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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  : قال أبو الفتح عثمان بن جين رمحه اهللا

  ضرب الكالمأ

  .اسم وفعل وحرف جاء ملعىن: الكالم كله ثالثة أضرب

قولك من زيد : وما حسن فيه حرف من حروف اجلر أو كان عبارة عن شخص فحرف اجلر حن: فاالسم
  .هذا رجل، وهذه امرأة: وإىل عمرو وكونه عبارة عن شخص حنو قولك

قد قام، وقد قعد، وقد يقوم، وقد يقعد : ما حسن فيه قد أو كان أمرا فأما قد فنحو، قولك: والفعل
  .قم واقعد: وكونه أمراً حنو

: عال، وإمنا جاء ملعىن يف غريه حنوما مل حتسن فيه عالمة من عالمات األمساء، وال عالمات األف: واحلرف

قولك قد قام، وقد قعد، وقد يقوم، وقد يقعد، . من هلَ وال قد هلَ وال تأمر به: هلْ، وبلْ، وقد ال تقول
  .قم واقعد: وكونه أمرا حنو

  المعرب والمبنيباب 

  .معرب، ومبين: الكالم يف اإلعراب، والبناء على ضربني

  المعرب

دمها االسم املتمكن، واآلخر الفعل املضارع، وما عدامها من سائر الكالم فمبين أح: فاملعرب على ضربني
  .غري معرب

قولك هذا زيدٌ ، وورأيت زيداً، : ما تغري آخره لتغري العامل فيه، ومل يشابه احلرف حنو: فاالسم املتمكن
  .ومررت بزيٍد

فاهلمزة . ة، والنون، والتاء، والياءما كان يف أوله إحدى الزوائد األربع، وهي اهلمز: والفعل املضارع
نقوم حنن، والتاء للمذكر احلاضر : أقوم أنا، والنون للمتكلم إذا كان معه غريه حنو: للمتكلم وحده حنو

  .يقوم هو: تقوم هي، والياء للمذكر الغائب حنو: تقوم أنت، وللمؤنث الغائبة حنو: حنو

w  .ٍد، وامليم من يقومالدال من زي: وحرف اإلعراب من كل معرب آخره حنو
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  اإلعراب والبناءباب 

اإلعراب ضد البناء يف املعىن، ومثله يف اللفظ، والفرق بينهما زوال اإلعراب لتغري العامل وانتقاله، ولزوم 
  .البناء احلادث عن غري عامل وثباته

  اإلعراب

سم والفعل، واجلر فالرفع والنصب يشترك فيهما اال. رفع، ونصب، وجر، وجزم: فاإلعراب أربعة أضرب
  .خيتص باألمساء، وال يدخل األفعال، واجلزم خيتص باألفعال، وال يدخل األمساء

  البناء

حيثُ ومن قبلُ ومن : فالضم يكون يف االسم حنو. ضم، وفتح، وكسر، ووقف: والبناء أربعة أضرب
أين، وكيف، : يف االسم حنووالفتح يكون . بعد، ويف احلرف يف منذُ يف لغة من جر ا، وال ضم يف الفعل

أمِس، وهؤالِء، ويف : والكسر يكون يف االسم حنو. إنَّ ومثَّ: قام، وقعد، ويف احلرف حنو: ويف الفعل حنو
والوقف يكون يف . قولك لزيد وبزيد، وال كسر يف الفعل: احلرف يف جِري، ويف الم اإلضافة، وبائها حنو

  .هلْ وبلْ:  خذْ وكلْ، ويف احلرف حنو:من وكم، ويف الفعل حنو: االسم حنو

  إعراب االسم الواحدباب 

  .صحيح ومعتل: االسم املعرب على ضربني

  األسماء الصحيحة

زيد، وعمرو، وهو على : فالصحيح يف هذا الباب ما مل يكن حرف إعرابه ألفاً، وال ياًء قبلها كسرة حنُو
الفعل من وجهني، وتدخله احلركات الثالث فاملنصرف ما مل يشابه . ضربني منصرف، وغري منصرف

الضمة، والفتحة، والكسرة، والتنوين، ويكون آخره يف الرفع مضموماً، ويف النصب مفتوحاً، ويف اجلر 
. قام زيد يا فَتى، ويف النصب رأيت زيداً يا فَتى، ويف اجلر مررت بزيِد يا فىت: مكسوراً، تقول يف الرفع

لرفع، وفتحتها عالمةً النصب، وكسرا عالمة اجلر، ودخل التنوين الكالم عالمة فضمة الدال عالمةًُ ا
  .لألخف عليهم، واألمكن عندهم، وهو الواحد النكرة

واملضاف كاملفرد فيما ذكرنا، يعرف األول مبا يستحقه من اإلعراب إال أنك حتذف منه التنوين لإلضافة، 
wهذا غالم زيٍد، ورأيت غالم زيٍد، ومررت بغالِم : ، تقولوجتر الثاين بإضافة األول إليه على كل حال
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  .زيٍد

وغري املنصرف ما شابه الفعل من وجهني، وتدخله الضمة، والفتحة، وال يدخله جر، وال تنوين، ويكون 
آخره يف اجلر مفتوحا، فإن أضيف أو دخلته األلف والالم فأمن فيه الثقل دخله اجلر يف موضع اجلر، تقول 

مع : هذا أمحد، وعمر، ويف النصب رأيت أمحد وعمر، ويف اجلر مررت بأمحد، وعمر، وتقول: يف الرفع
عجبت من الفرس األشقرِِ، ونظرت إىل : اإلضافة عجبت من أمحِدكم، وعمِركم، ومع األلف والالم

  الرجل األمسرِِ 

  الوقف على الصحيح

  

التنوين ألنه زائد ال يوقف عليه، وأسكنت فإن وقفت على املرفوع، وارور من هذا الباب حذفت 
هذا زيد ومررت بزيد، : آخرمها ألن العرب إمنا تبتدئ باملتحرك، وتقف على الساكن، تقول يف الوقف

رأيت زيدا، فإن مل : فإن، وقفت على املنصوب املنون أبدلت من تنوينه يف الوقف ألفا، تقول يف الوقف
ضربت عمر وأكرمت : ه ساكنا كاملرفوع، وارور، تقول يف الوقفيكن املنصوب منونا كان الوقف علي

  .الرجلْ

  إعراب االسم المعتل

  .منقوص، ومقصور: االسم املعتل على ضربني: األمساء املعتلة

  المنقوص

القاضي، والداعي، وهذه الياء ال تدخلها ضمة، : كل اسم وقع يف آخره ياء قبلها كسرة حنو: فاملنقوص
: هذا قاٍض يا فىت، ويف اجلر:  لقيها ساكن بعدها حذفت اللتقاء الساكنني، تقول يف الرفعوال كسرة، وإن

مررت بقاٍض يا فىت، وكان األصل فيه هذا قاضي، ومررت بقاضي فأسكنت الياء استثقاال للضمة، 
 تدل والكسرة عليها، وكان التنوين بعدها ساكنا فحذفت الياء اللتقاء الساكنني، وبقيت الكسرة قبلها

رأيت قاضياً يا فىت، : عليها، فإن نصبت املنقوص جرى جمرى الصحيح خلفة الفتحة، تقول يف النصب
  .ففتحة الياء عالمة النصب

فإن وقفت على ارور، واملرفوع من هذا الباب حذفت الياء، ووقفت على ما قبلها ساكنا، تقول يف 
wهذا قاضي، ومررت بقاضي، وتقول يف : فتقولهذا قاض ومررت بقاض، وجيوز أن تقف بالياء : الوقف
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رأيت زيدا، فإن زال التنوين عن هذه األمساء باأللف، : رأيت قاضيا تقف باأللف كما تقول: النصب
هذه القاضي، : والالم أو اإلضافة كانت الياء ساكنة يف الرفع، واجلر مفتوحة يف النصب، وتقول يف الرفع

قاضي، ومررت بقاضيك، وكان األصل فيه هذا القاضي، ومررت مررت بال: وهذا قاضيك، ويف اجلر
بالقاضي، وهذا قاضيك، ومررت بقاضيك، فأسكنت الياء استثقاال للضمة، والكسرة عليها، وبقيت 

  .رأيت القاضي، ورأيت قاضيك ففتحة الياء عالمة النصب: ساكنة، وتقول يف النصب

هذا القاضي، ومررت بالقاضي، : ة تقول يف الوقففإن وقفت على ما ال تنوين فيه وقفت بالياء ساكن
رأيت القاضي تقف : هذا القاض، ومررت بالقاض، وتقول يف النصب: وجيوز أن تقف بال ياء، فتقول

  .بالياء ال غري

  المقصور

عصا، ورحى، واملقصور كله ال يدخله شيء من : أما املقصور فكل اسم وقعت يف آخره ألف مفردة حنو
: هذه عصا يا فىت، ويف النصب: آخره ألفا، واأللف ال تكون إال ساكنة، تقول يف الرفعاإلعراب ألن يف 

مررت بعصا يا فىت كله بلفظ واحد وسقطت األلف من اللفظ لسكوا : رأيت عصا يا فىت، ويف اجلر
  .وسكون التنوين بعدها وبقيت الفتحة قبلها تدل على األلف احملذوفة

، وارور حذفت التنوين كما فعلت يف الصحيح، ووقفت على األلف فإن وقفت على املرفوع من هذا
  .هذه عصا ومررت بعصا: اليت هي حرف اإلعراب تقول يف الوقف

فإن وقفت على املنصوب املنون أبدلت من تنوينه ألفا يف الوقف وحذفت األلف األوىل اليت هي حرف 
رأيت عصا، فإن مل : عدها، تقول يف الوقفاإلعراب لسكوا وسكون األلف اليت هي عوض من التنوين ب

  .يكن املقصور منونا كانت ألفه

  الممدود

: كساء ورداء واإلعراب جار عليه، تقول: وأما املمدود فكل اسم وقعت يف آخره مهزة قبلها ألف حنو

  .هذا كساء ورداء ورأيت كساء ورداء ومررت بكساء ورداء

  المهموز

هذا قارئ ومنشئ ومبتدئ، ورأيت : ما جيري على الصحيح، تقولواملهموز كله جيري عليه اإلعراب ك
wوإذا سكن ما قبل الياء جرت جمرى الصحيح، . قارئا ومنشئا، ومبتدئا، ومررت بقارئ ومنشئ ومبتدئ
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هذا كرسي : هذا ظيب وحني، ورأيت ظبيا وحنياً، ومررت بظيب وحني وكذلك الياء املشددة، تقول: تقول
  ت كرسيا وصبيا، ومررت بكرسي وصيب وصيب ورأي

  األسماء الستة

واعلم أن يف األمساء اآلحاد ستة أمساء تكون يف الرفع بالواو، ويف النصب باأللف، ويف اجلر بالياء وهي 
  .أبوك وأخوك، ومحوك، وهنوك، وفوك، وذو مال

يف النصب رأيت أباك، ، و.هذا أبوك، وأخوك، ومحوك، وهنوك، وفوك، وذو مال: تقول يف الرفع
، ويف اجلر مررت بأبيك، وأخيك، وهنيك، ومحيك، وفيك، .وأخاك، ومحاك، وهناك، وفاك، وذا مال

والواو حرف اإلعراب وهي عالمة الرفع، واأللف حرف اإلعراب، وهي عالمة النصب، . وذي مال
  .والياء حرف اإلعراب، وهي عالمة اجلر

  التثنيةباب 

  

مساء دون األفعال، واحلروف، فإذا ثنيت االسم املرفوع زدت يف آخره ألفا ونونا، تقول اعلم أن التثنية لأل
قام الزيداِن والعمران فاأللف حرف اإلعراب وهي عالمة التثنية، وعالمة الرفع، ودخلت النون : يف الرفع

ا وسكون عوضا مما مع االسم الواحد من احلركة، والتنوين اللذين كانا يف الواحد وكسرت لسكو
مررت بالزيدين، : األلف قبلها، فإن جررت أو نصبت جعلت مكان األلف ياء مفتوحا ما قبلها، تقول

وضربت الزيدين فالياء حرف اإلعراب، وهي عالمة التثنية، وعالمة اجلر والنصب، والنون مكسورة حباهلا 
  .يف الرفع

  .اهلندين، ورأيت اهلندينقامت اهلندان، وومررت ب: واملؤنث كاملذكر يف التثنية، تقول

قام غالما زيد مررت بغالمي زيد ورأيت غالمي زيد، : فإن أضفت املثىن أسقطت نونه لإلضافة، تقول
  .وكان األصل فيه غالمان، وغالمني فسقطت النون لإلضافة

  ذكر الجمع

  .اعلم أن اجلمع لألمساء دون األفعال واحلروف وهو على ضربني مجع تصحيح، ومجع تكسي

  .جمع التصحيح ما سلم فيه نظم الواحد وبناؤه وهو على ضربني مجع تذكري، ومجع تأنيثف

w  جمع التذكيرباب 
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وهو الذي يكون يف الرفع بالواو والنون، ويف اجلر، والنصب بالياء والنون، وإمنا يكون هذا اجلمع 
 فالواو حرف اإلعراب، قام والزيدون والعمرون: زيد وعمرو، تقول يف الرفع: للمذكرين ممن يعقل حنو

وهي عالمة اجلمع، وعالمة الرفع وفتحت النون لسكوا وسكون الواو قبلها، فإن جررت أو نصبت 
مررت بالزيِدين، وضربت الزيِدين فالياء حرف : جعلت مكان الواو ياء مكسورا ما قبلها، تقول

مع أسقطت نونه لإلضافة، اإلعراب، وهي عالمة اجلمع، وعالمة اجلر والنصب، فإن أضفت هذا اجل
هؤالء مسلمو زيد ومررت مبسلمي زيد، ورأيت مسلمي زيد، وكان واألصل فيه مسلمون : تقول

  .ومسلمني فسقطت النون لإلضافة

  جمع التأنيثباب 

إذا مجعت االسم املؤنث زدت يف آخره ألفا وتاء وتكون التاء مضمومة يف الرفع مكسورة يف النصب 
هؤالء اهلندات، ويف اجلر مررت باهلنداِت، ويف النصب رأيت اهلندات فاأللف : عواجلر، تقول يف الرف

  .والتاء عالمة اجلمع، والتأنيث والتاء حرف اإلعراب وضمتها عالمة الرفع وكسرا عالمة اجلر والنصب

ع قائمةٌ يف مجع مسلمةٌ مسلمات، ويف مج: فإن كان يف االسم املؤنث هاء التأنيث حذفتها يف اجلمع، تقول
قائمات وكان األصل مسلمتات وقائمتات فحذفت التاء األوىل لئال جتتمع يف االسم الواحد عالمتا 

  .تأنيث

يف مجع سعدى سعديات، ويف مجع : فإن كانت فيه ألف التأنيث املقصورة قلبت يف اجلمع ياء، تقول
يف مجع : يف اجلمع واوا، تقولحبارى حباريات فإن كانت فيه ألف التأنيث املمدودة قلبت اهلمزة 

  .صحراء صحراوات، ويف مجعُ خنفساء خنفساوات

  جمع التكسيرباب 

هذه : وهو كل مجع تغري فيه نظم الواحد وبناؤه وإعرابه جار على آخره كما جيري على الواحد، تقول
  .دور وقصور ورأيت دورا وقصورا، ومررت بدور وقصور

  األفعالباب 

  .نقسم بأقسام الزمان ماض، وحاضر، ومستقبلوت: وهي ثالثة أضرب

  .قولك قام أمس وقعد أول من أمس: ما قرن به املاضي من األزمنة حنو: فاملاضي

wقولك هو يقرأ اآلن، وهو يصلي الساعة، وهذا اللفظ أيضا : ما قرن به احلاضر من األزمنة حنو: واحلاضر
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هو يقرأ غدا ويصلي بعد غد، فإن أردت : قوليصلح للمستقبل إال أن احلال أوىل به من االستقبال، ت
  .إخالصه لالستقبال أدخلت فيه السني أو سوف قلت سيقرأ غدا، وسوف يصلي بعد غد

قولك سينطلق غداً وسوف يقوم غداً وسوف يصلي غدا : ما قرن به املستقبل من األزمنة حنو: واملستقبل
  . تقعد غداقم غدا، وال: وكذلك مجيع أفعال األمر والنهي حنو قولك

  معرفة األسماء المرفوعةباب 

مبتدأ، وخرب مبتدأ، وفاعل، ومفعول، وجعل الفعل حديثا عنه وهو ما مل يسم فاعله، : وهي مخسة أضرب
  .اسم كان وأخواا وأخبار إن وأخواا: ومشبه بالفاعل يف اللفظ وهو قسمان

  المبتدأباب 

لعوامل اللفظية، وعرضته هلا، وجعلته أوال لثان يكون الثاين اعلم أن املبتدأ كل اسم ابتدأته وعريته من ا
زيد قائم، وحممد منطلق فزيد، وحممد : وهو مرفوع باالبتداء، تقول. خربا عن األول ومسندا إليه

  .مرفوعان باالبتداء وما بعدمها خرب عنهما

  خبر المبتدأباب 

  . مفرد، ومجلة: ضربنيوهو كل ما أسندته إىل املبتدأ وحدثت به عنه وذلك على 

  اإلخبار بالمفرد

زيد أخوك وحممد صاحبك، فزيد : فإذا كان اخلرب مفردا فهو املبتدأ يف املعىن وهو مرفوع باملبتدأ، تقول
  .هو األخ وحممد هو الصاحب

 زيد جالس فزيد: فإن اجتمع يف الكالم معرفة، ونكرة جعلت املبتدأ هو املعرفة، واخلرب هو النكرة، تقول

  .هو املبتدأ ألنه معرفة، وجالس هو اخلرب ألنه نكرة

زيد : فإن كانا مجيعا معرفتني كنت فيهما خمريا أيهما شئت جعلته املبتدأ، وجعلت اآلخر اخلرب، تقول
  .أخوك، وإن شئت قلت أخوك زيد

  اإلخبار بالجملة
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ة من مبتدأ وخرب، ومجلة مجلة مركب: وأما اجلملة فهي كل كالم مفيد مستقل بنفسه، وهي على ضربني
مركبة من فعل وفاعل، وال بد لكل واحدة من هاتني اجلملتني إذا وقعت خربا عن مبتدأ من ضمري يعود 

زيد قام أخوه، فزيد مرفوع باالبتداء، واجلملة بعده خرب عنه، وهي مركبة من فعل : إليه منها، تقول
زيد، ولوال هي ملا صحت املسألة، وموضع اجلملة وفاعل، فالفعل قام والفاعل أخوه واهلاء عائدة على 

زيد أخوه منطلق، فَزيد مرفوع باالبتداء، واجلملة بعده خرب عنه، وهي مركبة من : رفع باملبتدأ، وتقول
مبتدأ وخرب، واملبتدأ أخوه واخلرب منطلق واهلاء عائدة على زيد أيضا، ولو قلت زيد قام عمرو مل جيز ألنه 

صحت املسألة ألجل اهلاء .  يعود على املبتدأ فإن قلت إليه أو معه أو حنو ذلكليس يف اجلملة ضمري
  .العائدة

فأما قوهلم السمنِ منوانٌ ِبِدرهٍم فإمنا تقديره السمن منوان منه بدرهم، ولكنهم حذفوا منه للعلم به، 
  .وكذلك قوهلم الرب الكر بستني أي الكر منه بستني

  اإلخبار بالظرف

  .ظرف زمان، وظرف مكان: ظرف قد يقع خربا عن املبتدأ، وهو على ضربنيواعلم أن ال

زيد وعمرو، واحلدث هو : جثة وحدث فاجلثة ما كان عبارة عن شخص حنو: واملبتدأ على ضربني
  .القيام والقعود: املصدر حنو

زيد : فإذا كان املبتدأ جثة ووقع الظرف خربا عنه مل يكن ذلك الظرف إال من ظروف املكان، تقول
زيد مستقر خلفك فحذف اسم الفاعل : خلفك فزيد مرفوع باالبتداء والظرف بعده خرب عنه، والتقدير

ختفيفا وللعلم به وأقيم الظرف مقامه فانتقل الضمري الذي كان يف اسم الفاعل إىل الظرف، وارتفع ذلك 
  .الضمري بالظرف كما كان يرتفع باسم الفاعل، وموضع الظرف رفع باملبتدأ

ولو قلت زيد يوم اجلمعة أو حنو ذلك، مل جيز، ألن ظروف الزمان ال تكون أخباراً عن اجلثث ألنه ال 
فائدة يف ذلك فأما قوهلم الليلةَ اهلاللُ، فعلى معىن فإمنا تقديره الليلةَ حدوثَ اهلالل أو طلوع اهلالل 

أهلَ القريِة : ، أي"لقريةَ اليت كنا فيهاواسأل ا": قال اهللا تعاىل. فحذف املضاف، وأقيم املضاف إليه مقامه
  : ومثله قول الشاعر من الرجز

  يلقحه قوم وتنتجونه  عام نعم تحوونه أكل

  .أكل عام حدوث نعم أو إحراز نعم: أي

قيامك خلف زيٍد، وقعودك يوم : فإن كان املبتدأ حدثا جاز وقوع كل واحد من الظرفني خربا عنه، تقول
wقيامك كَِائن خلف زيد، وقعودك كائن يوم اجلمعة، فحذف امسا الفاعلني وأقيم : اجلمعة، والتقدير
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زيد من : الظرفان مقامهما فانتقل الضمريان إليهما، وتقام حروف اجلر مقام الظروف، وذلك قولك
زيد كائن من الكرام، وقفيز الرب كائن بدرمهني، مث عمل فيهما : الكرام، وقفيز الرب بدرمهني، والتقدير

  .ما عمل يف الظروف، والظرف وما أقيم مقامه جاريان جمرى املفرد الذي تقدم ذكرهك

  جواز تقديم الخبر

زيد قائم وبكر خلفك فقدم : قائم زيد وخلفك بكر، والتقدير: وجيوز تقدمي خرب املبتدأ عليه، تقول
  .اخلربان اتساعا، وفيهما ضمري ألن النية فيهما التأخري

  حذف المبتدأ أو الخبر

واعلم أن املبتدأ قد حيذف تارة، وحيذف اخلرب أخرى، وذلك إذا كان يف الكالم داللة على احملذوف، فإذا 
كيف : زيد عندي، فحذفت عندي وهو اخلرب، وإذا قال لك: من عندك؟ قلت زيد، أي: قال لك القائل

: ، أي"عة وقول معروفطا": أنا صاحل فحذفت أنا وهو املبتدأ قال اهللا سبحانه: صاحلٌ، أي: أنت؟ قلت

  .طاعة وقول معروف أمثل من غريمها، وإن شئت كان التقدير أمرنا طاعة وقول معروف

  : قال الشاعر

 كنت قد كلفت ما لم أعود وإن  فقالت على اسم اهللا أمرك طاعة

  الفاعلباب 

  

 ذلك االسم، اعلم أن الفاعل عند أهل العربية كل اسم ذكرته بعد فعل وأسندت ونسبت ذلك الفعل إىل
وهو مرفوع بفعله، وحقيقة رفِْعِه بإسناد الفعل إليه، والواجب وغري الواجب يف ذلك سواء، تقول يف 

  .ما قام زيد، وهل يقوم زيد؟: قام زيد، ويف غري الواجب: الواجب

  أحكام الفعل وفاعله

مل يكن مظْهرا بعده، فهو واعلم أن الفعل ال بد له من الفاعل، وال جيوز تقدمي الفاعل على الفعل، فإن 
  .زيد قام، فزيد مرفوع باالبتداء، ويف قام ضمري زيد، وهو مرفوع بفعله: مضمر فيه ال حمالة، تقول

قام زيد، وقام : فإن خال الفعل من الضمري مل تأت فيه بعالمة تثنية وال مجع، ألنه ال ضمري فيه، تقول
: قام، فإن كان فيه ضمري جئت بعالمة التثنية واجلمع، تقولالزيدان، وقام الزيدون كله بلفظ واحد يف  w
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  .الزيدان قاما، والزيدون قاموا فاأللف يف قاما عالمة التثنية والضمري والواو يف قاموا عالمة اجلمع والضمري

قامت هند، وقعدت جملٌ، فالتاء عالمة : فإن كان الفاعل مؤنثا جثت يف الفعل بعالمة التأنيث، تقول
حسنت دارك، : يث، فإن كان التأنيث غري حقيقي كنت يف إحلاق التاء وتركها خمريا، تقولالتأن

واضطرمت نارك، وإن شئت حسن واضطرم إال أن إحلاقها أحسن من حذفها، فإن فصلت بني الفعل 
مع الفصل حسن اليوم دارك واضطرم الليلةَ ناركن وقد جيوز : والفاعل ازداد ترك العالمة حسنا، تقول

  : قال الشاعر. تذكري الفعل مع التأنيث احلقيقي

منكن واحدةٌ إن هامرًأ غر  ورغْرفي الدنيا لَم بعدي وبعِدك  

قام الرجالُ وقامت الرجالُ، وقام النساُء، : ومل يقل غرته، ولك يف كل مجاعة تذكري فعلها وتأنيثه، تقول
النساء، فمن ذكر أراد اجلمع ومن أنث أراد اجلماعةَوقامت ،.  

