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قي!!!إلؤآفبزإلمروصترفياق!إييماإأ!ثخين!

الز!يرآلر!%كه

ل!تقلى

البيانملمعاعا!اوالسا،موالصا،ةالتا،.هداناأنلولالنهتديكناومالهذاهداناالذيدتهالحمد

الدين.يومإلممابإحسانلهوالتابعينآلهوعلى،بالقرآناللسانتقويمإلىالهادي

وبعد.

!ومت!تجةوهي""الهديةبسميناها،الضروريةالنحويةبالقواعدملمةمذكرةفهذه

القرآنية.بال!واهد

يتقنوهاأنأرادواالذينالعربيةاللغةمحبيمنالكثيرينلأسئلةإجابةالمحذىةهذهجاءتوف

.(591:الشعراءأكاا(ضبيهبلبيتتانيعردب"أنزلالذيالكريمالقرآنلأصيلالأولامصدرهامن

وسلامةاللغويالأداءصحةعلىالألسنةتقيمالتيالموضوعاتعنالهديةهذهفيتحدثناوقد

بأنواعها،والمفاعيل،ونائبهوالفاعلوالكلاموالكلمةونواسخهما،والخبرالمبتدأمثلوالبيانالنطق

وأشرفالأذهانفيوأثبمساأقوىلفكون-أمكنما-القرآنيةبالأمثلةمستشهدينبأقسامهالفعلو

الكريم.بالقرآنوأعلى

فيلتكونوالصعوباتالتعقيداتمنخاليةمنظمةوجداولميسرةبطريقةعملهاتموقدهذا

مثل:الأصيلةالنحوكتبعلىقواعدهاجمعفيمعتمدينفائدتهاوتعممنفعهاويكثرالجميعمتناول

ميزانفيلمجعلهاوأنبهاينفعأن-وجلعر-اللهسائلين"مالكابنألفيةعلىعقيلابن"شرح

المستقيم.الصراطإلىوالهاديالموفقوالله،مجيبقريبسجيعإنهالقيامةيومحسناتنا

ائؤزالدابومتيفئئن/د

اكتانرركأب!تغائتةجمايتةإئز!إلئيريى



ا!!ى
تقريظ

!حيتالأكأوسنأننهسناورشممنبالتهونعوذ،ثنستغفرهونستهديهونستعينهنحمده..دتهالحمدإدت

..لهطاديفلايضللومن،لهمضلفلااللهيهدهمنأعمالنا،

ومحاعليه!اللهصلىورسولهعبدهمحمذاأنوأشهد،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد

وسلم.وصحبهآله

.02011ا!عمثرآل)-"في"!3!ا"ت!لمونؤإشملأإتموتنؤلآ!تقايهحقآدلةآتقوأاضنوأةلتنينآلني؟تايها.تعالىقال

آلذ!آدتةؤآتقوأؤصفنضآ2يىجالأكيتزامه!اولفينهازؤجهاوضلقؤ!هصتقمييىضنطق!آلذىزلبهمآتقوأآلتآلمدتأتهاكز"

0/7شتديذاقولأوقولوأآلتهآتقوأءامنوالذينآيهاتأإ/.11:النسحاءأ(9ةأأإ1لرر!يتاعدتكخآلتةكانإنلأزصاموآبوءلونقئثاة

.007،171لأحزابا)يم؟!!/-01"/غطيضاقورأفازققلفؤزسوته)آللهيطغومنذنولبهتمويغفرثكتمآغمنتملكئميقحلغ

.بعد.أما

محدثاتها،الأموروش!،-؟سححمدنبيناهدفالهدفوخير،تعالىاللهكتابالحديثأصدقفإن

الناهـ..فيضلالهوكل،ضا،لهبدعةوكل،بدعةمحدثةوكل

بعد..أماثم

عاصمموضوعاتسهشاغدهـهـض!شتد،بيالعرالنحوقواعدفي،التيمالكتابطذانقدمأنفيسرنا

ذهنيذصورةالدارستعصيوالتيالمبسطةالجداولطهـيقذصيهستجفا،ميسرةسهلةبصورةالنحو

الكخابها-اات!حميزوسن!إعيهالحاجظوقتالاستعادةسئهلتجعا"!ححاالدرلس،لمضمونشاملة

علا،بسنوالناشئينالعلمطلبةطريؤفيحج!هـعثرةكانتالتيالعقيححةالخلافاتعنابتعدأنه

دص!وشراها-5أمخاضن!بإيرادفيهالتزممؤلفهأدآالكتابهذافيإليدالإشارةتجدرماولكن،المدارس

ر!ا!"..الكريمالترآنآياتمنأكثرأوبمحاللهاأتىوقدإلانحويةقاعدةمنفما،الكريمالقرآن

.القرآنسنشاهدلهيردلمالموضعهذاأنإلىأشارالكريمالقرآنمنمثالألهيجد

أخا-دتجالأإالنحومعانشآف!،،اللغةقواعدتأصيلطريقفيخطوةيعدالمؤلفنهجهالذيالنهجوهذا

أص!كثلا.!االاح!ورىهـفقيالأالعمهـبيللسانوتقويقا،والتبديلوالتغييرالتحريفعنوصيانتهالكريمالقرآن

اجلى3هـردصثملآتخئها-فيدئذلالأتالكتابهذاأهميةتأتيهناومن..العجتمالعربخالطلماإليهطريقه

لا!طاجذرحم!،ليسم!احخاباححأ!بأنا!القونستطيعولذلك،الدارسينمتناول!فيوجعلهاالنحو،قواعدتيسير

..يمالك!ساحضابا3!دا!ا-!شوبآدضا!ذويسعئئهمااييدحيث،والمربينللمعلمينولكن،فحسبوالناشئة

ا!هـر.اإلىال!!تابافيإخر!اخفيساهمسنكالىحسناتمي!هـانفييجعلهوأن،بهينفعأننسألوالثه

ظنطااضحخاص-ااص":أ،ت1ء"

-.به!اهـ.يىجمميىلدجيم

إب!%طئنإلتضأوشا\



لؤآضي!هاإيتي!إإلمجوتنفيايقؤ!يماإ

الزجمصجمصبآلمحوآلر

وعرفانشكر

وول.وصحبهآلهوعلىمحمدسيدناسليناليرأشرفعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربدتهالحدممد

وبعد:

تحصيلفيفانغمروا،العلمطلبفيمجموعةالدنيالذابأنغيمواأقواقاللعلماللهندبشقد

حولهم،الناشيلتفدعاةفأصبحواونهازا،ليلأبهواشتغلوا،الدروسداخلالدروسوتابعوا،العلم

.مواتبعديخييهاللأرضكالغيثلهموهملاءجف

مناللهوهبهمماسخرواالذينهؤلاءمنواحدالجليلعبدالغنيعبدالدكيور/شيخناولعل

وفىنياهم.،ينهمفىأمور!اتئقغفمماوتعييمهم،الناسنفوسيىفيالخيروبث،إليهللدعوةعلم

العلم،غزيرالشيخعرفتوقد،بهصلتىوقويت،الدكتورعلىتعرفمتأنلمبالنهتو!منوإن

،للناسنفسهيبسط،القلبرقيقمتواضغا،وكان،تكلفدونمنهالعلمينساب،المحجةقوفي

إليه.أساءعمنويعفوسواء،حذعلىوالكبيرللصغير،

أعماله.ثمراتمنثمرةهوالكتابوهذا

العمل.بهذاعيناهتتمتعولمالشيخماتوقد

آخرته.فيبهيسعدهوأن،قبرهفيلهضياغالعملهذايجعلأنوجلعراللهوأسأل

آمين...وتلاميذهعقبيهفيوالبركةالخيروجعل،النعيمجناتفيبهوجمعنا،واسعةرحمةاللهفرحمه

أجمعين.وصحبهآلهوعلىمحمدنبيناعلىوسلماللهوصلى

!ئن!هنركلخ!اليئلل

جمزفي!يرث!!أجمئريزبر؟لم؟

ييأئيصلرك!.ءمىلمصامهصء

!يجدالفآدلبحتزفيجمبرالتزنزفيبن!



أ!لمح!ا

الز!صير!%لئؤآلر

المؤلفمقدمة

قائد!!إ؟محمدسيدنا"المرسلينألنرفعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربلتهالحمد

الدين.يومالمحخلين

وبعد4

ولفبها،نزل!الكريمالقرآنأنشمرقاويكفيها،للبشريةوأنفعهااللغاتأشرفالعربيةاللغةفإن

هـوكان91،:الحجرأ((ته،لخمظوآلذكروإتاترلتناإلآنخن":تعالىقولهفيبحفظهوتعالىسبحانهاللهتعقدها

يتعهدأمن-والأصولىالألسنفيهاختلطتعصرفي-لهاوجلعراللهسخرأنالإلهيالحفظهذا

ميمئحرة.صورةفيالعربيةاللغةقواعدتقديمسبيل!اضخيةمجهوداتبذلتأنفكانوالتيسير،بالخدمة

صعوباالتذليلالنحوإلىالطريقيشقونالباحثونبهاقامالتيالتيسيرمحاولاتجافبوإلما

النحو.ميسورإلىبيدكلآخذمني"هدية"وهيالمتواضعةالمحاولةهذه،مواردهو!ريب

الكرليالقرآدتإلممامتجهةالنحويةالدراسةفيالبدءمرحلةتكونأنالمحاولةهذهفيوآثرت

تفشالتيالأساليبخلالمنوندرسه،العذبمنهلهإلىبالنحوونعودنرجعأنعلينافالواجما

ليكوالكريمالقرآنمنالشاهديردأنفيكفي،روحبلامادةجعلتهالتيالصنعةمنونجردهمنها،

.القاعدةصحةعلىوالبرهانالحجةهو

.الأساسياتأوالمنطلقاتأوالمبادئمنمجموعةعلىتعتمداليحاولةأوالطريقةوهذه

تعليميةغيرأوتعليميةسواءالمحاولاتكلفيبهيهتدىلأنالكريمالقرآن:صلاحيةالأولالمنطلق

الكريم.بالقرآنالمسلم:ربطالثانيالمنطلق

أهلها.غيرمنالعربيةباللغةالناطقينغيرإلممابالمحاولة:التوجهالثالثالمنطلق

.اللغاتبقيةعنبهاتتميزالتيالعربيةاللغةخصائص:إتقانالرابعالمنطلق

الكريو؟القرآنلماذا

الكريم:القرآنلغةعلىالاعتمادودوافعأسباب

4اكلةولافعالد

ا!كربا!قرآننبدأأنج!خادأمرداالإسلاميفديننا،الإسلاميالأصلمع""الاتصالالالتصاق

به.نهتديماوأن

الغز

،ولقد

انمن

ممدها

باته

حريم

تفخر

يكون

لكريم



إقي!!!إإفرآنجيمفياق!إصإإليزقي

الثانى4الدافع

القرآنبتحفيظهمالأطفالمعيبدأودتكانوافقدالأوائلالمسلمينفعلمع""الاتصالالالتصاؤا

.والحساباللغةمبادئيعلمونهمذلكوبعدالكريم

خاصة.فريدةتجاربمصرفيولناهذايفعلونقريبوقتإلىالمسلمونوظل

الثالث4الدافع

والتأليف.الكتابةفيوالعمقالعربيةاللغةفيالإتقانيورثناالكريمالقرآن

الله.كلامهو!!!اللهسبحان

الرابع4الدافع

يحبهمقدسنصت!طريقعن-العربيةاللغةأغقمهالذيفالطالبالمسلمينفيالدينيالدافعإثارة

.فلانأوفلاننصنعلمهأنمنأفضل-اللهكلامويحباللهيحبلأنهأيضايحبهوالنص

يقرؤهحرففكلالكريمالقرآنيقرألأنهوجلعراللهيعبدأنه-يتعلموهو-ذلكعلىزافىفإذا

.عبادةحالةوفي،تعلمحالةفيهوإذن،حسناتعشربهلهوجلعرالثهيكتبيسمعهأوينطقهأو

الله.ونطيعنتعلمنحنإذن

المحاولة.بهذهفمرحتا

الخامس4الدافع

نطقامنطوقايزاللاالذيالعربيةاللغةنصوصجميعمنالوحيدالنصهوالكريمالقرآنأن

اللغةيمثلوهو!يالهمحمدسيدناعنقارئعنقارقا،شيحعنشيخابالتلقىمشافهةصحيخا

المتعاقبة.عصورهاجميعفيالفصحىالعربية

.اليومعربيةفيالأمسوعربيةالماضيعربيةنستعملأننامعناهمنهالعربيةاللغةنتعلمفكوننا

العذبموردهإلىبهنعودوأنالنحولتيسيرمتواضعةمحاولةتعدالطريقةهذه،الحبيبأخي

الكريم.القرآنمقدمتهاوفيالرفيعةالأساليبخلالمنودراسته

عليهيثيبنيوأنالكريملوجههخالضايجعلهوأن،منييتقبلهوأننافغاعملأيجعلهأنأسألوالله

اللغةيتعلمأنأرادمنكلبهينفعوأن-سليمبقلبالثهأتىمنإلابنونولامالينفعلايوم-

كلفيتغيير،أولحنغيرمنالكريمالقرآنقراءةأرادمنكلبهينفعوأن،العذبمنهلهامنالعربية

الرحيم.الرءوف،الكريمالجوادإنهومكانزمان

أضكم

الم!إقلإجم!يرغالمجيزئك

ئح!وفوآىييزيممك!إلارلبمزبنكئنإتنرنرلب!!



لأ!فئم

213!ط3حستألصصرميو،إصأررا!الى-
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ل!عشؤأص!-ث!

12!جرأ/لى*ءا-لم!الب-.،!إلحا!كر!أ1بدب*!-م-لز--مار!!ثء1احرف!آ3هس

!شب-ء/،ممح!ؤ(ص-!اا-وإ،ح!--اصغ!رو-مير-سلى!اصمكمعارور/ر!ك!هـ،ا!ا!آحصو

واصص-،ئحللصراء-!!/-د!!هـدى!االرلمجراأرنمءسولماهـ!!؟-/لم-لى/وراأ

(،)!ر-!اكأالفئا-حطكا7اإصلمح!!ر!بعأذإئول!يزا!قو!،علرآرإص-فىا

حأ!-!صصءكر
(-.لملهأ!لمرءممر.!ا3الى!ميسكراعاكرمرطرأمسهـلمررأ

،ع-!.-/بهلأص!ح!ىعررله!7مرعإص؟خأق!(!ىهاطعر!!ص/

ممعرس!حاش!!رهطل!رلمحم!!أ!جر)لرو!مدص!و-ارر.!ىافإو

!!)-ث!حم!2ع-!يررك!-يلزص!-لمزصيرلمكو---س!ليلرأع!ثمأ

------جم!--ل!------------

حعك!يرأ-!لى!)حد!مزا-ح!خ!-،لج!ص1!!ش!-إلمج!-!ر!21صوث)

-ة--------------!-إر--لررلى!ح-إلحا-لهلعمي!صىحمى

!صرلم-حوحمحز6-!كص--و4!أ-أ-لموحماجم-1-سر--ا-

-حد.--حكص-)""مر-ء-----صهص--حص---،-لص!مص!---ح!------

ووثص!رعهـ6لر!مع!ع--يحللصبم-ححو-ممو-تمحى1-1--ا"لجر---!!مموحهط-3

ثص،؟حلأو-ط!-،،---هـحآ-و-ييز-!حاص!-جما-ر!كل!(1-لمجزم--صع

-!!ع-ع!وو!لد!2-ح!وررحمف!احهـر-!ط----هـ-ثح!ر-

----ألمحر!-!ح!ط---أط!حح!د--صه-ح!-لت!حبحر-ولم3

!ححو------،--!رحض----جمر--حك!يز-حش---ير-

لم-)!ر!ر--لى---!!--------لحز!.----إ-هـ--صر

----كا--------/"----لآ-لم-------------------
---------1-مم!ي!-جمع-ألمج!------------

------جي!----------------أب

حتى!رألما-------.-----------
---فرصسث-حرضاعد!روصما-!صلع!-!--ح!ممد!ثلهااالدسرضا

آاديلململااااءممه-ورلمه-سا!سوو-تممنرهـا-!ح!---حياحم!،الزصى--هـم!

لي!ء!-ءخءكلخ-!--!---!أيربههرلخيرذ-قيضر!ر،!يرلرم!عحعحخاحن

سم!كه-!ءصص-!صحس--قينما---م!عطمسرصممث!مل----



ؤ!صانجيم!إقير!إيخزوسىفياق!إييماإ

091ةه05*

يه!است-لرخي!اصا----

------لشل!!لمجيحز،حلى!ا-----

----------------------ء--------آ-----------------------------لم

ظرهم!أللىا!!أ!م!ص!صو--لل!لم!ا!يرطللدصث!غكههد!-!صح!!ص!صهر"صكىأ

)ريثا!يسمزلمص!ا!رل!ف-حصرع!مسخ!ع!!م!ط-!اوولى

---،مل!،-قئتو؟صا1،صاغث-ثت!إي-لحضجمو

-1---ا-لص!صج!!ء-ئحئهيفحميطلكلىلمجث!رو!----المحا-

-----يم؟-----فة1//1،ثس---------

أ-ريوحصعرلىة!حف!رحماطحكلح!ررحماأطى-!و!ى)يم!ش!ى)

-------لمرونحماا!م-4لحمبلحف!وس/لرلصا//

---ير-ء!!ص!-!ىلم!ض!ا-لمجطلج!لرص!ثأأ1صصر!اوس-،

-ءحروكا--!حر!ب-ا-يرلحراص!حلطررحم!ثكلىيطححاطما-مح!كل!كك!

ممىثا!ب!ءلمح!لمح!ث!!حو--9/!ا-اح!اخث!!ل!!لم!طعلطصفح!وهـ

------------------------------------!-خثه--/--هـخ!يز

----!-حملثرأبي-طرهـأحلعس!حورطبزحهحمح!ص!!لحؤيإحيفح

لملعضقهـ-سق(ثكرالم!ركلثص-يل!الخرحم!لهؤ-لحمى/ء1/

--

!روكأ/إتحقآلمج!جميهلألمبقضلهرآئحاحثئ!س!لؤصيزصرخ!بأ!دصلم-اخطا-!

اللرلحرب3عراكفحلمحه!لرح!ي!-!ورر!ل!-وهىممولوو!ص

-يمبسييزيبلم!أ/تا-!لمحر-)-لم!ىفى-/س3رصسألايم-عصلج!

---------------------------!مح!هـ-

-آقريه!!ش؟تحغ"-آ--تؤ3%يؤحرقىط/-3!-لملقىأفيا!فالزختالأ-!يما

مسارلح!إكأ-ت!مح!-ق!ض!--صثعته/رخيمت/ر!!أ--!ك!مكلحوجممإس
----"---------ل!ج!ثرطحص

--------------------------------!--ا!مل!ديلصدحإك!

للمؤلفالنعومادةلفكلحهءثناأ(اللهرحمه)الغنيالدكتورعبديدبخطرة



أ!يخما01

النعوعل!

وضبط،ا!اتلأواخرضبطهمفيالعربطريقةتعرفبهالذيالخحوعلمهوبهاسدأأنالحمطالبعلىينبغيالتيالعلومأشرف!ن

والبناء.الإعراببكأيدورالكلماتأواخر

ار!كبم(كلمةفيكماالمعربةالكلمةآخرعلىيطرأالذيالتزيرهو:عرابار1قا

.الظاهرةالضمةرفعهوعلامةمرفوعفاعل:"رئ!3"ف54(ا!لمامأ،لزخمةآشاقحييماغقىش!-"!شتب:تعاكاللهقولففي

الفتحةنصبهوعلامةمنصوب""إتاسم:اقي-افا)آ54(الأعصاتأأشاير"ستةفي:آلأزحشلتآدهتمضخقزلذىآآلتةش!-إإت:تعالىقولهوفي

.لظاهرةا

.الظاهرةالكسرةجرهوعلامةب"ير!"مجروراسم:"ززر-"ف1(.40)ا!لعام--أزيرتتصتآبرتجآغئح!"قذ:تعاكقولهوفي

كلمةهي"زت!شض"كلمةأننقولفعندئدمجرورةالثالثةالآيةوفي،منصوبةالشانيةالآيةوفيمرفوعةالأولىالآيةفيزشكم!1كلمةأن!لأ!ص

.كسرةأوفتحةأوضمةكانتسواءعليهاالإعرابيةالعلاماتوجودلإمكانية؟معربة

(.الذينأكلمةنحوعليهاالداخلةالعواملتغيرت!ماوا!ةلةطالكلمةآضلزومهووالناء:

محلفيالفتحعلىمبنيموصولاسم:"آلذبافا76(الأعرافا!مروت!بهءءاشئ!بآلذىإتاآضتتروأزر-آآ"قا:تعالىاللهقولففي

فاعل.رفع

إسم!صبمحلالفتحعلىمبنيموصولاسم:"فا)آقد701(الكهفأؤذلةازشغ!تنغثستصشيائخغآتجخاآتخذوألآ!بإزة:تعالىقولهوفي

أ."إن

."ب"اللامجرمحلفيالفتحعلىمبنيموصولاسم:"!ذف)27(الأعراتاجمئور!ئةلآررز:ييآءأشآلثتيص!!تجغتنا"إكا:تعالىقولهوفي

ونصب.رفعمنإعرابهاتغ!هـأحوالرغمالفتحعلىالبناءوهيواحدةحالةلزمتالثلاثالآياتفي""ا!ذيتكلمةأن:نلاحص

هي:أربعةالعاملتغيرحسبالمعربةالكلماتأواخرعلىتطرأالتغههـالتيوأنواع

68،.النمصأؤتحتازايشتآءتايخفقؤزلك":نحوالمضارعوالفعلالاسمفيويكونالرفع-ا

37(.الحجألخوئقا،آدتةيتاللن!:نحوالمضارعوالفعلالاسمفيويكونالتصب-2

.11الفانحةأ"لزحيوآخمننآآ"ي!وآدته:نحولأسماءباخاصوهوالجر3-

3،.الاح!عرأئوتذ!آآؤللذتمآ":نحرالمضارعبالفعلخاصوهوالجزم-4

ونلاحظ:

في:الضمةهيالأصليةالرفععلامةأن

شيء".بآخرهيتصللمالذيالمضارعالفعل-السالمالمؤنثجمع-التكسيرجمعالمفرد-"الاسم

لني:الفتحةهيالأصليةالنصبعلامةوأن

شيءإ.بآخرهيتصللمالذي-المضارعالتكسه!جمعالمفرد-الاسم9

في:الكسرةهيالأصليةالجرعلامةوأن

.االسالمالمؤنثجمع-التكسيرجمعالمفرد-)الاسم

في:السكونهيالأصليةالجزمعلامةوأن

الآخر(.الصحيحالمضارع)الفعل

،وص!ن،فوحصأشبعة"اتعا،ل!اسبعوميالغىهـعيةالإعرابعلاماتتسمىأخرىإعرابعلاماتهناكأن-احبيب-أخيواعلم

.!وحذف

فهي:الأربعةالحروتأط

أ.الخمسة"الأسماءونصبا،"المثنىرفعفيا:"الألف-1

السالم.المذكروجمع،الخمسةالأسماء:وهيالأسماءمننو!نرفعفي":"الواو2-

السالم.المذكروجمع،المثنى:نوعيننصبفي"الياء(:3-

الخمسة.والأسماء،السالمالمذكروجمع،المثنى:أنواعثلاثةجروفي

الخمسة.أالأمثلة1الأفعالرفعفيا:!النون-4



إيخي!!!إلؤآضصفياقؤ!إإليزئق

فهما:احركتانوأما

السالم.المؤنثجمعنصبفي)"الكسرغ-1

.الصرفمنالممنوعنصبفيدم"الفتصقي-3

:الحذفأما

الخمسة.الأفعالوجزمنصب:فيتأشفوحدف-1

الآخر.المعتلالمفارعجزمفيالعلةحرفوحذف

الإعرابعلاماق

صولأعلاماتأربع

.".ضيبآحرهيتصللمالذيالمفارع-االساالمؤنثجمع-التكسيرجمعالمفرد-الاسم5:عئىءفيإ

.ضيءهبآخرهيصللمالذي-المضارعالتكسيرجمعالمفرد-الاسم5:فيعفا

.،الالمالمؤنثجمع-التكسيرجمعالمفرد-الاسم1:فياخ!-س

،.الآخرالصحيحاالمضارع:-فياح!-أ

إ

وحركتا9حروفأربعه

المزنثجمعنصبفي.اخ-ء.8؟61.الخمةالأساء8ونصب"،المثنى"رفع.فيا،الألتا،11

السالم.الأسماء5:وهيالأس!اءمننرعينرفعفي"ا،بأ3

منالممنرعجرفي،،اكضخحةا-2".السالمالمذكروتجع،الخمسة

.الصرف.السالمالمذكروجمعالمثنى:نوعيننصبفيااااعىاء/3-

وا،سماهالالمالمذكروجمعالمثنى:أنواعثلاثةجروفي

الخمسة.

الخمسة.،الأم!لة"الأفعالرفعفياا!ءصا.4

الملرب

أصليةبعلامات

ومقدرةهرةظا

المفرد.(الاصم1)

التكسير.)2(جمع

والجر.الرفعفيالسالمالمؤنث)3(جمع

ضيء.بآخرهيتصللمالذى(المضارع4)

11

فر!علاماتسبع

وحذف

الأفعالوجزمنصبفيت!-هـاخب1

اخمة.

المعتلالمضارعجزمفيالعلةحرفحذف

الآخر.

عية!رماتبعلا

خصة.اءلأسماا(1)

نى.ا،2)

الالم.المذكر)3(بم

النصب.حاسةوالالمنثالمز(حمع4)

الجر.حالةنياسصرفس5(الممنرع)

الخمة.ه!امنلةأ"الأفعال(6)

.الحزمحالةفيالآخرالمقل71(المضاىع



أ!يخط12

ولكن"الكلماتأواخرعلىتظهر!ا!عرابع!ماتأن:أقيالتهق!ديريبا!عرابإعرابهويسمىالحركاتعليهتضتهذرماأصنيةبع!مات(نعربومز

الأصليةالإعرابحركاتتقدير

:الأسماءفي:أولأ

هما:الأصماءمننوعينعلىاحركاتجمغتقلر

التعذر.هرانتقدير؟وسبب،ذكرى-هدى-القى.تاشخضصرسر1/1.4/

المناسبة.هوالتقدير؟وصبب،صاحبيت-إنخى-:ء--:خف-زا"/

آدته،ذاجمىأ-أيتتؤتتآ":مثللخفتهاالفتحةعليهتظهرولذلك؟الثقلمو؟التقديروسببالداعي:مثاىاطنتهـوصرعلىفاقطواتك!رةاشضمةرشتتصكأ

.31(:الأحغافا

الاخر:المعتلالمضال!الفعلفي:ثانيا

.للتعذر،يسعى:مثلبالألفالآخرالمعتكعلىوائافتحةإنضمهتحد!

للثقل.بالياء؟أوبالواوالآخرالمعتلعلىفقضانضمة!تئكأ

.،41.الكهفأأتن!آ!زي!!ذجمنتذغؤأآت):مثلخفتهااففتحةتقهرشث:شت

43،.الأغآت-أأنرا"آفتههـصيتجحى

ياء.أوواؤاأوألثاكانسواءالعلةحرفبحذفتجزمالياءأوالواو،أولألتص،باالآخرالمعتلالثلانةلأنراخوا

إفأسرخمستكتصهـتعم!ءضن!شكى::واخلا!

كن!.اث-تث؟*--وص

العركاتجميععليهتقدرما

-

للمناسبةللتعمنر

الخكلهياءإلىإئضاف،-صرلا-.

ثا-جاءضى.

.ةرأيت

سهـرت-عنتى.

ئلى:جاءصأحبي.

حيي.ص(يتأر

حي.!اتمرر

والفتعةالضمةفيهتقدرما

بالألف.الآخرالمعتلالتنعلوهو

.بالذلصلافوننب!بالقليا-المؤمنصس:سسمثلى

الاصفي

ا

الفثلفنى

ا

والكسرؤالضمةعليهتقدرما

المنقوصالاسصوهو

القاضيجاء:ثل

ليل!تاباتومرر

ققطالضمةتقدرعليهما

بالياء.أوبالواوالآخرالمعتهلالفعلوهر

لقضي.عثل:يدعو



يثي!!!إفرآنج!إلمجويرفياق!إجم!إ

إعرابها.كيفيةالكلماتأواخروضبط،الجملةداخلكلمةكلوظيفةبهايعرفقواعدفالنحو

.والحرفوالفعلالاسم:وهيالثلاثةالكلمعناصرمننسيجالأداءقيودقتههاومرونتهابثرائهاالعربيةالأساليبأن:الحبيبأخيواعلم

لكلمةانواس!أ
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اس

داخلغيروالزمننفسهفيمعنىعلىدلما:الاسم

.معناهلب

مشتقواسمجامد،اسم:إلىويخقمسم

إلى:وينقسمغيرهمنيؤخذلمماهوجامد:اسم-1

لفظهمنيؤخذاماهو":"محسوسذاتاسمآ-

".عسل،شجرة،فرس،"رجلمثل:بمعناهفعل

معنىعلىدلما":محسوس"غيركمعفىاسو-ب

".الإيمان،الجهل،"العلم:مثلالزمانمنمجرذا

شيءعلىودل،غيرهمنأخذماهو:سئشقأسم2-

الصفة،المفعولاسم،الفاعلكاسم،بصفةموصوف

الآلة.امم،والمكانالزماناسما،التفضحلاسم،الفشتقة

فعل

نحو:وزمنحدثعلىدلما:النمعل

الماضي.والزمنالأكلحدثعلىدلت:أكل

الحاضر.والزمنالأكلحدثعلىدلت:تأكل

المستتمبل.والزمنالأكلحدثعلىدلت:كل

حصف

!عدلما.اكأ!ث

"من،نحو:غرهـهفيمعى

...".على،عن،إلى،

".والافاعل"الفعلأو"،والخبر"المبهتدأ:أساسيينركنينعلىالجملةأقامواوالعرب

218(.الشرةازحيض"غ!ورفئآلتة":تعالىقولهنحوالخبرحكمإليهأسندثمبالإسمبدأ،المعنىإلىأوالذاتإلىحديثهالمتكلموجهفإذا

.(41الحكوتأزش!"لأصالتلتضؤآآلتة"خلق:تعالىقولهنحو"الفاعل"مرفوعهإلىأسندهثمبالفعلبدأ،الحدثقصدوإذا

قسمين:إلىالجملةالنحاةقسمولذلك

بالإسم.وتبدااسميةجملة-ا

ا!ب*و.بالثمعلوتبدأفعليةجملة2-

فعليةجملةاسميةجملة

هما:ركفانلها:هماركنانلها

"."خلق.الفعل.""الله.المبتدآ

".اللهإ:والفاعل.""غفور:ا-كأء!

الكلمةأنوالحمقالإعرابيدخلهما

.البيانمنهامعانلهامثلأاف!منالحروفعليهدخلتمماتعرفوإنماالإعرابعلىتتوقفلالمعانوضعتلأنها؟الحروفيدخللا:الإعراب

03(.الححأؤتتن"الأينلزخمقآ"قآتجتيئوأ:تعالىقولهفي!

.(301الوتا"حتذقةأتؤاييئيق"خذ03(،أالأياءااصشىءككتضآءآين"ؤتجغتتا:تعالىاللهقول:نحوالتبعيضوسنها

النحوةسهولةتعرف-الحبيبأخييا-وبهذاالحروفبق!ةومكذا

.الحروفوهوألاالإعرابمنالثلثخر!حيت

سفه.المراديعرفحتىالإعرابإلىاحتياجهفيللاسممثابهتهأي؟لمضارعتهمضارغاوسميالمضارععاىإلافيهالإعرابيدخلفلاالن!علأما

284(.الؤةاقديز"شىءئحلغقىوآدتةيشتآءقنؤئغدفتثلساغلضنشيغيرآدتةييمايثمئخائخفوةأوأنفسيميىتائبذوأ"ؤإلى:تعالىقولهففي

معنى.()قراءةإعرابكلووراءوبالجزموبالنصببالرفع"يغنمر":قرئ

(.النسوةونون،المباشرةالتوكيدانونالنوبنمنخلاإذاالمضارعويحرب

.الإعرابعلىتتوقفلاوضعيةدلالةوهيالتكلمزمنقبلضيءحدوثعلىالماضيدلالةلأنوذلكدائثا؟فمبنيانوالأسرالماضيألما

بعد.يقعابهفالمطلوبالتكلمزمنبعديحدثشيءطلبعلىالأمرودلالى

الخونين.منالخاليالمضارعوالنمعلالاسمهوالكلمةأنواعمنالإعرابيدخلهقفالأإذن

الراجح.القولعلىالإعرابمنلهامحللامبنيةفهيالأفعالآسماءالأسماءمناشيئ؟
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الضمة

الكلماتمنأدواعصعةأرفيالردع؟صمبةعلامة!مة-:نثإ

شيء.بهيتصلأالذيالمصارع-أسسالماأمؤلثجمى-انتثبشحصر-خثصص-لأز*سه

أمنكلردالاسهفيسريه!صحيهةمةىؤ!ض

.218()المرة!حير!:كنب؟---".تعالىاتقوثحو

ز"."كضر،انفاهرةإلصمةفعهشوعلامةمرفوعأت:ءهـ.

