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 ِسمِ اَللَّه اَلرحمنِ اَلرحيمِ 

 نِّفُ ـ رحمه اَللَّهصقَاَل اَلْم :  

  
  َأنْواع اَلْكَلَامِ 

كَّ:اَلْكَلَامرعِ،  هو اَللَّفْظُ اَلْمضبِالْو يدفاَلْم ،ب  

  .  اسم، وفعٌل، وحرفٌ جاء ِلمعنًى:وَأقْسامه ثَلَاثَةٌ

  .  بالخفض، والتَّنْوِينِ، ودخُوِل اَلَْأِلف واللَّامِ:فَاِلاسم يعرفُ

  . الْباء، والْكَافُ، واللَّاممن، وِإلَى، وعن، وعلَى، وفي، ورب، و: ، وهيوحروف اَلْخَفْضِ

  . اَلْواو، والْباء، والتَّاء: ، وهيوحروفُ اَلْقَسمِ

  .  بِقَد، والسينِ وسوفَ وتَاء اَلتَّْأنيث اَلساكنَة:والْفعُل يعرفُ

  .  اَلْفعِل ما لَا يصلُح معه دِليُل اَِلاسمِ ولَا دِليُل:والْحرفُ

  
  باب اَلِْإعرابِ 

وه ابراَلِْإع: هامَأقْسا، ويرتَقْد ا لَفْظًا َأوهلَيع لَةاخِل اَلدامواَلْع لَافمِ ِلاخْترِ اَلْكَلاختغيير َأو 
رفْع، والنَّصب، والْخَفْض، ولَا اَل: رفْع، ونَصب، وخَفْض، وجزم، فَللَْأسماء من ذَِلك: َأربعةٌ

ذَِلك ناِل مِللَْأفْعا، ويهف مزفيها: ج لَا خَفْضو ،مزالْجو ،بالنَّصو ،فْعاَلر .  

  
  باب معرِفَة علَامات اَلِْإعرابِ 

اتلَامع عبفْعِ َأرالنُّو:ِللرالَْأِلفُ، والضمة ، والواو، و  ن  

في اَِلاسمِ اَلْمفْرد، وجمعِ اَلتَّكْسيرِ، :  فَتَكُون علَامةً ِللرفْعِ في َأربعة مواضع:فََأما اَلضمةُ
ءشَي رِهْل بِآختَّصي ي لَمارِعِ اَلَّذضِل اَلْمعالْفاِلمِ، واَلس َؤنَّثعِ اَلْممجو .  
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 فَتَكُون علَامةً ِللرفْعِ في موضعينِ في جمعِ اَلْمذَكَّرِ اَلساِلمِ، وفي اَلَْأسماء اَلْخَمسة، :ووَأما اَلْوا
  وهي َأبوك، وَأخُوك، وحموك، وفُوك، وذُو ماٍل 

  . سماء خَاصةً فَتَكُون علَامةً ِللرفْعِ في تَثْنية اَلَْأ:وَأما اَلَْأِلفُ

ا اَلنُّونَأمو: يرمض َأو ،ةيتَثْن يرمض َل بِهتَّصارِعِ، ِإذَا اضِل اَلْمعي اَلْففْعِ فةً ِللرلَامع فَتَكُون 
ةخَاطَباَلْم َؤنَّثَةاَلْم يرمض عٍ، َأومج .  

اتلَامع سبِ خَمِللنَّصو:ةُ، وذْفُ النُّونِ الْفَتْححو ،اءاليةُ، ورالْكَسالَْأِلفُ، و .  

في الْاسمِ الْمفْرد، وجمعِ التَّكْسيرِ، :  فَتَكُون علَامةً ِللنَّصبِ في ثَلَاثَة مواضع:فََأما الْفَتْحةُ
  .  بَِآخرِه شَيءوالْفعِل الْمضارِعِ ِإذَا دخََل علَيه نَاصب ولَم يتَّصْل

وما َأشْبه " رَأيتُ َأباك وَأخَاك: " فَتَكُون علَامةً ِللنَّصبِ في الَْأسماء الْخَمسة، نَحو:وَأما الَْأِلفُ
ذَِلك .  

