ء
حمدا لمن رفع وحفض وبط وقبض وأتقن وأحكم وعلم الإنسان ما
لم يعلم ،والصلاة واللام على النعوت قي حير كتاب ،الخصوص
بالئام المحمود وفصل الخaلاب.

وبعدت فهذا مختصر في الإعراب مقتصر على الخلاصة والثبات
جعله اممه نافعآ لن ءلالعه ،مفيدا لن تصفحه وراجعه ،سميته (ملم
الهلالآب فى فواعد الأعراب) ،نمى أن يوافق الأمم المنى ولم إكن من
أنولع العمى ،وعلى الله الاتكال في جميع الشؤون والأحوال •
 ٠ع لامات الإعراب الأصلية والفرعية:

علامة الإعراب إما حركة ،أو مسكون ،أو حرف ،أو حيف .،وص

أصليه وفرعيه ،فالعلامات الأصلية أربع وص ت (الرقم والصب والخفض
والجزم):
فالوغ يكون بالضمة ،والصب بالفتحة ،والخفص بالكرة،
والجزم بالكون.

واكنوين صمتان وفتحتان وكرنان وتعريفه[ :نون ساكنة رائدة تتح
آحر الأمم لفظأ ،وتفارقه حطآ ووففآ] ،والعلامات الفرعية ،أي :الاتبة

عن الأصلثه بة دهم[ •،الواو والياء والألف والون والحيف والفتحة
حالة الكسر ،والكرة حالة المح] ،والإعراب; هو تغر حركة الحرف

الأحير من الكلمة ،مثال) ذلك( ;،حاء صالح ،ورأيت ،صالحآ ،ومررت،
بصالح) ،فصالح بالمثال ،الأول ،مرفؤع ،وبالثاني متصوب ،وJالثالنا
مخفوض.

والسجب في هذا التغير هو العامل الداحل على لفنل صالح ،فالعامل

بالمثال الأول عامل رفع ،وبالثام ،عامل نص_ا ،وبالثالث ،عامل حفض.
*أمام الكلمة:
الكلمة تترك ،من الحروف الهجائية الي أولها الألف ،وآحرها الياء،
والجملة تتركي ،من الكلمات ،،وأق ام الكلمة ثلاثة وهم[ *،فعل واسم
وحرف:]،

زالفعز،ت ما يدل عف معكى مستقل وزمن ،مثز،ث [علم• يعلم• اعلمء
وهو يتشكل من ثلاثة أحرف لغاية متة مثل؛  ١علم' أكرم• اجتمع.
استخرج).

والأمم :ما يدل على معنى مستقل بلا زمن مثل ت [محمل .أمد.
كتاب] وهو يتشكل من حرف واحد لغاية سبعة مثل[ :الهاء] من [به .هو.
رجل ّ حصان .مفرحل .زعفران • إسماعيل] •

والحرف •' محا لا يدن على معنى مستقل فى نف ه ،بل هوآلة لغيره ٠

فإذا لحل ^ ،الفعل أو الأمم لكن له معنمح ،غير ستقل مثل ت [لم < ،مح،ء،
وهويتشكل من حرف واحدلغاية حمسة ،مثل• [اللام] من االاائ،ا ءفى*
«ءالى» «لولأ» االكن»ؤ

[تنبيه] ت الفعل يقبل علامات الإعراب حميعها سوى الخفض

والتنوين ،والأمم يقبلها حميعآ عدا الجزم ،والحرف يقبلها جميعا' حلا
[تمرين] ظهر الحق .أحس الله إليك .اجتمع المجلل .امتحجز
الهلين .يد شلأ■) .رجل عجراء .ساعد ئوؤ • جمجمة كبيرة .زعفران

جيد • إسماعيل مريض • أأنت نائم • قد <لإو<لي؛علكر  .إلى أين ذهاثلث • ،إذ
ما تتعلم تتقدم .حض المعلم لكن التلميد لم يحد.

 ٠ب حث الفعل [تميم الفعل إر ماض ومضالع دأم •
الفعل ثلاثة أنولع وص! [ماض .مضاؤغ .أم] '•
فالماصي ت ما ئد على زمن \تو0ب ،وانقضى ،وعلامته أ 0يقبل [تاء
التأنيث الساكنة] في آحرْ مثل •' [جاءت نينب] •

والمعايع ت ما ئد على الحال أو الاستقبال ،وعلامته أن يقبل
[السين] أو [موف] في أوله مثل• [ؤّثتمل ألتعهاث ه • ؤ تنف أثثعفئ

٠٣
والأمر• ما ئد على الاستقبال فقط ،وعلامته أن يقبل [ياء المؤنثة

المخاطبة] فىآحرْ مثل[ :ؤنبمثآءُضه] •

[تمرين] حر المكثت بالكلام • رح المقل منه .يستريح المعتزد
عن الماس ■ يتعب المخالط لهم • أجمل في العللب اتمم• في العمل.
 ٠ص يغة الأفعال!

بجغأ الفعل  ٤^٠١^ ٠١١من الماضي بزيادة حرف من حروف  ،المضارعة
٧

في أول الماصي ،وذلك الحرف المزاد مفتوح في الفعل الثلاش والخماس
والمداص ،مضموم في النعل الرباعي •

وحروف الفارعة أربعة وهي ت ®الهمز والنون والياء والتاء ،،يجمعها

لفظ ®أنيت ،،مثاله! أذمب للبستان نجتمع للطالعة .ي تخرج التلميد
الخأله .نقدر اى رجاه

والفعل المضائ إذا تجرد عن الناصب والجازم لهو مرفؤج قي جمح

الأحوال • ؤبميغ فعل الأمر من الضاؤع يحيف حرف المضارعة من أوله
ثم بملر ،فإن كان الفعل مدوءا بحرف ساكن يزاد همزا في أوله ،همان كان
مدوءا بحرق متحرك يبقى على حاله.

مثال المبدوء بحرف ساكن (إذب) من (يذهب) و (استخرج) من
رستخرج)•

ومثال المدوء بحرف متحرك ردحرج ،بن رييحرج ،و رمح ،بن
ريفرح•،
تتمرينء ت يحب المرء من أحثه ،ؤيحس لن أحسن إليه .يذهب
المال إذا ذهب صاحبه  .تصفو المحبة إذا صفت القلوب .أحس إلى كل

أحد يحسس إليلئا كل أحد ،وجامل الناس يجاملرك •

 ٠ا لفعل الصحح والمعتل ت
الفعل الصحيح ت ما سلمتر أصوله س حروف العلة التي هي
(الألف والواو والياء) مثل ت ذهب يذهب ،حلس يجلس.

والفعل المعتل! ما كان أحد أصوله حرف علة ،وهو إما أل يكون

معتل الأول نحو وعد يعد ،ولع يولمر ،وهذا يسمى مثالا أو معتل الوسهل
٨

نحو :محال يقون ،؛ ،^١٤وهذا يس أجوف أو معتل الأحر نحو :رمحي
يرض ،غزا يغزو ،رمي يرمي ،وهدا بمس ناتحآ•
ولا تظهر الضمة على حروف العلة جميعها بل تندر فلا تظهر على

الألف للتعذر ،ولا تظهر على الواو والياء للثقل• ؤإذا دخل ناصب على
الفعل  ٤^ ١٩٥٠١١المعتز الأحر تفلهر الفتحة على المعتنإ بالواو والياء للخمة،

وتقدر على المعتز بالألف نحو لن يغزو ،لن يرس لن يرضى ،ؤإذا لحل
جازم عليه يحذف حرف العلة منه مثل لم يغز ،لم يرم ،لم يرض •
(نمرين) :إذا احتس الطر يحصل الجدب .يسمو الإنسان إذا رقى

بالمعارف • محلى الجم وتبمى الروح • الحز يولي الجميل ؤيرصى بالقليل
ؤيحفوؤيشل•

 ٠ا لفعل اللازم والمتعدي:

الفعل اللازم • ما يكتفى بفاعله وتتم به وبفاعله الجملة نحو :مات
حالي,

رالمتحذي :ما لا يكتفى بفاعله بل يتعدى لمفعول به نحو صرب

المعلم التلميد ،فإذا لم يذكر التلميد الذي وير عليه الضرب فلا تتم الجملة
بل تبقى ناقصة غير مفيدة.

