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 يْحَيي الُمَعّلِمّي الَيماين رحمه اهلل: الّرحمن ْبنُ  َعبُْد  الَعّّلَمةُ  قال الّشيُخ 

 ملرحيبسم اهلل الرحمن ا

 
ه
َ  أَّل  ، وأشهد  الحمد لل على  صل   الل، اللهمَ  محمًدا رسول   أنَ  ، وأشهد   الل  لَّل   لل

َه محَمد   َه  ، وعلى آل  م.وسلَ  وصحب

ْت أوابده،  ت، جمع  الفائدةه  فهذه نبذٌة يسيرٌة يف النحو، عظيمة   هبا لنفسي شوارده، وقَيد 

 .نافعًة لطالهباا، بديعًة يف باهب -لوّل قصور جامعها-فجاءت 

 آمين.، أعمالنا يف طاعتَ جميع   أن يجعل   الل   نسأل  
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 مقدمة

النحو[ ]تعريف  
 (1)

: 

 حال   العربيةه  الكلماته  ف هبا أحكام  عر  ، ي  العربه  من كالمه  : علٌم بأصول  مستنبطة  النحو  

ها لعراًبا وبناءً تركيبه 
(2)

. 

 :اإلعراب[ ]تعريف  

العوامل لفًظا أو تقديًرا؛ ّلختالفه  مه له ك  الْ  أواخره  واإلعراب: هو تغيير  
(3)

. 

 بة.ر  عْ م   التي فيها ذلك   والكلمة  

 [:البناء ]تعريف  

حالًة واحدًة لفًظا، أو مه له ك  الْ  أواخره  : هو لزوم  والبناء  
(4)

 العوامل. تقديًرا، على اختالفه  

 .ةٌ يَ نه بْ التي فيها ذلك م   والكلمة  

 [:النحوه  ]فائدة  

المعاين، وّل ي ؤم ن  م  هْ عليَ ف   يتوقْف  وقدْ  بْل  ط؛فق اللسان   يعصم   لنّحو  ا به س  وّل تحْ 

 بنصبهما، وبنصب األول وضم  ( ما أحسن زيد)هم: فهًما ولفهاًما، أّل ترى قول   َه له غلط  جاهه 

 شتى.معانيها، مع أهنا  بين   يفرق   ي  وه حْ غير  النَ  الثاين، ّل يكاد   وجر   األوله  الثاين، وبضم  

َ   ]الكالم    [:، واسمٌ وفعٌل  ،: حرٌف وأقسام

 م   وكلُّ قول  مفيد  كالٌم، وكلُّ 
َ  مركَ  ٌب لفًظا أو تقديًرا، وكلُّ كَ ر  مفيد   ، وأجزاء  أجزاءٌ  ب  ل

                                                 

 .اللالعناوين التي بين المعكوفين من وضعي، وليست من وضع المؤلف رحمَ ( 1)

لعلم الصرف،  هذا التعريف الذي ذكره الشيخ هو تعريف المتأخرين للنحو، حيث جعلوه مقاباًل ( 2)

(، 16 - 1/15والمتقدمون يجعلون العلمين علًما واحًدا. انظر: شرح األشموين بحاشية الصبان )

 (.1/12وحاشية الخضري )

، وهو ظاهر مذهب سيبويَ، وذهب ابن اوي  اختار الشيخ رحمَ الل يف تعريف اإلعراب أن يكون معن (3)

(، وهمع الهوامع 48 - 1/47مالك رحمَ الل وغيره للى أن اإلعراب لفظي. انظر: شرح األشموين )

 (.41- 1/40للسيوطي )

 يف أصل المخطوط بالواو، وصححت من مصادر المؤلف. (4)
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 َ: أن ّل يقبل  ا يف غيرها وهو الحرف، وعالمت  داّلٌة على معنى، لمَ  كلمة   م، وكلُّ له ك  هي الْ  الكالمه 

 فيَ، ّل يتغيَ َ: البناء  م  كْ ، وح  - هار  كْ اآليت ذه  -سم والفعل اّل شيئًا من عالمات
ٌّ
 ر.، وهو أصلي

 [:ََ وحكم  الماضي وعالمت   ]الفعل  

، فإن كان الَزمن   بزمن   ا يف نفسها، فإن اقرتنْت ولمَ  ْعل 
ماضًيا، فهي الفعل  وضًعا فالفه

لفًظا  دائًما على الفتحه  َ: البناء  م  كْ وح   ،الساكنةه  التأنيثه  ، وتاء  (قد)بول َ: ق  الماضي، وعالمت  

، وللمناسبة مع واو الجماعةه  يكون للتعّذره  أو تقديًرا، والتقدير   توالي  ةه اه  ر  ك  ، وله يف المعتل 

 ك.تحر  م   رفع   بضميره  يف المتصله  الواحدةه  فيما هو كالكلمةه  حركات   أربع  

 [:ََ وحكم  وعالمت   المضارع   ]الفعل  

 ،(قد)قبول  :َ، وعالمت  المضارع   فالفعل   ؛واّلستقباله  للحاله  حتماًل م ن  ولن كان الزم