  نائب الفاعل

واعلم أن املفعول به يف هذا الباب يرتِفع من حيث يرتفع الفاعل، ألن الفعل قبل كل واحد منهما حديث 
  .ُ ضربَ زيد، وشٍتم ِبكْر:عنه ومسند إليه، وذلك قولك

  .المتعدي إلى مفعولين

 منهما مقام الفاعل فرفعته وتركت الثاين منصوبا حباله، فإن كان الفعل يتعدى إىل مفعولني أقمت األول
  .أُعطيت زيدا درمهًا، فإن مل تسم الفاعل قلت أُعٍطي زيد درمهاً: تقول

  المتعدي إلى ثالثة مفاعيل

فإن كان الفعل يتعدى إىل ثالثة مفعولني أقمت األول منهما مقام الفاعل فرفعته ونصبت املفعولني بعده، 
  .م اُهللا زيداً عمراً خري الناٍس، فإن مل تسم الفاعل قلت أعلم زيد عمراً خري الناٍسأعل: تقول

  الالزم

فإن مل يكن الفعل متعديا؛ مل جيز إال أن تذكر الفاعل، لئال يكون الفعل حديثا عن غري حمدث عنه، وذلك 
 به حرف جر أو ظرف أو قيم، وال قعد،ِ ملا ذكرت لك، فإن اتصل: قام زيد، وقعد عمرو ال تقول: حنو

سرت بزيد فرسخني يومني سريا شديدا، فإن : مصدر جاز أن تقيم كل واحد منهما مقام الفاعل، تقول
wِ سري بزيٍد فرسخني يومني سرياً شديداً، فالباء وما عملت فيه :أقمت الباء وما عملت به مقام الفاعل قلت
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ِ سري بزيد فرسخان يومني سريا شديدا، فإن :يف موضع رفع، فإن أقمت الفرسخني مقام الفاعل قلت
سري بزيد فرسخني يومان سريا شديدا، فإن أقمت املصدر مقام الفاعل : أقمت اليومني مقام الفاعل قلت

  .سري بزيد فرسخني يومني سري شديد ترفع الذي تقيمه مقام الفاعل ال غري: قلت

ضربت زيدا يوم اجلمعة ضربا شديدا، : ه، تقولفان كان هناك مفعول به صحيح مل يقم مقام الفاعل غري
  .فإن مل تسم الفاعل قلت ضرب زيد يوم اجلمعة ضربا شديدا ترفع زيدا ال غري

باب كان وأخواا وهي كان، وصار، وأمسى، وأصبح، وظل، وبات، وأضحى، وما دام، وما زال، وما 
ناهن مما يدل على الزمان ارد من وما تصرف منهن، وما كان يف مع. انفك، وما فتئ، وما برح، وليس

  .احلدث

  عمل كان وأخواتها

فهذه األفعال كلها تدخل على املبتدأ واخلرب فترفع املبتدأ ويصري امسها، وتنصب اخلرب ويصري خربها، 
كان زيد قائماً، وصار حممد كاتباً، وأصبح األمري : وامسها مشبه بالفاعل، وخربها مشبه باملفعول، تقول

اً، وظل جعفر جالساً، وبات أخوك الهياً، ووما دام سعيد كرمياً، وما زال أبوك عاقالً، وما انفك مسرور
يكون أخوك : قاسم مقيماً، وما فتئ عمرو جاهالً، وليس الرجلُ حاضراً، وكذلك ما تصرف منها، تقول

  . منطلقاً، وليصبحن احلديثُ شائعاً

كان عمرو كرمياً، :  جعلت اسم كان املعرفة، وخربها النكرة، تقولفإذا اجتمع يف الكالم معرفة ونكرة،
  : كان كرمي عمرا إال يف ضرورة الشعر قال القطامي: وال جيوز

  وال يك موقف منك الوداعا  قبل التفرق يا ضباعا قفي

  .فجعل موقف وهو نكرة امسها والوداع وهو معرفة خربها

كان :  أيهما شئت جعلته اسم كان وجعلت اآلخر اخلرب، تقولفان كانا مجيعا معرفتني كنت فيها خمريا
  .كان أخوك زيدا: زيد أخاك، وإن شئت قلت

  تقديم خبر كان

كان قائماً زيد، وقائماً كان زيد، : وجيوز تقدمي أخبار كان وأخواا على أمسائها وعليها أنفسها، تقول
  .وكذلك ليس قائما زيد، وقائما ليس زيد

  كان التامة
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قد حدث وخلق : قد كانَ زيد، أي: ون كان دالة على احلدث فتستغين عن اخلرب املنصوب، تقولوتك
  : قال الشاعر. أنا صديقك مذ خلقت: أنا مذ كنت صديقُك، أي: كما، تقول

  فإن الشيخ يهدمه الشتاء  إذا كان الشتاء فأدفئوني

  . وكقولك أمسينا وأصبحناإذا حدث الشتاء ووقع، وكذلك أمسى زيد، وأصبح عمرو،: أي

  إضمار اسم كان

كان زيد : وقد يضمر فيها امسها، وهو ضمري الشأن واحلديث، فتقع اجلمل بعدها أخبارا عنها، تقول
  : كان الشأن واحلديث زيد قائم قال الشاعر: قائم، أي

 مثٍن بالذي كنت أصنع وآخر  إذا مت كان الناس نصفان شامتٌ

  .الناس نصفانكان الشأن واحلديث : أي

  كان الزائدة

مررت : مررت برجل كان قائم، أي: وقد تزاد كان مؤكدة للكالم فال حتتاج إىل خرب منصوب، تقول
  : زيد كان قائم قال الشاعر: برجل قائم وكان زائدة ال اسم هلا وال خرب، وتقول

  على كان المسومة العراب  بني أبي بكر تسامى سراة

 وألغى كان، وأخبار كان وأخواا كأخبار املبتدأ من املفرد واجلملة والظرف، على املسومة العراب: أي
  .كان زيد يف الدار: كان زيد وجهه حسن، ويف الظرف: كان زيد قائما، ويف اجلملة: تقول يف املفرد

  زيادة الباء في خبر ليس

  .ليس حممد منطلقاً: ٍق، أيليس زيد بقائٍم، وليس حممد مبنطل: وتزاد الباء يف خرب ليس مؤكدة فيقال

  ما الحجازية

ما زيد قائماً، وما عمرو جالسا، وأما بنو متيم فيجروا : وتشبه ما بليس يف لغة أهل احلجاز فيقولون
جمرى هل وبل فال يعملوا فيقولون، ما زيد قائم، فإن قدمت اخلرب أو نقضت النفي بإال مل جيز فيه إال 

  .يد،ُ وما زيد إال قائم، ترفع يف اللغتني مجيعاما قائم ز: الرفع، تقول

  إن وأخواتهاباب 
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  عمل إن وأخواتها

وهي إن، وأن، وكأن، ولكن، وليت، ولعل، فهذه احلروف كلها تدخل على املبتدأ واخلرب، فتنصب 
إن : ولاملبتدأ ويصري امسها وترفع اخلرب ويصري خربها، وامسها مشبه باملفعول، وخربها مشبه بالفاعل، تق

زيداً قائم، وبلغين أن عمراً منطلق، وكأن أباك األسد، وما قام زيد لكن جعفراً قائم، وليت أباك قادم، 
  .ولعل أخاك واقف

  معنى إن وأخواتها

ومعاين هذه احلروف خمتلفة فمعىن إن وأن مجيعا التحقيق، ومعىن كأن التشبيه، ومعىن لكن االستدراك، 
  عل التوقع والرجاء ومعىن ليت التمين ومعىن ل

  تقديم خبر إن

وأخبار إن وأخواا كأخبار املبتدأ من املفرد واجلملة والظرف، وال جيوز تقدمي أخبارها على أمسائها إال 
إن يف الدار زيدا، ولعل عندك عمرا الالم املزحلقة وتدخل : أن يكون اخلرب ظرفاً أو حرف جر، تقول

ِ إنََّ زيداَ لقًاِئم، ولو قلت ليت :دون سائر أخواا زائدة مؤكدة، تقولالالم املفتوحة يف خرب إن املكسورة 
  .ذلك مل جيز: زيدا لقائم أو حنو

  إن وأن

ٍإنَّ أخاك قائم، فتكسر : وتكسر إن يف كل موضع لو طرحتها منه لكان ما بعدها مرفوعا باالبتداء، تقول
 أَنَّ يف كل موضع لو طرحتها منه وما عملت أخوك قائم، وتفتح: إن ألنك لو طرحتها من هناك لقلت

بلغين أن زيدا قائم، فتفتح أن ألنك لو : فيه، لصلح يف موضع اجلميع ذاك، ومعىن الكالم املصدر، تقول
  .طرحتها وما عملت فيه لقلت بلغين ذاك، ومعىن الكالم بلغين قيام زيد

  إن بمعنى نعم

  :  قال الشاعروتكون إن مبعىن نعم، فال تقتضي امسا وال خربا

 وَألُومهنَّه يلمنني  بكر العواذل في الصبوح

 كبرت فقلتِ إنَه وقد  شيب قد عالك ويقلن
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  .أي نعم هو كذاك، واهلاء لبيان احلركة وليست امسا

  العطف على اسم إن وأخواتها

بتداء، فان عطفت على اسم إن ولكن بعد خربمها جاز لك النصب على اللفظ، والرفع على موضع اال
إن زيدا لقائم وعمراً، وإن شئت قلت وعمرو، وكذلك لكن جعفراً منطلق وِبشرا، وإن شئت : تقول

  .قلت وبشر، وال جيوز العطف على معىن االبتداء مع بقية أخواا لزوال معىن االبتداء وتشبه ال بإن

  ال في النفيباب 

  عمل ال النافية للجنس

ال : مخسةَ عشر، تقول:  تنوين، ما دامت تليها وتبىن معها على الفتح كاعلم أن ال تنصب النكرة بغري
ال لك غالمُ وال عندك جاريةٌُ، فإن : رجلَ يف الدار، وال غالم لَك، فإن فصلت بينهما بطل عملها، تقول

بيع ال ": ال حولَ وال قوةَ إال باهللا، قال اهللا سبحانه: عطفت وكررت ال جازت لك فيه عدة أوجه، تقول
  .ال حولَ وال قوةً إال باهللا: وجيوز. "فيه وال خاللَ

  : قال الشاعر

  اتسع الخرق على الراقع  نسب اليوم وال خلةً ال

  : قال الشاعر. ال حولٌ وال قوةٌ إال باهللا: وجيوز

  ال ناقةٌ لي في هذا وال جمُل  هجرتك حتى قلت معلنة وما

  : ال الشاعرق. ال حولَ وال قوةٌ إال باهللا: وجيوز

  ال أم لي إن كان ذاك وال أب  لعمركم الصغار بعينه هذا

  : قال الشاعر. ال حولٌ وال قوةَ إال باهللا: وجيوز

  وما فاهوا به أبدا مقيم  لغو وال تأثيم فيها فال

  : قال الشاعر. ال غالم وجاريةً لك بالتنوين ال غري: و تقول

  إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا  فال أب وابناً مثل مروان وابنه

ال رجل ظريفاً عندك، وبغري التنوين، : فان وصف اسم ال كان لك فيه ثالثة أوجه النصب بالتنوين، تقول
wال غالم ظريف عندك، ويثىن بالنون ف، : ال رجلَ ظريف عندك، والرفع بالتنوين ال غري، تقول: تقول
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ال رجلَ أفضلُ منك، ترفع أفضل ألنه خرب ال، كما : ، وتقولال غالمني لك وال جاريتني عندك: تقول
  .يرتفع خرب إن

  معرفة األسماء المنصوبة

مفعول مطلق، ومفعول به، : وهي على ضربني مفعول ومشبه باملفعول واملفعول على مخسة أضرب
  .ومفعول فيه، ومفعول له، ومفعول معه

  المفعول المطلق وهو المصدرباب 

كل اسم دل على حدث وزمان جمهول، وهو وفعله من لفظ واحد والفعل مشتق من واعلم أن املصدر 
  .قمت قياماً وقعدت قعودا: املصدر، فإذا ذكرت املصدر مع فعله فضلةً فهو منصوب، تقول

  أغراض المفعول المطلق

 نقول يف وهي توكيد الفعل، وبيان النوع، وعدد املرات،: وإمنا يذكر املصدر مع فعله ألحد ثالثة أشياء
يف التبيني قمت قياماً حسناً، وجلست جلوسا طويالً، : قمت قياما وقعدت قعودا، وتقول: التوكيد
  .يف عدد املرات قمت قَومتِني وقعدت قعدتني وضربت ثالثُ ضرباٍت: وتقول

  تثنية المصدر وجمعه

الكثري، فجرى لذلك جمرى وال جيوز تثنية املصدر وال مجعه ألنه اسم اجلنس، ويقع بلفظه على القليل و
  .قمت قيامني وقعدت قعودين: املاء والزيت والتراب، فان اختلفت أنواعه جازت تثنيته ومجعه، تقول

  عمل الفعل في المصدر

قمت قياماً وانطلقت : واعلم أن الفعل يعمل يف مجيع ضروب املصادر من املبهم واملختص، تقول يف املبهم
  .مت القيام الذي تعلم، وذهبت الذهاب الذي تعرفق: انطالقاً، وتقول يف املختص

  ما ينوب عن المصدر

قعد القُرفُصاَء، واشتمل الصماَء، ورجع : ويعمل أيضا فيما كان ضربا من فعله الذي أخذ منه، تقول
  .القَهقَرى، وسار اجلَمزى، وعدا البشكَى
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سرت أشد السٍري، وصمت أحسن :  املصدر، تقولوما أضيف إىل املصدر مما هو وصف له يف املعىن مبرتلة
إنه ليعجبين حبا شديدا؛ِ َألنَّ أَعجبين وأحببته يف : الصياِم، فتنصب أشد وأحسن نصب املصادر، وتقول

  : قال الشاعر. معىن واحد

  والتمر حباً ما له مزيد  السخون والبرود يعجبه

  ذلك إين ألبغضه كراهيةً وإين ألشنؤه بغضاَ تنصب حباً على املصدر مبا دل عليه يعجبه، وك

  المفعول بهباب 

  

فعل متعد بنفسه، وفعل متعد حبرف جر، فاملتعدي حبرف : الفعل يف التعدي إىل املفعول به على ضربني
عجبت "، و"مررت زيدا: "مررت بزيد، ونظرت إىل عمرو، وعجبت من بكر، ولو قلت: اجلر حنو قولك

 مل جيز ذلك إال يف ضرورة شعر غري أن اجلار وارور مجيعا يف موضع نصب ، فحذفت حرف اجلر"بكرا
  .بالفعل الذي قبلهما

  .متعد إىل مفعول واحد، ومتعد إىل مفعولِْني، ومتعد إىل ثالثة مفعِولني: واملتعدي بنفسه على ثالثة أضرب

  المتعدي إلى مفعول واحد

  ، وكلمت عمراً ضربت زيدا: فاملتعدي إىل مفعول واحد حنو قولك

  المتعدي إلى مفعولَين

  .متعد إىل مفعولني ولك االقتصار على أحدمها دون اآلخر: وواملتعدي إىل مفعولني على ضربني أيضا

  .ومتعد إىل مفعولني وليس لك االقتصار على أحدمها

سوت أعطيت زيداً، وك: قولك أعطيت زيداً درمهاً، وكسوت عمرا ثوبا، ولك أن، تقول: األول حنو
  .عمراً

  ظن وأخواتها

أفعال الشك واليقني مما كان داخال على املبتدأ وخربه، فكما ال بد للمبتدأ من خربه فكذلك : الثاين منهما
ظننت، وحسبت، وخلت، وزعمت، ووجدت مبعىن : البد للمفعول األول من الثاين، وتلك األفعال

wسبت حممدا جالسا، وخلت أباك كرميا، ظننت زيداً قائماَ، وح: علمت، ورأيت مبعىن علمت، تقول
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وزعمت أخاك عاقال، ووجدت اهللا غالبا، وعلمت أبا احلسن عفيفا، ورأيت حممدا ذا مال، وكذلك ما 
  .أظن حيسب وختال ويعلم: تصرف من هذه األفعال حنو

رد ظننت زيدا يف املف: واملفعول الثاين من ظننت وأخواا كأخبار املبتدأ من املفرد واجلملة والظرف، تقول
زيد قام : "قائما، ويف اجلملة ظننت زيدا يقوم أخوه، ويف الظرف ظننت زيدا يف الدار، وكما ال تقول

  .يف داره أو عنده أو حنو ذلك: حىت تقول" ظننت زيدا قام عمرو: "، فكذلك ال تقول"عمرو

  .إعمال ظن وإلغاؤها

ظننت زيداً كرمياً، فإن توسطت بني املبتدأ وخربه : فإذا تقدمت هذه األفعال مل يكن بد من إعماهلا، تقول
قال . زيد أظن قائم: زيداً أظن قائماً، ويف اإللغاء: كنت يف إعماهلا وإلغائها خمريا، تقول يف اإلعمال

  : الشاعر

  وفي األراجيِز خلتُ اللؤم واْلخَور  يا ابن اللؤم توعدني، أباألراجيز

  زيداً قائماً ظننت جاز : زيد قائم ظننت، ولو قلت:  إعماهلا، تقولفإن تأخرت اختري إلغاؤها، وجاز

  .المتعدي إلى ثالثة مفعوِلين

أعلم اُهللا زيداَ عمراً عاقالًن وأنبأ اُهللا بِْشرا ِبكْرا كرمياًن، وأرى اهللا : واملتعدي إىل ثالثة مفعولني حنو قولك
  . أن عمرا عاقلأعلم اهللا زيدا: ومعىن الكالم. أباك أخاك ذا مال

  .باب املفعول فيه وهو الظرف

قمت : وليست يف لفظه كقولك" يف"كل اسم من أمساء الزمان أو املكان يراد فيه معىن : اعلم أن الظرف
  .قمت يف اليوم، وجلست يف مكانك: اليوم، وجلست مكاَنك، ألن معناه

سرت يف يوم : ، تقول"يف"ن ل يف اللفظ كان ما بعدها امسا صرحيا وصار التضم" يف"فإن ظهرت 
  .اجلمعة، وجلست يف الكوفة

  .ظرف زمان، وظرف مكان: والظرف على ضربني

  ظرف الزمانباب 

  : اليوم، والليلة، والساعة، والشهر، والسنة، قال الشاعر: واعلم أن الزمان مرور الليل والنهار حنو

  رهاوإال طلوع الشمس ثم غَيا  الدهر إال ليلةً ونهارها هل
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سرت شهرا، وصمت يوما، وأقمت : ومجيع أمساء الزمان من املبهم واملختص جيوز أن تكون ظرفا، تقول
يوم اجلمعِة : عندك حوال، وصمت الشهر الذي تعرف، وزرتك صفرا، ولقيتك يوم اجلمعة، فإن قلت

  .فَقس عليه" يف"مبارك رفعته؛ ألنه ليس يف معىن 

  ظروف المكانباب 

  . ما استِقر فيه أو تصرف عليه، وإمنا الظرف منه ما كان مبهما غري خمتص مما يف الفعل داللة عليه: املكان

خلفك، وأمامك، وقدامك، ووراءك، : ما مل تكن له أقطار حتصره، وال ايات حتيط به حنو: واملبهم
ك، وسرت جلست عند: وإزاءك، وتلقاءك وجتاهك، وقربك، وقريبا منك، وصددك، وصقبك، تقول

أمامك ووراءك، وأنا قريبا منك، وزيد دونك، وحممد حيالك، فتنصب هذا كله على أنه ظرف، والعامل 
وكذلك سرت فرسخاً، وشيعتك ميالً، . فيه ما قبله من األفعال الُمظِْهرة أو املقدرة، وكذلك ما أشبهه

يس يف الفعل دليل عليهما، ، مل جيز ألما خمصوصتان ول"جلست الكوفة"، و"سرت البصرة: "ولو قلت
  .فيها" يف"فإن قلت سرت إىل البصرة، وجلست يف الكوفة صحت املسألة، ألجل دخول 

  المفعول له ألجلهباب 

اعلم أن املفعول له ال يكون إال مصدرا، ويكون العامل فيه فعال من غري لفظه، وإمنا يذكر املفعول له؛ 
زرتك للطمع، :  طمعاً يفِ برك، وقصدتك ابتغاًء ملرضاتك، أيزرتك: ألنه عذر وعلةٌ لوقوع الفعل، تقول

  .وقصدتك لالبتغاء

  .حلذر املوت: ، أي"جيعلون أصابعهم يف آذام من الصواعق حذر املوت": قال اهللا عز وجل

  : قال حامت الطائي

  وأعرض عن شتم اللئيم تكرما  عوراء الكريم ادخاره وأغفر

  .لما حذف الالم نصبه بالفعل الذي قبلهالدخاره وللتكرم، ف: أي

  المفعول معهباب 

مع زيد، واستوى : قمت وزيدا، أي: وهو كل ما فعلت معه فعال، وجاز أن يكون معطوفا، وذلك قولك
مع : مع الطيالسة وما زلت أسري والنيل، أي: مع اخلشبة، وجاء الربد الطيالسة، أي: املاُءَ واخلشبةُ، أي
مع األسد : مع فصيلها، ولو خليت واألسد ألكلك، أي: لناقة وفصيلها لرضعها، أيالنيل ولو تركت ا

w  : قال الشاعر. مع قصعة: وكيف تكون وقَصعٍة من ثريٍد، أي
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  مكان الكليتين من الطحال  فكونوا أنتمَ وبني أبيكم

سم الذي بعدها ألا مع بين أبيكم فلما حذف مع أقام الواو مقامها وأوصل الفعل الذي قبلها إىل اال: أي
  .قوته فأوصلته إليه فانتصب

  المشبه بالمفعول

حال، ومتييز، واستثناء، أمساء إن وأخواا، وأخبار كان وأخوا وقد : هو مخسة أضراب: املشبه باملفعول
  .مضى ذكرمها

  الحالباب 

ة، قد مت عليها الكالم، فإا نكرة تأيت بعد معرف: احلال وصف هيئة الفاعل أو املفعول به، وأما لفظها
  .وتلك النكرة هي املعرفة يف املعىن

  تقديم الحال

متصرف وغري متصرف، فإذا كان العامل متصرفاً؛ جاز تقدمي احلال عليه، : والعامل يف احلال على ضربني
جاء زيد راكباً، وجاء راكباً زيد، وراكباً جاء زيد، كل ذلك جائز، ألن جاء متصرف والتصرف : تقول

جاء جييء جميئا فهو جاء، وكذلك أقبل حممد مسرعاً، وأقبل مسرعاً حممد، :  التنقل يف األزمنة، تقولهو
هذا : ومسرعا أقبل حممد، ألن أقبل متصرف، فإن مل يكن العامل متصرفا مل جيز تقدمي احلال عليه، تقول

