلمـة معناهـا غـري مسـتقل  وال مقـرتن لحـد األزمنـة  وال يدخلـ  شـبء « قاعدة:»
 من لتصات االسم والفعل.

هل تنقمونوهو إما مشرتك بني األااء واألفعال  حنو: 
(12). 

 ابألفعال  كـ )مل( املتقدمة.أو لتص 
ال ريب فيهأو لتص ابألااء  حنو: 

(13). 

 اسم الفعل
 أااء األفعال: أااء كاألفعال أ املعا واالستعمال.« قاعدة:»

 واسم الفعل علين ث ثة أقسام ألن : 
 أما مبعا فعل املارب  حنو: )شتان( و)هيهات(.: 1

                                                        
 .23سور  يوسف:  (7)
 .63سور  النور:  (8)
 .60سور  يس:  (9)
 .43سور   ل عمران:  (10)
 .23سور  الكهف:  (11)
 .59سور  املااد :  (12)
 .2سور  البقر :  (13)
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 ( و)أف(.أو مبعا فعل املضارأ  حنو: )واهاً : 2
 أو مبعا فعل األمر  حنو: )ص ( و)عليك(.: 3

 ويعمل عمل الفعل املنوب عن .
 واعلم أن  إذا نونن  كان نكر   حنو: )واهاً( و)م (.

 وإن مل ينون  كان معرفة  حنو: )نقال( و)م (.
 أقسام الفعل

 الفعل يدل علين احلدث والقمان  فالقمان املدلول علي  ان كان: « قاعدة:»
 ابقاً ورعا  فماض  كـ )ررب(.: س1
 : أو مستقب ً أو حااًل كذلك  فمضارأ  كـ )يضرب(.2
 : أو حااًل كذلك فقط  فلمر  كـ )اررب(.3

وال يبعــد أن يكــون املارـــب واحلــال واالســـتقبال ابإلرــافة  فنحـــو )رــرب مـــن  ــبء بعـــد 
 عام  وقد ررب قبل  لايم( ماض حقيقة.

 خمتصات األفعال
ملارــــب:  ء املــــتكلم واملراابـــــة واملرااــــم والتلنيــــث كمــــا تقـــــدم. ختــــتص اب« قاعــــدة:»

وابملضارأ: سـني وسـوف ومل.وابألمـر: نـوان التلكيـد ال قيلـة واافيفـة.وال لفـين إن نـون التلكيـد 
 .(14)يدخل علين غري  أيضاً  وامنا االختصاص أ مقابل أخوي 

                                                        
 فنون التلكيد ما معا األمر أي الطلم من ع ام األمر. (14)
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 اإلعراب
 
 أو تقديراً  تدل علين صفتها.اإلعراب ع مة أ  خر الكلمة  لفظاً « قاعدة:»

 وهو األصل أ األااء خب ف األفعال واحلروف.
 نعم فعل املضارأ معرب أيضاً بشرط عراا  عن نون اإلانث ونون التلكيد املباشر.

 إعراب االسم املفرد
 
يعرب االسم املفرد كـ )زيد( ابلضم أ حالـة الرفـا  وابلفـتح أ حالـة النصـم  « قاعدة:»

 حالة اجلر.وابلكسر أ 
 وكذا اجلما املكسر  كـ )ر ال(.

 بشرط أن يكوان منصرفني.
 ويعرابن ابلفتح أ حالة اجلر غري منصرفني.
 عكس اجلما املؤنث السامل  كـ )مسلمات(.
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 إعراب التثنية
 يعرب الت نية ابأللف أ حالة الرفا  وابلياء أ حال  النصم واجلر.« قاعدة:»

 وكلتا(  بشرط إرافتهما إىل الضمري. وكذا ما أحلق ب  من )ك 
 وكذا )اثنان( وفرعا .

 إعراب اجلمع
يعــرب اجلمــا املــذكر الســامل ابلــواو أ حالــة الرفــا  وابليــاء أ حــال  النصـــم « قاعــدة:»
 واجلر.

 وكذا ما أحلق ب   من )ألو( و)عاملون( و)عليون( و)عشرون( وابب .

 إعراب األمساء الستة
الستة  وهب )أب( و)أخ( و)حم( و)هن( و)فم( ـ ويشرتط فيـ   يعرب األااء« قاعدة:»

ذهاب امليم ـ و)ذو( مبعا صـاحم: ابلـواو أ حالـة الرفـا  وابأللـف أ حالـة النصـم  وابليـاء 
 أ حالة اجلر  بشرط كوهنا مفرد  مكرب  مضافة إىل غري الياء.
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 إعراب الفعل املضارع
رط جتردهـا عـن اجلـازم والناصـم  وينصـم يرفا املضارأ الصـحيح ابلضـمة بشـ« قاعدة:»

 ابلفتحة  و قم ابلسكون.
 وينوب النون أ األفعال السبعة عن الرفا.

 وحتذف أ حالة اجلقم والنصم.

 إعراب املعتل
الفعــل املعتــل وهــو مــا  خــر  ألــف  كـــ )يررــين(  أو واو كـــ )يــدعو(  أو ايء كـــ « قاعــدة:»

 )يرمب(:
 ع مة  قم  حذف حرف اآلخر.

 مة نصب  حذف احلرف أ األول والفتحة أ اآلخرين.وع 
 وال يظهر ع مة رفع  هذا أ غري األفعال السبعة.

 أما فيها فكالصحيح.

 إعراب املقصور وما أشبه
يقــــدر اإلعــــراب أ االســــم الــــذي  خـــــر  ألــــف وهــــو املســــمين ابملقصــــور  كــــــ « قاعــــدة:»

 )موسين(.
 وأ املضاف إىل ايء املتكلم  كـ )غ مب(.

 املضارأ املتصل ب  نون التلكيد غري مباشر   كـ )يضرابن(. وأ

 إعراب املنقوص
يقــــدر الرفـــا واجلـــر أ االســــم الـــذي  خــــر  ايء  وهـــو املســــمين ابملنقـــوص  كـــــ « قاعـــدة:»

 )قارب(.
 ويقدر الرفا أ اجلما املذكر السامل املضاف إىل ايء املتكلم  كـ)مسلمب(.
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 د شاذ ال يقاج علي .واعلم أن ما لالف ما ذكر من القواع
 
 

 البناء
 
البناء عدم تكيف الكلمة لفظاً وتقديراً ابإلعراب  فقد يكـون  خرهـا رـماً أو  « قاعدة:»

 كسراً أو فتحاً  وقد تكون ساكنة وهو األصل أ األفعال واحلروف.

 بناء األمساء
 قد يبا االسم لشباهت  ابحلرف لحد من و و  الشب :« قاعدة:»

 الورعب  لن يكون علين حرف أو حرفني.الشب   األول: 
 الشب  املعنوي  لن يتضمن معا حرف.الثاين: 
 الشب  االفتقاري  لن يفتقر إىل مجلة.الثالث: 
 الشب  االااـ  لن ال يكون عام ً وال معموال. الرابع: 

 الشب  االستعماـ  لن يلقم اريقاً من ارااق احلروف  فتدبر.اخلامس: 
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 عالبناء األف
املارــب مبــ  علــين الفــتح  إال إذا كــان المــ  ألفــاً  كـــ)غق (  أو كــان متصــ ً « قاعــدة:»

 بواو اجلما فيضم  أو رمري رفا متحرك فيسكن.
واملضـــارأ: يبـــا علـــين الســـكون إن اتصـــل بـــ  نـــون إانث  وعلـــين الفـــتح إن اتصـــل بـــ  نـــون 

 التلكيد مباشر .
 وعلين احلذف إن كان معتً . واألمر: مب  علين السكون إن كان صحيح اآلخر 

 
 

 املعرفة والنكرة
 
 االسم إما معرفة و إما نكر .« قاعدة:»

 النكرة
 النكر  هب ما تقبل )أل( التعريف  كـ )ر ل(.« قاعدة:»

 أو تقا موقا ما يقبل )ال(  كـ )ذي(  فإهنا واقعة موقا )صاحم( القابل ل .
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 املعارف
 
    وهب ستة:املعرفة ما ورا لشبء بعين« قاعدة:»
 الضماار. : 1
 العلم. : 2
 اسم اإلشار . : 3
 املوصول. : 4
 املعرف ابل م. : 5
 املضاف إىل معرفة.: 6

 الضمائر
الضـمري مـا ورـا ملـتكلم  أو لااـم  أو غااـم سـبق ذكـر  لفظـاً أو معــا أو « قاعـدة:»
 حكماً.

 وينقسم إىل: 
د يكون مرفوعاً  وقد يكون منصوابً  متصل: وهو ما  تاج إىل غري  أ التلف  ب   وق: 1

 وقد يكون جمروراً.
 واىل منفصل ليس كذلك  ويكون مرفوعاً ومنصوابً.: 2

 وال  بء املنفصل ما إمكان املتصل.
نعــم  ــوز األمــران أ يين رــمريين أوغمــا أخــص غــري مرفــوأ  حنــو: )ســلني ( و)أعطيتــك 

 إاي (.

 الضمري املسترت
ا و ـوابً أ فعـل املضـارأ املبـدو ابغمـق   أو النـون  أوالتـاء   يستكن رـمري الرفـ« قاعدة:»
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 كـ )أررب( و)نضرب( و)تضرب(.
 وأ فعل األمر  كـ )اررب(.
 وفعل االست ناء  كـ )خ (.

 واسم الفعل  كـ )او (.
هم أحسن أاثاثا وافعل التعجم والتفضيل  كـ )ما أحسن القيدين(  و

(15). 
 واالستكان أ غري ما ذكر  ااق.

 نون الوقاية
 يفصل بني الفعل وايء املتكلم املتصلة ب  نون تسمين ابلوقاية.« قاعدة:»

 وتدخل أيضا علين احلروف املشبهة ابلفعل  و)من(  و)عن(  و)لدن(.

                                                        
 .74سور  مرمي:  (15)

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 17 

 

 ضمري الشأن
قــد يتقــدم علــين اجلملــة رــمري يســمين الشــلن والقصــة  وال ي ــا وال  مــا وال « قاعــدة:»

قل هو هللا أحدف حنو: يتبا وال يفسر مبفرد  علين خ 
   و)إهنا هند كر ة(.(16)

 إذا تعددت الضمائر
إذا كــــان الضــــمري أك ــــر مــــن واحــــد  يقــــدم أخصــــها إن كــــان متصــــً   حنــــو: « قاعــــدة:»

 )أعطيتكم(.
 ولتار إن كان منفص ً ما أمن اللبس.

 العلم
 الَعَلم اسم يعني املسمين ابلورا  وينقسم إىل:« قاعدة:»
مــــا ورــــا للجــــنس  كـــــ )أم عــــريط(  ويعمــــل معهــــا معاملــــة علــــم  )علــــم  ــــنس( وهــــو: 1

 الشرص من امتناأ دخول الم التعريف  ونعت  ابلنكر   ومنا الصرف  وصحة االبتداء ب .
 و)علم شرص( وهو ما ورا لشبء خاص  كـ ) عفر(.: 2
 

 االسم والكنية واللقب
 ينقسم العلم إىل:« قاعدة:»
 س بكنية وال لقم.ما يسمين بـ )االسم(  وهو ما لي: 1
 وإىل ما يسمين بـ )الكنية(  وهو ما صدر لب  أو أم  أو ابن  أو ابنة.: 2
 وإىل ما يسمين بـ )اللقم(  وهو ما يشعر مبدح أو ذم  كـ)بطة(.: 3

 وإذا ا تما االسم واللقم أخر اللقم.

                                                        
 .1سور  االخ ص:  (16)
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 ولتار أ غري .

 من أقسام العلم
 ينقسم العلم إىل:« قاعدة:»
 (. منقول  كـ )فضل: 1
 ومرجتل  كـ )سعاد(. : 2
 ومجلة  كـ )أتبط شراً(. : 3
 ومركم تركيم مقج  كـ )بعلبك( و)سيبوي (.: 4
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 اسم اإلشارة
اســم اإلشــار  مــا دل علــين مســمين وإشــار  اليــ   وينقســم إىل مــا ملــذكر عاقــل « قاعــدة:»

 مرفوأ أو منصوب أو جمرور.
 واىل غري  كذلك.

 أمساء اإلشارة
 ملذكر العاقل: )ذا( مطلقاً.للمفرد ا« قاعدة:»

 ومل نا : )ذان( رفعاً  و)ذين( نصباً و راً.
 وجلمع : )أوالء( مطلقاً  مداً وقصراً.

 وللمفرد غري املذكر العاقل: )ذي( و)ذ ( و)يت( و) ( مطلقاً.
 ومل نا : ) ن( رفعاً  و)تني( نصباً و راً.

 وجلمع : )أوالء( كذلك.

 هاء التنبيه وكاف اخلطاب
علـين أاـاء اإلشـار  )هـاء( التنبيـ   وتلحقهـا )كـاف( ااطـاب إذا أريـد       تدخل « دة:قاع»

البعيــد  وتلحقهــا الــ م أ غــري امل ــا واجلمــا املمــدود ومــا دخلــ  حــرف التنبيــ   تقــول: )ذاك(  
 و)هذا(  و)ذلك(.

 وال تقول: )ذانلك(  وال )أولئلك(  وال )هذالك(.

 املوصول
توصـل بـ  إىل املقصـود  مـن  عـل الفعـل التـاج إليـ  ااـاً لصـحة املوصول مـا ي« قاعدة:»

 اإلعراب وغري   ومن تعريف اجملهول مبعهود بني املتراابني.
هو املوصول احلرأ  ويـؤولل مـا صـلت  ابملصـدر  وهـو )أن( و)إن( و)لـو( و)مـا(  فاألول: 

 و)كب( وذكر  استطراد.
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 وعااد. هو املوصول االاب و تاج إىل صلةالثاين: و

 املوصول االمسي
 املوصول االاب للمفرد املذكر: )الذي(.« قاعدة:»

 وللمؤنث: )ال ( و)ذات(.
ومل نااا ـ األول لألول وال اين لل اين ـ: )اللذان( و)اللتان( رفعاً  و)اللذين( و)اللتني( نصباً 

 و راً.
(  وجلما املؤنث )ال ت( و)اللوايت ( و)ال اب( و)الـ ء(  وللجما املذكر: )الذين( و)أـو

 كذلك و)ذوات(.

 موصوالت أخرى
 )أي( و)من( و)ما( و)أل( بلف  واحد تساوي ما ذكر من املوصول االاب.« قاعدة:»

 وكذلك )ذا( الواقعة بعد )ما( و)من( االستفهاميتني.

 الصلة
أو  يفتقر املوصول إىل صلة وعااد  و ذف العااد ك رياً إذا كان منصـوابً بفعـل« قاعدة:»

فـاق  مـا أنـا قـا وصف  و وز حذف اجملرور ابلوصف  كقولـ  تعـاىل: 
واجملـرور   (17)

 مب ل ما  ر املوصول ب   و نا إذا حصل اللبس.

 األلف والالم
 ومن املعارف: )ذو ال م( إذا كانت للتعريف  كـ)الر ل(.« قاعدة:»

 وتنقسم إىل عهد و نس.
 وقد تكون للتقيني  كـ )احلسن(.

 د الزماً  كـ )اآلن( وبعض املوصوالت.وقد تقا

                                                        
 .72سور  ا :  (17)
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 وقد تكون زايدهتا ل رطرار  كقول : )ولقد هنيتك عن بنات األوبر(.
عــدن مـــن املعـــارف املنـــاد  املقصـــود  و)مــا( و)مـــن( االســـتفهاميتني  و)مـــا( أ حنـــو تتمـــة: 

 )دققت  دقاً نعماً(  واملشهور ما تقدم.
 