البناء   :َحكمه  وأصل   ،(ف  وْ س  )ين، ووالس  
(1)

 بَ نون   لذا اتصلْت  األصله  على ، ويجيء  

َه  ، ولذا اتصلْت ، في بنى على السكونه اإلناثه   .، فعلى الفتحه لحدى نوينْ التوكيده  ب

ب  ما عدا ذلك    عليَ معان  تركيبية، لوّل اإلعراب   تتوارد   اًل يف أن ك   اّلسم   َه شبه؛ لوي ْعر 

عنها د  رَ ج  ما ت   ع  رف  وي   ،مه جوازه بالْ  م  ز  جْ ، وي  به واصه بالنَ  ب  نص  ، في  ْت س  ب  ت  ّللْ 
(2)

يف  اإلعراب   وينتقل   ،

ها فه بحذْ  م  جز  وت   ب  نص  ، وت  النونه  بوته بث   ع  رف  فت   ؛الخمسةه  األمثلةه 
(3)

 تل  عْ يف الم   الحركات   ر  دَ ق  وت   ،

ه  َلعراب   ة، وما عدا ذلك يظهر  لَ العه  حرفه  م الثالثة بحذفه جز  ، وت  (أخوَي)فقط يف  ع  فْ ف، والرَ باألل
(4)

. 

                                                 

البناء عكسَ، وهو الراجح عند  ن، وأمذهب البصريين أن اإلعراب أصٌل يف األسماء، فرٌع يف األفعال (1)

. انظر: األشموين ) ْمع  (، 1/54(، والتصريح على التوضيح )1/44(، والهمع )58 - 1/57ج 

 (.1/36وشرح ابن عقيل )

أي: ما تجرد عن النواصب والجوازم، ومذهب الفراء وأكثر الكوفيين أن الفعل المضارع عامل الرفع ( 2)

ن الناصب والجازم، وهو اختيار ابن الحاجب، وصححَ ابن هشام يف مفيَ عامٌل معنوي، وهو تجرده 

 (.340شرح القطر. انظر: شرح العوامل لألزهري )ص

ها: كل فعل مضارع اتصل بَ واو ( 3) دُّ األمثلة الخمسة هي التي يطلق عليها أيًضا األفعال الخمسة، وح 

 الجماعة، أو ألف اّلثنين، أو ياء المخاطبة.

 ژ ژژع الذي لم يتصل بآخره شيٌء، وليس مختوًما بحرف علة، نحو قولَ تعالى: روهو المضا (4)

 ٺژاآلية، وقولَ تعالى:  [٩1طَ:] ژڌ ڍ ڍژوقولَ تعالى:  ،اآلية [53المائدة:] ژڑ

 .[4اإلخالص:] ژٿ ٺ ٺ ٺ
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 [:ََ وحكم  وعالمت   األمره  ]فعل  

ا باّلستقباله  وضًعا فاألمر   ولن كان الزمن مختص 
(1)

، به ل  على الطَ  َ: أن تدَل ، وعالمت  

خاطبةه الم   ياء   ل  قب  وت  
(2)

َه  مْ ز  جْ على ما ي   اء  ن  َ: البه كم  ، وح    َ.ارع  ض  م   ب

 [:ََ وأقسام  وعالمت   ]اّلسم  

َ، والتنوين  وحروف   ر  الج   ول  ب  َ: ق  ، وعالمت  فاّلسم   يقرتْن بزمن   ولن لمْ 
(3)

 ، واإلسناد  

لليَ
(4)

َ   يجيء   ، وقدْ والصرف   َ اإلعراب  ل  ، وأْص   :على خالف ذلك؛ ألن

 .-وسيأيت -، ف  ره المنص   ب  عر  الم   يف اّلسمية، وهو   مكن  أ   نٌ ك  م  ت  ا م  مّ ل

الفعل َ  ، وهو ما أشب  ّل أمكن   نٌ تمك  ا م  ولمَ 
(5)

 فم   
 .- وسيأيت -ف، ره الَص  نه ع   ع  نه

َ   ا ليس  ولمَ  ، ونبدأ  ف  حرْ الْ  َ  ب  ْش أ   ن بأنْ مكُّ حظٌّ يف التَ  ل
 
ب نهي َه  ، ف   فنقول: ب

 [:ت]المبنيا

َ  وج  أ    :ثمانيةٌ  للحرفه  اّلسمه  َ شب

َ  األول     : الشب
ُّ
، أو حرفينه  اّلسمه  ، بأن كان وضع  الوضعي أصل  فإنَ  ،على حرف 

                                                 

ا حصل، نَ مطلوٌب بَ حصول ما لم يحصل، أو دوام م(: واألمر مستقبٌل أبًدا؛ أل1/16قال يف الهمع ) (1)

ارم وّل ) :لّل أن يراد بَ الخرب، نحو) ، قال ابن هشام:[1األحزاب:] ژٻ ٻ ٻ ٱژ: نحو

 . هـ.أ.(. فإنَ بمعنى: رميت والحالة هذه، ولّل كان أمًرا لَ بتجديد الرمي، وليس كذلك(حرج