الفاهرة.انصسةكألعه:علامةصسفوصبز

34()عص-ءأ-يشرءجةا.تعالىاللهوقو-

مفرد.اسملأنه؟الظاهرةالفمةرقعهوعلامةفرعسس-لأى!.و-ف

17(.أتحتتردو،)عرشآب.-شعاو:.ثوقو-الله

مفرد.اسملأنه؟الظامرةالضمةردعهوعلامةفوصثلأعا-لاتى---.%

21(.)الروجهـ،ءاثبر.-لعالىاسهضولىيحر

.الظاهرةالضمةرفعهوعلامةس!فوعنت.حتهـة

التكير.حمعفيأطرفعآصيةعلالةضح!

.34()الاءمرهـ!فه--!!.-.تعالىالنهلوانحو

.الظاهرةالضمةرفعهوعلامةمي!خوعك!آ--!فلم

.37(3أص،نت!جمآبرث،تكأير!هـآخنص02ىت!الله-.قي

.الظاهرةالضمةرفعه:علامةسهـفه!ععا!ث.-زر"كأف،

أ.الاالمؤنثجمعفيل!إسنجر؟كميةعلامةسضمة

333()ال!ترة!قيسحبشت---؟".تعالىاللهلقه!نحو

بالضمة.فوعهـسمبتدأ-ت--ب.ف

.011الشحها!متحث،!ءئحهشإذأ5.تعالىاللهوقول

.الظاهرةالضمةرلعهوعلامةس!لوعشاعا!-هـتصتهـا

ضيء.بهيتصلأالذيالمضارعالتعافيللرفعأصليةعلالةانحص

.168الفصصرأوكأازلىيختتاتخق!خت5؟:تعالىاللهلقرنحر

الظاحرة.الضمةرفعهوعلامةصسفرعمضارعشعا.عتصة-هـ.

.الظامرةالضمةرفعهوعلإمةاا"جشعابص!فرعصعصرتكا"!:-:

.15ال!ا!ال!تع!!""إتاذتحئذأث"إياتعا!.الدوقو-

.الظاهرةالضمةرفعهوعلامةمردوعمضارعدعلختتع!-":.رتحت:2ح.صفكلى

أ!ئههآج!

الإعىعلامات

-ا!ةالضمة
آخىلفمكلتغييرهو:الإعراب

الفتعة

أنحعاا!-التلابجموو!-دالمفى"الاسمفيللنصبعالأمةالفنحذوتكرن

ثبء".طءبحصاأالذيالمصارع

المنمردالأصمفيللنصبعلامةالفتحة

123الا.)-جننا"اشاشع!ن!كا!آ!!!":تعالىاللهقولنحو

د.الخلاحيسالتتحةنحسةوعلا،،كعنصوب"إ-"اسمالجلالةلفظ":ف"آدثه

.(1)الكونر"ضن!تآأكحبن،ثإلة":تعالىاللهوقول

!أكحلى"للئعاأولبهمثمعرلنصبمحلفيمنيمتصلضمير":ف"الطف

أسماء.هيوالضمائر

.3الظاصالفتحةنصبهوعلامةمنصوبثانبهمفعول3صتز":و"آ

5،.0الإصا.أخديذا"أزة!ارلوأكو"ئل:تعالىاللهوقول

.ةالظا!ةالنش!نصبهوعلامةمنصوبكانخبرا:اف"!ازة

التكسههـجمعفيللنصبعلامةالفتحة

.(15الحكرتأل!نهيتيما"آأح!ححتؤ"شأنخثنة:تعالىاللهقولنحو

منصوبعا!معطوفأو،معهلآمفعويكونأنيصلحآختا:9ف

.الظاهرةالفتحةنصبهوعلامةمن!وبوكلاهما""تآنخمتة

.(18الح!ا"أخذاآلت!مغتذكوأنا،لقهآ!ىر"ؤأن:نعالىوقوله

.الظامرةالفتحةنصبهوعلامة!وب"أن"اسمف"آتقعتجذ":

شيء"بهيتصللمالذيالمضارعالفعلفيللنصبأصليةعلامةالفتحة

إتيا!!--غيهنيهيزختىغلييماشتر"صالوأ:تعالىاللهقولنحو

19(.أطهئوشى"

نصب.أداة":لنف"

.الطامرةالنهتحةنصهوعلامة"ل!ب"منصوبمضارعفعلو!!زخ":

نصب.أداة":وإخئى

.الظامرةالفتحةنصبهوعلامة"ب"حتىمنصوبمضارعفعلوإيرحبت":

"يلدبآيوشأخصئتىيىشزأنآ!لضهلدى"ؤآتعالىشاللهوتول

.182ءاالص)

نصب.أداة":"أنف

.الظاهرةالنثخحةنصبهوعلامة"ب"ألىمنصوبمضارعفعلو"!مر"ت



يي!!!إفرآيخكلإيقاق!إييما!!وكأ

الأطية!راب

اليممكون-الكسرة-
الجملة.ه!موق!هالتغيرالكلمةصر

لكسرةا

في:للجرأكسليةعلا!،ةالكسروتكون

الساأالمؤنث!!-التكسيرجمع-الممردالاسم

نحو:بالحرفالجريكونوقدللجرعلامةتكونالكسرةأن-الجببأخي-واعلم

.ا"آ!رفيآو!امن"و!آبر:!حوبالإضافةالجريكونأو"غاليةخةفى9

الجر:أيواعيشملمنالإلبكو

(1)الدسامخة"لزجي!رآلزشآل!صآلنه!:تعالىاللهنول

.مضافوهوالظامرةالكسرةجرهوعلامةالباءالجربحرفمجروراسم:")ح!رفا

إيى.مضافلأنهالخلامرةالكسرةجرهوعلامةخروراسمالجلالةلفظ:"و"ألنه

.الظاهرةالكسرةجرهوعلامةمجرور"د"اللهندت:"--فيو"آ

ا!كسرةجرهوعلامةمجرور"ألى-فداتابعأو"!"اللهثاننعت:"صخيمرو"أ

.الظاهرة

المفردالاسمفيللجرأك!ليةعا،+رزالكح!ة

135.)الرر"لتععزولاشزتهلآتترل!رثهرحهش!سذص!قذية":تعالىاللهتول

جر.حرف:ا.-ء"هـا

.العلامرةالكسرةجرهوعلامة"ب"من!رمجراسم:د"صو"-

.الظامرةالكسرةجرهوعلامةتجرورإيىمضاف:"-تو"ة-

مجرور.نعت:"لند.-ءو"

ابتكسير.بمفيللجرأكهـليةعلامةالكسرة

.12،محمدالهآ"أقنما!تن!علىأش":تعالىاللهقول

جر.حرف:"ط؟طفا

الظامرة،الكسرةجرهوعلامة"ب"عفىمجروراسم:و"!ا-!"

السالمالمؤنثجمعفيللجرأكليةعلامةالكرة

.151)الداربات"3-وغيرن-تأثن!متقننأ"إن:تعالىاللهقول

جر.حرفف"؟ء":

،الظاهرةالكسرةجرهوعلامة"ب"فىمجروراسم:و"--!ا

التيبالعلامةمجرورإليهمضافبعدهمافإنالجربحرفي!وراسمأيظةلساحو

الياء"-"الكسرةكانتسواءالمضافنوعتناسب

منبدلأويانعطفااف"خلهف(12اطه"فاخبأث!ئظ-ص!ادلآنر":تعالىتولهفنمي

.الصرفمنممنرعلأنه،المقدرةبالفتحةمجرورأتمتمذص!"لواد"آ

15

لمالذيالآحرالصح!حالمضارغالئعلوللحغ!مأصليةعالأه،:وهي

شيء.بهيتصل

13.الإحلاكرا"لا:ل!لغاو)!،نغ".نعالىاللهقولفحو

.مجزةداأ:"لنمفا

جرم!وعرمة"كب"خزومسخ!حارعفعل:"لا"إء،"يلى:"منوكل

ثيء،بهينصللملآن!،السكون

(.الححراتا"ل!صةتنولىيمقافيإطت-،لخا،":تعالىوتوله

.جزمأداة:لىتا"فا

بالكسروحركالسكونجزمهوعلامةخزوممضارعفعل:اابتحما9و

الساكفين.التتماءمنللتخلص

17.الط!قا،"!عتهصسعهذئرلنمة":تعالىوقرله

.جزمأداةالأ!!"لام!:ليمتو"فا

.السكونجزمهوعلامةمجزوممضارعفعل:يمنزل9و

.(18الفمادللتاص!"حذ!تثغضولأ":تعالىاللهوقول

.جزمأداةالنهيلام:الا"فا

.السكونجزمهوعلامةمجزوممضارعفعل:و"تعغرد
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بعىالمحمصب
أنىسبعة

والجر"والنصبالرفح"الإعرابحوالأكلفيمنهاثلاثة

المثنىلغمسةا،لأسماا

وشونألفيادة!أواث!-اثنرتعا!دأ!آاكا.هو،.فرذ:،-.أ!،.أب..هيتعريتها.

فيمشردهعلىونر!ياءأو،الرنحكلحالةفيدهمغبعا!عراحاة

والجر.النصبحاتي.اضمةاعننيابةاوبالهيه!-1

إس!أ!.الفتحةعزلابةبالألفتنصب-3

.ةالكى.شنايةباياءتجر3-
الضحه.عنلابةالألصبايرنحر-اهـ-.-

أعخة.اع!يابةس"جا.يصب-2آ!خييب،آآغخاآص:شآلئة.:تعالىالدقولنحو

الكرةعنسبابةبائا.يحر3-21(0افبدا

991)ا-ء-ث-ا-ا.ه!الأ-:تعالاللهتولفيكماعرنيابةا.الرشفعهوعلامةلرعصخه-..شاف

-صيخابةالألفارمعهوعلامةصءدرمدأا-هراتفا.اخمةالأصياءمنا\نه؟اعحمة

سالمتى.-إع!-أتا-ملحقلأيه.اشمصة49(ابرص،أبحخثمافاث:تعاقاللهفرا-؟

يخاسةا!لائفرفعهعلامةرصءفيض!-،:و"حفانرا-رفعهوعلامةمرفرعفاعا-..أنه":حهخغ.هـ:

.ضلأسهاعمحة؟ع!.اخمةالأصءصلأنهالفمة؟عنسابة

الحلرةلمخاضنت-،آخعنا.ر!ا.نمالىاتوتوا-.إفيمثاتجرمحافيمبنيمتصلىصمهس،خما؟

-("13-)؟لأ-أ!أاخد،فخثذكاننا5:نعالىاللهونرل

نمهوعلامةدمرباثسها-سر6:فاةث.،(.

.ضلأعهالا..سابةالأل!نمبهوعلامةمنصربكانخبرا:.-هـ/

اهلراب!مابىفعخلالىنعاراتوترلالأصماءاخمة.صلأنهامتحةص

"ا.3.(60؟)ممر!أطخ!6:،ؤخآ5:نعالالفوتول

تباليا..-صوعلامةب.ل!،رش!ا-ا:.-تف.الألفنصبهوعلامةمنصربيهمفعوا-،.فهـ:-

.ضلأمه؟ةائكصعن.احمسهالأصماءمنلأنه؟النتحةعرصيابة

إعراءايربانربلحقما.إليهمضاتجرمحلفيبنىتصلىضمير.ضار

ولكنهشى!.ما"االألماطالكلماتمن181.)برصصه؟ج!شهنىإاأآزحغة5:نعالىاللهقوليوفي

إعرابه.نيبهلحاحقالمثرصررةعلجاءبر.وعلامةب)!!(ور!ا-:-،،:"ج!ت..ف

هرالكلماتوهذ..اخسةلأسماءا!لأن!الاء؟

.اثنتان-اثان(1).إيىمضاتجرمحاسفيبنىمتصلىصمير"تو.

.اللتان-اللذان-تانها-هذان(2)36(.)الا.6ثقرنىآفيدز05تعالىايلهوتول

كتا--كلا)3(ه!!وعلامةوربرساسم"دقي؟.برسحرف:"ءا-هـ.

6.امحمدينبائمىصس)4(مااخسة.الأسماءصلأنهةانكيعه؟أسياءنياقي

غ!رةتابتة"تالفخرتختعافا!ته1-قوففي

:فحهوعلا!ةفيثبع!-ن8تفا.!:.اشرة،غنتا

خر.بممحزلأنه؟اكعمةعاتيابةالألف-االرفعاللائةا.لاعرا%ثأستما:اح!ةت-

لإعافةاعدائ!س-الو-فت!!أحتةأخرزشفشئهأثقاإد005اخر-ظمب

شض!عقبأبىج!-ات.قسفاللهقوتنحر6ثبنرختللنيى،-تاإتغقةونضماحا.

؟(.!)صء

9(.اء!ص
لأصهالأن!؟رفعهرعلامةصبفاعا-:.ابف

فلما6يدات8فأصلهانلإفافةنإتاوحذفتمئى

إلنرن.حدفت،اص.إلىأضيفت

السالصالمذكرجممع

س!ولر-واوبزيادةائينمنأكرى!دتا-حب

ود؟مه!س!!ونردباءأو،فرسإاصأكنيت!إد

والجر.اشنصبحاير

إعراله

ائضمة.عنيخالةبالواويرفع-1

ائفتحة.صبايخاءلابة-ينصب2

.عن.الكرةيخابةبائياء!س--

،ة؟اخرتمبعمهإآاتصاا:نعالىالدأ-تونحو

.17اضرا-)

يخاسةالراورفعهوعلامةمرلرعمدأ-اة.حهحصتهـا.

صالم.ص!كرجمهءيلا!هخعمهع!-

.11)الرصر-":ءإء!ه.ئم!نذ5:نعالىوتوله

نياسةالواورفعهوعلامة--يىءوص-.---ا:حههـا-

صالم.مد!ءحمهءلأسه.انمصةكل-

.0011)النرة6-عفكا!-(خترة.تعاراتوتول

لصهوعلامةسصرببها-سرا.ت-صهـ،

سانم.مذ!-!تلأط.النتعريابةانيلأ.

-حلآصضصأعرآلته.لمضةنمإر.ا!وتول

على"باورمجراسم:"-!ح!فىآ.ف،9"ةلبا

سالم.مذكرس!الأنهالكرةعريابةهابص!.وعلإمة

لى()كلى،تألثاطهاكالالمالمذكربحت!بلحقس

أعو-تلثها.!الاالمذكر!!وطضرتتض

سمت؟ا؟باقيو!فعت،بهملحتتداعر!إكل!ا،

لرر،د،عالي.اوئر)لألفاطاهلأ!ومن.ءبالاوجرت

أهـتب-،اىهـعضدائعقرألفاطصنرن.(هلرنه

11الاالمدي-لحمهءس!يماكأ.عىعفب-.علهرن،

.("حملوث1-.صعلأو.عابلوت.

الد!-!ء(ضفإداالاةإمدكرصطثيرحذف

كلراكت!سئاسهفا-يىبخدهـ،،نه."بىتأتء

الم!دحا-إحامهخدهـصشب:-أص!دل!

الإعالةا-حاخدهـء!ذخكتاةث-م!حمهتلهتنن

116-ة؟-،سةحنواا-فإ:،اتأتهلحه

ت-أ؟ن!ءلعهعلإمة؟ص-نيثاإتاصس.هـ.حنة

اصررحرت؟.ساة-مذيمجمه.لأ!هخحمة.!

.،ثسلإنيانأكيائلإهـ!ة

لاح!هاانلاثالإعرا%حالاتبهااسة؟بةر

ز؟-صهتاة!ءت-؟.-.كثحدر*



!إفرآنجيمفي!!إليزمقفياقآإييماإ-
فرعية!لرمات
!كلا!

الأسماءي
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جر"أونصب"ؤاحدةحالةفيمنهااثنان

السال!المؤتتجمح
الصرفمنالممنولح

تود!عا!تاءأ!ىآبإدةلىاتيلسآف!د-ىسب

الثت!.عرديالةذالفاحضدانثصهـذيمص!حيت

(11،)مردفاق!آصتيدتكأ1!ت.تعالىاللهفولنمى

سزلثجمعلأله؟الشتحةص!ليابةائكسرةلصهعا،!حة؟سصو!إرأسرحنه،،

ساأمزنثحمكعلأسه"غالكرنصهوعا،مةمصر!دهأمنعرشلات"-!-ء.

3(.)المص!لخت"آأ%ع!بلإومنهء-ت!خالملآا.لعالىاعطلضر

(22تا!أدص"!آز!آلأآؤتمحتبآنسححو.!بت!-ض-

عرلياسةالكرة!بهمة3مفوهـوعابهمتعوأ!،.ت-ص!سهختححتاسرر!

سالنثكشحصر!،لآ"اخمخش

سيهاوأسسالىاالمؤنثبحصر!تلحقكلماتمكاكأالاالمؤنتبجمعيلحتىما

أص،ءأو،عايات،ب!كات.مكلآشخاصركأسماءانجمعبهذاسمي)2(ساآر.،ت(1)

."2تش!شاا"ةلثلىض-أس

6،.الط!تأ"خمللمحتأ%د!؟.را.ت!قالله!حوحو

لحمحملحقلآله؟الشتحةعنلابةأممسرةالصبههوعا!سةمصحوبكاصانخر!:ت."ث

3!الكوموالصرف

أضخخا!االأ؟اعحدخا-كبعصنى!،حث.!-1ماء-فافثيحم!لأالذقي3الااومدى

تادالكسرلاو

،ص!!اتات!تلاس!اا-إهـصأ!!ثاص-اسرء-ي!سيخصص!فلاالذيالاسمإعراب

شرطةاك!-سءلياكتحةساض!ألهلملاإ،3تورر!!ص!اشولصارفغاالمشدكأخأوالطاهرة

؟(4)اهـ-"تقيرسكلخيقيألإلققلحظنقدأت!ا!اللهاتشضيطئصاثإلأوأ،الهـ"يعرفألا

اشيريبر،!!آحفلأله"أحم!ةلامحروراسم،:"آخيىف

---"ح!وت!اىاللهقوتنحوةأممصاصباسةطاحنتحةض!فإنه!!كتهعدمحالةفيأما

اححص!ثص-لحمزثلأ-اسكرهاعرجاتلنختثوص!!أ-اهـابآض-!86(الاءأبنخآ"

(06ايىتأ"صانعهصدثآإلمح!-ترءش!ت!شلاشهك!آاف".تعالىاللهقولفيوكذلك

!سفشالم!!رقلةكمايتعالآسه"غأحصاجرهعا،سةو!شتجرمعطوثاسمتمضس!-!!:آاف

أكالاإطاثهـثص-عةمسوالآصاافيكاتاص!-ير"اأن.للاحصآء"يتئهتهر"وهوافى!

أرر!غ!اتشسالكص!ينمحة"أل،علينهادخلت

)الصرفمنيمنعومما

الحرفس!المم!خ11

أو3!؟ررف!هـ،هـ!يم،لكلطلمحىفيتدح!اءصرالمؤثالعل!-1

ننةط!اصمة!ا:سكلالمعى؟طأطنطآ!س-ة؟صاحة!ءحا!،ا،ض!

1171ه،ء11يمآ"ص،إءلىتتنآأ2وخلضتة".تعالىاللهقولنحو

لألهالكرةصسيابةال!متحةجرهعلات؟1هـ"إدى؟ضص؟ا-".كأ-إ..

ا!-ثاسء!حر

691.عمران)آليت!فعاانتلإىليثاصزحتاصيتأ؟زات"لعالىالونشولو

لأف31-د"عرلا!الضتحة5ص:عا،كسةء"أطب"اكأوشى-2!-لألم-

أ!!اسكأ!دح!

أسماءويما!!!،ك!هـاهـضعسالعلميكونأنأقيالأعجيالعلم2-

وطود،)خمد!طو!م.أر!ةعداأعججة،ال!صأتساراشدذوأا""ا،ب

وحاءتاخثغخما،طصصص:لكم،دأعحوجارطولإلوحأط(،ضب؟?!ض

عا!الأعجهصاا!ل!اكارحلوطيساكرسطيا؟ثأصءنا،عا!ء6،ذ.-!كأ

نيض!خ!خضسا"دعطلىاللهخرا!دحرالصرتكحسطاباضسك!ا-ص؟زربر

بالةالثتحةهصصوعلامه"ت!"ور!ا-سمر"هـ9(2:الدقسالىضر

ا!رثاص!!د-حهالأورأح-!ذ!اض!

!لعلكحسرثحوتلمخلالمركب3-العلم

ورن:د"يدعا!أقرأ،هررعا!أحمدملالنعلردرعا!يكورالدقيالعلم4-

تنغل.وردعا!وندمر!ينعل

!عدلانكأ!اد،!ضار،"ليلمثلآحرهفي"ولونأل!هـ1افى!يدالعل!ا-3

أالتربا!""تآييهأسأ!لدكىآزمانضو".تعالىاللهتوللحر

عرلالةالافتحةحرهوعلامةمحرورإليه+خسافهـار.ثا!"اد\/1

.ثا!رأ+!!لمهحوعالأسهدطأممما

صلرووعفعل!زنعا!عا3حل.فغلوزنعلىيكونالذيالعلم6-

.مخمص،حل!!.!ى!خافصاضإ

ظاعل،رررعا!عامرأححلها"ف!ع!صشعلإلىحاكل*!!ا!ض+ور-!ص!

فعا!.زن5عال!ى-ءإر!--أت

الصرفمنالممرعةالصمات

عصد،ع!ار،جرعان"نلفحلانوزنعلىالمفة-ا

أحرصأكه!،،أعلمأحسر؟.منلأققلوزنعلىالصفة-2

86()الاءبنفآ!بآخح!!تخنرأ.نعالىاللهتولنحو

مصرعلأنهةالمتحةجرهرعلامةهـ"الاء!محرررأسر،"أحنف

الصرفس

(53)الأل!ام؟ل!يريىيآياغتتمأدنة"أنبنقتعالىللهاقولو

حوعد5الأد5،النتحةص!هوعلامةالاءأب"ورمحراصم2!أعلمفا

الصر!س

تعالىاللهقولنحو(.أخرىجمع)وهيأخرلفمظ3-

أخر"ضأتاض!فجذدلمنضرغنىأزنرلحتاكاهـم!؟!تمش!

0118القربا

سورأتايخحةحر!وعلامةمحرورةالأيامصةهـ"أخر!

الصر!سوع!ىالأ:كا؟الكسرة

شئ!تل"أوئقالوزنعلىاليالصنمة-4

شلىثضحل:"،!خرش!"نالاتف!ثرد؟عا!حجتىىومي

أخعح!دأزأ!تارآتمنتخ!اخايملتعالىاللهصو!نحو"تى"

(1أصاطرؤزلغ،ؤفقتضثتى

طاخنعت!!سكأ!اإأخيخةدصماتؤزتغأ،ؤتلت،هـ!تئى

عر!ه!وز"-إ،"ننتوالطاحى!هوالمحه9،ض"لىالمثدره

الصر!مرعهمسولأ-يا،الكسره

الصرفمنالمموعةالأسماء

المثتمورةالأسثبأل!المهيالاسم

"فشرطد!صف،فصشي"لحو

11اسننفغتإصبأشرتز"تصاقاللهلشريىدأث؟

:علامة!!خإث!هـالمدأصرلمح!اهـ"138الررلىا

المرثكسرخلىالألهطةالمندصالح!رزر!عه

اصلأكهـيغاسلمازءتسآتظ-و"حعاناللها-حرو

محر:را-"توتلآت"916احود!ننترث!آ

اعح!!:صرلموعالألهدطالمضدسأخم!ا!حرعلاله،لالاء

،ءشآ:بر!عبرت،غ؟سدآ"ئلممدودةنأنجثألفأو

برآلتبمار!دص-نهرثا!!هـ(/1تحا،-اس!لقرنحو

!"مر"!؟كأساسوبآء"أزت"12"ا!ر:"ببآء،ؤ

مرس!حوعالأرر،الكص!ةس!بأخكضاص!هعلاكتض

الحموع!سنهىصيغة

حر!ان،)اص!(ت!ب!داتأخ-هـلعدحمر!كلهي.

لساكنسط!؟:اجصنا،نة:أ"عرامو.حدرر،نرفكأوا

ثل"كأ،بش؟إ؟مصال!!!

لذنياآ-لتمآءرشارنقذ8تحالىاللهقولنحر

(5"أالملكصئييض7

سالةالمتحههصس-:علاهءدالى:ىشساسمهـ"لسسر"

ال!رتسصسرثلأده،الغص!ةعر

ص2ش!-ص03ءت.-الة،نجغمننإلى1نعالىوقوله

(13اصأ"ونمني!ت

ص!"بلخرورا-"نلننل!.!متصاتصر

صمصوعالأنه!الكسرةهـ!دا!ا!خحةاهصص!كأ!!د

ائث!ر!
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أ!لمحهما

!ناثنط

إ
الغمسةالأفعال

".المؤنثةالمخاطبة"ياءأو"الجماعة"واوأو"الاثنين"ألفبهاتصلمضارعفعلكل:هي

."تفعلين/تفعلون،يفعلون/تفعلان،يفعلان":مثل

فرعية:بعلاماتالخمسةالأفعالتعربإعرابها:

الضمة.عننيابة"النونب"ثبوتفزفع-1

الفتحة.عننيابة"النونب"حذفوتنصب2-

.السكونعننيابة"النونب"حذفوتجزم3-

فاكل.رحمحلفيالسكونعلمبنيمتصلضمير":المؤنثةالمخاطبةو"ياء"الجماعةو"واو"،الاثنينو"ألف

6(.الرصا"يستحذالنل!ثئخرؤآلئخم"ؤآ:تعالىاللهقولففي

الخمسة.الأفعالمنلأنه؟الضمةعننيابةالنونثبوترفعهوعلامةمرفوعمضارعفعل:فايسثخذافيا

فاعل.رفعمحلفيالسكونعلىمبنيمتصلضمير:"الاثنينو"ألف

3(.)الزة"ينمقونززقتهتمؤجمضالضقؤةآؤيميمونلغتببآئؤجمنونلذين"آ:تعالىاللهوقول

:"ئنمفون-ئقيفون-"يئرجمئون:منفكل

الخمسة.الأفعالمنلأنه؟الضمةعننيابةالنونثبوترفعهوعلامةمرفوعمضارعفحل

فاعل.رفعمحلفيالسكونعلىمبنيمتصلضمير:"الجماعةوإواو

2(.،النرةا،تقغفوألنؤتقغلوألتم"قإن:تعالىللهاقولوفي

.جزمأداة:لم"ف

الخمسة.الأفعالمنلأنهالسكونعننيابةالنونحذفجزمهوعلامةمجزوممضارعفعل:"تاقغثوأ"

نصب.أداة"و"لن

الخمسة.الأفعالمنلأنه؟الفتحةعننيابةالنرنحذفنصبهوعلامةمنصوبمضارعفعل:"تقغثوأ!

فاعل.رفعمحلفيالسكونعلىمبنيمتصلضمير:"الجماعةو"واو

33(..أالنل"تآئرينتادا"قآتطرى:نعالىاللهوقول

73(.أمود.آلئيما"أترين"أتغخبيز:تعالىوقوله

الخمسة.الأفعالمنلأنه؟الضمةعننيابةالنونثبوترفعهوعلامةمرفوعمضارعفعل:أتغخبيزلما-إتأمرينمنفكل

فاعل.رفعمحلفيالسكونعلىمبنيصتصلضمبر:،المخاطبةو"ياء

الحمسة:الأفعالإعرابثروط

:أنلابدالسابقالأعرابالحصةالأفعالتعربحتى

مضارغا.الفعليكون(1)

.!المؤنثةالمخاطبةياء9أو،،الجماعة!واوأو،لمالاثنينا"ألف:الضمائرأحدبالفعليتصلان(2)

الخمسة.الأفعالمنكانإذاالمضارعالفعلإعرابراجع*

.النونبثبوتيرفعحيثالرفعحالةفي

.النونبحذفينصبحيثالنصبحالةفي

.النونبحذفيجزمحيثالجزمحالةفي

ج!



لؤآض!!إيتي!!!يخز"قآإييماإفيا!
صيا!عل

91

الأخرالمعتلالمضال!الفعل

"."هـافالياءأوالواوأوالألف:وهيالعلةحروفبأحدآخرهينتهيمضارعفعلكل.هو

عهانوأ

".يغشى-يخشى-"يسعى:نحو"ب"الألفالآخرمعتل(1)

يتلو".-يرجوا-"يدعو:نحو"ب"الواوالآخرمعتل(2)

".يغني-يجزي-"يهدينحو:ب"الياءلماالآخرمعتل)3(

الآخرالمعتلالمضاناالفكلإعراب

باليا،خرالاالمعتلا!لضال!الفطبالواوالاخرالمعتلالمضال!الفطبالألفالآخرالمعتلالمضال!الفكل

.(1)المقدرةبالضمةيرفع

.المقدرةبالفتحة:يصب

العلة.حرفبحدفويجزم

ؤ!ز-تكايحثغىتجآءكتن"ؤأئا:تعالىاللهقولنحو

\،."أعبر"8-إ،؟:/،تلخىغنةقآنتلإ.خشى

مرفوعمضارعفعل،:تلخى،خشى،"يخمعع.منفكل

ظهورهامنمنعآخرهعلىالمقدرةالضمةرفعهوعلامة

إ.)بالألفالآخرمعتللأنه؟التعذر

ؤلآتيفوذآغنكتهـنحتىللأ"ؤ:تعالىاللهوقول

012(.البقرة:اجمقتفتم!تتيغختىلتحتركل!آ

نصب.أداة:ا-ف،

نصبهوعلامة،لنب"منصوبمضارعفعلالأ:يح!-و+

بالألف.الآخرمعتللأنه؟المقدرةالفتحة

جمنتر!وأتوالذيىاجحت!ؤا:تعالىإمتهقولث

9،.الا.أ!غقتهتمخائوأضغقاذزئةخقمهو

وعلامةالأص!لام9بمجزوممفارعفعل:اصيض-ف

معتللأنه"أ2(؟"الألفوهوالعلةحرفحذفجزمه

.!اخ!تتىوأصله،لآخرا

.المقدرةبالضمةيرفع

الظاححرة.بالفتحةوينصب

العلة.حرفبحذفويجزم

ذاليإتىيذغه%!ؤآلئة:تعالىاللهقولنحو

125.أيونرآل!ئو"

بالواوإ.9الآخرمعتلمضارعفعل1(1ف"يذغه

منمنعالمتمدرةالضمةرفعهوعلامةمرفوع

الثقل.ظهورها

ذوييمات"ينألذغزلن":تعالىاللهولول

.411.الكهفأ

لن،ب!منصوبمضارعفعل:أ"تذغؤت!

.آخرهعلالظاهرةالفتحةنصبهوعلامة

آلئه،ذولطينتذعؤلآ":تعالىاللهوتول

.(601أبون!:

الناميةلا"بإمجزوممضارعفعل":تذع9ت

معتللأنه؟العلةحرفحذفجزمهوعلامة

.،ندعو9وأصلهلآخر،ا

.المقدرةبالضمةيرفع

.الظاهرةبالفتحةوينصب

العلة.حرفبحذفمويز

لمايتزتحىتةرتاصئهلذىإآ:تعالىاللهقولنحو

18(.اليل1

الضمةرفعهوعلامةمرفوعمضارعفعل":صف"ث

الآخر.معتللأنه؟الثقلظهورهامنمغالمقدرة

تمؤئطآآخذئحئمتىيةآنقتل"ئن:تعالىاللهقولوفي

.(01:!قونلنااأ

نصبهوعلامةب"آن"منصوبمضارعفعل":ف"جأتى

.آخرهعلالظاهرةالفتحة

ققنيتابممقغآل!غيريثت!ؤتن!:تعالىاللهقولنحو

85(.ع!راناسأيتة!ئقبل

جزمهوعلامةتنلما9بمجزوممضارعفعل:جتترب"ف"

وأصلهالآخر،معتللأنه"الاءإ؟وهوالعلةحرفحذف

"."يبتغي

النملنولح

الجزسالنصبالرفعا%ساب

بالألفمعنل

بالواوسنل

بالاءمنل

رةمفلىضمة

مفدرةضمة

مفدرةضمة

رةمقلىقحة

ظامرةفنحة

ظاهرةتحة

الألف""العلةحرفحذف

الواو"!العلةحرفحذف

الاء""العلةحرتحذف

والحلاعة.الكلمةآخرعلىيتخيلولكنهبهينطقلاالمقدرالإعرابأن(1)

والاء.والواوبالألفالآخرالمعنلىالفعلىالعلةحصفسلىتدلالفعلمنالأخيرالحرتحركةفإنالجزمحالةفي)2(

الثلاثة.حالاتهفيمقدرةبضمةيرفع:الرفعحالةفيص:المحذوف

الثلاثة.لاته!ةا!لبرفبحذفيجزم:الجزمحالةفي.""الألفهوالمحذوفالعلةحرتأنعلىشدل".لجخحضف".فالفتحة

بالواومعشلأكانواذا،ماقدرةبفتحةينصببالألفمعتلآكانإذا:النصبحالةفي.إالىاو"هوالمحذوفالعلةحرفأنعلىتدل":ف"تذخوالضمة

.ظاهرةبفتحةينصبوالياء."الياء"هوالمحذوفالعلةحرفأنعلىشدل":ف"ج!تهبوالكرة
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فعاللأاها6لبناا

ا!ئظنج-

اوحالةالكلمةآحضدو!ر:!