 

 املرفوعات 

 الفاعل
 ند إلي  العامل أصالة.الفاعل ما أس« قاعدة:»

 ويكون ظاهراً ومضمراً.
 وقد يضمر الفعل  كـ )زيد( أ  واب )من ررب(.

 واألصل تقد   علين املفعول.
 و م ذلك إذا اتصل ب  رمري   حنو )ررب زيد غ م (. 

وإذا ابتلى إبراهيم ربهو م تقدمي املفعول إذا انعكس  كقول  تعاىل: 
(18). 

 أتنيث الفعل
ي زم الفعل ع مة التلنيث إذا كـان فاعلـ  رـمري املؤنـث  حنـو: )هنـد قامـت(  «قاعدة:»

 و)الشمس العت(.
 أو ظاهراً حقيقب التلنيث  حنو: )قالت هند(.

 وندر حنو: )وال ارض ابقل ابقاغا(  وحنو: )قال ف نة(.

 تثنية الفعل ومجعه
   حنو: )قال املسلمون(.اجلما إذا كان مذكراً ساملاً  و م التذكري أ الفعل« قاعدة:»

وأمــا اجلمــا املؤنــث الســامل  واملكســر منــ   واجلمــا املــذكر املكســر  فلــك اايــار أ إحلــا  

                                                        
 .124سور  البقر :  (18)
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 التاء وعدم   فتقول: )قالت الر ال( أو )قال الر ال(.

 ترك التأنيث
 وز تـرك التـاء أ فعـل املؤنـث إذا فصـل بـني الفعـل والفاعـل بكلمـة )إال(  أو « قاعدة:»

 و: )أتين زيداً هند( و)ما أتين إال هند(.غريها  حن
 وكذا فيما اسند الفعل إىل  نس املؤنث  حنو: )نعم الفتا (.

 تقدمي الفاعل وأتخريه
األصل أ الفاعل التقدمي  وأ املفعول التلخري  وقـد يعكـس  ـوازاً أو و ـوابً   « قاعدة:»

 كما تقدم.
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 إذا مل يكن الفاعل مفرداا 
ل ت نيــة أو مجعــاً  ــرد الفعــل عــن ع متهمــا  إال شــاذاً  فتقــول: إذا كــان الفاعــ« قاعــدة:»

 )قام القيدان( و)قام القيدون(.
 

 املبتدأ و اخلرب
 
املبتـدأ وااـرب ااـان مرفوعـان جمـردان عـن العوامـل اللفظيـة  ويسـند أحـداا إىل « قاعدة:»
 اآلخر.

أ وصفاً رافعاً السـم اكتفـين وهنا قسم  خر يغ  في  املبتدأ عن اارب  وهو ما إذا كان املبتد
 ب .

 فاألول  حنو: )زيد عامل(.
 وال اين  حنو: )أقاام زيد(.

 تعريف املبتدأ وتنكري اخلرب
 يلقم أن يكون املبتدأ معرفة  واارب نكر   وإال مل حتصل الفااد .« قاعدة:»

 إمامنا(. نعم قد يكوانن معرفتني  حنو )علب 
 :وقد يكوانن نكرتني  وذلك أ موارد

 أن يتقدم اارب وهو ظرف  حنو: )أ الدار ر ل(. األول: 
أن يتقــــدم علــــين املبتــــدأ نفــــب أو اســــتفهام  حنــــو: )مــــا ر ــــل قــــاام(  و)هــــل امــــرأ  الثــــاين: 

  السة(.
أن يكـون املبتــدأ عــام ً أ مــا بعــد   ولــو بكونـ  مضــافاً  حنــو: )عمــل بــر  يــقين(  الثالــث: 

 و)رغبة أ ااري خري(.
 كون موصوفاً  لفظاً أو تقديراً  حنو: )ر ل كرمي قاام( و)شرن أهرط ذا انب(.أن ي الرابع: 
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 وهناك موارد أخر.

 تقدمي املبتدأ على اخلرب
حــق املبتــدأ التقــدمي  وحــق ااــرب التــلخري  وقــد يعكــس  ــوازاً أو و ـــوابً  وأ « قاعــدة:»

 التفصيل اول.

 أقسام اخلرب
 فرد أما  امد أو مشتق.اارب أما مفرد وأما مجلة  وامل« قاعدة:»

 واملفرد اجلامد خال من الضمري  حنو: )زيد اسد(.
 واملشتق واجلملة وا م الضمري  حنو: )زيد قام غ م (.

 

 حذف املبتدأ واخلرب
 ذف املبتـدأ إذا كـان معلومـاً  حنـو قولـك: )مـريض( أ  ـواب قـول السـاال: « قاعدة:»

 )كيف زيد(.
 ( أ  واب الساال: )من رارب(.وهكذا  ذف اارب  كقولك: )زيد

 املبتدأ الوصفي
الغالــم أن يســند املبتــدأ الوصــفب بنفــب أو اســتفهام  حنــو: )أقــاام زيــد( و)مــا « قاعــدة:»

 قاام عمرو(.
 وقد أييت ب  استناد  حنو: )فااق أولو الرشد(.

 لو كان ظرفاا 
لعامــــل املقــــدر  إذا كــــان ااــــرب أو الصــــلة أو احلــــال أو الصــــفة ظرفــــاً  تعلــــق اب« قاعــــدة:»

 فتقدير )زيد أ الدار(: مستقر فيها.
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 انئب الفاعل
 
انام الفاعل هو املفعول القاام مقام الفاعل  ويرفا لفظاً  وفعل  ال يكـون إال « قاعدة:»

 جمهواًل  تقول: )ُرِرب زيد( أي )صار مضروابً(.

 إذا تعددت املفاعيل
ا أحدها علـين النيابـة ويبقـين البـاقب علـين إذا كان للفعل مفعوالن أو ث ثة  يرف« قاعدة:»

 النصم  فتقول: )ُكِسب زيد  بة(.

 ما يصلح للنيابة عن الفاعل
 إذا كان للفعل )مفعول ب ( تعني للنيابة  فان فقد صار غري  اناباً.« قاعدة:»

 و وز نيابة الظرف واملصدر واجلار واجملرور بشرواها.
وملا سقط يف أيديهمقال تعاىل: 

(19). 
 قول: )ُررَب ررٌب شديد(  و)سري يوم اجلمعة(.وت

                                                        
 .149سور  األعراف:  (19)
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 النواسخ

 
تـــدخل علــين املبتـــدأ وااـــرب أفعـــال وحـــروف فتبطـــل حاغمـــا الســـابقة  وتســـمين « قاعـــدة:»

 )النواسخ( ملذ  املناسبة  وهب ستة:
 كان وأخواهتا  وتسمين األفعال الناقصة.   األول: 
 أفعال املقاربة. الثاين: 
 أفعال القلوب. الثالث: 

 احلروف املشبهة ابلفعل.  لرابع: ا
 ال النافية للجنس. اخلامس: 
 ما وال املشبهتان بليس. السادس: 

 . كان وأخواهتا1
أفعــال الناقصــة ك ــري   أشــهرها: )كــان(  )صــار(  )ظــل(  )ابت(  )أصــبح(  « قاعــدة:»

 )أرحين(  )أمسين(  )ليس(  )زال(  )ما برح(  )ما ف (  )ما دام(  )ما انفك(.
 مشتقات هذ  األفعال  حنو )يكون( اخل.وكذا 

 وهناك أفعال  خر ملحقة بـ )صار(.
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 رفع االسم ونصب اخلرب
تدخل هذ  األفعـال علـين املبتـدأ وااـرب  فرتفـا املبتـدأ علـين أن يكـون ااـاً غـا  « قاعدة:»

 وتنصم اارب علين أن يكون خرباً غا  تقول: )كان زيد قااماً( و)ما زال زيد صحيحاً(.

 دمي اخلربتق
  وز توسط اارب بني االسم والفعل  فتقول: )كان قااماً زيد(.« قاعدة:»

 وكذا تقدمي اارب علين الفعل أ غري اامسة األخري .

 األفعال التامة
قــد تكـــون هــذ  األفعــال انقصـــة فتحتــاج إىل االســم وااـــرب  وقــد تكــون  مـــة « قاعــدة:»

 ن( أي و د.فتكتفب ابالسم فقط  حنو: )ما شاء هللا كا
 أما )ف ( و)ليس( و)زال( ف  تكون  مة أبداً.
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 خمتصات كان
 ختتص )كان( لحكام ث ثة: « قاعدة:»

زايدهتا  والغالم كون ذلك بني ما وفعل التعجم  حنو: )اي كوكباً ما كان أقصر  األول: 
 عمر (.

بضــــمري  ــــواز حــــذف نــــون مضــــارعها اجملــــقوم  بشــــرط أن ال يتصــــل بســــاكن وال الثــــاين: 
ومل أك بغيانصم  قال هللا تعاىل: 

(20). 
 واز حذفها ما ااها وإبقاء اارب  أو حذفها ما خربها وإبقاء االسـم  ومنهمـا الثالث: 

 تنشل الو و  التملة أ: )إن خرياً فرري(.
 وال لفين: إن  قد يطرد بعض هذ  األحكام أ غري )كان(.

                                                        
 .20رمي: سور  م (20)
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 أفعال املقاربة .2
ال املقاربـــــة كعمـــــل أفعـــــال الناقصـــــة  واملشـــــهور منهـــــا: )أوشـــــك(  عمـــــل أفعـــــ« قاعـــــدة:»

 )عسين(  )كاد(  )كرب(  )أنشل(  )افق(  )حر (  )اخلولق(.
 وأخبار هذ  األفعال تكون مضارعاً.

عسى ربكم أن يرمحكمويلقم اقرتان خرب األولني واألخريين بـ )أن(  حنو: 
(21). 

وا يفعلونوما كادويغلم جترد ال اين وال الث  حنو:  
(22). 

 وال  وز أ اآلخرين  حنو: )افق زيد يكتم(.

 من أحكام عسى
لــتص )عســين( و)أوشــك( و)اخلولــق( بنيابــة )أن يفعــل( عــن ااهــا وخربهــا  « قاعــدة:»

 حنو )عسين أن يقوم زيد(.
وإذا قلـــت: )زيـــد عســـين أن يقـــوم( بتقـــدمي االســـم  ـــاز مطابقـــة )عســـين( ل ســـم املتقـــدم  

 )القيدان عسيا( و)القيدون عسوا(  و وز )عسين( أ اجلميا.فتقول: )هند عسين( و

                                                        
 .8سور  اإلسراء:  (21)
 . 71سور  البقر :  (22)
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 أفعال القلوب .3
أفعـــال القلـــوب تـــدخل علـــين املبتـــدأ وااـــرب بعـــد أخـــذها الفاعـــل  فتجعلهمـــا « قاعـــدة:»

 منصوبني علين املفعولية. 
وهب ك ري   أشهرها: )رأ   خـال  علـم  و ـد  ظـن  حسـم  زعـم  عـدن  حجـين  در   

  عل  هم  تعلم(.
(  تقول: )علمت زيداً قااماً(.و   كذا األفعال ال  مبعا )صرين

 اإللغاء عن العمل
إذا توسطت هذ  األفعال بني املبتدأ واارب  أو أتخـرت عنهمـا  بطـل عملهـا  « قاعدة:»

 لفظاً و ً   ويسمين هذ  احلالة اباللغاء  حنو: )زيد علمت قاام( و)زيد قاام علمت(.
 التني  حنو: )شجاك أظن ربا الظاعنينا(.و وز إبقاء عملها أ احل

 التعليق عن العمل
إذا دخلت هـذ  األفعـال علـين االسـتفهام أو النفـب أو الم االبتـداء أو القسـم  « قاعدة:»

 و م إبطال عملها لفظاً ال  ً   ويسمين هذ  احلالة ابلتعليق  حنو: )علمت لقيد منطلق(.
 عطف علين الل ابلنصم.والزم عدم إبطال العمل أ الل  واز ال

 هب
 )هم( وما بعد  ال يلغين وال يعلق.« قاعدة:»

 التعدية إىل مفعول واحد أو ثالثة
 قد تكون هذ  األفعال مبعا  خر  فتعد  إىل مفعول واحد.« قاعدة:»

 كما ان  قد تتعد  إىل ث ثة بواسطة اق  ابب األفعال أو تضعيف عني التفعيل.

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 31 

لفشلتم ولو أراكهم كثرياا حنو: 
(23). 

 وحنو: )وخربت سوداء الغميم مريضة(.

                                                        
 .43سور  األنفال:  (23)
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 احلروف املشبهة ابلفعل. 4
احلروف املشبهة ابلفعل تدخل علين املبتدأ واارب  فتلخذ املبتدأ اااً غا واارب « قاعدة:»

 خرباً غا  وتنصم االسم وترفا اارب  عكس )كان(.
 زيد قاام(.وهب ستة: )إن  أن  ليت  لكن  لعل  كلن(  حنو: )إن 

 تقدمي االسم
 م تقدمي ااها علين خربها إال إذا كان اارب ظرفاً أو جمروراً  حنو: )ليت أ « قاعدة:»

 الدار زيداً(.
 وال  وز تقدمي أحد معموليهما عليها.

 ما الكافة
 تلحق هذ  احلروف كلمة )ما(  فتكفها عن العمل  حنو: )إمنا زيد قاام(.« قاعدة:»
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 أن ابلفتح
تفتح اق  )أن( إذا وقعت فاعً   أو اناباً عن   أو مفعوالً غري  كيـة ابلقـول  « اعدة:ق»

أومل أو مبتـدًء  أو خـرباً عـن اسـم معـا غـري قـول  أو جمـرور   أو  بعـة لشـبء مـن ذلـك  حنــو 
يكفهم أان أنزلنا

(24). 

 إن ابلكسر
دأ  أو أ ابتـداء الصـلة  تكسر اق  )إن( إذا وقعت أ ابتداء الكـ م غـري مبتـ« قاعدة:»

أو مكملــة للقســم  أو  كيــة ابلقــول  أو حلــت  ـــل حــال  أو بعــد فعــل قلــ  معلــق ابلـــ م  
 حنو: )إن زيداً قاام(.

 جواز الوجهني
 ــوز الو هــان أ اــق  )ان( إذا وقعــت بعــد )إذا( الفجاايــة  أو بعــد قســم ال « قاعــدة:»

أو كانت أ مورا التعليـل  حنـو: )خر ـت فـإذا الم بعد   أو كانت خرباً لقول وخربها قول  
 ان زيداً ابلباب(.

                                                        
 .51سور  العنكبوت:  (24)
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 العطف على احملل والتخفيف
 ـــوز العطـــف ابلرفـــا علـــين اســـم )إن( و)أن ( و)لكـــن( فقـــط  بشـــرط مضـــين « قاعـــدة:»

 اارب  فتقول: )إن زيداً قاام وعمرو(.
 وقد ختفف هذ  ال  ثة.

 ال النافية للجنس. 5
نس تعمــل عمـل )إن( فتنصــم املبتــدأ ااــاً غـا وترفــا ااــرب خــرباً ال النافيــة للجــ« قاعـدة:»

 غا  بشرط أن يكون االسم نكر  متصلة ملا   فتقول: )ال ر ل أ الدار(.
أمــا لــو كــان االســم معرفــة أو نكــر  منفصــلة عنهــا مل تعمــل ولــقم تكرارهــا  حنــو: )ال زيــد أ 

 الدار وال عمرو(  و)ال أ الدار ر ل وال امرأ (.