 ےژ: ىي: الصيغة، وّل بد من حصول هاتين العالمتين، نحو قولَ تعالأبالتاء ( أن تدل) قولَ: (2)

 .[25مريم:] ژی یژاآلية، وقولَ تعالى:  [43آل عمران:] ژۓ

هو نون ساكنة تتبع آخر اّلسم يف اللفظ، وتفارقَ يف الخط، استغناًء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط  (3)

  َ ، وص ، ورجل  ، فهذه أسماء لوجود التنوين يف آخرها، وأنواعَ عشرة،  ،بالقلم، نحو: زيد  ومسلمات 

 يوطي يف الهمع وغيره من أصحاب شروح األلفية.سذكرها ال

ف باإلسناد لليَ  -قال ابن هشام يف التوضيح  (4) ما يحصل بَ  -أي اّلسم  -: هو أن تنسب لليَ -ي عر 

 هـ... أ(الفائدة

 (.1/36الكافية ) طالع ما ذكره الرضي يف شرحَ على (5)
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ىبن  ، في  َ  أشبه   فقدْ  ؛كذلك اّلسم   جاء   ، فإنْ للحرفه  على ذلك   الوضعه 
(1)

  َ ، الضمائر   ، ومن

 يف بعضه  ب، ويأيت هذا السبب  بالطرًدا ل ا على غيرهه منه   على الحرفينه  ما زاد   ل  مه وح  

 .، والموصوّلته ، واإلشارةه واّلستفهامه  الشرطه  ، وأسماء  الظروفه 

لَ  ع  ضه ، سواًء و  ى بالحرفه ؤدَ َ أن ي  معنًى حقّ  اّلسم   ن  ، بأن يتضمَ المعنويُّ  َ  ب  الثاين: الَش 

َ   حرٌف، كالشرطه  َ   ، واّلستفهام  (لنْ ) حرف لها  وضع  ا أن ي  ه  قَ ح   كان   ةه ركاإلشا ،ّل ، أوْ الهمزة   حرف

من  والغيبة   والخطاب   التكلم   أيًضا؛ ألنَ  يف الضمائره  ا من المعاين، ويأيت هذا السبب  ه  ، كنحوه حرٌف 

َ  معاين الحروفه   العطفه  حرف   نه لتضمُّ ( أحد عشر)و( أل) نه مُّ ض  ت  له ( أمسه ) ، ومن
(2)

على  ، وحمل

ةيَ يئه ره بْ التَ ( ّل) الثاين منها اسم  
(3)

،   َ َه المنادى المرفوع   ومن  الخطاب. كافه  موقع   ؛ لوقوع

  َ  ب  : الَش الثالث  
ّ
 ، وذلك  متأثر  بالعوامله  غير   نائًبا عن الفعله  اّلسم   يكون   ، بأنْ اّلستعمالي

 ه عليَ، طرًدا للباب.غير   ل  حم  ، وي  متضمٌن لالم األمره  األمره  فعله  ، مع أن اسم  األفعاله  أسماء  

[]اّلسم   يكون   ، بأنْ اّلفتقاريُّ  َ  ب  لَش ا :الرابع  
(4)

معناه،  للى ما يتمُّ  اّلفتقاره  ّلزم   

المقطوعاته  ، وكلٌّ من الغاياته الته للى الص   كالموصوّلته 
(5)

للى مضاف  ( لذْ )و( لذا)، و

 للى ما ي  
 جه زْ الم   به ركَ الم   من   ها، واألول  ر  س  ف  لليَ، والمضمراته

 
 للى الثاين. ي

                                                 

َ على حرف  أو حريفْ هجاء، فما زاد نأصل وضع الحرف كو) (:1/33قال الخضري يف حاشيتَ ) (1)

فعلى خالف األصل، وأصل وضع اّلسم ثالثة فأكثر، فما نقص فقد شابَ الحرف يف وضعَ واستحق 

 .(حكمَ وهو البناء

فإهنما ( اثنا عشر، اثنتا عشرة) ح الجزأين ما عداتمبنية على ف( تسعة عشر) للى( أحد عشر) األعداد من( 2)

د األول منهما هو كونَ محتاًجا للى الثاين، وهذا الشبَ اّلفتقاري، وبني الثاين دمعربان، وسبب بناء الع

 (.2/87منهما لتضمن حرف العطف. انظر: شرح الكافية للرضي )

اّلستغراقية، وصححَ ابن عصفور والرضي  (من) ، فقيل: تضمنَ معنى(ّل) ( اختلف يف موجب بناء اسم3)

ل  عن سيبويَ (خمسة عشر) تركيب والخضري وغيرهم. وقيل: تركيبَ معها ، وصححَ ابن الضائع، ون قه

والمساعد على (، 1/256وجماعة. وقيل: لتضمنَ معنى الالم اّلستغراقية. انظر: شرح الكافية للرضي )

 .(1/35(، وحاشية الخضري )2/1٩٩) (، والهمع1/340تسهيل الفوائد ّلبن عقيل )

للخ، وهو خطٌأ ظاهر، وتصحيحَ من مصادر المؤلف  (...بأن يكون الفعل) يف أصل المخطوط: (4)

 .المتقدمة

 المقصود بالغايات المقطوعات: الظروف المقطوعة عن اإلضافة.( 5)
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َ  م  اإلهْ  َ  ب  : الَش س  مالخا  حروف الهجاءه  ، وأسماء  الرتكيبه  قبل   األسماء   :الي، ومن

العدده  ، وأسماء  المسرودةه 
(1)

. 