الماضاالفمل

الثتح.علىوينر-

ثبء:بهيتصللم-إذا

شتااصش!تاعثةأكىشآ".تعالىاللهقرلنحر

به:انصلتإذا(و-

التانيث.تاء-

.،زيئة.9ثفينتبخ"شأ:تعالىاللهترلنحر

الائنين.ألفأو

،.آل!ثثخرةداقا!شلضا:تعالىاللهفرلنحو

.هأغىانحرام!تدزالنشحيكونوتد-

به:اتصلتإذاالسكونعلىويبنر--

.ث.ت.تالفاعلتاء-

."علض!تمأتعتت":نعالىاللهتولنحو

.النسوةنوناو-

4.نقعابإ-2فأ":تعالىاللهتولنحو

الفاعلين.ناأو-

."وززإعك:وخغا":تعالىاللهتولنحو

به:اتصلتإذاالضمعلىوينر-

الجماعة.واو-

005.وغيئوأءاضئوأائذءتاإن:تعالىاللهقولنحو

ا،.اصووشانحرامقدزالضميكونوقد

التوكيد.بنونمطلئها--يؤكدلاالماضيالفعل5

الا،مرفكل

الكور.ع!طويبى-

نبلهانصلتأو"الملآصصج!!5ثبءبهيتصلىلىإذا

الوة:

.أحذاآلتةخر!ا.تعالىاللهتولنحو

لى،أتص؟ض!حذ-؟01،ت:"ابم.،ضصآء؟آأ

-"نت-:-شنمىسا-.ص!؟افإف!فرو

-.مصارعه7كا!إراابهـلمح!علوير-

اراخمة!افعالىا

حرالأ،ت-أ.سهاشمتمصاكأتممدكا-وهي

"تلزعز!:هـ!ا.نعالىتوله

خا،تاصء!...-".عةاصاو10أو

؟-شا!!-..تإمرالمحاكنة.با.أو

؟ف:ف،

ح!19مظكارإداالملة!حذهـصسعلويي-

-ضضف!.لهنصاراشأ!فيبااا،ل!"يب

ح!-".

::"أصسبا-!!أذث"ساىلهنرنحو،الواواأو

.فا!-هات-سانعىتا:تعالىلهتونحرالاء"5او

مفارعه.بيجزمماعلىالأءساالفطويبنى.ملحرظة

ءجاشعبدحاإذا6ت"لترمحاشعهأمر،فعلىف.ف-"

،.ينها!أةبكرذ

-ائكو-بسءمضارعه!لأذ؟ائحكونعاببنيفهو

كبهد!إدا،جدهـد.عضارعه!آ:ث.وكذلك

.يذباهاةيغونجا:م

حدهـ!-ءمضارعهلأنائنرن.حدفعلبنيفهو

النرن-

الجماعةواواوالائنينألفبهاتصلتمغارعفعلكلهيالخمسةايافعال"

وتكتين.-تكتبرنإ--ويكبرنتكتبان-يكتان.مشلالمخاطةياهأو

المغمالاالفكل

ص.-ح!-ع!!.!يرا.لإع!!اب.ضرإءا!صا؟بإ.لأ!

.ذاكرنوثي!اتصلت

ة.-!.--تمدآب.!..تعالىاللهفولنحر

."--صصنشتآ؟.

التو!حفنرذسهاقصتإداائض!عا!يم؟

"ثنيب؟خمنىو.تعالىلىقىصحو

.!بعضس-آتأتجتء.!ا.نعاللهونر

شد-ستمهانق!عاءالمضارسا..دث!طصىر
-صسءصاماء

عهمضحمرسةويتممتعاض!ذثت"--س!.-

تد!ات.أ:.،ار*نمص-ثا!ا!14خ!ت-.-7

"ر*نصاثا!رعمصاكاداإ.".---بىا؟،-.

سردالأر؟بوبنامصث-ي!-نرإسص:حه

وأ-،الإثاهـأ(لفكههـا!*خ!،.-%5-ت-

ا.ضش.ب،واخف!تنعافأس-ترفيججر"بت

أ.!لهححغت!ء.؟وعنس..س،غرؤ7عر

"لتعلفوننة-9-هـ!

هـ

"لتعلفونتن"

إ

.--.لأسه،تاعرت.نرالفعا!يهعلامةمدس!ا.ات

تلا"تا:2-ءههايء؟-01هف!خلى؟.خمةاا-معاالأا

لنح!،1ت9الأ2-في.تقالر

ن!"لتعلفوا

إ

لن!ء.009ثات!،تكةاصأ؟.ح!فتث

--صهـ-."لتعلفئ!1

إ

عفت05

!ص!.---.?.،؟ععنت!،!ص!؟ن!تا

---:لص7إ،،صا..لرس-م!(ءلعاا!مم!.؟
!ص-ءسء-

-!!؟"-،-ر*-*.،تسء*:..ا-االأتا:تر*امحلهية

!فصرص!،-كا.-تتصحر:حيلأكأاو!.س.؟.ت

نجص!شر--ص.-وعهرلهخالىتختي

م!س-اننصا.سأرتاعلأممصةممحوصه

سركبدإ-بانصاكهكىر
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سماءلأا!نئءلبناا

المكىا!إعرلادليعراللتار،،"اللذا!عداالموصولةالأسماء-المئنىإعراببانليعر"هاتان،هدالى9عداالإشارةأسماء-"الصمائر.وهيفالأرشاخمبكيهةأسماء،صناك

ويم-طهمااعك!ىالآحروالعحسفيصساعت!!همابعضخممنذ"مذ،9فضمذ"مذ،إذ،الآد،،حيث9.مكلوفالظرلعض-"أي9عداالاشنمهامأسماء-!أقياعداالثرصأسماء-

الضمائر(1)

غائبأونحاطبأومتكلمعا!يدلمبنياسمالصمير

رةلإلثمااأسماأ(2)

إل!ه.لالإشارةمعينعا!يدلمنياسمالإشارةاسم

لمذكراالمفرد

لك"ذ-اكذ-حذاا1

نعالى.اللهفوللحو

إ،يعطفو!لآيزئم"كندا

تجتث.أئثد"

المذكرللمفرد

"الذي"

نعالى.ألنهتوللحو

تخاجمتفضا!آحدف"رتاك

والمؤنثالذكرلجمعالمؤناورللمثنىالمذكرللمثنىالؤتتةده.

(ولئك"-لاءهؤ""ماتان""انكد""تلك-هذى-هذه"

نعالىاللهتولنحو.نعالىاللهتول!ص:تعالىا!نهترلنحصت-!"؟ف-؟!أإن.تعالياللهبرلنحو

لخئرنءلآعة"إتا.فآنتتى"إخذىبرقنانا.ا!-لألكخق!قذأتةتفك"

تايها""لآ"ب"آلغاحقةؤحخدد":نحوالعاقلغيرللجمعيستعملكما

ترفذىغتىاضيا-ا؟زنائما.آلأؤيلك"إ،تخرىالألقر

نهم"رالموصلةأ!لأا(3)

.الموصولصلةتسمىبعدهجملةبواسطةمعينعلىيدلمبنياسم:الموصولالاسم

للمكان

11لكما-ماك-ما11

نعالى"اللهنولنحو

نضؤبئو!ا.آآنئبىلكحكا"

قلالطلفيرغالباالمؤتتأوالمذكرقلللطالإناثلجمعال!قلا،الذكورلجمعالمذكرلشنىالمؤنثةللمفردة

المؤنفأوالمذكرجع-مثنى-مفرد"الللأتي-اللاني""الذين""اللذيناللذان""التي"

""!")منتعالىاللهترلنحو:تعالىاللهقولنحو:تعالىاللهتولنحو:تعالىاللهقرلنحر

علىللعاتلاستعملتوربما.العاقللغبرالتعملتورلمايرببقلئيزآ"غتيهتما.أتغتتآذ-ء!"كر"طآخلأتا،آلذيم!أليتااقزخقاا.آخصتتتؤآقتى"

الأصلبر:تعالىاللهفوللحوآتتجيفبىاجمنميآيببقالذارآز"

تعالى.اللهقولنحرغنىبضحئبىض"ؤجمتفمقاذوفضا"

"-ء-.أزتع،

"ل!3!طا،.أل!حخرنا"ءطش61!أ(دا)

للثاية.يثر!اياولىجملخينبينيربطمبنىاسم:الشر!اسم

مبتدأمنهايعربالذك!

هو:"مر-ما-مهما"

،!ششذلمضرادزةأتجمنقايغمل"ؤش.تحالىاللهفرلفني

،آتدي!ص،كستبثتيضائمييجةقرأحتت!م"ونآ

نآننا".نقضا"وتالرأ

محلفيمبنيجازمضر!ايم-ضقضااقآ"تن-منفكل

بتدأرفع

ظرقامنهايعربالذلم

أين-(لى-إدما"هو:"مى

كنئتما.قاأيننغ!سص"زفزنعالىاللهقولنحو

ظرتنصبمحلفيالسكرنعلىمبنيشرطاسمف"أتنا.

.سكان

لاستفهاوا،سماأ(5)

.للسؤاليستعملمبنىاسم:لاستافهاما

مف!ويأمنهايعربالذدلأحامنهاي!ربالذلم

في"أ".هر""يمشما.هو

صخخآآلآفنةتذغراكاآتا!نعالىاللهقبرلنحو

نخم!ى-اآ

منصوبمقدمبهمفعرلجارمدئرطاسمف!أيا".

.الظاهرةالفتحةنمهوعلامة

ف!ليةجملةبعدهاوقعزاإماأكر-كيف-أين-متى-ما-من

تعالىاللهقرلنحرأس!(-).!الظريخةعلىنصصمحلربيعر!فإلهالمكانأوالزمارمعنىفيهفمامرفوعاسمبعدهاوقعإذامقدئاحبرات!ر!

نذقئر!""تآن!كتذاتتى1تققز"،آأيمت!،تقيهنيما!آتوئمأشاق"،لذتحركطآتةاضأؤ"نعالىىاللهقوللحو

مح!لفيلحص!ف!نهالحالمعنىفيكارومامكانطرفلصىمحلرمىاشفهاماسمف"آين،:،ءص??"-!...ذ
..-8رلدلي!عذايىكان"ل!ح!!-"!

يغاد!زتئتقغل،كي!تعالىاللهترللحو9"كبفالحاليةعلىنصب.مقدمحبررفعمحلومنياستنمهاماسم"!خبم!ا:إ،"فتى"آقي"،"،"أتا!"،أص"أس!لكلى

(!-ما-)صبهلاممحويعربوالباقي

ملحوظة"(.12عدا)ما91إلى11منكأ.الالأعدا!)6(

ياطلهاعلنبتيالجراوالنصبارالريعصاضعمنموضعنيالسابتةابخةالأسماءوتت)ذا.بربين-كازليل-إذ-ا!ن-أص-حيث:منهاركبرماو!الطرلمحعحر71(

ف!موتمهايتطلبهماحبجراونمباورلععلنطنكوفيولكنآخرهاضكلفطتببردوذعلبك-آمين-أف-آه-سرعان-شتان-قيهات.الفعلبمعنىيسنعهلمياسماطصعلاا-ا)9/(

لجملة.احيئ-إيه-كه-اسص-



-أ!خمهطص22

الف

أوالغ!لخطاباأوالتكلمبواسطةممينعلىدلهوما4الضمير

مقأوهوحرفينأوحر!على

تماللمتكلمكانماوأعرفه

الكلامفيظاهروجودلهليرالذي:مر

لآتي:كاتقديرهاتقئأصصصشلىيثوباى

!ض"ؤأضتاؤآنة.ئؤأتات9:لعالمطألنهلولف

.إهراحاوأأ،هو"أما!.أي(،(صحهؤ

لرنجثا""ؤآلتيآخصحتت.تعالىاللهقوروفي

فرجها."هي"حصنتأ:أي19(.لى*ت)

!ا!ف.ادفيما!بخيكزأنجدزتأخق!:تعالىاللهقوت!في
!هلأ!ص"ربك"أت"اعبدأي؟9"ا-ا"آليين

غاثمخاهـمتكلمئبغامخاطبمتكلم.:ه!كذا

ياهإتاذإيثاإهونتأناأ

هاتاإفيتاإ،،إهين!تىأنحن

هماتاإكماتاإهمانتماأ

همآتاكمتاإهمأنتم

.!تا!تاىإهننتنأ

مفعرلنصصمحلفيمنىمنفصلضمير:النصىضمائرأعرات.رفعمحلفيمبنيمنفصلضمير:الرفعضماثراعراب

-...ءفاعلأ:أوخبراأومبتدأتأقيوقد

.منصوبعلىمعطوفاو،به

تعالى:قولهفغمي

علىتقدمإذاإلالهلامفعرللنص!المنفصلالضميريقعولاصصءص5

.24(.انرعاتأت.الما7لأآلأغلىرئ!صئمأتا!ققاذ

هـ"إلا":الفعلوبينبينهفصلأوالفعلصص-.

64(.الراتمةأ-فيأ".اجلزارعرناكأأتمتهرتررغرءآلئوإ

فقينولاللهن!الى:

صصص2(.اللد:أ/1ززبلبتل!آيقذابخحاأنتؤ"

5(.الناتحةأ(--خ.أت!متجىؤاياكتعئذإياك"*/

اححتتا،لذينؤبآلؤااثاغالأتغئذوأألأزلكزقضى"ة35(.النمصأ"،*ثخآلغيئونآئبغ!صضاؤتنن!يايتتآةانئضا

؟صصص؟ء7(.البمأ!لا!ت:آلأغقىئتييالأقيتج9

.(32ءالإصا51سص5ير

لمصصء/صص/ءصه(.الغدرأأأالم.-3القخرتطلعختىهى"شلؤ

34(.أصأء،جمبيزضتنلوأؤهدىلغلىاتاخغأؤإؤانآ..-

صص!صءصصصص،لمصصصا-شءصء.،4.النوتا!لقاليآفيخماإذآثنتنثايخىا

لإ-3!فاغئذشنصايىواسعةازضىانءامنوالدينا"يعتادىءصص

؟صصء!!!6(.البروجأالأ:ت:،!قعردغلتقا!رإذ9

.(56المكوتأ-/صءص

78(.أهودلكنم"أطقرمضتتتاتىهرلآءيقزمبقاك9

محلفيمبننمنفصلضمير":"قإتق"،أتإياالم"،"إتامنفكلمنفصلضميرف!إ:،ضرفتا،مى،كؤ،أنتما،أنت،شث،!ألأ،منفكل

مفعرلنصصمحلفيالسالقةالآياتفيللنص!المنفصسلنصسصلضحميرمبتدأ.رفعمحلفيمبني

.."7(.ابنر):أ(اهىمالتايئينزتجكتناآدغ"قالرأنعالىةاللهتولرفي

اثائحمأؤ!ؤائآدمالىقولهفيمامبتدأ.رفعمحلفيمبنيموصولاسم":ف"ما

؟خبر.رفعمحلفيمبنيمنفصلضميرإ:هىوه

علىمعطوفنص!محلفىمشىمنفصلضميرف"ائائحغ"ء
.-.ءإلا".بإالفعلوبينبينهفصلإذاإلافاعلايقعلاالمنفصلالرفعضصرأنواعلم

المنصر!علىوالمعطوف"،)إناسم"نا"المتصلالضمير-/ص،ص
31(.)اررفيهز"إلأيقلوخئوذ-زثك9.زتاتعالىاللهقولففي

.منصوب.فاىلر!حمحلفيمبنيمنفصلضميراهؤ9ف



لمحرفي!!!لاإلؤآضص-!وشهـإفياقآإعوو!!
موفموغاكونهف!بالعرقبشبهها!لبنيةسما،الأمقو!صة
لجلالة.الفظبعدالمعار!صص!
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للغاني.كانماثمللمغاطبكانصسا

بالز

فيميرمتصل

لجرائرفمماالنمبفهمائرلرفعاضمائر

أيضا:الجرضماثرميالمتصلةالنصبوضمانر.المخاطبكاف-2.المتكلمياء-ا.الجماعةواو-2.لاثنيناألف-ا

المخاطص.كا!3-.المتكلمينناء2-.المتكلميا-ا.المتكلميننا-4.الغاثبهاء3-.المخاطبةياء-4.النسوةنون3-

علييادظإذاأوالالمإلىمصافةوتأتي.الغاثبهاء-4وأخواتها.بإنأوبالفعلمتصلةدائماوتكون.الفاعلتاء6-.النماعليننا3-

باض!ف.أوبالإضافةمجرورةوتأتي.جرحرفوأخواتها.كانأوبال!معلمتصلةدائ!اوتكون

--

ص-حر.عيننادحلإداالاسمإليهاأصفإدا"إد"عليهادخلتإذا.لالمعلاتصلتإذاوأخواتهابكاناتصلتإداأخامااضعا-!ااتملت.دا

لحجياصصلآضميزاتعربمياستصلآصم!تا.تعربوآحواتها.مبيامتصلأضميرا.تعربوأخواتهاكادأوفيمبيامتصلآصميراتعر!

محل-فيإليهمضا!حرمحللىفيمبفيامنصلأضميرا:تعربلهمافعولنصبمحللىمبنيمتصلضمير:تعرب.ثاعلىإيعمحل

تحالى.اللهقولنحونبتعالىالققولنحوفي".إن"اسمنصبمحلتعالىاللهقولنحوفيأوكاناسمرفعمح!فيص7تحإلىاللهقولنحر

صت!في!كست"زتأتحرصب،زليئذقيتئو1أخواتها.إحدىأوخت!متؤتقذزيى9أخواتها.إحدىأتغضتغلتهمآ".اق-ير!احرك!أ

11وزراثؤؤحتغا)،:آلخر%ثك"شحتك.تعالىانقولنحوفيؤحيذا"-.تعالياللهقولنحوفييتخاتان،.وآستمسسلخششا

لةو!"قتئولآأحييمايقآتضزغلكلز"يؤتمضغئوثأتىزثةو"تذغاأزؤا!ا""ؤ!ك!ثقتةما.أزؤلأتجا"ؤئحمضإ.!شغئذركاكاو1!ل!

.إفضتفلفلآ9لأ.ؤألبجؤأثيما!3-تقآنتصير".ثرأكلغضفولذ!"آبيغضتيما-إخؤإتا"."قآضبحئم،.تقق!خه!شأت/-

تا،دفكاآغ!ميززتتا"يمطوكتئتاحتذا"ف!ضثر"آآ!لثإئآ""رغتذتن".تخت"تحاشا.!شأ!هـش!تأم!ا!!ففاأ!أ

."اؤتحعرغتالخق،.يآغقي!صمخفقغطيو،لغقى"آإئكإلأ-ئقسي!!هننحوتايغقلون".كانؤأيما؟"خزآتتخالكشتخط"اكا

منيمصلضم!صإعرابهامبيمتصلصميرإعرابهما"تؤآلا".صتحان"إنةوآلزخقن".توقيههآءكضاقإنةت!

بر.محلفي.إليهمضافجرمحلفيئؤصتذة".غقمهما!آثقاتؤءا!اازثتاصآثتتتر".منيمتصلصميرإش!ا-6

ربالمككلمياءمرفكلفيالمتكلمباء:منفكلؤآلمزتجا!،.آليآفوت"كآنه!ؤغدتخا".ئجرة".جمظقاكخاأءذا1.كاعا!فعرمحل9ب

فيأصبالمخاوكا!،!يىافيأصبالمخاوكا!!،زبيئ9لىمبيمتصلضميرإعرابها.مبنيمتصلضميرإعرابها:مبنيمخصلضميرإعرابها:صة!-؟لكلى

فيالعائىوهاء"غم!"،فيالغاثصوهاء،لميريك"أو،إن9اسمنصبمحل.بهمنمعولنصبمحلفيكاناسمرفعمحلفي"اكعمتإ.أبأضاعا!اءط

.الهمآ،تةلم"ناوؤأيييما،،،ؤأقيما!"أيخييما،.أخواتهاإحدىفيالمتكلمياء:صف!!.وأخواتهاكادأوأحواتها،ولط""يمتخاتايا،ث!-1أتأث

تا،"يالمتكلص!وناأ.يهتئا9فيالمتكلمبرنبالمتكلمباء:منفكلالمخاطبوكاف"،ذزيى9،"ئحنخفيالتاء:صفكل"تغئايرون1؟باحماتااوور

ميمخصلىصم!!عاأ:محلفيمنيمتصلصمبرفيالمنكلصين،،ونا"أئى"ؤختفت!"،وهاءفيفي"،والألفآحتمتخئم!"دأثزاتفياصكرةأ7!شو

حربحر!حرمحلفيإيى.مضافحرفيالمخاطصوكاف"إئآ،،وناأكلغمهو"،9فيالغاتبفيالحماعةوواونحانتا"،9""فآننرفلبالمحاطةرياء

ومجرور،"حار"ؤإطا.اتنا،اغفيالمتكلمينقيالسوةونون"،"كانوأتأ!ص-!-".1

إتقا،"إنةر،فيالغاثبوهاءمتصلضميرؤغدتتا":فيالافاعلين"بمثإ،ونا"تتختا":لىأضاعليرارنا

ضمير،كآثهن!:إنهممعولنصبمحلفيمبنيفيمبيمتصلضميركساإ:9رلعمحلفيمبنيمتصلححب!

نصصمحلفيبنيمتصل،إحدىأوىنا-رفعمحلمياالتعل!نإذا"فاعل

أخواتها.إحدىأوإن31أخواتها..للمعلوم

للم!معولمنياالتعلكانإنأ!ما

رفعمحلفيفتكون"اللمجهرل

قولهفيلصنل"لا"صاعل،ف

ملحوظة..(منطةعئالنا9:تعالى

رللحروللهصللريعجاء"نا،الضميرآنلا!طناوقدمملضميرف"نا"لطتر،.أ

للرفع.!!تكرنف!"نا"عيرالمتصلةالرفعضمانرأما.فاعللاترححلفيكبني

03"للرفعتصلحلا"لا"غيروالجرالمصبوصحانر
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صريحمبتدأ

أ!علهظحنن

العصعنالمجردالمرفولحهوالاس!؟تعريفه

لابتصباالرفع:عرابهإ

الىيشملوالمبتدأ

ظاهراس!

اس!معرب

211(.الزةأزحيض"غفوزؤآلئة":تعالىاللهقولنحوفي

.الظاهرةالضمةرفعهوعلامةمرفوعمبتدأالجلالةلفظ":آدتة"ف

922(.البنرهأ"قرتانلظققآ":تعالىاللهوقول

.الظاهرةالضمةرفعهوعلامةمرفعمبتدأ"آدظقق":ف

34(الا.اآليحتتآء((قؤافوهـغقىآلزتجاذ":تعالىاللهوقول

.الظاهرةالضمةرفعهوعلامةمرفوعمبتدأ":أثقيتجا"آف

تعالى:اللهوقول

233(.البافرةأكامقتر"خؤلتنأؤتذفنئزكيغنتؤايذاتؤآ"

.الظاهرةالضمةرفعهوعلامةمرفوعمبتدأ":ؤآتؤايذ"ث"ف

.(91الحعأ"خضقايئتحذافي":تعالىللهاوقول

معاملةيعامللأنه،لألفارفعهوعلامةمرفوعمبتدأ":افي"تف

".بالمثنى"ملحقالمثنى

.(01الحجرات.أإخؤةآ(تفؤجمئرنآإثقا":تعالىللهاوقول

سالم.مذكرجمعلأنهالواورفعهوعلامةمرفوعمبتدأتضؤجمئون":"آف

23(.أبرسفكبير((شتتخؤأئرتا":تعالىاللهوقول

الخمسة.الأسماءمنلأنهالواورفعهوعلامةمرفوعمبتدأأبو":"ف

إليه.مضافجرمحلفيالسكونعلىمبنيمتصلضميرو"نا":

الضمة.وهيالأصليةبالعلامةجاءالرفعأن:حظتلأوقد

السالم.المؤنثوجمعالتكسيروجمعالمفردالاسمفيكما

الأسماءفيوالواوالمثنىفيالألفوهيالفرعيةبالعلاماتجماء!

السالم.المذكروجمعالخمسة

مبنياسو

رفع.محلفيفيكونمبنتااسماالمبتدأيقعوقد

،الإشارة"أسماءمبتدأوقعتالتيالمبنيةالأسماءومن

".الشرطأسماءو،الموصولةالأسماءو

:لإشارةاءأسما

12.ة)اك"يخيهزتبلآتيتثآلكذا":تعالىاللهقولىنحو

مبتدأ.رفعمحلقيمبنيإشارةاسم":ف"ذالك

الموصولة:لأسماءا

"111.)مححد"زاذخ!مذفآختذؤأينذ:كأآ":تعالىاللهقولفي

مبتدأ.رفعمحلفيمبنيموصولاسم":"ألدينف

:الشرطأسماء

1123)الا."ييما-خرا!ئوغيغقل"تن:تعالىاللهق!لفي

مبتدأ.رفعمحلفيمبنيجازمشرطاسم"تن":ف



لؤآيخ!!ما!ثي!!!ليزس!فياي!إصإ!ح!

".الرثحفيهيعمللفظيعاولقبلهليس"اللفظيةوامل

".بعاملليس"!داء

.والمؤولصصريح

فممير

المنفصلةالرفعضمائرمنإلايكونفلاضميزاالمبتدأوقعوإذا

الغيبة.أوالخطابأوللتكلمكانتسواء

تعالى:اللهقولففي

.(061الرةألزجيض"آثلتؤاآتأ:أ"

مبتدأ.رفعمحلفيالسكونعلمبنيمنفصلضمير":"أطف

03،.البنرةأ"تحقدكئستثغشتخن":تعالىاللهقولوفي

.،411الماونةأ"لزاز!نآؤأشمختر":تعالىللهالقه!و

22،.البنرةاتغقموت"ؤأنئتمأنذاذايفيماتحغفوأ"قلآ:تعالىاللهقول

21،.الروجأشجيذ((خؤقرءانتل":تعالىاللهوقول

.3(0انر،ا"تقاليآفيخقاإد":تعالىللهالقوو

171،.النرةأتغقفوت"ه!لآتغضىئكثم"صئمأيم:تعالىاللهوقول

187(.النرةا"لكثميبايىخن":تعالىاللهوقول

منفصلضميرخن":،همخما،فؤ،أنئ!ا،أنظخن،"أتا،منفكل

مبتدأ.رفعمحلفيسبني
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(1الصريحبامؤولمبتدأ

فعلسع!صدرقيحرفمنتأولطماهوالمؤولوالاسم

بححصدهـالغمعلمعيتأولالذقيالمصدريوالحرف،بعده

هو:مبتدأيقع

مبتدأ.رفعمحلفي

18(.ثابنرةأ"لخغخثرتمئوئوأؤأن":تعالىاللهقولنحو

ونصب.مصدريحرف"أن":ف

نصبهوعلامة"أت"بمنصوبمضارعفعلو"تصئوئوأ":

":الجماعةو"واو.الخمسةالأفعالمنلأنه؟النونحذف

المؤولوالمصدرفاعلرفعمحلفيمبنيمتصلضمير

مبتدأ.رفعمحلفيتصئوئوأ""أنمن

خير.صيامكم:والتقدير

وأ""صومكمهوصريحمصدرتأويلفي"الفعل+ف"أن

"."صيافكم

.الكلاممنويفهمبلغمظهيذكرلا:المؤولح"إلمصدر

مجروزا.أوبهمفعولاأوفاعلأالمؤولالمصدريتمعوقدث،ة

علإ"دخلومامصدري"حرفمنيستخرجالمبتد!لفظإنأي(1)

25(.الا.ال!صا"تحتيروأحنرؤأ!":تعالىاللهقولفنمي

."شاتخير9والضعليةالمصدرأ!""منالمستخرجفالمبتدأ

لكم.يخرصبركم:الكلامتت!ديريكونمذاوعلىصبركمةهو

93()لصلتأخثيغةزصقلأآترفأتكايتيما!ءؤبق":تعالىاللهقولومثله

خاشعة.الأرضرؤيتكآياتهومن:أي

43()الأعرا!"آلتةفدلناآقنزإلأيختدفكتاؤشا"!تعالىاللهوقول

الله.هدابة!لا:أي

1237.النرةايخلتقزت"أقرثتغفزأؤأ!":تعالىاللهوقول

.للتقوىأقربعفوكم:أي



-أ!ئيمج!26

المبتىبيانفيسبقمبتدأكلفبمالفائدةالمبتدأمعبهتت!الذيالمرفو!الإسو:هو

يف!بىأوجملةالخبريقعوقد،مفرذايكونانالمبتدأه!والأص

مفرد

مثنىأومفرذايكونفقد،جملةبشبهولابجملةليسماوهو

تكسير.جمعأوسالممؤنثجمعأوسالممذكرجمعأو

912(.!!عمراد"غفوززجيضؤآلئة":تعالىاللهقولففي

الضمةرفعهوعلامةمرفوع""آدئةالمبتدأخبر((:ر"عضوف

.الظاهرة

91،.الحج:أخصتضافي"قذافي":تعالىاللهوقول

مثنى.لأنهالألفرفعهوعلامةمرفوعخبر"خححضاب":ف

74(.عران:أبرتغطيو"آتقضلآذوؤآلتة":تعالىاللهوقول

الأسماءمنلأنهالواو؟رفعهوعلامةمرفوعخبر":"إو:ف

الخمسة.

جملة

-

اسميةجملة
102(الحا"ا":-يمأخاصة.آشا:ا:آتخآصة":تعالىاللهقولففي

.الظاهرةالضمةرفعهوعلامةمرفوعمبتدأا:تخآشةأ"آف

.ثانمبتدأرفعمحلفيمبنياستفهاماسمو"قما":

الضمةرفعهوعلامةمرفوع"ما"الثانيالمبتدأخبرو"آتخآتةأ(:

آحطصة"آ"ل!اوخبرهالثانيالمبتدأمنالاسميةوالجملة،الظاهرة

"آتخآصةأ(.الأولالمبتدأخبررفعمحلفي

:أنواعأربعةمنواحدوالرابطبالمبتدأيربطهارابطمنلهابدفلاجملةالخبركانوإذاث!

الضمير:(1)

"."الثهاجلالةالانضاوهوالمبتدأعاىيعود"تجغل"الفعلفيالمستتر"هو"فالضمير72(،الحد.أتجغل"ؤآدئة":تعالىاللهقولنحو

:الإشارةاسم)2(

.!قؤهـ"آ!اش"لأولاالمبتدأعلىيعودإشارةاسموهوثالقمبتدألك":"ذاف72(ا!عراف:أختز((لكدالئقؤ!آؤيتاسق":نحو

الخبر:جملةفيبلفظهالمبتدأإعادة)3(

1.12،الحاتةأآتخآئةإ(تا:"ا.اتخآثة"آ:تعالىقوله:نحو

لاوح!هاذ4!!هـإلالاقبل!منوالنبئونأناقلتهماأفضل":!ك!يمكقولهرابطإلىتحتاجلاالمعنىفيالمبتدأنفسالخبرجملةكانتوإذا7ءإ

لمجيه.النبيقالهماأفضل:هيالحمد"ولهالملكلهلهشريكلاوحدهاللهإلاإله"لاالخبرفجملةالحمد".ولهالملكلهله،شريك



27إقي!!!إإلؤآنجيمليزيرفياي!إصإإ-

."زجموغقوزؤآلتة":تعالىاللهقوله!غقوز"":مثلالجملةبهتمتخبر!دأ

رفح.معل!فيكونجملةأ!ط

جملةلثدبه

ومجريررجافعليةجملة

-ي!اطا"آلأزضقتك!نجغلؤآلئة":تعالىقولهفىكما

تعالى:اللهدوللحو

1(.)المامخة"آلغقمينزلثيقيما"آتخضد

رفعهوعلامةمرفوعمبتدأف"آتخضذ":والفاعل،الفتحعلىمبنيماضيىفعل"نجغل":ف

.الظاهرةالفمةهو.تقديرهمستترضمير

منالجملةودثبهومجرورجار!بما":"ر!حصفيوالفاعلالفعلمنالفعليةوالجملة

خبررفعمحلفيوالمجرور""الجار.""اللهالمبتدأخبر

.تختذ""آالمبتدأ233(0ابمرة.أأؤتذفن"ئزضيغنيذاثتؤاؤآ":تعالىوقوله

تعالى:اللهوقول؟السكونعلىمبنيمضارعفعل"ئزكيغن":ف

الطننبن:ا(.ا"!مينؤدذ".النسوةبنونلاتصاله

جرحرف""اللام":!مينف"رفعمحلفيمبنيمتصلضمير":النسوةو"نون

،باللاممجروراسم":و"افى!فينرفعمحلفيوالفاعلالفعلمنالفعليةوالجملةفاعل

ج!حلأنها!اءلما؟"جرهوعلامة.تؤايذائما("آالمبتدأخبر

الجارمنالجملةوشبه،سالممذكر

للمبتدأخبررفعمحلفيوالمجرور

."ؤتل((

ظرف

مكانوأ()"زمان

تعالى:اللهقولنحو

11،نفال((منحمآدس!فللر!حبوآ"

منصوبمكانظرف"أشقل":ف

نصبهوعلامةالظرفيةعلى

فيجملةوشبه،الظاهرةالفتحة

خبر.رفعمحل
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الاسيهيةالجملةفيوالتأخيرالتقديم

أ!ئههآ

الجملةفيهااستخدمتالفصعىاللغةلكنويتأخرالخبرالمبتدأيتقدوبأنالأصليالترتيبعلىالاسميةالجملةتأتيأنالأصل

المبتدأ.علىالخبريتقدمرإذ،صلالاغيرعلىكثراالاسمية

وجوقيالخبرالمبتدأعلىتقدير

يتقدمحيثالاسميةالجملةتكوينفيالأصلوهو

التالية:لاتالحافيالخبرويتأخراتجدأ

:الصدارةلهاالتيالأسماءمنالمبتدأكانإذا(1)

تعالى:اللهقولنحوالاستنمهامكاسمأ-

6(.الانمطارأل!ريو"آبرتلثغركتانعتنآقييأتها"

.(21)الكهص"أخصتىبترتجرآفأ!