 راب اسم الإع
إذا كــان اســم )ال( مضــافاً أو شــبيهاً ابملضــاف كــان منصــوابً  حنــو: )ال غــ م « قاعــدة:»

 ر ل عندي(  و)ال قبيحاً فعل   بوب(.
 وأما إذا كان مفرداً ب  علين الفتح  حنو ما تقدم.

 وإذا كررت )ال( أ هذ  احلالة  حنو )ال حول وال قو (  از في  مخسة أو  : 
 ورفا ال اين. : فتح األول1
 : وعكس .2
 : وفتح األول ونصم ال اين.3
 : ورفعهما.4
 : وفتحهما.5

 مهزة االستفهام وإسقاط اخلرب
إذا دخلـــت اـــق  االســـتفهام علــين )ال( مل يبطـــل عملهـــا  حنـــو: )أال اعـــان أال « قاعــدة:»
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 فرسان عادية(. 
 وشاأ اسقاط خرب )ال(  حنو: )ال منري(.

 

 ما وال املشبهتان بليس. 6
تعمل )ما( و)ال( عمل )لـيس( فرتفـا املبتـدأ ااـاً غـا وتنصـم ااـرب خـرباً غـا  « قاعدة:» 

 بشرط بقاء النفب وأتخر اارب  تقول: )ما زيد قااماً(.

 ما يشرتط يف ما وال
يشــرتط أ )مــا( عــدم زايد  )إن( معهــا  فــان زادت بطــل عملهــا  حنــو: )بــا « قاعــدة:»

 غدانة ما إن أنتم ذهم(.
 ط أ )ال( تنكري معموليها.ويشرت 

 إذا تقدم اخلرب
إذا سبق معمول خرب )ما( علين ااها وهو غري ظرف  بطل عملها  حنو: )ما « قاعدة:»

 اعامك زيد  كل(.

 حكم املعطوف على اسم ما
 ـم رفـا املعطـوف بــ )لكـن( و)بـل( علـين اسـم )مـا( بشـرط  ـام ااـرب  حنــو: « قاعـدة:»

 )ما زيد قااماً لكن قاعد(.

 جر خربها
ألـيس  وز  ر خرب )مـا( و)لـيس( و)ال( و)كـان املنفيـة( اـرف البـاء  حنـو « قاعدة:»

هللا بعزيز
ما ربك بغافلو  (25)

 و)ال ذو شفاعة مبغن(  و)مل اكن لعجلهم(.  (26)
                                                        

 .37سور  القمر:  (25)
 .123سور  هود:  (26)
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 الت
 ال تعمل )الت( إال أ )احلني( وما مبعنا .« قاعدة:»

 واألك ر حذف ااها وإبقاء خربها.
ت حني مناصوالحنو: 

(27). 
 
 

 االشتغال
االشــتغال عبـــار  عــن أن يتقــدم اســـم ويتــلخر فعــل أو حنـــو   وقــد عمــل ذلـــك « قاعــدة:»

 الفعل أ ما يرتبط بذلك االسم  ايث لوال ذلك لعمل أ االسم املتقدم.

 حاالت املشغول عنه 
 غذا االسم املتقدم مخس حاالت:« قاعدة:»

سم  لياً ملـا لـتص ابلفعـل  كــ )إن(  حنـو: )إن زيـداً و وب النصم  إذا كان اال األول: 
لقيتــ  فلكرمـــ (  ونصـــم هـــذا االســـم يكـــون بعامــل مقـــدر مـــن  ـــنس الظـــاهر  فالتقـــدير: )إن 

 لقيت زيداً لقيت  فلكرم (.
و ــوب الرفـــا  إذا كــان االســم  ليـــاً ملــا لــتص ابالســـم  كـــ )إذا( الفجاايــة  حنـــو: الثــاين: 

وكــذا إذا فصــل بــني االســم والفعــل مبــا لــ  الصــدر  كـــ )هــل(  حنــو:  )خر ــت فــإذا زيــد لقيتــ ( 
 )زيد هل رأيت (.
ـــــث:  ـــــ    الفعـــــل كهمـــــق  الثال را ـــــح النصـــــم  إذا كـــــان االســـــم  ليـــــاً لشـــــبء يغلـــــم إي

أبشـــراا منـــا واحـــداا نتبعـــهاالســـتفهام  حنـــو 
وكـــذا إذا كـــان الفعـــل البيـــاً  حنـــو: )زيـــداً   (28)

 تناسم اجلملتني أ العطف  حنو: )قام زيد وعمرا اكرمت (. اررب (  وكذا إذا حصل ابلنصم
را ــح الرفــا  وهــو فيمــا ســو  و ــود األحــوال ال  ثــة واحلالــة اآلتيــة  حنــو: )زيــد  الرابــع: 

 رربت (.
                                                        

 .3سور  ص:  (27)
 .24سور  القمر:  (28)
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مستو في  الرفا والنصم  إذا كان االسم  لياً جلملـة ابتداايـة وخـرب املبتـدأ فعـل  اخلامس: 
 راً ـ أكرمت (.حنو: )زيد قام وعمرو ـ أو عم

 الوصف العامل
 الوصف العامل كالفعل  فنحو: )أزيداً أنت رارب ( را ح النصم  وهكذا.« قاعدة:»

 الضمري يف االشتغال
 ال يفر  أ الضمري أن يكون متص  ابلفعل  حنو: )أزيداً أكرمت (.« قاعدة:»

 أو جمروراً ابحلرف  حنو: )مررت ب (.
 .أو ابإلرافة  حنو: )رأيت أخا (

 أو متص ً ابلتابا  حنو: )رربت عمراً وأخا (.

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 38 

 
 

 التنازع
 
التنـــازأ هـــو أن يتو ـــ  عـــام ن مســـتق ن إىل معمـــول واحـــد متـــلخر عنهمـــا  « قاعـــدة:»

فيطلم كل منهما ذلـك معمـوالً لـ   سـواء كـاان ااـني أو فعلـني أو لتلفـني  وسـواء البـا الرفـا 
 أو النصم أو ابالخت ف.

 إعمال كل منهما
  وز إعمال كل من العاملني املذكورين أ املعمول.« عدة:قا»

 فلو أعملت األول  قلت: )قام وقعدا أخواك(.
 ولو أعملت ال اين  قلت: )قاما وقعدا أخواك(.

 إذا أمهلا عامالا 
 إذا البا الفاعل  فليهما أعملت أرمرت الفاعل أ املهمل موافقا للظاهر.« قاعدة:»

 الت األول حذفت مفعول   حنو: )اكرمت ورربت زيداً(.وإذا البا املفعول  فإن أ
 وإن أالت ال اين أتيت بضمري املفعول.

وإذا الــم األول الفاعـــل وال ـــاين املفعـــول  أتيـــت بضــمري املفعـــول  حنـــو: )رـــرب  ورـــربت  
 زيد(.

 وإذا عكس  حذفت رمري املفعول  حنو: )رربت وررب  زيد(.
 ملرتصر.وغذا الباب تفصيل ال يناسم هذا ا
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 املنصوابت

 

 املفاعيل
 املفاعيل مخسة:« قاعدة:»

 املفعول ب . األول: 
 املفعول املطلق.الثاين: 
 املفعول ل .الثالث: 
 املفعول في . الرابع: 

 املفعول مع .اخلامس: 
 

 . املفعول به1
املفعــول بــ  هــو مـــا لــيس بــركن الكــ م ويقــا عليـــ  الفعــل  حنــو: )رــرب زيـــد « قاعــدة:»
 (.عمراً 

 

 أتخري املفعول به
األصــل أ املفعــول بــ  أن يتــلخر عــن الفعــل والفاعــل  ويتقــدم إلفــاد  احلصــر « قاعــدة:»

إايك نعبدوحنو   قال تعاىل: 
(29). 

                                                        
 .5سور  الفاحتة:  (29)
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 نصب املفعول به
املفعـــول بــ  منصـــوب مطلقــاً  إال إذا انب عـــن الفاعــل فيكـــون مرفوعــاً  حنـــو: « قاعــدة:»

 )ُرِرب عمرو(.

 الفعل املتعدي
إمنا أيخذ املفعول ب  الفعل املتعـدي  أمـا الفعـل الـ زم فـ  يتعـد  إىل املفعـول :« قاعدة»

 ب   حنو: )ذهم زيد(.

 عالمة تعدي الفعل
 ع مة تعدي الفعل أمران: « قاعدة:»

 أخذ  املفعول ب  لو كان رمرياً لغري املصدر حنو )رربت (. األول: 
إىل حرف اجلر  حنو )مضروب(  وأما لو صوغ )اسم املفعول( من  بدون االحتياج الثاين: 

 احتاج كـ )ممرور ب ( فهو الزم.

 كيف يتعدى الفعل الالزم
 يتعد  الفعل ال زم لمور:« قاعدة:»

 منها: اق  ابب األفعال  حنو: )أذهبت زيداً(.
 ومنها: تضعيف التفعيل  حنو: )فرنحت (.

 ومنها: حرف اجلر  حنو: )فرحت بقدومك(.

 الفعل واملفعول
 من األفعال: « قاعدة:»
 ما ال يؤخذ مفعواًل.: 1
 ومنها ما يؤخذ مفعوالً واحداً.: 2
 ومنها ما يؤخذ مفعولني.: 3
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 ومنها ما يؤخذ ث ثة.: 4
ويتقــدم املفعــول الــذي هــو فاعــل أ املعــا علــين غــري   حنــو: )أعطيــت زيــداً دراــا( فقــدم 

 )زيد( ألن  اآلخذ.
 

 حذف ما يعلم جائز
حد من الفاعل والفعـل واملفعـول إذا كـان معلومـاً  ـوز حذفـ   كقولـك: كل وا« قاعدة:»

(  وقولــك: ؟(  وقولـك: )زيـد( أ  ــواب )مـن رـرب؟)رـرب عمـراً( أ  ــواب )مـا فعـل زيــد
 )رربت وأكرمت زيداً(.

 املفعول املطلق .2
 املفعول املطلق هو املصدر املنصوب  وهو علين ث ثة أقسام: « قاعدة:»

 عامل   حنو: )رربت ررابً(. ما يؤكد األول: 
 ما يبني نوأ العامل  حنو: )رربت ررب األمري(.الثاين: 
 ما يبني عدد عامل   حنو: )رربت رربتني(.الثالث: 

 الذي ينصب املفعول املطلق
 ينصم املفعوَل املطلق أحُد أمور ث ثة: « قاعدة:»

فان جهنم جزائكم جزاءا موفوراا املصدر  حنو : األول: 
(30). 

كلم هللا موسى تكليماالفعل  حنو: الثاين: 
(31). 

والصافات صفاالوصف  حنو: الثالث: 
(32). 

 تثنية ومجع املفعول املطلق
                                                        

 .63سور  اإلسراء:  (30)
 .164سور  النساء:  (31)
 .1سور  الصافات:  (32)
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 املفعول املطلق التوكيدي مفرد دااماً  والنوعب والعددي ي ا و ما أيضاً.« قاعدة:»

 حذف العامل
إذا كانــت قرينــة تــدل  عامــل التوكيــدي ال  ــذف  وأمــا غــري  فيحــذف عاملــ « قاعــدة:»

 (.؟علي   كقولك: )رراب شديدا( أو )ررب األمري( أ  واب )كيف رربت زيداً 
 وهناك موارد  ذف املفعول املطلق ااعا أو قياسا  مذكور  أ املطوالت.

 

 املفعول له .3
املفعــول لــ   هــو املصــدر املنصــوب ابلعامــل  املتحــد معــ  وقتــا وفــاعً   ويــدل « قاعــدة:»
ســببية  حنـــو: )رــربت زيـــداً أتديبــاً( فالتلديــم مصـــدر منصــوب بــــ )رــربت( وفاعلهمـــا علــين ال

 ووقتهما واحد.

 أقسام املفعول له
 املفعول ل  قسمان:« قاعدة:»

مـــا فعـــل العامـــل أل ـــل حصـــول   حنـــو: )قعـــدت عـــن احلـــرب  بنـــاً( فـــان القعـــود  األول: 
 حصل أل ل اجلنب احلاصل.

ل   حنــو: )رــربت زيــداً أتديبــاً( فــان الضــرب حصــل مــا فعــل العامــل أل ــل حتصــيالثــاين: 
 لتحصيل التلديم.

 إتيان الالم
 تيان ال م أ هذا املفعول  حنو: )للتلديم(.إ وز « قاعدة:»

و م اإلتيان ملا فيما إذا مل يكن مصدراً  أو مل يتحد بعامل  وقتاً أو عامً   حنو: ) ئـت 
ألكرامــك(  فيمــا إذا كــان اإلكرامــان أ وقــت  ( و)اكرمتــكللمــاء( و)هتيــلت لــقاير  احلســني 

 واحد.

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 43 

 املفعول فيه .4
املفعــول فيـ   هــو القمـان أو املكــان الواقـا فيــ  الفعـل  وهــو منصـوب بــ   حنــو: « قاعـدة:»

 )سرت يوماً( و)رربت أمام زيد(.

 إذا كان ظرف مكان
تقــر إىل يشــرتط أ هـذا املفعــول إذا كــان ظـرف مكــان أن يكـون مبهمــاً لن يف« قاعـدة:»

غـري  أ بيـان الصــور   حنـو اجلهـات الســت  وهـب: )فــو  وحتـت وخلـف وأمــام و ـني ويســار(  
 وما أشبهها كـ) انم وانحية وفرسخ(.

 املشتق من الفعل
 ـوز أن يكـون مـا يشـتق مـن الفعـل مفعـوالً فيـ   بشـرط أن يكـون عاملـ  فعـل « قاعـدة:»

 مادت   حنو: ) لست جملس زيد(.
 

 أقسام الظرف
 الظرف قسمان: « عدة:قا»

املتصرف  وهو ما يكون ظرفاً وغري ظرف  حنو: )يوم(  فان  قد يكون ظرفاً كما  األول: 
 تقدم  وقد يكون مبتدءاً أو خرباً أو غرياا  حنو: )يوم اجلمعة يوم مبارك(.

غري املتصـرف  وهـو مـا ال يكـون إال ظرفـاً  كــ )قـط(  السـتغرا  القمـان املارـب أ الثاين: 
 نفب  حنو: )ما فعلت  قط(.ال

 املفعول معه .5
املفعـــول معــ   هــو املنصـــوب املــذكور بعـــد واو املعيــة  وعاملـــ  فعــل أو شـــبه   « قاعــدة:»

 حنو: )رربت وزيداً(.

 أقسام االسم الواقع بعد الواو
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 االسم الواقا بعد الواو ل  أحوال ث ثة: « قاعدة:»
ث ال  ــــوز العطــــف  حنــــو )مالــــك و ــــوب النصــــم علــــين املفعوليــــة  وذلــــك حيــــ األول: 

 وزيداً(.
 و وب العطف  وذلك حيث ال  وز النصم  حنو: )تشارك زيد وعمرو(.الثاين: 
 ر حان أحداا علين اآلخر  والتفصيل مربوط بباب العطف.الثالث: 

 
 امللحقات

 
 امللحق ابملفاعيل ستة:« قاعدة:»
 املنصوب بنقأ ااافض.: 1
 املست ا.: 2
 احلال.: 3
 لتمييق.ا: 4
 مميق األعداد.: 5
 املناد .: 6

 . املنصوب بنزع اخلاف 1
املنصوب بنقأ ااافض: هو االسم الصريح أو املؤوطل املنصوب بفعل الزم بعـد « قاعدة:»

 ما كان جمروراً ارف اجلر  فينقأ ااافض وينقلم االسم منصوابً.
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 إذا حذف اجلار
ين جمـــروراً كمـــا كـــان  حنـــو: )أشـــارت  إذا حـــذف حـــرف اجلـــر فاالســـم قـــد يبقـــ« قاعـــدة:»

 كليم( أي إىل كليم.
 وقد ينصم  وهذا علين قسمني:

أن يكون قياسـياً  وهـو إذا كـان أ صـدر اجملـرور كلمـة )أن( أو )أنن( بشـرط أمـن  األول: 
أوعجبتم أن جاءكماللبس  حنو: 

 و)عجبت ان زيداً قاام( أي من أن. (33)
ا فقـــدت الكلمتـــان أو خيـــف اللـــبس  حنـــو: ) ـــرون أن يكـــون ااعيـــاً  وهـــو مـــا إذالثـــاين: 
ترغبون ان تنكحوهنالداير(  و

(34). 
 