للحرفيةه  اّلسمية  ( ااش  ح  )، مثل ّي وره الصُّ  َ  ب  : الَش السادس  
(2)

ا ( اَل ك  )، و بمعنى حق 

َه  ، ويلحق  عه دْ الرَ  لحرفه  ان بعض أسماءه ه  قواف الحجازيين ومنْ  عند  ( فعاله ) ب ز  األفعال،  م، لهوه

 من العدله  الفعله  اسمه  صفاته  منْ  بغيرهه  د  ض  ت  اعْ  َ  ، لكنَ ينّ زْ و  الْ  َ  ب  ى الَش يسمَ    ، وقدْ (الز  نه )كـ 

 ذلك. موع  مجْ  :، فالسبب  والتأنيثه  والتعريفه 

 اّلسم. تصرفه  عدم   ، وهو  مودّي ج  الْ  َ  ب  : الَش السابع  

 ّلا َ  ب  : الَش الثامن  
ّ
  ، بأنْ ستغنائي

 
 صي   بكثرةه  اإلعرابه  عنه  اّلسم   يستغني

يف  َ، ويأتيانه غه

 الضمائر.

َه  فكلُّ  عليَ  ، ولم يطرأْ ، أو اإلضافةه (أل)ض بـ ار  ع  ، ولم ي  هذه األسبابه  أحد   ما في

  َ  فإنَ  ؛، أو نحوها، أو التصغير  ، أو الجمع  التثنية  
ّ
 .مبني

 [:البناء ]أنواع  

، كالتقاء  للى الحركةه  ل  د  عْ ، فال ي  : وهو األصل  : سكونٌ أربعةٌ  ءه انالب أنواع   ثمَ  لّل بسبب 

الساكنينه 
(3)

على حرف  واحد   الكلمةه  ، وكون  
(4)

ا له   ، أوْ الجر   هبا كباءه  ها للبدءه رضت  ، وع  

كالغاياته  أصٌل يف اإلعرابه 
(5)

صلًة،  يف الوقوعه  كالماضي للمضارعه  به للمعر   ، أو مشاهبةً 

؛ لذ لو (هو وهي)، كما يف المتحركه  وأصالةه  الكلمةه  ّللة على استقالله ، وللدّ وحاًّل  وصفةً 

ن الواو   ك   أهنما لإلشباع. م  ه  و  لت   والياء   س 

                                                 

للخ، وأما أسماء العدد، ( ...ألف، باء تاء، ثاء، جيم) (، وذلك نحو:1/52( نقلَ السيوطي عن بعضهم )1)

( أسماء األصوات، لذ ّل تعمل وّل يعمل 1/35) للخ، وزاد الخضري( ...واحد، اثنين، ثالثة) فنحو:

 ، وقال: لنَ ظاهٌر فيَ.فيها غيرها أصاًل 

اّلسمية يف ( حاشا) اسميًة بمعنى التنزيَ، وحرف جر خالًفا للفراء وجماعة، فلما أشبهت( حاشا) ( ترد2)

 (.3/282الحرفية بنيت. انظر: الهمع )( حاشا) والصورة ظاللف

، فالتقى ساكنان: الياء والنون، فحركت النون (أ ينْ ) فأصلها ساكنة النون( أين) ني( مثال التقاء الساكن3)

 .بالفتحة؛ للتخلص منَ

 .(ضربت  ) وذلك كبعض المضمرات، نحو تاء الفاعل من (4)

 يف حالة حذف ما تضاف لليَ، ونية معناه.( بل، وبعد، وأولق) الغايات هي الظروف، وذلك نحو (5)
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 [:الفتحه  ]أسباب  

كـ  أداتينه  بين   ، والفرق  (ان  يَ أ  )األلف كـ  ، ومجاورة  (أين  )، كـ ةه الخفَ  طلب   الفتحه  فأسباب  

( لذه ، واّلتباع كـ )كيف  كه لْ م  ( الْ بينهما وبين )ّلمه  ، للفرقه مه س  الق   ّلمه و   ،َه به  اثه غ  ت  ْس ( الم  )ّلمه 

 ح   حاجٌز غير   الساكن  
 ين.صه

 [:الكسره  ]أسباب  

 الجر  )كـ  العمله  : مجانسة  الكسره  وأسباب  
 ، وكاف  ه  وتاؤ   مه س  ق  الْ  ا واو  ، أمَ (َ، وّلمه باءه

الجحود على  (ّلمه ـ )ك على المقابله  ، والحمل  ّل يلزم الجرّ  الواو   نّ ة، وألفَ للخه  تحْت ، فف  ر  الج  