لتنبيه، وذا لإلشارة فكأنك قلت زيد قائماً، فتنصب قائما على احلال، مبا يف هذا من معىن الفعل ألن ها ل
  .أنبه عليه قائماً، وأشري إليه قائماً

زيد يف الدار قائماً، فتنصب قائما على : ، مل جيز ألن هذا ال يتصرف، وتقول"قائما هذا زيد: "ولو قلت
مررت بزيد : ، مل جيز ألن الظرف ال يتصرف، وتقول"زيد قائما يف الدار: "احلال بالظرف ولو قلت

: ، واحلال لزيد، مل جيز، ألن حال ارور ال يتقدم عليه، وتقول"مررت جالسا بزيد: " ولو قلتجالسا،

  .، ألن حال ارور ال يتقدم عليه"مررت جالسة ند: "مررت ند جالسةً، وال جيوز

  التمييزباب 

م التام يراد به ختليص األجناس بعضها من بعض، ولفظ املميز اسم نكرة يأيت بعد الكال: ومعىن التمييز
w  .تبيني اجلنس، وأكثر ما يأيت بعد األعداد واملقادير
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  تمييز األعداد

فاألعداد من أحد عشر إىل تسعة وتسعني كقولك عندي أحد عشر رجالً واثنا عشر غالماً، وثالثون 
  .جاريةً، ومخسون درمهاً

  تمييز المقادير

ما يف السماء قدر : ل، وموزون؛ فاملمسوح حنو قولكممسوح، ومكي: فَعلَى ثالثة أَضرِب: وأما املقادير
عندي قفيزان براً، وعشريان شعريا، : راحة سحاباً، وما يف الثوب مصر درهم نسيجاً، واملكيل حنو قولك

  . ومكوكان دقيقاً

عندي منوان مسناً، واشتريت رطلني عسالً، ومن املنصوب على التمييز قولك طبت : واملوزون حنو قولك
اً، وضقت به ذرعاً، وعلى التمرة مثلها زبداً، وهذا راقود خالً، وحسبك به فارساً، وهللا درك به نفس

  .من شجاع، ومن فارس: شجاعاً، فال بد يف مجيع التمييز من معىن من، أي

  االستثناءباب 

ستويل أن خترج شيئا مما أدخلت فيه غريه أو تدخله فيما أخرجت منه غريه، وحرفه امل: ومعىن االستثناء
ليس، وال يكون، وعدا، : غري، وسوى، واألفعال: ، وتشبه به أمساء وأفعال وحروف فاألمساء"إال"عليه 

  .حاشا، وخال: وخال، وحاشا، واحلروف

قام القوم إال : االستثناء بإال فإذا استثنيت بإال من موجب، كان ما بعدها منصوبا على كل حال، تقول
ت م إال زيداً، نصبت املستثىن، فإن كان ما قبلها غري موجب، أبدلت ما زيداً، ورأيتهم إال زيداً، ومرر

ما قام أحد إال زيد، وما رأيت أحدا إال زيداً، وما مررت بأحد إال زيد، وجيوز : بعدها منه، تقول
  .ما قام أحد إال زيداً: النصب على أصل الباب، فتقول

ما بالدار أحد إال : و الباب على كل حال، تقولفإن كان ما بعدها ليس من جنس ما قبلها فالنصب ه
  .وتداً، وما مررت بأحد إال محاراً

  : قال النابغة

 جوابا وما بالربع من أحد أعيت  فيها ُأصيالَ الً ُأساِئلُها وقفت

  والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد  أواري أليا ما أبينها إال
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ما بالدار أحد : لبدل وإن مل يكن الثاين من جنس األول، فتقولفنصب إالَّ أواري ملا ذكرنا، وقد جيوز ا
  .إال وتد وذلك يف لغة بين متيم وينشدون قول النابغة إال أواري بالرفع

  تقديم المستثنى

قال . ما قام إال زيداً أحد، وما مررت إال زيداً بأحٍد: فإن تقدم املستثىن مل يكن فيه إال النصب، تقول
  : الكميت

  وما لي إال مشعب الحق مشعب  ال آل أحمد شيعةٌلي إ فما

ما قام إال زيد، وما رأيت إال زيداً، فترفعه : فإن فرغت العامل قبل إال عمل فيما بعدها ال غري، تقول
  .بفعله وتنصبه بوقوع الفعل عليه

  االستثناء بغير

قام القوم : رور بإضافتها إليه، تقولوأما غري فإعراا يف نفسها إعراب االسم الواقع بعد إال وما بعدها جم
إال زيد، وما بالدار أحد غري زيٍد، : إال زيداً، وما قام أحد غري زيٍد، كما تقول: غري زيٍد، كما تقول

  إال زيدا : وكما تقول

  االستثناء بسوى

وما قام القوم سوى أبيك، : وأما سوى فمنصوبة على الظرف وما بعدها جمرور بإضافتها إليه، تقول
  رأيت أحدا سوى أخيك 

  .االستثناء بليس وال يكون وعدا

قام القوم ليس زيداً، وانطلقوا ال يكون بكراً، : وأما ليس وال يكون وعدا فما بعدهن منصوب أبدا، تقول
  .وذهبوا عدا جعفراً

  االستثناء بحاشا وخال

قام القوم خال زيٍد، وخال : وأما حاشا وخال فيكونان حرفني فيجران، ويكونان فعلني فينصبان، تقول
  : زيداً، وحاشا عمٍر وحاشا عمراً، قال الشاعر

w  ضنا على الملحاة والشتم  أبي ثوبان إن به حاشا
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  : قال الشاعر. فإن قلت ما خال زيدا نصبت مع ما ال غري

 نعيم ال محالةَ زائُل وكل  أال كل شيء ما خال اَهللا باطُل

  معرفة األسماء المجرورة

  وجمرور بإضافة اسم مثله إليه . جمرور حبرف جر: ضربنيوهي على 

  حروف الجرباب 

من، وإىل، وعن، وعلى، ورب، والباء، والالم، والكاف الزوائد، والواو، والتاء، ويذكران يف باب : وهي
  .القسم، وحاشا وخال، وقد مضى ذكرمها، ومذ، ومنذ، وهلما باب، وحىت وهلا باب

عجبت من زيٍد، ونظرت إىل عمٍرو، ورغبت : تتصل به وتضاف إليه، تقولفهذه احلروف كلها جتر ما 
يف أيب حممد وانصرفت عن جعفر، وزيد على الفرس، ورب رجل رأيت، ومررت بسعيد، واملال لقاسم، 

  وأنت كعمرو؛ ومعانيها خمتلفة 

  من

: رة وتكون تبعيضاابتدأت السري من البص: سرت من البصرة إىل بغداد، أي: االبتداء، تقول: فمعىن من

بعضه، وتكون زائدة وهي للتوكيد، قال اهللا : بعضه وشربت من املاء، أي: كقولك أخذت من املال، أي
، أي "ما يود الَِّذين كَفَرواْ ِمن أَهِل الِْكتاِب والَ الْمشِرِكني أَن ينزلَ علَيكُم من خيٍر من ربكُم": تعاىل
  .أحدا: أحد وما رأيت من أحد، أي: ما جاءنا من أحد، أي: دخوهلا كخروجها حنو قولكخٍري، 

  إلى

  

ابتدأت السري من الكوفة وانتهيت إىل : خرجت من الكوفة إىل بغداد، أي: االنتهاء، تقول: ومعىن إىل
  .بغداد

  في

  .زيد يف الدار واملال يف الكيس: ومعىن يف الوعاء والظرفية، تقول
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  جاوزته إىل غريه : انصرفت عن زيد، أي: ااوزة واالنتقال، تقول: نومعىن ع

  على

  .قد ركبه وعاله: زيد على الفرس، أي: االستعالء، تقول: ومعىن على

  رب وكم

ذلك قليل : رب رجل لقيته، أي: التقليل وهي خمتصة بالنكرات دون املعارف، تقول: ومعىن رب
  .لك كثريذ: كم عبد ملكت، أي: كم، تقول: وضدها

  الباء

ألصقتها به وتكون الباء زائدة كقولك ليس زيد : أمسكت احلبل بيدي، أي: اإللصاق، تقول: ومعىن الباء
  .ليس زيد قائما: بقائم، أي

  الالم

  .هو مالكه ومستحقه: املال لزيد، أي: امللك واالستحقاق، تقول: ومعىن الالم

  الكاف

: قال اهللا عز وجل. هو يشبهه وقد تكون الكاف زائدة: أيزيد كعمرو، : التشبيه، تقول: ومعىن الكاف

  : قال رؤبة. ليس مثله شيًء:  أي"ليس كمثله شيء"

  لواحق األقراب فيها كالمقق

  .فيها طول: املقق الطول، أي

  مذ ومنذباب 

اعلم أن كل واحدة منهما يصلح أن تكون امسا رافعا، وأن تكون حرفا جاراً، واألغلب على مذ أن 
ون امسا رافعا، واألغلب على منذ أن تكون حرفا جارا، فإذا كان معىن الكالم، بيين وبينه كذا وكذا تك

ما رأيته منذ يومان، وما زارنا مذ ليلتان، فترفع ألن معىن الكالم بيين وبني الرؤية : فارفع ما، تقول
:  فارقتنا منذ الليلِة، فتجر، ألن املعىنأنت عندنا منذ اليوِم، وما: يومان، وبيين وبني الزيارة ليلتان، وتقول
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  .يف اليوم، ويف الليلة

ومنذُ مبنية على الضم، ومذْ مبنية على الوقف، فإن لقيها ساكن بعدها ضمت الذال اللتقاء الساكنني، 
  .مذُ اليوِم ومذُ الليلِة، وأصل مذْ منذ فحذفت النون ختفيفاً: تقول

  حتىباب 

تكون غايةً، فتجر األمساء على معىن إىل، وتكون عاطفة : ى أربعة أضرباعلم أن حىت يف الكالم عل
: معىن كي: كالواو ويبتدأ بعدها الكالم، ويضمر بعدها أن فتنصب الفعل املستقبل على أحد معنيني

  .ومعىن إىل أن

  حتى الجارة

  . جعفٍرإذا كانت غاية قام القوم حىت زيٍد، ورأيت القوم حىت بكٍر، ومررت بالقوم حىت: تقول

  حتى العاطفة

  .وإذا كانت عاطفة قلت قام القوم حىت زيد، ورأيت القوم حىت زيداً، ومررت بالقوم حىت زيٍد

  حتى االستئنافية

  .قام القوم حىت زيد قائم، ومررت بالقوم حىت جعفر ممرور به: وإذا ابتدئ بعدها الكالم قلت

  ويروى هذا البيت على ثالثة أوجه 

 حتى نعلهُ ألقاها والزاد  فة كي يخفف رحلهألقى الصحي

يروى برفع النعل ونصبها وجرها، فمن رفعها فباالبتداء وجعل ألقاها خربا، عنها، ومن نصبها عطفها 
على الزاد وجعل ألقاها توكيدا له، وإن شاء نصبها بفعل مضمر وتكون ألقاها تفسريا له، ومن جرها، 

  :  قال جريرفب حىت وجعل ألقاها توكيدا أيضا،

  بدجلة حتى ماء دجلةََ َأشْكَُل  زالت القتلى تمج دماءها فما

  .فصرف ما بعدها على االبتداء

كي يدخلك اجلنة، وإذا كانت مبعىن، : أطع اهللا حىت يدخلك اجلنة معناه" كي: "إذا كانت مبعىن: وتقول
حىت أن يدخلك اجلنة، :  اإلعرابإىل أن يقدم، وتقديرمها يف: قلت ألنتظرنه حىت يقدم معناه: إىل أن

w  .وحىت أن يقدم، إال أنه ال جيوز إظهار أن هاهنا ألنه أصل مرفوض
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  اإلضافةباب 

أحدمها ضم اسم إىل اسم هو غريه مبعىن الالم، واآلخر هو ضم اسم إىل : وهي يف الكالم على ضربني
دار : غالم له وهذه دار عبد اهللا، أي: هذا غالم زيٍد، أي: اسم هو بعضه مبعىن من األول منهما حنو قولك

جبةٌ : ثوب من خز، وهذه جبة صوف، أي: هذا ثوب خز والثوب بعض اخلز، أي: له والثاين حنو قولك
  .من صوٍف

التعريف، واالستفهام، واجلزاء، : واعلم أن املضاف قد يكتسي من املضاف إليه كثريا من أحكامه حنو
  . بإذن اهللاومعىن العموم، ويأيت هذا يف أماكنه

  معرفة ما يتبع االسم في إعرابه

وصف، وتوكيد، وبدل، وعطف بيان، وعطف حبرف، فأربعة من هذه تتبع األول : وهو مخسة أضرب
  .بال توسط حرف، وواحد منها يتبع األول بتوسط حرف وهو العطف املسمى نسقاً

  الوصفباب 

  

يصا ممن له مثل امسه بذكر معىن يف املوصوف اعلم أن الوصف لفظ يتبع االسم املوصوف جتلية له، وختص
  .أويف شيء من سببه وال يكون الوصف إال من فعل أو راجعا إىل معىن فعل

واملعرفة توصف باملعرفة، والنكرة توصف بالنكرة، وال توصف معرفة بنكرة وال نكرة مبعرفة، واألمساء 
جاءين : لوصف لذلك، تقول يف النكرةاملضمرة ال توصف، ألا إذا أضمرت فقد عرفت فلم حتتج إىل ا

هذا زيد العاقل، ورأيت زيدا : رجلٌ عاقل، ورأيت رجال عاقال ومررت برجل عاقٍل، وتقول يف املعرفة
هذا رجل عاقل أخوه، ومررت بزيد : العاقل، ومررت بزيد العاقل، وتقول فيما تصفه بشيء من سببه

: ف مل جيز، ألن املعرفة ال توصف بالنكرة، وتقولمررت بزيد ظريف على الوص: الكرمي أبوه، ولو قلت

هذا رجل مثلك، ونظرت إىل رجل شبهك، وشرعك من رجل، وهذا رجل ضارب زيٍد، وشامت بكر، 
فتجري هذه األلفاظ أوصافا للنكرات؛ وإن كن مضافات إىل املعارف لتقديرك فيهن االنفصال، وأن ال 

  .خيصصن شيئا بعينه

  التوكيدباب 
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لم أن التوكيد لفظ يتبع االسم املؤكد لرفع اللبس وإزالة االتساع؛ وإمنا تؤكد املعارف دون النكرات، واع
  .مظْهرها ومضمرها

  التوكيد المعنوي

نفسه، وعينه، وكله، وأَجمع، وأمجعون، وجمعاُء، ومجع وكال وكلتا، : واألمساء املؤكد ا تسعة وهي
ورأيت زيدا نفسه، ومررت بزيد نفِسه، وكذلك قام أخوك عينه، ورأيته عينه، قام زيد نفسه، : تقول

جاء اجليش كلُّه أمجع، ورأيته كلَّه أمجع، ومررت به كِله أمجع، وجاء القوم : ومررت به عينه، وتقول
ها كلهم أمجعون، ورأيتهم كلهم أمجعني، ومررت م كلهم أمجعني، وجاءت القبيلة كلها مجعاُء، ورأيت

كلها مجعاَء، ومررت ا كلها مجعاَء، وجاء النساء كلهن جمع، ورأيتهن كلهن مجع، ومررت ن كلهن 
كتعاَء بصعاء، ويتبع : أكتعون، أبصعون، ويتبع مجعاء: أكتع، أبصع، ويتبع أمجعني: مجع، ويتبع أمجع

عضها على بعض، وكذلك لو ومعىن هذه التوابع كلها شدة التوكيد، وال جيوز تقدمي ب. كتع بصع: مجع
  .عليها" كل"على كل لضعفها وقوة " أمجعني"قلت جاء القوم أمجعون كلهم مل جيز أن تقدم 

يف التثنية قام الرجالن كالمها، ورأيتهما كليهما، ومررت ما كليهما، وقامت املرأتان كلتامها، : وتقول
  .ومررت ما كلتيهما، ورأيتهما كلتيهما

  إضافة كال وكلتا

وِكالَ وكلتا مىت إذا أضيفتا إىل املضمر كانتا يف الرفع باأللف، ويف النصب واجلر بالياء، على ما مضى 
وجاءتين كال أخويك، وجاءتين كلتا أختيك، : كانتا باأللف على كل حال، تقول. وإن أضيفتا إىل املظهر

  . معىن التثنيةومررت بكلتا أختيك، ألن كال وكلتا امسان مفردان غري مثنيني وإن أفادا

  البدلباب 

اعلم أن البدل جيري جمرى التوكيد يف التحقيق والتشديد وجمرى الوصف يف اإليضاح والتخصيص، وهو 
  .بدل الكل، وبدل البعض، وبدل االشتمال، وبدل الغلط والنسيان: يف الكالم على أربعة أضرب

  البدل والمبدل منه

رة من النكرة، واملعرفة من النكرة، والنكرة من املعرفة، واملظهر وجيوز أن تبدل املعرفة من املعرفة، والنك
قام : من املضمر واملضمر من املظهر، واملضمر من املضمر، واملظهر من املظهر، فبدل املعرفة من املعرفة w
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مررت برجل زيٍد، : مررت برجل غالم رجٍل، واملعرفة من النكرة: أخوك زيد، وبدل النكرة من النكرة
مررت به أيب حممد، قال : ضربت زيداً رجالً صاحلاً واملظهر من املضمر حنو قولك:  من املعرفةوالنكرة
  : الشاعر

 على جوده لضن بالماء حاتِم  على حالة لو أن في القوم حاتما

رأيت زيدا إياه، واملضمر من : جر حامتا ألنه بدل من اهلاء يف جوده، واملضمر من املظهر حنو قولك
  .رأيت زيدا أخاك: رأيته إياه، واملظهر من املظهر كقولك: قولكاملضمر حنو 

  أنواع البدل

  

قام زيد أخوك، : وعربة البدل أن يصلُح الكالم حبذف األول وإقامة الثاين مقامه، تقول يف بدل الكل
 يف: ضربت زيداً رأسه، ومررت بقِومك ناٍس منهم، وتقول: ورأيت أخاك جعفرا، وتقول يف بدل البعض

عجبت من زيد : بدل االشتمال يعجبين زيد عقلُه وعجبت من جعفٍر جهِله وغباوته، وتقول يف بدل لغلط
عمرِو، وأكلت خبزاً متراً، غلطت فأبدلت الثاين من األول وهذا البدل ال يقع مثله يف قرآن وال شعر، قال 

وهللا على الناس ": أما قوله سبحانه؛ فهذا بدل الكل، و"اهدنا الصراط املستقيم، صراط الذين": اهللا تعاىل
يسألونك عن الشهر احلرام قتال ": وقال اهللا تعاىل. ، فهذا بدل البعض"حج البيت من استطاع إليه سبيال

  .، فهذا بدل االشتمال"فيه

  عطف البيانباب 

 الفعل، ومعىن عطف البيان أن تقيم األمساء الصرحية غري املأخوذة من الفعل مقام األوصاف املأخوذة من
رأيت أخاك حممدا، ومررت بأخيك : قام أخوك الظريف، وكذلك: قام أخوك حممد، كقولك: تقول
  .حممد

  العطف وهو النسقباب 

وهي الواو، والفاء، ومث، أو، وال، وبل، ولكن اخلفيفة، وأم، وِإما مكسورة مكررة، : وحروفه عشرة
  .دخال الثاين يف إعراب األول، ومعانيها خمتلفةوحىت وقد مضى ذكرها، فهذه احلروف جتتمع كلها يف إ

  الواو
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اجتمع هلما القيام وال يدرى كيف ترتيب حاهلما : قام زيد وعمرو، أي: االجتماع، تقول: فمعىن الواو
  .فيه

  الفاء

يليه مل : قام زيد فعمرو، أي: الثاين يتبع األول بال مهلة، تقول: التفرق على مواصلة، أي: ومعىن الفاء
  . عنهيتأخر

  ثم

  .بينهما مهلة: قام زيد مث عمرو، أي: املهلة والتراخي، تقول: ومعىن مث

  أو

أحدمها : اضرب زيدا أو عمرا، أي: قام زيد أو عمرو وتكون ختيريا، تقول: الشك، تقول: ومعىن أو
قد أحبتك جمالسة هذا الضرب من الناس وأين : جالس احلسن أو ابن سريين، أي: وتكون إباحة، تقول

  .قعت أو فهي ألحد الشيئنيو

  ال

  .قام زيد ال عمرو: التحقيق لألول والنفي عن الثاين، تقول: ومعىن ال

  بل

  .قام زيد بل عمرو: اإلضراب عن األول واإلثبات للثاين، تقول: ومعىن بل

  لكن

تعمل ما قام زيد لكن عمرو، وما رأيت أحدا لكن جعفراً، إال أا ال تس: االستدراك، تقول: ومعىن لكن
يف العطف إال بعد النفي، ولو قلت قام زيد لكن عمرو مل جيز، فإن جاءت بعد الواجب جاز أن تكون 

  .قام زيد لكن عمرو مل يقم، ومررت مبحمد لكن جعفر مل أمرر به: بعدها اجلملة، تقول

  أم
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أن :  أي، واآلخرأحدمها أن تقع معادلة مهزة االستفهام على معىن: االستفهام وهلا فيه موضعان: ومعىن أم
أزيد عندك أم عمرو؟، ومعناه أيهما عندك، وأزيدا رأيت أم : تقع منقطعة على معىن بل، األول حنو قولك
هل عندك زيد أم عندك عمر؟، معناه بل أعندك عمرو؟، : عمرا؟، معناه أيهما رأيت، الثاين حنو قولك

قام زيد أم قعد عمرو، : بعد اخلرب، تقولتركت السؤال األول وأخذت يف الثاين، وقد تقع يف هذا الوجه 
إاَ ِلإِبلٌ أم شاٌء مضى صدر كالمه على اليقني مث أدركه : ومعناه بل أقعد عمرو، ومثله من كالمهم

الشك فاستثبت فيما بعد فقال أم شاء، إال أن ما بعد بل متحقق وما بعد أم مشكوك فيه مسئول عنه، 
  : قال علقمة بن عبدة

 حبلها إذ نَأتْك اليوم مصروم أم  ا استودعتَ مكتومهل ما علمتَ وم

 األحبة يوم الَبيِن مشكوم إثر  هل كبير بكى لم يقض عبرتَه أم

  إما وإما

قام إما زيد وإما عمرو، وكل إما مترا وإما : يف اخلرب واإلباحة والتخيري، تقول" أو" كمعىن: ومعىن إما
قام إما زيد وإما عمرو، أو ميضي : لشك من أو أال تراك تبتدئها شاكا، فتقولمسكا، إال أا أقعد يف لفظ ا

  .صدر كالمك على لفظ اليقني مث تأيت بأو فيما بعد فيعود الشك ساريا من آخر الكالم إىل أوله

 قام: واعلم أنك تعطف االسم على االسم إذا اتفقا يف احلال، والفعل على الفعل إذا اتفقا يف الزمان، تقول

مات زيد والشمس، ألن الشمس ال يصح : زيد وعمرو، ألن القيام يصح من كل واحد منهما، وال تقول
  يقوم زيد وقعد الختالف زمانيهما : قام زيد وقعد، ال تفاق زمانيهما، وال تقول: موا، وتقول

  المعطوف والمعطوف عليه

  

يف : املضمر، واملضمر على املظهر، تقولوتعطف املظهر على املظهر، واملضمر على املضمر، واملظهر على 
رأيتك وإياه، ويف عطف : قام زيد وعمرو، ويف عطف املضمر على املضمر: عطف املظهر على املظهر

  .قام زيد وأنت: رأيته وزيدا، ويف عطف املضمر على املظهر: املظهر على املضمر

  العطف على الضمير
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قم أنت وزيد، ولو قلت قم وزيد من :  تؤكده، تقولفان كان املضمر مرفوعا متصال مل تعطف عليه حىت
  ."اسكن أنت وزوجك اجلنة": غري توكيد مل حيسن قال اهللا سبحانه