 املستثىن .2
املســـت ا مـــا يدخلـــ  أدوات االســـت ناء  أعـــ  )إال( وأخواهتـــا  للحكـــم لن مـــا « قاعـــدة:»

 بعدها علين خ ف ما قبلها  حنو: ) اءين القوم إال زيداً(.
 ويقا الك م أ ث ثة موارد: 

 أ املست ا من . : األول
 أ أدا  االست ناء.الثاين: 
 أ املست ا.الثالث: 

 املستثىن منه
 املست ا من   قد ال يكون مذكوراً أ الك م  فيسمين: )مفرنغاً(.« قاعدة:»

 وإعراب املست ا حينئذ اسم اقتضاء العوامل.

                                                        
 .63سور  األعراف:  (33)
 .127سور  النساء:  (34)
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 والغالم أن يكون املفرغ أ الك م املنفب.
 زيٌد(  و)ما رأيت إال زيداً(  و)ما مررت إال بقيد (. فتقول: )ما  اءين إال

 وقد يكون املست ا من  مذكورا  ويسمين: ) ماً(  وهو علين ث ثة أقسام:
 أن يكون أ الك م املو م  وهذا منصوب  حنو: ) اءين القوم إال زيداً(. األول: 
ن مــن  ــنس املســت ا أن يكــون أ الكــ م املنفــب وكــان املســت ا متصــً   لن كــاالثــاين: 

ما فعلوه إال قليلمن   فيجوز في  النصم واالتباأ  واالتباأ أحسن  حنو: 
(35). 

أن يكـــون أ الكـــ م املنفـــب وكـــان املســـت ا منقطعـــاً  لن مل يكـــن املســـت ا مـــن الثالـــث: 
 ـــنس املســـت ا منـــ   فيجـــوز فيـــ  النصـــم واالتبـــاأ  والنصـــم أقـــرب إىل الصـــواب  حنـــو: )مـــا 

  ل إال امرأ (. اءين ر 
 أدوات االستثناء

 أدا  االست ناء لتلفة  فلو كانت )إال( كان كما سبق.« قاعدة:»
 ولو كانت )غري( و)سو ( كان املست ا جمروراً.

 ولو كانت )ليس( و)ال يكون( و)ما عدا( و)ما خ ( كان منصوابً.
 ولو كانت )خ ( و)عدا( و)حاشا(  از في  األمران: النصم واجلر.

  لفين أن حال )غري( عند االست ناء حال املست ا بـ )إال( أ اإلعراب.وال
 

 أقسام املستثىن
املست ا كما تقدمت اإلشار  إلي  قـد يكـون متصـ   وهـو مـا كـان لر ـاً عمـا « قاعدة:»

 قبل  حقيقة.
فسـجد املالئكـة كلهـم وقد يكون منقطعاً وهو مـا كـان لر ـاً عمـا قبلـ  حكمـا  حنـو:  

إال إبلــيس  أمجعــون
كــان مــن فــان إبلــيس لــيس مــن امل اكــة حيــث قــال تعــاىل:   (36)

اجلن
 لكن ملا كان داخ  أ امل اكة حكماً صح است نا  . (37)

                                                        
 .66سور  النساء:  (35)
 .31و 30سور  احلجر:  (36)
 .50سور  الكهف:  (37)
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ولــيس شــرط االنقطــاأ خــروج اجلــنس  بــل خــروج العنــوان  فلــو قلــت: ) ــاءين القـــوم إال 
 زيداً(  واحلال ان زيداً مل يكن من القوم كان منقطعاً.

 عدد االستثناءإذا ت
 إذا تعدد االست ناء فهو علين أربعة أقسام.« قاعدة:»

أن يكون ال اين أتكيداً لألول  فـ )إال( ملغـين ويكـون حكـم ال ـاين كـاألول  حنـو:  األول: 
 )ال تضرب أحداً إال الفاسق إال العاصب(.

ألول معـــرب أن ال يكـــون ال ـــاين أتكيـــداً  ولكـــن كـــان املســـت ا مفرغـــاً  فاملســـت ا االثـــاين: 
 حسم العوامل  والبواقب منصوب  حنو: )ما قام إال زيد إال عمراً إال بكراً(.

أن يكـــون املســت ا  مـــاً  وكـــان املســـت نيات مقدمـــة علـــين املســـت ا منـــ   فـــاجلميا الثالـــث: 
 منصوب  حنو: )قام إال زيداً إال عمراً إال بكراً القوم(.

نيات  فالواحــد منهــا  كــوم ابألحكــام والبــواقب  اميــة املســت ا مــا أتخــر املســت  الرابــع: 
 منصوب.
 

 احلال. 3
ـــة علـــين حالـــة صـــاحبها  حنـــو ) ـــاءين زيـــد « قاعـــدة:» احلـــال هـــب الصـــفة املنصـــوبة الدال
 راكباً(.

 ما يشرتط يف احلال
 يشرتط أ احلال أن تكون نكر   ولو أتت معرفة أولت.« قاعدة:»

 ملها.واألغلم أن تكون منتقلة مشتقة مقارنة لعا
 وقد تكون علين خ فها.

قائمــاا ابلقســطحنــو: 
ادخلوهــا خالــدينفو)بعــ  مــداً بكــذا(  و  (38)

فــاألول  (39)

                                                        
 .18سور   ل عمران:  (38)
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 الزمة  وال اين  امد   وال الث مقدر .

 األصل يف ذي احلال
 األصل أ ذي احلال أن يكون معرفة إال أ ث ثة أحوال:« قاعدة:»

 يتة موحشا الل(.أن يكون مؤخراً عن احلال  حنو: )مل األول: 
إان مسعنـا كتــاابا أنـزل مــن بعـد موســى أن يكـون لصصــاً بوصـف أو حنـو   حنــو: الثـاين: 

مصدقاا ملا بني يديه
(40). 

ومــــا أهلكنـــا مـــن قريــــة إال و ـــا كتــــاب أن يكـــون بعـــد نفــــب أو حنـــو   حنـــو: الثالـــث: 
معلوم

(41)  . 

 أتخر احلال عن ذي احلال
ها  ويكون التلخر وا باً إذا كان ذوها جمرورا  حنو: األصل أتخر احلال عن ذي« قاعدة:»

 )مررت بقيد راكباً(.
وما نرسل املرسلني إال مبشرينأو كان احلال  صور   حنو: 

(42). 
 أتخر ذي احلال

 م أتخر ذي احلال عن احلال إن كان نكر   حنو: )مليتـة موحشـاً الـل(  أو « قاعدة:»
 زيد(. كان  صوراً  كـ )ما  اء راكباً إال

 تقدم احلال على العامل
  م تقدم احلال علين عاملها إذا كان غا الصدر  حنو: )كيف  اء زيد(.« قاعدة:»

 أتخر احلال عن العامل
                                                                                                                                                               

 .73سور  القمر:  (39)
 .30سور  األحقاف:  (40)
 .4سور  احلجر:  (41)
 .48سور  األنعام:  (42)
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ال  وز تقدم احلـال علـين عاملـ  إذا كـان صـلة لــ)ال(  أو حلـرف مصـدري  أو « قاعدة:»
وكونــ  غــري فعــل  أو كانــت احلــال  مقــروانً بــ م القســم  أو االبتــداء  أو كونــ  مجلــة معهــا الــواو

 مؤكد  للجملة.
 فان كان فع ً ومل يكن أحدها  از التقدم  حنو: )راكباً  اء زيد(.

 احلال عن املضاف إليه
 ال جتبء احلال عن املضاف إلي  إال أ ث ث صور:« قاعدة:»

إليه مرجعكم مجيعاا أن يكون املضاف هو العامل أ احلال  حنو:  األوىل:
(43)  . 

ونزعنــا مــا يف صــدورهم مــن غــل أن يكــون املضــاف  ــقء املضــاف إليــ   حنــو:  الثانيــة:
إخواان

(44). 
ان اتبع ملة إبراهيم حنيفاأن يكون م ل  قا   حنو:  الثالثة:

(45). 

 اجلملة احلالية
قــد تكــون اجلملــة أ مورــا احلــال  حنــو: ) ــاء زيــد وهــو عــازم علــين ااــروج( « قاعــدة:»

 إىل الرابط وهو ث ثة: وهذ  اجلملة حتتاج
 الواو  كامل ال. األول: 
أو جاءوكم حصرت صدورهمالضمري  حنو: الثاين: 

(46). 
أمل تر إىل الذين خرجوا من دايرهم وهم ألوفك اا  حنو: الثالث: 

(47) . 

 حذف احلال
قد  ذف احلال  وقد  ذف ذوها  وقد  ذف عاملها و وابً أو  وازاً  وقـد « قاعدة:»

                                                        
 .4سور  يونس:  (43)
 .47سور  احلجر:  (44)
 .123سور  النحل:  (45)
 .90سور  النساء:  (46)
 .243سور  البقر :  (47)
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 نا احلذف  كما هو مذكور أ املفص ت. ت
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 التمييز. 4
التمييق اسم نكر  مبعا )من(  يرفا إملـام االسـم أو اجلملـة  ينصـب  مـا يفسـر   « قاعدة:»

 وال  بء مجلة  وال يتقدم علين عامل  إال اندراً  والغالم مجود .

 املميز
 االسم املبهم الذي يفسر  التمييق أربعة أشياء:« قاعدة:»
أحد عشر كوكباا العدد  حنو: ول: األ

(48). 
 املساحة  حنو: )شرب اررا(.الثاين: 
 الكيل  حنو: )قفيق برا(.الثالث: 
 الوزن  حنو: )منن حنطة(. الرابع: 

 التمييز واجلملة االسنادية
اشـتعل يرفا التمييق إملام اجلملة االسنادية مطلقاً  حنو: )زيد ااب نفساً( و« قاعدة:»

الرأس شيبا
(49). 

 التمييز وصيغة التعجب
أييت التمييـــق بعـــد صـــيغة التعجـــم وحنوهـــا  حنـــو:  )مـــا أحســـن زيـــد و هـــا(  « قاعـــدة:»

 و)أكرم ب  صديقا(  و)اي  ار  ما أنت  ار (.

 التمييز وأفعل التفضيل
أولئـــــك شـــــر ينصـــــم التمييـــــق الفاعـــــل أ املعـــــا لفعـــــل التفضـــــيل  حنـــــو: « قاعـــــدة:»

                                                        
 .4سور  يوسف:  (48)
 .4سور  مرمي:  (49)
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مكاان
(50). 

 جر التمييز
 ـوز  ـر كـل  ييـق ابإلرـافة  أو بــ )مـن(  إال املفسـر للعـدد والفاعـل املعنـوي « اعـدة:ق»

 وحنو   )قال ال حتقر ظ مة ولو شرب أرض(.
 

 مميز أمساء العدد . 5
 أ مميق األعداد  هات:« قاعدة:»

 أ اإلفراد واجلما.األوىل: 
 أ التذكري والتلنيث. الثانية:
 أ النصم واجلر. الثالثة:

 لتفصيل علين هذا:وا
أ الواحد واالثنني: أتيت بنفس املعدود من غري  ييق  فتقول: )ر ـل(  )ر ـ ن(  وقـد  أـ 

ال تتخذوا إ ني اثننييؤكد  حنو: 
(51). 

: جممـوأ وجمـرور ولــالف أ التلنيـث والتــذكري (52)مميــق ال  ثـة إىل العشـر   أي معهــاب ـ 
ليال ومثانية أايمسخرها عليهم سبع للمعدود  قال تعاىل: 

(53). 
مميق أحد عشر واثا عشر: مفرد منصوب وموافق أ التذكري والتلنيث  تقول: )أحـد ج ـ 

 عشر ر  ( و)إحد  عشر  امرأ (.
مميــق العقــود بــني العشــر  واملااــة  أعــ  عشــرين وث ثــني إىل تســعني: منصــوب مفــرد    د ـ

 أو امرأ (. ويتساو  فيها املذكر واملؤنث  تقول: )عشرون ر  ً 
مميــق املركبــات مــا بــني اثــ  عشــر إىل تســعة عشــر: مفــرد منصــوب  واملفــردات لالفــة  هـــ 

                                                        
 .60سور  املااد :  (50)
 .51سور  النحل:  (51)
 أي ما العشر  فلها نفس احلكم. (52)
 .7سور  احلافة:  (53)
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 والعشر  مطابقة  تقول: )ث ث عشر  امرأ ( و)ث ثة عشر ر ً (.
 مميق املركبات ما بني عشرين إىل تسعة وتسعني: مفرد منصوب.  وـ 
 أما عقودها فمتساوية أ التذكري والتلنيث.: 1
وأما الواحد واالثنـان فمطابقـان مـا املعـدود  تقـول: )أحـد وعشـرون ر ـ ( و)إحـد  : 2

 وعشرون امرأ ( و)اثنان وعشرون ر  ( و)اثنتان وعشرون امرأ (.
وأمــا ال  ثــة إىل التســعة فمرالفــة  تقــول )ث ثــة وعشــرون ر ــ ( و)ثــ ث وعشـــرون : 3
 امرأ (.
مـــا  أعــ  مااــة ومـــااتني وألــف وألفــني وألـــوف مميــق العقــود مـــن املااــة إىل ألــف أي معهزـــ 

وغريهـــا: جمـــرور مفــــرد  ويتســـاو  أ التـــذكري والتلنيــــث  تقـــول: )مااـــة ر ــــل( و)مااـــة امــــرأ (  
 وهكذا.
مميـق املركبـات مـن املااـة إىل اآلخـر علـين مـا عرفـت مـن واحـد إىل تسـعة وتسـعني  فـ  ح ـ 

مفرد  حنو: )مااة وأربعة ر ال(  أو كـان ينظر إىل مااة بل ينظر إىل ما معها  سواء كان معها 
 معها مركم  حنو: )مااة وث ث عشر  امرأ (  وهكذا  فدقق  يداً.

 

 امللحقات : )كم( و)كأي( و)كذا( 
 تنصم أااء املنكرات علين التميق أمور أخر:« قاعدة:»

 كم  وهب علين قسمني.منها: 
تنصـــم االســـم املفـــرد  ســـواء  ( وهـــذ  ؟االســـتفهامية  لن تكـــون مبعـــا )أي عـــدد األول: 

كان ما الفصل أم ال  وسواء كانت جمرور  أم ال  نعم  ـوز أ صـور   رهـا  ـر االسـم الواقـا 
 يـقاً غـا فتقـول: )كـم ر ـ ً أكرمـت( و)كـم أكرمـت ر ـً ( و)بكـم درهـم أو دراـاً اشـرتيت(  

 و وز  ر مميق  بـ )من(.
  مجعــاً كــان أو مفــرداً  تقــول: )كــم ر ــ ً أو ااربيــة  وهــب للتك ــري ومميقهــا جمــرورالثــاين: 

وكم من قرية أهلكناهار ال  ا وين(  و ر مميقها بـ )من( أيضاً  حنو: 
(54). 