، كـ نه عن الساكنيْ  صه ، ولكونَ األصل يف التخلُّ خاطبةه الم   كتاءه  أنيثه بالتّ  ّلم الملك، ولإلشعاره 

َ، عن الشيء بمقابله  ما يتخلص  ، والكسر باّلسم، ولنَ مختصٌّ بالفعله  كون  السُّ  ؛ ألنَ (أمس)

 و  
ّل يكون هناك   لذْ  اإلعرابه  ا بحركةه ه  التباسه  مه د  ع  له

(1)
 واإلضافة. والجر   لّل مع التنوينه 

 [:الضمّ  ]أسباب  

نْذ  ): اّلتباع كـ الضمّ  أسباب   ْتَ الكلمة   ، والتعويض  (م  م  ره ، وحمل معربًة كالغاياته  لذا ح 

 .صار غاية يف النطقه  ؛ ألن كاًل (حيث  )عليها المنادى، و

 .(موه  )يف  الواوه  لمقابلةه ( نحن  ) ْت مَ ، كما ض  الكلمةه  يف نظيره  اوه ولا ولمقابلةه 

َه والفعله  يف الحرفه  أصاًل  البناء   ويكون   يف  أصاًل  السكون   نه ، ولكوْ ، ّل ي ْسئل عن سبب

َه  البناءه  ، ]كذلك[ّل ي ْسئل عن سبب
(2)

، أو والمضارعه  يف اّلسمه  البناءه  عن سببه  ل  ئ  ْس ، ولنما ي  

 ْت ك  ر  ح  ( لعَل )ًة، فنحو كوهنا فتحًة أو كسرًة أو ضمَ  سببه  ، وعنْ كانْت  حيث   الحركةه  سببه  عنْ 

ا للى مضاف  لليَ، ؛ ّلفتقاره  ا الحرف  ه  ت لشبهه ني  ، والغايات ب  ةه للخفَ  ن بالفتحةه ّللتقاء الساكنيْ 

ا فاهتا يف اإلعراب، عمَ  اًة تعويًض ضمَ  ، وكانت الحركة  يف اإلعرابه  لها أصاًل  ألنَ  ْت ك  ر  وقيل: ح  

َه  ك  ر  الماضي ح   والفعل   نَ[ًحا ]لتعيُّ فتْ  الحركة   ب، وكانته ر  عْ الم   إلشباه
(3)

 ر  الكْس  يف حركتَ، لذه 

َ   لإلعراب، مع ليهامه  أصاًل  ، والضمُّ ّل يأيت يف الفعله   ة.اع  م  لج   أن

                                                 

لذ ّل يكون الكسر لعراًبا لّل مع التنوين ) األصل، وجاء عند الخضري ودحالن قولهم: ( هكذا العبارة يف1)

 للخ.( .. .و

 .( زيادة ّل بد منها حتى يستقيم النص2)

 .مما أثبتناه ( يف أصل المخطوط لم تكتب الكلمة بخط  واضح، وهي قريبة3)
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 :)باب الممنوع(

ع  الفعل   َ  ب  أْش  ، بأنْ غير أمكن    اّلسميةه يف انً متمك   ما كان   : هو  مه اّلْس  الثاين من   النوع  
نه ، فم 

َه  ، وتحقيق  فه رْ من الَص  ب هه ، وهي من المصدره  َ  ما: اشتقاق  ، وه  نه يْ ت  يَ عه رْ ف   نه يْ ت  لَ عه  يف الفعله  أنَ  :ش 

ة  ، وهي المعنويَ َ للى اّلسمه ، واحتياجه ة  اللفظيَ 
(1)

. 

َ   المشتق   فرع   قُّ والمشت   َه  المحتاجه  رع  ف ، والمحتاج  من  نه تيْ لَ عه  ، فإذا حوى اّلسم  للي

ع ]منَ[من  ا ي  ممَ  ع  نه ، فم  ل  عْ الفه  َ  أشب   فقدْ  كذلك؛
(2)

 نوين.والتَ  الخفضه  من   الفعل   

 :أربعٌ  ة  المعنويَ  ل  والعل  

َه ل   فرٌع عن عدمه  زوم التأنيثه ل    .زوم

 عن المفرد. فرعٌ  الثانية: الجمع  

ل ميَة   عن التنكير. رعٌ فالثالثة: الع 

ة  ال  ص  األ   :َ  ط  رْ ، وش  فرٌع عن الموصوفه  الرابعة: الوصف  
(3)

.
 

 سبٌع: اللفظية   ل  ل  عه والْ 

 ، وشرط  ، ومعنويٌّ ، وبالتاءه مقصورًة أو ممدودةً  : باأللفه أقسام   ، وهو ثالثة  التأنيث  

 رُّ ح  ، أو ت  على الثالثةه  الزيادة   :األخير
 التذكير. عن فرعٌ  ا، والتأنيث  ه  ط  س  و   كه

َ  فرٌع عمَ  يف اآلحاده  النظيره  الثانية: عدم   نظير ا ل
(4)

. 