  : ورمبا جاء يف الشعر غري مؤكد، قال عمر ابن أيب ربيعة

  كنعاج المال تعسفن رمال  قلت إذ أقبلت وزهر تهادى

  .رأيتك وحممدا: ، تقولفإن كان املضمر منصوبا حسن العطف عليه بغري توكيد

مررت بك وبزيد، ونزلت عليه وعلى : فإن كان املضمر جمرورا مل تعطف عليه إال بإعادة اجلار، تقول
  : جعفر، ولو قلت مررت بك وزيد، كان حلناً على أم قد أنشدوه

  فاذهب فما بك واأليام من عجب  قربت تهجونا وتشتمنا فاليوم

  النكرة والمعرفةباب 

  .رجل وغالم: ة ما مل ختص الواحد من جنسه حنوفالنكر

  .الرجل والغالم ورب رجل ورب غالم: وتعترب النكرة بالالم وب رب حنو

  درجات النكرة

واعلم أن بعض النكرات أعم وأشيع من بعض فأعم األمساء وأمها شيء، وهو يقع على املوجود 
  .، فسماها شيئا وإن كانت معدومة"ء عظيمإن زلزلة الساعة شي": واملعدوم مجيعا، قال اهللا سبحانه

كل موجود شيٌء وليس كل شيٍء موجوداُ، وحمدثٌ أخص : فموجود إذن أخص من شيء ألنك تقول
كل حمدٍث موجود وليس كل موجود حمدثا، وجسم أخص من حمدث ألنك : من موجود ألنك تقول

 إيغاهلا يف اإلام ومقاربتها كل جسم حمدث وليس كل حمدث جسما، فعلى هذا مراتب النكرة يف: تقول
  .االختصاص

األمساء املضمرة، واألمساء األعالم، وأمساء : وأما املعرفة فما خص الواحد من جنسه وهي مخسة أضرب
  .اإلشارة، وما تعرف بالالم، وما أضيف إىل واحد من هذه املعارف

  .مرفوع ومنصوب: ربنيواملنفصل على ض. منفصل ومتصل: الضمائر فاألمساء املضمرة على ضربني

والتثنية واجلمع مجيعا حنن، وللمخاطب : للمتكلم ذكرا كان أو أنثى أنا: ضمائر الرفع والنصب فاملرفوع
أنت، والتثنية أنتما، واجلمع أنتم وللمخاطبة أنت، والتثنية أنتما، واجلمع أننت، وللغائب هو ومها، وهم 

  .وللغائبة هي ومها وهن
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إياي للمتكلم والتثنية واجلمع إيانا، وللمخاطب إياك، والتثنية إياكما، : ملنفصل فوأما الضمري املنصوب ا
واجلمع إياكم وللمخاطبة إياك، والتثنية إياكما، واجلمع إياكن، وإياه للغائب، وإيامها وإياهم، وإياها 

رفوع للمتكلم مرفوع ومنصوب وجمرور فامل: للغائبة، وإيامها، وإياهن وأما الضمري املتصل فثالثة أضرب
قمت، والتثنية واجلمع مجيعا قمنا، وللمخاطب قمت، وقمتما، وقمتم، وللمخاطبة قمت : التاء حنو

  .وقمتما وقمنت

قام وقاما وقاموا، وللغائبة يف قامت وقامتا وقمن، وكذلك الضمري يف اسم الفاعل : والضمري للغائب يف
  .زيد عندك وما جرى هذا ارى: ضارب ومضروب، ويف الظرف حنو قولك: واملفعول به حنو

  ضمائر النصب المتصلة

  .فالياء يف كلمين، والتثنية واجلمع مجيعا كلمنا: وأما الضمري املنصوب املتصل

رأيتك، : رأيتكم، وللمخاطبة: رأيتك وللتثنية ورأيتكما، وللجمع: والكاف للمخاطب حنو قولك
  .ورأيتكما ورأيتكن

  .رأيتها ورأيتهما ورأيتهن: هم، وللغائبةرأيته ورأيتهما ورأيت: وللغائب

  ضمائر الجر

مررت : مررت يب، والتثنية واجلمع مجيعا: الياء للمتكلم حنو: والضمري ارور ال يكون إال متصال، وهو
  .بنا

  .مررت بك، وبكما، وبكن: مررت بك، وبكما، وبكم، وللمخاطبة: وللمخاطب

ررت ا وما ون، فإذا قدرت على الضمري املتصل مل تأت م: مررت به وما وم، وللغائبة: وللغائب
رأيت : ، وال تقول.رأيتك: قام أنا ألنك تقدر على التاء، وتقول: قمت، وال تقول: باملنفصل، تقول

  : إياك، ألنك تقدر على الكاف ورمبا جاء ذلك يف ضرورة الشعر قال الراجز

 حتى بلغت إياك إليك  أتتك عير تحمل األراك

  .ريد حىت بلغتكي

  : وقال أمية

 األرض في دهر الدهارير إياهم  بالوارث الباعث األموات قد ضمنت

  .أي قد ضمنتهم
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  العلم

  

أيب حممد، : عبد اهللا، وعمرو، وكذلك الكىن حنو: وأما األعالم فما خص به الواحد فجعل علما له حنو
  .أنف الناقة، وعائذ الكلب: وأيب علي، وكذلك األلقاب حنو

  سماء اإلشارةأ

هذين، وذلك للغائب : هذان، ويف النصب واجلر: هذا للحاضر والتثنية، يف الرفع: وأما أمساء اإلشارة ف
هؤالء، وهؤال، : ذانك ودينك، وهذه، وهاتان، وهاتني، وتلك، وتيك، وتانك، وتينك، واجلمع: والتثنية

هذا حرف معناه التنبيه وإمنا االسم ما يف مجيع " ها"ممدود ومقصور، وأولئك، وأوالك ممدود ومقصور، و
  .بعده والكاف يف مجيع ذلك للخطاب، وهي حرف ال اسم

  المعرف باألداة

  .الرجل والغالم، والطويل والقصري: وأما ما يعرف بالالم فنحو

  المضاف إلى المعرفة

رجل، غالمي وصاحب زيد، وجارية هذا، ودار ال: وأما ما أضيف إىل واحد من هذه املعارف فنحو
  وطرف رداء عمرو 

  النداءباب 

  .مفرد، ومضاف، ومشابه للمضاف ألجل طوله: األمساء املناداة على ثالثة أضرب

  .معرفة ونكرة: واملفرد على ضربني

يا زيد، ويا : ما كان معرفة قبل النداء، مث نودي فبقي على تعريفه حنو: أحدمها: واملعرفة أيضا على ضربني
  .عمرو

يا رجلُ، وكال الضربني : ن نكرة مث نودي فحدث فيه التعريف حبرف اإلشارة والقصد حنوما كا: والثاين
، ألنه ناب عن الفعل أال ترى أن معناه أدعو "يا" مبين على الضم كما ترى، وأما النكرة فمنصوبة ب

  .زيدا وأنادي زيدا

w  .يا عبد اهللا، ويا أبا احلسن: وكذلك املضاف أيضا منصوب حنو
w
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: كل ما كان عامال فيما بعده نصبا أو رفعا فالنصب حنو: ابه للمضاف من أجل طوله، وهووكذلك املش

يا حسناً وجهه، ويا قائما : يا ضارباً زيداًن ويا خرياً من عمرو، ويا عشرين رجال، والرفع حنو قولك
  .لإذا ناديته يا زيداً وعمراً أقب: رجل مسيته زيدا وعمرا، تقول: أخوه، وكذلك العطف حنو

  أحرف النداء

يا زيد، وأيا زيد، وهيا : يا، وأيا، وهيا، وأي، واأللف تقول: واحلروف اليت ينادى ا املدعو مخسة وهي
  : زيد، وأي زيد وأزيد، قال ذو الرمة

 النقا أأنت َأم ُأم سالم وبين  هيا ظبية الوعساء بين جالجل

  : وقال اآلخر

  رضت َأحنَاء حق فخاصمفقد ع  أزيد أخا ورقاء إن كنت ثائرا

  .يريد يا زيد

  حذف حرف النداء

زيد أقبل ألنه ال : تقول:  أي- وجيوز أن حتذف حرف النداء مع كل اسم ال جيوز أن يكون وصفا ل
يا أيها الرجل أقبل، وال : رجل أقبل ألنه جيوز أن تقول: يا أيها زيد أقبل، وال تقول: جيوز أن تقول

يا : ، أي"يوسف أعرض عن هذا": يا أيهذا أقبل قال اهللا سبحانه: وز أن تقولهذا أقبل، ألنه جي: تقول
  يوسف 

  نعت المنادى

يا زيد : الرفع والنصب مجيعا، تقول: فإن نعت االسم املفرد املضموم مبفرد جاز لك يف وصفه وجهان
  : الظريف وإن شئت الظريف فمن رفع فعلى اللفظ ومن نصب فعلى املوضع، قال العجاج

  يا حكم الوارثَُ عن عبد الملك

  : وقال جرير

 منك يا عمر الجوادا بأجود  فما كعب بن مامة وابن سعدى

  .يا زيد أخا عمرو، ويا زيد ذا اجلمِة: فإن نعته باملضاف نصبته ال غري، تقول

w  توكيد المنادى
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يا متيم كلُّكم : وليا متيم أمجعون وإن شئت أمجعني، وتق: كذلك التوكيد جار جمرى الوصف، تقول
  .وكلَّهم بالنصب ال غري

  العطف على المنادى

يا زيد : فإن عطفت على املضموم امسا فيه ألف والم كنت خمرياً، إن شئت رفعته وإن شئت نصبته، تقول
 ووالطريُ يقرءان مجيعا بالرفع "يا جبال أويب معه والطري": واحلارثُ، وإن شئت واحلارثَ، قال اهللا تعاىل

  : لنصب، قال الشاعروا

  فقد جاوزتما خمر الطريق  يا زيد والضحاك سيرا إال

  .يروى الضحاك بالرفع والنصب

يا زيد وعمرو، ويا زيد وعبد اللهفإن : فإن مل يكن فيه الم التعريف كان له حكمه لو ابتدئ به، تقول
اهللا الظرف، ويا غلمان زيد يا عبد : كان املنادى منصوبا مل جيز يف وصفه وتوكيده غال النصب تقول

يا : إذا جعلته بدالً ضممته، وإن جعلته عطف بيان نصبتهن وتقول. يا أخانا زيداً أقبل: أمجعني، ويقول
: على الضم، ألا يف اللفظ مناداة، وها للتنبيه، والرجل مرفوع ألنه وصف، أي" أي"أيها الرجل فتبىن 

  . وال جيوز فيه غري الرفع

يا الرجل، ويا الغالم ألن األلف والالم للتعريف ويا : ال تنادي امسا فيه األلف والالم ال تقولواعلم أنك 
حتدث يف االسم ضربا من التخصيص فلم جيتمعا لذلك، إال أم قالوا يا اهللا اغفر يل بقطع اهلمزة ووصلها 

ا فيه بدال من مهزة إاله يف فجاء هذا يف اسم اهللا تعاىل خاصة لكثرة استعماله وألن األلف والالم صارت
  .األصل

  نداء المضاف إلى المتكلم

يا غالِم حبذف الياء، ويا غالمي بإسكاا، : فإن ناديت املضاف إليك كانت لك فيه أربعة أوجه، تقول
  : ويا غالمي بفتحها، ويا غالما تقلبها للتخفيف ألفا، قال الراجز

  فهي ترثى بأبا وابناما

اللهم اغفر لني وأصله يا اهللا، فحذفت يا من أوله، وجعلت امليم يف آخره عوضاً من يا : وتقول يف النداء
  : يف أوله، وال جيوز اجلمع بينهما إال أن يضطر إليه الشاعر، قال

  أقول يا اللهم يا اللهما  إذا ما حدثٌ ألما إني
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  الترخيمباب 

: مة يف النداء ختفيفا، وهو يف الكالم على ضربنيحذف يلحق أواخر األمساء املضمو: اعلم أن الترخيم

أن حتذف : أن حتذف آخر االسم وتدع ما قبله على ما كان عليه من احلركة والسكون، واآلخر: أحدمها
  .ما حتذف وجتعل ما بقي بعد احلذف امسا قائما بنفسه كأن مل حتذف منه شيئا

  لغة من ينتظر

، ويف مالك يا مالِ ، ويف جعفر يا جعفِ ، ويف برثن يا برِث، يف حارثُ يا حاِر: األول منهما حنو قولك
  : ويف قمطر يا قمطِ ؛ قال زهري

  لم يلقها سوقة قبلي وال ملك  حاِر ال أرمين منكم بداهية يا

  لغة من ال ينتظر

  .نيف حارث يا حار، ويف جعفر يا جعف، ويف أمحد يا أحم ترخيم ما يف آخره زائدتا: الثاين حنو قولك

فإن كان يف آخر االسم زائدتان زيدتا معا حذفتا للترخيم معا وذلك قولك يف محراء يا محر أقبل، ويف 
  .عثمان يا عثم أقبل، ويف مروان يا مرو أقبل

  : قال الفرزدق

  ترجو الحباء وربها لم ييأس  امرو إن مطيتي محبوسة يا

 بصر أقبل، ويف زيدي علما يا زيد هلم، ويف ويف زيدون اسم رجل يا زيد أقبل، ويف بصري علما يا
  .هندات علما يا هند أقبل ترخيم ما قبل آخره حرف مد زائد

فإن كان آخر االسم أصال إال أن قبله حرف مد زائدا حذفتهما مجيعا ألما أشبها الزائدين اللذين زيدا 
يف ترخيم : اعدا، تقولمعا فحذفا للترخيم معا، وذلك إذا كان يبقى بعد حذفهما ثالثة أحرف فص

  .منصور يا منص، ويف عمار يا عم، ويف زحليل يا زحلُ، فتحذف الطرف وما قبله ملا ذكرت لك

يف ترخيم عماد وعجوز وسعيد يا عماَ ويا عجو ويا سعي وال حتذف حرف اللني لئال يبقي : وتقول
  .االسم على حرفني

  .ترخيم االسم المكون من ثالثة أحرف
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 على ثالثة أحرف، مل جيز أن ترمخه ألنه أقل األصول فلم حيتمل احلذف لئال يلحقه فإن كان االسم
يا : يف ترخيم ثبة يا ثب أقبل، ومن قال: اإلجحاف به، فإن كان الثالث هاء التأنيث جاز ترخيمه، تقول

  .حار قال يا ثب

  ترخيم المضاف ومشابهه

وله، وال مجيع ما كان معربا يف النداء ألنه مل واعلم أنك ال ترخم مضافا وال مشاا للمضاف من أجل ط
  .يكن مبنيا على الضم فيتسلط عليه احلذف

  ترخيم أمثلة مختلفة

يا حار قال يا كرا أقبل، يقلب الواو ألفا لتحركها : يف ترخيم كروان يا كرو أقبل، ومن قال: وتقول
قوة وعرقوة يا ترقو ويا عرقو ومن يف ترخيم تر: صميان، وتقول: وانفتاح ما قبلها وكذلك الياء يف حنو

يا حار قال يا ترقي ويا عرقي يقلب الواو ياء والضمة قبلها كسرة ألنه ليس يف الكالم اسم يف آخره : قال
دلو وأدل وحقو وأحق، واألصل أدلو وأحقو، ففعل ما من القلب والتغيري : واو قبلها ضمة ومثله قوهلم

يا حار قال يا شقاُء ويا غباُء، : يا شقاو ويا غباي ومن قال: ايةيف ترخيم شقاوة وغب: ما ذكرته تقول
حبليان تثنية حبلى قلت على : أبدل الواو والياء مهزة لوقوعها طرفا بعد ألف زائدة، فإن مسيت رجال ب

يا حبلي أقبل، حتذف األلف والنون، وتدع الياء مفتوحة حباهلا ومن قال يا حار، مل جيز على قوله : يا حار
يا حبال وهذا فاسد ألن ألف فعلى ال تكون أبدا منقلبة إمنا : ترخيم حبليان لئال تنقلب الياء ألفا، فتقول

  .هي أبدا زائدة فعلى هذا فقس، فإن يف املسائل طوال

  باب الندبة 

 اعلم أن الندبة إمنا وقعت يف الكالم تفجعاً على املندوب، وإعالماً من النادب أنه قد وقع يف أمر عظيم

يا، ووا ال بد من أحدمها، تزيد ألفا يف آخر االسم : وخطب جسيم، وأكثر من يتكلم ا النساء وعالمتها
وا زيد وا عمرو : وفإذا وقفت أحلقتها هاء، وإذا وصلت حذفت اهلاء، وإن شئت مل تلحق األلف، تقول

  .وا زيداه، وا عمراه: وإن شئت تلحق اهلاء يف الذي تقف عليه وذلك قولك

علم أنك ال تندب إال بأشهر أمساء املندوب ليكون ذلك عذراً لك يف تفجعك عليه، وال تندب نكرة وا
وا من ال يعنيين : وا هذاه، وال وا تلكاه، وكذلك ال تقول: وا رجاله، وال تقول: وال مبهما ال تقول

ضاف أوقعت املدة وا من حفر بئر زمزماه ألنه معروف، وإذا ندبت امل: أمرهوه، ملا قدمنا ولكن، تقول
w  .وا عبد امللكاه، ووا أبا احلسناه: على آخر املضاف إليه، تقول
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إذا ندبت : واعلم أن ألف الندبة تفتح أبدا ما قبلها كما تقدم إال أن ختاف اللبس فإنك تقلبها ياء، تقول
:  باملذكر، وتقولغالم امرأة وا غالمكيه، تقلب األلف ياء للكسرة قبلها ومل تقل وا غالمكاه، لئال يلتبس

إذا ندبت غالمه وا غالمهوه، تقلب األلف واوا النضمام اهلاء قبلها ومل تقل وا غالمهاه، لئال يلتبس 
  .إذا ندبت غالمهم وا غالمهموه: باملؤنث، وتقول

  .فتبدل أيضا األلف واوا، ومل تقل وا غالمهماه لئال يلتبس بالتثنية

  ندب المضاف إلى المتكلم

يا غالمي، : يا غالم وا غالماه، بفتح امليم لأللف، ومن قال: بت غالمك يف قول من قالإذا ند: وتقول
حركها لأللف : وا غالماه، وإن شاء: إن شاء حذفها اللتقاء الساكنني فقال: بإسكان الياء فله وجهان

  .يا غالمي بتحريكها مل يقل إال وا غالمياه بإثباا: فقال وا غالمياه، ومن قال

اب األفعال وبنائها إعرباب   

  مبين ومعرب : وهي على ضربني

  األفعال المبنية

قام وجلس : مبين على الفتح وهو مجيع أمثلة املاضي قلت حروفه أو كثرت حنو: واملبين على ضربني
وذهب وضرب واستخرج، ومبين على السكون وهو مجيع أمثلة األمر للمواجِه مما ال حرف مضارعة فيه، 

  .قم وخذْ واضرب وانطلق واستخرج: ولكوذلك حنو ق

  األفعال المعربة

اهلمزة، والنون، والتاء، والياء، وقد تقدم : فهو مجيع الذي يف أوله إحدى الزوائد األربع: وأما املعرب
ذكره، وهذا الفعل املضارع إمنا أعرب ملضارعته األمساء، وهو مرفوع أبداً لوقوعه موقع االسم حىت يدخل 

هو : ينصبه أو جيزمه، ويكون يف الرفع مضموماً، ويف النصب مفتوحاً، ويف اجلزم ساكناً، تقولعليه ما 
فهو كل فعل وقعت يف آخره ألف أو ياء : يضرب ولن يضرب ومل يضرب، هذا هو الصحيح، وأما املعتل

لرفع ساكنة، خيشى ويسعى ويقضي ويرمي ويغزو ويدعو، وهذه األحرف الثالثة، تكون يف ا: أو واو حنو
هو يقِضي : فأما يف النصب فتنفتح الياء والواو وتبقى األلف على سكوا ألنه ال سبيل إىل حركتها، تقول
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ويرِمي ويغزو ويدعو وخيشى ويسعى، ولن يقضي ولن يرمي ولن يدعو، فإذا صرت إىل اجلزم حذفت 
  . يغز ومل يخلُمل خيش ومل يسع ومل يرِم ومل: األحرف الثالثة كلها، تقول

  األفعال الخمسة

فإذا ثنيت الضمري يف الفعل أو مجعته للمذكر أو خاطبت املؤنث كان رفعه بثبات النون ونصبه وجزمه 
أنتما تقومان ومها يقومان، وأنتم تنطلقون وهم ينطلقون، وأنت تذهبني وتنطلقني، ومل : حبذفها، تقول

:  ومل مل تفعلي، وأحب أن تتفضلي، وكذلك املعتل أيضا، تقولتقوما ومل ينطلقا ومل تذهبوا ومل ينطلقوا

  .أنتما ترميان وال ترميا، وأنتم ختشون ولن ختشوا وأنت تغزين، وأحب أن تغزي،َ ِوملَ ملْ ترضي

وإن مجعت الضمري املؤنث كانت عالمته نونا مفتوحة ساكنا ما قبلها ثابتة يف األحوال الثالث، وذلك 
 فأثبت "إال أن يعفون":  تضربن، ومل يضربن ومل يقمن ومل يقعدن، قال اهللا تعاىلقولك هن يضربن وأننت

  النون يف موضع النصب ملا ذكرت 

  األمر والجزم

قوما، كما : ال تضرب، وتقول: اضرب، كما تقول: واعلم أن لفظ الوقف كلفظ اجلزم سواء، تقول
: ال تقومي، وتقول: قومي، كما تقول: تقولال تقوموا، و: قوموا، كما تقول: ال تقوما، وتقول: تقول

  .ال تغز وال ترِم وال ختش: اغز وارِم واخش، كما تقول

. الحروف التي تنصب الفعل المستقلباب   

  

أريد أن تقوم، ولن تنطلق، وقمت كي تقوم وأما إذن، فإذا : أن ولن وكي وإذن، تقول: وهي أربعة
إذن أِكرمك، وإذن أحسن : إذا قال لك قائل أنا أزورك، فتقول: لاعتمد الفعل عليها فإا تنصبه، تقو

إليك، فتنصب الفعل العتماده على إذن، فإن اعترضت حشوا واعتمد الفعل على ما قبلها سقط عملها، 
  .أنا إذن أزوركن فترفع العتماد الفعل على أنا: تقول

إضمار َأن  

  .أو، والم اجلر، وحىتالفاء، والواو، و: وتضمر أن بعد مخسة أحرف وهي

w  بعد الفاء
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األمر، والنهي، واالستفهام، والنفي، والتمين، : فأما الفاء، فإذا كانت جوابا ألحد سبعة أشياء وهي
  .والدعاء، والعرض، فإن الفعل ينتصب بعدها بأن مضمرة

  .زرين فأن أزورك: زرين فأزورك، والتقدير: تقول يف األمر

  :  أصل مرفوض وكذلك بقية أخواا قال الشاعروال جيوز إظهار أن ههنا ألنه

 سليمان فنستريحا إلى  يا ناق سيري عنقا فسيحا

 وتقول "ال تفتروا على اهللا كذبا فيسحتكم بعذاب": ال تشتمه فيشتمك؛ قال اهللا تعاىل: وتقول يف النهي
  .أين بيتك فأزورك: يف االستفهام

: ليت يل ماال فأنفقَه وتقول يف الدعاء اللهم: قول يف التمينما أنت بصاحيب فأكرمك وت: وتقول يف النفي

  .أال ترتل فنكرمك: ارزقين بعريا فأحج عليه وتقول يف العرض

  بعد الواو

ال تأكلْ : فإذا كانت مبعىن اجلمِع واجلواِب، فإن الفعل أيضا ينتصب بعدها بأن مضمرة، تقول: وأما الواو
  : ع بينهما، فتنصب قال الشاعرال جتم: السمك وتشربَ اللنب، أي