كــــ )كـــم( ااربيـــة )كـــلي( و)كـــذا(  وينصـــم  يقاـــا أو  ـــر بــــ )مـــن(  حنـــو: « قاعـــدة:»
                                                        

 .4سور  األعراف:  (54)
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كأين من دابة)اارد اليلج ابلر ا فكلين املاً(  و
 ا(.  و)عندي كذا درا(55)

 املنادى. 6
املنـــاد  اســـم يدخلـــ  )اي( و)أاي( و)هيـــا( و)أي( و)اغمـــق ( و)وا(  حنــــو: )اي « قاعـــدة:»
 زيد(.

 حذف حرف النداء
يوسف أعر  عن هذا وز حذف حرف النداء  حنو: « قاعدة:»

(56). 
وال  وز احلذف فيمـا كـان املنـاد  اسـم  ـنس أو اسـم إشـار  أو منـدوب أو مسـتغاث أو 

 ة ما عدم امليم.لف    ل
 واألظهر  واز الكل قليً .

 وإذا و د امليم أ لف  اجل لة حنو )اللهم( حذف إال اندراً.

 املنادى مظهر
األغلم كون املناد  مظهـراً  و)اي أنـت( قليـل  والغالـم خلـو  عـن الـ م  إال « قاعدة:»

 أ لف  اجل لة  حنو: )اي هللا(.

 إعراب املنادى
املعرفـة  ســواء كـان مفــرداً أم ت نيـة أم مجعــاً  مـذكراً أم مؤن ــاً   (57)ملفـرداملنــاد  ا« قاعـدة:»

 يبا علين ما يرفا ب .
 وكذلك النكر  املقصود .

 حنو: )اي زيد(  )اي زيدان(.. اخل.
 وحنو: )اي ر ل(.

                                                        
 .60سور  العنكبوت:  (55)
 .29سور  يوسف:  (56)
 أي غري املضاف وال شبه . (57)
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واملناد  املضاف  وشبه   والنكر  غري املقصود   ينصم  حنو: )اي عبد هللا( و)اي حسـن 
 غاف ً واملوت يطلب (.الو  ( و)اي 

واملنــاد  املســتغاث بــ   وذو التعجــم أو التهديــد   ــر ابلــ م املفتــوح  أو يفــتح إذا دخــل 
  خر  األلف  حنو: )اي لمد( و)اي  مدا ( و)اي للعجم( و)اي لعمرو ألقتلنك(.

 يدخل ال م املكسور  علين املستغاث من أ ل   حنو: )الانج عتوهم أ ازدايد(.تنبيه: 

 املنادى املوصوف اببن
 وز أ املناد  الضم والفتح إذا كان علماً موصوفا بــ )ابـن( أو )ابنـة( متصـ ً « قاعدة:»

 مضافاً إىل علم  حنو: )اي حسني بن علب(.

 ما يالزم النداء
تـــ زم النـــداء كلمـــات  وهـــب: )فـــل( و)لومـــان( و)نومـــان( و)خبـــاث( و)فلـــ ( « قاعـــدة:»

 و: )فسق( و)عذر(.و)لكاأ( و)أوزان فـَُعل( حن

 اتبع املنادى
 إذا كان  با املناد  مضافاً نصم  حنو: )اي زيد غ َم عمرو(.« قاعدة:»

 وإذا كان التابا مفرداً غري بدل وال معطوف فهو علين قسمني:
 توابا املناد  املعرب: وهب معربة اعراب املناد   حنو: )اي ب   يم أمجعني(. األول: 
 اد  املب : و وز فيها النصم والرفا  حنو: )اي زيد العاقُل والعاقَل(.توابا املنالثاين: 

 وإذا كان التابا بدال أو معطوفاً بغري )أل(  حنو: )اي زيد وبشر(  كان كاملناد  املستقل.
 وإذا كان معطوفاً ما )أل(   از في  النصم والرفا.
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 املضاف إىل ايء املتكلم
يح املضاف إىل ايء املـتكلم و ـو  مخسـة: الكسـر بـدون  وز أ املناد  الصح« قاعدة:»

اليــاء  ومعـــ   والفـــتح بــدون األلـــف  ومعـــ   واجلمـــا بــني اليـــاء واأللـــف  تقـــول: )رب( و)ريب( 
 و)رب( و)راب( و)ربيا(.

 أّي املنادى
اي أيهـــــــا إذا كـــــــان )أي( منـــــــاد   ـــــــاز وصـــــــف  ابملعـــــــرف املرفـــــــوأ  حنـــــــو: « قاعـــــــدة:»

اإلنسان
(58). 

 و: )اي أيها الذي(  وابإلشار   حنو: )اي أيهذا(.وابملوصول  حن

 املنادى املندوب
ما تقدم للمناد  من األحكام كلها أييت للمناد  املندوب  وهـو الـذي يندبـ  « قاعدة:»

 اإلنسان ويتحقن ل   حنو: )وا حسني( و)وا أاب عبد هللا(.
كـــذا  خـــر الصـــلة و ـــوز إيصـــال األلـــف مـــا اغـــاء  خـــر املنـــدوب  حنـــو: )وا حســـينا (  و 

 واملضاف إلي   حنو: )وا من نصر  مدا ( و)وا ابن فاامتا (.

 الرتخيم
من أحكام النداء الرتخيم  وهو حذف  خر املناد   حنو: )اي سعا(  أ نداء « قاعدة:»

 )سعاد(  و)اي منص(  أ نداء )منصور(  وأ التفصيل اول.

 االختصاص
بـدون حـرف النـداء  والـ زم أن يسـبق  شـبء  االختصاص كالنداء لفظاً ولكن« قاعدة:»

                                                        
 .6سور  االنفطار:  (58)
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ــــ م  حنــــو: )حنــــن املســــلمني أســــرين النــــاج(  و)أان أفعــــل كــــذا أيهــــا  وأن يصــــاحب  األلــــف وال
 الر ل(  فـ )املسلمني( وأيها منصوابن بفعل مقدر  أي: أفرد املسلمني جبعلهم متكلماً.

 التحذير
 االحرتاز من . التحذير عبار  عن تنبي  املراام علين أمر  م« قاعدة:»

ــــقم ســــرت الفعــــل الناصــــم  حنــــو: )إايك واألســــد( أو )إايك األســــد(  فــــان كــــان بـــــ )إايك( ل
 والتقدير إايك أحذر.

وكذا  م إرمار الناصم أ غري )إايك( إذا كان معطوفاً  أو مكـرراً  حنـو: )مـاز رأسـك 
 والسيف( أي )  رأسك واحذر السيف( وحنو )الضيغم الضيغم( أي )احذر(.

غـري املــوارد ال  ثـة  ــوز إرـمار الناصــم وإظهـار   حنــو: )األسـد(  وإن شــئت قلــت:  وأ
 )احذر األسد(.

 
 العوامل

 بعد ما ذكران من ملحقات املنصوابت سنذكر العوامل من املصدر وأرراب   وهب مثانية:
 ـ املصدر.1
 ـ ااا الفاعل واملفعول.2
 ـ الصفة املشبهة.3
 ـ التعجم.4
 ـ التفضيل.5
 نعم وبئس.ـ 6
 ـ أااء األفعال.7
 ـ فعل املضارأ.8
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 : املصدر1
 املصدر يعمل عمل فعل  إن كان أ مورا الفعل  حنو: )رراب زيداً(.« قاعدة:»

أو كــان مقــدراً بـــ )أن( والفعــل أ غــري احلــال  أو )مــا( والفعــل أ احلــال  تقــول: )عجبــت 
ولـو قلـت اآلن  كـان التقــدير:  مـن رـربك زيـداً أمـس أو غـداً( أي مــن أن رـربت أو تضـرب 

 )مما تضرب زيداً(.

 عمل املصدر
 يعمل املصدر أ ث ثة أحوال:« قاعدة:»

 ما اإلرافة كما تقدم. األول: 
 ما )ال(  حنو: )عجبت من الضرب زيداً(.الثاين: 
 بدوهنما  حنو: )عجبت من ررب زيداً(.الثالث: 

 إذا أضيف املصدر
فاعلـــ   ـــاء منصـــوب  بعـــد   كــــ)منا ذي غـــا حقوقـــاً إذا أرـــيف املصـــدر إىل « قاعـــدة:»
 شني(.

وإذا أريف إىل مفعول   ـاء مرفوعـ  بعـد   حنـو: )بـذل جمهـود مقـل زيـن(  و ـوز العطـف 
 علين جمرور  لفظاً و ً .
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 امسا الفاعل واملفعول: 2

 اسم الفاعل
 اسم الفاعل ل  حاالن: « قاعدة:»

نئــذ عمــل فعلــ  مــن الرفــا والنصــم ولــو كــان أن يكــون صــلة لـــ )أل(  ويعمــل حي األول: 
 مبعا املارب  حنو: )هذا هو الضارب زيداً اآلن أو غداً أو أمس(.

أن ال يكـون صـلة لــ )أل(  ويعمـل حينئــذ إن كـان مبعـا املسـتقبل أو احلـال  ويلــقم الثـاين: 
للشـروط إرافت  إذا كان مبعا املارب  حنو: )هذا رارب زيد أمـس( خبـ ف العامـل املسـتوأ 

 فان   وز إرافت  وال  م.

 شرط عمل اسم الفاعل
ال يعمــل اســم الفاعـل إال إذا اعتمــد علــين اسـتفهام أو نفــب أو حــرف نــداء أو « قاعـدة:»

 موصوف أو ذي حال أو مسند إلي  ولو منسوخاً.
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 صيغة املبالغة
ـــال ومفعـــال وفعـــول وفعيـــل( تعمـــل عمـــل اســـم الفاعـــل« قاعـــدة:»    صـــيمل املبالغـــة كــــ )فعن

 كقوغم: )أما العسل فلان شرناب(.

 اسم املفعول
اسم املفعول كاسم الفاعل أ مجيا ما تقـدم  فتقـول: )أمضـروب القيـدان اآلن « قاعدة:»

 أو غداً( ومعنا  معا اجملهول.
وقــد يضــاف إىل مرفوعــ   فتقــول: )زيــد مقتــول األب( أي مقتــول أبــو   وال  ــوز ذلــك أ 

 األب( أي قاتل أبو . اسم الفاعل ف  تقول: )قاتل

 التثنية واجلمع
حكم الت نية واجلما أ اسم الفاعل واملفعول واملبالغـة حكـم املفـرد أ مجيـا مـا « قاعدة:»
 تقدم.

 الصفة املشبهة: 3
الصفة املشبهة ابسم الفاعل أ داللتهـا علـين احلـدث ومـن قـام بـ   تفـرت  عـن « قاعدة:»

 اسم الفاعل لمور ك ري   نذكر بعضها:
 استحسان  ر الفاعل ملا  تقول: )حسن الو  ( والتقول: )قاام األب(. ألول: ا

 إهنا تصاغ من الفعل ال زم دون املتعدي.الثاين: 
 إهنا ال تكون إال للحال  ف  تقول: )زيد حسن الو   غداً أو أمس(.الثالث: 
 إهنا أتخذ املنصوب وهب الزم. الرابع: 

 ارأ إال اندراً  كـ )ااهر(.غلبة عدم  ريها علين املضاخلامس: 
 معمول صفة املشبهة ال يتقدم عليها  ف  يقال: )زيد الو   حسن(.« قاعدة:»

 و م أن يكون سببياً و تنا أن يكون أ نبياً ف  تقول: )زيد حسن عمروا(.
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 الصفة ومعمو ا
  الصـــفة املشـــبهة إمـــا أن تكـــون ابأللـــف والـــ م  أو جمـــرد  عنهمـــا  وعلـــين كـــ« قاعـــدة:»

 التقديرين فاملعمول ال للو من أحوال ستة:
 أن يكون ما )ال(.: 1
 أو مضافاً إىل ما في  )ال(.: 2
 أو مضافاً إىل الضمري.: 3
 أو مضافاً إىل مضاف إىل الضمري.: 4
 أو مضافاً إىل جمرد عن أل واإلرافة.: 5
 أو يكون املعمول جمرداً عن أل واإلرافة.: 6

 فهذ  اثن  عشر  حالة.
املعمـول أ كـل واحــد منهـا إمــا مرفـوأ علـين الفاعليــة  أو منصـوب علــين التشـبي  ابملفعــول و 

 إن كان معرفة  والتمييق إن كان نكر   أو جمرور ابإلرافة  فتحصل ست وث ثون.
املمتنــا مــن هــذ  الصــور أربعــة   معهــا كــون الصــفة مــا أل مــا خلــو املعمــول « قاعــدة:»

   أو و   أبي   أو و     أو و   أب(.وم بس  منها  حنو: )احلسن و ه 
 وابقب الصور تنقسم إىل حسن ورعيف وقبيح.

 

 التعجب: 4
 للتعجم صيغتان  امد ن:« قاعدة:»

 )ما أفعل (.األوىل: 
أمسع هبم وأبصـر)أفعل ب ( و وز حذف املتعجم من   حنو : الثانية:

  أي أبصـر (59)
 ملم.

                                                        
 .38سور  مرمي:  (59)
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 ما يصاغ منه فعال التعجب
 ط أ الفعل الذي يصاغ من  فع  التعجم سبعة أمور:يشرت « قاعدة:»
 ـ أن يكون فع ً ث ثياً  ال كـ )انطلق(.1
 ـ أن يكون متصرفاً  ال كـ )نعم(.2
 ـ أن يكون معنا  قاب ً للمفارلة  ال حنو )مات(.3
 ـ أن يكون  ماً  ال حنو )كان(.4
 ـ أن يكون مو باً  ال حنو )ما ررب(.5
 ف من  علين )أفعل(  ال حنو )محر(.ـ أن ال يكون الوص6
 ـ أن ال يكون مبنياً للمفعول  ال حنو )ُررب(.7
 

 ما ال يصاغ منه فعال التعجب
إذا كان فعـل مل يسـتكمل الشـروط وأريـد صـوغ التعجـم منـ    ـبء بــ )أشـد( « قاعدة:»

د و)أشــــدد( وحنواــــا  ص يــــؤتين مبصــــدر ذلــــك الفعــــل منصــــوابً بعــــد )أشــــد(  وجمــــروراً ابلبــــاء بعــــ
 )أشدد(  فتقول: )ما اشد انط ق ( و)أشدد ابنط ق (.

 فعل التعجب ومعموله 
 ال  وز تقدمي معمول فعل التعجم علي   والفصل  بغري ظرف  إال اندراً.« قاعدة:»

 التفضيل: 5
اسـم التفضــيل هـو مــا دل علـين تفضـيل موصــوف  علـين غــري   وال يصـاغ إال ممــا « قاعـدة:»

 بـ )أشد( وحنو  ما فقد الشرط. يبا من  التعجم  ويتوصل

 أحوال أفعل التفضيل
 ألفعل التفضيل أحوال أربعة:« قاعدة:»
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أن يتم بـ )من( فيكـون مفـرداً مـذكراً داامـاً  فتقـول: )زيـد وهنـد والقيـدان واغنـدان  األول: 
 والقيدون واغندات  أفضل من عمرو(.

: )زيـد األفضــل( و)هنــد الفضــلين( أن يــتم بـــ )أل( فيكــون مطابقـاً ملوصــوف   فتقــولالثـاين: 
و)القيــدان األفضــ ن( و)اغنــدان الفضــليان( و)القيــدون األفضــلون( و)اغنــدات الُفَضــل( بضــم 

 ففتح.
أن يضـــاف إىل النكـــر   وهـــذا مفـــرد مـــذكر داامـــاً كـــاألول  فتقـــول: )زيـــد أفضـــل الثالـــث: 

( و)اغندان أفضل ر ل( و)هند أفضل امرأ ( و)اغندات أفضل نساء( و)القيدان أفضل ر لني
 امرأتني( و)القيدون أفضل ر ال( .