  .  فَتَكُون علَامةً ِللنَّصبِ في جمعِ الْمَؤنَّث الساِلمِ:وَأما الْكَسرةُ

  .  فَتَكُون علَامةً ِللنَّصبِ في التَّثْنية والْجمعِ:ما الْياءوَأ

  .  فَيكُون علَامةً ِللنَّصبِ في الَْأفْعاِل الْخَمسة الْتي رفْعها بِثَبات النُّونِ:وَأما حذْفُ النُّونِ

اتلَامِللْخَفْضِ ثَلَاثُ عا:والْيةُ، ورةُ الْكَسالْفَتْحو ،ء .  

في الْاسمِ الْمفْرد الْمنْصرِف، وجمعِ :  فَتَكُون علَامةً ِللْخَفْضِ في ثَلَاثَة مواضع:فََأما الْكَسرةُ
  . التَّكْسيرِ الْمنْصرِف، وفي جمعِ الْمَؤنَّث الساِلمِ

اءا الْيَأمةً ِل:ولَامع فَتَكُون عاضوم ي ثَلَاثَةلْخَفْضِ ف : ،ةيي التَّثْنفو ،ةسالْخَم اءمي الَْأسف
  . والْجمعِ

  .  فَتَكُون علَامةً ِللْخَفْضِ في الْاسمِ الَّذي لَا ينْصرِفُ:وَأما الْفَتْحةُ

  .  السكُون، والْحذْفُ:وِللْجزمِ علَامتَانِ

ا السفََأمرِ:كُونيحِ الَْآخحارِعِ الصضِل الْمعي الْفمِ فزةً ِللْجلَامع كُونفَي  .  
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 فَيكُون علَامةً ِللْجزمِ في الْفعِل الْمضارِعِ الْمعتَلِّ الَْآخرِ، وفي الَْأفْعاِل الْخَمسة :وَأما الْحذْفُ
  . نِالْتي رفْعها بِثَبات النُّو

  
  فَصٌل اَلْمعرباتُ 

   قسم يعرب بِالْحركَات، وقسم يعرب بِالْحروف :اَلْمعرباتُ قسمانِ

كَاتربِالْح برعي ياِلفَاَلَّذاَلس َؤنَّثاَلْم عمجيرِ، واَلتَّكْس عمجو ،دفْراَلْم ماعٍ اَِلاسةُ َأنْوعبمِ،  َأر
ءشَي رِهْل بِآختَّصي ي لَماَلَّذ ارِعضُل اَلْمعالْفوكلها ترفع بالضمة، وتنصب بالفتحة، وتخفض . و

  . بالكسرة، وتجزم بالسكون

 جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، واالسم الذي ال ينصرف :وخرج عن ذلك ثالثة أشياء
  . ر يجزم بحزف آخرهيخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل االخ

 التثنية، وجمع المذكر السالم، واألسماء الخمسة، :والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع
  . يفعالن وتفعالن ويفعلون وتفعلون وتفعلين : واألفعال الخمسة وهى

  .  فترفع باأللف، وتنصب وتخفض بالياء:فأما التثنية

  . فض بالياء فيرفع بالواو، وينصب ويخ:وأما جمع المذكر السالم

  .  فترفع بالواو، وتنصب األلف، وتخفض بالياء:وأما األسماء الخمسة

  .  فترفع بالنون، وتنصب وتجزم بحذفها:وأما األفعال الخمسة

  
  باب اَلَْأفْعاِل 

 مفْتُوح :فَالْماضي.  ماض، ومضارِع، وَأمر، نَحو ضرب، ويضرِب، واضرِب:اَلَْأفْعاُل ثَلَاثَةٌ
  . مجزوم َأبدا: والَْأمر . اَلْآخرِ َأبدا

وهو مرفُوع " َأنَيتُ" ما كَان في َأوِله ِإحدى اَلزواِئد اَلَْأربعِ اَلَّتي يجمعها قَولُك :والمضارع
ازِمج َأو بنَاص هلَيخَُل عدتَّى يا، حدَأب .  
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 َأن، ولَن، وِإذَن، وكَي، ولَام كَي، ولَام اَلْجحود، وحتَّى، والْجواب :رةٌ، وهيفالنواصب عشَ
َأواوِ، والْوو ،بِالْفَاء .  