فرٌع عن ]غير[ والنونه  األلفه  : زيادة  الثالثة  
(5)

 فيَ. المزيده  

                                                 

لن الفعل ) حتياج الفعل للى اّلسم:ا( وقال يف معنى 3/22٩ذكر هذا األشموين يف شرحَ األلفية )( 1)

 .(1/78. اهـ. وانظر: الهمع )(يحتاج للى فاعل، والفاعل ّل يكون لّل اسًما

 .بدون الضمير( من) يف األصل المخطوط: (2)

 لك يف العمدة وشرحها شرط أصالة الوصفية.ا( أن ابن م3/231ذكر الصبان يف حاشيتَ )( 3)

، فهذان الجمعان ّل (مفاعل كمساجد، ومفاعيل كمصابيح) وع،م( المقصود هبذا صيغة منتهى الج4)

جمع كلب، لها نظير يف ( كالب) يوجد لهما نظير يف المفرد، واآلحاد يأيت على زنتَ، بينما كلمة

 (.1/7٩(، والهمع )1/40ي )ض. وانظر: شرح الكافية للر(كتاب) اآلحاد، نحو

 الموافق. و( الكلمة غير واضحة يف المخطوط، وما وضعناه ه5)
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َ بالفعلَ أو غلبت  َ: اختصاص  فرٌع عن وزن اّلسم، وشرط   الفعله  : وزن  الرابعة  
(1)

. 

 يقه قه حْ ت   اعنَ، وهو لمّ  فرع عن المعدوله  : العدل  الخامسة  
ٌّ
ْثنى)، كـ ي ناء وم  َ، أو وأخوات  ( ث 

ر)كـ  تقديريٌّ  م   .(ع 

  : الرتكيب  السادسة  
ُّ
فرادفرٌع عن اإله  المزجي

(2)
. 

 ل  هْ و   من أوله  للى العلميةه  اّلسم   ا أن ينتقل  ه  ، وشرط  عن العربيةه  : العجمية  السابعة  
، ة 

 ف.أحر   ها على الثالثةه وزيادت  

 [:رفالَص  من   اّلسمه  يف منعه  نه تيْ لَ العه  تماع  ]اْج 

من األولى من  مع القسم األوله  ةً خاَص  التأنيثه  نوية، وهي لزوم  عْ فاألولى من الم  

حبلى، وحمراء، وسلمى، )، وهو التأنيث باأللف مقصورًة أو ممدودًة، نحو: اللفظيةه 

 .(كرى، وسكارى، وأولياءوذه 

يف  ، وذلك  النظيره  ، وهي عدم  من اللفظيةه  نيةه لثااب خاصةً  ، وهي الجمع  من المعنويةه  :والثانية

 ّل غير.( ، ومفاعيلمفاعل  ) صيغةه 

ا مع منهم   ، فيجيء كلٌّ والوصف   من المعنوية، وهي العلمية   والرابعة   وأما الثالثة  

 .(عثمان، وسكران، مؤَنث َ كسكرى)يف نحو  والنونه  وهي زيادة األلفه  ،من اللفظية الثالثةه 

يف  وشرط الوصفه ( أحمد، وأحمر) ، نحوالفعله  وهي وزن   :ن اللفظيةة معومع الراب

اءبالتَ  َ  مؤنث   هذين أن ّل يكون  
(3)

. 

ثْل ث) ، نحو، وهي العدل  ومع الخامسةه  ، وث الث، وم  ر، وحذامه م   ، وتأيت العلمية  (ع 

فاطمة، ) :ل  ثم بالتاء، والمعنويُّ  من األولى، وهما التأنيث   األخيرينه  مع القسمينه  خاصةً 

 .(ومكة، وزينب، ودمشق

                                                 

 (.1/٩7( راجع الهمع للسيوطي )1)

 ( اإلفراد والمفرد يف باب اإلضافة وباب العلم ضد الجملة التي يشرتط فيها الرتكيب.2)

وسيفانة، ( سيفان) وندمانة، و -نادمة ممن ال -( ندمان) ( ما جاء على وزن فعالن وصًفا مؤنثَ بالتاء3)

(. وأما ما جاء 3/232لك وغيره. انظرها يف األشموين )ابمعنى الطويل، وألفاظ أخرى نظمها ابن م

 مؤنثَ بالتاء فنحو: أرمل وأرملة.( أفعل) على وزن



 اللطيفة البكرية
 

11 

  ، وهي الرتكيب  ومع السادسةه 
ّ
 .(ّك ب  ل  عْ ب، وب  ره معدي ك  ) ، مثل  المزجي

(، وقالون  لبراهيم  ) ، مثل، وهي العجمية  ومع السابعةه 
(1)

. 

 [:اّلسم ]خصائص  

 رأْت طاّلسم، فإذا  خواصُّ  ، والتصغير  ، والجمع  ، والتثنية  ، واإلضافة  (ال) أنَ  اعلمْ  ثمَ 

األمس ) ، فنحووالصرف   عليَ مَكن ْتَ من اّلسمية، فيرجع للى األصل، وهو اإلعراب  

 منصرٌف.( األحمد وأحمدنا) معرٌب، ونحو( وأمسنا

 المنصرفة( األسماءه  )لعراب  

َه متمكنًا أمكن، لم ي   على األصله  يجيء   : أنْ اّلسمه  من أنواعه  الثالث   النوع   الحرف  شب

منعى، وّل الفعل في  ن  بْ في  
(2)

. 