31(.المدنراتئلأ"بقذاآلتةأزاذتاذآ"

.(135عرار)ال"آلتةلأإدربلذآيغمرص!ؤ"

تن":،تاذآ،أحت،تا"منفكل

مبتدأ.رفعمحلفيمبنياستفهاماسم

يغضلأتض":تعالىاللهقولنحوالمئر!آسماء-ب

17-الرلرلةأ"يرةوخثراذزةجمثقاذ

تعالى.اللهقولنحوالالتداء:بلامالمبتدألىاقترإذا!-

.(901)بوسفا(آتقؤأختزلقذيىآلآيخرةلدارر"

"إنما":أوب"إلالماالخبرفيالمبتدأخصرإذا)2(

زمئرأ!"إلأشخمذزتا".تعالىاللهقولنحو

.(4،1عرارآل)

إتضا":وقو!ه(،12أموداسأفنتأإتضآ"!هـهقوو

.(01)الحجراتاةأإخزلحؤيئو!ا

بالخبر)1(.المبتدأالتاسخي!إذا)3(

)2(.بالفعلالمبتدأالتاسحيفإذا(4)

الأزضق"تكضتجغلاؤآلثة:تعالىاللهتوللحو

امم!91(.

لولأننا؟التقديمواجبمبتدأ31لجلالةلفظ"ف"آدلة

الجملةوتحولتفاعلألصار""خغلالفعلبعدأخرناه

فعلية.إلىاسميةمن

جوازاالخبرتقديصوجونجاالمبتدأعلىالخبرتقدير

المراصعهذهعيرفيمتقدقاحبراوجد!او!!ا:نكرةوالمبتدأجملةشبهافييكرنان()1

الحدت".تعالىاللهقرللحوأنزصطتقديمهنى:7(.الى!اقاداقزسلكل"ؤ؟تعالىاللهقولنحو

(،)الىومنغذ"ؤمرننلىسآلأص.!دمخب-الجملةوثبهومجرورجار!يكل"ف

.آاص".المفدرةالضمةرفعهوعلامةمرفوعمؤخرمبتداأقاد،و
جر.حر!اللام.هـيله

برور.اسم":"ألنهالجلالةولفط.المحذوفةالاءعلى

المتدأبررفعمحلفي"يته"الجملةوضبه:الصدارةلهاالتيالألفاظمنافييكونأن)2(

رفعهوعلامةمرفوعمؤضمبت!أو"آلأ،ض".6)اللر4آدذتضرأتى:تعالىقولهنحو:الاستفهامكأصماء

.الظامرةالفمة(010.ا!طتاآثضتز،هـأئن:تعالىوتوله21(،،

غيرفييصلحلأنهجاثز؟هنا"يثه"الخبرفتنديم.مقدمخبررفعمحلفيالسكونعلبنياستفهام":اصمأتتنف

دنه.الأمرشنقولأنا!كريمآنات.مقدمنجررفعمحلفيالفنحعلىمبنياصتفهاماممأئن،:وا

علامة.ومرفرعمؤخرمتدأ:اآتتقر63،اتعثمر:منوكل

.الظاهرةالضمةرفعه

الخبر:بعضعليمردضميرالمبتدافييكرنأن)3(

،2(.)مد،ئقآآلتائئربكتىأشا:تعالاللهتولنحو

رفعمحلفيالجملةوشبهومجرورجار:قفردبماغئىفه

.مقدمخبر

الضمةرفعهوعلامةمرفوعمؤخربتدأ:"آقتائفآا

.لظاهرةا

مضافجرمحلفيالسكرنعلمبنىمتصلضميرو"ها":

عردبصحلااذ،المقدمالخبرائئولهعلىيعودإب

لفطا.متاخرعلىالضمير

كقى"ؤتا:نعالىاللقرلنحوأالمبتصفيالخبرخمرإذا()4

،.(.انور:اآلئبين"آئبتغإلأآلزصئولي

ردعمحلفيالجملةوشبهومجرورجار:آلزصئراب،فاغتى

.مقدمخبر

الضمةرفعهوعلامةمرفوعمؤخرمتدا:،و)آئبقغ

.ةالظاهر

!أ!ر!7:مثلاب!وتأضىورربمهإلاالمبتا-أئعر!وأمبتدأ،يكونأنيصلحمنهماواحدكلأيوالتنكيرالتعريففيوالخبرالمبتدأتساوىإذا"المعاملة!الديننحو(1)

دلك2يريدلاوالمتكلمايامرلاختلطالمبتدأعلىاخبربتقديم"الدين"المعاملةقلناإذاأما،الخبرهياف"المعا،،-ا،المعاملة

ذلكيريدلاوالمتكلم،فعليةإلىاسميةسالحملةوتحرلتفاعلألأعرب؟اخرناهلولأتا!التقديمواجبالمبتدأ"افافعليةجملةافيكانإذا!ينتصرالحة!إ:نحو(2)



لؤآي!!!الثي!!إيخوجم!فياي!إع!!

والخبر!المبتدحذ!

92

جوازاأووجونجاأحدهمايعذقوقدوالخبرالمبتدأيذكرأنالأصل

وجونجاالمبتدأحذف

عننائتامثصدزاالحبركارإذا(1)

تعالى:اللهقولنحو.لعله

.(18ايرسصلاخيللقئزا

!ر"صبريتقديرهالمحذو!ا!تدأى

إ.جميل

:تقديره،محذوفلمتدأخبر"هـ!لى":ف

.صبري

وأبالمدحمخصوضااخبركانإذا)2!

عنهما:مؤخراونعملرلعدالدم

تعالى:اللهقولنحو

هى"قيجضالضذقتآئتذوأإن9

1271.ابفرةأ

خبررفعمحلفي!"لتكونأنفيجوز

الصدقاتفنعم:تقديرهمحذوتوالمبتدأ

مي.

بالثسمم.يوحياخبركانإذا)3(

لإفادةمقطوغاالخههـنعئاكانإذا()4

اطدخ.

القسم.ابجرعليهدلإذا)5(

جوازاالمبتدأحذق

المواضعهذهغيرفيمحذوفاالمبتدأوجدوإذا

جائرا.حذفهبكون

1(.)الورأنزلنقا""سئوزة:ثعالىاللهقولنحو

تقديرهمحذوفوالمبتدأالمبتدأخبرا:"شوزداف

أنزلناها".سورة"هذهأي"،"مذه

الآتية:المواضعفيالمبتدأحذتويكثر

:القولبعد(1)

طاغة"اؤيفولرت:تعالىاللهقولنحو

.1،8.اتا

رفعهوعلامةمرفوعلمبهتد!خبرا:أ"طاغةف

.الظاهرةالضمة

"أمرنا"تقديرهمحذوتوالمبتدأ

طاعة.أمرنا:والتقدير

:"بل"بعد(2)

ئكرئوهـ"جمتاذ"تل.تعالىاللهقولنحو
.(062.لألااأ

مم.تقديرهمحذوتلمبتدأخبرا:ف"جمباذا

عباد.

معنى:لهصفةالخبركانإذا)3(

الفرةأغقىاائكئمإصئئمم:تعالىاللهقولنحو

والتقدير:محذوفلمبتدأخبرف"ح!ئم%":18،

صم""مم

.سأللمنجوابفي()4

ألم-،أهيةتاأدرلك"ؤقآ:تعالىاللهقولنحو

.1(ا-ا.)الفارعةإت*إ"اخاجميةيمتاز

السؤالجوابفيمحذوفلمبتدأخبرف،ناز":

".نار"هي:والتقدير

قرمشقنم"قاك:تعالىاللهقولوفي

25(..الذارياتأ"ضنكرلن

تقديرهمحذوفوالمبتدأالمبتدأخبرف"قؤم":

"منكرونقومأنتم"بلاي""أنتم

وجونجاالغبرحذفجوازاالخبرحذف

"لولا".لعدالمبظ-أقعرإذا(1)غيريخامحدوفخبروجدواذا

تكناأنئغاتزلأ9:تعالىاللهقولنحوجائراحذفهيكونالمراضعهذه

31(.أسائويييهتا:تعالىاللهقولنحو

السكونعلىمبنيمنفصلضمير":ف"أنتتمؤظفتها"ذآبو"أئحئقا

رفع.محلفي35(.الرعدأ

!دهح!!رأتملولا.تئديرهمحذوفوالخبر،خبرهحذفمبتدأف"ؤظفخا":

التسم.ثتحاصالمبتدأكالىإذا)2("ذآبؤ"أي،قبلهماعليهدل

تمىإتئهمتغمركإ:تعالىقولهنحووظقهاداثم"أكلها:والتقدير

72،.الحجرايغضفون!شكرت!غ"دائم

تئدبصدمحذوفوالخبرمبتدأ"ف"تغحتركسنفهمإذاالخبرحذفويكثر

"قسمي".دليلعليهودلالكلام

او"ب"وأسماعبمعطوفاالمبتدأكانإذا)3(جوائاالمبتدأوقعإذاويكثر

"ثع"بمعىوال،زمةالمصا!عا!تدل:تعالىاللهقولينحو::للاستفهام

شقمالوأققاكقتيماذخفوأ"إد

25،.الذار-داتأشقئم"قاذ

وعلامةمرفوعمبتدأف"شلئم":

والخبرالظاح!رةالضمةرفعه

عليكم""تقديرهمحذوف

عليكمسلام:أي

مغا:والخبرالمبتدأحذففي:؟في؟قى

تعالى:اللهقولنحودليلعليهمادلإذامغاوالخبرالمبخدأحذفيجوز

14.)الط!ق:"يجفتنتتؤآلئيآشفرتقثةآزتتئ!تيذئفنإلزث!آبكضينلقجيفيىآينيب!ن"ؤآلئي

وافي.المبتدامنمكونةكاملةجملةحذفتفقدأشثر،ثلآثةفعدتهنيحضنلمواللاثي.والتقدير
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وأتحطن
ىنا!ناسخةأفمالوأخواتهاكان

ىا!وشممىالمبتدأفترفع
وهىعملهاحيثمقوأخواتهاكانوتنقس!

شر!م!بفيرالمملهذايعملما

،(ليسصار!،بات.ظل،أفمعىهأصبح،أمسى،كان"

69(.الاءأاء-.زجيتاغفرزات":تأت.تعالىاللهدولنحوفي،اى

.الطاحرةالفمةردعهوعلامةمرفوع،"كاناصمالجلالةلفظ-":8و،الفتحعلىمبنيناسخماضفعلى:ث"حتا-/1قبلئىإ،طحسبى!خث

.،لكان"ثانخبر:شحبا،وا،الظاهرةالفتحةنصبهوعلامةسصوبء-ت%-.:يرت:

17(-أالقصص،ء:-تجتئخربنرضخ!را!كأبئ":ن!اف:قوعه

ال!متحةنصبههوعلامةفصوب!!أئحرلىخبر:و)حت!يزا""أناأ،تقديرهمستزضمير)أئحرهـأواسم،الظاهرةالفتحةنصبهوعلامةمنصوبمصارعلعلى!حتف.

،.ه"الاصاءأاء"خبيذاأؤحخاشد.ثتث04:تعالىوقوله

إكرنوا،-اصمرفعمحلفيبنيمتصلضميراالجماعةو"واوالنونحذفعلىمبنيناسخأمرصعلى--ص-تث

الظامرة.الفتهحةنصبهوعلامةنصوب11نرخ!هـهـح-.!ص:

اسم:ا*!ا/و/اشإ،الفتحعلىمبنيناسخماضفعلأحن!":و!تبلها،ماحسبعلى،:اواش1فا(..النمصراترغا،ضوصتىأشئؤاذ:"حس!أ:تعالىاللهقولنحوفي،مبءاا

.الظامرةالفتحةنصبهوعلامةمنصوب"أحمخ(خبر:و"ث-ىكأا/ا،الظامرةالضمةفعهش!علامةفوعصا"خج!ث

"تصبح"اسم":و"آلأز!.الظاهرةالضمةرفعهوعلامةمرفوعمضارعفعلدا:ضحو"قبلها،ماحسبف"ا!ماء":(آ3الححأئخفتزة"آلأرش!"ث.تصإى!شههـصه

.الظاهرةالفتحةنصبهوعلامةمنصربخ!هـتصبحو"!ت-دا؟:،الظامرةا(ضمةرفعه:علامةعر:!

الظاحرة،الصمةرفعهوعلامةمرفوعاضك،:"اسم"."رحبء،الفتحعلىمنيناصخماضفعل":فا!148،الحلأ6-ضةوخن!ض"كأ:تعالىاللهكولنحوفياظلا

.الظاهرةالفتحةنصبههوعلامةمنصرب!اض!أخبر":ذو"شت،إليهمضافجرمحكفيبنيتصاضمه!.-تو

79،.أطهغالمجقااغتتهضتلبىآشيثإكأإإصكأ:آا:تعا!!وقوله

نصبهوعلامةمنصوبأ"ظلخبرو"كأاخنا":،،"ظلاسمرفععلفيبضيشصلضميرو"التاء":،الفاعلبتاءلاتصاله؟السكونعاىمبنينامخماض-فعا./صف.

اللامين.إحدىفحذفتظللتاضق!أصا!ر،ةانظا!اكضتحه

مرفوعليساسمنرخر":و"آ،الفتحعلىبنيناسخجامدماضفعل-!،:و!،عاطفةفإانواو"136عرادأبرأكآلأننىاسذتحرآ-أ:تعالىاللهقولنحوفيليرالم

.الظاهرةاضمةا!فعهعلامة"

لى.خبرنمبمحلفيالجملةوثبهوروبرجار.--س*ت

لم.ا13النرةااشىءغتىاصتعترتآتنحنهر!ذآشتشفاأةتعالىوقوله

محلفيالحملةوشبهومجرورجارء":سلىو"كأشى،المقدرةالضمةرفعهوعلامةمرفوعليصاسملتث!-تا":و"،لتأنيثوالتاءالفتحعلىمنيجامدماضرفعلى:تف

"لير،.خه!نصب

64(.)الوتارسئخذاانرتهش-بقد-ت:آ":تعالىاللهقولفيا!ب)

خبر"!توالم،،"ييتامحمرفعمحللامبنيمتصلضمير":انجماعةو"واو،الخمسةالأفعالمنلأنه؟.النونثبوترفعهوعلامةمرفرعناسخمضارعفعلى:ايهف.

.الظاهرةالقتحةنصبهوعلامةنصوبا"يبيت

نعلم:هاومنالخبرفيوالنصبالاسملاالرفععملتوكلهاأكن،يكون،اكانوالأمروالمضارعبالماضيجاءتا"كانأت.نلا!ظ

.الآياتفيواضحهوكماالأمروكذلكيعملالمضارعف!نوالأمرأالمضارعنهأجاءالأفعالهذدمنتصى!فماآن

.أقسامثلاثةعلىوالجمودالتصرفحبثمنالبابهذاوأفعال

".صار،بات،أمسىظل،،أضحى،أصبح"كان،:أفعالسبعةوهو!والأمروالمضارعالماضيمنه"يأتيتاثاتصرفايتصرفما:الأولالقسم

".انفك،برخفنى"،،زال:أفعالأربعةوهوافقطوالمضارعالماضيمنهايأتيناقضانصرفايتصرفماتالثانيالنم

".دام!لي!،فعلانوهوالماضيلاإمهيأتيلأجامد.الالثالنسم



11!هافيا!آإجموو!!ويهـإفي!!!رالؤآبن-
والخبر.المبتدأعلىتدخل

خبرهاويسمىالغبروتنصبس!ها
أقسا!رثلاثةإلىالخبرونصبالمبتدأرفعمو

العملهذايمملما

أربعةوهي"أدعا،نهي"يثببفةأو1()نفييتقدمهأنبشرط

21

العملهل!ايعملما

داور()وهوالظرفيةالمصدرلة(ما)تتقد!هأنبشر!مأ

وإ،،ؤآلزنحوةيآلحتنرهؤأؤحنبى9:تعالىاللهقولنحوفيو!لمحك"!ع،فتق،اظ،زال"

31(..امربم،:--خيا-?

-.-.9(.ااطه:غيهمين"غلتيماولل!،.تعالىاللهقولنحواوبحلم

ظرليه.مصدريههـ"ما":كا

-..نا.7!الظاهرةالفتحةنصهوعلامةمضو!مضارعفعل":-إتصالمو،ونصبنغىحرف:-ف
الفاعلباءلالصالهالسكرر؟علىمبنيجامدسحماصفعل"!ثاا:..ء.س-

،."لحنتقديرهمستزضيمنبرحواسم

!.ادامالطاسمالفتحةءعلافهلفبنياضرضم!أممسصسلياءا-إأوا.سامذكرجمعلأنهالياء؟نصبهوعلامةمنصربنبر!خبرا،:!:تو

يخيها،!امؤأمظأتذائذختحآترإتايمرشىئرأقا9:تعالىوقوله

124الونة.أ118.0أمود.ضختيمإناتافيزلآ5:تعالىاللهقولنحوفي(زال)

ظرفية.مصدرية":"طف.الإعرابمنلهمحللاالسكونعلىبنيننهيحرف":06لأف

الجماعة.بواولاتصاله؟الضمعلىمبنيجامدناسخماضفعلأ،:"!امزوالخمسةالأفعالمضلأت؟النرنشبرترفعهوعلامطمرفوعناسخمفارعفعلا:الأبيم!ا!و

ا،."دااسمرفعمحلقيالسكونعلىمبنيمتصلضمير"تأب،عةو"واو(!يزالنجر:لى"!شوايزالا،ا-رفعمحلفيمبنيمتصلضمير1:اش،2-لأكأا!)و

إ.دام9خبرنصبمحلفيالجملةوشهومجرورجاريخيخا":9وص-.سايرمذكرجمعلأنهالياء؟نصبهوعلامةمنصوب

.الدواموهوبالمصدر"فعلها،بعدهاوماتؤوللأنها:بةمصدرماسميت1،.01)الزت:لمخضبه!فيريبةنتؤأقذىآبنيئخض:صالم،".تعالىوقوله

!وا!ي.ةمطوالكندير،المدةوهوالظرفعنلنيابتها.وظرفية.!الظاهرةالضمةرفعهوعلامهمرفوعناسغمضارعفعل!:-ا-سااف

.الكلاموكلطفيوتأتيجرمحلفيبنيمتصلضميرإو"حم،الظاهرةالضمةرفعهوعلامةمرفوعاايزاكايم!نمحر":

((ن!))خير.الظاهرةالفتحةنصبهوعلامةمنصرب،يرالاخبر"ء!"و،إليهمضاف

:-الحيبأخي-واعلم!

ا!يأتيأنهعرفتالذيالمبتدأخبرالأصلفيهووأخواتهاكانخبرأن"

جمبةييه%وجميةأوذإمفبرتج

مفرد.ا"ز"غافإالخبر69(اتءأزجيتإ"عنرزاآلتةأؤضان:تعايىالهقولففي85،.ابوسف.تقتؤأاتآلتهئرأ"قا:تعالىاللهقولنحوفياتنمق)

هـ""فصفيفالخبر11،09،نببا.!"آلخترلتفيئركولىتحائوا"إئفثم:لىلهفعقمهجملةالنفيوحرف،الظاهرةالضمةرفعهوعلامةمرفوعناتصناسخمضارعفعلد!:شدف

-ص،-.ص-لم!+ءرص-!صص-ص.*.!"أنتتقديرهمستزضميرتفتأواسما"تألالقت"(إ:ا--!؟مقدر

ليس.خبرأ"كالانثىالجملةفثبه!ا،؟شز،الذ!ر"وليس:تعالىلهو
/ءصصءص.?صصص!.س.الظاهرةالضمةرفعهوعلامةمرفوعمضارعفعل-ث!)-

نصرعليناحقائئو!ل!آلتكراسمهاالله!مممهالقدلحوعلىخبر"العاخقالأ(ا4ههدخ!الرئئوييفئآتفتأ.خبرنصبمحلفيوالفاعلالفعلمنوالجملة"أنت"تقديرهمستزضميررالافاعل

.........................................:اانفك)

الاسه.اتهاأحروكار؟رز

لي!".،زال،"فتىعداماتامةالابهذاأفعالوتأتيفاعلأ،بعدهالمرفوعويكرنخبرالىيحتاجولابمرفرعهيكتفىماكحر-النامالتعا

028(.ابفرة.أتثستزولإتىتتطرةذ:غ!رةظلأ-اؤإن:تعالىاللهقرلمثل

.التاتدإكاهـ"،صاحب"بمعنىالواورفعهوعلامةمرفوعفاعلل-؟*لااف

انفك.ما،برحما،دامما،بات،صارظل،،أضحىأمبح،امى،،كانةهيقصةوناتامةتستعملالتيلأفعالوا

التامة.حالتهافيلأفعالالبعخص!آسثلةوححذد

.!ر"أصبحأصي!9للفعلفاعلرفعمحلفيمبنيمتصلضميرئخبخرن!"ئثسئرلتا،امنكلفي:!الجماعةواوفا(.17:الروما،اشسخبهـؤجيزص!تبجيزآدتهاقئخن:تعالىقال(1)

.الظاهرةالضمةرفعهوعلامةمرفوعالتامةد"صار!فاعلالأئرزإ:ف539،الثررلىاالأئرز"خ!!آلثهتى!ا:تعالىالله،قول2)

.الظاهرةالضمةرفعهوعلامةمرفوعاالتامةمادامدافاعلا:لانفسآ"ف(801.امودزضقاؤالألشتراثآدا.تاةيخيفا"خيدين:تعالىاللهقال3()

الآتة:بالثروط"كان"تنرحذثزونجر:؟في

إثراهيض"إن:رهـالىاللهتولشل.للنصبمتصلضميرالمضارعالفعلبعديقعألاد-.طننرنهابعديقعألابر-مجزوئا.المضارعييهونأنب-مضارغا.فعلأتكرنأنأ-

.(02:)مربمبيا!ا-أضشنجثنزيت!يىؤتتمغقنميىبكو!تتأئىتا9:تعالىوقولهإ12".الحلا،لئشتيريهفئآنا-مننرشخييقالئهقايختاكاهـأثة

جرهوىلامةمحلأ!ش!ربلفطامجرور"ليراخبر"لأ-خ!ر"8(اانينأالخيهجتلآ-خصيرآيختآدئةأ!:تعالىاللهقرلوفهمحلا،منصوئالن!طاالخ!هـمجروزافيكرنب!هـليسالجارةالباءأ3لحهـالبكفسلأ؟في

!ءصر-ص-ةص!فالظاة
189(.أهودئختيمين،فوننمراؤلآؤاجد!اقةالئامقلخغلزئكشآءلز!ؤ:تعالىاللهقولنحرالظاهربالحرفالنفيهذاكانسواء،1)

تنشأ.لا:أي85(.أبومف!تفتؤأ!تآدئيما:تعالىاللهقولنحرالماتدرأو
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!تالتىالعرو!

العجان!يةما
خبرها.أنهعلىالخبروتنصباسمها،أنهعلىالمبتدأفترفع،ليسعملتعملالتيالنافيةالحروفمن:هي

:شروطبأربعةالعملهذاالحجازية""ماوتعملءدةترة

!.)إنبعدهاتزادلاأ(1)

الاسم.علالخبريتقدمألا)2(

الاستثنائية.ب"إلا"خبرهانفيينتقضألا)3(

1144.)+عصار"لريئلآقتل!ينخقتقذزسئوأإلأئخضذؤتا":تعالىاللهقولفيكما

"إلأ".بخبرهالاقتران"ليس"عملعاملةغيرمهملةنافية"ت!ا":ف

.الظاهرةالضمةرفعهوعلامةمرفوعمبتدأ:و"خضذ(ا

عاملة.غيراستثناءأداة:و"إلأ"

.الظاهرةالضمةرفعةوعلامةمرفوعخبر:4"و"زسئو

لاسم.اعلىيتقدمأنحينئذ--فيجوزمجروزا،أوظرقاالمعمولكانإذاإلااسمها؟علىخبرهامعموليتقدمألا(4)

العمل.هذاعملتالشروطهذهالحجازية"ما"استوفتفإذا!

131.)لوسف:تمثترا"قذا"قا:تعالىاللهقولنحو

ليس.عملعاملةحجازية"ما":ف

الحجازية."تط"اسمرفعمحلفيمبنيإشارةاسم:و"قذا"

.الظاهرةالفتحةنصبهوعلامة،منصوب"قا"خبر:و"بثترا"

12.السجادلة.أأضقيهض"فى"قا:تعالىاللهوقول

"."ليسعملعاملةحجازية"مأ":ف

الحجازية."ما"اسمرفعمحلفيمبنيمتصلضميرو"هى":

سالم.مؤنثجمعلأنه؟الفتحةعننيابةالكسرةنصبهوعلامةمنصوبالحجازية"تا"خبرو"أتفته!":

إليه.مضافجرمحلفيمبنيمتصلضميرو"هم":

ملحوظة:!؟؟؟

147.)الحانةخجزين"غتةأخا-سجمن!صو"ققا:تعالىاللهقولومنه،الجارةب"من""الحجازية"مااسماقترانيجوز()1

جر.حرف"ثق":ف

"تق".الجربحرفلفنهامجرورمحلأمرفوع"ما"اسم":و"أ!لي

329(.)ا!نمام"يغضفوتغضايشبلرئكؤتا":تعالىاللهقولنحو.الجارةب"الباء""الحجازية"مماخبرا!رانيجوز(2)

جر.حرف:ف"الباء"

"الباء".الجربحرفلفطامجرورمحلأمنصوب""ليسعملالعاملةالحجازية"ما"خبر"و"غاول

46(.المكلقغبيد"يطقصزلك"ؤقا:ثعالىالله!رقول

"الباء".الجربحرفلفطامجرورمحلأمنصوب""ليسعملالعاملة"ما"خبر":ف"ظلام



لؤآضص!!يتي!!!ليزص!فيايقؤا!!-
اليمى(عملص!،
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لات
النفي.لزيادةأواللفظلتأنيثالمفتوحةالتأنيثتاءعليهاوزيدتالنافيةلا""منمركبأنهالنحاةيرى

لمجنولاأوانهفاتلشيءلأسىوا،الأسفعلىتدل!التيالعربيةالأساليبفي"لات"تستعمل:استعمالها

.أواففاتالذيللحدثالمضافالزمننفيطريقعنوذلكإرجاعه

الفتح.علىمبنيناسخنفيحرفحكمها:

الاسمية.الجملةعلتدخلحيث"ليس"عملتعمل

اسمها.ويسمىالمبتدأفترفع

الخبرذكروالغالبخبرها"أو"اسمهامعموليهاأحدإلامعهايذكرلاولكن،خبرهاويسمىالخبروتنصب

الاسم.وحذف

13.!ص"تتاصيحيزؤلآت":تعالىاللهقولفيك!

حالية.الواو:ف"و"

الفتح.علىمبني"ليس"عمليعملناسخنفيحرفا:و"لآل!ا

.""الحينتقديرهمحذوفؤلآتما("واسم

.مناصحينالحينولاتوالتقدير:

.""الحينوتقديرهاسمهاحذفحيثومفرنجاةوقتالوقتليس:والمعنى

.الظاهرةالفتحةنصبهوعلامةمنصوب"لات"خبر"--":
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المقاربةأفعال

شك"أو-كاد"

الخبر.وقوعفربعلىتدل.وهي

تعالى:اللهقولنحو

35،.)الرر"تازتت!تةتضؤتؤلمنحيىزتنقاي!--"

الضمةرفعهوعلامةمرفوعمضارعفعليثاد،.هـ"

.الظامرة

الظامرة.الضمةرفعهوعلامةمرفوع"يكاد(اسم:رش!قاإ11

إليه.مضافجرمحلفيمنيمتصلضمرو"ها":

الضمةرفعهوعلامةمرفوعمصارعفعللم":"نجثيى

والجملة"هو"تقديرهمشرضميروالفاعل،الظامرة

."يكاد!خبرنصبمحلفيالفعلية

يغتغفوت"كأذوأؤتا،تدتخوخا.تعالىاللهقولوفي

7(.1.البقرةأ

بواولاتصالهالضمعلىمنيناسخماضفع!ناذ:أ"-%"

الجماعة.

اسمرفعمحلفيمبنيمتصلضمير":الجماعةأ:و"و

ثبرترفعهوعلامةمرفوعمضارعفعلهـ".جنتغئر"

ضمر"الجماعةو"واوالخمسةالأفعالمنلأنهالنون

محلفيالفعليةوالجملة،فاعلرفعمحلفيمبنيمتصل

"كاد".خبرلصب

المقاربة:أفعال

.الأفعالهذهمنتمرفما(1)

صيغةإلامنهايأب!اجامدةأفعالالمقاربةأفعال

يكثر"كاد"فالفعل!"أوشك"كاد"عداما!افقطالماضي

الكريمالقرآنفيجاءحيثالمضارعصيغةفياستعماله

فيهاعرةوأربعالماضيبصيغة"كاد"منهاآياتعر

.المضارعبصيغة"يكاد"

اقترانعدمفيهاالغالب":أنب"خبرهااقزان)2(

والعلة"أنب"اقترانهافيكثر"أوشك"أما"أنب"ماخبر

الذي""اوشكمعالخبرمنقرئاأشد"كاد"حالحنرآ!

ما.شيئاالخبربعدالاستقجالعلىالدالة""أنمعهتكثر

تعالى:اللهقولفيكماأنمنمجردةفجاءتكادأما

.(02البقرةا"ثحمترفتمأتخطرولتزقآي!شاذ"أ-

.(43الورأ"تزييما-شتاي!صاذ"-ب

.(15)!.أخعيقا"آنحاذءاتيةلشاغةا"؟ان!-

أ!يخ!!-

واضحماد

المقاربمأفلال
اسمموسممىالمبتدأترفح:ناسخةأفعال

خسمضافعلهافعليةجملة:خبرهاصفة
مقالأفعالهذهتنقس!