يهو شَرةَ عيانثَم ازِموالْجو: و ،اءعالدرِ واَلَْأم لَاما، وَألَمو ،َألَما، ولَمو ،يِ " الَ" لَمي اَلنَّهف
والدعاء، وِإن وما ومن ومهما، وِإذْما ، وأي ومتَى، وَأيان وَأين ، وَأنَّى، وحيثُما، وكَيفَما، وِإذًا 

  . في اَلشِّعرِ خاصة

  
 اءماَلَْأس اتفُوعرم ابب  

يهةٌ وعباتُ سفُوعرُل: اَلْماَلْفَاع ماسو ،هرخَبُأ، وتَدبالْمو ،لُهفَاع مسي ي لَموُل اَلَّذفْعالْمو ،
"كَان " رخَبا، وهاتَأخَوو"طْفُ، " ِإنالْعتُ، واَلنَّع اءةُ َأشْيعبَأر وهفُوعِ، ورِللْم التَّابِعا، وهاتَأخَوو

  . والتَّوكيد، والْبدُل 

  
  باب اَلْفَاعِل 

  . وهو علَى قسمينِ ظَاهرٍ، ومضمرٍ.  هو االسم اَلْمرفُوع اَلْمذْكُور قَبلَه فعلُه:اَلْفَاعُل

رالفَالظَّاه قَامانِ، وديالز قُوميانِ، وديالز قَامو ،ديز قُوميو ،ديز قَام ِلكقَو ونَح ، ،ونديز
 تَقُومانِ، وتْ الْهِنْدقَامو ،نْده ْوتَقوم ،نْدتْ هقَاماُل، وجاَلر قُومياُل، وجاَلر قَامو ،ونديالز قُوميو

،نُوداَلْه تَقُومو ،نُودتْ اَلْهقَاماتُ، والْهِنْد تَقُوماتُ، وتْ الْهِنْدقَامانِ، والْهِنْد قُوميو ،َأخُوك قَامو 
ذَِلك ها َأشْبمي، وغُلَام قُوميي، وغُلَام قَامو ،َأخُوك .  

رمضالْمو ِلكقَو ونَح ،شَرثْنَا عا، " اتُمبرضو ،تبرضتَ، وبرضنَا، وبرضتُ، وبرض
  ". ، وضربا، وضربوا، وضربنوضربتُم، وضربتُن، وضرب، وضربتْ

  
 لُهفَاع مسي ي لَموِل اَلَّذفْعاَلْم ابب  

ضم َأولُه وكُسر ما : وهو اَِلاسم اَلْمرفُوع اَلَّذي لَم يذْكَر معه فَاعلُه، فَِإن كَان اَلْفعُل ماضيا
ضم كَان ِإنو ،رِهَل آخاقَبارِع :رِهَل آخا قَبم حفُتو لُهَأو مض .  
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" يضرب زيد"و" ضرِب زيد"نَحو قَوِلك :  ظَاهرٍ، ومضمرٍ، فَالظَّاهر:وهو علَى قسمينِ
و"ورمع ُأكْرِم "و"ورمع مكْري ." ِلكقَو ونَح ،شَرثْنَا عا رمضالْمتَ، "ورِبضنَا، ورِبضتُ ورِبض

  ". وضرِبت، وضرِبتُما، وضرِبتُم، وضرِبتُن، وضرِب، وضرِبتْ، وضرِبا، وضرِبوا، وضربن

  
  باب اَلْمبتَدِأ والْخَبرِ 

تَدبِل اَللَّ:اَلْمامواَلْع نارِي عاَلْع فُوعراَلْم مهو اَِلاس ةيفْظ :  

رالْخَبو: ِلكقَو ونَح ،هِإلَي نَدساَلْم فُوعراَلْم ماَِلاس وه "قَاِئم ديز "انِ"وانِ قَاِئمديالز "و" ونديالز
 ونقَاِئم . "  