وعلامة الفعل المتعدى أن يقل هاء الضمير في آخره نحوت ضربه.
دحرجه .انتثلزه .استخرجه .ولا يقال ماته؛ لأنه لازم إلا إذا شدد عيزرا،
( )١عض الفعل الحرف الوسهل منه ،فأول كل حرف من الفعل يمي فاء الفعل،
والثاني عن الفعل ،والثالث ،لأم الفعل  Lljعلى كلمة«فعل».

النعل أونني بأوله همز فيقال موته وأماته.
تسه] • يتعدى الفعل اللازم بحرف الجر مثل ذمي به .انقعلعت
عنه.

تتم.ينا ت ج—اء الحز وزهق الباطل .فلمق المرء ربه .أتيت
بم.هلالوواائ١ ،

 ٠ا لفعل المعلوم د.المجهول •

الفعل العلوم ت هو الذي يذكر بعدم فاعله نحوت (نهم التلميد

الدرس ؤيفهئه ،دحرج رشيد الحجر ؤيدحرجها ^^١ .صالح المقية
ؤيقتحمها  ١امتخرج محمد المسألة ويستخرجها) .
والفعل الجهول ت ما يحن .ف فاعله ؤيقام المفعول به مقامه ؤيمى
حينثل .نائب فاعل ٠

فإن كان الفعل ماصيآ صم أوله وك

ر ما فبل أحره ،ؤإن كان

مضارعآ صم أوله وفح ما قل)حرْ مثاله:

الدرس ويفهم .دحرج

الحمم ؤيدحرج .اقتحمت المقبه وتقتحم  ٠اس تخرجت الم

ألة

ونتخرج].

[تشيه] :قل .ورد في اللغة بحص أفعال مبنه للمجهول س أصل

الوصع٠نهات ت"صزند ،لحم ،وثلج ،دأغثىعل؛ه ،ددلحمل؛هء•
[تمريزآ :كما تدين تدان .س نعل خيرا يكاشء عليه  ٠وس نعل شرا
يجارى به• بمفلر الفرج إذا حز الضيق .يحفر بالخلم س يحرم لذة النوم
يوصف ا بمكارم الأخلاق س اتمف بالأدب ؟

 ٠الميتي والمعرب من الأفعال؛
المني هو الذي لا يتمر بتص الراكب بل محقى على حالة واحدة
والمع^اي^ هو الذي يتغير بتعمر المراكسب •

والمي من الأفعال الماضي والأمر ش جمح الأحوال ،والمفايع
إذا اتصلت ُه نون التوكيد ثيلق أو حقيقة أو نون الإناث.

و\و\ضي يى عر القح إذا كان طردا أو ض ئاله [جا; الأجل
وحضزت المرأة ،والاجلأن ذما والمرأتان قامتا] .ؤيفم'إذا كان جمعآ
مذكرا مثاله! [قاموا] ؤيسكن إذا كان جمعآ مونثآ مثاله ت ذمص.
والأمر• يبنى على المكون امثاله اذم ،يا رجل* والضاؤع المملة
به إحدى نوني التوكيد يبنى على الفتح في حالتي الإفراد والشية تذكيرا

وتأنيتآ مثاله ت الأجل يكتى ؤيكتص ،وارجلأن يكتباف ؤيكتباذ ،والمرأة
محن ومحن ،والرأ-ان تكتائ ومحاق.
والماؤع الممالة به نون الإناث يثنى على الكون مثاله ت النوة

يذمى ،أما الخرب من الأفعال فهو الضائع الذي لم تتصل به نونا
التوكيد ولا نون الإناث وهو يعرب؛ لأنه يتغير آحره من ارح إر النصب
إر الجزم نحو :يجتهد التلميذ ،ولن يجتهد ،ولمايجتهد-

(تيه) :الأصل في الفعل الضائع الرمع أن يرفع يالقمة ؤينوب
عنها ثبويت ،النون في الأفعال الخمسة.
(تمرين-■،

يمارغذممزب

أن

وي__ضرينيالأف _—-اني

يجد من حد• ءؤكث؛ااةبجه.

 ٠ا لمتصرف من الأفعال والجامد وناتص التصريف:

المتصرف من الأفعال ت ما يأتي منه ماض ومضاؤع وأمر مثل ت أكرم
يكرم أكرم.

والجامد '.ما يأتي منه فعل واحد سل مثل ت *عسى بس تم حتدا
ليس هب ا) ٠

وناقص التصريف • ُا يأتي منه فعلان مثل • أزال يزال • بؤح محرح •
يدر ذرأ •

رنمرين • ،ذرهم في حوصهم يلمون • ؤ قسي آس أن ؟4؛ المج • 4

ؤلمنأ'لإرأنمزأو-جوهآؤز ه  ،نغم الرجل نيد • ض المتكلم عمرو• ولا
<,تأو0سمه•
 ٠ن واصب الفعل الضاؤعت

الأصل في نصب الفعل الضارع أل يكون بالفتحة ؤيتوب عنها
حيف النون في الأفعال الخم ة ،وهو ينصب إذا لحل عليه أحد الحروف
الناصة ،ومن الحروف الناصة ما ينصب الفعل الضارع بياته وما ينصبه
بالواسهلة ،فالل»ى ينصه بياته أربعة وهي *أل .لن .إذل .كيء فتقول في

يعلم أل يعلم ،لن يعلم ،إذف يعلم ،كي يعلم•
والن.ى يتصه بالوامهلة محمتة  Iحمسة منها بأن مضمرة بعدها وحوبآ

وواحد بعدها جوازا ،فالخم ة التي تنصب الضارع بالواسهلة وجوبآ.

أولها • لأم الجحود وهو المسبوق بكون منفي نحو ما كان صالح

ليسرق ولم يكن ليكدمب ٠

الثاني :أو الي يمعنى اإلى» أو ءإلأ' ا نحو :اجتهد أو تمل ،إلى
المقصود تقديره إلى أ 0تمل نمس المتهم أز تظهز براءته ،تقديره إلأ أن
ظهر•

اكالث« :،حش» نحو :وغإ س راثو ه.
الراع :فاء السة المسجونة بنفي أو ؤللب أو نهى أو استفهام أو نمى
أو ترج أو عرض أو تحضيفى أو دعاء نحو :لم يزيغ فيحصي .ازرغ
فتحصد  ٠لا تجادل الأحمق فيؤذيك" هل أحن 0لى فأحسن إليك  ٠لمتن،

لي مالأ فأحج منه • ضز أراجع العالم فيفهمنى .ألا تنزل عندنا فتصيب
حيرا  ٠هلا أحسنت إلى رفيقاك فيثكزك  ٠رب وفقنى فأعمل صالحآ.
الخامس :واو المعية نحو :لا تنه عن •حلق وتأتل مثله ٠أما الواحد

الذي ينمب الفعل الضائع بأن مقمرة جوازا هو لأم التعليل نحو:

حمرت لأسمع الدرس أو لأذ أسمع الدرس ٠
(تمرين) :لن تباخ الجد حتى تلص الصبر .احدر أن تقول مرا •

ألتثسن عن بهأه .أتيت المدرسة
إذن واض نرمهم بحرب.
مأترأالخلمَ• ؤمحألإآلأثضؤأذَثِكفييم.
 ٠ج وازم الفعل الضائع:

الأصل في جزم الفعل الضاؤع أن يكون بال كون ،ؤينوب عنه

حيف الون فى الأفعال الخمسة وحيف حرن ،العنة في الأفعال المحتلة،
وهو يجزم إذا يحل عليه إحدى الأدوات الجازمة [والأدوات الجازمة]
نسمان ت فم يجزم فعلا واحدا وهو أربعة أحرف *لم• لما .لأم الأمر.
١٣

لا الناهيةا؛ مثاله * تلم يحققن سعيد درسه  ٠لما يحمحمث محمد من سفره .
ؤ شق ذ/سؤ تن ئئءا .لا تقعد عن طلب الرزق].
ونم يجزم فعلين يمي الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاءه
وهو هذان الحرفان (إن .إذما) وهدم الأسماء وهي ت (_ • ما .مهما .

متى .أيان .أين .أز .حيثما .أؤ .إذا في الشعر خاصة على طريق
الجواز) .

ثم إن للشرط كلمات أنم لكنها لا تجزم وهي ' (لو • لولا• لوما ٠
أما .لما .كلما ؤ إذا في الثر) وقد يجزم الفعل المفارع إذا وقع جوابآ
للأمر كقوله ت [أحس إلى الناس تتعبد قلوبهم] .