 أن يضاف إىل املعرفة وهذا  وز في  و هان: الرابع: 
أحــداا: اســتعمال  كــاجملرد فــ  يطــابق مــا قبلــ   فتقــول: )القيــدان أفضــل القــوم( و)اغنــدان 

 أفضل النساء( وهكذا.
ملــا قبلـــ   فتقــول: )القيـــدان  وينيهمــا: اســتعمال  كـــاملقرون ابأللــف والــ م فتجـــم مطابقتــ 

أفضـــ  القـــوم( و)القيـــدون أفضـــلوا القـــوم( و)هنـــد فضـــلين النســـاء( و)اغنـــداين فضـــليا النســـاء( 
 و)اغندات فضل النساء(.

 افعل التفضيل واالسم الظاهر
يرفــــا أفعـــل التفضــــيل االســـم الظــــاهر اندراً  إال إذا صـــلح لوقــــوأ فعـــل مبعنــــا  « قاعـــدة:»

 لكحلية.موقع   ومن  املسللة ا

 معمول أفعل التفضيل
ال يتقدم معمول القسم األول  أع  )من( وجمرورها  علين أفعل التفضيل  إال « قاعدة:»

 إذا كان استفهاماً  حنو: )من أيهم أنت أفضل(.
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 نعم وبئس: 6
 أفعال املدح والذم ورعت إلنشاء املدح والذم  ال االخبار.« قاعدة:»

 فـ )نعم( للمدح  و)بئس( للذم.
والبد غما: من فاعل مقرون ابل م  حنو: )نعـم الر ـل(  أو مضـاف إىل مـا فيـ  أل  حنـو: 

 )نعم غ م القوم(  أو مضمر مفسر بنكر  منصوبة  حنو: )نعم ر  (.
 واجلما بني التمييق والفاعل كلن يقال: )نعم الر ل ر  ( لتلف في .

 املخصوص ابملدح أو الذم
اســم مرفــوأ يســمين: )لصوصــاً ابملــدح أو الــذم(  فتقــول: يــذكر بعــد الفاعــل « قاعــدة:»

)نعم ر   زيـد( و)بئسـت املـرأ  هنـد(  وهـذا االسـم أ الرتكيـم مبتـدأ واجلملـة املتقدمـة خـرب   
 أو خرب مبتدأ  ذوف.

 

 حذف املخصوص
إان قــد يتقــدم علــين الفعــل مــا يــدل علــين املرصــوص  ف يــذكر بعــد  حنــو: « قاعــدة:»

العبد وجدانه صابراا نعم
 .أي: أيوب  (60)

 ساء
ساء مثالا القوم الذينكـ )بئس( أ مجيا ما تقدم )ساء(  حنو: « قاعدة:»

(61). 

 ما يصلح إلفادة املدح والذم
 وز بناء وزن فعل من كـل فعـل ث ثـب صـان لبنـاء التعجـم منـ  إلفـاد  املـدح « قاعدة:»

                                                        
 .44سور  ص:  (60)
 .177سور  األعراف:  (61)
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يعامـل مـا هـذين معاملـة نعـم وبـئس أو الذم  فتقول: )شرف الر ل زيد( و)لؤم ر   بكر(  و 
 إال أ مخسة أمور:

 تضمنهما ملعا التعجم.: 1
 كوهنما للمدح والذم اااص.: 2
وحسن أولئك رفيقاا  واز خلو فاعلهما من )ال(  حنو: : 3

(62). 
 ك ر   ر الفاعل ابلباء القااد   حنو: )حم ابلقور الذي الير (.: 4
قــدم فيطـابق  فتقـول: )القيــدون كرمـوا ر ــاال(  واىل  ـواز عـود فاعلهمــا املضـمر إىل امل: 5

 املؤخر ف  يطابق  فتقول: )كرم ر ااًل(.

 حب وال حب
ـــــذم: )حـــــم( و)ال حـــــم(  وفاعلهمـــــا )ذا(  ويـــــذكر « قاعـــــدة:» مـــــن أفعـــــال املـــــدح وال

 املرصوص بعد   فتقول: )حبذا زيد والقيدان وهند واغندات(.
ء   ــاز فيــ  الرفــا اــم  حنــو: )حــم زيـــد(  وإذا وقــا بعــد )حــم( غــري )ذا( مــن األاــا

 واجلر بباء زااد   حنو: )حم بقيد(.

                                                        
 .69سور  النساء:  (62)
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 أمساء األفعال: 7
 أااء األفعال أااء تقوم مقام األفعال أ املعا والعمل  فتكون مبعا:« قاعدة:»
ــــ املارـــب  كــــ )شـــتان زيـــد وعمـــرو(  أي افرتقـــا  و)هيهـــات العقيـــق( أي بعـــد  وهـــو واد 1

 ابحلجاز.
هيهات هيهات ملا توعدونتقاد أ الفاعل ال م  حنو: وقد 

(63). 
 ـ ومبعا املضارأ  كـ )أو ( مبعا أتعجم  و)وي( مبعا أعجم ابلتكلم.2
ـ ومبعا األمر  حنو )م ( مبعا انكفف  و) مني( مبعا استجم  ووزن )فعال( ابلكسـر 3

زيــداً( أي ألقمــ   و)إليــك(  مــن كــل ث ثــب كـــ )رــراب( و)نــقال( مبعــا ارــرب وانــقل  و)عليــك
أي تــنح  و)دونــك( أي خــذ   و)رويــد زيــداً( أي أمهلــ  إمهــاال  و)بلــ  زيــداً( أي اتركــ   وإذا 

 قلت )رويد وبل  زيد ( ابجلر  كاان مصدرين.

 عمل اسم الفعل
 اسم الفعل إذا كان مبعا فعل الزم رفا فقط  كـ)شتان( و) مني( وحنواا.« قاعدة:»

 الفعل املتعدي رفا ونصم  كـ )رراب ودراك زيداً( مبعا: اررب  وادرك .وإذا كان مبعا 

 اسم الفعل النكرة واملعرفة
 ما نون من هذ  األااء كان نكر   حنو: )ص (.« قاعدة:»

 وإذا مل ينون كان معرفة  حنو: )صْ (.
 فاألول: مبعا افعل مطلق السكوت

 وال اين: مبعا افعل السكوت املعهود.
 

 املضارع: فعل 8
                                                        

 .36سور  املؤمنون:  (63)
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 الفعل املضارأ يرفا الفاعل مطلقا  وينصم املفعول إذا كان متعداي.« قاعدة:» 
 وهو مرفوأ حني التجرد عن الناصم واجلازم  حنو: )يضرب(.

 نصب املضارع وجزمه
إذا دخــل الناصــم أو اجلــازم علــين املضــارأ ســقط الرفــا أ املفــرد  والنــون أ « قاعــدة:»

 جلما  ما خ  مجعب اإلانث.الت نية والواحد  املؤن ة وا
 اخل.…( تقول: )لن يضرب  ويضراب  ويضربوا  وتضرب  وتضراب  وتضربن

 نواصب املضارع
 نواصم املضارأ أربعة: « قاعدة:»

وأن تصوموا خري لكم)أن(  حنو:  األول: 
(64). 

علم أن سيكونوإذا وقا )أن( بعد ماد  العلم مل يكن انصباً  حنو: 
(65). 

أحسـب النـاس أن يرتكـواد الظن  ـاز الو هـان  حنـو: وإذا وقا بع
وحسـبوا و  (66)

أن ال تكون فتنة
(67). 

فلن أبرح األر )لن(  وهو حرف نفب  حنو: الثاين: 
(68). 

لكي ال أتسوا)كب( املصدرية  حنو: الثالث: 
(69). 

نـرميهم )إذن( بشرط التصدير واتصال الفعل  أو فصل  ابلقسم  حنو: )إذن وهللا  الرابع: 
 ارب(.

 وإذا وقا بعد العطف  از الو هان.

 لئال

                                                        
 .184سور  البقر :  (64)
 .20سور  املقمل:  (65)
 .2سور  العنكبوت:  (66)
 .71سور  املااد :  (67)
 .80سور  يوسف:  (68)
 .23سور  احلديد:  (69)
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لئال يعلم أهل الكتاب م اظهار )أن( بني ال والم اجلر  حنو: « قاعدة:»
(70). 

 وبعد الم اجلر فقط يعمل ظاهراً ومضمراً  حنو )ألفعل( و)ألن افعل(.

 أن املضمرة
 اناً:ينصم الفعل املضارأ ارمار )أن( أ مثانية عشر مو « قاعدة:»
 بعد ح   حنو: )أسلمت ح  أدخل اجلنة(. .1
 بعد الم كب  حنو: )قام زيد ليضرب(. .2
ما كان هللا ليعذهبمو بعد الم اجلحود  حنو:   .3

(71). 
 بعد أو مبعا إىل  حنو: )أللقمنك أو تعطي  حقب(.      .4
 بعد واو العطف إذا كان املعطوف علي  اااً صر اً  حنو: )أعجب  قيامك وخترج(. .5
 بعد الفاء أ  واب األمر.    .6
 والنهب.     .7
 واالستفهام.    .8
 والنفب.      .9
 والتم . .10
 والعرض.  .11

ال تطغـوا فيـه فيحـل علـيكم غضـيم الـ : )زرين فلكرمـك(  و
  و)هـل أســللك (72)

 فتجيب (  و)ما أتتينا فتحدثنا(  و)ليت  عندك فلفوز(  و)أال تنقل بنا فتصيم خريا(.
 أ  واب األمر.وبعد الواو الواقعة   .12
 والنهب  .13
 واالستفهام.  .14
 والنفب.  .15
 والتم .  .16

                                                        
 .29سور  احلديد:  (70)
 .33سور  األنفال:  (71)
 .81سور  ا :  (72)
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 والعرض. واألم لة كما تقدم.  .17
 وبعد الفاء أ  واب الرت ب علين اخت ف  حنو: )فاالا(.  .18

 جوازم املضارع
اجلوازم كالنواصم أ إسقاط الرفا من املفرد  والنون من الت نية واجلما املـذكر « قاعدة:»

 اخل.…( : )مل يضرب  مل يضراب  مل يضربواوالواحد  املؤن ة  تقول

 ما هي اجلوازم
 اجلوازم مخسة:« قاعدة:»
 ـ )مل(  حنو: )مل يضرب زيد(.1
 ـ )ملا(  حنو: )ندم زيد وملا ينفع  الندم(.2
 ـ الم األمر  حنو: )لينصر(.3
 ـ ال النهب  حنو: )ال يضرب(.4
 ـ )إن( الشراية  حنو: )إن تضرب أررب(.5

 إن املقدرة
  قم املضارأ بـ )إن( املقدر  بعد مخسة أشياء:« اعدة:ق»
 األمر  حنو: )اات  أكرمك(. :1
 النهب  حنو: )ال تكذب تنج(. :2
 االستفهام  حنو: )هل تقوران نكرمك(. :3
 التم   حنو: )ليت  عندك أفق(. :4
 العرض  حنو: )أال تنقل بنا تصم خرياً(. :5

 األمساء اجلازمة
 وازم أااء جتقم فعلني علين معا )إن( الشراية  وهب عشر :من اجل« قاعدة:»
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من يعمل سوءاا جيز به)من(  حنو:  :1
(73). 

وما تفعلوا من خري يعلمه هللا)ما(   حنو:  :2
(74). 

مهما أتتنا به من آية)مهما(   حنو:  :3
(75). 

أايا ما تدعوا فله األمساء احلسىن)أي(   حنو:  :4
(76). 

 و: )م  تسرتفد القوم ارفد(.)م (   حن :5
 )أاين(   حنو: )أاين تقم أقم معك(. :6
أينما تكونوا يدرككم املوت)أينما(   حنو: :7

(77). 
 )إذما(   حنو: )إذما أتيت علين الرسول فقل ل (. وقال قوم: إهنا حرف. :8
 )حي ما(   حنو: )حي ما تستقم يقدر لك هللا جناحاً أ غابر األزمان(. :9
 )أىن(   حنو: )فلصبحت أىن أتهتا تلتبس ملا(. :10

وزادوا علـــــين هــــــذ  العشـــــر : )كيــــــف( و)إذا( أ الشــــــعر  حنـــــو: )وإذا تصــــــبك خصاصــــــة 
 فتجمل(.

 الشرط واجلزاء
 هذ  األااء العشر  تقتضب مجلتني: « قاعدة:»

 فاألوىل: تسمين )شرااً(.
 وال انية: ) قاًء(.

  كن أن تكون ااية. وال زم أن تكون األوىل فعلية  وال انية
 وإذا كانتا فعليتني  فإما أن تكوان: 

 ماريني.: 1
 أو مضارعني.: 2

                                                        
 .123سور  النساء:  (73)
 .197سور  البقر :  (74)
 .132سور  األعراف:  (75)
 .110سور  االسراء:  (76)
 .78سور  النساء:  (77)
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 أو األول ماض وال اين مضارأ.: 3
 أو ابلعكس.: 4

 حنو: )إن رربت رربت( و)إن تضرب أررب( اخل.

 اجلزاء والفاء
 يلقم اقرتان اجلقاء ابلفاء إذا كان:« قاعدة:»

 مجلة ااية.
 .أو ماريًا ما )قد(
 أو مجلة انشااية.

 أو مضارعاً منفياً بغري )ال(.
 

 اجلاران

 : اإلضافة1
إذا أردت إرـــافة اســـم إىل  خـــر  حـــذفت مـــا أ املضـــاف مـــن التنـــوين ونـــوين « قاعـــدة:»

 الت نية واجلما ونون ما أحلق ملما  حنو: )غ م زيد( و)غ ما ( و)غ مو ( و)بنو (.
 الرافة الترصيص  حنو: )غ م ر ل(.ص إن املضاف إلي  إن كان نكر  أفادت ا

 وإال أفادت التعريف  كامل ال املتقدم.

 أقسام اإلضافة
 اإلرافة علين قسمني:« قاعدة:»

اللفظيـــة  وهــــب إرـــافة الصــــفة إىل معموغـــا  حنــــو: )رـــارب زيــــد(  وال يفيــــد إال  األول: 
 ختفيفاً.

 تقدم. املعنوية  وهب غري ذلك  وتفيد التعريف أو الترصيص كماالثاين: 
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 املضاف إليه
املضاف إلي  أ اإلرافة املعنوية إن كـان  نسـاً للمضـاف  فهـب مبعـا )مـن(  « قاعدة:»

 حنو: )خامت فضة(.
مكر الليل والنهاروان كان ظرفاً ل   فهب مبعا )أ(  حنو: 

(78). 
 وإال كانت مبعا )ال م(  حنو: )غ م زيد(.

 أل واملضاف
 ( علين املضاف املعنوي  ف يقال: )هذا الغ م زيد(.ال  وز دخول )أل« قاعدة:»

وأمــا املضــاف اللفظــب  فــان كــان م ــا أو مجعــاً ملــذكر ســامل  ــاز  فيقــال: )هــذان الضــاراب 
 زيد( و)هؤالء الضاربو (.

إذا كــان املضــاف اللفظــب مفــرداً أو مجــا تكســري أو مجــا املؤنــث الســامل  فــ   ــوز  وأمــا:
كـــان املضـــاف إليـــ  أو مضـــاف إليـــ  املضـــاف إليـــ  مـــا الـــ م  حنـــو: الـــ م أ املضـــاف  إال إذا  

 )الضارب الر ل(  و)الضارب غ م الر ل(  و)الضاربو الر ل(  و)الضارابت الر ل(.