   قسمانِ ظَاهر ومضمر والمبتدأ

رفَالظَّاه هكْرذ ما تَقَدم   

أنا، ونحن، وأنتَ، وأنت، و وأنتما، وأنُتم، وأنتن، وهو، وهى، : اثنا عشر وهىوالمضمر 
  وما أشبه ذلك ) نحن قائمون(و) أنا قائم(نحو قولك . وهما، وهم، وهن

  .  مفرد، وغير مفرد:والخبر قسمان

الجار والمجرور، والظرف، والفعل مع : أربعة أشياء:  زيد قائم، وغير المفرد:فالمفرد نحو
زيد في الدار، وزيد عندك، وزيد قام أبوه، وزيد جاريته : له، والمبتدأ مع خبره، نحو قولكفاع

  . ذاهبة

  
  باب اَلْعوامِل اَلداخلَة علَى اَلْمبتَدِأ والْخَبرِ 

اءثَلَاثَةُ َأشْي يهاتُ:وَأخَوظَنَنْتُ وا، واتُهَأخَوو ِإنا، واتُهَأخَوو ا كَانه .  

 فَِإنَّها تَرفَع اَِلاسم، وتَنْصب اَلْخَبر، وهي كَان، وَأمسى، وَأصبح، :فََأما كَان وَأخَواتُها
اما دمو ،رِحا بمَئ، وا فَتمو ،نْفَكا اماَل، وا زمو ،سلَيو ،ارصاتَ، وبظَلَّ، وى، وحَأضو .  

كَان زيد قَاِئما، "صرفَ منْها نَحو كَان، ويكُون، وكُن، وَأصبح ويصبِح وَأصبِح، تَقُوُل وما تَ
  . وما َأشْبه ذَِلك" ولَيس عمرو شَاخصا
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، ولَيتَ، ِإن، وَأن، ولَكن، وكََأن:  فَِإنَّها تَنْصب االسم وتَرفَع الْخَبر، وهي:وَأما ِإن وَأخَواتُها
ِإن زيدا قَاِئم، ولَيتَ عمرا شَاخص، وما َأشْبه ذَِلك، ومعنَى ِإن وَأن ِللتَّوكيد، ولَكن : ولَعلَّ، تَقُوُل

  . ِللاستدراك، وكََأن ِللتَّشْبِيه، ولَيتَ ِللتَّمنِّي، ولَعلَّ ِللتَّرجِي والتَّوقُعِ

ظَنَنْتُ، :  فَِإنَّها تَنْصب الْمبتَدَأ والْخَبر علَى َأنَّهما مفْعولَانِ لَها، وهي:وَأما ظَنَنْتُ وَأخَواتُها
: وحسبتُ، وخلْتُ، وزعمتُ، ورَأيتُ، وعلمتُ، ووجدتُ، واتَّخَذْتُ، وجعلْتُ، وسمعتُ؛ تَقُوُل

  . نَنْتُ زيدا قَاِئما، ورَأيتُ عمرا شاخصا، وما َأشْبه ذَِلكظَ

  
 تاَلنَّع ابب  

يرِهتَنْكو هرِيفتَعو ،هخَفْضو بِهنَصو هفْعي رف وتنْعِللْم تُ تَابِعُل، : تَقُوُل; اَلنَّعاقاَلْع ديز قَام
اقا اَلْعديتُ زَأيرِلواقاَلْع ديتُ بِزررمَل، و .  

اءةُ َأشْيسرِفَةُ خَمعالْمو: ماِلاسكَّةَ، ومو ديز ونَح لَماَلْع ماِلاسَأنْتَ، وَأنَا و ونَح رمضاَلْم ماَِلاس 
لَْأِلفُ واللَّام نَحو اَلرجُل والْغُلَام، وما ُأضيفَ اَلْمبهم نَحو هذَا، وهذه، وهُؤلَاء، واِلاسم اَلَّذي فيه اَ

ةعباَلَْأر هذه نم داحِإلَى و .  