[تشيه] الفعل المفارع

المعاعف ،ل  ،إذا فث ينلهر فيه الجرم

مثاله ت (لم يمدد) ؤإذا بقي مدغمآ ودخل عليه جازم فإن كاذتا عينه
مضمومة فيجوز فيه الحركات ،الثلامث ،مثاله ت (لم يمد .لم يمد .لم يمل)

ؤإن كانت ،عينه مفتوحة أو مكورة فيجوز فيه الفتح والكر مثاله ( Iلم

بمص ؟ لم يعص .لميفئ .لميفئيم) لكن امتعماله في الفتح أكثر كقول أبي
العلاء المعري I

وظن ب

ائر الإخوان ش نا

ولا ت أمن عل ى س ف زادا

ثم ^ ١التش ّ اكان ^ الأزل بالكسر لأن \و1ش إذا زك ثحر'ك
بالكر مثل ت ؤإن]نغأ نعقره ثم إذا كان فعل الشرط ماصيأ وجوابه مضارعآ
فلك الخيار بجزم الجواب وعدم جزمه نحوت (إن أتيتني أكرملث )،بالجزم
(\ )١دض\ءف ما كازآحره مثل.دا ,

و(أكرمك) بالرفع.

(تمرين) ت ؤأزمعي مناإيو\ ه • ؤ

بكل أحد .إذ ئكرمض أكرمك .إذ ما

أدى آويمحثُ ه • لا تثق

تتقدم • ؤ رمن ش )ممث محتل أف

يؤأ ه .مهما بلن تذلهتْ الأيام .متى تقن العمل تبلغ الأمل .أينما تكن
يأتك رزهلث .،أنى تدب تخدم وحيثما تنزل تكرم • كيفما تكن يكن
فرينك .أئ كتاب تقرأ تتقد • ؤإذا تمنك حصاصة فتجمل • ؤ ؤإث كمؤأ

مثعهرتحدؤأ سكننئرردث ءانجم ئاؤأكأداثاماثي ،هنذهءيءذنعئنا ه •
وقآ آزئدؤأ ناء محم ^\ ١شه■ ه أريك ;اثنوأ تنثنوث آة
ألص من ريهم ه•
 ٠ا لأفعال الخمسة ت

الأفعال الخمسة وتسمى؛ (الأمثلة الخمسة) ومي كل مضاؤع اتصل
به ألف اثنين مثل ( Iيفعلان وتفعلأن) أو واو جماعة مثل؛ (يفعلون

وتفعلون) أو ياء مؤنثة مخاطبة مثل(تفعلين) وهي تعرب بالعلامات الفرعية
فترسر يثبوت الون ،وتتهب وتجزم يحدفه.

(تمرين) •'

^^٠؛> مازأألإ-مئ ثغتوأ بثا ؤتحى ه •

^^ ٢٣٥منهم ه • لم يأكلا ولم يثربا • إذ تفعلكب ضرا تجدى حترا •
 ٠يحث الأمم ،تقسيم الأمم إلى مدكر ومؤنث؛

يعرف الأمم بدخول (أد) في أوله و(ااتنوين) في أحره مثل؛ (العلم
ناغ) وهو فسمان؛ مذكر ومحونث ،فالمدكر ما دن على ذكر حقيقة أو
مجازا،

ؤيثار إليه زكلمة [هدا] مثاله؛ تهدا الرحل هدا الكتاب]،

والمؤنثا ما دل على أنثى حقيقة أو مجازا ؤيثار إليه ؛كلمة (هدْ) مثاله؛

(هذه المرأة ،هذْ الشجرة) ويلحق فعله (تاء ساكنة) مثاله! (جاءت
نيب)•

وعلامات التأنيث (تاء مربوطة) في آحر الأمم مثل!

شجرة]

أو (ألف مقصورة) مثل • (ليلى • حبلى) أو [ألف ممدودة] مثل! [الحن اء
البيداء] ،يإذا حلي الأصم المؤنث عن إحدى هدْ العلامات فيكون تأنيثه

معنويا مثل ( ٠نينب  ٠مريم ■ ثمن  ٠يد) كما أن إحدى علامات التأنيث إذا
وجدت في الأمم الذكر يكون تذكيره معنويآ مثل! (حمزة .زكرياء .
بمي• ،
س■'

كل ابن أنثى ؤإن طالت ملامته

يومأ على آل ة حدباء محمول

 ٠تميم الاسم إلى مفرد ومس لجمع •
ينق م الاسم إلى [مفرد ومثنى وجمع] ؛

فالفرد :ما دل على واحد أو واحدة من كل شيء مثل( :محمد،
مجد ،لبوءة ،شجرة).

والمثتى :ما دل على اثنين أو انمين من كل شيء بزيادة(ألف ونون)
في آحرْ حالة الرلمر و(ياءلا ،ونون) حالة النصب والجر مثل( :هذان
كتابان ،هاتان رمالتان،

اشتريت ،كتابين ورمالتين ،فرأت بكتابين

ورمالتين) وهويعرب؛الملامات الفرعية وهما الألف والياء.

والجمع :ما دل على أكثر من اثنين من كل شيء وهو فسمان:
(  ) ١ياء المثنى مجا نله مفتوح وما بعده مكسور.

(مكسر وسالم) •

فالجمع المكسر :ما تغير ساء مفرده محي الجمع مثل( :أبيات) جمع
محت وررجال) جمح رجل ورفب) جمع ض ورمتون ،جمع فن •

والجمع السالم • ُا سلم بناء مقرئه محي الجمع وهر فسمان • (مذكر
ومؤنث) ت

فالمذكر ما كان من العقلاء غالبآ وهو يجمع بزيادة رواو ونون) على
آحر المفرد حالة الرغ ورياءرا ،ونون) حالة النصب والجر مثاله ت جاء
الصالحون ورأيت الصالحين ،ومررت بالصالحين ،وهو يعرب بالعلامات
الفرعية وهما الواووالياء.

[تنمه] :يلحق جمع المدكر السالم في إعرابه هده الألفاخل وهي أولو
عشرون إلى تسعين • بنون .أرصون .سون .أهلون > عالمون عليون ،وفد

يرد لبعض المفردات جمعان جمع مكسر وجمع مذكر سالم مثل •' عاقل

جمعه عقلاء وعاقلون .وعالز جمعه علهاء وعالمون .وابن جمعه أبناء
وبتون•

والمؤنث :ما دل على أكثر من اثنين من العاقلات غالبآ ،وهو يجمع
بزيادة ألفا وتاء على آخر الفرد وأنه يرغ بالضمة ؤيتم ،ؤيجر بالكسرة
مثاله ت جاءت قاطمات ،ورأيت فاؤلمات ،ومررت بفاؤلمات ،وهو يعرب

ني حالة واحدة بالعلامات الفرعية وهي الكسرة حالة النتع.
[تئييه] ؛ تحيف التاء من الأمم المؤنث محي الجمع مثل ت عائشة،

ياء جمع المذكر السالم ما مله مكسور وما بعده مفتوح.
١٧

فإنها تجمع على عاتثات ،فالتاء اش ني عايثات تاء الجمع لا تاء

الأصل ،ثم فد يوح -من الأسماء المؤنثة ما يجمع جمع تكسير مثل• شاة
جمعها *ناءا ،وأمة جمعها *أمم* كما أن بعض الأسماء الخالية من
علامات التأنيث يجمع جمع تأنيث مثل؛ ٠راصطبل ٠جمعه ®اصملبلأت®،
وءاحيوانءا جمعه ارحيواjاتاا .

وقل• يرد لبعض الأسماء الونثة جمعان جمع تكسير وجمع تأنيث
مثل  ٠شجرة ا تجمع على اأشجار ومجرات* .

وكل ما كان على وزن سلة لجمع جمع تأنيث يجوز تحريك عينه
مثل ركعة تجمع على ركعات بقح الكاف.

هأ^١؛!> هتر
رتمرين ' ،ؤماتيذماتيكصعوإه•
ؤامبملاخم حشمن ه • ؤؤأ 0ألت1ئوتي رأديس يكاما غنا ٠ثنثت^هماو-؛ثعئن ا
ين ، ۴٠٥٢
إن من يدحل الكني

يل ق فيه ا جمآذرا وظب اء .

ة يوم أ

 ٠تميم الأمم إلى صحح ومقصور ومنقوص:

الاسم الصحح ت ما لم يكن آحرْ ألفآ مقصورة ولا ياء ساكنة مثل
ءإسان  ,مالرم٠ة٠ا ٠

والاسم المقصور ت كل اسم معرب احر 0ألف مقصورة لازمة لا فرق
بين أن يكون مفردا أو جمعأ مثل ت (الفتى الحطا).