 ما ال جيوز إضافته
 ال  وز إرافة الشبء إىل ما يرادف   وال املوصوف إىل صفت .« قاعدة:»

مسـما  القهـراء  و)حبـة احلمقـاء( أي بقلـة ( أي وإن ورد فمؤول  حنـو: )فاامـة القهـراء 
 احلمقاء.

 اكتساب التأنيث والتذكري
قد يكتسم املضاف املذكر عن املضاف إلي  املؤنث التلنيث  كــ )مـا أشـرقت « قاعدة:»

 صدر القنا  من الدم(.
 وقد يعكس  حنو: )إانر  العقل مكسوف بطوأ هو (.
ضــاف إليـ  مكانــ   تقـول: )أشــرقت ولكـن يشــرتط فيهمـا  ــواز حـذف املضــاف وإقامـة امل

                                                        
 .33سور  سبل:  (78)
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 القنا (.

 اإلضافة وأقسام االسم
 األااء علين ث ثة أقسام: « قاعدة:»
ـ فبعضها ال يضاف أصً   كاملضمرات وأااء االشار  وأاـاء االسـتفهام وأاـاء الشـرط 1

 واملوص ت إال )أي( استفهاماً كان أو شرااً أو موصواًل.
 ـ وبعضها يضاف  وهو قسمان: 2

 ما يضاف لفظاً ومعا  وهو:األول: 
 إما إىل اجلملة  كـ )إذ( و)حيث(. أ:
 أو إىل املفرد الظاهر أو املضمر  كـ )عند( و)لد ( و)سو ( و)كلتا( و)ك (. ب:
 أو إىل الظاهر فقط  كـ )أولو( و)ذو( الدال علين الصحبة  و)أوالت(. ج:
 أو إىل املضمر فقط  كـ )وحد( و)ـ( و)دواـ(. د:

وإن كـــــال ملـــــا مـــــا يضـــــاف معـــــا فقـــــط  كــــــ )كـــــل( و)بعـــــض( و)أي(  حنـــــو: لثـــــاين: ا
ليوفينهم

(79). 
 ـ وبعضها  ااق اإلرافة  كـ )غ م( و)امرأ ( وحنواا.3

 أّي واالضافة
تضــــاف )أي( املوصــــولة إىل املعرفــــة  والصــــفة واحلــــال إىل النكــــر   والشــــراية « قاعــــدة:»

 واالستفهامية إليهما.

 ف واملضاف إليهالفصل بني املضا
 ــوز أن يقــا القســم أو معمــول املضــاف فاصــ ً بــني املضــاف واملضــاف إليــ   « قاعــدة:»

 حنو: )غ م وهللا زيد(  و)ترك يوماً نفسك(.

                                                        
 .111سور  هود:  (79)
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 حذف املضاف أو املضاف إليه
 ــوز حـذف املضـاف أو املضــاف إليـ  إذا كــان هنـاك قرينــة  حنـو: )وانر توقــد « قاعـدة:»

 ور ل من قاغا(. ابلليل(  و)قطا هللا يد

 املضاف إىل الياء املتكلم
 إذا أريف شبء إىل ايء املتكلم:« قاعدة:»
فــان كــان منقوصــاً  أدغمــت اي   أ ايء املــتكلم وفتحتــ   حنــو: )قارــب( رفعــاً ونصــباً : 1
 و راً.
وان كــان م ــا  فكــذلك أ حــال  النصــم واجلــر  تقــول: )مــررت بغ مــب( و)رأيــت : 2

 غ مب(.
 اجلما املذكر السامل أ مجيا األحوال  حنو: )مسلمب(.وكذلك : 3
 والت نية أ حالة الرفا تبقين ألفها وتفتح الياء  حنو: ) اءين غ ماي(.: 4
وإن كان االسم مقصوراً  بقيت األلف وفتحت الياء كامل ا أ األحوال ال  ثة  حنو: : 5

 ) اءين عصاي  رأيت عصاي  مررت بعصاي(.
م غري منقوص وال مقصور وال م ا والمجا س مة ملذكر  فيكسـر  خـر وان كان االس: 6

 املضاف  سواء كان:
 : مفرداً  كـ )غ مب(.أ

 أو مجا املكسر ملذكر. ب:
 أو مجا املؤنث السامل. ج:
 : أو  ارايً جمر  الصحيح  حنو: )ظبيب( و)دلوي(.د

 هـ: أو مجا املكسر ملؤنث.
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 حروف اجلر: 2
 عشرون: حروف اجلر« قاعدة:»
 من. .1
 إىل. .2
 ح . .3
 خ . .4
 حاشا. .5
 عدا. .6
 أ. .7
 عن. .8
 علين. .9
 مذ. .10
 منذ. .11
 رب. .12
 ال م. .13
 كب. .14
 واو. .15
  ء. .16
 كاف. .17
 ابء. .18
 لعل. .19
 م . .20

 معاين حروف اجلر
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 حلروف اجلر معان  نذكر املشهور  منها.
 فمن: البتداء الغاية  حنو: )سرت من البصر  إىل الكوفة(.

أ ذي األ ـقاء  حنـو: )أكلـت السـمكة وإىل: ل نتهاء كذلك كما تقـدم  وآلخـر األ ـقاء 
 ح  رأسها(.

 وخ : ل ست ناء  حنو: ) اءين القوم خ  زيد(.
 وحاشا: كذلك.
 وعدا: كذلك.

 وأ: للظرفية  حنو: )املاء أ الكوز(.
 وعن: للمجاوز   حنو: )رميت السهم عن القوج(.

 وعلين: ل ستع ء  حنو: )زيد علين السطح(.
 املارب  حنو: )ما رأيت  مذ يوم اجلمعة(. ومذ: البتداء الغاية أ

 ومنذ: كذلك.
 ورب: للتقليل أو التك ري  حنو: )رب ر ل كرمي لقيت (.

 وال م: ل ختصاص  حنو: )املال لقيد(.
 وكب: مبعا ال م  حنو: )كيم (.

 والواو: للقسم  حنو: )وهللا(.
 والتاء: للقسم  حنو: ) هلل(.
 كاألسد(.والكاف: للتشبي   حنو: )زيد  

بسم هللا الرمحن الرحيموالباء: ل ستعانة  حنو: 
(80). 

 ولعل: للقايد   حنو: )لعل هللا فضلكم علينا(.
 وم  مبعا من  حنو: )م  جلج خضر(.

 وغذ  احلروف معان أخر مذكور  أ املفص ت.
 .(81)وكذلك ذكروا حروفاً أخر للجر  يطلم منها

                                                        
 .1سور  الفاحتة:  (80)
 أي من املفص ت. (81)
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 حذف اجلار
هــذ  احلـــروف ويبقـــين اجلــر  وهـــو الغالـــم أ )رب(  حنـــو:  قـــد  ـــذف بعـــض« قاعــدة:»

 )رسم دار وقفت أ الل (.

 ما الكافة وحروف اجلر
قـــد يــقاد )مــا( الكافـــة بعــد بعـــض هــذ  احلـــروف فتكــف عملهـــا  حنــو: )كمـــا « قاعــدة:»

 سيف عمرو مل ختن  مضارب (.
 

 متعلق حروف اجلر
 البد غذ  احلروف من متعلق  وهو:« قاعدة:»

   حنو ما تقدم.إما ظاهر
 وإما مقدر.

 واملقدر:
بسم هللاإما من أفعال ااصوص  حنو: 

 املتعلق لستعني. (82)
وإما من أفعال العموم  أع  الكـون واحلصـول وال بـوت والو ـود واالسـتقرار وحنوهـا  حنـو: 

 )زيد أ الدار( أي مستقر.
 نعم بعض هذ  احلروف ال  تاج إىل املتعلق.

                                                        
 .1سور  الفاحتة: (82)
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 التوابع
 
 التوابا كل فرأ أعرب اعراب سابق   وهب مخسة:« ة:قاعد»

 النعت.  األول: 
 التوكيد.الثاين: 
 عطف النسق.الثالث: 
 البدل. الرابع: 

 عطف البيان.اخلامس: 
 

 ـ النعا1
النعـت  بــا مكمـل ملتبوعــ  ببيـان صـفت   حنــو: )مـررت بر ــل كـرمي(  أو صــفة « قاعـدة:»

 و (.ما تعلق ب   حنو: )مررت بر ل كرمي أب

 أقسام النعا
 ينقسم النعت إىل:« قاعدة:»
 ما يكون للترصيص  حنو: )زيد العطار(.: 1
 وللمدح  حنو: )العامل(.: 2
 وللذم  حنو: )الفاسق(.: 3
 وللرتحم  حنو: )املسكني(.: 4
 وللتلكيد  حنو: )أمس الدابر(.: 5

 تطابق النعا مع املنعوت
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 النعت كما تقدم علين قسمني:« قاعدة:»
 النعت الذي حال لبيان موصوف   ويلقم مطابقت  للمنعوت أ أربعة من عشر :  :األول

 واحد من التعريف والتنكري.
 وواحد من االفراد والت نية واجلما.

 وواحد من التذكري والتلنيث.
 وواحد من الرفا والنصم واجلر.

 النعت الذي حال لبيان متعلق املوصوف  وهذا:الثاين: 
ق املوصوف  حنو: ) ـاءين امـرأ  قاامـة األب( فهـذا أيضـاً كـذلك يطـابق إما أن يرفا ممي أ:

 منعوت  أ أربعة من عشر .
 وإما أن ال يرفا مميق  املوصوف فيطابق موصوف  أ اثنتني من مخسة:  ب:

 واحد من الرفا والنصم واجلر.
 وواحد من التعريف والتنكري.

 واجلما والتذكري والتلنيث فكالفعل:وأما أ اامسة البواقب  أع  األفراد والت نية 
 فإن أسند إىل مؤنث أنث  وان كان املنعوت مذكراً  حنو: )ر ل قاامة بنت (.

هذه القرية الظامل أهلهاوإن أسند إىل مذكر ذكر وان كان املنعوت مؤن اً  حنو: 
(83). 
)مــررت وإن أسـند إىل مفـرد أو م ــا أو جممـوأ أفـرد وان كــان املنعـوت خبـ ف ذلــك  حنـو 

 بر ل أو ر لني أو ر ال قاام أخو  أو أبوااا أو أصدقا هم(.

 املصدر النعا
إذا كان املصدر نعتاً لـقم اإلفـراد والتـذكري أ الكـل  حنـو: )امـرأ  ررـين  ور ـل « قاعدة:»

 ررين  ور ال ررين( وهكذا.

 االتباع والقطع
م  والقطــا فيجــوز إذا كــان املنعــوت وارــحاً  ــاز أ النعــت االتبــاأ كمــا تقــد« قاعــدة:»

                                                        
 .75سور  النساء:  (83)
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الرفـا والنصــم  فلــك ث ثـة أو ــ  أ: )الكــرمي( مـن قولــك: )مــررت بقيـد الكــرمي( إذا كــان زيــد 
 وارحاً بدون هذا الوصف  وكذلك إذا تكررت النعوت.

 ـ التوكيد2
 
ال اين من التوابا: التوكيد  وهو يفيد كـون املتبـوأ علـين ظـاهر   لرفـا سـهو أو « قاعدة:» 

 و: ) اءين زيد زيد(.اشتبا  أو جماز  حن

 أقسام التأكيد
 ينقسم التلكيد إىل قسمني:« قاعدة:»

التلكيـد اللفظـب  وهــو مـا كـان بلفــ  املتبـوأ كمـا تقــدم  أو مبرادفـ   حنـو: )رأيــت  األول: 
 إنساانً بشراً(.

ــــــد اللفظــــــب أ اجلملــــــة أيضــــــا  حنــــــو:  ــــــك فــــــأوىلوأييت التلكي مث أوىل لــــــك  أوىل ل
فأوىل

(84). 
 تلكيد املعنوي  وهو: النفس والعني  ويتصل ملما رمري ير ا إىل املؤكد:الالثاين: 

 فان كان للمفرد اابق  حنو: )زيد نفس ( و)هند عينها(. : 1
وان كان للم ا أو اجملموأ  بء ملما بلفـ  اجلمـا مـا تطـابق الضـمري  حنـو: ) ـاءين : 2

 القيدان أنفسهما  واغندات أنفسهن(.

 كال وكلتا و..
 يستعمل )ك ( و)كلتا( لتلكيد الت نية.« قاعدة:»

 و)مجيعاً( و)ك ( و)عامة( للجما أو ذي األ قاء.
 حنو: ) اءين الر  ن ك اا(  و)خلق هللا األشياء مجيعها(  و)اشرتيت العبد كل (.

 أتكيد النكرة
                                                        

 .35و 34سور  القيامة:  (84)
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 ال  وز أتكيد النكر  إال ما الفااد   حنو: )حتمل  القلفاء حوال اكتعا(.« قاعدة:»

 التأكيد بعد أمجع ومجعاء
 أكدوا بعد أمجا بـ : )أكتا فلبصا فلبتا(.« قاعدة:»

 وبعد مجعاء بـ: )كتعاء فبصعاء فبتعاء( وكذلك أمجعني ومجا.

 أتكيد الضمري
إذا أريد أتكيد الضمري املتصل املرفوأ ابلنفس أو العني  فال زم أن يكون بعد « قاعدة:»

 م أنفسكم(.الضمري املنفصل  حنو: )قوموا أنت
الضــمري املنفصــل املرفــوأ يؤكــد بــ  كــل رــمري متصــل  مرفوعــاً أو غــري   حنــو: « قاعــدة:»
اسكن أنا

   و)أكرمتك أنت(  و)مررت بك أنت(.(85) 
إذا أريد أتكيد الضمري املتصل أتكيداً لفظيـاً   ـم إعـاد  مـا اتصـل بـ   حنـو: « قاعدة:»

 )إنكم إنكم(.)بك بك(  وكذلك احلروف غري اجلوابية  حنو: 
 

 ـ عطف النسق3
 ال الث من التوابا: عطف النسق  وهو العطف ابحلروف اآلتية  وهب عشر : « قاعدة:»
ـ الواو: وهـب للجمـا مطلقـاً  مقـدماً أو مـؤخراً أو مقـارانً علـين املشـهور  حنـو: ) ـاء زيـد 1

 وعمرو(.
ها أهنـا تعطـف مـا ـ الفاء: وهب للرتتيم ب  مهلة  حنو: ) ـاء زيـد فعمـرو(  ومـن خواصـ2

 ليس صلة علين الصلة  حنو: )الذي يطري فيغضم زيد الذابب(.
 ـ ص: وهب للرتتيم ما املهلة  حنو: ) اء زيد ص عمرو(.3
 ـ ح : وهب لعطف البعض علين الكل  وتفيد قو  أو رعفاً حنو:4
 قهرانكم حىت الكماة فأنتم         هتابوننا حىت بنينا األصاغر  

                                                        
 .35سور  البقر :  (85)
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 تريري واإلابحة والتقسيم واإلملام والتشكيك ومبعا الواو.ـ أو: وهب لل5
حنــو: )تــقوج هنــداً أو أختهــا(  و)اقــرأ فقهــاً أو حنــواً(  و)الكلمــة اســم أو فعــل أو حــرف(  

وإان أو إايكم لعلى هـدى أو يف ضـاللو
لبثنـا يومـاا أو بعـ  يـومو (86)

  و) ـاء (87)
 اا فة أو كانت غا قدراً(.

 قسمني:ـ أم: وهب علين 6
املتصـــلة  وهـــب العاافـــة بعـــد اـــق  التســـوية الداخلـــة علـــين مجلـــة أ  ـــل املصـــدر   األول: 

سواء علينا أجزعنا أم صـربانحنو: 
  أو بعـد اغمـق  الـ  يطلـم ملـا ولم التعيـني  حنـو: (88)

أقريب ما توعدون أم جيعل له ريب
(89). 