الرجا،أفعال
اخلولق"-حرى-"عسى

الخبر.وقوعرجاءعلىتدل:هي

(7)الشحة"غاذتئملذيقآؤتتربتت!صضخغلأ!آلتةغتى"ه:تعالىاللهقولنحو

الرجاء.أفعالمنوهوالمقدرالفتععلىمبنيناسخماضفعل":ف"ك!ى

.الظاهرةالضمةرفعهوعلامةمرفوع""غتىاسمالجلالةلفظ":"آدتة

ونصب.مصدريحرف:""أن

مستتهرضميروالماعل،الظامرةالفتحةنصبهوعلامةب"أن"منصوبمضارعفعل"تحغل،:

"."غ!ىخبرنصبمحلفي"خغل"والغماعلالفعلمنالفعليةوالجملة"مو"،تقديره

عسىاستعمال

-

ناقصةتامة
اسمهافيكونناقصةتكونأنوتحتمل)2(ولا"بالفاعل!نكتفيأيتامةنكونأن""عسىتحتمل(1)

ا.!سشضضمبزامصدرتأويلفي"عليهدخلتوما"أنفنكونخبرإلىتحتاج

تعالى:اللهقولنحو".د"عىفاعل

51(.11!صرا.يكرهـقريتا"أن"غحتى:تعالىاللهقولنحو

الفتحعاىمبنيناسخماضفعل":ف"غستى216(.الفرةا"ت!شخشؤفزيتتئاقكلحئوأأنزغ!تى"

"."موتقديرهمستترضميرعسىواسمالمقدر.المقدرالفتحعلىمبنيجامدماضفعل":ف"غ!ى

ونصب.مصدريحرف:"أن".ونصبمصدريحرف"أر":

و!لامةمنموبمفارع!كل"لمج!صوهـ":الفونحذفنصبهوعلامةمنصوبمضارعفعل"ت!صخرأ":

ضميررركونواسم،ا!ظامرةا!حةنمبهمبنيمتصلضمير":ا!اعةو"واو،الخمسةالأفعالمنلأنه

"ألى"منالمؤولواهـرر"مو"!ريرهمستتر"أ!منالمؤولوالمصدرفاعلرفعمحلفيالسكونعلى

"."غحتىخبرنصبمحلفيوالفعل"."غستىفاعلرفعمحلفيتكرفوأ"

.صبهوعلاهـة!موب!كونبر:"ض!ا".بالفتحةمنصوببهمفعول"يثتئا":

.الظاهرةالفتحة

الرجاء:أفعال

:الأفعالهذهمنتصرفما(1)

".فقطالماضيإلامنهايأتي"لاتتصرفلاجامدةأفعالالرجاءأفعال

":أنب"خبرهااقزان)2(

نصبمحلقيمؤو،مصدزاوالفعل""أنويكوناخلولق"-"حرىمعويجب"ب"أنعسىخبراقترانيكثر

51(.ا.ا!صأيكوهـقريتا"أن"غ!ى:تعالىالله!ولفيكما""عسىخبر

".اخلولق-ب"حرىالرجاءمنأقرب"ب"عسىالرحاءأنعلىيدلومذا



صواشطإقير!!إلؤإتيمفياق!إييماإليزتن-
والشر!ماءوالرجاصة
خبرهاويسمىالخبروتنصبط

اسمهاعلىلعودضميرا"يرفحء
قساو:أتلاثةإدالمعنىست

الشرو(أفعال

نئأ"أ-خذأ-شرع-جعل-طفق"

الخبر.فيوالثروعالبدءعلىتدل:وهي

.(0112اطه!تخئةآؤزقيجمنغقث!حاتخحيقانؤطمقا":تعالىللهاقولنحو

.الشروعيفيدالفتحعلىمبنيناسخماضبىفعلف"طماقا":

طفق،.9اسمرفعمحلفيالسكونعلىمبنيمتصلضمير":الاثنينو"ألف

الخمسة.الأفعالمنيأنه؟النونئبوترفعهوعلامةمرفوعمضارعفعل":"مجصهيقان

فاعل.رفعمحليخاالسكونعلىمبنيمتصلضمير"الاثنينو"ألف

"."طفقخبرنصبمحلفي،،يخصفانوالفاعلالفعلمنالفعليةوالجملة

دليل.عليهدلأوغيتمإذاالخبرحذفيجوزكما

33(.)ص!ؤالأعتاقدمئر:بآشخاقطجرت":تعالىاللهقولففي

"مرا.تقديرهمضضمير!!قأواسم،الفتحعلىمبنيناسخماضفعلف"تطمق":

الظامرة،الفتحةنصبهوعلامةمنصوبمسخا"،!يمسحأيمحذوفلفعلمطلقمفعول"ق!تخا":

"طفقإ.خبرنصبمحلفيمسخا""يمسحوجملة

الثروع:أفعال

فقط.الماضيإلامنهايأتيلاجامدةأفعالالشروعأفعال:الأفعالهذهمنتصرفما(1)

":ب"أنخبرهااقزان)2(

أ."الحالالفعلفيالبدءينافيالذيللاستقبالاو"أنفعلأفيهبدءالخبرأنوالعلة:"أنب"خبرهااقزانيمتنع

الثروع،يفيدماومنهاالرجاءيفيدمافمنهاالمقاربةيفيدكلهاليىأنهرغم"المقاربةب"أفعالالأفعالهذهسميتي!

استعمالها.وكثرةلشهرتهاوأيضاالجزءباسمالكلتسميةبابمنوذلك
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أ!سهظ-36

"!ن"وأ.

ولسىالمبتدأفتنمبوالخبرالمبتدأعلىتدخلناسخةحرو!:خواتهاوأإن

وكىالمبتدأمعالخبرأنوا!كلعلىفيأتي:خبرهاأما

اسىحكلالأ

ظااسص

معر!اسو

أصليةبعللأماقمعرب

96(الأنعال11لإ-.زحيصغنئورآلتةاتا:تعالىافهترلفي

ولصبتركدحر!"تهـ.

الطاهرةالمتهحةنصبماوعلامةنصرب.إت"اصمالحلالةلعطا.آمذا

.الظاهرةالضمهرلعهوعلامهمرلوع.إث،ش!،-تجاكنو

ئذص-!

18(الحرألقه"نضنجذأأ"ز-نعالىال!نولر

ونمبتريهد!حر-،!فإ

الطاهرةالمتحةلصهوعلامةمصو!"أد،اسمممصحد،:.

الجملةوضه،الطاهرةالكرة.جروعلامةعروراسمالجلالةولمظجرحر!اصلآما!را.

"اد،.حبررلعمحلفي،.لته

82(النممرألزز!هآدطآلتةتبئطز"؟نعالىاللهنولفي

،.كاراا،الا..تفد-.النا،أ..مفار.اا-..ف

يرصرضيمعل،لحجىلحعىعلحعلصمبس

.الطاهرةالتحةلصهوعلامة!صوباكأر"31الجلالةلفطآدذ،.و،ونصبته!ص

والحسلة،أهرتفدير.ت!ضبموالفاعلالظاهرةبالضةمردرعممارعدحا!"-ضاو

.كأر،حبررفعمحلفيأخحيةا

(2اطع"ا--"ضدكدآلتهكذات:شبى"تعالىاللهتولفي

مموهـ"ت!"اصمأ!ه،كداو؟ونصصاكاشدرفص،ور-اف

مجرورإلهمضافالجلالةلفط".آلتهاو

الظاهرةالصمةرلعهوع!مةمرفرعت!شاا"حبرفيصداو

فرعيةتبعلاماممرب

141الرصلاتأؤغئريى،ظتلفيآتئتخير"إ-نعالىاللهفولفي

رنصبتركيدحر!هـا،أقي؟:

سالممدكرجمعلألهالاءنصهوعلامةبمصرإرآاا؟لم!آأ

.إد،حبرردعمحلوالجملةرثبماومجرورحارإ:كبتاافي

33()الأسام،.-.ور!خخذآلنةيخانمتلضيي!آرر--!"نعالاللهنوللي

صالممذكرحمعلأسهالاء،صهوعلامةسصوبش!ش،ااسمأكخملث-اهـ.آ

"..لكىص!ريععللىلعلهحمله-اشعخحتا

ص.!لكل

هـصسليت

117)الورلى".-.قرتلتاغةآلغكا.تعالىاللهتولفى

الظاهرةالتحةنمبهوعلامةبنمو"العل3.المئاعه"أوونصصترجحرتقيمعا.ف

.الظاهرةالضمةرلعهوعلامةمرفرعلعلخيرجيما.فو

26(.أص8:ا-نغفنرن!لتنؤمى5:سالىاللهلولفى

ونصب.تمنحرف،.اليتتيما،ص-!با!هـ.

لياء.ناسبةبحركةا.مالمحللاضتغالمقدرةلقحةدصوبااليت31"اققيىر

إليه.مفافجرعلفيمبنيقملضيمابا."اار

"ليت،.خبررفعمحلا-"فيايخغلضررجملة

حملة.تأوافعبةااسية،حملةاومفرذابكورتدواخواتهاا.إث-سات-اجىاحي-اعنى

أ-خا"إ!!ةنعالىالهتوليوفيالطا!!ةاصةاكأفعهرعلامهمرلوعسردخ!!.واترلااغفرر3منلكل،:-3قرثآل!تاكةلغكاوفوله.،3-.:زحزعبألتةأإثتحالىالهقولنني

حبلعصمحلىيأخدثة.النعلية!حملة(\)الطلاق"-اأسيكذابعذخدتآلتةلغكاتعالىاللهتولوفي.إن،.خبررنعمحلفيوخبرهاواس!هاكانصالاصميةناحصلة3(االصخات

.إتا.خهصريعمحلنبومحرورجارطتل،افيالجملةقبه،--سؤغئوييطن!فيآثئتقيزأإن:تعالىاللهتولففيالجسلةضهوامانعا-،

الصريحالمؤوللالمصدراهاليحبراسمهاامعمبرليههامعتأويلييصحمرصعكليى"أن!ةفيقحنجصا-!-ةنمةتمر

!!!اقايكمهمأولموالقديرأء()النكوت6ألرذأتآلري!!هضاأؤتعالىاللهقرلنحرفاعاىموكه!؟بلبههامعبى.تإراب-؟

-اأإصأ:ذلاختدتىاسا(اسا،ليمآتيننغتزآضتم!تألةإقىصأؤحىائلتعالىاللهتولنلداعلساتموضعفيسرلبامعجما.تإذا2--

م!تدرأملها:ط!التاتدكل!و2(.ا)بوصقدزوهـغلثقآاأتفنمأقئهآأؤظى.تعالىاللهلترنحرلهالمفعولموضعزسولهامعبهت!!ا-3

ا!حيرص!طىلافلر.يروالتفد.،31،المالاتالضتتجير"آجمقكانلةلمأ"ققؤلآنعالىاللهلفوفحو،لالر5بعدسولبهامعوقعتإذا،

ص!أ\ر1يكر"آبانهوكل!والفدبر93(أمملت"خ!ثيغةالأزضقتترألاثءءانجتهزمنانعالنرلهالمدافحرمويى!لهام!مع-ا.ت!!ا-3

23()الحلئعيئوهـ،ئميروهـوماماكغلضآلتهآتحرمالآاتعالاللهترا!"يى--ملا!سعد-ا،تإ*ا:



لؤإتيم!!في!!دإليزءفيا!إيإ!!
اصا

فهميزاأوظاهزااسقااسمهاولقعخبرهاالخبرولسمىوترفعاسمهاصى

جملة"لث!به،جملة،مفرذا"وأخواتهان!

ور"!لظ"

مبنياسو

يف!ان!شا

32(الطم!!أافوتشعفآءكةلأإق"نعالىاللهقولفي

هـإد،ايملصمحليميةسإتا-،ءهـ"ث/إو!

خبر.عالور!و"(1لئوكيد)حعقةالمراللاء،ا1تص!:"

صامدلأله.111لعهشعلامة"11- لمكرحمعو!لورصكوع،-"

اسدطرأ!ضخرئونقؤئمخةلأءأتانمالىاللهقرلو

.)22

ونصبتركيدحرفهـ.أ-":،

،-"أا-9اضا01*--غ"،

يمرلصبمحللىميسه-.ء!حب:

.الطاهرةالصمةرلعهوعلامةلوعمرأ-لملمح!!.ءلمو!صة

موصولاسو

ؤغمئوأأاتئوءلذيىآإنإ:تحالىاللهقولفي

،8ألقمارإآآختتتئهشاآلخميخت

!"إناسمنصىعلفيمنيموصولاصم.،لدينآهـ1

ثخقآآتغوأاموأغلدي!آأنؤ!.نعالىاللهقولفي

(3محمدازتجغا،ي!

-انصىعلفينجيصرلمراتد."ةآفإ

"أنا

وق"يقتروأكقرلذينآت!سؤا.نعالياللهقولفي

محلفيبيموصولاسيمهـ"آتذين،:3011أالماندة

لوعمرمصارعفعلواياقترولى".ت!سا!ا-لصب

الحمةالألعالمنلألهالود!نوترلعهوعلامة

لاعللعرمحلرمبنيمتصلصحير،الحماعةو"واو

ل!في"،خبررفعمحلفيوالعاعلالنمعلسوالجملة

27

فممير

31المرا!لااتزنحا!"إلةو.تعالىالققولفي

محلوكيمشصلصمير"اطاءا!ة،ولصبتركيدصس!هـاإن"

!ا!وا-،ا!غاعا!ليم!اصرلعلو"تحان!"إد"اصملص!

وعلاكسةمصر!!انح!و!شؤألاإ.اهر"،تتديرهستصو+

نإحبررحمحلفيوالحملةالمتحةلصمه

(01التمرأشغفو!بىأزتةوصزغا!تعالىاللهقولفي

خلفيسيستصلىضميرو!الاء،ونص،تركيدحر!"ف"أض

"أد"3الص!

الطاهرةالضمةرفعهرعلامةفوعس"أن"خبر:)شغئرثا.

وقرله(4الصصأ،تزحئوصقلتيقاكاتخبر.تجالىاللهقولفى

158الرحمرا!تضرخا!ؤآلياقوتآا!تكأا!تعالى

لصصمحللىميمصلضميره!"وإمم،ولصصليهثص!"هـ"كأت

الطا،يرةلحمةلانرخمر،دكأ"حبرتائرثياآ،لتين":."ركأ!ا-

56،)افرلة"ينترئرلىشؤئمت!حغغاؤ..تحالىاللهتولفي

خللىسص!تصلض!!آإ:9وونصباستدراكص!ثهـ"أ!،

الضورزكأفعهوعلاتمرفرع،الك!"حبراا1و"قو،كر"اسهنصص

الطاهرة

آحتا-"36()عالر!شببأثلح-الألغت!!،تعالىاللهفولفي

النرا.أيمتجرر!آتتبرلغتنا"3(.المرا؟أتتستلهلجرث

مروإلا"لغ!إصطا،امرالكاف"،تغقى"صالاء!رلثل4(0

لعلاصمنصبمحللىمىمتصلع!!لغلتا":،

الطاهرةالصوءر!عهوعلا!ةلوعمر!العلحبركج!ث،:"

124أالمحر"يخياتىتذضثيخل!تيى"

لليرقاية؟الولى،رلصصتمنحرت".ليت1و،تنهحرفف"يا!

ا.:"تشا!إليتاكممدصصمحلفيمنيمتصلضم!!وإالاء!

صهيرء"إنر"ال!ماعللتاءلاتصالهالسكور؟علىمبيساصلعل

دعسمحلر"قدلمت9الدمليهةوالحمكءفاعلرفعمحلفيمنيقمل

لجت""ح!!أذ-الجبأحي-اعلم

ضالود،"حؤلاءالأصللاطاح!س!رحلنك!المتدأعا!اإنادخلتفلمااالمؤكدةالالداءالام"لأكاالمكدأعا!تدحلأ!الييالأصللأن،مرحلقةسمتالم!ختقةاللام(1)

إر!!دا-لصءمحلفيوكلهااالغانبهاءالمحاهـ،كافاتمكلمير،لاالمتكل!ا،"ياءمي"إرأداصماقتياليالمكصلةوالحسانر2()

اتالةالمواضعفي"إنلهزةوتكر

(1الكرسأت!ضؤثر!آاغقتتكأ"إلآتعالىاللهقولنحر.الكلاماتدا.في(1)

62(أبونرخزلو-افغولآغتثهضخؤفثلآآلت!لمجآغأؤإت"ألأ.تعالىالققولحرالاشفتاجة1الا2بعد)2(

-3(1ابرت!ئزس!ل!ى"آنممتإتك*:ءتح!!يوآادتضزءؤآ*.-"يمرتعالىاللهفرلنحر.القمجوابفي(4)03(أصيم،آلتهغتذإتىاتشا9تطلىاللهلقرلحو.القولبعد()!

76(.القمصرأ،قغتاخةلمإنفآث!حئوزآجمقؤءاتتة"تعالىاللهقولنحر.الصلةجملةصدرفي()5

(6اسقأانيخلقىسخنافيإن1!زتعالىاللهترلنحو"كلأ"بعد)7(78(.)بوسث!قةو"إنتغريرآيأبهائوأاصاتمالىألققولحوالداءبعدالواقعة.إن"جملةابنداءلي)6(

(5الأيثالات!-فو!الموجمييرآتنقريتاؤ!!لختيآتتتكصثزشكأحضخك9!ط*تعالىاللهقولنحرالحالحمدأولفي)8(

(158المالاتأوناتفخختر!ف!!ثجتةآغيتتاقذؤاتعالىألنهلتروكما"اا!نداءب"!مهاصىاتملإرا(19



38

يعريفها

عليه.دخلتماجنسننميفينصوهياأإنعملالعاملةلامي

نفئا")1(أفرادهبهيع"عنأيالمبتدأجن!عنالخبرمعخىتنفيلأنها،عثبروس!حيت

عنإياهوتنزيههللجنسالمتكلمتبرئةتفيدلأنها؟للترزرةلا"11أيضاوتسمى2ضاملأ!

اخبر.بىالأتصا:ا

يفهمأنفلهالسامعأماالمتكلمإلىراجعأمرهوبهاالجنسأوالواحدنئميأد-وإش

الأهـهـين.احدآ

عمتلأ-

2،.عرار)آد"حئؤالأإآ!ةء!الأآلتة":تعالىللهاقول!

.الظاهرةالضمةرفعهوعلامةمرفوعمدأالجلالةاسم":ارزدث

للجنس.نافية،لآ".و

تقديرهمحذوفلى"لآوخبر،نصبمحليخاالفتحعلىمبنيا!!لآاسم9:ت!!و

المبتدإ.خبررفعمحللاوالجملةجود،امر

.اآسة"إلا.شاسم

المبتدإ.خبررفعمحللاوالجملةإموجود!تتمديرهمحذوفلا::نجر

إلهلاأي""للهإلاالألوهيةتثتولممنفيلا"!عليهدخلتماوهوألملآلهةفجنر

الله.إلابحق

2(.)النرة"صييمازتتلآتيتبآإث1ذ9:وجلعزللهاقولوفي

مبتدإ.رفعمحلفيمبنيإشارةاسم:!!ه!هـلم

.الظاهرةالضمةرفعهوعلامةمرفوعبدل:خت!ا!؟

أطجنر.ا،لأ-نافية!

نصب.سحلىفيالنهتحعاكامبني!"الآاسم."اكأصحط

رفعمحلفي"الآوجملةألآ"خبررفعمحلفيالجملةوشبه،ومجرورجار."شيب!

إلمجا.ذأافمبتهد!!!؟

كأصط.لم.!الا!آثا

."شيب؟/:و!!ما

الكريم.القرآنعنمننمي،!لآعليهدخلتماوهوال!يبرالكفجنس

تعالى.اللهعند!نحقآنهبشاثالاأقي

يكونقداسمهاأنإلاالخبرورفعالمبتدأنصبفيأ!إنعمللا"!تعملعملفا:

سنصوئا.معرئايكونوقدكحبنيا

كله.اسسها-:أقي(11

ن!صة.اسمهاكا!انإذاإلايتوفيلاو*%سك2()

أ!ئههماص

تعمالقالعرو!

النافبلا

شرو!عملها
الآتية:التنروطفيهايثهترط

!عرفةعاىدخلتفإذا،نكرتينوخبرهااسمهايكونأن(1)

يعرببعدهاومافقطنافيةوتكون،وكررت"تعمل"لاأهملت

الجملة.فيموقعهحسبأومبتدأ

ئذليكأتتهآيئبجىلثثق!آ"قي:وجلعزاللهقولنحو

.،4"أبر"ليلتقاآبقلتاآ!آلآؤتققرآ

نني.حرفن"لآ"

الضمةرفعهوعلامةمرفوعمبتدأ":لتلو"آلشتض""آمنوكل

.الظاهرة

تقدمفإلى،جملةشبهكانولواسمهاعلىخبرمايتقدمألا)2(

تعالى:اللهقولنحو،وكررتأهملتاسمهاعلىخبرها

7،(.المالاتا"يئر!وتغثقاهغاؤالآغؤا!شيها"لآ

نفي.حرف"لآافا

.مقدمخبررفعمحلفيالجملةوشبهومجرورجارو"شيهاتا"

.الظاهرةالضمةرفعهوعلامةمرفوعمؤخرمبتدأ"غوأ"

جر.حرفعليهايدخلألا)3(

بحرفمجروزابعدهاماويعربلهاعمللانافية"لا"فتكون

الجر.

.ترتكرداإ"لا"محكاأرزبر؟:+

إداأماسبقكماإعمالهاوجبتنكررولمعملهاشروط"لا،استرفتإذا

رالإهمالالإعمالفيهاجازوكررتالئرو!استوفت

إ.بالنهإلاقوةولاحول"لا:نحو

ميةأوجهخمةالتتولحهـذافيفيجوز

والئالية.الأولىالاا"بإعمال:لالتهإلاةولاضلاحول(1)

مافعورالكاليةوإهمال،الأرلىلا!!لإعمال.بالتهإلاقووولاآ!لاحو)2(

واسمهالا،إمحلعا!معطو!أنهعا!لعدها

لعدهاماونحمبألالةوإهمالالأو!بإعصالبالتهإلاقوةولالاحرآ!)3(

إلا،اسمسحلعلىمعطو!ألهعلى

التانية،وإعمالالأولىبإهمالةبالتهإلاغولاقيحوذلا(4)

والثاية.الأولىبإهمالبالتهإلاقو!ولاحرللا)5(

لا!ا/علىالاستنهـهامهمزةدخول؟عع:؟

عملهافيتؤثرفلالا،9عا!الاسكفهامصرةدخكإذا



لؤآتيم!ماإقي!!يإليزفيا!آإصيماإ-
وأخواتهاإنعما!صمل

92

للجفيىة

اسلا
إلىللجنسالنافيةلا""اسمينقسم

4ا-مفرد

.بالمضافشبيفاولامضافايكونلاالذيالاسمهو

بهينصبماعلىويبنى،نصبمحلفيمبنيايكون:إعرابه

256(.ابترة.ألدينن"آفيإكراةلأ":وجلعزاللهقولنحو

نصب.محلفيالفتحعلىمبني""لآاسم:""إكراةف:

4مضاف2-

)2(

.بعدهاسمإلىأضيفماهو:

إليه.مضافايعرب:إعرابه

للجنس.النافيةلااسممنصوئا،معرئايكون

النصب.واجب:حكمه

4بالمضافشبيه3-

بكونفقدبالإضافةيجرولممعناهتماممنشيءبهتعلقما:هو

الجربحرفمجروزايكونوقدمنصوئايكونوقدمرفوغا

به.مفعولأوفاعلناثبأوفاعلأ،كانوسواء

نصب.محلفيبهينصبماعلىيبنى)2(

الفتح.علىيبنىمانرذاكانفإذا

الياء.علىيبنىسا!مذكرجمعأومثنىكانوإذا

الكسر.علىيبنىاسامؤنثجمعكانوإذا

بالمضاف.شبيفاأومضاقاكانإذالا""اسمينصبو

أركانها

لاحنن

يأتيفثمدالمبتدأنجرالأصلفيهوللجنسالنافيةلا""خبرأن-الحبيبأخي-اعلم

جازاكانسواءجملةشبهيكونوقد"لا"خبررفعمحلفيالجملةوتعربجملةأومفرذا

.مكانظرفأوزمانظرفأوومجروزا

11(.)عد."آئه!أتىقؤلآت!شمرينآؤأن":تعالىاللهقولففي

للجنس.نافيةف"لآ":

نصب.محل!امقصور""اسمالمت!درالنشحعلمبني""لآاسم"تتى"قؤ

.""لآخبررفعمحلفيالجملةوشبهومجرورجار":تفتم"

.،17أغالرء"تيةآطلمآلآ":وجلعزاللهقولونحو

للجنس.نافيةف"لآ":

نصب.محلفيالغشحعا!مبنيللجنسالنافية""لآاسما:إاكيفمآ"

رفعمحلفيالجملةوشبه،الظاهرةالفتحةنصبهوعلامةمنصوبزمانظرف":مأجؤ"آ

.""لآخبر

.(101)الحؤنودتتتف!لماأنستاتشازلضورآفينمخ"قإدا:تعالىاللهفولونحو

محلفيالفتحعلىمبني""لآاسمآ)أنستات":،للجنسنافيةلماواآلآلما،"رابطةالفاء"شا،":

خبرردعمحلفيالجملةوشبهالظاهرةالثشحةنصبهوعلامةمنصوبمكانظرف"تثنفض":

"."لآ

.الكلامفيعليمإذاللجنسالنافية"لا"خبرحذفيكثر"لا":خبرحذف

.(791النمرةا"لخيئآفيحذاللآؤئسئوقلآؤزقت"تلآ:تعالىللهاقولنحو

"لا"ونجرنصبمحلفيالفتحعلىثمبني"لا"اسمو"ز!ماا:،للجنسنافية،:ف"لآ

اسمق""ث،للجنسنافيةلا"و"عطفحرفالواو"ؤلآ"،الحجفيتقديرهمحذوف

نافية":الآو".تخ!!آ"لتتقمديرهمحذوفوالخبرنصبمحلفيالفتحعلىمبنيلا""

ومجرورجاراتالخرآو"في،نصبمحلفيالافتحعلىمبني"لايااسم"جذاذ".للجنس

لا.خبررفعمحلفيالجملةوشبه

وجل:عزاللهقولنحر.ئيةالات"إلا"قبل"لا"خبرحذفأيضاويكثرير

.(163)ابنرة"لزحي!آلزخمىآخؤإلأتة!لأؤاجدتةلفك!!ؤ!"

"معبردتئديرهمحذوفوخبرهانصبصحلفيالن!تحعلىمني"لا!اسم(ا:تة"إف

".بحق

استثناء.أداة":"إلأ

.المحذوفالخبرنجاتترالص!الضمير!نبدلرفعمحلفيمبنيمنفصلضمير":"فؤ

وتقديرهمعلومولأنهللاختصار؟ابوازمحذوففيهاالخبرالقرآنيةالآياتوهذه

"موجود".



أ!ئهه!!ج!04

آتخىو

المبفعليتدخل!:ناقصةناسخةأفعال

وتىأولامفعولاالمبتدأفتنصب

وتنقسى

ألقلوبأفعال

إلى.وتحتسمواليقينكالظنبهومتصلةبالتملصقائمةمعانيها؟لأنبذلكسميت

الرجعانأفعالاليقينأفعال

هب"حجا،عد؟،خال،جعل؟زعم،حب،في".درى-""اعلمبمعنىتعقم-وجد-جعل-علم-ألن!ى-رأى

ظن!!شواهدفمن.اعتقدبشى!رأي!يثواهدفمن

تعالي:اللهقول17.أالممارح(1ا!2بتات.؟ص"إلفم:تعالىاللهقول

36(.)الكف،ثآ-كأ-تأ!-ؤضآ"منيمتصلضمرالواو!9و،الخمسةالأفعالمنلأنهالنوندبوترفعهوعلامةمرفوعمضارعفعل:"ا-ةيم!فا)

الضم!ةفعهروعلامة!رفوعمضارعفعل:"؟!ىتتلمامن!وبئانب!مفعول:".عيا-ا"،أولبهمفعولنصبمحلفيمبنيمتصلضميرانهاء"و"أ،فاعلعرمحلفي

أنا،.9تقديره!سخرضصوالفاعل،ةالظا!سالمنا!ةإالرؤلالمصدرهاالتيالحلمية""رأىاليقمينتنميدالتياليت!يية""رألىوشل.الظاهرةالفتحةنصبهوعلامة

.الطاهرةالنشحةنصهوعلامةمنصوبأولبه.مئعرل"فا!آ"ا:وجلعزللهاقولنحو(،2البصر)بحاسةوليستبالئتلبقائمةالحلميةال!ؤيالأن؟مفعولينتنصبفهي

.الظاهرةالفتحةنصبهوعلامةمنصوبثانبهمفعرل:!-ول!تآ136.)برص!.حمشرا"أغحىرأرسىإإبى

حسب""شوا!ومذاو"النرن"أناا،تاتديرهم!ترضمىسوالفاعلالمثتدرةالضمةرفعهوعلامةمرفوعمضارعفعل":إصاص"أف

وجل.عزاللهتولمضارعفعلاأعصر":حترا،:أغعروأ،أولبهمفعولنمبمحلفيمبنيمتصلضميرواالياء"،للوقاية

.118)الكشزنوذ"ؤخ!ا!أ"نئ..-خهقللتعائانبهمفعوللصبمحلىفيوالجملةبهمفعولو!خضرا":!أنا"،تقديرهمستترضميروالنهاعل

الضمةرفعهوعلامةمرفوعمضارعفعل.:--ف"."أرى

."(نت"هيرتقدمستترضمىعاأضا:ا،ةالضاسس."وجد!شواهدوص

.أولبهمفعولنصبمحلفيبنيمتصاصمى!!ر4،(.)صر"حنهابرالة!حات"إتا:تعالىاللهقول

الطاحيرة.النشحةنصبهوعلامةمنصربثانلهمشعرا!.:!ت"رفعمحلفيمبيمتصلضمىسو!!ا!،التساعلينبأنا"لاتصالهالسكونعلىمبنيماضفعلف"وحد".

،..زعصشوا!ومزثانبمفعول:9!ا،-ساا،أولبهمفعرلنصبمحلفيالضمعلىمبنيمتصلضميرو"الهاء"،فاعل

تمالى-اللهتول.الظاهرةالفتحةنصبهوعلامةمنصوب

71)انماس"أننعهأ-أ!كث!رؤأندىآ،لأ--!.ألفىشواهد"وكل

الفآت.عا!بنيماضرفعل:طك!ف!،ص96(.)الصالات"تىحتآخضغءاباتقزأأ"إتفتم:وجلعزللهاقول

فاعل.رفعسحلفيالسكرنعا!بنيموصرلاصم:9!---و!ا!و!؟،الجماعةبراولاتصالهالمحذودةايألفعاىالمقدرالضمعلىمبنيماضفعل":أننةف"أ

ب"واو"لاتحساله،الضمعلىمبنيماض!فعل:"أصحضإةو/1الفتحةنصبهوعلامةمنصوبأولبمفعول":الاءمضغ"،فاعلرفعمحلفيمبنيمتصلضمير"الحماعة

الجماعة.وعلامةمنصربثانبهمفعرل":آسى"حنآ،إليهمضافجرمحلفيمنيمتصلضمير""ممالظامرة،

فاعلفر!رمحلىفيبنيمتصلضمير"ا:"ج!اكة!ا-و"أ.سامذكرجمعلأنهالاء؟لصبه

.ابالإصسصلغامحللاالمرصرلصلةوالجملة".شوامد"علصكل

أد"!ا-ار،الثتجلةصتمخنمفونصبتوكيدحرف:"؟1-و"(.ا.الشخةا"ئوجمتتغبمئضرفن"قاق:تعالىاللهقول

.محذوفالأنضمرضمىسو"تم،:"،الفاعلب"تاءلاتصاله؟السكونعلىمبنيالرط()فعلماضبىفعل"!علما:اف"كلنئمنوحئق

:نحسى.نفيحرف."-ر"بهمافعولنصبمحليخامنيمتصلضميرإ.و"هن،إشباعحرفو"الراو،،فاعلرفعمحلفيمبنيمتصل

هـهـ!د!"منحمحرا!للمجيبنيمصا!!فعا:المت!دا!إ.سالممؤنثجمعلأنهالكرةنصبهوعلامةمنصوبثانبهمفعول،."ئه)متت.أول

الح!مسة.أ!الألعااصتالحماعةحذصس!إا!نرمتصحااووحكلابالنةيقينلأنه؟ابواقعخالفلمانالجا!يمالإعتقمإدبحسبأوالواقعبحسباليتهينيكونأنفرق(ولا1)

لانصرهـرطمحلربم5-
،أق2شريحمحلفالح!لة.فآعااقي607(؟ال!ر!ا!تريتاولرء-ت-بجيذايرولهلملإإتئهتم.وجلعزاللهقولفيالأمراراجتمعوقدللستثند،

.!-.--الانئياءفيالبعدتستعملال!سبلأر؟بالامتناعالبعدفسرهـانماواقغاونعلمهممتنعالبعثأنيعتت!دونإنهم

صدنصىمحلوسدهاولا"لاأن11ى-المزوا!والدمصدش
-..الحصرل(قي)بوالت!ر زعم"!شعرلىكسحدء?

وجل:عزاللهقرلنحرفئطواحدالامفعرتنصبف!نهاوشاهد"ابصر9بمعنىالبصرية"راف29(أما)

إ،الرطفعل5،المقدرالفخحعلىبنيماضرفعل:ف"رءا"ا.22)الأحرا!"الىضآلأ"!تمئرهمئرآءار!تاو"

منصو!بهمفعول""آ،-ث!الأ-،سالممذكرجمعلأنهالواو؟رفعهوعلامةمرفرعفاعل"ا!منراحمئةو"آ

سا!نعرنيرر"ضرحطر"اصمغاعليهدخلتوط!"أنكل!المؤولالمصدريسدماكثيزا.الت!لوبأفعالفي!؟*.الظاهرةالفتحةنصهعلرمة

17.اتكل)أ!كعثةلىأ-أسكض؟آتدب-إرعس:تعالىتولهفيكماالرححانفعلأواليقين



إقي!!!إلؤآشيمفيا!آإجم!إلمجوقي-
41صواشها.

فاعلهااستيفاءبعدوالخبر!أ
ثانيامفعولآالخبرخصب
إلى!!