  عار عليك إذا فعلت عظيم  تنه عن خلق وتأتي مثله ال

أي ال جتمع بني ان تنهى عن خلق وأن تأيتَ مثلهن فإذا أردت أن تنهاه عن األكل والشرب على كل حاٍل 
ال : ال تأكِل السمك وتشرِب اللنب، وكذلك قولك ك ال يسعين شيء ويعجز عنك أي: جزمت فقلت

  .جيتمع يف شيء أن يسعين وان يعجز عنك

ألضربنه أو يتقيين حبقي، : وأما إذا كانت مبعىن إال أنْ، فإن الفعل ينتصب بعدها بان مضمرة أيضاً تقول
  : إال أن يتقيين، قال الشاعر: معناه

  إنما نُحاِوُل ملكاً أو نموتَ فَنُعذَرا  له ال تبِك عينك فقلت

  . فنعذرا وتقديره يف اإلعراب أو أن منوتمعناه إال أن منوت

  بعد الالم

لكي تكرمين، وتقديره ألن تكرمين، وجيوز إظهار أن : زرتكِ لُتكِْرمِني، معناه: وأما الالم فنحو قولك
 أي ألن يغفر لك اهللا، فإن اعترض الكالم "إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ليغفر لك اهللا": هنا؛ قال اهللا سبحانه
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، تقديره ألن "وما كان اهللا ليعذم وأنت فيهم": ز إظهار أن مع الالم، وذلك حنو قول اهللا تعاىلنفي مل جي
  .يعذم وال جيوز إظهار أن مع النفي

  بعد حتى

  .وأما حىت فقد تقدم ذكرها يف باا

  ومجيع هذه احلروف ال جيوز إظهار أن معها إال الالم يف الواجب وقد ذكرناها 

  حروف الجزمباب 

مل يقم زيد، وملا يقم زيد، ويف : مل، وملا، والم األمر، وال يف النهي، وحرف الشرط، تقول: وهي مخسة
  ال يقم جعفر : ليقم زيد، ويف النهي: األمر

  الشرط وجوابهباب 

أين، : من، وما، وأي، ومهما والظروف: وحرفه املستويل عليه إن، وتشبه به أمساء وظروف، فاألمساء
  .ي حني، وأىن، وحيثما، وإذماومىت، وأ

  .إن وأخواتها

مجيعا، وكذلك بقية " إن وتقم"إن تقم أقم، جتزم تقم بإن وجتزم أقم ب : والشرط وجوابه جمزومان، تقول
من يقم أقم معه، وما تصنع أصنع، وأيهم ميِش أمِش معه، ومهما تأِت آِتِه، وأين جتلس : أخواا، تقول

أذهب هناك، أجلس، ومىت تذهب أكن وحيثما تكن ،أنطلق معك، وأىن تنطلق أغز غزمعك، وأي حنيِ ت 
  .وإذ ما تزرين أزر ك

  ."وما تنفقوا من خري يوف إليكم": ؛ وقال تعاىل"وإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها": قال اهللا سبحانه

  وقال زهري 

 ال يكرم نفسه ال يكرم ومن  ومن يغترب يحسب عدوا صديقه

   "أينما تكونوا يدرككم املوت": ال تعاىلوق

  جواب الشرط
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  .الفعل والفاء: وجواب الشرط على ضربني

  . إن تذهب أذهب معك: فإذا كان اجلواب فعال كان جمزوما على ما تقدم حنو قولك

ؤمن بربه فمن ي": ؛ وقال تعاىل"ومن عاد فينتقم اهللا منه": وأما الفاء فريتفع الفعل بعدها حنو قول اهللا تعاىل
؛ إمنا جيء بالفاء يف جواب الشرط توصال إىل اازاة باجلملة املركبة من املبتدأ "فال خياف خبسا وال رهقا

  .واخلرب

  حذف الشرط

األمر، والنهي، واالستفهام، والتمين، : وقد حذف الشرط، وأقيمت أشياء مقامه دالة عليه، وتلك األشياء
أين بيتك : ال تفعل الشر تنج، ويف االستفهام: زرين أزرك، ويف النهي: والدعاء، والعرض،، تقول يف األمر

أال ترتل : اللهم ارزقين بعريا أحجج عليه، ويف العرض: ليت يل ماال أنفقه، ويف الدعاء: أزرك، ويف التمين
 قال اهللا. زرين فإنك إن تزرين أزرك: تصب خرياً؛ جتزم هذا كله ألن فيه معىن الشرط أال ترى أن املعىن

 يقرأ جزما ورفعا يرثُين ويرثين فمن جزم "فهب يل من لدنك وليا، يرثين ويرث من آل يعقوب": تعاىل
  .فألنه جواب الدعاء ومن رفع جعله وصفا لوٍيل

  التعجبباب 

  .أفِْعلْ به: ما أفعلَه، واآلخر: أحدمها: ولفظه يأيت يف الكالم على ضربني

  ما أفعل

شيء أحسن زيدا : ، وما أظرف أبا عبد اهللا، وتقديره!، وما أمجل بكرا! زيداًما أَحسن: األول حنو قولك
فما مرفوعة باالبتداء، وأحسن خربها، وفيه ضمريها وذلك الضمري مرفوع بأحسن ألنه فعل ماض وزيد 

  .منصوب على التعجب وحقيقة نصبه بوقوع الفعل قبله عليه

اب باق على حاله، فإن قلت ما أحسن ما كان زيد، ، فاإلعر!ما كان أحسن زيدا: وتزيد كان، فتقول
  .ما أحسن كون زيد: رفعته بكان وهي تامة ونصبت ما الثانية على التعجب، أي

  .أفَعل به

ما أمجل جعفرا فالباء وما : ما أحسن زيدا وأمجل جبعفر، أي: أحسن بزيد، أي: حنو قولك: الثاين منهما
wصار ذا مجال كقولك : صار ذا حسن وأمجل، أي: د، أيعملت فيه يف موضع رفع ومعناه أحسن زي
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صار ذا مال فيه النحاز، فلفظه لفظ األمر، ومعناه : صار ذا إبل جرىب، وأنحز، أي: أَجرب الرجل، أي
اخلرب، وهلذا قلت يف التثنية يا زيدان أَحسن بعمرو، ويا زيدون أحسن بعمرو ومل تقل أحسنا، وال أحسنوا 

  .ر أحدا بإيقاع فعل، وإمنا أنت خمرب فال ضمري إذن يف قولك أحسن وحنوهألنك لست تأم

  بناء فعل التعجب

ما أقومه، وقعد وما أقعده، فإن : قام زيد مث، تقول: واعلم أن فعل التعجب إمنا مبناه من الثالثي، تقول
، فإن أردت دحرج واستخرج: جتاوز املاضي ثالثة أحرف مل جيز أن تبين منه فعل التعجب وذلك حنو

ما أشد دحرجته، وما أسرع استخراجه وكذلك ما أشبهه، وكذلك األلوان والعيوب الظاهرة : ذلك قلت
من احلمرة ما أمحره، وال من الصفرة ما أصفره، وال من احلول ما أحوله، وال من العرج ما : ال تقول

 ،هجوعر ولَهأعرجه، فإن أردت ذلك قلت ما أشد محرته، وما أقبح ح  

  ما أفعله وأفعل به وأفعل التفضيل

وكل ما جاز فيه ما أفعله جاز فيه أفعل به وهو أفعل منك، وما مل جيز فيه ما أفعله مل جيز فيه أفعل به وهو 
ما : أحسن به، وهو أحسن منك، وكما ال تقول: ما أحسن أخاك، وكذلك، تقول: أفعل منك، تقول

أشدد : ما أشد محرته وكذلك، تقول: ر منك ولكن، تقولأمحر به وال هو أمح: أمحره فكذلك ال تقول
  .حبمرته، وهو أشد محرة منك، وأقبح حبوله وهو أقبح حوال منك

  نعم وبئسباب 

اعلم أن نعم وبئس فعالن ماضيان غري متصرفني، ومعنامها املبالغة يف املدح أو الذم، وال يكون فاعالمها 
نس أو مضمرين على شريطة التفسري، مث يذكر بعد ذلك املقصود إال امسني معرفَيِن بالالم تعريف اجل

مرفوع بفعله، وزيد " الرجلُ"نعم الرجل زيد، وبئس الغالم جعفر، ف : باملدح أو الذم، وذلك كقولك
هو زيد، وإن شئت كان : مرفوع ألنه خرب مبتدأ حمذوف كأن قائال قال من هذا املمدوح فقلت زيد، أي

  . وما قبله خرب عنه متقدم عليهزيد مرفوعا باالبتداء

  .نعم غالم الرجل زيد، وبئس وافد العشرية بكر: واملضاف إىل الالم كالالم، تقول

: نعم رجالً أخوك، وبئس صاحباً صاحبك، والتقدير: فإن وقعت بعدها النكرة نصبتها على التمييز، تقول

الفاعل مؤنثا كنت يف إحلاق نعم الرجل أخوك فلما أضمرت الرجل فسرته بقولك رجال، فإن كان 
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نعم املرأة هند، وإن شئت نعمت املرأة هند، فمن أحلق العالمة قال هذا فعل : العالمة وتركها خمريا، تقول
  .كسائر األفعال ومن مل يلحقها أراد معىن اجلنس فغلب عنده التذكري

  حبذاباب 

  

هي ترفع املعرفة، وتنصب النكرة اليت اعلم أن حبذا معناها املدح وتقريب املذكور بعدها من القلب، و
يف موضع اسم مرفوع " حبذا"حبذا زيد، وحبذا أخوك، ف : على التمييز، تقول" ِمن"حيسن فيها 

باالبتداء وزيد يف موضع خربه وحقيقة القول أن األصل فيها حبب ككرم فأسكنت الباء وأدغمت يف 
من رجل : حبذا رجالً زيد، أي:  نعم وبئس وتقولالثانية، وذا مرفوع بفعله وزيد يرتفع كما يرتفع بعد

  .تنصبه على التمييز

حبذا : وحبذا مع الواحد والواحدة واالثنني واالثنتني واجلماعة بلفظ واحد ألنه جيري جمرى املثل، تقول
حبِذِه، وكذلك حبذا الزيدان، وحبذا اهلندان، وحبذا الزيدون، وحبذا : زيد، وحبذا هند وال، تقول

  : قال الشاعر. ات كله بصورة واحدةاهلند

 مثُل مالَِء النساج وطرق  يا حبذا القمراء والليل الساج

  عسىباب 

اعلم أن عسى فعل ماض غري متصرف، ومعناه املقاربة، وهو يرفع االسم وينصب اخلرب ككان إال أن 
  .، وعسى جعفر أن ينطلقعسى زيد أَنْ يقوم: خربه ال يكون إال فعال مستقبال وتلزمه أن وذلك قولك

عسى زيد يقوم، قال هدبة بن : وجيوز أن حتذف أن، فتقول. "فعسى اهللا أن يأيت بالفتح": قال اهللا سبحانه
  : خشرم

 وراءه فرج قريب يكون  عسى الهم الذي أمسيت فيه

كفَت صلة أن و" يقوم"عسى زيد أن يقوم، فَأَنْ وما بعدها يف موضع رفع بعسى، وزيد رفع ب : وتقول
زيد عسى أن يقوم، واسم عسى مضمر فيها، فإن ثنيت على هذا أو مجعت أو : من خرب عسى وتقول

الزيدان عسيا أن يقوما، والزيدون عسوا أن يقوموا، وهند عست أن تقوم، واهلندان عستا أن : أنثت قلت
 جتعل يف عسى ضمريا تقوما واهلندات عسني أن يقمن فأن اآلن وما بعدها يف موضع نصب، فإن مل

زيد عسى أن يقوم، والزيدان عسى أن يقوما، والزيدون عسى أن يقوموا، : كانت بلفظ واحد، تقول
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وهند عسى أن تقوم، واهلندان عسى أن يقوما، واهلندات عسى أن يقمن، فأن اآلن وما بعدها يف موضع 
  .هارفع بعسى، واستغين مبا ضمنه امسها من احلدث عن ذكر احلدث يف خرب

  كمباب 

أحدمها االستفهام، واآلخر اخلرب، وهي اسم للعدد مبهم، فإذا : اعلم أن كم تكون يف الكالم على ضربني
جرت تلك النكرة، : رباًنصبت النكرة اليت حتسن فيهاِ من على التمييز، وإذا كانت خ: كانت استفهاما

يف اخلرب كم غالمٍ قد ملكت، : كم غالماً لك؟، وكم درمهاً يف كيسك؟، وتقول: يف االستفهام: تقول
  .وكم داٍر قد دخلت

  .الفصل بين كم والنكرة بعدها

كم قد حصل يل غالماً، وكم قد زارين : فان فصلت بينها وبني النكرة اليت تنجر يف اخلرب نصبتها، تقول
قال .  أردت كم غالٍم قد حصل يل، وكم رجٍل قد زارين فلما فصلت بينهما نصبت النكرةرجالً

  : القطامي

 ال أكاد من اإلقتار أحتمل إذ  كم نالني منهم فضالً على عدم

  ومن العرب من ينصب ا يف اخلرب بغري فصل قال الفرزدق 

  فدعاء قد حلبت علي عشاري  كم عمة لك يا جرير وخالة

برفع العمة ونصبها وجرها، فمن جرها أو نصبها جعل كم خربا يف الوجهني، وقد جيوز أن يكون يروى 
من نصبها أراد االستفهام ا، ولكنه أخرجه خمرج اهلُزِء ألنه هاٍج واهلاجي ال يكون مستفهما، ومن رفع 

  .ه قد حلبت خربا عنهاالعمة، فإمنا سأل عن الَحلَبات أراد كم حلبةً، ورفع العمة باالبتداء وجعل قول

  .واعلم أن كم هلا صدر الكالم فال يعمل فيها ما قبلها

  إعراب كم

كم مالُك؟، فكم مرفوعة : واعلم أن كم اسم، فتكون مرفوعة ومنصوبة وجمرورة، تقول يف الرفع
  .يف اجلر بكم إنساٍن مررت: كم إنسانا ضربت؟، وتقول: باالبتداء ومالك خرب عنها، وتقول يف النصب

بكم ثوبك مصبوغٌ ؟، وإن شئت نصبت فقلت مصبوغاً، فإن رفعت جعلته خرب ثوبك وإذا : وتقول
نصبت جعلت الظرف خربا عن الثوب، ونصبت مصبوغا على احلال، والظرف مع النصب متعلق 
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مبحذوف ألنه اخلرب، وهو مع الرفع متعلق بنفس مصبوغة وإذا رفعت مصبوغا فالسؤال إمنا هو عن مثن 
  . وإذا نصبته فالسؤال إمنا عن مثن الثوبالصبغ،

  معرفة ما ينصرف وما ال ينصرفباب 

  

اعلم ان حكم مجع السماء يف األصل ان تكون منصرفة، ومعىن الصرف ما تقدم ذكره إال أن ضربا منها 
 شابه الفعل من وجهني فمنع ما ال يدخل الفعل من التنوين واجلر والسباب اليت إذا اجتمع يف اسم واحد

وهي وزن الفعل الذي يغلب عليه أو خيصه، والتعريف، والتأنيث : منها سببان منعاه من الصرف تسعة
بغري فرق، واأللف، والنون املضارعتان أللفي التأنيث، والوصف، والعدل، واجلمع، والعجمةُ، وأن يجعل 

  .امسان امساً لشيٍء واحٍد

  .األول وزن الفعل الذي يغلب عليه أو يخصه

 كل ما كان على مثال أَفْعل ويفْعل وتفْعل وفَعل وفُعل وانفَعل، وكذلك مجيع ما اختص من األمثلة وهو
أمحد ال تصرفه معرفة للتعريف ومثلَ أْفعل وتصرفه نكرة : بالفعل أو كان فيه أكثر منه يف االسم من ذلك

آخر، وكذلك يزيد وتغلب وأعصر ال رأيت أمحد وأمحداً : ألن السبب الواحد ال مينع الصرف فتقول
تصرف شيئا من ذلك معرفة، وتصرفه نكرة وكذلك كل ما هذه حاله، فإن مسيته مجال أو قلما أو حنو 

صرفته معرفة ونكرة وإن كان على مثال ضرب وقتل ألن مثال فعل يكثر يف القبيلني مجيعا فال . ذلك
  .يكون الفعل أخص به من االسم

  التعريف

   التعريف سبب من األسباب الباقية منعا الصرف ومىت انضم إىل

  التأنيث

هاء وألف فكل اسم : مؤنث بعالمة ومؤنث بغري عالمة، والعالمة على ضربني: األمساء املؤنثة على ضربني
رأيت طلحةَ : فيه هاء التأنيث فإنه ال ينصرف معرفة، وينصرف نكرة وذلك مثل طلحة ومحزة، تقول

 ومحزٍة آخر، وإمنا مل ينصرف معرفة الجتماع التعريف والتأنيث فيه، وأما وطلحةً آخر ومررت حبمزة
wحبلى وسكرى وحبارى ومجادى، وألف وقعت بعد ألف : ألف مفردة حنو: ألف التأنيث فعلى ضربني
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محراء وصحراء وأصدقاء وأنبياء وضعفاء : زائدة فحركت اللتقاء الساكنني فانقلبت مهزة وذلك حنو
وقعت فيه واحدة من ألفي التأنيث فإنه ال ينصرف معرفة وال نكرة وإمنا مل ينصرف وشركاء، فكل اسم 

ثالثي وما فوق : نكرة ألنه مؤنث وتأنيثه الزم فكأن فيه تأنيثني، وأما املؤنث بغري عالمة فعلى ضربني
  .ذلك

: قولفإذا مسيت املؤنث باسم مؤنث ثالثي ساكن األوسط فأنت يف صرفه معرفة وترك صرفه خمري، ت

رأيت هند وإن شئت هنداً، وكلمت مجلَ وإن شئت مجالً، فمن مل يصرف احتج باجتماع التعريف 
والتأنيث فيه ومن صرف اعترب قلة احلروف وسكون األوسط فخف االسم عنده بذلك فصرفه، فأما يف 

نصرف نكرة النكرة فهو مصروف البتة، فإن حترك األوسط مل ينصرف معرفة البتة لثقله بتحرك أوسطه وا
رأيت قدم وقدماً أخرى، ومررت بفخذ وفخذ أخرى، : امرأة مسيتها بقدم أو فخذ أو كبد، تقول: حنو

  .وكبد وكبد أخرى

رجل مسيته هندا أو : فان مسيت مذكرا مبؤنث ثالثي صرفته ساكن األوسط كان أو متحركا وذلك حنو
املؤنث ثالثة أحرف مل ينصرف معرفة، قدما أو عجزا فأنت تصرفه البتة خلفة التذكري، فإن جتاوز 

: وانصرف نكرة مذكرا مسيت به أو مؤنثا ألن احلرف الزائد فيه على الثالثة ضارع تاء التأنيث وذاك حنو

  .رجل أو امرأة

  .مسيتها سعاد أو زينب أو جيأَلَ ال تصرف شيئا من ذلك معرفة وتصرفه نكرة البتة

  ثاأللف والنون المضارعتان أللفي التأني

سكران وغضبان : كل وصف على فعالن ومؤنثه فعلى فإنه ال ينصرف معرفة، وال نكرة وذلك حنو
وعطشان لقولك يف مؤنثه سكرى وغضىب وعطشى وذلك ألن هاتني األلف والنون ضارعتا ألفي التأنيث 

راء محراء وصفراء ألما زائدتان مثلهما وألن مؤنثهما خمالف لبنائهما كمخالفة مذكر مح: يف حنو
وصفراء هلا، فإن كان فعالن ليس له فعلى مل ينصرف معرفة محال على باب غضبان وانصرف نكرة 

محدان وبكران وكذلك كل مثال يف آخره ألف ونون زائدتان : ملخالفته إياه يف أنه ال فعلى له وذلك حنو
ينصرف شيء من عمران وعثمان وغطفان وحدرجان وعقربان ال : ال فعلى له فعالن كان أو غريه حنو

  .ذلك معرفة وينصرف نكرة

  الوصف
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من ذلك أمحر وأصفر وكل أفعل مؤنثه فعالء ال ينصرف معرفة للتعريف، ومثال الفعل وال نكرة للوصف 
اشتريت فرسا أشهب، وملكت عبدا أسود، وقطعت ثوبا أمحر وقميصا أخضر، : ومثال الفعل، تقول

مررت :  رجلني للتعريف، ومثال الفعل ومن الوصف قولكوعلى ذلك مل ينصرف أصرم وال أكثم امسا
بامرأة ظريفةًٍ وكرميٍةً وقائمةًٍ وقاعدةً، فإن قيل مل صرفت وهناك الوصف والتأنيث فألن التأنيث هنا إمنا 

  .هو للفرق بني ظريف وظريفة وقائم وقائمة فلم يعتد به ملا ذكرنا

  العدل

عمر وأنت تريد عامرا وزفَر وأنت تريد زافراً من :  آخر حنومعىن العدل أن تلفظ ببناء وأنت تريد بناء
: فإن كانت األلف والالم تدخالن عليه فليس معدوال وذلك حنو: ذلك فعل وهي يف الكالم على ضربني

الصرد والنغر والثَّقْب والغرف، وإن مل : جرِذ وصرٍٍد ونغر وثقب وغرف، فإن هذا كله مصروف لقوهلم
ثُعلٌ وجشم وعمر ال تصرف ذلك معرفة للتعريف والعدل، وتصرفه : م تدخله فإنه معدول حنوتكن الال

الصرد والنغر، ومن : اجلُشم وال الثُعلُ وال العمر كما، تقول: نكرة يدل على أنه معدول أنك ال تقول
  : ل الشاعرقا. ذلك مثىن وثالث ورباع ال تصرف، ذلك للوصف وأنه معدول عن اثنني وثالثة وأربعة

  ذئاب تَبِغى الناس مثنى وموحد  أهلي بواد أنيسه ولكنما

  .فأجراه وصفا كما ترى

مررت بزيد ورجل آخر، فال تصرفه للوصف ومثال الفعل، وكذلك أخر ال تنصرف للوصف : وتقول
  .والعدل عن آخر من كذا

  الجمع

 ما مينعه ويوجبه له ما يوجبه له، فرجال إذن كل مجع فإنه جار جمرى الواحد على بنائه مينعه من الصرف
ككتاب وصبيان إذن كسرحان، وقفران إذن كقرطان، وقتلى إذن كعطشى، وكذلك مجيعه إال ما كان 

  .من اجلمع على مثال مفاعل أو مفاعيل

: فإنه ال ينصرف معرفة وال نكرة وذلك ألنه مجع وال نظري له يف اآلحاد، فكأنه جِمع مرتني، تقول

ضت دراهم ودنانري، واشتريت دواب وخماد، ألن األصل دوابب وخمادد، فإن كانت فيه هاء التأنيث قب
صياقلة، ومالئكة، وكياجلة، : عاد إىل حكم الواحد فلم ينصرف معرفة وانصرف نكرة وذلك حنو
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: مه تقولفإن كانت المه معتلة انصرف يف الرفع واجلر لنقصانه ومل ينصرف يف النصب لتما. وموازجة

  .هؤالء جواٍر وغواشٍ ، ورأيت جواري وغواشي، ومررت جبواٍر وغواٍش

  العجمة

ما ال تدخله األلف والالم : ما تدخله األلف والالم، واآلخر: أحدمها: األمساء األعجمية على ضربني
العريب ديباج وفرند ونريوز وآجر وإبريسم وإهليلج وإطريفل، فهذا الضرب كله جار جمرى : األول حنو

يف رجل امسه نريوز وديباج هذا نريوز، ألنه : مينعه من الصرف ما مينعه ويوجبه له ما يوجبه، تقول
إبراهيم : كقيصوم ومررت بديباج ألنه كدمياس الثاين من األعجمية ما ال تدخله األلف والالم وذلك حنو