، ظاهرًة أو مقدرًة، يف بالحركاته  والخفض   والنصب   : الرفع  فيَ ثالثةٌ  اإلعرابه  وأنواع  

ها ت ْرف ع بألف وتاء زائدتين، وكلُّ  التكسير، والجمع   ، وجمعه المفرده  ثالثة أبواب: يف اّلسمه 

ب  بالضمةه   باأللفه  ، والجمع  بالفتحةه  رُّ ج  ي   ، وت ْخف ض بالكسرة، لّل الممنوع  بالفتحةه  ، وت نْص 

 .بالكسرةه  ب  نص  ي   والتاءه 

 [:]ما ت قَدر عليَ الحركة

َدر الحركات   ق  ، للمناسبةه  للى ياء المتكلمه  ، والمضاف  ره من ذلك للتعذُّ  يف المقصوره  وت 

 ، ويلفظ هبا يف سوى ذلك.له ق  للثَ  يف المنقوصه  النصبه  غير   ويقدر  

عنها وتنوب  
(3)

 يف ثالثة أبواب: روف  الح 

 [:واألسماء الخمسة السالمه  المذكره  ى وجمع  نَ ث  ]الم  

َه  ق  لحه ثنى وما أ  الم    عن الفتحةه  ، فتنوب  الخمسةه  ، واألسماء  السالم   المذكر   ، والجمع  ب

                                                 

ور، هقد انتهى المؤلف رحمَ الل من ليراد علل منع اّلسم من الصرف، وهي تسع على رأي الجم (1)

ة أورده الرضي يف شرح يوصاغها الشيخ صياغًة نادرًة لم تتفق لمثلَ، وتقسيم العلل للى معنوية ولفظ

(، 1/10٩( وما بعدها، وابن جني يف الخصائص )1/78(، والسيوطي يف الهمع )1/37الكافية )

 (.3/22٩وجعل اللفظي سبًبا واحًدا، والباقي كَلَ معنوًيا، واألشموين )

 من الصرف. أي: (2)

 أي: عن الحركات.( 3)
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يف  ، والواو  يف األوله  األلف   عن الضمةه  والثاين، وتنوب   يف األوله  ، والياء  يف الثالثه  األلف  

 يف الثالثة. الياء   عن الكسرةه  ، وتنوب  ين والثالثه االث

 ةٌ ، وهي ستَ ؛ ألهنا العمدة  ، فنبدأ بالمرفوعاته أبواٌب  من أوجَ اإلعراب الثالثةه  ولكل  

 وما يتبعها:

 [:ونائبَ ]الفاعل  

َه َ  ه  ب  ش   لليَ فعٌل أوْ  د  نه ْس : وهو ما أ  : الفاعل  األول   م علي َه  على جهةه  ، وق د   .َه به  قيام

 [:على المفعوله  الفاعله  تقديمه  وجوبه  ]مواضع  

ْلب س   حيث   على المفعوله  َ  تقديم   ويجب   أ 
(1)

 َ  مفعول   ع  ق  و   ، أوْ ضميًرا متصاًل  أو كان   ،

ل  صه متَ  َ وهو غير  مفعول   اتصّل  معناها، أوه  أوْ ( لّل) بعد  
(2)

. 

 َ.فاعل   َ  مع   رْ ذك  ي   الذي لمْ  المرفوع   : وهو اّلسم  الفاعله  الثاين: نائب  

د  المفعول  تعيَ للى المجهوله  من المعلومه  تغيير الصيغةه  :َوشرط   جه ولّل  ن للنيابةه ، ولذا و 

 .والمجرور   ، أو الجارُّ غير التوكيده  المفيد   رف، أو المصدر  فالظَ 

 [:]المبتدأ

 فة  وكذا الص   مسنًدا لليَ، اللفظيةه  عن العوامله  د  رَ ج  الم   ، هو اّلسم  الثالث: المبتدأ  

 األمران.( أقائٌم الزيدان) يف ، واّلستفهام، ولك  فيه النَ  بعد   الواقعة  

 [:]الخرب ومواضع وجوب تقديم المبتدأ

رب ه: وهو اّلسم    .المذكورةه  للصفةه  المغاير   المسند   د  رَ ج  الم   الرابع: خ 

، أو ك اشتمل   حيث   ، ويجب  قديم  المبتدأ التَ  ل  وأْص  ، أو نه يْ ت  ف  ره عْ نا م  اعلى ذي صدر 

 لَ. اًل فعْ  الخرب  كان   ، أوْ نه يْ اويت  تس  م  

                                                 

عراب اللفظي، وانتفت القرينة الدالة على تمييز إلويكون اللبس بين الفاعل والمفعول لذا انتفى ا (1)

 .(ضرب موسى عيسى، وضرب الذي قام الذي جلس) أحدهما، وذلك نحو

مفعول بَ لهذا الموضع ليس من مواضع وجوب تقديم الفاعل، بل هو من مواضع وجوب تقديم ا( 2)