فحركة الإعراب تقدر على الألف المقصورة فى جمع الأحوال)
للتعذر مثاله *جاء الفتى • رأيت ،الفتى • مررت بالقض® ؤإذا نون تحيف
١٨

الألف المقصورة يالهلق لا في الخط مناله ت ®حام فص جميل* .
والاسم المنقوص! كل اسم معرب )حره ياء لازمة مكور ما مالها
اللالي-
لا فرق أن يكون مقرئا أو جمعا' مثل ت ُرالوالي•
فحركة الإعراب تقدر على الياء في حالص الرغ والخفض للثقل •

وتظهر في حالة النصب للخمت مثاله ®حاء القاصي ،ورأيت القافس،
ومررت ،بالتاص—يء ؤإذا نون تحيف ،الياء فى النطق والخط ،وذلك فى

حالتي الرغ والجر مثاله • ®جاء وال ومررت بوال" ■

تن٠رينآت التواني ،ضر بالفتى والحزم من شيم الحر• من يركل إر
الملامة لا يطالم ،العالي .الماعي في الخير كفاعله .كل ربع مسؤولا عن
رعيته •

*الأسماء الخسة:

الأسماء الخمسة هي • ُأبولن • أحولن • حمولن • قولن • ذو مالء.

وجميعها تعرب؛العلاماُتإ الفرعية ،فترير بالواو ،وتنهب ،بالألف ،،وتجز
بالياء مثلها! ®حاء أبولن ،ورأيت ،أباك ،ومررُت ،؛أبيلث ،ا ولها شروط نلاثة؛

الأول :أن تكون مفردة ،فإذا تتيث أو جمعت فتعرب إعراب المثتى
والجمع نحو :ا جاء أبواك ؤآباوك .رأيت ،أبويلث ،وآباك ،مررمحتح بأبويك
وآ؛ائاائ،اا .

الثاني :أن تكون مكإزة فإذا صعرمن ،فتعرب ؛الخلامات ،الأصلنة
نحو® :جاء أحيلث ،،ورأيت ،أحيلث ،،ومرراتإ وأحي_كا،ا .

الثالث :،أن تكون مضافة لغير ياء المكلم ،فإذا عزيته عن الإضافة

أو أصيفت لياء المتكلم فتعرب بالعلامات الأصلية نحو! ااجاء أب وأبي،
رأيت أحأ وأحي ،مررت بحم وحمي® ،أما فو وذو فلا بد من إضافتهما؛
لأنهما لا يتحملان بلا إضافة فيقال •' هذا فوك .رأيت فاك  ,استخرجت
اللقمة من فتك • جاء ذومال • رأيت ذا مال .مررت بذي مال ,
تمريزت

أحاك أحاك او من لا أخا ل ه

كساع إلى الهيجا بغير سلاح

عيره "

أخو العلم حئر خالد يعد مهمته

وأوصاله تحت اكراب رميم

 ٠ا لاسم الذي لا يتصرف ت
الأمم الذي لا يتص،رف  Iهو الذي لا يدخله تنوين ولا جر وهو عبارة
عن أوزان محصوصة وألفاظ محصورة ٠

الأول؛ ما كان على وزن مفاعل ومفاعل ،ؤي مي صيغة متتهى
الجمهمع مثل • م اجد • قائل نحو• نظرت إلى قادي 3بقح اللام.
اكاني •' ما كان مختومأ بألف اكأنسث ،المقصورة أو الممدودة سواء
وقع نكره كدكرى وصحراء ،أومعرفة كرضوى ونكرياء ،أو جمعآكجرحى

وأصدقاء ،أو صفة كحياى وحمراء مثاله! ارمررت بقتلى في صحراء® بقح
الهمزة.

اكالث !،ما كان علمأ أو صفة موازنا للفعل مثل! أحمد .أحمر.

أفضل • يزيد .ثمر .تغلب .،مثاله؛ ُمررت بأحمد® بفتح الدال.
الراح! ما كان علمآ أو صفة بريادة ألف ،ونون في آخره مثل  Iعثمان.

عطشان • مناله • تمررت بعمان عطساذ] بمح النون •
الخامس ت ما كان عالمآ أعجميآ زائدا على ثلاثة أحرف مثل  Iإبرامم
إسحاق يعقوب نحوت مررت بإبراهيم بفتح الميم ،أما إذا كان على ثلاثة
أحرفا ساكن الوسط مثل • نوح ئيث هود لومحل فيجب صرفه.
السائس ت ما كان علمأ مركبآ من كلمتين مثل ت بعلبك .حضرموت.
معدي كرب .نحو ءسرت لبُلبكا بقح الكاف.

السابع ت ما كان علمأ أو صفة معدولأ به عن لمغل احر ٌثل • عمر.

زحل • أحر • مثتى ملأين ،رباع نحوت [مررت بعمز] يفتح الراء .
الثامن •' ما كان علمآ لؤنثا لفغلئ مثل  Iفامحلمة أو معنوي مثل ت

*مريمء مثاله •' *اشترت من زيب زيتأ® بقح الباء ،أما إذا كان ثلاثيآ ساكن
الوسهل مثل؛ *هند • لعد® فيجوز صرفه • وكل بلدة حالية من *أن التعريف

والإضافة  ٠تمغ من المرق للعلمية والتأسث. ،
تشيه ت إذا لحل على الاسم الذي لا ينصرف *أن التعريف® أو وقر
مضافآ فإنه يصرف نحوت رردحلت ،للماحد ١١بكر الدال ،و(مررت

بالسكران) بكسر النون رومرريت ،بأحمدكم وأفضلكم) بك

ر ال دال

واللام.

تمرين• ؤووت!نا لهTلسمحنيى ربمقوب يكلأ  l_JUkه • ؤآ.ثدغ

هابي آلثمتيه ءآمح؛راجا؛ؤ،أتلهى طؤ ؤل لننذ منئ محبمق محبجغ ه •
 ٠تميم الأصم إلى نكرة ومعرفة؛
الكرة ت ما لا يفهم منه معين مثل؛ (رحل .كتاب) .

والمعرفة ت ما بمهم منه معين وهو محبعة أنولع ت (الضمير .ااعاJمر ٢١
اسم الإشارة .اسم الوصول .اسم المحر بالألف واللأمأ'آا المضاف
لواحد مما ذكر .التنائي).

 ٠تمم الأمم إر معرب ومني:

الأمم المعرب :ما تغتر آخره بتغير التراكيب ،لذلك من الرنع إلى
النصب إلى الحمقى ظاهرا مثل (حاء محمد ،ورأيت محمدا ،ومررت

بمحمد) ،أو تقديرا مثل؛ (جاء القض ،ورأيت ولدي ،ومررت يالقاصي).
دايض :هو الذي لا يتغير بتغير التراكيس،؛ بل يلتزم حالة واحدة ني

جميع أحواله ،وهو ألفاظ محصورة منها( :أسماء الأفعال والضمائر ،وأسماء
الإشارة ،وأسماء الوصول ،وأسماء الشرط ،وأسماء الاستفهام).
تنبيه • يبنى ما يتركب ،من الأعداد على القح وذلك ،من أحد عشر
لغاية تسعة عثر ما عدا اثني عثر ،فهي معرفة إعراب المثنى فترفع بالألف،
ُ

ُ

وتنم ،وتجر بالياء.
*أسماء الأفعال:

إن ،محن الكلمات ألفاظآ ليمت ،أسماء لعدم قبولها بعض علامات
الأسماء ،وليست ،أفعالا لعدم قبولها شيثآ من علامات الأفعال ،ولي ت،
( )١العلم ما وضع لشيء معين لا يثارى فيه غيره ،كأسماء الإسان ،وأسماء

،

وما كان ،علمآ على نهر أو جبل أو غير ذلك.