التصيير()3()التعويلأفعال

(4)"هب،كتر،در،تجذ،تخذا،جعل،صتر"

:"جط"شواهدمن

23(.الفرناد"أ"ضنئوزاختآءتخغتتةغم!يقغصفواتاتى!ؤقدقتآ":وجلعزللهاقول

فاعل،رفعمحلفيالسكونعلىمبنيمتصلضميرو"نا"النماعلين،ب"نا"لاتضاله؟السكونعلىمبنيماضفعلف!قخغئتة":

.أولبهمفعولنصبمحلفيالضمعلمبنهيمتصلضميرو"الهاء"

.الظاهرةالفتحةنصبهوعلامةمنصوبثانبهمفعول":و"ختآخ

كا:اتغذ!شواهدومن

.(125الا..أإتر؟هي!خييآزلىآلتةؤآتخذ":تعالىاللهقول

الفتح.علىمبنيماضيىفعلف"آتخذ":

.الظاهرةالضمةرفعهوعلامةمرفوعفاعلالجلالةلفظ":"آلتة

.الظاهرةالفتحةنصبهوعلامةمنصوبأولبهمفعول"إتر"هي!":

.الظاهرةالفتحةنصبهوعلامةمنصربثانبهمفعول!خييآذ":

كا:رد!شواهدومن

.(901)ابنرةخذا،كاتازاإيتيكتمتغدت!!2حضاص!تؤتيهتبآأفلتنتحثيرإؤذ:تعالىاللهقول

فيالسكونعلىمبنيتصلضميرو"الواو!،الخمسةالأفعالمنلأنه؟النونثبوترفعهوعلامةمرفوعمضارعفعل":ف"يرذ:ت!صم

فاعل.رفعمحل

.أولبهمفعولنصبمحلفيمبنيمتصلضمير":إكم

.الظاهرةالفتحةنصبهوعلامةمنصربثانبهمفعول"كقازا!:

)1(:ملعوظة

:اصتعمالاتأربعةلهاالعريةاللغةفي""جعل

1(،الأنطمأ،فؤزؤآل!قتآؤتجغل):تعالىاللهقولنحوواحذا،مفعرلأينصبتامفعلوهي""خلقبمعنىتكونأن:الأول

القين.أفعالمنتكونأن:الثاني

.(91.الزخرتا!إتثالزخضنآمجبذفمفذينآتضتبكةآؤتجغفوأ):تعالىاللهقولنحو

التحويل.أفعالمنتكونان:الئالث

23(.الفرنان:أ!منئرزاقتا)قجغقنة:تعالىاللهقولنحو

الثمروع.أفعالمنتكونأن:الرابع

يأ"صثر!معنىيتضمنفيهافعلكللأن!التصيير"؟بأفعالأيضاتسمىلذلك،مخالفةأخرىحالةإلىحالةمنوتحولهالشيءانتقالعلىتدللأخها،بذلكسميت)3(

الأصل.فيبارذايكنلمأنه:أيبارذا!الماء!صثرتنحو:المعنىفيتغايرماأخرىحالةإلىالقائمةحالتهمناليءحول

كليدلا!زي""صمارالافعلبخلافبارذاالماءصيزالذيهر"الفاعل"تاءفالفاعلبارذا"الماءاصيرت:نحو!بالتحويل"يقومفاعلإلىتحتاجتامةأفعالالتحويلأفعال-

أ!ر،!كولىأندونبننسطصار:أيبارذاالماءصار:نحووخبرها.اسمهاإلىتحتاجد!انمافاعلإلىتحتاجلاالتيالناقصة"كان،أخواتمنولكنهالخويل

وا!ر.فعرلناصةتكونالمعنىمذابغيركانتإذاأماالتحويلعلىالدالة"صيز"بمعشكانتإذاإلامفعولينتنصبلاالأفعالهذهأن-الحبيبأخي-اعلم"

5(..)اررشنييز!أشنتل"ثوزدذنة:تعالىاللهقولنحر،واحدنفعولمتعديةكانت!"رجعتهأيكرددته""رجعبمعنىكانتإذا"رد!فحثا،:

.ب!فعرلنمبمحلفيمبنيمتصلضميرو"ا!اء"،فاعلرفعمحلفيمبممتم!ضم!.و"نا"،الفاعلينب"نا"لاتصاله؟السكونعا!مبنيماضفعل:"تشكا؟اهـإ



أ!ئئ-42

اهـالف!،

علىدلماهو:تعريفه

التىإحديبقبولهونجعرف:علوماته

البفيهصلوالأ،دائقاالبناء:حكمه

الماضالفول

الفتحعلىالسكونعلى

"النسوةنون"بهاتصلتإذا"الفاعليننا"بهاتصلتإذا"الفاعل،تا"بهاتصلتإذا

تعالى:اللهقولنحو:تعالىاللهقولفتي

2،.النىاأيرززكغنك!ؤ:حتغاغقتجضااأخغقتتذلىتآ!!شف

--ص..(7تحةق11

مبنيماضبىلعل:كسغما":هـ"

!نا"بلاتصالهالسكونعلىعا!مبنيماضيىفعل2ءضعشطا:ث

ا!اىلين."الئداعل!تاءبتصالهلا؟نا!سكر

متملىضميرادفماىلين:ناوا!ععلى!بخيضم!هـمتصلو!استاء":

رفعمحلفيالسكونعلىمبني.فاعلشحسفي

فاكل.تعالىاللهوقول

.14)النىذكرذلمالكؤزقعتا!6(.)اللدخلبذا"تالا؟!خل!صتتيئر!

سبنيماضيىفعلاكأصغتا":"؟تعاكطمنيماضيفعلإغحتم!ص!أ:ت

ب"نالاتصالهالكونعا!افهـاىلأ."تاءبلاتصاله؟نأئسثو

الفاعلين.الفمعا!كني!لضمر!5"انتاء":

متصلضمبر:الفاعلين!ا""وص.فاعلرفعمحلفي

فعرمحلفيالسكونعلىمبنيخايخهتختئوذ!يؤتم:تعالم!اللهوقول

فاعل3،..اقات"ت(6آ

علىربمماض!فعلثا6ث:ا!ت

متصلضمه!":عاأضتاءتا!و،لسكونا

فاعل.رفعمحلفيالكسرعاىسبني

نعالى:اللهقولنحوص

تقغا،بيما-ثزدقأ"

مبنيماضيفعلأ!آثزت":ف

بنوثلاتصالهالسكونعلى

.النسوة

متصلضميرالفسوة":نرن9و

رفعمحلفيالنمتحعلىبني

فاعل.

يإ-"ق!ستطمت:تعالىاللهرقول

5(.الحا!؟ت.اتجغا"

ميماضيىفعل!تؤستطن،:ف

بنونلاتصالهالسكرنعلى

.النسوة

متصلضميرة،:النسروإنولى

رفعمحلفيالنمتحعلىبني

فاعل.

شي؟بهيتصلل!إذا

تعالى:اللهقولفيكما

خى"ؤتاتافة+غتةأغتى!قآ

12.المدا

اد!ععلىمبفيماضيفعل"تحتة:ذ

ثيء.اتصالهلعدموذلكالظاهر

سبق.كماالظاهرالفغعلىالبناءويكوذ

إذاوذلكالمق!درالفتحعلىالبناءيكونوقد

بالألف.معتلأناقضاالماضيالفعلكان

غنلاآدتةنخم!ا!:تعالىاللهقولنحو

.،043النرت)

الغ!تحعلىمنيماضيىفعل"ضساإ:ف

للتعذر.الألفعا!المقمدر

غقىتغتإخذلفقا)ش!!:تعالىاللهوقول

9،.الحجرات.أالأخرلمحظ

الغمتحعا!مبنيماضيفعل،تنغت9ف

لالتثتاءالمحذوفالعلةحرفعا!المقمدر

الاكنين.

تعالى:اللهوترل

تحتب9!تاتافة/غنةآكك!!تآ

اد!حعا!مبيماضبىفعللى:!أكأف

المقدر.

ملحرظة.لم-

17.)الأصاء"ننئي!-لأآخ!شرأحسسرإت!:تعالىاللهقولنحو-هـطعليهدخلإذاوذلكال!ست!تبلفييشعحدثعا!الماضياستعلايدا!حد-

لم".إنإموةعل!الثرطفصدخولبعدالمعخىفيمس!أنهإلااللفظفيماصبىافعلأحس!ر!ف

إلاال!فظفيمضارعفعلفهو19(القرةا!جميىكزصسئمإنث!ير!آنت!أنبيآغتضئثئلو"ضلغا.تعالىاللهقرلفيوامحنسضارعفع!!صشتلهثهفهر!أضحعااعككا!.

!جصدوجلعزاللهإلىأضيفإذاالنمعللآن؟وحلضاللهحةبفيالن!علىكانإذاوذلكالأزمنةلجمغالئعليتعاوقلىقئا!ست:تعاقاللهقولبدلالةالسنىئيساضأت

27(.الأحراس1يرا"!ليشىءحلعلىآدئةو"ؤتحاق69()الا.زجيقا"كفوزاآدتة!ؤتحا!:تعالىاللهتولنحوالدوامسفاه-!محاركصان21س



إيخي!!!ماإفرآنجيمفياقؤ!إإيزكأ!
ضي

التكل!.زمققبلوقعحدث-
".الفاعلتا،أوالساكنةالقئيث،تا"!،يق

يض!.وقديسثقوقدالفتحعلىنا،

داثفايبنىجه

الاثنين،ألف"بهاتصلتإذا

تعالى:اللهقولنحو

تفتاتجذثآلثتجرةقاد"ققتا

.(22)1،!را!"ؤ!ئمقائفضا!ةضز

فعل::كمثقا،وإ،ادالاامنفكل

لاتماله؟الفتحعلىمبيماضبى

الاثين.بألف

مبنيمتصلضمير!االمر*فص-نفوه

فاعل.رفعمحلفيالكونعلى

الساكنة+القتيثتاه5بهاتصلتإذا

نعالىةافهتولنحو

..-.أ-آص.ء"-

.ا؟)المدنه:لبصربد-

تحاق:وتوله

16.-الطلم،ريئضمرنقتم!"لأتا

رنفهمبحمت!:انا5؟:نعاقوتوله

.18ثالطر

-غت:وا5"نص-و.،.نت.منفكل

بتاهلاتصالهالف!!أعلىبنىماضبىفعل

الاكنة.التانيث

42

الضصعلى

إ

لاالجماعةواو"بهاتصلتإذا

نمالى-الهتولفحو

خبنفضئيلثأؤاسعمحتأ"ا!-.".،*تآإت"

ا"اتآثر!ثه-8

الضمعا!مبنيعرثفص.ا!-ءارا.-.ا.،ف

عة.أنج!صاوت،تص.الفا!

خلقيالسكونعلىبنينصلىصب-اعهح!ارو.

فاعاف!ر

فيكماظاهزايكرنتدالضمعلى.اث%--أحيواعله

تعالى:اللهقولفيكاا،مقدزبكرتوفداساغةالأمئة

!أ.بآلغبز")المصركر"؟-صحقت.حتصب"

.عا!الماتدرالضمعلىنجيمافيفعل:..ت-ف

الساكين.لالتتا.؟حذنتاليالألف

آخ!-"أآلذلم!ألذ"زكزيذ:تعالىالدهتولونحير

.617ك!ص)"فذى

علىالمفدرالضمعاررمبنىناقص-ماضيىفعل:أ،قند؟ف.

.المحذ!فالعلةحرف



؟؟

ال!كوذعلي

-

النسوزنو!بهاتصلتإذاثبءبهيتصدنصات!

أ!خمهآ

طصعلىدلهإما:تعريفه
بقبولهبويعر!:علاماثه

أيم!-مضارعهبهيجزه!ماعكولناؤهدانناالبناء:حكمه

الأ-فعل

،ي(و)1العلةحرفحذف

الآخرمعتلكانإذاوذلك

مذسحي!*خررلي!رك!ت

لاخلااأنخم!ةلاتة

،ن!كأححيلآت8-حه
ت-

ف!ث-كأ-ت(-لت-1

عأ!-صيى

قي!ل!تعالى-

ت!ب"-حأ-ضلههـذآ).--ت!--

.زرسرلإ،آئتةشف.تر-خه

لألفا

تعالى:الدقرلفي-،الأصإ-1

ج!-"ختىغتفتم.-.ء-ت"--.!-

.،!47-تظلصافعلاكز1،1ص!-ء"؟"-تعتا

مبنيامرفعلإ:تكهفابنرنلاتصالهلكرن.عا!ينيت

العلةحرتحذفعالا.
صسؤ-

الألف.هوركامبنيشصلكمرب-ا:ب-ا؟

قتزذ5:تعالىاللهلقروفيقا!ف!ىة
!سهـصاوري!!

54،.أالنلرطتعتفمآا

مبنيأمرفعلا:تنهف!

العلةحرفحذفعا!

.،لألفا"

لواوا

إ

تعالى:اللهتولفي

تتآغقتهتمإ؟آحا.

96،.إتر،حيي!،رالمرا.

مبنىأمرفعلآشا-،:"ف

العلةحرفحذفعلى

.اولواا"وهو

تعالى:وتوله

زتك!شبيلإتىآ*!9

انحل.125(.أ

مبنيأمرفعل":آذت"ف

العلةحرفحذفعا!

."لواوا"ومو

اليا،

إ

تعالى:اللهتولفي

وآنحر"لربك"فثنا

2(.الكونرا

علىمبنيأمرفعل":ف"نحتلى

"الياء".وهوالعلةحرفحذف

تعالى:اللهوقول

تتلأ"ىبجتاباتآصتر

.(23الدحادأ

علىمبنيأمرفعلف!تآ!ترإ:

إالياءإ.وهوالعلةحرفحذف



لؤآنجيمهسلا!ثي!إ!!ؤ3فيايقؤ!ور!!
الأ!ط

45

التكلم.زمقبطشي،حصولي!ب
التوكي!.نونةأوالمخاطبة!اء

النونحذ!أوالملةحر!حذ!أوالسكونصلى

دائتايبنى-

الاثنين"لفأ"بهاتصلتإذا

تعالى:اللهقولنحو

135.ابنرةاضيئئتااختثزغذاجمتقا*ت:فى

لاتصاله؟النونحذفعلىمبنيأمرفعل:ص-ف

الاثين.سغصط

فيالسكونعلىمبنىضمههـصصل:ت؟-ا4إت:،

فاعل.رفعمحل

تعالى:اللهوقول

لتتا"أطه:44،.قؤلألضر*قنه9

لاتصاله؟النونحذفعلىمبنيأمرفعل":ر*خهفا

لاثنين.ابألف

النونحذ!على

(1االخمسة"الأفعال"منمضارعهكانإذاوذلك

الجماعة""واوبهاتصلتإذا

تعالى:اللهقولنحو

قغؤآزتحغوأآلركؤةائوأؤغلحتمقوةآ"ؤأقيفوأ

.(43)النرهلزايهجين"آ

أمرفعل:آزتحغوا"و"ئوا"،اغو"،آقيخوا""منفكل

الجماعة.بواولاتصاله؟النونحذفعلىمبني

فيالسكونعلىمبنيمتصلضمير":الجماعةو"واو

فاعل.رفعمحل

المغاطبة"،يا"بهاتصلتإذا

نعالى:اللهقولنحو

ينآ-ط-فأفيآلتخلإتىزئك"ؤآؤخى

يغرشئوتؤيتاآل!ثثخرؤينئئوتاأتجتالي

سننلتآحمنم!-!آلتمرابكلبنكيىثنم2*ث:

96(.68،الخلا"للأذزيل!

فعل:"آصتل!!و"،"و"كبى،"فآ.تجاب"منفكل

المخاطبة،بياءلاتصاله؟النونحذفعلىمبنيأمر

فيالسكونعلىمبنيمتصلضمير":المخاطبةو"ياء

فاعل.رفعمحل

فيالسكونعلىمبنيمتصلضميرا،ص!-ا:أعفوا

فاعل.رفعمحل

ملحوظة:

آ!مر،،"آعفمنفكل286()ابنهرةؤآزخقتآ"تتاؤآغمزغئاؤآغف":تعالىقولهنحودعاءفعلسمىاللهمنالطلبيفيذالفعلهذاكانإذا

العباد.منوالدعاءاللهمنالأمرلأنوذلكدعاء؟فعلآرخقتآ"

المؤنثة.المخاطبةياءأوالجماعةواوأوالاثنينألفبهاتصلتمضارعفعلكلهي:الخمسةالأفعال(1)
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ا!فى

حىأولهفيوكانالاستقبالفيأوالعالفبميقححدقعلىدلما:هو
يىمقأحواله

"النسوةونونالتوكيد"نونالنونينمنخلاإذايعرب

جازورأوناصبيسبقهلرإزايرفع

با!ا!ن

منكانإذاوذلكمقلىرةأوهرةظ
الخصة""الأفعال

تعالى:اللهقولنحواإذابالضمةيرفع

تغتببآئؤتئو!"آلذين.جازمأوبناصبيسبق

ؤيئاآلحثحقوةزلميمون:تعالىاللهقولنحو

31ابقرةأ،ئنمفونززقتفم

"ئزيئرن،:منفكلآت!لزئتك!ى"ؤآلتة

فعل:"ئمفرن،!ئقيمرز0،2المزسل:ألتقاز"ؤآ

وعلامةمرفوعمضارعمضارعفعل":/إجندفا

منلأنه؟النونثبوترفعه

الخمسةلأمثلةا""الأفعالرفعهوعلامةمرفوع

ضمير،:الجماعةواو9ولملأنه؟الظاهرةالضمة

السكونعلىمبنيمتصلأونصببأداةي!ق

فاعل.رفعمحلفي.جزمأداة

تعالى:وقوله

تقاتفضا"يفوتانأداخرايئ:تعالىقولهونحر

7011الماند.:اصذايرإتىأصذغر"ؤآلثة

مضارعفعل"يفوضا!(:فتن:جهدفآل!قض

منلأنهالنونبخبوتمرفوعصر(طتنابريآ

ألفو"،الخمسةالأفعالصص

مبنيمتصلضمير"الاثنين25")برصتتقيم!

رفعمحلفيالسكونعلىيذغؤأ،"منفك!

فاعل.مضارعفعلجغدف":

"قآتطرى:تعالىاللهوتول

33(أالنل.تأئرين،تاذارفعهوعلامةمرفوع

مضارعفعلف"!أمزبت":.المقدرةالضمة

ثبوترفعهوعلامةمرفوع

الأفعالمنلأنه؟النون

طبة"لمخااءيا9و،الخمسة

محلفيمبنيمتصلضمير

فاعل.رفع

به.اتصلتمضارعكلهي.الخمسةالأفعالبر

،.المخاطبةياء"أو،الجماعةواوأأو!لاثنيناأرفإ

ناصبسبقهإذالنصب

فى

-

النونبعذف(مقدرةأو)ظاهرةلفتعةبا

(8")البروحبآدتهئوجمئرأآنإلأجمنفغتقفرأؤقا"28(انكوير:ألماتجتتقيتمآنجمنكتمشتآةلمن":أن

(7النابرئتغئرأ"أفنآنكقروأآلذين"زغتم12الجن.أآخذا"برئتآتشرك"ؤقن:لن

".....................................""................................9:اذن

123الحديدأقاتكتم"تاغقىأسألزل!ضتلآ".،،أطه:تخرن"ؤلآغيئقاشز"كى:كي

51اقيا"آلتةييغد:أإلأأئروأؤتآ"15(ابخا.أؤتتاتا"خئابيماءتخرخ":التعليللام

122،اترتا"تحآفةييعروأآلموجمئونكان"ؤتا76(أبوسف:آخاة"ييأخ!كان"تاالجحود:لام

(4"المنخةأ"ؤخذةربآدتيمالضأ!"ختى0،6:الكهفالبحرينن"آضخضغأ!ذ"ختى.حض

(901أيوصف"رأفيخلرزضيآلأيوأيسييرتصآؤ"(01انفتورألضنيجيز"آئنؤآئحن"قآقذ::السببيةفاء

"................................................"(27برالأنمامأ"تلكدؤلآنرذينتتتا".المعبةواو

"..............................."."............................."إلا:بمعنى"أولا

"..............................."دا...................................":إلىبمعنى"أو"

:أ،اب،أ،صليهغذأ،ورأتأ،!كتة،"لؤيئوأمنفكلالنواصبأمابنفسها،المضارعتنصبالأولىالأربعةالنواصب4:

وعلامةمنصوبمضارعفعل:تؤوا"ا،جمنرلةبعدجائراإضمازابعدهامضمرةبأنالمضارعفتنصبالباقيةالستة

الخمسة.لأفعالامنلأنها،النونحذفنصبه.الحروفبقيةبعدواجئاواضمازالماالتعليللام"

فيالسكونعلىمبنيمتصلضمير":عةالج!اوو"،حتىالجحرد،لام،الخعليللام،كي،ل!،"أنمنفكل

فاعل.رفعمحل.نصبحروف.،المعيةواو،السبب!ةفاء

أتذت،ييآخذ،لئخرنخ،تقز،،تشركبحتتقيغا،"منوكل

!بهوعلامةمنصوبمضارعفعل:لكذت(قأضذ:،

.الظاهرةالفتحة

بالفاء:الثرطجواباقزان

مواضع:عدةفيبالفاءيقترنقدالرطجوابأنإلاتمائاالشر!فعلمثلمجزوئايكونالشرطجوابإن

شرطبدونالإسميةالجملةعلىتدخلالشرطفاء-ا

.الشر!جوابجزممحلفيا(قهآتضقتد9فجملة(.17الكهفأ،آقفتدتهزآلثةيقعد"تن:تعالىاللهقولنحو

لروط:المعليةالجملةعلىتدخلالرطفاء-2

31(..عمرانأاس،آلتةئخيت!-فآثبغربرآلتةئجتونكتضإن"ئل:تعالىاللهقولنحوطلبيفعلهايكونأنأ-

ضتئا،تكرفرأآرتغ!ى!ضقتئرفن"ف!!:تعالىاللهقولنحو"يى-بض-نعم-عسى"جامدفعلهايكونأن-ب

المقدر.الفتحعلىمبنيالئرطجوابجامد!اضيىفعل"عسىوالمالشرطلجوابرابطةالفاء:"ش!ث9ف(.91اناءةأ

08(.0الاءأ،آلتهأ!ثزآدزشواتئيم"ش:تعالىاللهقولنحو"قد!بمسبوقفعلها!-

.(172الاء.اخييغا،تتيما!نيهخت"فزيتت!يرجماذتبما!غقيئشيهفؤض":تعالىاللهقولنحو""سبمسبوقفعلهاد-

.128افوبة،اقضل!!ينآلتةجغي!حةشسزثغيتةحقئرإقؤ):تعالىاللهقولنحر""سوف!مسبوففعلهاهـ-

172.ابون!آخر،تننت!حوخأخحاتؤفنئو"قإر:تعالىاللهقولنحو"ما"بمنفيفعلهاو-

.(441"عمرانا!أ،ضتئأآدته-ط!غقبتيماغتىيقيت)زش:تعالىاللهقولنحو"لرهـ"!فيأو



فرآفيم!!في!!إلأوي!فيا!آإيإ!-
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والبنا،الإعرابث

جازمر)11سبقهإذايجزور

!أالنونينإحدكىابهاتصلتإذايبنى

-

النسوةنونبهاتصلتإذاالسكونعلىالتوكيدنونبهاتصلتإذاالفتحعلى

لام-لما-الموهرواحذافعلأيجزممماالجازمكانسواء

الثرطأدواتمنكانأووالدعاء(.للنهي"لا"والدعاءالأمر

أين--متى-سا-من-إنأ:وهيفعلينتجزمالتيالجازدمة

كيفماا-سنهما-حيثما

32()برتأنيخف5:تعالىاللهلىقرنحو

اضتح؟اعا!مبنيمضارعفعل":أصيك!-ت"

محللاصسف.ء!يا-(أمخ!ل!!نو!الريهدنجرنلاتصاله

.الإعرابامنله

لىئر!بشتبدشز..شآ:نصاقاللهقولنحر

3321النرة)

ائكرد؟!!مبيسصاشعفعلأ!تصحترهـ1

.السرةنجودلاتصاله

فاعلحرى!ومبيمصلصمير.:ممبء--و

بالسكون

ا

اط:"لأحرنغاؤلا،:!ك

ئفريكغةفييمضتال!إ:-كل،تدتاؤ1

شغة،ذويينمؤ5الدعا.أول!إص!!ملم

ليتاصيى!خذكلعقرؤلأ9الدعاءالا،للعرا"و

ؤيأل!لشأبذهنصم"إن

الا،لف

ترشة"

اللة،ا!إ

تدممىاآ

هصتر.ل!ننط-"؟ان

العلةحرقبعذف

لواوا

نادنفه:لهيا-

،آتمهتتت.سلم،

اليا6

.احذا-.ت".ضا

"-يئاإضثحغنهى-"لت

ضرخا":!بء4*:-:---3،إ.

النونبعذف

إ

111ت-"لما.ءت!"تإز

عا-ا!"ألا-:بىتثاانجا

لانثهون""زرنياتثر.ا

ا-"ضرلزأ؟أدنهألوت!ءالا"

أاونتافرأ؟تفم!سؤ!!"

،شتاتيما-عثةئكائزألتةت!"ؤشش

ءاب!ينس!!"فا

11.ص.،-ف.ضآنعحخت،"؟تخة.".ش
ص-!!

آ،ضلم،كترصنه

نجتر-آتلسونا"أة

امتمبآ"أةتثهآ

ة3.ا،.اض!!مرألأختا-.،ءما"ة

تا-:د!-

.ل!صش-با؟ت!!تجهةيخةاأينضايأئتيخنر،لآأنت!تالوصإ

خا".ء.خ!ناأبفا.يره

11ا:!أ"!ت-:ت:ىءا:-.ت!فقولهنحومةجاش"لم"فتقى،لم"عا!الاصتفهامةمزتدخلوند"

،صا-ات،حرحسبت.ااثءكفدعا.ي!ىالملأودفعلإ-تجزموهيطالرأدواتتسمىفعليرتجزمالتيالأدوات(1)

.-،لأ.003،ته!!اتق-!!سحرإسيةحماتأراررهيات!!أ.-ت؟ص-ءخاثحت:!ضء!تضامعماسفيأتيالثرطوجوابحرممحلفيماضيىأرمجزوممصافىعإماانرطفعلأما

سرات-!!.إراااض،لها،-حرالمهاصاا،صيه1اخ!مةتتضسوقدأث!طإ-جرص?خا-ئياصههجملة.عبشسهآت،لإ%الرطجوابفجملة215(")اب!رةعبضله!إآن-تس

-ءاا--هص-خا؟-اضىإأا!لىصاتشانمدأص-لهلاصا-ئيعارودعا!وبختعنو!متدأنحررمحللاصمير:اهم"ف36(.)ال!رم"لنعنر-تاداا:تعالىاللهلقي!

المحدر!.العلةحر!عا!تدا!الفعلمنا،حيرالحرفحركةفإناجرمحالةفي112

ا،لف.هرفالمحذرالعلةحرفأنعلىلشل"صض--واا"لالثخه

لأ.ابم!-المحدو!العلةحر!أرعلىندلتء"ف!.والكسرةالراوهرالمحذوتالعلةحرتأنعلىتدل/حا-هـا!ا!مة
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ظاهراس!

صريح

معربمبني

رفع.محلفيفيهكرننجااسضاالفاعليأتيوقد

تعالى:اللهقولفي-الإضارةح!اسه

4،.المطمنيناتتغوئرن"أتفم!صبنأيالنألأ"

فاعل.رفعمحا!فيمبنيإشارةاضم:شبتش"ف.

.الموصول:كالاصم

تيهتبماآجمقوتن3ئرجمنذفشذآقاك5:تعافاللهقولنحو

04:النلا

فاعل.رفعمحلفيبنيمرصولاصم،:صذفآف"

أصليةبعلامة

أ!ئههآج!

لمىالاش!ا!:تعريفه

ظاهىاسمايأتي:نواعهأ

مؤولمصلىر

والفعل.ما:أو.والفعلأن:من

وخبرها.اسمهامعأنأو

ثخمهأدءاتئوأيفذينيآلتتمأ9ةتعالىاللهقولفيوذلك

16(.الحديد.أ!آلتهيذتحرئفوئفم

ونصب.مصدريحرف":"أف

النتحةنصبهوعلامةمنصربمضارعفعل:لىو"خض

.هرةلظاا

رفعمحلقي""خوعوالفعلأنمنالمؤولوالمصدر

"يألت،للنكلعلفاعل

فرعيةبعلامة

38،.أبر-أيخيإ،ينء!تسيمرهـيوء:تعالىاقهقولنحو

.(41الزكل-ا"تجبا"ثوآصكألأتزخثهـير!ء.تضلى..قرله

-(01:التخةايتهححوآتجآءتإداءاتئوأينآونآتهايأ5.تعاق.!قرله

37،.:أصيم،ت!يهمينالأكأكأاث"قآختتصتعاقوقوق

اث:أ.لأ!.عئ!بنتآ،:ض!لإ.لمكمش"منلكل

.آخرهعلىالظاهرةالفمةكأفعهوعلامةمرفوعفاعا!

.،12أفاطر؟آتجضاب!آي!تيرىؤتا5:تعالىاللهقولنحو

.1122عمراد:)+جمنض!ا!كمآجشتا!قشتإذ":تعالىوقوله

نيابةالألفرفعهوعلامةمرفوعفاعل":قلآبتنتا!!تتخرابآ9منفكل

مئنى.،نه؟الضمةعن

ا،.المزمنون.أتمةيئون،آأثقخ!قذ:تعالىاللهوقول

لأنه"الضمةعننيابةالواورنعهوعلامةمرفوعفاعل":اتأخةتئرف"آ

سالم.مذكرجمع

.17)الطلاق.ستغييماءاتنشغة!و:لئنمق":تعالىاللهوتول

منلأنه؟الضمةعننيابةالراررفعهرعلامةمرفوعفاعلذ:":9ت

الخمسة.الأمماء

ملحوظة

تولنحو

تأنيث"

فيفيجب

التأمجوزو

-2

-3

جمع.علامةولاثنيةعلامةتلحقهلموالجمعالثنىالفاعلمعالثعرأنونلاحظ

والجمع.والمثنىلمفرداعلالفامعواحدةبصورة،آتا!لفعلنا،4:اص،آلبهيرو!ؤقاذا(،23الاشلو.ا"1ششلآبتشا"03،،:ابترةايقضنبكايمثث9ص-ف!إد،ه:تعالىللها

وجانز.،.واجبحكمانلهالمؤنثالفاعلمعالفعل

مأفي

35(.عرار.الاجمثرلأناآقيأتشتقاإد):تعالىاللهقرلنحوالفعلعنيفصلولمالأنيثحقيقيظاهزااصئاالفاعلكانإذا

!،!هـ-...!آتتتذت"خسقآ!(،االاشتا:ا".-لاآلتتتولت!آآإدا9.تعالمطاللهقولنحوسجا!يا.أوكانحنين!امطلتئامزنتعلىيعودمشزاضميزاالناعلكانإذا

122أمربم

مواص!.أربعةفييث

275(.النرجأ"ما!كحدحآءذأفضن571(،)سوصازت!صغتنقؤجمطةحتغا!ءقذلئاشآ"ئآصخاةتعالىاللهقولنحوالأنبثمجازىالفاعلكانإذا

ا!كلوبينلئرينةاآوهرا!حتيقيال!ؤشثالئاعلبينفصلأ.\.)المنحنة،أ?8.ختآ!ءأث!إذا:تعالىترلهفحرالفعلعنفصلولكنهالتأنيثحقيقيالفاعلكانإذا

طب.المخا"ك5وهوبهبالمغ!عول"جاه"

.(11)الحجرات.صأت!،"2%ممتاقا:تعالىاللهقولنحوا.تكشرجمع.صا!غيرجمغاالفاعلكانإذا

هند".المراةونممت"هند"،المراةنعم5:فيهجوزمؤنثرالفاعلبن!أونعمالغهـعلكانإذا



يإيتي!!!إلؤآضصيخأ%لقو!سإإليزئر

!ع!ل

!ف!.قبلهلمذكوزا!ر!ل!

.ضميرايأتيكما!را

94
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متصل

ضي.اضعا!قيحإلا-تيوالاص-تءتء1/

حئ!!!تفرأ"يخةهـتم6(،)ابلدتذا،نالأأخت!تتجن!.7،.)ال!اكلة"غتبم؟صغضت--!فلآ!ت5.تعالىاتترتنجو

فاعلفعشمحللىمنيمصلضير.،آفلأت،أغن!كأ،حغضتلأ.صظ؟-ءتىلحت3-،تخات*

لأمر.واشع.-ايمضضيع!ء-.-شثهت-ر7ت!!.

1-ا؟ااتعااللهوقههـل23(.ا!-11!عىأكن!فا"ضيث!ثر*؟ف-تعانىاضهصوتعحر

43(.الى-"ضغىءإنصتعهف!ء!8تآثا.س!فت.!ث!-؟!.-ى-.