جمة والتعريف، وينصرف وإمساعيل وإسحق وأيوب؛ وخطلخ وهزارمرد فهذا كله ال ينصرف معرفة للع
  ..اإلبراهيم واخلطلخ وحنو ذلك: نكرة وإمنا اعتد فيه بالعجمة ألنك ال تقول

  التركيب

كل امسني ضم أحدمها إىل اآلخر على غري جهة اإلضافة، فتح األول منهما لشبه الثاين باهلاء، ومل ينصرف 
بعلبك ورامهرمز ودراجبرد حضرموت و: الثاين معرفة للتعريف والتركيب وانصرف نكرة وذلك حنو

وكذلك معديكرب، ومنهم من يضيف معدي إىل كرب فيصرف كربا تارة وال يصرفه أخرى كأنه إذا مل 
يصرفه مؤنث عنده وكذلك حضرموت إن شئت ركبت وإن شئت أضفت فقلت هذا حضرموت وحنو 

ان االسم الثاين ذلك، على طرائقه إال أن ياء معد يكرب ساكنة على كل حال ركبت أو أضفت؛ فإن ك
هذا سيبويه ومعه سيبوبه : أعجميا بين على الكسر البتة ومل ينصرف معرفة وانصرف نكرة وذلك قولك

  : آخر ورأيت عمرويه ومعه عمرويه آخر قال الشاعر

  وأنت ال تبكي وال تشتاق  عمرويه انطلق الرفاق يا

  البناء على فتح الجزأين

عشر وبابه لفظا، وذلك قوهلم هو جاري بيت بيت ولقيته كفةَ وقد شبهت أشياء من حنو هذا خبمسةَ 
  : متفرقني، وسقط بني بني قال عبيد: كفة وهو يأتينا صباح مساَء والقوم فيها شغر بغر، أي

  ض القوم يسقط بين بينا  حقيقتنا وبع نحمي

  .ن إال فضلة ظرفا أو حاالمتبددين فهذا كله مبين على الفتح وال يكو: ومثله تساقطوا أخولَ أخول، أي
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  العددباب 

  من ثالثة إلى عشرة

  

عندي مخسة أبغٍل، : املذكر من الثالثة إىل العشرة باهلاء واملؤنث من الثالث إىل العشر بغري هاء، تقول
سخرها عليهم سبع ليال ومثانية أيام ": ومخس بغالٍت وأربعة أحِمرٍة، وأربع آتٍن؛ قال اهللا سبحانه

  ."حسوما

  من أحد عشر إلى تسعة عشر

: أحد عشر رجالً، تبين االمسني على الفتح يف كل حال، ويف املؤنث: فإن جتاوزت العشرة قلت يف املذكر

إحدى عشرةَ امرأةً، كذلك يف كل وجه، ويف املذكر عندي اثنا عشر رجال، ورأيت اثين عشر رجال، 
عندي :  اجلر والنصب بالياء وكذلك املؤنث، تقولومررت باثين عشر رجال وجتعله يف الرفع باأللف، ويف

اثنتا عشرة امرأة، ورأيت اثنيت عشرة امرأة، ومررت باثنيت عشرة امرأة، ويف املذكر ثالثةَ عشر رجالً، ويف 
املؤنث ثالثَ عشرةَ امرأةً،ُ تثٍْبت يف املذكر اهلاء يف االسم األول وحتذفها من الثاين واملؤنث بضد ذلك 

  .رى، مث كذلك إىل تسعة عشر وتسع عشرةعلى ما ت

  من عشرين إلى تسعة وتسعين

فإذا صرت إىل العشرين استوى فيه املذكر واملؤنث وكان يف الرفع بالواو والنون، ويف اجلر والنصب بالياء 
  .عندي عشرون غالما وعشرون جارية، ومررت بعشرين جارية وكذلك إىل التسعني: والنون، تقول

عندي مخسة وعشرون رجال، : عشرين نيفاً عاملته معاملتك إياه وليس بنيٍف، تقولفإن زدت على ال
  .ومخس وعشرون امرأة، وكذلك إىل تسعة وتسعني وتسع وتسعني

  مائة

عندي مائة غالم : فإذا صرت إىل املائة استوى فيها القبيالن أيضا إال أنك تضيفها إىل املفرد فتجره، تقول
  .مائةَ عبد ومائة أمٍة، وكذلك إىل تسعمائةٍ، ومائة جاريٍة، واشتريت 

  ألف
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عندي ألف قميٍص وألف جبٍة، واشتريت ألف : فإذا صرت إىل األلف كان األمر كذلك أيضا، تقول
  ثالثة آالف، وأربعة آالف وكذلك إىل العشرة : بستاٍن وألف داٍر مث، تقول

  تعريف العدد

قبضت األحد عشر : ئت بالالم يف أوله فقلتفإن أردت تعريف شيء من العدد وكان غري مضاف ج
درمها، وحصلت عندي الثالثُ عشرة جاريٍة، واستوفيت العشرون درمهاً، واخلمسة والستون ألفاً، وال 

جيوز العشرون الدرهم وال اخلمسة عشر الدينار وال حنو ذلك؛ ألن املميز ال يكون إال نكرةً على أن 
 فيه وفيه من القبح ما ذكرته فان كان العدد مضافا عرفت االسم الكتاب اآلن على طريقة البغداديني

اآلخر فتعرف به املضاف إليه وذلك قولك قبضت مخس املائة اليت تعرف، وما فعلت يف سبعة اآلالف اليت 
قبضت مخس مائة ألف الدرهم، وما فعلت أربع : كانت على فالن، وكذلك إن تراخى اآلخر حنو قولك

  .ليت كانت لفالن تعرف اآلخر فيتعرف به األولمائة ألف الدينار ا

  الجمعباب 

  "فَعُل"جمع 

إذا كان االسم على فعل مفتوح الفاء ساكن العني ومل تكن عينه واوا وال ياء فجمعه يف القلة على 
وذلك قولك كلب وأكلب وكعب وأكعب، ويف الكثرة " فُعول"و" ِفعال" ، ويف الكثرة على"أَفْعِل"

  .كالب وكعوب

  جمع القلة

  .ومجع القلة ما بني الثالثة إىل العشرة ومجع الكثرة ما فوق ذلك

  جمع قلة" فَعٌل"جمع الثالثي غير 

قلم وأقالم وجبل : كسرته يف القلة على أفعال وذلك حنو" فعل"فان كان االسم الثالثي على غري مثال 
ل وآبال وبرود وأبراد وطنب وأجبال وكبد وأكباد وعجز وأعجاز وضرس وأضراس وضلع وأضالع وإب

سوط وأسواط وبيت : وأطناب وربع وأرباع، وكذلك إن كانت عني فعل معتلة واوا أو ياء وذلك حنو
  وأبيات 

w  جمع الثالثي غير فعل جمع كثرة
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جبل وِجبال وطلل وطلول : فإذا صرت إىل الكثرة كسرت ذلك كله على ِفعال أو فعول وذلك حنو
  .وضلع وضلوع وبرد وبرود وبراد ومجد ومجاد وربع ورباعوكبد وكبود وضرس وضروس 

  جمع فعل

نغر ونغران وجرذ وجرذان وجعل وجعالن وصرد : وقد اتسع يف فُعل فجمع على ِفعالن وذلك حنو
  وصردان، 

  .جمع فعل معتل العين

ت، فإذا ثوب وأثواب وبيت وأبيا: فإن كانت عني فعل معتلة واوا أو ياء كسر يف القلة على أفعال حنو
ثوب وثياب وبيت وبيوت ختتص ما عينه واو : صرت إىل الكثرة كسرت ذلك كله على فعال وفعول حنو

  بفعال وما عينه ياء بفعول؛ 

  تداخل الجموع

فَرخ وأفراخ وزند : وقد تتداخل مجوع الثالثي من حيث كان هذا العدد منتظما جلميعها وذلك حنو
  : ، قال ذو الرمةوأزناد وجبل وأجبل وزمن وأزمن

  هل األزمن الالئي مضين رواجع  مي سالم عليكما أمنزلتي

وحنو، ضلع وأضلع وذئب وأذؤب وضرس وأضرس وقفل وأقفل وكبد وأكبد ورمبا اقتصر يف بعض ذلك 
رجل وأرجل ومل يتجاوزوا ذلك وأذن وآذان : على مجع القلة، ويف بعضه على مجع الكثرة وذلك حنو

  .الوا سباع ورجال فاقتصروا عليهما مجع الرباعي وثالثه حرف مدوقلم وأقالم وق

فان كان االسم على فَعال أو ِفعال أوُ فعال أوَ فعيل أو فعول كسر يف القلة على أفعلة، ويف الكثرة على 
محار وأمحرة ورداء وأردية وجواب وأجوبة وفدان وأفدنة وحوار : فعالن أو فعالن أو فعل وذلك حنو

اب وأغربة وجريب وأجربة وقفيز وأقفزة وعمود وأعمدة وخروف وأخرفة وأما الكثرة وأحورة وغر
فنحو، محار وحمر وقذال وقذل وغزال وغزالن وغراب وغربان وقضيب وقضبان وكثيب وكثبان وعتود 

  .وعتدان

  جمع فاعل
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 وحوامت، غارب وغوارب وكاهل وكواهل وخالد وخوالد وحامت: كسر على فواعل حنو" فاعل" فان كان
  .راكب وركبان وصاحب وصحبان: وقد جاء علىُ فعالن حنو

  جمع الرباعي

عقرب وعقارب وبرثَن وبراثن : مثال كان حنو: فإن كان االسم رباعيا كسر على مثال مفاعل، أي
  .وزبرج وزبارج وسبطر وسباطر ودرهم ودراهم وجخدب وجخادب

  جمع الملحق بالرباعي

جوهر وجواهر وصريف وصيارف وخنفس وخنافس وجدول : ألربعة حنووكذلك ما كان ملحقا با
  .وجداول وعثري وعثاير وأرطى وأراط وجذرية وجذار وعنصوة وعناص

  جمع الخماسي

سفرجل : فان كان االسم مخاسيا وكسرته حذفت آخر حروفه لتناهي مثال التكسري دونه وذلك حنو
 كان فيه زائد حذفته أين كان إال أن يكون رابعه وسفارج وجحمرش وجحامر وقرطعب وقراطع؛ فان

يف تكسري مدحرج دحارج وحتذف امليم ألا زائدة وكذلك مسيدع : ألفا أو واوا أو ياء، تقول
فيما رابعه ألف أو : مسادع وفداكس فتحذف الياء والواو وكذلك ألف عذافر، وتقول: وفَدوكَس، تقول

اح ومفاتيح وشنظري وشناظري ومعطري ومعاطري وجرموق وجراميق سرداح وسراديح ومفت: واو أو ياء حنو
  .ويعقوب ويعاقيب تقلب األلف والواو ياء لسكوما وانكسار ما قبلهما

يف حبنطى فيمن حذف النون : فان كان فيه زائدتان متساويتان كنت يف حذف أيهما شئت خمريا، تقول
  .ى سراد وسراندحباٍط وفيمن حذف األلف حبانط وكذلك يف سرند

يف : فإن كانت إحدى الزائدتني ملعىن واألخرى لغري معىن حذفت اليت لغري معىن وأقررت اليت ملعىن، تقول
مقاطع : تكسري مغتسل مغاسل حتذف التاء ألا لغري معىن وتقر وامليم ألا ملعىن وكذلك منقطع، تقول

  .حتذف النون ال غري

دامها لزمك حذف األخرى معها ومىت حذفت صاحبتها مل تضطر فان كانت فيه زائدتان مىت حذفت إح
عيضموز وعيطموس : إىل حذف األخرى حذفت اليت تأمن مع حذفها حذف صاحبتها وذلك حنو

وعيسجور فالياء والواو فيه زائدتان فإن حذفت الواو لزمك حذف الياء وإن حذفت الياء مل يلزمك 
w  . ال غري مجع فعلةعضاميز وعطاميس وعساجري: حذف الواو، فتقول
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: فإن كان يف االسم هاء التأنيث فكان على فعلة فجمعته باأللف والتاء حركت العني بالفتح وذلك حنو

صعبة وصعبات وخدلة : جفنة وجفنات وقصعة وقصعات فإن كانت فعلة وصفا مل حترك عينها حنو
جوزة وجوزات وبيضة : ووخدالت، فإن كانت العني معتلة أو مدغمة أقررا على سكوا وذلك حن
  .جفان وقصاع: وبيضات وسلة وسالت وملة ومالت، فإذا كسرا جاءت على فعال حنو

  جمعَ فعلٍَة

غرفة : فإن كان االسم على فعلة جازت فيه فُعالت بالضم وفَعالت بالفتح وفعالت بالسكون وذلك حنو
  : ت قال الشاعروغرفات وغرفات وغرفات وحجرة وحجرات وحجرات وحجرا

  على موطن ال يخلط الجد بالهزل  رأونا باديا ركباتنا فلما

  جمعِ فعلة

ِسدرة وِسدرات وِسدرات وسدرات : وكذلك فُعلة جيوز فيهاِ فعالت وفعالت وفعالت وذلك حنو
  .وكسرة وكسرات وكسرات وكسرات

  . وظلم وكسرة وكسرظلمة: فإن كسرما جاءت فعلة على فعل وفعلة على فعل وذلك حنو

امن جميئه يف األمساء ألا : وأما الصفة، فإن تكسريها ليس بقوي يف القياس على أنه قد جاء ذلك فيها حنو
  .أمساء، فإذا مر ذلك بك فقد قدمت ذكره

  جموع غير قياسية

 وقد شذت ألفاظ من اجلمع عن القياس قالوا ليلة وليال وشبه ومشابه وحاجة وحوائج وذكر ومذاكري

  وشد وأشدة 

  القسمباب 

  

اعلم أن القسم ضرب من اخلرب يذكر ليؤكد به خرب آخر، واحلروف اليت يصل ا القسم إىل املقسم به 
  .وهي الباء والواو والتاء الباء: ثالثة

  .فالباء هي األصل والواو بدل منها والتاء بدل من الواو
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: باهللا ألقومن، واملضمر حنو قولك: ر حنو قولكوالباء تدخل كل مقسم به ظاهرا كان أو مضمرا، فاملظه

  : به ألنطلقن أنشد أبو زيد

  لتحزنني فال بك ما أبالي  نادت أمامة باحتمال أال

  الواو

  .واهللا ألذهنب وأبيك ألنطلقن: والواو تدخل على املظهر دون املضمر، تقول

  التاء

. "وتاهللا ألكيدن أصنامكم":  اهللا سبحانهتاهللا ألركنب قال: والتاء تدخل على اسم اهللا وحده، تقول

يف أكثر األمر، فإن حذفت حرف القسم نصبت . واألصل يف هذا كله أحلف باهللا فحذف الفعل ختفيفا
  : اَهللا ألذهنب أباك ألقومن قال امرؤ القيس: االسم بعده بالفعل املقدر، تقول

  وما إن أرى عنك الغواية تنجلي  يمين اهللا ما لك حيلة فقالت

اِهللا ألقومن وذلك لكثرة : ومن العرب من جير اسم اهللا تعاىل وحده مع حذف حرف اجلر فيقول
  .أي ها هللا ذا فتجر االسم ا ألا صارت بدال من الواو: استعماهلم هذا االسم وتقول

ل وكذلك قوهلم يف االستفهام أهللا لتذهنب صارت مهزة االستفهام عوضا من الواو وجررت االسم؛ وتقو
  .من ريب ألذهنب: هللا ألقومن، وتقول: يف التعجب

  جواب القسم

: وهي إن والالم وكالمها لإلجياب، وما وال وكالمها للنفي، تقول: واحلروف اليت جياب ا القسم أربعة

واهللا ما قام وواهللا ال : واهللا إنك قائم وواهللا لتقومن، وواهللا لقد قام وواهللا لزيد أفضل من عمرو، وتقول
  : وم ورمبا حذفت ال وهي مرادة قال امرؤ القيسيق

  ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي  يمين اهللا أبرح قاعدا فقلت

وقد عقدت العرب مجلة القسم من املبتدأ واخلرب كما عقدما من الفعل والفاعل . ال أبرح قاعدا: أي
لعمرك ما : خربه حمذوف، والتقديرلعمرك ألقومن وألمين اهللا ألذهنب، فعمرك مرفوع باالبتداء و: فقالت

أحلف به وقولك ألقومن جواب القسم وليس خبرب املبتدأ ولكن صار طول الكالم جبواب القسم عوضا 
  : ألمين اهللا، قال الشاعر: من خرب املبتدأ وكذلك القول يف
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  نعم وفريق اليمن اهللا ما ندري  فريق القوم لما نشدتهم فقال

  عمرك ال قمت وأمينك ال انطلقت :  ما تقدم فقلتفإن حذفت الالم نصبت على

  الموصول والصلةباب 

  اسم وحرف : الكلم املوصولة على ضربني

  األسماء الموصولة

فاألمساء املوصولة الذي واليت وتثنيتهما اللذان واللتان، ويف اجلر والنصب اللذين واللتني ومجع الذي الذين 
  .اليت والالئي والالء ومجع الاليت اللوايتبالياء يف كل حال واألىل ومجع اليت ال

  ومن وما وأي واأللف والالم يف معىن الذي واليت وتثنيتهما ومجعهما 

  جملة الصلة

واعلم أن هذه األمساء ال تتم معانيها إال بصالت توضحها وختصصها وال تكون صالا إال اجلمل أو 
وال جيوز تقدمي الصلة وال شيء منها على الظروف، وال بد يف الصلة من ضمري يعود إىل املوصول، 

املوصول، وال جيوز الفصل بني الصلة واملوصول باألجنيب، وال تكون الصلة إال مجلة خربية حتتمل الصدق 
الذي قام أخوه زيد، والذي أخوه زيد : والكذب، وال تعمل الصلة يف املوصول وال يف شيء قبله، تقول

مررت بالذي استقر يف الدار فحذف الفعل وأقيم الظرف : قديرأخوك، ومررت بالذي يف الدار، والت
  .مقامه وانتقل إليه ضمريه

الذي قام أخوه، وعجبت : جاءين من غالمه زيد، ورأيت ما رأيته ونظرت إىل القائم أخوه، أي: وتقول
، " أهلهاربنا أخرجنا من هذه القرية الظامل": الذي جلست أخته قال اهللا سبحانه: من اجلالسة أخته، أي

  أضربن أيهم قام صاحبه الذي قام صاحبه : اليت ظلم أهلها، وتقول: أي

  حذف العائد

كلمت : فإن كان الضمري يف الصلة منصوبا متصال بالفعل جاز حذفه جوازا حسنا لطول الكالم، تقول
 الذي: الذي كلمته حذفت اهلاء لطول االسم، فإن انفصلت مل جيز حذفها، تقول: الذي كلمت، أي

  .الذي مررت زيد النفصال الضمري من الفعل واتصاله بالباء: مررت به زيد، وال تقول

wولو قلت ضربت الذي قامت هند مل جيز، ألنه ليس يف اجلملة ضمري يعود على املوصول من صلته، فإن 
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  . قلت عنده أو معه أو حنو ذلك، صحت املسألة لعود الضمري من الصلة

ها جعفر مل جيز وألنك فصلت بالسوط وهو أجنيب بني الصلة، واملوصول ولو قلت ضربت اليت سوطا أخو
ضربت اليت أخوها جعفر سوطا، أو ضربت سوطا اليت أخوها جعفر، أو سوطا : وصحة املسألة أن تقول

  .ضربت اليت أخوها

  .جعفر كل ذلك جائز

يف الصلة على ولكن لو قلت سوطا مررت بالذي ضربته مل جيز ألنك قدمت السوط وهو منصوب مبا 
  .املوصول

  جملة الصلة خبرية

ولو قلت جاءين الذي هل قام غالمه مل جيز، ألن االستفهام ال يدخله صدق وال كذب فلذلك ال يكون 
الذي يوم اجلمعة زيد مل جيز ألن ظروف الزمان ال تكون : صلة، وكذلك األمر والنهي وكذلك لو قلت

عجبت من القيام الذي يوم اجلمعة ألن :  ولكن تقولصالت للجثث، كما ال تكون أخبارا عن اجلثث
ضربت الذي قام غالمه زيد، : ظروف الزمان تكون صالت لألحداث كما تكون أخبارا عنها، وتقول

وإن شئت زيداً وإن شئت زيد، أما الرفع فعلى أن يكون زيد بدال من الغالم والنصب على أن يكون 
  : ن اهلاء يف غالمه، قال الفرزدقبدال من الذي، وإذا جررت جعلته بدال م

 على جوده لضن بالماء حاتم  على حالة لو أن في القوم حاتما

  .جر حامتا ألنه بدل من اهلاء يف جوده

واعلم أن الصفة والتوكيد والبدل والعطف إذا جرى واحد منها على االسم املوصول آذن بتمامه 
ولو قلت مررت بالضاربني الظريفني زيدا مل جيز، مررت بالضاربني زيدا الظريفني، : وانقضائه، تقول

مررت بالضاربني زيدا أمجعني، فإن قلت مررت : ألنك ال تصف االسم وقد بقيت منه بقية، وتقول
بالضاربني أمجعني زيدا مل جيز، ألن االسم ال يؤكد وقد بقيت منه بقية، فإن قلت مررت بالضاربني 

للضمري يف الضاربني، وكذلك لو قلت مررت بالضاربني إخوتك أمجعون زيداً جاز جتعل أمجعون توكيدا 
زيدا فجعلت اإلخوة بدال من الضاربني مل جيز، ألنك ال تبدل من االسم وقد بقيت منه بقية وصحتها أن 

مررت بالضاربني زيدا إخوتك، ولو قلت مررت بالضاربني وزيد هندا مل جيز ألنك ال تعطف على : تقول
القائمان الزيدان فتثين اسم : مررت بالضاربني هندا وزيد، وتقول: بقية ولكن تقولاالسم وقد بقيت منه 

القائم أخوامها الزيدان : الفاعل كما تأيت يف الفعل بعالمة التثنية يف قولك اللذان قاما الزيدان، وتقول
wالتأنيث فاعرفه فتوحد اسم الفاعل كما تفرد الفعل إذا قلت اللذان قام أخوامها الزيدان، وكذلك اجلمع و
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القائمة أخته زيد، فتؤنث اسم الفاعل كما تؤنث لفظ الفعل يف قولك الذي قامت أخته : أال تراك، تقول
  .اليت ذهب أخوها هند: الذاهب أخوها هند، كما تقول: زيد، وتقول

  الحروف الموصولة

  .املصادرما وأن اخلفيفة وأن الثقيلة ومعاين مجيعها بصالا : احلروف املوصولة ثالثة

  ما المصدرية

مبا كانوا ": من قعودك قال اهللا سبحانه: قيامك وعجبت مما قعدت أي: سرين ما قمت، أي: تقول
  بتكذيبهم : ، أي"يكذبون

  أن المصدرية

  وأما أن الثقيلة فقد مضى ذكرها يف باا أا تنصب االسم وترفع اخلرب ومعناها معىن املصدر 

  أن المصدرية

أريد أن تقوم، ويسرين أن تذهب، : ة فهي الناصبة للفعل والفعل بعدها أيضا صلة هلا، تقولوأما أن اخلفيف
أريد أن أزورك فيمنعين : أحب أن تذهب فتضرب زيدا، فتعطف تضرب على تذهب، وتقول: وتقول

  : البواب فترفع مينعين ألنه ليس معطوفا على أزورك بل هو مستأنف مرفوع، كما قال

  إذا ارتقى فيه الذي ال يعلمه  ه من يظلمهوالشعر ال يسطيع

 أن يعربه فيعجمه يريد  به إلى الحضيض قدمه زلت

  .فإذا هو يعجمه ولو نصب لفسد املعىن: فرفع يعجمه ألنه استأنف، أي

واعلم أن املصدر إذا كان يف معىن أن والفعل ومل يكن مضافا عِمل عمل الفعل يف رفعه ونصبه إال أنه ال 
عجبت من ضرب زيد عمرا، ومن : ه شيء مما بعده، وال يفصل باألجنيب بينه وبينه، تقوليتقدم علي