()٢

المحلى بالألف ،واللام هو كل اسم دخلت ،عليه [الء فأنادته التعريف ،مثل؛
لالقالم المحاب.]،
٢٢

حروفآ؛ لأن بها معنى مستقلا بالفهم وعليه سميت (أّماء أفعال) لدلالتها
على ٌعاذي الأفعال ،وهي ألفافل محصورة منها لنقل (هيهات) معناها تعد،

و(ستان) معناها افترق ،و(أذا) معناها اتضجر ومثالها 0ه) و(صه) معناها
امكث ،ورآمين) معناها إمتجب ،ورمه) معناها 1كفف. ،

و(هلم) معناها أتل ورعاليلث ،نف لثح) أي •' الزمها ورإليك الكتاب)

أي ت حدْ و(رويدك عمراك أي ت أمهله ورحنلث ،درهم) أي! يكفيلئ ،و
(دونلث ،الديتار) أي ت حده .
 ٠ا لضمائرت

الضمير ما وضع لمتكلم أو مخاطبه أو غاست ،مثل •' (أنا .أنت .،هو)
وكل واحد مما ذكر  4أن كون مذكرا'كما < أو  ^<٠مثل( ١٩أتت.
ب•

وكل واحد من المذكر والمؤنث ،إما أن يكون مقرئا كما مر في
المثالين ،أو مثنى مثل (أنتما .هما) أو حمعآ مثل (نحزرأ ،أنتم .أنس.
هم• هى) وهو نوعان ت بارز وم تتر ،ءالارزت ماله صورة في اللفنل كالتاء
من(ذهبت.)،

والمتتر ت ما ليس له صورة في اللففل كالفمير الملحوفل من لنقل

(ذهب) أي .هو العايب ،ؤيشم البارز إلى فميز  Iمنفصل ومتصل ٠
فالمنفصل نوعان

.

( )١لففل( :أنا) بموي فه \دذض
( )٢لفظ ت (نحن) يستوي فيه المذكر
٢٣

*أساء الإشارة:

أمماء الإثارة ألفاظ مخصوصة موصوعة لشيء معين بمار إليه باليد
وهي ت «ذا  .ذان .ذينء للمذكر مقرئا ومشى وءذه .ني .ته .تان • تين*

للمؤنث مقرئا ومشى وااأولأءاا لجمع الذكور والإناث معأ ،والهنااا للمكان
وكثيرا ما تدخل ®ها® التنبيه على أسماء الإثارة فيقال إ ءهذا  ٠هده.

هؤلاء .هاهناه وند تلحقها الكاف وحدها فتفيد البعد تاليلأ ،أو مع اللام
فتفيد المُد كثيرأمثال( :ذالئ . .ذلك .ذانك؛ تيك ._ .تانك .فالئؤ ؛
هالك .أولتك).

رتمربن) :ؤ وتلك آ-لدنئ أك آوئت.وهاه .ؤ ألكك آقر ،أنمم آثم
دط ذيك ،تنثُه .هن.ه موعظة من

 . ^ ٢٠٢٠٤ؤئوأنلكث بتتننازه.
ربكم•

وذا تشج فلا ترثي ل ه أحد

هدا إلى الخف مربوط برمته
* أ سماء الموصول:

أسماء الموصول :ألفاظ مخصوصة موصوعة لمعين بواسطة حملة

تذكر يعده تسمى صلة وألفاظه [الذي ّ الالان .اللذنن .الن.دن] للمذكر

مفردا ومشى وجمعآ وتالتي ٠اللتان • اللتين .اللاتي .واللائيء
مفردا ومثنى وجمعآ ،و(مذ) للعاقل و[ما] لغير العاهل ،و(أي) بحسب ما
تضاف إليه من ممرد ومنى وجمع دعانل وغير عاتل •

ؤيثترط في الجملة التي تذكر بحد الاسم الموصول أن تكون مشتملة
على صمير بارز أوم تتر يرجع للموصول نمى عائدا ،مثال البارز( :أكرم
٢٥

الذين علموك) ،ومثال المستتر:

•

وفي الغالب تكون الجملة حملة فعلية نحو (أكرم الذي علمك وس

علمك) وند تقع الصلة ظرفأ أو جارا ومجرورا نحو[ :أكرم الذي حمدك أو
رت٠رثن• ،

غلؤأ أثكضعاك لم جشت ،أكردوس ئزلاه •

وان آقى هممحن ءلإلى< الترءارك^ %راذكإك ععاد  . ٠٤ما عندكم ينفد وما عند
افُ باق * ّلم على أيهم هايلت■ ،
 ٠أ سماء الشرط:

أسماء الشرط :مز بحثها في جوازم الفعل الهضاؤع وكلها مبنية عدا
رأي ،فإنها معربة ،وهي تستعمل للذكر والمؤنث ،وند يزاد عليها التاء

فتستعمل للمزنث فقْل مثاله • رأة رجل يكرمني أكرمه ،وأي وأية امرأة
تكرم أكرنها).

 ٠أ سماء الأمحسميم:
أسماء الاستفهام ألفاظ محصورة وهي ._( :ما .مش .أيان .أين.
أي • كف • أتى • كم) مثاله • [من أنت • أين تذهب • أئ رجل دمي .ما تريد.

مش حضرت • أيان تخرج .كتف تنام .أز تحضر .كم بلغت من الحمر].
تشيه؛ إذا لحل حرف الجر على [ما] الاستفهامية يحذف الألف منها
نحو( :بم اشترت هذا  .لز فعلت كذا).
تمرين؛

إلى م الكد ني طلب المعاش

وحتى م التكاثر في الواشي

 ٠مرفوعات الأمماء

الأصل في رفع الأمم أن يكون بالضمة ويتوب عنها (ألف) في
المثنى ورواوآ في جمع المدكر السالم والأسماء الخمسة.
ومرفوعات الأسماء ستة وهمي

(الفاعل  .ناب الفاعل .المبتدأ.

الخبر .امم كان وأحواتها .حبرإزوأحواتها).
*الفاعل:

الفاعل هو اسم مرفوع يذكر بعد فعل معلوم ،ؤيدل على من فعل
ؤيكون ظاهما مثل( :فار المجتهد) ،وصميرا مثل( :ذهبت) ،ومن.كرا

مثل( :طالع القمت) ،ومونثآ مثل( :؛زغنن ،الشمس) ،ومفردا مثل؛ (جاء
التلي،و) ،ومثنى مثل( :حاءالتليدان) ،و جمعأ مثل( :جاء التلاميد) •

ويكون اسم إثارة مثل( :مغ هدا الغلام) واسم موصول مثل؛ (فاز
الذي اجتهد) ،ولا يتقدم الفاعل على فعله بوجه من الوجوه.

(تمرين)؛ ؤ.آت آلثق نرهق أثنطده .نال المجتهد مكافأته وذهب

الكلأن ميووسآ ،وقد زرفت عيناه بالدمؤع وتغير وجهه بالكابة.
 ٠ن ائب ،الفاعل:

نائي ،الفاعل؛ هو اسم مرهمع يد.كر بعد فعل مجهول ،ؤيدن على من
و؛غ عليه الفعل؛ لأن أصله مفعول به ،لكي لما حانق الفاعل قام المفعول
به مقامه وأحد حركته وغيرت لأجله صورة الفعل وسني نايثإ فاعل مثاله؛
انمباا ،فأصله يطف ،النستاتئ العب.

وني .يكون نائب ،الفاعل صميرا مثل؛ ررأكرمت® وجارا ومجرورا مثل؛
٢٧

(ظرفي الأمر).
محه ت كل جملة تتركب من فعل وفاعل ،أونعل ونائب فاعل تني
جملة فعلية ،ومن بدأ وجمر نمى جملة اسمة.

تمرين! ثتتط الأحكام من القرآن .حلق الإنسان صعيفآ .يحترم
الأبوان ؤيطلب رصاوهما • تعد الأمه ^ ^٠ناشئتها  .ؤه نوش أعمالهم.
 ٠ا لمبتدأ والخبرI

المبتدأ • هو اسم مخبر عنه ،والخبر! اسم مخبئل به ،وهما
مرفوعان ،ومهما تتركب ،جملة مفيدة نحو؛ ارالعالم نافرا ؤيلزم أن يكون
الجمر مهلابقآ للمبتدأ في الإفراد والتثنية والجمع والتدكير والتاسثط ،وفيه
تتم الفائدة.

ؤيتثتى عدم الماهلايقة فيما إدا كان المبتل.أ اسم حنس مثل! اراللأهر
دول • الجنون فنون®  ،أو كان الميتدأ أو الجمر

تأنيثآ عير حقيض مثل!

[المدر حنانة العلم .الحمية رأس كل دواءآ ،أو كان الجمر اسم تفضيل
مثل• [المرأة أكبر م اعد على الحياة] ،ففي هذه الأحوال لا تثّترءل
المهلابقة.