 كُلُّ اسمٍ شَاِئعٍ في جِنْسه لَا يخْتَص بِه واحد دون آخَر، وتَقْرِيبه كُلُّ ما صلَح دخُوُل :والنَّكرةُ
  . امِ علَيه، نَحو اَلرجِل والفرساَلَْأِلف واللَّ

  
 طْفاَلْع ابب  

يهةٌ وشَرع طْفوفُ اَلْعرحتَّى :وحو ،نلَكلَا، وْل، وبا، وِإمو ،َأمو ،َأوو ،ثُمو ،الْفَاءو ،اواَلْو 
فُوعٍ ررلَى ما عفَتْ بِهطع عِ، فَِإناضوضِ اَلْمعي بلَى فع تْ، َأوبوبٍ نُصنْصلَى مع تْ َأوعف
قَام زيد وعمرو، ورَأيتُ زيدا وعمرا، "مخْفُوضٍ خُفضتْ، َأو علَى مجزومٍ جزِمتْ، تَقُوُل 

دقْعي لَمو قُمي لَم ديزرٍو، ومعو ديتُ بِزررمو ."  

  
 يدكاَلتَّو ابب  

يدكاَلتَّو:" هرِيفتَعو ،هخَفْضو ،بِهنَصو ،هفْعي رف َؤكَّدتابع ِللْم ."  
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 ،َأكْتَع يهو ،عمَأج ابِعتَوو ،عمَأجكُلُّ، وو ،نيالْعو ،اَلنَّفْس يهو ،ةلُومعم بَِألْفَاظ كُونيو
ز تَقُوُل قَام ،عصَأبو ،تَعَأبوينعممِ َأجتُ بِالْقَوررمو ،مكُلَّه متُ اَلْقَوَأيرو ،هنَفْس دي .  

  
  باب اَلْبدِل 

 ابِهريعِ ِإعمي جف هٍل تَبِععف نٌل معف مٍ َأوسا نم مسَل ادِإذَا ُأب  

لشَّيء، وبدُل اَلْبعضِ من اَلْكُلِّ، وبدُل اَِلاشْتماِل،  بدُل اَلشَّيء من اَ:وهو علَى َأربعة َأقْسامٍ
 ِلكقَو ونَح ،ُل اَلْغَلَطدبا "وديتُ زَأيرو ،هلْمع ديي زننَفَعو ،يفَ ثُلُثَهغَأكَلْتُ اَلرو ،َأخُوك ديز قَام

ستُ"اَلْفَرَأيتَقُوَل ر تَ َأندنْه، َأرا مديلْتَ زدطْتَ فََأبفَغَل ساَلْفَر .ُ   

  
 اءماَلَْأس اتوبنْصم ابب  

شَرةَ عساتُ خَموبنْصاَلْم:يهكَانِ، :  وفُ اَلْمظَرانِ، ومفُ اَلزظَرو ،ردصالْمو ،وُل بِهفْعاَلْم
تَثْنَى، وسالْمو ،يزيالتَّماُل، والْحو رخَبو ،هعوُل مفْعالْمو ،هلَأج نوُل مفْعالْمى، ونَادالْملَا، و ماس

اءةُ َأشْيعبَأر وهوبِ، ونْصِللْم التَّابِعا، وهاتَأخَوو ِإن ماسا، وهاتَأخَوو طْفُ : كَانالْعتُ والنَّع
  . والتَّوكيد والْبدُل

  
 ابب وِل بِهفْعاَلْم  

 ستُ اَلْفَربكرا، وديتُ زبرض وُل، نَحعاَلْف بِه قَعي ياَلَّذ ،وبنْصاَلْم ماَِلاس وهو  

 رمضمو ،رانِ ظَاهمسق وهو  

رفَالظَّاه:هكْرذ ما تَقَدم  .  

رمضالْمو:نْفَصمٌل، وتَّصانِ ممسٌل ق .  

 اثْنَا عشَر، وهي ضربني، وضربنَا، وضربك، وضربك، وضربكُما، وضربكُم، :فَالْمتَّصُل
 نهبرضو ،مهبرضا، ومهبرضا، وهبرضو ،هبرضو ،كُنبرضو  

ِإيانَا، وِإياك، وِإياك، وِإياكُما، وِإياكُم، وِإياكُن، وِإياه،  اثْنَا عشَر، وهي ِإياي، و:والْمنْفَصُل
ناهِإيو ،ماهِإيا، وماهِإيا، واهِإيو .  
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  باب اَلْمصدرِ 