ال ريــب هــذ  إحــد  اغمــقتني  حنــو املنقطعـة  الــ  مبعــا )بــل(  وال يتقــدم علـين الثــاين: 
أم يقولون افرتاه  فيه من رب العاملني

(90). 
 ـ إما: ابلكسر مبعا أو  حنو: )تقوج إما هنداً وإما أختها( والشاهد أ إما ال انية.7

 وقد يستغا عن إما بـ )أو(  حنو: )قام إما زيد أو عمرو(.
 ول/  حنو: ) اءين زيد ال عمرو(.ـ ال: وهب لنفب احلكم عن ال اين بعد إثبات  لأل8

 وتلب النداء واألمر أيضاً  حنو: )اي بن أخب ال ابن عمب(  و)اكرم زيداً ال عمراً(.
 ـ بل: وهب لإلرراب عن األول  حنو: ) اءين زيد بل عمرو(.9

 واملشهور ان   عل األول كاملسكوت عن  وي بت اجملبء لل اين  وفي  أقوال أخر.
ــ لكــن: وهــب للع10 طــف بعــد النهــب أو النفــب  حنــو: )مــا رــربت زيــداً لكــن عمــراً( أي ـ

 رربت   و)ال تضرب زيداً لكن عمراً( أي اررب .
 وأييت بعد اإلثبات  حنو: )قام زيد لكن عمرو مل يقم(.

 العطف على ضمري الرفع

                                                        
 .24سور  سبل:  (86)
 .19سور  الكهف:  (87)
 .21سور  إبراهيم:  (88)
 .25سور  اجلن:  (89)
 .38  37سور  يونس:  (90)
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  وز العطف علين رمري الرفا املتصل بدون شبء  حنو: )رربت وزيد(.« قاعدة:»
كنـــتم أنــتم وآابئكـــماد  الضـــمري املنفصــل أو غـــري : حنــو لكــن الغالـــم إعــ

مـــا  و(91)
أشركنا وال آابؤان

(92). 

 العطف على ضمري اجلر
الذي تسـائلون بـه إذا عطف علين الضمري اجملرور مل يلقم إعاد  اجلار: حنـو: « قاعدة:»

واألرحام
(93). 

فقـال  ـا ولـ ر لكن الغالم إعادت  وهو املشهور  حنو: 
نعبـد إ ـك وإلـه   و(94)

آابئك
(95). 

 عطف الفعل على الفعل
لنحيي به بلدة ميتاا ونسقيه وز عطف الفعل علين الفعل  حنو: « قاعدة:»

(96). 
فـأثرن فـاملغريات صـبحاا وعطف الفعل علـين شـب  الفعـل  وابلعكـس  حنـو: 

(97)  
خيرج احلي من امليا وخمرج املياو

(98). 

 حذف حرف العطف
ذف العطـــف أ بعـــض املـــوارد  حنـــو: )تصـــد  ر ـــل مـــن دينـــار  مـــن  ـــوز حـــ« قاعـــدة:»
 درا (.

                                                        
 .54سور  األنبياء:  (91)
 .148سور  األنعام:  (92)
 .1سور  النساء:  (93)
 .11سور  فصلت:  (94)
 .133سور  البقر :  (95)
 .49سور  الفرقان:  (96)
 .4-3سور  العادايت:  (97)
 .95سور  األنعام:  (98)
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 ـ البدل4
 الرابا من التوابا: البدل  وهو التابا املقصود مبا نسم إىل متبوع .« قاعدة:»

 أقسام البدل
 ينقسم البدل إىل أربعة أقسام:« قاعدة:»

 ءين أخوك زيد(.بدل الكل من الكل  وهو املساوي للمبدل من  أ املعا  حنو: ) ا .1
 بدل البعض من الكل  وهو الذي كان بعض املبدل من   حنو: )رأيت زيداً و ه (. .2
 بدل االشتمال  وهو الدال علين معا أ متبوع   حنو: )أعجب  زيد علم (. .3
 بدل املباين  وينقسم هذا إىل: .4

 ما يقصد متبوع  كما يقصد هو  ويسمين بـ )البداء(  حنو: )حبيب  قمر مشس(. أ:
واىل مــاال يقصــد متبوعــ  بــل يقــا منــ  اشــتباهاً  ويســمين )بــدل الغلــط(  حنــو: )رأيــت  ب:

 ر   امرأ (.
وزاد بعضــهم خامســاً  وهــو الكــل مــن الــبعض  ومــال إليــ  الســيواب  وقــد   ــل لــ  بنحــو: 

 )لقيت  غدو  يوم اجلمعة(.

 بني الظاهر واملضمر
ضـمر مـن الظـاهر  وإبـدال الظــاهر  ـوز إبـدال الظـاهر مـن الظــاهر  وإبـدال امل« قاعـدة:»

 من رمري الغاام.

 إبدال الظاهر من الضمري احلاضر
 ال يبدل الظاهر من رمري احلارر إال أ ث ث صور:« قاعدة:»
تكون لنا عيداا ألولنـا بدل الكل من الكل ما اإلحااة القمانية أو األ قااية  حنو: : 1
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وآخران
(99). 
 يت  حلمب مضاعاً(.بدل االشتمال  حنو: )وما ألف: 2
 بدل البعض من الكل  حنو: )أوعدين ابلسجن واالداهم ر لب(.: 3
 

 بدل الفعل من الفعل
يضـاعف لـه  ومـن يفعـل ذلـك يلـق ااثمـاا يبدل الفعل من الفعـل  حنـو: « قاعدة:»
العذاب

(100). 

 البدل من اسم االستفهام
ستفهام علين البـدل  حنـو: إذا أبدل من اسم االستفهام  و م دخول اق  اال« قاعدة:»

 )ما تفعل خرياً أم شراً(  و)من رربت أزيداً أم عمراً(.
وكذلك إذا أبدل مما رـمن معـا الشـرط  و ـم دخـول حـرف الشـرط علـين البـدل  حنـو: 

 )مهما تصنا إن خرياً وإن شراً(.
 

 ـ عطف البيان5
للصفة أ إيضاح  ااامس من التوابا: عطف البيان  وهو التابا اجلامد املشب « قاعدة:»

 متبوع  وعدم استق ل .

 تطابق عطف البيان مع متبوعه
 يطابق عطف البيان متبوع  أ أربعة من عشر   كما تقدم أ النعت.« قاعدة:»

 بني عطف البيان والبدل
                                                        

 .114سور  املااد :  (99)
 .69-68سور  الفرقان:  (100)
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قـالوا: كـل اسـم يصــلح لكونـ  عطـف بيـان يصــلح لكونـ  بـداًل  حنـو: )رــربت « قاعـدة:»
 ضهم من ذلك صورتني يتعني فيهما أن يكون عطف بيان:أاب عمرو زيداً(  واست ا بع

أن يكــون التــابا مفــرداً معرفــة معــرابً واملتبــوأ منــاد   حنــو: )اي غــ م يعمــرا(  فــ   األوىل:
 ـوز أن يكــون )يعمــر( بـدال  ألنــ  أ قــو  تكريـر العامــل  وإذا كــان )يعمـر( بــدالً كــان منــاد  

 فيلقم رم .
اً عـــن )ال( واملتبـــوأ مـــا )ال( وقـــد أرـــيف إليـــ  صـــفة مـــا أن يكـــون التـــابا خاليـــ الثانيـــة:

 )أل(  حنو: )أان الضارب الر ل زيد(.
ألنــ  لــو كــان بــدالً لكــان التقــدير )أان الضــارب زيــد(  وهــو ال ــوز ألن الصــفة املقرتنــة بـــ 

 )أل( ال تضاف إال ملا في  )أل( أو حنو   فتلمل.
 

   
 

 اب  وهللا اغادي إىل الصواب.وهذا  خر ما قصدان إثبات  أ هذا الكت
سبحان ربك رب العق  عما يصفون وس م علين املرسلني واحلمد هلل رب العـاملني  وصـلين 

 هللا علين  مد و ل  الطيبني الطاهرين.
 

 كربالء املقدسة                                                        
 ن املهدي احلسيين الشريازيحممد ب                                    
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 الفهرس

 
 3 الناشر كلمة

 5 املقدمة

 6 النحو علم

 7 والك م الكلمة

 7 االسم

 8 الفعل

 8 احلرف

 8 الفعل اسم

 9 الفعل أقسام

 9 األفعال لتصات

 10 اإلعراب

 10 املفرد االسم إعراب

 11 الت نية إعراب

 11 اجلما إعراب

 11 الستة األااء إعراب

 12 املضارأ الفعل إعراب

 12 املعتل إعراب

 12 أشب  وما املقصور إعراب

 12 املنقوص إعراب

 13 البناء

 13 األااء بناء
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 14 لاألفعا بناء

 14 والنكرة املعرفة

 14 النكر 

 15 املعارف

 15 الضماار

 15 املسترت الضمري

 16 الوقاية ننو 

 17 الشلن رمري

 17 الضماار تعددت إذا

 17 الَعَلم

 17 واللقم والكنية االسم

 18 العلم أقسام من

 19 اإلشار  اسم

 19 ااطاب وكاف التنبي  هاء

 19 املوصول

 20 االاب املوصول

 20 أخر  موصوالت

 20 الصلة

 20 وال م األلف

 21 املرفوعات

 21 الفاعل

 21 الفعل أتنيث

 21 ومجع  الفعل ت نية

 22 التلنيث ترك

 22 وأتخري  الفاعل تقدمي
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 23 مفرداً  الفاعل يكن مل إذا

 23 اخلرب و املبتدأ

 23 اارب وتنكري املبتدأ تعريف

 24 اارب علين املبتدأ تقدمي

 24 اارب أقسام

 24 واارب املبتدأ حذف

 24 الوصفب املبتدأ

 25 الفاعل انئب

 25 املفاعيل تعددت إذا

 25 الفاعل عن للنيابة يصلح ما

 26 النواسخ

 26 وأخواهتا كان .1

 27 اارب ونصم االسم رفا

 27 اارب تقدمي

 27 التامة األفعال

 28 كان لتصات

 29 املقاربة أفعال .2

 29 عسين أحكام من

 30 القلوب أفعال .3

 30 العمل عن اإللغاء

 30 العمل عن التعليق

 30 هم

 32 ابلفعل املشبهة احلروف .4

 32 االسم تقدمي

 32 الكافة ما
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 33 ابلفتح أن

 33 ابلكسر إن

 33 الو هني  واز

 34 والترفيف الل علين العطف

 34 للجنس النافية ال .5

 34 ال اسم إعراب

 34 اارب وإسقاط االستفهام اق 

 35 بليس املشبهتان وال ما .6

 35 وال ما أ يشرتط ما

 35 ما اسم علين املعطوف حكم

 36 الت

 36 االشتغال

 36 عن  املشغول حاالت

 37 االشتغال أ الضمري

 38 نازعالت

 38 منهما كل إعمال

 38 عام ً  أالت إذا

 39 املنصوابت

 39 املفاعيل

 39 ب  املفعول .1

 39 ب  املفعول أتخري

 40 ب  املفعول نصم

 40 املتعدي الفعل

 40 ال زم الفعل يتعد  كيف

 40 واملفعول الفعل
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 41  ااق يعلم ما حذف

 41 املطلق املفعول .2

 41 املطلق املفعول ينصم الذي

 41 املطلق املفعول ومجا ت نية

 42 العامل حذف

 42 ل  املفعول .3

 42 ل  املفعول أقسام

 43 في  املفعول .4

 43 الظرف أقسام

 43 مع  املفعول .5

 43 الواو بعد الواقا السما أقسام

 44 امللحقات

 44 ااافض بنقأ املنصوب .1

 45 اجلار حذف إذا

 45 املست ا .2

 45  من املست ا

 46 االست ناء أدوات

 46 املست ا أقسام

 47 االست ناء تعدد إذا

 47 احلال .3

 47 احلال أ يشرتط ما

 48 احلال ذي أ األصل

 48 احلال ذي عن احلال أتخر

 49 إلي  املضاف عن احلال

 49 احلالية اجلملة
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 49 احلال حذف

 51 التمييق .4

 51 املميق

 51 االسنادية واجلملة التمييق

 51 التعجم وصيغة التمييق

 51 التفضيل وأفعل التمييق

 52 التمييق  ر

 52 العدد أااء مميق .5

 53 و)كذا( و)كلي( )كم( : امللحقات

 54 املناد  .6

 54 النداء حرف حذف

 54املناد  إعراب

 55 اببن املوصوف املناد 

 55النداء ي زم ما

 55 املناد   با

 56 املتكلم ايء إىل املضاف

 56 املناد  أين 

 56 املندوب املناد 

 56 الرتخيم

 56 االختصاص

 57 التحذير

 57 العوامل

 58 املصدر :1

 58 املصدر عمل

 58 املصدر أريف إذا
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 59 واملفعول الفاعل ااا :2

 59 الفاعل اسم

 59 الفاعل اسم عمل شرط

 60 املبالغة صيغة

 60 املفعول اسم

 60 املشبهة الصفة :3

 61 ومعموغا الصفة

 61 التعجم :4

 62 التعجم فع  من  يصاغ ما

 62 التعجم فع  من  يصاغ ال ما

 62 ومعمول  التعجم فعل

 62 التفضيل :5

 62 التفضيل أفعل أحوال

 63 الظاهر واالسم التفضيل افعل

 63 التفضيل أفعل معمول

 64 وبئس نعم :6

 64 الذم أو ابملدح املرصوص

 64 املرصوص حذف

 64 ساء

 64 والذم املدح إلفاد  يصلح ما

 65 حم وال حم

 66 األفعال أااء :7

 66 الفعل اسم عمل

 66 واملعرفة النكر  الفعل اسم

 66 املضارأ فعل :8
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 67 املضارأ نواصم

 68 املضمر  أن

 69 املضارأ  وازم

 69 املقدر  نإ

 69 اجلازمة األااء

 70 واجلقاء الشرط

 71 والفاء اجلقاء

 71 اجلاران

 71 اإلرافة :1

 71 اإلرافة أقسام

 72 إلي  املضاف

 72 واملضاف أل

 72 إرافت   وز ال ما

 72 والتذكري التلنيث اكتساب

 73 االسم وأقسام اإلرافة

 73 واالرافة أين 

 73 إلي  واملضاف املضاف بني الفصل

 74 إلي  املضاف أو املضاف حذف

 74 املتكلم الياء إىل املضاف

 75 اجلر حروف :2

 75 اجلر حروف معاين

 77 اجلار حذف

 77 اجلر وحروف الكافة ما

 77 اجلر حروف متعلق

 78 التوابع
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 78 النعت ـ1

 78 النعت أقسام

 78 املنعوت ما النعت تطابق

 79 النعت املصدر

 79 والقطا االتباأ

 80 التوكيد ـ2

 80 التلكيد أقسام

 80 و.. وكلتا ك 

 80 النكر  أتكيد

 81 ومجعاء أمجا بعد التلكيد

 81 الضمري أتكيد

 81 النسق عطف ـ3

 82 الرفا رمري علين العطف

 83 اجلر رمري علين العطف

 83 الفعل علين الفعل عطف

 83 العطف حرف حذف

 84 البدل ـ4

 84 البدل أقسام

 84 احلارر الضمري من الظاهر إبدال

 85 الفعل من الفعل بدل

 85 االستفهام اسم من البدل

 85 البيان عطف ـ5

 85 متبوع  ما البيان عطف تطابق

 85 والبدل البيان عطف بني

 87 الفهرج
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