فاعا.%فعمحافيبنيتصأضمى(ذ*حفا"-:،حت!لا.هـ.ف2ت-ر*تث

ئفرئ!شنآ،حنغتتقذآلتيماتىإتئرقيآ

لأمر.وارثاحضراضينيايه-.-سكرعةشحي،،-.-ا3-لأ

هـايخذخئيملتاصتآتتأ.رزا:تعالىاللهوقوا!(،327ا.)نصسكخيجهآأ.شغيئهأ،مئيرء؟-شب،لأ.:.تعالراتقى--نحو

017،.الرحر!اهـ"شخ!"؟خ!شأصةةأنهتضشختهى.-ثخئه.ففإتث!-.!غ..سص-

فاعل.فعشخلىفيمنيمتصرضب!5:أهغمفرأ،ءاتئهأ.خئه!ت،يخذخئه5ص-ث%،!-ث

تعالىا!تهتوتنحرفي-لأمر.-اوامإضي:عائض؟يرت.-تكلةتء--/؟

32(.)الأصا!.!تا"تترلأتز.شئل3335،،الضةا،خي!"تتيخذكةبة5أ.؟تو؟-دصضتأ،--ث--ش

ناعا!.رنعمحلىفيبنيصتصاصب!،-ئد-.فأت..؟شك!ص-ىفي.ات!ت".

والأير.إلضارعيهتوتكرصةان!ياء51،

+(.ثشس؟ت"اثافأدات!إف-تعالىانتهشو-نحو

فاعل.فعشمحلىفيمبنيصتصاضم!.تاشس؟-،.،آشضسف5س-كاط-:ء"ت%ا

فتهضالماضيمعثرتكر.تكئر،(؟)

يواضضهأكأنجىتت31لإخلفننذ..تعالىاتقو-نحر

ناعا-عشمحا؟ببنيتص(-ضىفه

وجوبا

ومي.المننمصلةالرفعصمائرمىواحذايكونأنلابد

نحن.أنا،.للمتكلم

،أنت!أنت،أنت،أنتما،أنتمللمخاطب

هو،هي،هما،هم،هن.للنانب.

فرلنحو"إلا"،لعدإلالاعلأالثمصلضميهريأتيولا

تعالى.الله

"كخر"تاا.31)المدنر"حكوإلأزتدخئوذيغنضىفا

داعل.ردعمحلفيالفتحعلىبنينفحلصم!س

زاجوا

وجوئامواع!أربعةفيبترالناعلالرفعضبر

.اأنتاتشا-ير!مرضميراصاعلىفاتآخحن!كتفء:قا،5:نحرالمذكراحدلئاالأس-فعاهـعا8

مستترضمر!الناعل(االنامةاأغ!يضه،آسنيةا/لأاثنحر-"شغ!!ةء/نمدشكصصخ!شثبم

تقديرهمستترفالناعاضمير(18)الحدق.خاني!-آءاسنذ.لحرتكهبءاخمبد،:شكمص

فالنماعلا9المحىا"!!فلالتيصآنأتا5.نحرصبشدمصهياصءتتاكصد.!ءاخمصضص،ضوء

،ت.-،ئت!ت!ت-خبى

جانراااصازفاعلأالراقعالضيروير

"ا/ز-ء!سضنقأتا،.تعالىاللهلقرلحور،حباأصمعاا!ا!إذا-1

38(37عاتالارا!لذنجاآةتخيرآ

تالخمةززئك!تعالىاللهقولنحولالياءاةمدوغا.خسارابضعلكادآ!2-

هتاقدصاأسحوسمتترصميرالأفعالهذهفناعل(،66النسى-ا!؟ختازيثاء

هراا



أ!خمه!!!!م05

اهـنالب
الفا-حذ!بعذثاعنهناب!الفاعلمعذحلا11ما!:تدريفه

ظاهراسص

صرفي

معربمبنى

فرعية!دعل!مةأصدةبعل!مة .إ- !"

رفع.محلفيفيكرنمبنيااسماالفاعلنانبيأتيفقدأضزضاقآ--3*ت5ت!.اللهترتحه

.ايإشارةكاسما.17)ص

تعالى:اللهقولنحو(-؟ا-ءيرلى:ا--ص---تس::!

911.الأنحاماآتفزءا!"ش-إنىؤأوجى49(ر-ا+،إكأز--،ت

فاعل.نانبرفعمحلفيمبنيإشارةاسما:ت-ف9(-)الطارذ؟ا----ا!ء----!!-*-

أ-.سالمرا،سم:أنجيماضفعل:------4--س-!--

الصلتهصتتروأا!كما-تإلأئقفنقآ"زقا:تعالىاللهقولنحونمحون---

فاعل.نائبرفعمحلفيمبنيمرصرلاسم:ء---ف:---3-.-،---..-3.---*-ست؟

الفىصورةتنييرمقمعهبدولا

مؤث!لرمعدلى

أضعا.وا"أقامنكانماهوأصؤوا!االمصدر

وخبرها.اسمهاى"أ!اأو

صث!عل.وا"لو"أو

والفعل.هالمصدرية9ماأو

--كأإ!حىأ،ئلأ:تعالىاللهتولنفي

11.ا!ض-اث-.،-خ!،

ونصب.تركاصيلىحرف:1111ف

.-3انصبمحافيمبنيضمير2:و"اتا

أخ!ى.اعلىبنيماض-فعل:ت-ااو

الفمةر!عهوعلامةمرفوعفاعل:إت؟و

.الظاهرة

أنا.أخ!!رفعمحلفي-ىا!خسهوجملة

وخر.ها.واسمهاأنمنالمؤولوالمصدر

،.اأ:حىللفعلفاعلنائبرفعمحلفي

مع:لةمؤافمزةمفتوحة""أنكل!حيم

بمصدر.وخبرهااسمها

الظاهرةالضمةفعهشوكلإمةس-نيثوص--ت

-135)الرمحدء""-ا-صصؤعذثتىآلجنئةآئثل5تعالر.اللهتولفيكما

الفعلوبني،سالممذكرجمعلأنه؟الضمةعننيابةالواورفعهوعلامةصسفوعفاعانانب.---،ف

علمجهرا!.محه

.135افملتغقيص"خضت.!الأإكفاقسهآفا؟5:تعالىاللهترلوفي

الحصة.اياساءمنلأنه؟الفمةعنيخابةالوآورفعهوعلامةمرفرعفاعا!لائب..جف

تائا.متصرئامنهماكليكونانلرطوالمجروروالجار،والظرف،والمصدر،بهالمفعول:الفعيةالجملةنجاهفيعنهويربالفاعامحا/\

.الظاهرةاضمةارفعهوعلامةمرفوعفاعلنائبا:--..!ف28()الا.صمبقاا-3أإخلق:تعالىاللهقوا!نحراخناعاعنبالمفعولينوب

.الظامرةالضمةرفعهوعلامةمرفوعفاعلنائب11:---دأف(1،صرادآدات-آدهر-اطثاصء--أص:تعالىاللهقواطيحواكاعا!ص-المصدرثلنوب

فاعل.نائبرفعمحلفيالجملةشبما:-!--3ف،5()جا-ا---"،حيل:تعالىاللهقولنحوالغصاعاتعنالظرفولنوب

فاعل.نائبرفعمحا!فياجملةوشبهومجرورجار:/:-7ءف//.-99()ا!هصاتءج-!ب!ءا؟.تعالىاللهتولنحوائماعلعنوالمجروشانج!ار!ينرب

!و1111:!صذاعلنائبر!عىلفي":-ت-ءفيانجملة26(ابر---،.نر-ء-"نجيلتعالىاللهقرلنحرفاعلنائبرفعمحلفيفتكونحملةال!اعانائبيأتيقد"

قيلى".!كلفاعلىنائبرفعيخاسوالخه!ا!رأمن:ت---ء-ا/فجملة75(الرصاآئغنبر"رت-.ح!حت-شقاتا:تعالىاللهقولالاسميةاجملةأمثلةومن،فعليهةجملة

الإضافة.او،"ألبالعريفيقبل:تش

.الإعرابعلاماتيقبلأيأة.دتش



بإفي!!!إلأإشيمفياقآإصيماإلتزسى-
.عا!

ضنجيقا"ن!نآقيؤخبق":تعالىاللهقولدثي"نتنآي!"مثذ)1(حكاورالفاعل!أوأخذب

)3(المجهولأوللمفعولمبنياومجيئه!

واعه
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متصل

تعالى:اللهقولنحو:التاعل"تاء،(1)

15(.الررلىأأيزلتاتحتايخؤآقآدغلكو"قيذا11،،الرصأئخيحتااآدتةأغئذأقأيزثءإقياظ

فاعل.نائبرفعمحليفيمبنيمتصلضمير:أئزله،"أيزثفيف"اقماء،

25(.المطننينأقخئوس،زحيقي!!"ئتاقزل!صتبما،آأوئوأقذينآتثتزق"ؤقا:تعالىاللهقولفثمي:"الجماعة!وأو2()

فاعل.نائبرفعمحللامبنيمتصلضمير:!ئ!قتزنأ!ئرشأ!في"اوالىف!

37(.ابرتنه-،ترزتاطغاميآتجيكتالآو"قاذ،،14الحانةاقذتختا!لجباذؤآالأزكرؤخمتتا:تعالىاللهقولفيكما.الاتينألثص)3(

فاعل.ناثبرفعمحلفيبنيمتصلضمير:ترزقايخيما!!"فذتختا،في"الآلفهـ"ا

915.الأحرا!1،ئوذقيقلآئغرقرأنأدتىلك"داتعالىتاللهقولفيكماالنوةلون()4

فاعلنائبربعمحلفيمبفيمتصلضميرئؤذين":"ئغرفن،فيا!ود"فاا

.(؟6الكلاء"شلىكلىبنؤأوتيتالظيرآضنطقاعئضتا:تعالىاللهقولفيكما.الناعلإكأنا(5)

فاعل.نانبرفعمحلفيمبنيمتصلضميرأوتيتاأ:"عئحتا،فيف"نا"

الفاعلبا!فيذكرهالسابق!التفصيلعلىمستزاضميراالنناعلنائبنتعوقد:ير

25(.الحانة.أيهتييه!أوتتض"يتتتيى:تعالىاللهقولنحو

.أنا""تقديرهوجوتامستترضميرالن!اعلفمانب

.،91.الحانةأييميييما-"يهتتةروتىأتنفأقا":تعالىقولهأل!ا

.""هرتقديرهجوازامستزضميرالتاعللناثب

مثل:الماضيآخرقبلماوئكسزأؤئهماوئضموالمضارعالماضيلاإالفاعلنانبإلىيسندلا4فمقالظ!ظنيإلىاتا!بدطء+

18(.ابخا.أألح!وليآفيئسقغيوتم9:مثلالمضارعآخرقبلماويفتح59(الكهفألثنسرلي"آفيشتى"ز

قرلهفيكماالياءلمناسبةأولهفيالتيالفتحةوكسرتياء"لألف"اعينهفبتباع،،ساق،قال:!لا!سنمحتلللمجهولالمبنيالخعلكانإذا.ملحوظة

73(.الزمر.أزترا،لخئةآتى!زتفمآتقؤأتذيىآؤسييق":تعالىوتوله(،43أمرد.!تآءفيآتججىسأزحشؤتجبل9:تعالى

نائئاالمنفصلالرفعضميريقعولا

عنمفصولأكانإذاإلاالفاعلعن

لهمثالعا!أقفولمب"إلا"الفعل

الكريم.القرآنفي

منها.لنثظجةومعنويةلأغراض؟للمجهولالفعليبنى:للمجهولالفعلبناءأغراض2()

قدرته.جقتاللهموالخالقأنأحدعلىيخفىلاإذ5(،.الطارقأخيق!يتمنستنآل!طين!%9:تعالىاللهقولنحوبالفاعلالعلم(1)

يعلقالامسخ!اعوحسنالإنصاتارةبخسروالكريمةالآيةفيلأمرفاا11402!عراتؤأنحيتوأ!تةرقآستتجغوأءا!تقرآؤإذاصئيرئ":تعالىاللهقولففيالحدثعلىالتركيز(2)

معين.بقارئالتقيددونالقرآنقراءةوموبالحدث

محلطمجهولمبنتاالفعلفجاء(،ا"الحنأزشذا"ز!بهغأزاذأشآلأزضيىفيبمنيذإأأشتزتذليىلآؤأتا":شعمالىاظهقولخوإليهالفعلإشا!عنالفاعلي!تنهز)3(

الشر.إليةيسندأنوتعالىسبحانهلتهيفاتنزالخيرإرادةمعللمعلومومبنثاالشرإرادة

بالفاعل.الجهل()5(.4البروح.أ"آلأخذوبأضخسث"قتل:تعالىقولهنحوالدعاءمقامفي(4)

الفاعل.علىالخوف)7(.الفاعلمنالخوف()6

محنوئاإشاذاوليرمجازيإسنادالنماعلنانبإلىالانعلفإسناد.فقطالجملةبناءفيالافاعلعنيؤبالفاعلونائب،هـحلهوحلمقامهقامأيىهـةدابمسىملحوظةيب!

فاعله.غيرإلىمسندأنهعاىللدلالةالفاعلنائبمعالفعلصورةنغيير!جبئمص!ر
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ظاهراسص

ا!خمهط!

المفص

الفاع!فعلعليهالوايالمنصوبهوالاس!:تعريفه

صريح

ولمؤرمصلى،.
مبييبمعر

ورالى:ا!لهتول!فيمبنيا:اسمالهالممعولياقيفقدي!!

فنذهنوهـ"لا-كلصالؤ"ؤذوأالإضارةكاسمفرعيةبعلاماقأصليةبعلامات

علمبنىماضيىفعلف"،ذ،أ":-أخثثيعاانتهتوأفينجبلبهمالقرنينطثوغفى!ص:تعالىءاللهتوليففيص:لعاليالملته.لي-نجو

91)النلم

911.أسحرى!تلتقيان.01)الرعنا"مرحس!ح!ابرلأررتمأحض

الجماعة.بواولاتصاله،الضم1210اصا،-...ء.ص01

لصبهوعلامهمنصوببهممعول.لمحر!!!اهـ).2()اور"ص.

متصلصمير":الجمماعةو"واوعلمبيإشارةاسمف"!،ءاا:ص

رفعمحلفيالسكونعلىمبني.بهمفعرلنصبمحلفيالسكون/.-ء.?مثنىلأنهالياءبمفعولض!مزالر":ت//1

فاعل.الموصولوكاسم،.-ء-3!محضاتخزىلككذا5:نعالىوتولهنصبهوعلامهمنصوب

-،ص.كما1،1)الرس!ت.الظاهرةالفتحة

مصدركي.حرفلؤ":و"اط-فةثمتاز5!تعالىتولهفي

مرلرعمضارعفعلو"!،ت!صا":ا.االمرراككذث،وعلامةمنصوببهمفعول-":ت"آن!ئخى:تعاليايتهلو-

الظاهرةالضمةرفعهوعلامتعلىمبنيمرصولاصم!:ف"أشا-ف.طلممذ!جمعلأتالياء(نصبه)المد.3،-ارا!شيمثلى9

تقديرمستترضميروالفاعل.بهمفعرلنص!علفىالسكون(160)صصصألافثم"ؤتجآءو9:تعالىوقولهمنصوببهمفعول!ارا":ف"

الألفنصبهوعلامةمنصوببهمفعولف"أتا،:الفتحةنصبهوعلامة

"."انت.الخمسةا!ساءمن!نه.الظاهرة

لز""منالمزولالمصدر
مفافجرمحلفيمبنيمتصلضميرو/اهم":

محللط1"دا-ساب"والفعل.إليه

11د.أا.اللفعلبهمفعولنصسب

،!مداهنتهم!ودواوالتهقدير

بهالمفعوليحدفس

تقدبرهسرضمبهروالفاعلالمفدرالقحعلمبنيماضفعل":"لخىف،ققىؤقازئكؤذغكاقا:نعالىاللهقولنحو:الكريمالقرآنفيالفراصلتناسبعند(1)

به.مفعولنصبيحلفيالفتحعلىببنيمتصلضمير،"قلاكالمحذوفالخطابوكاف"هو"

.الكفارأغلبن:أي،ؤزسيىأتألأغلتآلئةختت9:تعالىاللهقولنحووالاختصارالايجاز(2)

.العررة:أياترايتولامنىرأى"ما:كظعاثةقولنحواالعورةذكرعدم"أيبذكرهالتصريحاشهجان)3(

09وجرشابهالمفعوليذكرضكأح

ا!أص"تقديرهمحذوفلفعلالفتحةنصبهوعلامةمنصوببهمفمول:!اف!شقي03()النلخترأألوأتازئكئمآنرك"قاذآ:تعالمطاللهقولفيكماعنهشئلإذا(1)

.ا!اهرةالصتضنصبهوعلامةنمرببهمفعرل:ف"قدو*،08()ا!صا.أا،-.تدلأإلأثيلصآئنأوتيتص"زتآ:تعالىاللهقولنحومحصوراكانإذا(2)



!إلؤآضي!في!!إفياقآإصيماإليزوصز

!لبه

أوفمميزاظاهزاسماايأتيوقدص

ضمير)1(

ضميرمتصل
وأالمتكلمين،ناو"،لفانباأوها،طبالمقوكاف،المتكلصءيا):ومو

المفعولين(

بهمفعولنصبمعلفيكانتبالفطاتصلتإذا

ؤيستمين"الصجميىهؤؤآلذىلإ-خيتييننقهؤخققيى"آلذى:تعالىاللهقوللحو

97(.78،الثراءأ

ا،.الكانر-3/"اآلت!شاثر:"آلقمونتعالىوقوله

1(.الكونرأ3،"-تتكؤترآآعطيتتى"إتآ:تعالىوقوله

1(.الاندرأ"آنرتث"إتآ:تعالىوقوله

2،.الضأ"أ-ت!تقنتهاإذاآغتضرهرأ":تعالىوش!هـله

4(.أقرنجر"خؤضفنؤءاضتئ!اخوعقيتأ!صغضنيو"أ.تعالىوشواسه

."ؤآزخضتاتتاشآغنيزاضئاغ"زتتا.شعالىوسوله

وهاءااتقن!سمأ،"أغطتتنثفيالمخاطبوكاف"جطجميى،"خققيىفيالمتكلمياءصنكل

:"ؤآزخقنا"فيالمفعولينو"نا""ؤءاضنهم،أ!قغقهو،تقمتها،تتةأنر"فيالغاتب

به.مفعولنصبمحلفيمبنيضم!هـستصل
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)"*(ف!ميرمنفصل

تعالى:اللهقولفي

5(.ال!مانحةأ"ت!تجيناثؤإجاتقئذأثإنجا"

"4(.أالؤ!ة"إ-خشآز!ئور"ؤإتى:تعالىوقوله

ا؟(.ا!سمامأتدعو!"إياد"تل:تعالىوقوله

فيسبنهيمنفصلضميرإئاد((:،،ءإبم"إباككمنفكل

!اتدمبهمفعولنصبمحل

إلأ9رأتغئذآلأزثك"ؤقختى:تعالىوقوله

.321اءلإصا1"دتاإ

الثمعلعن!متأخربهمفعولسنثمصلضمير:"إخاد(اف

.""إلأبسفصول

وجوئا:النماعلعلىبهالمتعولينتدمأنيحب

فيمبفيمتصلضمير"حصم"،اافا)إياكا،اخ!ضاثراآآج!سغ"أ.تعالىاللهقولنحومتصلأضميزاكانأوتعئذ"،اث"ائا:تعالىاللهقولنحومنفصلأضميزاكانإذا(1)

.الظاهرةالفمةرفحهوعلرمةمرفوعواكلس"فظآ،مرفوعمضارعفعل،و"نغئالم،مقدمبهمفعولنصبمحل

ي!طضماا،زئةرإبراجموآبتلى"ؤإذ:تعالىاللهقولنحوبهالمفعولعلىيعودضميرالنماعلفيكانإذأ(2)

المفحولتقدمفتكلد""إتراجمضبهالمفعولعلىيعودإليهصمضافإليهمضافجرمحلفيمبفيمتصلضميرو"الهاء"الظاهرةالضمةرفعهوعلامةمرفوعفاعلف"زتة،":

ورتبة.لفطامتأخرعلىالضميريعودحتىبه

منصوبم!تهدمبهمفعولالجا،لةلفط"و"آدتة،المقدرةالضمةرفعهوعلامةمرفوعمضارعفعل:"ف"-نخشىاالغققؤأآجمبابهجم!آدثةتخشى"إئقا.تعالىاللهقول)3(

.الظاهرةالفتحةنصبهوعلامة

."إتخا"بمحصورالفاعللأن،لغتمؤأ""آالفاعلوتأخر""آلتةبهالمفعولتقدموقدالظاهرةالضمةرفعهوعلامةمرفوعفاعل:أ"تغلمحةو"آ

ملعوظة،

ب!لتمعلثايخظمفعولأكانأوب"إلا"مفصولأالفعلعنمتأصاأوالفاعلعلىمتقدفاإلا-الفمائردرسفيمر-كطبهمفحولأالمنفصلالنصبضميريأتيلا

أهـكه.ءأو"إياهأعطيتك"الكتاب.مثلالضمير"،فصلجوازحالة"فيضميزاالأولالمنثعولماوكاندضمعرلير
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واحدبهمفعول!!امتعذ

القرآنفيكثيروهو

ضب!آآلتةؤخقق":تعالىاللهتولنحو

.(!2تاص)

؟ةبالكممنصوببهمفعولت":ف"ألشر

سالم.مزنثجمعلأنه

أ.2)أن!ضآتهـمتمالر!ززئئم"ختى:ئعالىاللهوقول

نصمههوعلامةمنصوببهمفعول":"آتممفالرف

.الظاهرةالفتحة

ا!ئههما!

اللاؤم!الفعل

وا!بهمفعولالجملةهأيكوققد

لمف!متعدياالفكليكوقققدالفعلطبيعة

اللازورالفكل

تعالى:اللهقولنحربننهـسهبهمفعولإلىيتعدىلاالذيمو

81(.)الإ-!ا.لماتتفاآحت!ايرزتخنآ-نهآءإ

متعلىبل!فماأ

أصىيكونقدمفعرليناالأفعاهذهت!بجث

والضرالمبتدألأأكدهمامغ!عوليزتنع!بأفد(ل

والخبرالمبتدأعلىتدخلاميلافعالهذدش،بنتحرا-ان!ثمت!وأفضبأستملراأدعا-هي،

وهي:ثاناخ!هـمافعولا!يس-أ؟ر*شس!إنبتدأيمىشأ!!كمافحرتمعسبون،

".خال-كأعمحب،كى-:هيرالى!جحالىتكليدا!افعا(1)

.وجده--ععهـرأف:وهياليص-تميدأفعال(2)

.اجعلص!س5:وهيالتحويلتافيد(فعالى)3(

وأخراخها.ظن:إلىانظر
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إلىراجعوهذاأكثرأومفعولاقأو!!

لاكثر.متع!يايكونوق!واحلصل

المتثديماالفكل

ن!وينننسمأكثرأوبهمفعولإلىيتعدىماهو

إلى:تعديهحيث

مفعولينإد!ة

والخبرالمبتدأأصلهمايكونلاوقدالخبروالمبتدألثما

والخبر)1(المبتدأأصلهماليسمفعولينتنصبأفعال

6،.النانحةأآتفشتقيمآ"لضرلأطآشاآكخد":تعالىاللهقولنحو

والفاعلالمقدرالسكونعلىمبنيللدعاءأمرفعلآخما-تا":ا!ف

"أنت".تقديرهمستشضمه!

.أولبهمفعولنصبمحلفيالسكونعلىلمبنيضم!هـمتصل":نا"و

.الظاهرةالفتحةنصبهوعلامةمنصوبثانبهلحثمعوللقمرأق!":و"آ

الحج.78(.ا"قتلجمنتم!لمينآلحتفم!"كخؤ:تعالىاللهوقول

المقدر.الفتحعلىمبني!اضبىفعل"سشم!-":ف

.أولبهمفعولنصبمحلفيمبنيدمتصلضمير3":"و

جمعلأنهالياء؟نصبهوعلامةمنصوبثانبهمنمعولشست!لحيه!ت":و"آ

سالم.لمذكر

.(491عحرانآلأزشيك"غقىتتاؤغدتاتناا:غ"زثتا:تعالىاللهوقول

والفاعلالعلةحرفحذفعلىمبنيللدعاءأ!رفعل"ءاشنا":ف

"."أنتتقديرهثمستترضمير

.أولبهمفعولنصبمحلفيمبنيمتصلضمير"ءاتنا"منو"نا":

.ثانبهمفعولنصبمخلفيمبنيموصولاسمو"ما":

-:الحبيبأخي-واعلم(1)

آحدهما:أوالمفعولينحذفمعهايجوزالأفعالمذهآن

.الأولالمثمعولوإبقاء،الثانيالمنمعولحذفجاءحيث

5(.الفحىأ"تتزكتىرئكجغحييلث"ؤت!ؤف:تعالىاللهقولنحو

تعالى:اللهقولنحو،الثانيالمفعولوإبقاءالأولالمفعولحذفجاءو

92(.)ابوبةحتجروهـ":خغيدغرآتجرية.يخغثصوأ"حتى

يجوزفلاوالخبرالمبتدأأصلهمامنمعولينتنصبالتيالأفعالبخالأثوذلك

دليل.عليهقامإذاإلاأحدهماأوالمنمعولينحذف

مفاعيلثللاثةإلىمقعديةأفعال

"،أزى-"أغقتموهماالتعديةهمزةبواسطةمتعديانفعلان

"."علمسنبالهمزةالمنقول""آغقتم

"."رأىمنبالهمزةالمنقول""آزى

نبأ،أنبأ،،"حدثوهي"أرى،"أعلممعنىضمنماوخمسة

خئز".أخبز،

الناعلنائبفيكونللمجهولتبنىأنهاالخيسةفيوالغالب

.الأوللمفعوطهـا

لمنهاعيل-ثلاثةتنصبالتيالأفعالأن:الأمروخلاصة

هي:أفعالسبعةوالخبر-المبتدأأصلهماوالثالثالثاني

(.خذت-خئز-خبزأ-تئآ-أئتآ-أزى-أغقتم)

43(.)1!سنالقليلأ"ضتايكفيآلئةئري!شفغ"إذ:تعالىاللهقولنحو

المتمدرة.الضمةرفعهوعلاسة!رفوعمضارعفعل":"ئري!شفئمف

.الظاهرةالضمةرفعهوعلامةمرفوعفاعلالجلالةلفظ:"آلئة"و

"حال".ومجرورجارتتالجا(:و"في

نصبمخلفيالفتحعلىمبنيمتصلضمير":و"الكاف

.أولبهمفعول

نصبمحلفيالسكونعلىمبنيمتصلضميرو"هم":

.ثانبهمفعول

نصبهوعلامةمنصوبهـ"ئري!ضفئم"ثالثبهمفعول"قييلأ":

.الظاهرةالفتحة

43،.11(لأضالىتحتيزا"أزل!شخغ!تؤ":تعالىاللهوقول

والفاعلالألفعاىالمتمدرالفتحعا!سبفيساضبىفعل"."آزل!شئئف

نصبمحلفيمبنيستصلضمير":و"الكاف"هو".تئديرهلصستترضمير

.ثانبه!نهعولنصبمحلفيمبنيمتصلضمير":و"هم.أولبهمفعول

نصبهوعلا!ةمنصوبهـ"أزل!شف!"ثالثبهمنكلعولو"تحيبزا":

.الظاهرةالفتحة

عليهادخلتفإذا،همزةبلامفعولينتنصبالحلميةرأق:ملحوظة

ثلاثة.نصبتالهمزة
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المطلقالمفعول

ا!ئههآ

الأسماهمنصوباتمقوهومعناهمقأوالسابئالفعللفظمقالمأخوذ1()الفضلةالمصدرهو:تصربفه

.عددهلبيانأونوعهلبيانأوللفعلمؤكذا!يأتي

مؤكدللفعل

تعالى:اللهقولنحو

25(.)بر9حمتاتضآءآصتبتتاآئاإ

للفعلمزكذمطلقمفعولف!حنمتا":

الفتحةنصبهوعلامةمنصوب!صتتتتا!

.الظاهرة

الفعللنوعمبين

تعالى:اللهقولنحو

141.الأحزاب1ذتحراكييزااآلتةآدكروأ9

وعلامةمنصوبمطلقمفعرلا"."ذثحرف

وأاآدكرأالفعللنوعمبين.الظاهرةالفتحةنصبه

الفكل(وةل!مراتل!دداللعلىدمبين

تعالياللهقولنحو

(14)الحا"،ؤاحذةذتحة"تذئخت!

وعلامةمنصوبمطلقمفعرللأ:"ذثخةت

وقوعمراتلعدد"مبينالظاهرةالقحةنصبه

،.الفعل

.للنوعافيالمطلقالمفعولان-الحبيبأخي-اعلم،ت!ابيه

"ذ!رأ!،المطلقللمفعرلنعتنكرةوهي،.ت--أهـ.كث!-ا،"-كأ!آدتة3كروأآأءاتئرلذينآيةتها5:تعالىاللهقولفيكمانكرةبعدهماكانإنتامنعريأتي

إليه.مضافوهوااميم/اإلىمضاف-اش!االمطلقفالمفعول..(الراتا"ثهيرهـآشص.تشرئر-:تعالىاللهقرللاكامعرفةبعدهماكانإنمفافاأو

26(.)هـ-اتالأزشتاخغفىاثئم5:نمالىاللهأقولىكمانضعمضصسالفعللفظمنكانإنالمطلقالمفعولان:أيضاواعلم

4"إمهالا"بمعنىاؤتداعزفه(.17إممتارو.؟:-؟"أضهته!نكفر*!آشى--اتعا!اللهقرا!فيكهأصصه!ت.سحيالفعلمعنىمنالمطلقالمفعولكانواذا

المطلقالمفعولعنينوبما

.(912.)اتلىلسهلآخاتييفرأفلا.ن!ا!اللهقوت!فيإيىمصاثاأمصدرا!بعر!المصدرإنتضافأدعل""حقأو""بعضأو""كل(كلمة1)

.الطاهرةائكرةحرهوعلامةمجرورإبىمصاف8:تضثلىآ9و؟المطلقالمفعولعننانب":"ئحكف

مجرور.مضاهـإليهط-؟ر*.ف،و،المطلقالمفعرلعنلانبثح!-"،3ف،،()ا!ت،!يلالا"قاتغخقغقتتاتقؤكؤتؤ":تعالىوقرله

.مجرورإيىمضا!.،له:!ا!.و،المطلقالممعرلعننانب6:أخةتف1121ابلرةا،ؤتهتيلآخقيتفوتةر9:تعالىوتوله

،3(33،)!دختيرااؤتذضرك.باكثشئئتخكاكق:نعالىاللهقرلفيكاالمطلقالمفعولحذفبعدالمطلقالمفعول)2(صفة

ا".د!"تسبهيخا،المطلقالمفعرلحذفبعدالمطلقالمفعولعننائبف،!ثيزا":

1115.الما!ذا،لغلينزآضتأخذاأعذ!ة!لآغذاتاأغذئ!قإيىينكئمتغذيكفر"قتن:تعالىاللهقولفيكماالمصدرضمير)3(

لأنه؟المطلقالمفعول!تنانبنصبمحلفيالضمعلىمبنيمتصلضميرأاماء،والظاهرةالضمةرفعهوعلامةمرفوعمضارعفعلالانيةإأغذفيةر!فيفالضمير

أناا.9تقديرهمستزضميروالفاعل!غذاتا!المصدرضمير

بال!!افة.وزامجىأ!منصوتاللعددتمييرا،"المصدرالمطلقالمفعولويعربالمطلقالمفعولعننائاالعدديعرثالمصدرالمطلقالمفعولعلىالعددتقدمف!ذاالعدد:(4)

النتحة!بوعلامتمنصوبالمطلقالمفعولهـتنائبايأئ!:ف2،،انرر."تجقذةيأئةتنهضاؤاجدككقآتجيدوأؤآلرافي"آلرايية:تعالىاللهقولففي

،(.)الررضتما-تجقذد"هـقآتجيذوخص:تعالىقولهفيأماالظاهرةالكمرةجرهوعلامةمجروزاإليهمضافأو"تجقذة.الظاهرة

.الظاهرةالنتحةنعبه-علامةبمنمرنم!ز،:و"تجثذة،الالمالمذكربجمعملحقلأنهالاء؟نصبهوعلامةمنصوبالمطلقالمفعولعننائب!ثقييز!ف

.4تجفذذثتينتر":تعالىاللهقرلنحرعددعنهناباوجعأوالمصدرثنيإذاللعددمبيتاالمطلقالمفعوليكون)"(

هـتحتر"وبرلةوهيواهـفعرلوالفاعا!النعلمنالجملةتمامبحدجاءتاخا،ف02،)النحر.ئتاكختاتجضا""ؤئجئوهـآ:نحوالجملةتمامبعدجاءما.الفضلة(1)

".ثتاكآ

حقاامعاذ،،"سبحان:نحرمطلقمفعولأنهاعلىللنمبملازمة-دائفا-تأقيكلماتوهناك
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والوقت.الفاعلف!الفطمعالمتعدالفعلحدونلسببالمبينالقلبيالمصدرهو:تصريفه

والزسن.الفاعلفيويثاركهالفعلحدوثسببليانيذكراسم:هوأو

صورثلاثعلىتيويئ

لإضافةوا!الا"منمجرد(1)

فصبهقيجحالنوعومذا

أ"لئهغافتتةآلثاقةمرجمئوأ"،إتا:تعالىاللهقولنحو

خؤتاتتز:آئريييما!اءجمنش":تعالىاللهلقوو

الأعرأؤخقينما"تضترعازت!ش!اآثغوأ":ءتعالىاللهوقول

لأجلهمفعولتمترعاإ:خزتا،)!تتة،منفكل

الظامرة.الفتحةدصبهعلامة"

خترغقثهثيتشئدتذهت":از:تعالىاللهقولوفي

027(.الفمر

ؤقلضعا"

.(42مولرا)

.(55!ا

منصوب

(8ألاطر

؟الكسرةنصبهوعلامةمنصوبلأجلهمتهـعول"خحرشط:ف

سالى.مؤنثجمعلآنه

")!ا(ال"بمقرن)2(

الت!ليل"لاورب"جرهقيجحلنوعاوهذا

الكريميالقرآننبمثاللهيردوا*

علحي.حدود

مطالمفثول

)2(مفماف

النصبالوجهان!يهيجوزالنوعوهذا

الت!ليل"لاورابالجرأو

ااستاصبآخاظآنه!غائننيئوهـأئؤإ"ؤآلذيمت:تعالىاللهقولنحو

!،3(.)الاء

الظاحى!ة.التتحةنصبهوعلامةمنصوبلآجلهمفعولا:ا!آءلي"ف

قي.اظاساجرهـالكسمهـةوعا،كمةمجرورإليهمضافلتاصيى":و"آ

تن!غا"زشخيماآتتعآقيشأكتتريرلذؤأ":تعالىوقوله

-(22عدالرأ

الثنتحةنصبهوعلامةمنصوبلأجلهمافعولا:ف"آور!اءا

.ةالظامر

.الظاححرةالكسرةجرهوعلامةمجرورإليهمضاف":ؤحفو"

)،(."بمصاحبتهوقعالعدقأنعلىودلوحروفهالفطمعنىفيهاسوأوبفطمسبوقة"مح"معنىتفيد"واو"بعدالمنصوبالاسو:هو

حك!نممبه

المفعوليةعلىالنصبوجوب

للعطف("الواو"تصلحلوإذا)

ؤشئرتحآءئحغ"أثرئحغإتأتججغؤأ:تعالىاللهتولنحو

.(017يرنرا

معهمفعول":و"لسش!آغ!ض"،!معبمعنىف"الواو":

الظامرة.الغشحةنصبهوعلامةمنصوب

إليه.مضافجرمحلفيمبنيمتصلضمير":و"كم

ملحوظة:

المحسوسة""الأش!اءالذواتعا!يقعلا":)أجمعالفعل

"."أترضغيةالمعنوالأمورعلىيقعولكن

وهي""شئرتحآخئحغلفظعطفيصلحلامنامنو

للمعنى.موو""أشر!غعلىللذوات

النصبامتنالح

تكونأنتصلحولمللعطفالواوتعينتإذا

معطوقابعدهاالواقعالاسمكان""معبمعنى

معه.مفعولاولش!