أو إطعام يف يوم ذي مسغبة، ": من أن ركب أخوك الفرس قال اهللا سبحانه: ركوب أخوك الفرس، أي
  : وقال الشاعر. "يتيما ذا مقربة

 هامهن عن المقيل أزلنا  بضرب بالسيوف رؤوس قوم
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  .وس قومبأن نضرب رؤ: أي

  .من أن ضرب زيد عمراً: عجبت من الضرب زيد عمرا، أي: فإن كان فيه الالم فكذلك أيضا، تقول

  : قال الشاعر

  كررت فلم أنكل عن الضرب مسمعا  لقد علمت أولى المغيرة أنني

  . عن أن ضربت مسمعا إضافة املصدر إىل الفاعل أو املفعول به: أي

: صب املفعول به وإن أضفته إىل املفعول به اجنر وارتفع الفاعل به، تقولفإن أضفت املصدر إىل الفاعل انت

  : عجبت من أكل زيد اخلبز ومن أكل اخلبز زيد قال الشاعر

 قرع القواقيز أفواه األباريق  أتى تالدي وما جمعت من نشب

  .يروى أفواه األباريق وأفواه األباريق رفعا ونصبا على ما مضى

م اجلمعة فتنصب يوم اجلمعة ظرفا لسرين، ولو قلت سرين يوم اجلمعة قيامك سرين قيامك يو: وتقول
  .فجعلت يوم اجلمعة ظرفا للقيام مل جيز لتقدميك بعض الصلة على املوصول

  النونينباب 

ومها خفيفة وثقيلة فالثقيلة أشد توكيدا من اخلفيفة، والفعل بعدمها مبين على الفتح معهما وأكثر ما 
: وقال سبحانه. "لنسفعاً بالناصية": واهللا ألقومن وتاهللا ألذهنب، قال اهللا تعاىل: سم، تقولتدخالن فيه الق

  ."ألرمجنك واهجرين مليا"

  .وقد تدخالن يف األمر والنهي

  : اضربن زيداً، وال تشتمن بكرا قال األعشى: تقول

  وال تعبد الشيطان واهللا فاعبدا

  وقال اآلخر 

  لساء ليس بها وعث وال ضيقم  تضيقن إن السلم آمنة فال

  : اِرمني زيدا، وال تغزون جعفراً وال ختشني سوءا قال الشاعر: وكذلك املعتل أيضا، تقول

  فبينما العسر إذ دارت مياسير  اهللا خيرا وارضين به استقدر

  : وتدخل أيضا يف االستفهام والنفي قال الشاعر

 ذ ذاك أفنانامنقلب إ والدهر  هل ترجعن ليال قد مضين لنا
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ال تضربن زيدا حذفت النون : ال تذهنب معه ومع التأنيث: ال تضربانِّ زيدا، ويف اجلمع: وتقول يف التثنية
لزوال الرفع وحذفت الواو والياء لسكوما وسكون النون األوىل بعدمها، وبقيت الضمة والكسرة تدالن 

: ، وقال"لتركنب طبقا عن طبق": قال اهللا تعاىلعليهما، ومل حتذف األلف من لتضربان لئال يشبه الواحد 

  .وال تتبعان سبيل الذين ال يعلمون

  : وقال تأبط شرا

  إذا تذكرت يوما بعض أخالقي  علي السن من ندم لتقرعن

اخشون زيدا : فإن انفتح ما قبل الواو والياء حركت الواو بالضم والياء بالكسر اللتقاء الساكنني، تقول
فإما ترين من البشر ": وقال عز امسه. "لتبلون يف أموالكم": رو قال اهللا جل جاللهوال ترضني عن عم

  .يف مجاعة املؤنث إضربنان زيدا وال ختشينان عمرا تفصل بني النونات باأللف ختفيفا: ، وتقول"أحدا

  .ومن كالم أيب مهدية يف صالته اخسأنان عين

  الوقف على نون التوكيد الخفيفة

يا زيد اضربا ويا عمرو قوما، فإن : نون اخلفيفة أبدلت منها للفتحة قبلها ألفا، تقولوإذا وقفت على ال
  : لقيها ساكن بعدها حذفت اللتقائهما قال الشاعر

  تركع يوما والدهر قد رفعه  تهينن الكريم علك أن وال

  وقد تدخل النونان يف غري هذه املواضع وليس ذلك بقياس فتركناه . أراد ينن فحذف

  النسباب ب

: زيدي وإىل حممد: النسب إىل كل اسم بزيادة ياء مشددة مكسور ما قبلها، تقول يف النسب إىل زيد

  حممدي 

  النسب إلى الثالثي

: فإن كان االسم ثالثيا مكسور األوسط أبدلت من كسرته فتحة هربا من توايل الكسرتني والياءين، تقول

  : قري قال الشاعريف اإلضافة إىل الِنمر منَري وإىل شقرة ش

 السماك وخالة النَّجم عم  لصحوت والنَّمري يحسبها
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املغرب مغريب : تغلب تغليب، وإىل: فإن جتاوز االسم ثالثة أحرف مل تغري كسرته، تقول يف اإلضافة إىل
  .هذا هو القياس وذلك أن الكسرة سقط حكمها لغلبة كثرة احلروف هلا

  النسب إلى المقصور

ِقنا : يف اإلضافة إىل: الثالثي مقصورا أبدلت من ألفه واوا؛ لوقوع ياء اإلضافة بعدها، تقولفإن كان 
  .فىت فتوي: رحى رحوي وإىل: ِقنوي وإىل

يف مغزى مغزوي، ويف : فإن كان املقصور رباعيا، وألفه بدل غري زائدة؛ كان الوجه قلبها واوا، تقول
  .غِزي ومرِميم: مرمى مرموي وجيوز احلذف، تقول فيهما

يف مرامى مرامي، ويف مرجتى مرجتي وكذلك ما : فإن جتاوز العدد األربعة فاحلذف للطول ال غري، تقول
يف سكْرى سكْري، ويفُ حبلى حبلي وجيوز : فوقه عددا فإن كانت ألفه زائدة فالوجه احلذف، تقول

  سكْروي وحبلوي : البدل، تقول

  النسب إلى المنقوص

ان املنقوص ثالثيا أبدلت من كسرته فتحة، فصارت ياؤه للفتحة قبلها ألفا، مث أبدلت من ألفه واواً فإن ك
  . َ شج شجوي:عم عمو وإىل: على ما مضى، تقول يف اإلضافة إىل

قاٍض قاضي وجيوز اإلقرار : معٍط معطي، ويف: فإن كان املنقوص رباعيا اختري حذف يائه، تقول يف
  .معطوي وقاضوي:  تقولوالبدل،

  .املُستقصي مستقِْصي: املشتريُ مشتري، ويف: فإن جتاوز االسم األربعة حذفت ياؤه البتة، تقول يف

  النسب إلى ما آخره ياء مشددة

صيب وعلي وعدي، حذفت األوىل الزائدة وأبدلت من الكسرة : فإن كان يف آخر االسم ياء مشددة حنو
: الياء الثانية ألفا حلركة ما قبلها مث أبدلت األلف واوا لوقوع ياء النسب بعدها فقلت يففتحة فانقلبت 

  .عدي عدِوي: عليَ علِوي، ويف: صيبَ صبِوي، ويف

  النسب إلى ما قبل آخره ياء

  .يٍر حميِريحم: يف أُسيدُ أسَِّيدي، ويف: فإن كانت الياء املشددة قبل الطرف حذفت املتحركة، تقول

فان كانت قبل الطرف ياء ساكنة زائدة، ويف الكلمة تاء التأنيث حذفت التاء مث حذفت حلذفها الياء 
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ربيعةَ : يف حنيفةَ حنِفي، ويف: الزائدة مث أبدلت من الكسرة قبلها إن كانت هناك كسرة فتحة، تقول
قريظة قُرِظي، ورمبا شذ من ذلك الشيء القليل فلم : نةَ جهِني، ويفجهي: بُجيلَةَ بَََجلْي، ويف: ربعي، ويف
  .حتذف ياؤه

  .قالوا يف السليقة سليقي، ويف اخلُريبة خرييب

  .فإن كان قبل الياء واو مل حتذف الياء قالوا يف بينُ حويزة حويزي ومثله يف بينَ طويلة طَويلي

  .يف شديدة شديدي، ويف جليلة جليلي: ، تقولوكذلك إن كانت الكلمة مضعفة مل حتذف ياؤها

يف سعيد سعيدي، ويف عقيل ونمري عقيلي : فإن مل يكن يف الكلمة تاء التأنيث مل حتذف منها شيئا، تقول
قال . َ ثقيف ثقفي، ويف قريش قُرِشي والوجه قُريِشي:ومنريي ورمبا حذف من ذلك الشيء اليسري قالوا يف

  : الشاعر

  سريع إلى داعي الندى والتكرم   عليه مهابةقريشي بحي

  النسب إلى الممدود

ِكساء : فإن نسبت إىل املمدود مل حتذف منه شيئا، فإن كان منصرفا أقررت مهزته حباهلا فقلت يف
يف : ِكسائي، ويف مساء مسائي، ويف قضاء قضائي، وإن كان غري منصرف أبدلت من مهزته واواً، تقول

: صحراء صحراوي، ويف خنفُساء خنفساوي، وقد قلبوا يف املنصرف أيضا فقالوا يفمحراء محراوي، ويف 

  .ِعلباء علباوي، ويف ِكساء ِكساوي، ويفُ قراء قراوي والقول األول أجود

  النسب إلى ما آخره تاء التأنيث

يف طلحة : فإن كان يف االسم تاء التأنيث حذفتها لياء النسب ألن عالمة التأنيث ال تكون حشوا، تقول
  .محزة محزي: طلحي، ويف

  النسب إلى الجماعة

غلمانُ غالمي وقالوا : ِرجال رجلي، ويف: فإن نسبت إىل مجاعة أوقعت النسب على الواحد، تقول يف
املدائن مدائين، ويف : الفرائضَ فرِضي فإن مسيت باجلمع واحدا أقررته يف النسب على لفظه قالوا يف: يف

  .أمنار أمناري

  قياسينسب غير 
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زبينة زباين، : طيئ طائي، ويف: اِلحرية حاري، ويف: وقد شذت ألفاظ من النسب ال يقاس عليها قالوا يف
: احلرم حرمي، ويف بين احلبلى حي من األنصار حبلي، ويف بين عبيدة عبدي، ويف: ويف أمس إمسي، ويف

  .جذمية جذمي

  التصغيرباب 

  .فعيِعيلفُعيل وفعيِعل و: وأمثلة التصغري ثالثة

  .كعب وكُعيب وفرخ وفريخ: فمثال فُعيل ملا كان على ثالثة أحرف حنو

  .جعفر وجعيِفر وجدول وجديِول: ومثال فَعيِعل ملا كان على أربعة أحرف حنو

مفتاح ومفَيِتيح وقنديل : ومثال فُعيعيل ملا كان على مخسة أحرف رابعها ألف أو ياء أو واو زوائد حنو
  .وقُنيِديل وعصفور وعصيِفري

  تصغير المؤنث

يف طلحةُ طلَيحة، : فإن كان يف االسم تاء التأنيث حقرت ما قبلها مث جئت ا بعد فتحة ما قبلها، تقول
يف محراء : ويف محزة محيزة وكذلك إن كانت فيه ألف التأنيث املمدودة تأيت ا بعد حتقري ما قبلها، تقول

  .فراء صفرياء، ويف أربعاءُ أِريبعاءحمرياء، ويف ص

  .حبلى وحبيلَى وسعدى وسعيدى: وكذلك ألف التأنيث إذا كانت رابعة حنو

  تصغير ما في آخره ألف ونون زائدتان

يف سكران سكريان ألنك ال : وكذلك ما فيه األلف والنون الزائدتان إذا مل تكسر الكلمة عليهما، تقول
  .َ سراحني:رحانُ سرحيني لقولكسكارين، ويف س: تقول

  تصغير الثالثي معتل األوسط

  

يف جوزة جويِزة، ويف بيضةُ بييضة، فإن : فإن كانت عني الثالثي واوا أو ياء ظهرتا يف التحقري، تقول
م يف ريح روحية، ويف ِدميةُ دويمة إال أ: كانت الياء منقلبة عن واو رددا يف التحقري إىل أصلها، تقول

  .قالوا يف عيد عييد وأعياد فألزموه البدل وقياسه عويد وأعواد ألنه من عاد يعود

حال : مال مويل، ويف: فإن كانت العني ألفا رددا إىل أصلها واوا كانت أو ياء فاليت من الواو قولك يف w
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اب، فإن كانت عيوب وأني: قولك يف عاب عييب، ويف ناب نييب، تقول: حويل واليت من الياء حنو
ولك . صابُ صويب، ويف آءة أُويأة: األلف عينا جمهولة محلتها على الواو لكثرة الواو هنا، تقول يف حتقري

يف عاب ِعييب، ويف شيخِ شييخ، : هذا أن تكسر أوله بدال من ضمته فتقول: يف كل ما كان من الياء حنو
  .ويف بيتِ بييت

  تصغير الرباعي معتل الثالث

يف أسودُ أسيد، ويف : العني واوا متحركة يف أفعل ووقعت ياء التحقري قبلها قلبتهاء ياء، تقولفإن كانت 
أحول أحيل، واألصل أسيود وأحيول فلما اجتمعت الواو والياء وسبقت األوىل بالسكون قلبت الواو ياء 

 على التكسري يف قولك أُسِيود وأحِيول حتمل التصغري: وأدغمت الياء يف الياء وقد جيوز اإلظهار فتقول
يف جدول جديِولٌ، ويف قسور قسِيور : هذا، تقول: أساود وأحاول وكذلك الواو الزائدة املتحركة يف حنو

  .لقولك جداول وقساور والوجه اجليدُ قسري وجديل

  .عميديف عجوز عجيز، ويف عمود : فإن كانت الواو ساكنة قبلها ضمة قلبتها لضعفها ياء البتة، تقول

نسوة نسية، ويف شكوة : يف حتقري عروة عرية، ويف: فإن كانت الواو الما قلبتها لضعفها ياء البتة، تقول
  .شكية

  تصغير الخماسي

فإن حقرت بنات اخلمسة حذفت احلرف األخري لتناهي مثال التحقري دونه اعتبارا حباله يف التكسري، 
رِيزد، محال على سفارج وفرازد، وذلك أن التحقري هنا يف سفرجلُ سفَِيرج، ويف فرزدقُ فَ: تقول

  .والتكسري من واد واحد

: يف مدحرج دحيِرج، ويف: فإن كانت فيه زيادة واحدة حذفتها إن مل تكن حرف لني رابعا، تقول

جحنفل جحيفل، ويف فدوكَس فُديِكس محال على دحارج وجحافل وفداكس، فإن كانت فيه مدة رابعة 
جرموق جرمييق، : يف قرطاسُ قرَيِطيس، ويف: ها وقلبت الواو واأللف ياء النكسار ما قبلها تقولمل حتذف

  .دهليز دهيليز: ويف

يف حتقري حبنطى فيمن حذف األلف : فإن كان يف االسم زائدتان متساويتان حذفت أيتهما شئت، تقول
  .حبيِنط وفيمن حذف النونُ حبيط، ويف دلنظى دليظ ودلينظ

يف حتقري :  كانت إحدامها ملعىن واألخرى لغري معىن حذفت اليت لغري معىن وأثبت اليت ملعىن، تقولفإن
wيف حبارى فيمن حذف : يف التكسري مقاطع، وتقول: مقتطعُ مقَيِطع حتذف التاء وتقر امليم، كما تقول

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



ابن جين-اللمع يف العربية  65  

  .األلف األوىل حبريى وفيمن حذف األخرية حبري

 حذفت إحدامها لزمك حذف األخرى معها ومىت حذفت األخرى مل فإن كان يف االسم زائدتان مىت
  .يلزمك حذف صاحبتها حذفت اليت تأمن حلذفها حذف صاحبتها

حتقري عيطموس عطيميس فتحذف الياء دون الواو ألنك لو حذفت الواو للزمك حذف الياء : تقول يف
يف : ياء قبل الطرف، تقولولك يف كل ما حذفت منه حرفا أن تعوض منه . معها فعلى هذا فقس ذلك

مغتسل مغيسل وإن عوضت مغيسيل، ويف حبنطى فيمن حذف النون وعوض حبيطي ومن حذف األلف 
  .حبينيط وكذلك التكسري حباط وحبانط ومع التعويض حباطي وحبانيط: وعوض قال

  تصغير الثالثي المؤنث

: قدر قديرة، ويف: يف مشس شمْيسة، ويف: لفإن كان االسم احملقر ثالثيا مؤنثا أحلقت يف حتقريه اهلاء، تقو

  .واجليد قويسة ونعيلة وفريسة: قوس ونعل وفرس قويس ونعيل وفريس: دار دويرة، وقد قالوا مع ذاك يف

  تصغير المؤنث فوق الثالثي

 يف عناق عنيق،: فإن جتاوز املؤنث ثالثة أحرف مل تلحقه تاء التأنيث، لطول االسم باحلرف الرابع، تقول

أمام أُميمة، : قدام قديدمية، ويف: زينب زيينب إال أم قالوا يف وراء وريئة، ويف: عقاب عقيب، ويف: ويف
  : قال القطامي

  أرى غفالت العيش قبل التجارب  التجريب والحلم إنني قُديِديمة

  تصغير األسماء المبهمة

ا وذه مجيعا تيا، ويف حتقري الذي اللذيا واليت اللتيا، ويف يف حتقري األمساء املبهمة يف ذا ذيا، ويف ت: وتقول
  : ذاك ذياك، ويف ذلك ذيالك قال الشاعر

  مني ذي القاذورة المقلي  مقعد القصي لتقعدن

 أبو ذَيالك الصبي أني  تحلفي بربك العلي أو

  تصغير غير قياسي

إنسان : مغرب مغريبان، ويف:  ويفعشية عشيشية،: وقد شذ شيء من التحقري ال يقاس عليه قالوا يف
w  .أصيالل فاعرف هذا وال تقسه: األصيل أصيالن، وأبدلوا من النون الما فقالوا: أنيسيان، ويف
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  ألفات القطع وألفات الوصلباب 

هي اليت ينقطع باللفظ ا ما : مهزة قطع ومهزة وصل؛ فهمزة القطع: األلفات يف أوائل الكلم على ضربني
هي اليت تثبت يف االبتداء وحتذف يف الوصل ألا إمنا جيء ا توصال إىل : ا؛ ومهزة الوصلقبلها عما بعده

  .النطق بالساكن ملا مل ميكن االبتداء به، فإذا اتصل ما بعدها مبا قبلها حذفت لالستغناء عنها

  همزة القطع

ذ وأخذ وإصر وأكرم أَخ: فكل مهزة وقعت يف أول كلمة فهي مهزة قطع إال ما أستثنيه لك، وذلك حنو
  وأصلح وإطريح وإسنام وأخماض 

  همزة الوصل

اسم : االسم والفعل واحلرف، فدخوهلا يف األمساء يف موضعني: وأما مهزة الوصل فتدخل يف الكلم الثالث
  .غري مصدر واسم مصدر

  في األسماء غير المصادر

  نان واثنتان واسم واست وابنم وامين ابن وابنة وامرؤ وامرأة واث: فأما األمساء غري املصادر فعشرة وهي

  في األسماء المصادر

كل مصدر ماضيه متجاوز ألربعة أحرف يف وله مهزة وذلك استخراج : وأما األمساء املصادر فهي
استخرج وانطلق وامحر : وانطالق واصفرار وامحرار ألن املاضي متجاوز لألربعة، ويف أوله مهزة وذلك

  واصفر فهذا دخوهلا يف االسم 

  في األفعال

إذا جتاوزت عدته أربعة أحرف، ويف أوله مهزة : أحدمها املاضي: وأما دخوهلا يف األفعال ففي موضعني
  .استخرج واقتطع واشترى واستقصى وانطلق واصفر وامحر: فهي مهزة وصل وذلك حنو

يف :  قولكمثال األمر للمواجه من كل فعل يفتح فيه حرف املضارعة ويسكن ما بعده وهو حنو: واآلخر
األمر اضرب انطلق اقتطع، ألنك تقول يضرب ويقتطع وينطلق فتفتح حرف املضارعة ويسكن ما بعده 

wاؤخذ اؤكل اؤمر، وقد جاء : خذ وكل ومر، وقياسه: إال أم قد حذفوا يف بعض املواضع ختفيفا فقالوا
w
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  .ذلك يف بعض االستعمال يف احلرف

الغالم واجلارية والالم وحدها للتعريف : م التعريف حنووأما دخوهلا احلرف ففي موضع واحد وهو ال
  .واأللف قبلها مهزة وصل

  حذف همزة الوصل

أَ بن زيد عندك؟ حذفت مهزة : ومىت استغنيت عن مهزة الوصل بغريها حذفتها، تقول يف االستفهام
  : الوصل استغناء عنها مزة االستفهام قال عبيد اهللا بن قيس الرقيات

  وبعض الشيب يعجبها  قيس ذاأبن  فقالت

  : يف االستفهام أشتريت لزيد ثوبا؟ أستخرجت له ماال؟ فتفتح ألا مهزة االستفهام، قال ذو الرمة: وتقول

  َأم راجع القلب من أطرابه طرب  الركب عن أشياعهم خبراً َأستحدث

:  يلتبس اخلرب باالستفهام، تقولفإن كانت اهلمزة اليت مع الم التعريف مل حتذفها مع مهزة االستفهام لئال

 "آهللا أذن لكم": وقال. "آلذكرين حرم أم األنثيني": آلرجل قال ذاك؟ آلغالم ذهب بك؟ قال اهللا سبحانه

  .آهللا ألذهنب فلم حيذفوها ألا صارت عوضا من واو القسم: وقالوا يف القسم

  .م هناك بدل من مهزة إلهيا أهللا اغفر يل فأثبتوها ألن األلف والال: وقالوا يف النداء

  حركة همزة الوصل

اضرب، اذهب، استخرج، ابن امرؤ، إال أن ينضم ثالثها ضما الزما : ومهزة الوصل أبدا مكسورة حنو
اغزي يا امرأة، فضموا ألن : ادخل، اخرج، انطلق بزيد، اشتري له ثوب، وقالوا: فتضم هي، فتقول

 ارميوا، وألف التعريف مفتوحة وكذلك ألف امين ال ارموا فتكسر ألن األصل: األصل اغزوي، وتقول
  : غري قال الشاعر

  نعم وفريق اليمن اهللا ما ندري  فريق القوم لما نشدتهم فقال

  .فإذا ابتدأت قلت امين اهللا بالفتح

  االستفهامباب 

 مىت وأين: من وما وأي وكم؛ والظروف: ويستفهم بأمساء غري ظروف وبظروف وحبروف؛ فاألمساء

  .اهلمزة وأم وهل: وكيف وأي حني وأيان وأىن؛ واحلروف
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  مواضع أسماء االستفهام

سؤال عن : سؤال عما ال يعقل؛ وأي: سؤال عمن يعقل؛ وما: فمن: ولكل واحدة من هذه الكلم موضع
: سؤال عن الزمان؛ وأين: سؤال عن العدد؛ ومىت: بعض من كل وتكون ملن يعقل وملا ال يعقل؛ وكم

  سؤال عن احلال؛ : كان؛ وكيفسؤال عن امل

من عندك؟ فجوابه زيد أو عمرو أو : كأين أيضا؛ تقول: كذلك أيضا؛ وأىن: حني كمىت؛ وأيان: وأي
  .محار وال فرس وال حنو ذلك: حنو ذلك، وال تقول