ْبق  قلم، قال ابن الحاجب يف ذكر المواضع التي يجب فيها  على الفاعل، ولعَل ذكره من المؤلف س 

أو معناها، أو اتصل مفعولَ وهو غير ( لّل) ولذا اتصل بَ ضمير مفعول أو وقع بعد) تقديم المفعول:

 .أ.هـ.(متصل  وجب تأخيره
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 [:الخرب وجوب تقديمه  ]مواضع  

ًحا لالبتداءه  المفرد   الخرب   تضمن   حيث   ويمتنع   ، أو كان مصح  ْدر  ، أو كان بالنكرةه  ذا ص 

للمبتدأ َ ضميرٌ قه يف متعلّ 
(1)

 و  ( أنَ ) بتدأ  الم   ، أو كان  
 ا.ه  ت  ل  صه

  [:جملة المبتدأ نكرًة والخرب  ومجيء   الخربه  ]تعدد  

َ  مَ  نكرًة لذا تخصص   المبتدأ   ، وقد يكون  الخرب  يتعدد   وقدْ   الخرب   ا، وقد يكون  بوج

نفس المبتدأ يف  تكنْ  لها من ضمير  عائد  للى المبتدأ مذكوًرا أم مقدًرا، ما لمْ  دَ جملًة، فال ب  

ني عنَ اإلشارةغ، وي  أنه الَش  ضميره  المعنى، كخربه
(2)

َه  ، وتكرار   ، معناه   أوْ  المبتدأ بلفظ

 ، وشرط يشتمل  جملة  فيها ضميٌر لمبتدأ بفاء السببيةه  وعطف   المبتدأ، الذي يشمل   والعموم  

َه   ر.ب  بالخ   على ضمير مدلول  على جواب

 [:المبتدأ حذفه  ]وجوب  

، أو تر خربه   مبتدأ   حذف   ويجب   ، أو مصدره حنعٌت مقطوٌع لمدح  أو ذم   من اللفظه  بدل   م 

َه  ْعم  ) مخصوص   ، أوْ (سمٌع وطاعة) ، نحو:بفعل
( علنَ ي ألفْ ته مَ يف ذه ) ، نحوم  س  ق   صريح   ، أوْ (نه

 أي: هذان.( وّل سواء) أي: مذكورك زيٌد، وقولهم:( زيدٌ  ن أنت  م  ) ي، ونحومينه : ي  أْي 

 [:ره الخب   حذفه  ]وجوب  

ا، ومع  يك   لالمتناع، لذا لمْ ( مالوْ ) أو( ّللوْ ) د  بع امبتدً  خرب  وقع   حذف   ويجب    ن خاص 

 ، أي: مقرتنان.(رجل  وضيعت َ كلُّ ) ، نحوع  م  ( واو)، و(ك  ر  مْ ع  ل  ) ، نحوصريح   م  س  ق  

 [:الناقصةه  األفعاله  ]اسم  

 الناقصةه  : اسم األفعاله الخامس  
 
لليَ  المسند   هبا، وهو   هتا، والملحق  اوأخو : كان  ، وهي

، كما ة  مقطوع  أو ابتدائيَ  ت  عْ ن  به  َ  عنْ  ره على ّلزم  صدًرا وحذًفا، كالمخب   وّل تدخل   ،دخولها بعد  

 ج  الف  ( لذا)ة، واّلمتناعيَ ( ّللوْ ) بعد  
 روط.، ولها ش  ةً طلبيَ  ، أو خربه جملةً ف  عدم تصرُّ  ، أوْ ةه يَ ائه

                                                 

 [24محمد:] ژڳ ڳ گ گژرب، كقولَ تعالى: خ: بكسر الالم، المقصود بَ جزء الةمتعلق (1)

 فأقفالها: مبتدٌأ مؤخر.

 ژڇ ڇژأشياء، منها اإلشارة، كقولَ تعالى:  -أوهو ضمير المبتد-ذكر العائد  أي: ويغني عن (2)

 .[26األعراف:]
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 [:هاوخربه  كان   باسمه  تتعلق   ]مسائل  

 الخربه  تقديم   يجوز   حيث   ،الخربه  ط  توسُّ   خربها، ويجوز  ّلاسمها و حذف   وّل يجوز  

َ   على المبتدأ، ويجوز   َ   ، وقد يجب  (ما) ، والمنفي بـ(ليس  )، و(دام  ) لّل على تقديم أو  توسط

  َ  ه.خربه أوْ  يف المبتدأه  رَ ا م  م  له  يمنع   ، وقدْ تقديم

 [:لَن وأخواهتا رب  ]خ  

 ها، وّل يتقدم  بعد دخوله  هبا، وهو المسند   ملحق  لها، والَن وأخواته  السادس: خرب  

َ   ظرًفا أو عديلَ، وقد يجب   خربها، وقد يتوسط    لعارض  مما مَر. توسط

 تعالى. الل   شاء   ، لنْ ةه ذّ بْ النُّ  هذهه  ، ستأيت آخر  أربعةٌ  والتوابع  

***** 

 