ردصاَاَلْم رِيفي تَصثَاِلثًا ف جِيءي ياَلَّذ ،وبنْصاَلْم ماَِلاس وه  رِبضي برِل، ، نحو ضعلْف
  ضربا 

 ،نَوِيعمو يانِ لَفْظمسق وهويلَفْظ وفَه هلعلَفْظَ ف افَقَ لَفْظُهو قَتْلًا فَِإن قَتَلْتُه ونَح ،  

نَوِيعم وفَه هلَفْظ وند هلعنَى فعافَقَ مو ِإنوودتُ قُعلَسقُوفًا، ، وما  ، نحو جا، ، وقمت و
ذَِلك هَأشْب .  

  
  باب ظَرف اَلزمانِ وظَرف اَلْمكَانِ 

نَحو اَلْيومِ، واللَّيلَة، وغَدوةً، وبكْرةً، " في" هو اسم اَلزمانِ اَلْمنْصوب بِتَقْديرِ :ظَرفُ اَلزمانِ
  . ، وصباحا، ومساء، وَأبدا، وَأمدا، وحينًا وما َأشْبه ذَِلكوسحرا، وغَدا، وعتَمةً

نَحو َأمام، وخَلْفَ، وقُدام، ووراء، " في" هو اسم اَلْمكَانِ اَلْمنْصوب بِتَقْديرِ :وظَرفُ اَلْمكَانِ
 ،اءِإزو ،عمو ،نْدعتَ، وتَحقَ، وفَووذَِلك ها َأشْبمنَا، وهو ،ثَمو ،لْقَاءتو ،ذَاءحو .  

  
  باب اَلْحاِل 

" جاء زيد راكبا" هو اَِلاسم اَلْمنْصوب، اَلْمفَسر ِلما انْبهم من اَلْهيَئات، نَحو قَوِلك :اَلْحاُل
ا"وجرسم ستُ اَلْفَربكر "و"الَقباكر اَللَّه دبيتُ ع " ذَِلك ها َأشْبمو  

  . ولَا يكُون اَلْحاُل ِإلَّا نَكرةً، ولَا يكُون ِإلَّا بعد تَمامِ اَلْكَلَامِ، ولَا يكُون صاحبها ِإلَّا معرِفَةً

  
  باب اَلتَّمييزِ 

يزياَلتَّم: ،وبنْصاَلْم ماَِلاس وه  ِلكقَو ونَح ،اتاَلذَّو نم مهنْبا اِلم رفَسقًا"اَلْمرع ديز ببتَص" ،
ا"ومشَح كْرتَفَقََّأ ب "ا"ونَفْس دمحم طَاب "ا"وغُلَام شْرِينتُ عيشْتَرا "ةً"وجنَع ينعسلَكْتُ تم "و" ديز

  . ولَا يكُون ِإلَّا نَكرةً، ولَا يكُون ِإلَّا بعد تَمامِ اَلْكَلَامِ" جمُل منْك وجهاَأ"و" َأكْرم منْك َأبا

  
 ثْنَاءتاَِلاس ابب  
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  .  وهي ِإلَّا، وغَير، وسوى، وسوى، وسواء، وخَلَا، وعدا، وحاشَا:وحروفُ اَِلاستثْنَاء ثَمانيةٌ

خَرج اَلنَّاس ِإلَّا "و" قَام اَلْقَوم ِإلَّا زيدا" ينْصب ِإذَا كَان اَلْكَلَام تَاما موجبا، نَحو :مستَثْنَى بِِإلَّافَالْ
ما قَام اَلْقَوم ِإلَّا "حو وِإن كَان اَلْكَلَام منْفيا تَاما جاز فيه اَلْبدُل والنَّصب علَى اَِلاستثْنَاء، نَ" عمرا
ديز "ا"وديِإلَّا ز " وِل، نَحاموبِ اَلْعسلَى حع ا كَانصنَاق اَلْكَلَام كَان ِإنو"ديِإلَّا ز ا قَامم "ا "وم