والأصل أن يتقدم المبتدأ على الجمر ،وفد يتقدم الجمر على المبتدأ
إذا كان الخبر ؤلرفآ أو حارا ومجرورا مثاله؛ [عندك فضل) وفيل ،-جمرء  ،وقد

يغ الخبر جملة فعليه مثاله! [الحق يعلو] ،أو جمالة اسمية مثاله! ،رالغضبإ

الضمير ،وندم
آحره ندم® فالغضم ،بدأ أول ،وآحر بدا ثان مفافح
حبر للمبتدأ الثاني ،والمبتدأ الثاني وجمرْ حبر عن الأول ،وغالبآ يحال.ف،
الجمر بحد لولا مثاله! ®لولا ليد لهللث ،عمرو® ،والتقدير  Iلولا نيل موجود
٢٨

لهللئ ،عمرو.

وقد لا يكون للمبتدأ حبر مثل • [أقائم نيدء فريد فاعل باسم الفاعل
الدي هو قائم مد م د الخبر .

تمرين • الص أحي أن سع .المخامحنرة مذمومة .الشمس والمس ايتان

سآساف■ .ؤاان;ادوزثء؛صه■ ؤ؛؛صئئذ؛نمبح ٣
حنا ة •

 ٠ا سم كان وأحواتها
كان وأحواتها وما تصرف منها أفعال ناقصة تدحل على المبتدأ

والخبر ،فتبقي الأول مرفوعأؤيمى اّمها ،وتنصب الثاني ويمي حبرها
مثاله ■' [كان الجو صافأ] وأخوات كان .أمي أصبح أصحى ظل ،بات،
صار ،ليس ،زال ،انمكر ،فتمحأ ،برح ،دام ،كاد ،عسى.
تيه• لا وما المشتبهتان بليس حرفان يعملان عمل ليس نحو• [لا

رجل في الدار موجودا • ما الجهل نافعآ] •

تمرين • كاد الفقر أن يكون كفرا • ليس العالم والجاهل مواء  .يظل

الحاسد ممقوتآ• بجبتؤ المحس مرورا • أصحى الكون حائبآ .أصبح
الحي واصحآ .كن في درسك ،مجتهدا .بت في بيتك )منآ .لا زاJت،
المدرمه ناقعه • ما برح الشتاء بارئا.

*خرإق وآحواتها:
إف وأخواتها حروفا مشبهة بالفعل تدخل على المبتدأ والخبر فتتصبا

الأول ؤيمى اسمها ،وتهمح ،الثاني مرفوعآ ؤيمى خرها وهي[ :إة وأف]
٢٩

للتوكيد و ،اكأل® للتشبيه وتلكن] للاستدراك ورليت) للتم؛ي و[لعل]
للترجي والرب

لفي الجض •

تنبيه! تكر زانء إذا كانت ابتدائية وفي جواب المم ،وصلة

الموصول ،وبعد القول العاري عن الفلن ،وبعد أحد حروف التصديق

والأفتتاح والردع ،وبعد الأمر ،والهي ،والداء ،وبعد ثم' وحيث ،وواو
الحال.

تمرير،ت

مف

إن اكد_رلخ والسشثاب والهسسده

دة للم رء أى مق

دم

كأني تنوين وأنت ،إضافة .حضر المعلمون لكي اللأمنأه لم تحضر.

ليث الباؤلل معدوم .لعث الوصل قريب .لا محنالب علم حانث.،
 ٠م تصوبامحت ،الأمبماء

الأصل في نصب الأمم أن يكون بالفتحة وينوب عنها [ألقح] في

الأسماء الخمسة و[ياء] في المثنى ،وجمع المذكر السالم ونكرة] في
حهع المون ا السالم *

ومنصو؛ارت ،الأسماء أحد عثر وهي; اأالفعول به .المفعول المعللق.

المفعول لأحله .المفعول فيه .الفحول معه  ٠المتثني بإلأ  ٠الحال  ٠المتتر ٠
المنادى • حبر كان وأحواتها • اسم إف وأحوالها •
 ٠ا لمفعول به ت

المفعول به هو اسم منموب وغ عليه فعل الفاعل ولا بد أن يكون
فعله متعدا وفاعله ملفوفلآ أو ملحوفلآ مثاله ت [قرأ اكلميد الدرس] إنرأ
٣٠

الدرس .ؤيكون صميرا متصلا مثل [أكرمتك] فالتاء فاعل والكاف مفعول

به ،وص ميرا منفصلا مثل [ما أرشد المعلم إلا إياك] .
ليجوز تقديم المفعول يه على الفاعل مثل ت ®أحد الكتاب بكئ
وأكرمني الأمين* ،أما إذا حصل التاص بين الفاعل والمفعول به؛ فيجب
حينثد تقديم الفاعل مثل •' (صرب موسى عيسى) فالحركة مقدرة على أحر

الفاعل والمفعول به ،ولم يتميز أحدهما عن الأحر لعدم وجود قرينة ،أما
إذا وحدت قرينة دالة فيجوز تقديم المفعول به على الفاعل مثل! (أكل
الكئثزى يحي).

ؤيجوز أبمأ تقديم المفعول يه على الفعل أيضأ مثل '• (إياك نعبد
ورصاك نهللت )،بخلاف الفاعل ونائه فاد يتقدمان على الفعل ،وفد يرد

لفعل واحد مفعولين مثل؛ (أعهليث العلمآ كتابآ) وثلامث ،مفاعيل مثل ت
(أعلمث زيدا بكرا منهللقآ) .

تمرين • بلغ السيل الرنى • لن يغلب ءسئ يسرين .سآلتر اش عفوا .
محيأقء,ا/.أيك حلملأه • ؤدإبآ؛-إق إبثمحم ثيم'

هده.
 ٠ا لمفعول الطالق

المفعول الطلق • هو اسم منصوب يدكر بعد فعل متعد أو لازم في
صيغة المصدرأ ا ،ؤيشتق غالبآ من لنقل الفعل التهدم أو س مرادفه ، ١١أو
(  ) ١المصدر مو الدي يجيء ثالثأ ني مريق الفعل مثل • (علم يعلم ^ ،٠١دحرج
يدحرج دحرجة .اجتمع يجتمع اجتماعا .استخرج ي تخرج استخراجآ) •
٣٠

الفعل أو مكانه ؤيتممن معنى [ني] ،فإن كان عائدا لزمان نمي ظرف
زمان ،ؤإن كان عائدا لمكان ممي ظرف مكان مثاله (ونمت صاحآ تحت

علم العلم) فص؛احأت ظرف زمان ،وتحت ت ظرف مكان.
ثم إن جمح أمماء الزمان صالحة للمحب ،عالي الفلرنية؛ بخلاف
أصماء المكان فليس صاني منها إلا المبهمات كأسماء الجهات وهي ت

(فوق ،تحت ،يمين ،نمال ،أمام ،حلما ،إزاء ،حداء ،تلتاء ،ين،
عند ،جانب ،ناحية ،ح).

وأمماء المقادير وهي (المٍللاا الفرمخل ،٢البريدأم) وما صيغ من
الفعل واتحدت مادته ومائة عامله مثل؛ (رميت ،مرمى نيد) و (حال ت،

مجلس الأمير).

تمرين ت حل متا أماملثا  ٠صمتا أمبوعآ• عاش نؤح دهرا إنا كنا نقعد
منها مقاعد للسمع • انتفلرتلثا زمنآ• سرت ميلا .وقمت ،معك.
 ٠ا لمفعول معه؛

المفعول معه ت هو امم منصوبا واقع بعد (واو) الصاحية المسبوق

بفعل ،ؤيقيد المعك نحو( :حاء الأمير والجيس) أي :حاء الأمير مع
الجيش•

تمرين :استوي الماء والخشبة .حضرتا ؤإياه .لو تركح ،الئاقه
(ا) المل :ثلأتةآلأفذر1ع.
( )٢الفرمخ؛ ثلاثة آمال.
( )٣الثريد• أرع فرامخ •
٣٣

ونميلها لرصعها.