  .دراهم أو حنو ذلك: ما معك؟ قلت: وإذا قال

  .حممد: أيهم عندك؟ قلت: وإذا قال

  .األشقر: ت؟ قلتأي الدواب ركب: وإذا قال

  .ألفان وحنو ذلك: كم مالك؟ قلت: وإذا قال

  .يوم اجلمعة: مىت جئت؟ قلت: وإذا قال

  .عند زيد: أين كنت؟ قلت: وإذا قال

  .صاحل: كيف أنت؟ قلت: وإذا قال

يسألونك ": قال اهللا سبحانه. غدا: أمس وكذلك أيان انطالقك؟ فتقول: أي حني قمت؟ قلت: وإذا قال
  ."ان مرساهاعن الساعة أي

  .أي من أين لك هذا قالت هو من عند اهللا. يا مرمي أين لك هذا: وقال تعاىل. أي مىت ظهورها وحلوهلا

  أحرف االستفهام

  .وأما اهلمزة وأم فقد تقدم ذكرمها يف باب العطف

 قال هللا" قد" نعم أو ال، وقد تكون هل مبعىن: هل قام زيد؟ وهل يقوم جعفر؟ فجوابه: وأما هل فكقولك

  . أي قد أتى عليه حني من الدهر"هل أتى على اإلنسان حني من الدهر": تعاىل

  : قال الشاعر

  أهل رأونا بسفح القف ذي األكم  فوارس يربوع بشدتنا سائل

  .أي قد رأونا

  .واعلم أن من وما وأيا يف االستفهام نكرات غري موصوالت

  .أي معربة وبقية أخواا مبنية

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن جين-اللمع يف العربية  69  

روف املستفهم ا مبين لتضمنه معىن حرف االستفهام إال أيا وحدها فإا معربة محال ومجيع األمساء والظ
  .على البعض أو الكل وحركت الفاء يف كيف والنون من أيان ومن أين لسكوما وسكون ما قبلهما

  إعراب السؤال والجواب

من :  يقولوإعراب اجلواب على إعراب السؤال، إن رفع رفعت، وإن نصب نصبت، وإن جر جررت
قلت زيداً، وإذا قال مبن : من ضربت: زيد فترفع ألن من مرفوعة باالبتداء وإذا قال: هذا؟، فتقول
  .بزيٍد، فتأيت حبرف اجلر ألن حرف اجلر ال يضمر: مررت؟ قلت

  ما يدخل على الكالم فال يغيرهباب 

تما ولعلما وإذ وإذا وهل ومهزة وهو كل ما دخل على االسم والفعل مجيعا، وذلك إمنا وكأمنا ولكنما ولي
  .االستفهام ومجيع الظروف املستفهم ا إذا كانت ملغيات غري مستقرات

  .إمنا قام زيد، وإمنا زيد أخوك، وكأمنا أخوك األسد، ولكنما جعفر منطلق، ولعلما أنت حامل ليتما: تقول

: ة للتوكيد مل يتغري نصبها، تقولوأما ليتما خاصة، فإن جعلت ما فيها كافة بطل عملها وإن جعلتها زائد

  : ليتما أخاك قائم، وينشد بيت النابغة على وجهني بالرفع والنصب: ليتما أخوك قائم، وإن شئت

 إلى حمامتنا ونصفه فقد  قالت أال ليتما هذا الحمام لنا

لس أين زيد قائم، وقائما وكيف زيد جا: قمت إذ زيد جالس، وأقوم إذا قعد حممد، وتقول: وتقول
وجالسا إن جعلت أين وكيف لغوا رفعت اخلرب وإن علقتهما مبحذوف وجعلتهما مستقرا نصبت قائما 

  .وجالسا على احلال

مىت زيد قائم؟ رفعت قائما البتة ألن مىت ظرف زمان وظروف الزمان ال تكون أخبارا عن : وإذا قلت
ان مستقيما ألن االنطالق حدث اجلثث ولكن لو قلت مىت انطالقك سريع، وسريعاً، فرفعت أو نصبت ك

  وظروف الزمان تكون أخبارا عن األحداث 

  الحكايةباب 

: إذا استفهمت مبن عن األعالم والكىن، فإن شئت رفعت على الظاهر وإن شئت حكيت اإلعراب إذا قال

 من زيداً؟ وإذا قال مررت بزيد قلت من زيدً؟ وإن شئت من: رأيت زيدا قلت من زيد؟ وإن شئت قلت

من أبو حممٍد؟ وإن شئت من أبا حممد؟ ولو قال؟ رأيت أخاك أو : زيٍد؟ وإذا قال لقيت أبا حممد وقلت
wلرفعت فقلت من أخوك؟ ومن غالمك؟ ألن أخاك وغالمك ليسا علمني . كلمت غالمك أو حنو ذلك
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  .وال كنيتني

  .فإن عطفت فقلت ومن زيد أو فمن زيد رفعت مع العطف البتة

منا، وإذا قال جاءين : رأيت رجال قلت: نكرة حكيت اإلعراب يف من نفسها إذا قالفإن سألت مبن عن 
منه، : منان وعندي امرأة، فتقول: رجل قلت منو ومررت برجل قلت مين وجاءين رجالن، فتقول

منتني وعندي : منني، ومررت بامرأتني، فتقول: منتان ورأيت رجلني، فتقول: وعندي امرأتان، فتقول
  .منات: منون مررت بنساء، فتقول: رجال، فتقول

رأيت نساء أو كلمين نساء أو مررت بامرأة أو : إذا قال: فإن وصلت أسقطت العالمة من اجلميع، فتقول
  .كلمين رجل من يا فىت يف هذا كله

  وإذا سألت بأي أعربتها يف الوصل والوقف يقول 

أيني؟ ولقيت نساء، : ررت برجلني، فتقولأية؟ وم: أي يا فىت؟ ولقيت امرأة، فتقول: جاءين رجل، فتقول
  أيات يا فىت؟ : فتقول

  الخطابباب 

إذا سألت : إذا خاطبت إنسانا فاجعل أول كلمة للمذكور الغائب وآخرها للحاضر املخاطب، تقول
رجال عن رجل كيف ذلك الرجل يا رجل ؟ فإن سألته عن امرأة كيف تلك املرأة يا رجل؟ وإن سألته 

انك الرجالن يا رجل؟ وعن امرأتني كيف تانك املرأتان يا رجل؟ وعن رجال أو نساء عن رجلني كيف ذ
كيف أولئك الرجال أو النساء يا رجل؟ وإذا سألت رجلني عن رجل قلت كيف ذلكما الرجل يا 

رجالن؟ وعن امرأة كيف تلكما املرأة يا رجالن؟ وعن رجلني كيف ذانكما الرجالن يا رجالن؟ وعن 
  .انكما املرأتان يا رجالن؟ وكذلك ما أشبه هذاامرأتني كيف ت

قبضت ذينك الدرمهني، واستوفيت تينك املائتني، وهل حصلت عندكما تانكما اجلاريتان؟ ومىت : وتقول
أمل أكما عن ": ؛ وقال تعاىل"فذلكن الذي ملتنين فيه": تقبضن ذينكن األلفني يا نسوة قال اهللا سبحانه

  .؛ فاعرف وقس"تلكما الشجرة

  اإلمالةباب 

هو أن تنحو بالفتحة حنو الكيسرةن فتميل اإللف حنو الياء، لضرب جتانس الصوت، وذلك : معىن اإلمالة
  .سعى: سعى: رمى، ويف: جالٍس، ويف رمى: ساِمل ويف جالس: عاِلٍم ويف سامل: قولك يف عامل
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  جواز اإلمالةباب أس

سرة، والياء وأن تكون األلف منقلبةً عن الياء، أو ألن وهي الك: واألسباب اليت جتوز هلا اإلمالة ستة
حائد، أو : يف حائد: احلرف الذي قبل األلف قد ينكسر على حال، أو إمالة إلمالة الكسرة، حنو قولك

  .وكذلك واحد وعامل، وكذلك كتاب وحساب. عابد، أملت األلف لكسرة اهلمزة بعدها

: واأللف املنقلبة عن الياء حنو قولك يف سعى. قيس عيالَن: والياء حنو قولك يف شيبان ويف قيس عيالن

  .سعيت، ويدعيان ويشقيان، وكذلك حنوه: يشقى لقولك: يدعي، ويف يشقى: سعى ويف يدعو

  واأللف التي بمنزلة المنقلبة عن الياء

: ارىسِكري ويف حب: حبِلي، ويف سكرى: واأللف اليت مبرتلة املنقلبة عن الياء، حنو قولك يف حبلَى

  .حبليت وسكريت وحربيت: حبِارى، ألنك لو اققت منه فعال بالزيادة لقلت

: األلف اليت يكسر ما قبلها يف بعض األحوال حنو قولك يف خاف. وكذلك كل ألف جتاوزت الثالثة

  .ِصار، لقولك خفت وِصرت: ِخاف، ويف صار

ة العني، مث أملت فتحة الدال لإلمالة قبلها، رأيت عماداً، أملت فتحة امليم لكسر: اإلمالة لإلمالة حنو قولك
  .وكذلك كتب ِكتابا وعملت ِحسابا

  الحروف المانعة لإلمالة

حروف اإلستعالء وعدا سبعة : واعلم أن يف احلروف حروفا متنع اإلمالة يف كثري من املواضع، وهي
 واحد منةهذه احلروف قبل الضاد، والصاد، والطاء، والظاء، والغني، واخلاء، والقاف، إذا كان: وهي

صاحلن وضامن، : األلف أو بعدها مفتوحاً أو مضموما منع اإلمالة، فالذي هو قبل اللف حنو قولك
  .وطالب، زظامل، وغالب، وخالد وال قاسم، وقول العامة قاعد خطا منهم فاحش

شاغل، حاصل، وفاضل، وعاطل، ومتعاظم، وساحل، و: أما إذا وقعت هذه احلروف بعد اللف فنحو
التواصل، والتواقع، والتنافق، فإن كان شيء من هذه احلروف مكسوراً ما قبل األلف ال : نافق، وكذلك

  .بعدها جازت معها إمالة، وذلك حنوِ ضفَاٍف، وقفاف، وخفاف، وطالب غالب

فإن كانت بعد األلف راء مكسورة؛ جازت إمالة اللف، وإن كانت قبل األلف هذه احلروف غري 
  : ضارب، وصارم، وطارد، وظافر، وخارب، وغارم، وقادر،؛ قال الشاعر: لك حنومكسورة وذ

 جون الرباب سكوِب ِبمنْهِمٍر  عسى اهللا يغني عن ِبالٍد ابن قادٍر
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رأيت فراشاً، وهذا : فإن كانت الراء مضمومة أو مفتوحة، منعت اإلمالة كما متنع املستعلية وذلك حنو
يت ِحماراً فإن كانت قبل األلف راء مفتوحة، وبعدها راء مكسورة، غلبت سراج، وهذا ِحمار، ورأ

حئت يف ِسرار الشهر، وهذا من شرار الناس، قال اهللا : املكسورة املفتوحة فجازت اإلمالة، وذلك قولك
  ."وإن اآلخرة هي دار القرار": سبحانه وتعاىل

  اإلمالة في الفعل

: فيه حروف االستعالء لتمكن الفعل يف االعتالل، وذلك حنووقد اطردت اإلمالة يف الفعل، وإن كانت 

  سقى وقضى وغزى ودعا، وهو يشقى والشقي 

  الحروف واإلمالة

  

يا زيد، : ألا قويت ملا قامت بنفسها، وقالوا" بلى: "الُ متال احلروف لبعدها عن االشتقاق، إال أم قالوا
أدعو زيداً أو أنادي زيداً، وكذلك السماء املوغلة يف : يفأمالوا أيضاً، ألا قويت ملا نابت عن الفعل أ

  .مىت، وأىن، وذا، فأمالوا محال على األمساء: إذا ولدا وعلى، وأىن، وأمالوا: شبه احلرف حنو

  اإلمالة على غير قياس

عندي ناس، وقال العجاج واحلجاج وذلك لكثرة : وقد أمالوا بعض الكالم على غري قياس، قالوا
  .  ال غرياالستعمال
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	  ﻭﺍﻭﻟﺍ ﺩﻌﺒ
	  ﻡﻼﻟﺍ ﺩﻌﺒ
	  ﻰﺘﺤ ﺩﻌﺒ

	ﻡﺯﺠﻟﺍ ﻑﻭﺭﺤ  ﺏﺎﺒ 
	ﻪﺒﺍﻭﺠﻭ ﻁﺭﺸﻟﺍ  ﺏﺎﺒ 
	  .ﺎﻬﺘﺍﻭﺨﺃﻭ ﻥﺇ
	  ﻁﺭﺸﻟﺍ ﺏﺍﻭﺠ
	  ﻁﺭﺸﻟﺍ ﻑﺫﺤ

	ﺏﺠﻌﺘﻟﺍ  ﺏﺎﺒ 
	  ﻝﻌﻓﺃ ﺎﻤ
	  .ﻪﺒ ﻝﻌﹶﻓﺃ
	  ﺏﺠﻌﺘﻟﺍ ﻝﻌﻓ ﺀﺎﻨﺒ
	  ﻝﻴﻀﻔﺘﻟﺍ ﻝﻌﻓﺃﻭ ﻪﺒ ﻝﻌﻓﺃﻭ ﻪﻠﻌﻓﺃ ﺎﻤ

	ﺱﺌﺒﻭ ﻡﻌﻨ  ﺏﺎﺒ 
	ﺍﺫﺒﺤ  ﺏﺎﺒ 
	ﻰﺴﻋ  ﺏﺎﺒ 
	ﻡﻜ  ﺏﺎﺒ 
	  .ﺎﻫﺩﻌﺒ ﺓﺭﻜﻨﻟﺍﻭ ﻡﻜ ﻥﻴﺒ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻡﻜ ﺏﺍﺭﻋﺇ

	ﻑﺭﺼﻨﻴ ﻻ ﺎﻤﻭ ﻑﺭﺼﻨﻴ ﺎﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ  ﺏﺎﺒ 
	  .ﻪﺼﺨﻴ ﻭﺃ ﻪﻴﻠﻋ ﺏﻠﻐﻴ ﻱﺫﻟﺍ ﻝﻌﻔﻟﺍ ﻥﺯﻭ ﻝﻭﻷﺍ
	  ﻑﻴﺭﻌﺘﻟﺍ
	  ﺙﻴﻨﺄﺘﻟﺍ
	  ﺙﻴﻨﺄﺘﻟﺍ ﻲﻔﻟﻷ ﻥﺎﺘﻋﺭﺎﻀﻤﻟﺍ ﻥﻭﻨﻟﺍﻭ ﻑﻟﻷﺍ
	  ﻑﺼﻭﻟﺍ
	  ﻝﺩﻌﻟﺍ
	  ﻊﻤﺠﻟﺍ
	  ﺔﻤﺠﻌﻟﺍ
	  ﺏﻴﻜﺭﺘﻟﺍ
	  ﻥﻴﺃﺯﺠﻟﺍ ﺢﺘﻓ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻨﺒﻟﺍ

	ﺩﺩﻌﻟﺍ  ﺏﺎﺒ 
	  ﺓﺭﺸﻋ ﻰﻟﺇ ﺔﺜﻼﺜ ﻥﻤ
	  ﺭﺸﻋ ﺔﻌﺴﺘ ﻰﻟﺇ ﺭﺸﻋ ﺩﺤﺃ ﻥﻤ
	  ﻥﻴﻌﺴﺘﻭ ﺔﻌﺴﺘ ﻰﻟﺇ ﻥﻴﺭﺸﻋ ﻥﻤ
	  ﺔﺌﺎﻤ
	  ﻑﻟﺃ
	  ﺩﺩﻌﻟﺍ ﻑﻴﺭﻌﺘ

	ﻊﻤﺠﻟﺍ  ﺏﺎﺒ 
	  "ُﻝﻌﹶﻓ" ﻊﻤﺠ
	  ﺔﻠﻘﻟﺍ ﻊﻤﺠ
	  ﺔﻠﻗ ﻊﻤﺠ "ٌﻝﻌﹶﻓ" ﺭﻴﻏ ﻲﺜﻼﺜﻟﺍ ﻊﻤﺠ
	  ﺓﺭﺜﻜ ﻊﻤﺠ ﻝﻌﻓ ﺭﻴﻏ ﻲﺜﻼﺜﻟﺍ ﻊﻤﺠ
	  ﻝﻌﻓ ﻊﻤﺠ
	  .ﻥﻴﻌﻟﺍ ﻝﺘﻌﻤ ﻝﻌﻓ ﻊﻤﺠ
	  ﻉﻭﻤﺠﻟﺍ ﻝﺨﺍﺩﺘ
	  ﻝﻋﺎﻓ ﻊﻤﺠ
	  ﻲﻋﺎﺒﺭﻟﺍ ﻊﻤﺠ
	  ﻲﻋﺎﺒﺭﻟﺎﺒ ﻕﺤﻠﻤﻟﺍ ﻊﻤﺠ
	  ﻲﺴﺎﻤﺨﻟﺍ ﻊﻤﺠ
	  ٍﺔﹶﻠﻌﻓَ ﻊﻤﺠ
	  ﺔﻠﻌﻓِ ﻊﻤﺠ
	  ﺔﻴﺴﺎﻴﻗ ﺭﻴﻏ ﻉﻭﻤﺠ

	ﻡﺴﻘﻟﺍ  ﺏﺎﺒ 
	  ﻭﺍﻭﻟﺍ
	  ﺀﺎﺘﻟﺍ
	  ﻡﺴﻘﻟﺍ ﺏﺍﻭﺠ

	ﺔﻠﺼﻟﺍﻭ ﻝﻭﺼﻭﻤﻟﺍ  ﺏﺎﺒ 
	  ﺔﻟﻭﺼﻭﻤﻟﺍ ﺀﺎﻤﺴﻷﺍ
	  ﺔﻠﺼﻟﺍ ﺔﻠﻤﺠ
	  ﺩﺌﺎﻌﻟﺍ ﻑﺫﺤ
	  ﺔﻴﺭﺒﺨ ﺔﻠﺼﻟﺍ ﺔﻠﻤﺠ
	  ﺔﻟﻭﺼﻭﻤﻟﺍ ﻑﻭﺭﺤﻟﺍ
	  ﺔﻴﺭﺩﺼﻤﻟﺍ ﺎﻤ
	  ﺔﻴﺭﺩﺼﻤﻟﺍ ﻥﺃ
	  ﺔﻴﺭﺩﺼﻤﻟﺍ ﻥﺃ

	ﻥﻴﻨﻭﻨﻟﺍ  ﺏﺎﺒ 
	  ﺔﻔﻴﻔﺨﻟﺍ ﺩﻴﻜﻭﺘﻟﺍ ﻥﻭﻨ ﻰﻠﻋ ﻑﻗﻭﻟﺍ

	ﺏﺴﻨﻟﺍ  ﺏﺎﺒ 
	  ﻲﺜﻼﺜﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺏﺴﻨﻟﺍ
	  ﺭﻭﺼﻘﻤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺏﺴﻨﻟﺍ
	  ﺹﻭﻘﻨﻤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺏﺴﻨﻟﺍ
	  ﺓﺩﺩﺸﻤ ﺀﺎﻴ ﻩﺭﺨﺁ ﺎﻤ ﻰﻟﺇ ﺏﺴﻨﻟﺍ
	  ﺀﺎﻴ ﻩﺭﺨﺁ ﻝﺒﻗ ﺎﻤ ﻰﻟﺇ ﺏﺴﻨﻟﺍ
	  ﺩﻭﺩﻤﻤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺏﺴﻨﻟﺍ
	  ﺙﻴﻨﺄﺘﻟﺍ ﺀﺎﺘ ﻩﺭﺨﺁ ﺎﻤ ﻰﻟﺇ ﺏﺴﻨﻟﺍ
	  ﺔﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺏﺴﻨﻟﺍ
	  ﻲﺴﺎﻴﻗ ﺭﻴﻏ ﺏﺴﻨ

	ﺭﻴﻐﺼﺘﻟﺍ  ﺏﺎﺒ 
	  ﺙﻨﺅﻤﻟﺍ ﺭﻴﻐﺼﺘ
	  ﻥﺎﺘﺩﺌﺍﺯ ﻥﻭﻨﻭ ﻑﻟﺃ ﻩﺭﺨﺁ ﻲﻓ ﺎﻤ ﺭﻴﻐﺼﺘ
	  ﻁﺴﻭﻷﺍ ﻝﺘﻌﻤ ﻲﺜﻼﺜﻟﺍ ﺭﻴﻐﺼﺘ
	  ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺘﻌﻤ ﻲﻋﺎﺒﺭﻟﺍ ﺭﻴﻐﺼﺘ
	  ﻲﺴﺎﻤﺨﻟﺍ ﺭﻴﻐﺼﺘ
	  ﺙﻨﺅﻤﻟﺍ ﻲﺜﻼﺜﻟﺍ ﺭﻴﻐﺼﺘ
	  ﻲﺜﻼﺜﻟﺍ ﻕﻭﻓ ﺙﻨﺅﻤﻟﺍ ﺭﻴﻐﺼﺘ
	  ﺔﻤﻬﺒﻤﻟﺍ ﺀﺎﻤﺴﻷﺍ ﺭﻴﻐﺼﺘ
	  ﻲﺴﺎﻴﻗ ﺭﻴﻏ ﺭﻴﻐﺼﺘ

	ﻝﺼﻭﻟﺍ ﺕﺎﻔﻟﺃﻭ ﻊﻁﻘﻟﺍ ﺕﺎﻔﻟﺃ  ﺏﺎﺒ 
	  ﻊﻁﻘﻟﺍ ﺓﺯﻤﻫ
	  ﻝﺼﻭﻟﺍ ﺓﺯﻤﻫ
	  ﺭﺩﺎﺼﻤﻟﺍ ﺭﻴﻏ ﺀﺎﻤﺴﻷﺍ ﻲﻓ
	  ﺭﺩﺎﺼﻤﻟﺍ ﺀﺎﻤﺴﻷﺍ ﻲﻓ
	  ﻝﺎﻌﻓﻷﺍ ﻲﻓ
	  ﻝﺼﻭﻟﺍ ﺓﺯﻤﻫ ﻑﺫﺤ
	  ﻝﺼﻭﻟﺍ ﺓﺯﻤﻫ ﺔﻜﺭﺤ

	ﻡﺎﻬﻔﺘﺴﻻﺍ  ﺏﺎﺒ 
	  ﻡﺎﻬﻔﺘﺴﻻﺍ ﺀﺎﻤﺴﺃ ﻊﻀﺍﻭﻤ
	  ﻡﺎﻬﻔﺘﺴﻻﺍ ﻑﺭﺤﺃ
	  ﺏﺍﻭﺠﻟﺍﻭ ﻝﺍﺅﺴﻟﺍ ﺏﺍﺭﻋﺇ

	ﻩﺭﻴﻐﻴ ﻼﻓ ﻡﻼﻜﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻝﺨﺩﻴ ﺎﻤ  ﺏﺎﺒ 
	ﺔﻴﺎﻜﺤﻟﺍ  ﺏﺎﺒ 
	ﺏﺎﻁﺨﻟﺍ  ﺏﺎﺒ 
	ﺔﻟﺎﻤﻹﺍ  ﺏﺎﺒ
	ﺔﻟﺎﻤﻹﺍ ﺯﺍﻭﺠ  ﺏﺎﺒﺴﺃ
	  ﺀﺎﻴﻟﺍ ﻥﻋ ﺔﺒﻠﻘﻨﻤﻟﺍ ﺔﻟﺯﻨﻤﺒ ﻲﺘﻟﺍ ﻑﻟﻷﺍﻭ
	  ﺔﻟﺎﻤﻺﻟ ﺔﻌﻨﺎﻤﻟﺍ ﻑﻭﺭﺤﻟﺍ
	  ﻝﻌﻔﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻟﺎﻤﻹﺍ
	  ﺔﻟﺎﻤﻹﺍﻭ ﻑﻭﺭﺤﻟﺍ
	  ﺱﺎﻴﻗ ﺭﻴﻏ ﻰﻠﻋ ﺔﻟﺎﻤﻹﺍ

	   ﺱﺭﻬﻔﻟﺍ