  " ما مررتُ ِإلَّا بِزيد"و" ضربتُ ِإلَّا زيدا

  سوى، وسوى، وسواء، مجرور لَا غَير ، ووالْمستَثْنَى بِغَيرٍ

عدا "و" قَام اَلْقَوم خَلَا زيدا، وزيد"، وعدا، وحاشَا، يجوز نَصبه وجره، نَحو والْمستَثْنَى بِخَلَا
  ". حاشَا بكْرا وبكْرٍ"و" عمرا وعمرٍو

  
  باب لَا 

َأن لَمعلَا "ا " رتَتَكَر لَمةَ ورتْ اَلنَّكاشَررِ تَنْوِينٍ ِإذَا ببِغَي اتراَلنَّك بلَا"تَنْص " وي "نَحَل فجلَا ر
  " اَلدارِ

 ارتَكْر بجوو فْعاَلر بجا وهراشتُب لَم َأةٌ" لَا"فَِإنرملَا اٌل وجارِ ري اَلدلَا ف ونَح"   

لَا رجٌل في اَلدارِ ولَا امرَأةٌ وِإن شئتَ "فَِإن تَكَررتْ جاز ِإعمالُها وِإلْغَاُؤها، فَِإن شْئتَ قُلْتُ 
  ". لَا رجَل في اَلدارِ ولَا امرَأةَ : قُلْتَ

  
  باب اَلْمنَادى 

م، والنَّكرةُ اَلْمقْصودةُ، والنَّكرةُ غَير اَلْمقْصودة، والْمضافُ،  المفرد اَلْعلَ:اَلْمنَادى خَمسةُ َأنْواعٍ
 افضبِالْم الشَّبِيهو  

ا ي"و" يا زيد"فَيبنَيانِ علَى اَلضم من غَيرِ تَنْوِينٍ، نَحو : فََأما اَلْمفْرد اَلْعلَم والنَّكرةُ اَلْمقْصودةُ
  " رجُل

رةٌ لَا غَيوبنْصةُ مياقالثَّلَاثَةُ اَلْبو .  

  
 هلوِل ِلَأجفْعاَلْم ابب  



 11

 ِلكقَو وِل، نَحعقُوعِ اَلْفبِ وبانًا ِلسيب ذْكَري ياَلَّذ ،وبنْصاَلْم ماَِلاس وهرٍو"وملَالًا ِلعِإج ديز قَام "
و"با تُكدقَصكوفرعم غَاءت ."  

  
 هعوِل مفْعاَلْم ابب  

 ِلكقَو وُل، نَحعاَلْف هعَل مفُع نانِ ميِلب ذْكَري ياَلَّذ ،وبنْصاَلْم ماَِلاس وهشَ"ويالْجو يراَلَْأم اءج "
ةَ"والْخَشَبو اءى اَلْمتَوسا ."  

 روأما خَب"َأخَ" كَانو ماسا، وهاتو"ِإن " كَذَِلكو ،اتفُوعري اَلْما فمهكْرذ متَقَد ا، فَقَدهاتَأخَوو
ابِعاَلتَّو ;نَاكتْ همتَقَد فَقَد .  

  
 اءماَلَْأس نم اتخْفُوضاَلْم ابب  

  مخْفُوض بِالِْإضافَة، وتَابِع ِللْمخْفُوضِ  مخْفُوض بِالْحرف، و:اَلْمخْفُوضاتُ ثَلَاثَةُ َأنْواعٍ

فربِالْح خْفُوضا اَلْمفََأم: ،اءالْبو ،بري، وفلَى، وعو ،نعِإلَى، وو ،نبِم خْفَصا يم وفَه 
التَّاءو ،اءالْبو ،اواَلْو يهمِ، واَلْقَس وفربِحاللَّامِ، وو ،الْكَافنْذُومذْ، وبِمو ،باوِ ربِوو ، .  

افَةبِالِْإض خْفَضا يا مَأمو ِلكقَو وفَنَح ،"ديز غُلَام " رقَدا يمبِاللَّامِ، و رقَدا ينِ ميمسلَى قع وهو
نبِم ; وبِاللَّامِ نَح رقَدي يفَاَلَّذ"ديز غُلَام "ي ياَلَّذو ونَح ،نبِم رقَد"خَز بثَو "اجٍ"وس ابب "و" خَاتَم

 يددح .  

  
اِللَّه دمبِح تَم  

 