 ٠ا لمتثني يالأت

الختثى بإلأ' هو امم متصوب يذكر يعد ®إلأ ،مخالفآ في الحكم
لما تبلها وهو بمب إذا لكن  Uمل رإلأ* كلامآ تاتآ ثأ ،م هو أن
يكون الختثتى منه مذكورا ،والمثبت ما لا يتقدمه نمي أو نهي كقوله

تعالى• ؤوثيىءهابمللأيهه'ه•
ثم إذا لكن الكلام ■1ذأ غير مشت جاز فيه الصب على الأسشاء

والإتباع على البدلة نحو« :لأ تفلهر الكواكب نهارا الأ اليرين» بالصب
عر الأثاء و(إلأ اليران) بالرفع بدل من الكواكب ،ؤإذا لكن الكلام
نانمأ بأل لكن ما تبل (إلأ) غير تام وغير مثبت؛ أي :غير مذكور الختثتى
منه ومقدم عليه نقي أو نهي كان ما بعد (إلأ) على حب ما قبلها ،وهذا
بمي بالأمشاء الفرع مثل( :ما ماد إلأ المجتهد) بالرفع عر الفاعلة
و(لأ أحث إلأ المجتهد) بالصب عر المفعولة ،و (لا ألفت إلأ
للمجتهد) بالخفض على المجرولثة •

ؤإذا ونمت( ،إلأ) صفة بمنزلة كلمة (غير) ولكنت ،تابعة لجمع منكر
فيكون ما ؛عدها مرمع كما نلها نحو• (ؤغ 0سنا «الدةإلأ آئه لسدثاه)

برغ لنقل الجلألة لأف (إلأ) وما بعدها بمنزلة مممه [غيرء •

س :محؤب؟لأفيه:ن4لمه .ذلكء\;ر\مألأ\و\ضك
الناس مور إلأ أهل العلم .تصدأ كل المعادن إلأ الذهب والفضة.
لكل داء دواء ي

إلأ الحماقة أعيت من يداؤيها

تهلب ي ه
٣٤

*الحال:

الحال؛ هو اسم منصوب منن لهيئة الفاعل أو المفعول به حين ومع
الفعل مثاله( :حاء التلميد ماشيأ وشربت الماء صافيآ) ولا يكون الحال إلا

نكرة وصاحبه معرفة ،فالتليد والماء في المثالين معرفة ،وماشيآ وصافيآ
نكر• 0

لصاحبه في التذكير والتأنيث

تنبيه • يلرم أن يكون الحال
والإفراد والشية والجمع.

تمرين ت جاء القوم مروينن• حضر الرحلان ماشيتن والمرأتان
راكبين • ؤ وحلى آلإسنن ضعيما ه • ؤ ثنمثرعا تن ملهاه • ركبت
الفرس سرجآَ< .ه تش ي آلاثنج ،ص لا تأكل الفواكه فجة.
*التمييز:

التمييز ٠هو اصم مصوب يقهر ما انبهم مما محميقه من الذوات،

والخمثز إننا مالفوظ كأسماء الوزن والكيل والعدد والمساحة نحو [اشتريت،
ئنهنارا نيتآ وصاعأ حنهلة وعشرين ذراعآ حريرا وزرعتا حقلا شعيرأآ أو

ملحوظ وهو ما يفهم س موصؤع الجمالة نحو [طابا محمد شرفآ]  ،ولا
يكون التمييز إلا نكرة ٠

تتييه :التمييز الملفوط يجمح أمامه ما عدا المم العددي يجوز
أل يجر وذلك يجعله مضافأ إليه ،وما فباله مضافا أو يإدحال حرف الجر

عليه نحو( :اشتريت ،.قنهلار زيتا أو قنطارا من زيت ،وصاع حنطة أو
صاعأ من حنهلة ،وزرعتا حقل شعير أو حقلا من شعير) ،أما التمييز
٣٠

اللحوظ فيجوز رفعه بجعله فاعلا مضافآ لما بعده نحوت [طاب شرف
محمد] ٠

الإن اد

س :ؤةش'.محتءقم.
أعدل مزاحآ من غيرْ .كم علامه أحرزت زمن الفحص.
.التائي;

التائي :م اسم منصوب يذكر بعد أحد حروف النداء ،وحروف
النداء حمسة ومي،؛ (يا • ما • ا• أيا• أي) والتالي نمان • معرب
وبي*

فالعرب :ثلاثة وهي• (مضاف .شيئه بالضاف .نكرة غير
مقصودة) ،وكلها منصوبة مثلj[ :؛ عبد اطه .يا طالعآ ح؛لأ .يا رحلا حد
بيدي].

واليتي اثنان؛

الأول :الفرد الرLJمر ،١مثل؛ (يا محمد  ٠يا محميان .يا محملون).
الثاني :الكرة القصودة مثل ت (يا رحل .يا رحلان  ٠يا رحال) محيا
إذا كان الخاطب تعثآ ومحما مبنيان على الضم •
تمرين :يا ولي الأمر .يا ح نآ وجهه .يا رفيقآ بالعيال .يا غا،الآ تنته.

ياذاهلأjدكر .ؤي؛Lولمإد ١ثنن ته ه • ؤيتج؛ال أؤؤ ،ممذه • ؤمبمتسماء

( )١الفرد اللم غي باب المنادى ما لمي مضافأولا شب؛ها بالمضاف ،؛يدحل ب
المنى والجمع.
٣٦

 ٠خر كان وأخواتها

خر كان وأخواتها ت متصوب وتد مر بحثها وتعداد أخواتها ؛ي
مرفوعات الأمماء .

تمرين؛ كان الشتاء في الة الماصة باردا .أصحى المطر في مده
المة غزيرا.

 ٠ا سمإة وأخواتها:
اّم إل وأخواتها؛ متصوب وتد ص بحثها وتعداد أخواتها في
مرفوعات الأسماء.

تمرين  ٠إن الحي نير .ل

ت الربح دائم  ١لا

أدص^ •سئور٠

ؤ ظمهث ننخع صني ه ٠
 ٠م خفوصات الأسماء I

الأصل ش خفض الاسم؛ أي ت جرم أن يكون بالكسرة ليتوب عنها
(ياء) في المثنى وجمع المذكر السالم ،والأسماء الخمسة و(فتحأن) في
الأمم الذي لا يتصرف ،والمخفوصى من الأسماء نسمان وهما؛ مخفوصى

بأحد حروف المم ،ومخفوض بالمضاف؛ أي؛ إذا وتع الأمم بعلو حرف
الجر أو وتع مضافآ إليه ٠
*حروف الجم؛

أشهر حروف الجر ومحرما اتمالأ وئ"اولآ مر' إلى• عن• عر•
في .رب .حش .الماء .الكاف .اللام .واوالمم .باءالمم؛ تاءالمم].

فأشهر معاني (من) الابتداء و(للى) الانتهاء و(ض) المجاوزة و(طى)
٣٧

الاستعلاء و[فى] الفلومة و(رب) التقليل كثيرا والتكئير قليلا ،و[حنى]

الغاية و[اواء] المية والف م ،و(الكاف) التشبيه و(اللأم) الملك
والاستحقاق ،و(الواو) و[التاء] المم.
ولا بد للجار والمجرور من متعلق يتعلق به وهو إما فعل أو ما فيه
معنى الفعل كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول.

تمرين • قي' ؤعل  ،^١ءتمتلون • 4ؤ نيئ أامارّ ألت١ث ق أنم
 ٨٣ؤنأمح0محانامحه• قلإق:اوكآشُئه.

رب رحل منصف لقنته .رب ساع لقاعد • ؤثئ تتلغ النتره .الحففل في
الصغركالنقش في الحجر .ابتعد عن الثبهايت .،سر من البيت للمدرمة •

لا نجاح الأبالاجتهاد .المكهوحدْلا/
*الإصافة:

الإضافة! تتركب ،من اسمين لا ينفكان عن بعمهما ينسب ،الأول

للثاني ؤيمى الأول ممافآ والثاني ممافأ إليه مثل؛ *حائم الأمير،٠
فالخادم منسوب للأمير.

والمماف يأتي أولا ؤيكون على حسب العوامل مرفوعآ ومنموبآ
ومجرورا ،والمضاف إليه يأتمح ،ثانيأ ولا يكون إلا مجرورا  .مثاله <اذكت اطه

من أفضل الأعمال فإذا رمت أقفز الأعمال فاذكر الأتح'>ا ،وقد كون

القاف إليه ممافآ ّ بعدم مثل • "ميغ عب اممهء فكلمة علم بالنفلر ّ
قبلها واقعة ممافآ إليه ،وبالفلر ّ

بعدها مضافآ.

وحده واقعة حالا حيث أنها بمعنى منفردا .
٣٨

ثم إذا أصيفت النكرة إلى معرفة تعرفت مثل انور القمراا ،ؤإذا

أصنفت إلى نكرة فلا تخرج عن تنكيرها مثل •' *نور مصباح ، ١١ؤإذا أصيم،
الأمم إل [ياء] المكلم يجب كرآحرْ؛ لأن 1ء المكلم لا يناب إلأ ما
نبله مكور مثل ت تهذا كتابي] .

ؤيتثتى من ذلك :الأمم المقصور والخقوص دالمثص وجمع
المذكر السالم ،فلا يكر بهم ما قبل ياء المكلم بل يكن ؤيفح ياء

التكلم مثل• تؤمح^ عصتاى

أنت قاصي• ؤإ-ثوى {ءه • أو

مخرجذء•

(تشيه) ت يجب ،حذف التنوين من المضاف إذا كان مفردا ،والرز إذا

كان مثنى أو حمع مذكر مالمآ مثل  Iرميي القوم .كفتا الميزان  ٠حارمو
المدينة).

(تمرين) Iعلم العلم منثور .نور الحق واصح .سلامة الإنسان في
حققي اللسان .أقمل الأعمال أحمرها .مصراعا الباب .،صائغوا الذمب.،
 ٠؛ حث ،النواع ت

التابع • هو الذي يتع حركة متأوءه في الإعراب .والنواح أربعة
وهي ( Iالنعت ،وانملف ،والتوكيد والبدل).
♦التعت:،

النعت :،صفة يدل على معنى في متبوعي ،وناح له في الإعراب
ظاهرا مثل( :التلميذ المجتهد محبوب) ،أو تقديرا مثل (حاء فش جميل) ،

أو محلا مثل [قال سيبويه النحوؤ] وهو حقيس ومحبي •
٣٩

ئلاءم؛ةي  ٠ما طايق متبومه رفعآ ونصبآ وجزا وتحريفآ وتنكيرا وتدكيرا
وتأيتآ يإفرادا وتثتحة وجمعأ مثاله ت (جاء الرجل الفاضل والمرأة الفاصالة.
والرجلان الفاضلان والرجال الفضلاء • ورأيت رجلأ فاضلأ وامرأه فاصلأ.
ومررت يرجلن فاضلن ورجال فضلا.؛).

والجم ث هو الجاري على غير من هو له في المعي مثاله( :مررت

يرجل تالمة أمه) فقائمه تايعة م ،لفظ الإعراب لرجل ،وفي المعنى لأمه،
والنعت المثي ناح لما مله يالحركات واكُريفا والتنكير فقط ،ؤيكون

مقرئا دائمآ مثاله ( Iغلام غائب أبو . 0غلامان غائب أبواهما .غلمان غالب

آياثهم ،محئراعي في تذكيره وتأنيثه محا يعدم مثاله • (مجررت يالرجل القاتم أيوم
الهائمة أمه).

(تمرين،؛ عدوعاقل خير من صديق جاهل .غتان شاكران .اغياء
شاكرون • غنية شاكرة  .غني؛نان شاكرتان  ٠غنيات شاكرات • ملك عزيز

جاره • ملكان عزير جارهما • ملوك عزثر •مرانهم •
 ٠ا لمطف:

انملفا ناح لتوعه في الإعراب بواسعلة حرف من هذْ الحروف

وهي •' (الواو) لكلف ،المهللق و[الفاء] لترتيب فورا وتثم] للترتيب هع
للشلث ،والتخيير و[أم] للاستفهام والكن* بكون الون
التراخي

للاستدراك يشرط أف يتقدمها نفي ،أونهي ،وأف لا تقترن بالواو•
والأ* المتقي ،يشرط أف يتقدمها اتثات أوفعل أُّر"

وائل* للإضراب يشرط أن يتقدمهانفي أونهي ،واحتي* للغاية ،ثم
إن ما تبل حرف انملف  ،يمي معهلوفأ عليه وهو المشؤع ومجا بعده ٠عءلوفآ

رعواكايع.

(تمرين) ت جاء المعلم واكلميد ٠دخل العلماء قالأمراء• ■؛مج الشبان

ثم الشيوح • ^^؛ ١-بجتا أو؛بمش

• تزذج سا أد أختها • أنيب أم

بمد حضورك .لا يمم نيد لكن عمرو .ما حاء الديئ لكن المعلم ند

جاء• رأيت محمدا لا حالا.ا ٠اسأل المعلم لا التلميد• ما جاء ابوك بل
أخرك • لا تسل الشيح بل الملخ .أكلت الممكه حص رأسها.
»المكيد:

التوكيد ناع لمتوعه م الإعراب ومؤكد له و٠قئر ،وهو هفبأ
ومعتوتي ^ ^^٥٠٧١إعادة اللمفل بعينه ،ولا زق أن يكون اممآكقول الشاعر:

أخاك أخاك إذ من لا أخا ل ه

 ^ ٤٣الهيجا بغير ب

أوضلا كقوله:
ين وح ين وح ني اليداء حزن ا
أو حر«ا كقوله:

لا لا اب وح بمحب يثن ة إنه ا

أخدن عل مآ مواثن أ وعهودا

آوجملة نحو :قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.

والمعنوي يكون بألفامحل مخصوصة وهي ءالممس .العين .كل .أجمع
وجميع .كلأ وكلتاء مثاله ت اجاء الأم نمنه أو عينه .مررت بالجيش كل
أوأجمعه أوجميعه .ءلال٠ت الكتابين كليه ا والمألتين كاكيهماء.

(تمرين•،
كلها •

ٍد0ه .نجحتر التلامد كلهم .؛_ئ والويك
محن ه •

البدل ناح للمبدل منه ش الإعراب ومقصود دون •توعه لص أربعة

أمام ت
الأول ت بدل كل من كل ونمى بدل طابق مثاله  Iأبو حيفه النعماف،

فالنعمان بدل من أبو ،وكذ»ا كل اسم تحر بالألف واللام ووغ بعد اسم
الإشارة فهوبدل طابق مثل هدا الغلام نبيه فالغلام بدل من هدا .

الثاني ت بدل بعض من كل مثاله أكلت الرغيم ،نصفه فالصف يدل
من الرغيف.

الثالث ،ت بدل اشتمال مثاله ت انصرف ،الديوان عماله ،فعماله بدل من
الديوان.

الرابع! بدل غلط مثاله ( إعط الفقير درهمأ دينارا ،فدينارا بدل من
درهمأ.

رتبيه) • يجب في بدل البعض والاشتمال أن يتصلا بضمير يعود على
المبدل منه كما مثل.

لت٠رين • ،ؤ آهدا آلتذ اينتمحم ه بتن آفين أنمت عمم ه.
ؤ لا يثإ بندا اتلده  .حسف القمر جزوه .يعني الأمين ءمْ  .اشتر رطلا
قنطارا.

 ٠ب حث الحرون ،ت

الحروف ،كلها مبنية ومنها ما هو مختص بالأسماء كحروف الم،
وحروف  ،المشبهة بالفعل ،وحروف  ،الداء ،وحروف ،التنبيه ،وأن العريف،،
وواو الدبة ،ومنها ما هو مختص بالأفعال كالواصإ بذاتها وبأن مقمرة

يعدهأ ،والجوازم وأحرق ،التحضيض ،وند ،والين وسوف.
ومنها ما هو مشترك ين الأسماء والأفعال ،كحروف الاستفهام
وحروقط العهلف— ، ،ولأم التوكيد ،ؤإد المجانية ،ولا وما المشبهتان بليس،
ولولا ولوما ولو ؤإما التفصيلية.

(تمرين) ت حاشا زيد من الشيح• ^إن الكثاقع ثات4ه .يا اض  .وا
ولداه .هدا هو المحق .هلا أحنت ،إلى العلم فيشكزك cjI! .قاتم .هل
تحفر من عن،دي • لنوفينهم اعمالهم • لزبد ثائم • فبينما العسر إل دارت
مياسير ٠

إل هم لريش ؤإد ما مثلهم بثر

عأصيحوا ند أعاد اف نعمتهم

لا ينع الندم يعد الموت ■ لا رجل في الدار .ما حففل التلميد لرمحه ٠

ما الجهل نافعأ.

ينعأكّألثاس بمثي<

منسثييىأثم ه •

يثني ه • ؤ ؤ ما لفينا إلملتكت ه •
لو ما الإصاخة للوشاة لكان لي

من يعد ءسخهللث ،في رصاك رجاء

لو كل كلب عوى ألقمته حجرا

لأصح الصخر مثق الا بدينار

لوأنمق الناص استراح القاصي• ^اثابمدبيم وإماثثب هاه-
ؤاثاثاأثانلنالكوكه •
انتهمح،
٥٥٥
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