لاقبلهاالفعلكانإذاللعطف"الواو"وتتعين

متعدد.منإلايقع

قبلفا.الذيالثمعلفييثتركلا"واو"بعداسممو:معهالمفعول:+(

والعطفالنصبجواز

إذاعطند4يجوزوأيضامعهمثمعولأنهعلىنصبهفيجوز

العطف.أوالمعيةيحتملالمعنىكان

آتجتاتذافئرذتغإؤمتخرتا:تعالىاللهقولنحو

97(.الأياءا"شآلخلترئ!تخن

"."معبحمعنى.المعيةواو:"الواوف"

النتحةنصجهوعلامةمخصوبمعهمغعولو"آلظئر":

.ةالخلامر

)البت"أ!تيفآ:أكمخب"شأنخثتة:تعالىوقوله

بها.عراإيجوزأخختماا"ف

9."معبمعنىالواونوت!صمعهلاشهـعو

السفينة.أصحابمعأنجيناه:أي

أكخية""في"الغاثب"ماءبهالمفعولعا!معطوفاأو

أصحابوآنجيناأنجيناهأجمما:.للعطفالواووتكون

السث!ينة.
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زمانظرف

"الظرف"فيهالمفعول

")1(هأ"معنىعلىالمنصوبالمكانأوالزماناسو:هو

أ!لمحه!!

ظر!مكان

مجهفاأومختضاكانسواءالظرفيةعلىللنصبيصلحزماناسم:كل!

مختمتا

معين.زمانعلدلماومو"محدد":مختضا

حين"،شهر،سبوعآ،يوم":مثل

9(.الطارقال!ئرابر"آئثتى3يؤ":تعالىاللهقولنحو

النشحةنصبهوعلامةمنصوبزمانظرف":ف"يؤتم

.ةمرلظاا

تذحئزؤأئزكييغنيذاثثؤاؤآ":تعالىاللهوقول

.(233الترةأ"كاجمقثنآضص

الياء؟نصبهوعلامةمنصوبزمانظرفف"-لبن":

منى.لأنه

مبهفا

معين.غيرزطنعلىدلمماوحوامحددالمايخرمبهما

".ساعة،خا،ل،معلعد،،تا!،لرهة،"لحطة:نحو

ثياتكم"تختغونؤحر":تعالىاللهقولفيكما

را8رالر)

ئخئوهـث--آلتهتسئتخن":تعالىاللهوقول

.(71ومالر)"تئخبحه؟!صش

لصهوعلامةمموبمبهمزمانظ!!ا.ف"-ء-ا

.الحلامرةالنمتهض

.(15)بوصعه.لىطإلى*أيلحنةشرلما.تعالىوقوله

وعلامةمنصربمبهمزمانخلر!:أا"رراشف

.الطامرةالفتحةنصبه

الزسمنمبهمجزءمي:الاخةفيالساعةإ(4

".دقيتة06!الآنعليهاتمعارفبالمعمنىوليست

الفعل.فيهحصلالذيالزمنيبينمنصوباسم:ارمالىظرففيأ؟

الفعل.فيهحصلالذيالمكانيبينسنصوبايسم.المكانظر!نر؟في

علىللنصبويصلحالمكانعلىدلاسمكلمو

أسماءصالظرفيةعلىللنصبيصلحولا،الظرفية

:أنواعثلاثةلاإالمكان

تحت،،"لوقالجهاتكأسماءالمبهمةالمكانأسماء-ا

ضر"أر،تلقاء،يسار،يم!ت،أسشل،أعا!

نعالى:اللهقولنحو

22(.)الفصص"تذيتخقضآغتؤخةؤتمثاا

76(.أيرسص""يمفوغييضفب-خاشة""

.(9)برسفأزحتا"آحقرخوةليأيهشثفأآثئئر"

001(.الربة.ا."آلأتضحضصجاحض-ف"

12،.)الأشال"بخنم"شنط:آلزنحثإ

":أشثتلتخخا،أز!تا،،:ؤصز،!ا)صغفمنل!

.الظاهرةالفخحةنصبهوعلامةمنصوبصكادضرف

كنا"ؤأتا.تعالىقولهنحوالفعلمناشقما-2

9(.)الحن"لل!ضعمضجدمتهاشتمغذ

نصبهوعلامةمنصوبصكانطرفف"ض!تجذ":

القعود.منمثقمكاناسموموالظامرةالنشحة

والميل.كالفرسخالمتصاديرأسماء3-



ثي!!!إفزآيخ!إفوكألمايقؤ!را

!ص
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الاسميةالجملة

منيسبثتهبماعر!ةولااسما،صدرهايكونالتيالجملة:هي

.حروف

أساسإب.كنينالخ!هـىوالمبتدأمنالاسميةالجملةوتتكون

الاسمية:الجملةركنا

المبتدأ.:الأولالركن-1

الخبر.:الثانيالركن-2

مكملاتمنالركنيزهذينعنيزيدساالاسميةبالجملةيتصلوقد

المكملاتهذهوتسمىالمعنىويتضحالنمائدةبهاتتمالتيالجملة

بالغمضلة.

يلي:ما"الاسميةالجملة"مكملاتالفضلةمن

يسىتاد-با!لعطفا-لبدلا-لنعتا-لتوكيدا"لتوابعا-1

.ورلمجروارلجاا-2

.المضا!-3

الاليبالشكلالاسميةالحملةمعادلةنرسم

الضعند+."الخ!!ادانيالركن+"المبتدا"لأولاالركن

المعادلة.هذهوأشكالصورومن

الفضلة.+افي+المبتدأ(1)

فضلة.7مؤخرمبتدا،مقدمخبر(2)

فضلة.+أفعلية"جملةخبر+مبتدا)3(

فضلة.،،اسمية"جملةخبر،مبتدا(4)

فضلة.+،ومجرور"جارخبر+مبتدا(5)

فضلة.+!ظرف"خبر+مبتدا(6)

المحولة:أوالمقلوبةالجملةكلر

جملةإلىتتحولوالتياسماصدرهايكونالتيالاسميةالجملةهي

فعلأيصبحالجملةصدرلأنعليها؟النواسخدخولبعدفعلية

التالية:الحالاتفيوذلكاسما،كانأنإبعدناسخا

وأخواتها.أ"كاندخول(1)

تها.اخراو"دكاالخيود(2)

تها.ااخوواظن9لخود(3)

تها.اوأخواىرأ،أعلم"لخرد(4)

الفعلمةالجهلة

منيسبقهبماعبرةولافعلأ،صدشهايكونالتيالجملة:هي

.الحروف

أساشين.كركنينوالفاعكاسثعلسانائعيةالجملةوتتكون

الغمعليةالجملةركنا

الضعا.:الأولالركن-ا

الفاعل.نائبأوالفاعا:الثانيالركن2-

انافعديةالجملةمكعصلاتمنكاتيم-ارعا!زادما:الشخسلة3-

الفعليهةالجملةمك!ملاتومنالمعنىويتضحاشاندةابهاآوالتي

"."الفخم!لة

الن!فلة،1النعنيةاحملة4ممملاتء

اضا-سا-التكملة1

تسهساطثمهأككصة2

خضت2-صنس--اتكحت3

(.أم!نا"صىهـت9-هـ)-نهعىانكحتث

حمه!--نضعرلأتكممة؟

!!ت.-اختكح!تآ

ر*هـو.-اس!!1/4

مم!ث7انكممة8

كأ.سأصصى!لأصحىطالتكملة-9

التالي:بالئكلالغ!عليةحمتم!لأدلةسهءالممادلة

(هـالفاعلأونائبالفاعلالئافيالري!()النمعلا!الأرالري

الفضلة.

المعادلة.اشكالبمض

النمضلة.+فاعل+للمعلوممبنيفعل(1)

هـالنمضلة.فاعلنائب،للمجهوثمبنيفعل)2(

هـفاعل.فعل،بهمفعول)3(

ذعا.-بمفعرل8فعل(4)

المثملاتصتأكأ!أ-واحدنرعانتخمةس-يستعماقد:ملاحظة

احدد.اصااجملةفياطتلىيةالتعب!!الحاجةحب

ييافيمابصتروقبلها؟انجملةاءأ!سب!-تق!!كلمة:الأداة8

ثشالمصااعبنرو،متمنياسء،صنيا؟،طالركأدوات

قضصمرا"رلأداةوتحتد،ابروحروف،اسعصتىوحروف،اهـمهوجر

مىتمقرعلثالاسن!يءأصما.فياحا!سءطاصاكاتإذاالإعراب

داخى.بإ-اإهـصاس-موف!هالليص-ئاحركانتإذااما؟عندك

لعا-س.مىأاباإع!صأ-نأ%سلهايكرنتدول!



أ!ئههآ06

ال!

يكونبأنيصلحوالل!يماصاحبهلهينةالمبينالفضلة()1الوصفهوا

جملةمفرداسص

يم.جملةشبهولابجملةلبرماومو

اسميةجملة".أوحمنامنرأوممرذاكارسواء
01ء001،صصادءدا-!ث1!-حاءلاتلماصتأورأبت"نعالىالدقولفبمنعالىا!4تولنحو

"-ثكإ!إنجممااعا-طداص"تعالىقولهو

7-21الصرا"خالزاأصلم*?آ-آ.ش"

23(.)الاشتات91.)الاشنافيأءضسسرءاهيبماإالى:يمبىإ

.ثبوتردعهوعلامةمردوعمضارعدعل:هـ"يدخاصهـ"المتحةلصهوعلامةمصو!حا!:،ء-.؟سلمف
حالية.الوا"".هـ"

متحسل-ضس!!الجماىضاو"واو،الحمسةالأد!المنلأنه"نالنر-.،م

-دحرئضا

هـدعه*وكا،*!!درخمبتدااجلالةلئطاكتد"اواالتعلمنالفعليةوالجملة،فاعلرفعمحل!طالسكونعاىمني17()ات!ييفا"-صحم!آضتاليفي"بمتغنانعالىقوله:

الطا!ةالضمةكا."،ء

."7!د"الاحالنص!محل!"يدحلإهـ"،الماعل،
.-""""-.شصولالهالياء،دصبهوعلامةمصوبحال".--احح!

الصمةهـفعه!علاسةمرفوعالمبدأح!!.اعل!او8(.اع!"يمتغىكخآغتنأما"ة.تعالىاللهقولوفيكا

-.الظامر.المقدرةالضمةرفعهوع!مةمرفوعمفمآرعفعل."ف"ج!عى7+!"?
..*.،-صء-2-ءسى

واكد!"ا!؟"واضرالمتدأمنالاسصةالحملة13305الطثصراحضصكا-،عديهماجمباس:مادنعالىوقوله

..-!"هو".تقديرهمستزضميرالماعل
لانهوالياء؟نصهوعلامةمنصو!احا،.فاحف

.طلنمبمحل.حالنصبمحلفيوال!ماعلالفعلمنوالجملة

،أ--"?ءصءءصشسعساءمذيمجصر

عدسينرا:حه!حلقستيغلمألا"ا.تعالىاللهقولوفي"."ألاستبهمفعولالاولىالآيةفيالحالصاحبأننلاحظنرإ؟.!

اص--.11،ا!"س!-عتخ!:آايمالىودوله

.41لملكأ(؟-خالحيش"هو".ا!رالفسيروهو"جاء"علطنيةاولالايةو!

حالية.الواوف"و"؟الكسرةنصبهوعلامةمنصو!أ!حا/ا-حشت*ث

..،سالنثثحصرالأنه
متدارصعمحلىفيمبنيمنفصلصميرو"ححو"..!

رععهوعا،مةمرفوعالمبتدأخبر.!ا"و"آ8(.)الأ":!؟2!:حتتل!!ضلتعالىلهولى

ارظا!رةا!فمةالفتحةنصبهوعلامةمصوبأحا.!9؟هـ/

آشاا:غروالخ!هـ"المبتدأمنالاسميةوالجملةذ.اعظا!

حالنصبمحلفي:تنبيه

!لعو!علةوالعدد،النوعفيالحالصاحبلطاسبالمفردأحات

."جذخفولى"في"الجماعةووا"!لضميراماإ،الرابطوهذاالحالبصاحبيربطهارابطمنطابدلاالحالجملةفيإ:.93(الصدى،ختيغةاء!-لأآتشف":تعالىللهاأ!شولحو

".الحال"واووتسمى23(أالاسنفاق"ئوغولىيماأغق!"ؤآدتة:تعالىقولهفيكماوحدها""الواووإما.مؤنثمفرد:احتغة9و،مزنثمثمردهـ"-،،أ:هـ-".

14(.الملكاتخيير(اآآلقطيف"ؤمؤ:تعالىقولهفيكمامغاوالضميرالحالواولىاما.خبد--"نتاليآفي!أنض-تحالىلهقرويى

كانتمعرفةجاءتفاذانكرةتكونأنالحالشروطمنفإنمعرفةيكونأنالحالصاحبشروطمنكانواذا"ت!النخلا(..أقتا!يق!شنخآ!آ!تحالىقولهرر

فهي71(الأعرا!1"ءاتآؤتآيغئذتنتاؤتذزؤخذةلمآدتةينغئذآجئتتا"قائوأ:تعالىقرلهففيبنكرةمؤولة.مؤنثتكسيرجمعو!بايقط،نثمزتكسيرجمع

(.الخكرة"منفرذا"بمؤولةوهيمعرفةحال""وحدهأفنفرذا.بجاءمؤولةمثنىالحالصاحبلآن"حلديمت،مثنىا!احااجاء

،.-د".-ء!.د.-الحالأنلاحظناوقد"أتعتاافي!هما!الضميروح!و
مزدبير.خلوااب.موولهفالاول"فالأولالأولحلوا"ا.ودولممم

واعلم..بنوعيهوجمعاومثنىمن!رذاجاء

ضى-هـمنحال""يحتغىفجملة.لىلإ"يمثغىخآءكتن."ؤأئا:تعالىقولهلاكما:أحوالالمعارتبعدالجملأن

الخحاة.عفدالمعارفأعرفوالضميرجاءكفي"مو"المستترالفاعل

(02)بر"يثغىزخلتقدينةآأقحتاجمق"ؤتجآغا:تعالىاللهقولفيكا:صفاتالنكراتبعدوالجمل

حالا.ليستونعت-نكرة-وهوا"زخلأبعد""يستغىفجححلة

.911النلأضتاحكا""قتبت!.تعالىقولهفي"كتاحكا".:الفاعلكاسمالمشتقالاسم:بالوصفالمراد(1)

9(.11!سناتشترثرزالى!أفيهتىإريحقيث":تعالىقولهقي"شترورا".المفعولواسم

فتؤ.اسمومو""متفرقينبمعنىيؤولولكنهجامدالبموهوحالتتالماا"ف71(!الا./"نالتقآكايرثرأا:تعالىقولهفيكمابمشتقمؤولأيكونجامذااسمااخمالو-خوا!ا

عنه.يستغنىلاحال"مرحا"ف37(11!صراءمرخا"الأزكهيىوتمعثيىشلآ".تعالىاللهقولففيعنهيستغنىمالاالجملةتمامبعدجاءما:الفضلةمعنى)2(



لؤآقيصيما!في!إ!جمز!فيايؤ!إ!

!ال

جملةويفمبهوجملةمفردإلىوينقسر؟كيفد"صوانجا

)1(يثمبهجملة

جارومجرور

(2الملقا":-.!.!-تال!!خقق:تعالىاللهنولفي

جر.حرفا،:ف".-.

انجارمنالجملةوضبه،الظاكل!ةالكسرةجرهوعلامة"ب"03مجروراسم":"!ك

..حالنصبمحلفيغفة-""صتوالمجرور

.(1اللداث-"صتنتنافيحفت!اتتذ":نعالىونوله

جر.حرفف".ء":
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ظرو

.(.)افي":-شميش"خصزد-تة"ثضنعالىاللهتولفي

وذلك"كائئا،تقدير.بمحذوفمتعلقشصربمكانظرف،:أخض!ف

أ!.احاهرالمحذوف

.أظاهرةاائقحةنصبوعلامةمصوبحاث..(-ت.أو

ص!ةا!ضاااةالكصسجرهوعلامةب":ء"،مجروراسم!ا-":"

ا.-ت!آقيحالنصبمحلقي9":كبدالجيحلةشبهو

911الا-احا-*!هاتتب!تصتعالىاللهقولالفاعلهينةبي!الديالحالمثال،1،

21المرا،؟!ت-ط-إاستاصآ.ىرأيث.:تعالىاللهتولبهالمفعرلهينةيبينالذيالحالمثالأأ!

تعلبق:

117.)اص"نجبفاحبدفيآلئاليفي"آنفضانعالى:اللهنولنحوالمبتدأمنالحاليأقيوتد

.الحاليتعددتدأنه-الحبيباخي-واعلم:الحالنعدد

.ثانحال،تسحبة5،أولحال"اجهلأسف"92()المجر"ة-.نزضينةراضيبةزنئنلن!آزجيىإ:نصالىاللهنولفنى

.ثانا-حانمبعلفي8:ؤئزخيرأ،الاسميةوالجملة،أولحال":ضايئاهفاؤئزخهير"تقي!يالذالقرضايئ:نحالىال!هنرلوفي

.4191.812-.حاهـنب؟أئة!تآمتفناءيص!.ت.ئك!تجاذزيكضا؟لأاةتبآكأء-:يسيبا-*صزتنفتا:ء.ت!بلبخركننآقربخ":نمالىاننولوني

أ!خررزته.د"آأوتأ-حانصبعافيوانفاعاالفعلىمنوالجملةفاعل،ايالفوهالخمةالأفعالمن،نه؟النرنبثبوتمرفرعمضارعفعلأننثات"

."صش!--!اثادحاتنصبعلفيالاجةواحملةمؤخرتجدأء""قيز،مقدمخبرجملةشبهف"بيتفضا،!ا)برليخا"

رانم.ا-حانصبعافيفعيةجملة-،:آلتزصاثئؤآلفةمفتا-!حضوهئاك،حالنصبعلفيفعليةجملة95و"!تعا

مثل:حالانعربكلماتهناكاذابفاواعلم

نمطصهـ02،1ا!لآيةإف(17)الطت"...نر:-خنقتخيفلا-قيكأ!يخخمر:!"أتلآ:تعاقاللهقولفيكمافعلبعدها،جاإذا"""سيفكلمة-

.حالنعمبخلئيالمتحعا!

21!اميءهأكننحةنصبهوعل!!ةممربحال":هـ"-ص!ا31الرعدا-حعآ"آلأ".تذلا9:تعالىاللهقرلفي!،حسالأا.!كلمة-

الصاس!ةاصقحةنصبوعلامةمنصربحال.-!أ-،؟.!ف115الرصا-،-را.آلنةز--صاإ*؟أ.تعاقاللهأ-ترفيوذلك.:!-5"لمكلت-

صةخا2ثالا،ئايتا!لااو--ضا!حمسأ

سبايا-دبباأ-اصهؤكلةفا-صةعا-لآرر

أحوالأ.شعر!اكلآ!ا،،-هدهكا""

ءمبرا-ستي
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ديرالمقاتهييز

ل!شممى:مقدارأوعددلخفاءالمفسرالتمييز

ا!اتالذأوالمفردتمييز"أوالملفو!التمييز

المقاديرأشباهتمييز

ا!خمهما

جا-نكرةمنصوباسر:تعربفه

لعدداتمييز

وزتامنضبطمتمدارعارريدلمابهويافصد

مساحة.اوكبلأأو

المساحة!أوالكيلأوالرزنبعدماويعرب

أوجه:ثلاثةعارر

منصرب.تمييز

ين.بمجروراو

يإضافة.بامجروراو

تعالى:اللهقولنحو

.191سرادال)دكصا"آلا،زش!،نل"

المعروفةا،رضملءهرالمعنىكانف!ذا

مموتجاةطييرا"ذهتا"ويعربماقدارفهولنا

.الظاهرةالفتحةنصبهوعلامة

المفردةوالمشرة9لى!3من

:أكيلأأوتاوشمنضبضغ!ماقداشعا!تدأ!مابهاويقصد

مساحة.

"بصد.اح!شددشيثقاتيغضلفمم":تعالىاللهقرا!نحر

.(7لةلرلراا

.91كلم؟لم)،اةثرا-:-ةا-دا-منتا

ةامطا!سمشحةانصب

-"،ت!-كا-.!رلس!خف -!.*،.!11-

ت-ص4يبهلهر!وحا

.أحوالثلاثةاللنةنبولهالصريحالعددتمممز

99إد11من

غتترأحذزأثتإنى5:تعالىاللهقوتنحو

.ا،)ير!!ه-تا"

وذلك؟خافاءفيهومبفمعد-،تصأخدثه

كلمةفجاءت*،معدولثلىصاسح"!*له

المرادوبيتالخافاء،لكثاتفأضختا،.!ث

عليهاأطلتنالذاوالخ!مييز،-ياوحصاصه

نصبماوعلامةمضربتمييز.-.-هـ

إلىاالمددننييز،ينقمسم

إ

وممماعفاتهاالمانةالأعداد

بالإضافة.مجرورجمعإعرابه

لم.7)الحاتآئاصاوئميةلبا-اتتغ:نعالىتولهنحو

ىإأضيفتهـص!،ولكن.اشهللعددتمييز!ا!باهـ!

مجرورا.إليهامضافبالإضافةفجرت،.ا!ليا.

الكرةجرهوعلامةمجرورإليهمفاف!:صيات"ا!فحانر

المحذوفة.الياءعلىالمعدرة

98(.)الفمة-ام!؟عثتراخمقائم!":تعالىاللهوقول

النهتهحةجرهوعلامةوركأصإليهمفما!.ثاهـ،.حس!!

جاءفالصمنممرعلأنهة"الك!عنكابةةائطاص!

(()مماعبإدإ؟عاط!

التييز.علىنصربمفرد.إعرابه

نبالى:اللهقولنحوفي

لم.06الحصةتا"كرةآثتاتجة"فآنفخرث

18.)بر-!تج!لا،كرأحدزأنت"إئبى

23ا.حغح!،)عى%تجغوزنةتنضأجىفذآاإن

.(،)فرر-تجحمرثحب!وفص"فآتجيا%

!الأعر!142(.خمههثتثىفوضىعذ!ا2زؤهـ.

.ت-ء--."صغ!.كأحه.ات:منفكل

.ةالقاصالقحةنصبهوىلامةنصربت

-تإبءوضبمادإلىنرخاحإ.*اءر.حم!باورتاالأ-ام!إالمفداسثا،ع!سداصبرأ!اكحددموة.صوء112"

2،:ردبرإ-!اطأ؟-حص"ةلهإرتغرأ!اضرا.أررفياالرءورتصأر3لهلى*لإلت:سكتت!أحديتاضأحدلتإ"-فيدالا2

اة--!سهس"عفاحدااعدد1.01-ش!هـلى.فلتط.مىرا.تصنم-لا.ارو-رر.أص

لإضافة.باض-.-!دب*ابهعبإ

6ث.ت!ائهقيتيب

.9015اللرةاسا.-5أصة.ثط--هـا.

أصدداها-ا؟هامانهاطعدددتتا:.سهـ،

د\.*ات.-يعىلذلك؟إليهأفت،.-"ت

ةأشضا!ص

صأ.-ف"نعالىنهيهوكؤلك

*ء*..*ء-"



فيايقؤ!يماإل!وجمهـإيي!!!إفرآيخ!

نسبة.أواو-مقدارعدد،لخفامفسرصد
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(،النسبةتمييزأو"الجملةتمييزلاأوالملعو!،بالتمييز:وشممىالنسبةلغفا،المفسرالتمييز

معوللمييزنسبه

مبتدأ.آو،بهمافعولأو،فاعلمنإمامحرلاالتمييزويكون

ونائبه:فاعلصتمحولتمير(1)

("(.4اصبم"!خثالزأشآؤآشتغ!":تعالىاللهقولفضي

.الرأسشيبهواشتعلفالذي،فاعلأصروضمتبا"ف"

.ةالظاحرالافتحةنصبهوعا،كمةمنصوبالن!اعلعنمحرلتمييز:"فتا"إذن

به:منمعولصتمحولتمييز(2)

.(12)النرغئرنااالأرخمقوفخرناا:تعالىاللهقرلنحر

سه.مفعولفهيفسستالتيهيالعيونيأن؟بهمنمعرلأصلنهاف"غيرلا"

.ةال!ماكلسالط!حةنصبهوعلامةمنصوببهالمنمعولعنمحولتمييز:"طف"لمجب

التذضاافعلكلمةبعدمتدأعنمحولتمييز)3(

131.الكهصا"مالأجمنكأثحثر"أنأ:تعالىاللهقولقيكما

مبتدأ.أصلها"ف".،لا

:كلصكثفااعتحةنصهوعلامةمنصوبالمبتدأعنخولتم!ز:"ء،لا"أذن

امتنحا-(2)،العمومتوضيح(1):التحويلفائدة

عا!ا،عةر05،1--ههالتب!ذ!!بدونينلمااآ!ثرأتأ":تعالىاللهترلفني

دممكع!!أ؟مدأهـامها-،الماسراهللزيادةقابلشيءكلفيالكثرةيفيديانهالعمرم،

لحاهةأكأ!اس!خديدعدمفيوضرحوعدموإبهامغموضالجملةووتعولكن

.اإجمالابعدكالتفصيلفكانالغمرضهذاليزيل"سالا"التمييز

معولغيرنسبهلمييز

فييثتعوقدا!ذم:االمدحأوالتعجب:أسلوبيفييثتعالتهميىهـأنهذاعا!يغلب

غ!هـهما.

الكلياهـهي.وهذهتميزأنهاعلىتأقيكلماتوهاك

لعد.!ش!حطأمد:ل!اسمكا!ا

تعالى:اللهلقرنحرتخ!النمعل(1)

913.ا-)الأص6-------لأرز؟خمى"

.الظاهرةالفتحةنمبهعلامةهـ؟حر،تس..----أف!

:اداتا.ااععاا12)

.(31الدض)"ع!-اأامحة،.تء-!؟-ت.نعافاصهنريحو

.الظاهرةالاقحةحهع!!مة؟حمر-!5ف!،--!هـ،

26(.3اصغنا"ففش؟افنصخهفر!حر.د.اكنما)3(

.الظاهرةالاقحةحدهتتلى*4.--س!وفيصسهـ.هـأ

!ما"الثم!،"أ--،ألأ."!صعف..ض!ا.تنفاألعالعد(ة)

صا!!بر.-.

1.127-.طت-حص-"ات-.،.خىفن!2ا!نهنر-ئي

121.ا-ا"ص-!"ف؟.---كعص-.-"لبفتص

!(.بلما،---""ت-نج!!.مبننر!"

131.النمه--اصا"امنرتنضفيهر؟ب"؟أحر

،علامةمنصربتمييز:!انا،عحلإ،س-ذإ..-+-.-ءتا:مرفكلى

الظاكلةالتحةنصبه

العددكناياتتمييز

مبهصعمدعنبهايكنىلأنهاالاستنهاميلأ8ور.تمييزالطدتمييزومن

الغريةورميةلاستظاكر

وتمييزهاتعيينهيرادمبهمعددعنبهايسئفهم

.منصوبمفرد

تعالى:اللهقولفيكماتميزم!ا!زفيجرز!

جمييز،الأزصيىغذذنبنروتت!9

.111؟الرسونا

محلفيال!كونعلىمبنىامتفهاماسمإ:تف"

يوئا.كم:اكطمحذوفوتميرهزمانظرفنحب

مبهمكثهسعددعنإنجازاوتكونكيربمعنىتكونالتيهي

:أبالإضالحةمجروزا،نكرةمفرذا،يكونأزتمييزهاوحكمالكمية

ب"ير".امجروز

،تشقبهصأتنكماصكأنجر:أأ-5نعالى-اللهقولنحوفي

16.الأ!ما

.ةالظاهرالكرةجرهوعلامة،،يزبهمجرورتم!ز:!اثص"ف

بةاح!صكهافاوهي،اكأنايضاوتكتب

سف-دانيكرأتهاتشوحكم،مفى

.تعاقاللهأ!تإنحو-5--،وزاب

!061لهحكلوتا،ت؟س-خأش.

1)11صرا!)ال،لىششصأ-"

مىص.علامة؟5%-،-!"وراراسماذ

.ائ!ءة

خبما".لزآص-آوآختعلى".تعالىال!هلنردي(1)

شمهاص-لمورا-،ضسصام!،أ!دأ--،إارس-اجهإ!اصصاإتدال!!أ!خزفلصاالعرا!سمرضا!أسدفىاكانولوالحمىلصلحأص!الىضىواضتعلىوبلأصلاعلحاءلرس

الحما.دانررا!الإحمافثضلىالتمييزمحا.وإحمالأحفا.الكلام؟بع؟؟

!"،-فه؟؟ءانعبرارلى--إدا-أالأ-،.--بإيا!ات!ءدحا.دقطالمالعا!أضكانرا!اقمهعسرماشع!طدهممامانكص-أكرمافيرهوأصلهعلانكلاءد!مد121

اصحما.!عصوصاي!!طرا!لمصأء،ا،1ور4.لى
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فى

النصبواجب

مثبتاتافاالكلامكانإذا

صنه.المستثنىفيهذكر:أيف"تاقما"

استفهامأونهيأونفيأداةتسباقهلم:أيو"سثبئا":

؟ضهغا"تيما!إلأيتذ!تشترنوأ:تعالىاللهتولنحو

0094!ااكى

ةاع!ا.*ء؟"3فثترنجه9من"الجماعة"واوموجودمنهفالمستثنى

المتهىنصبيجبالحالةهذهقنينفي؟يسبقه

اممثناسسذالتتجةنصبهوعالامةمنصوبمستثنى:فإقلبا+لما

نغ!تغثمغضيؤتبذم"آلأيخلآغ!تعالىاللهتولوفي

167.الرحر!اثدمتضهـ"آإلأؤغد

؟لأسه،.انيلحسهوعلامةمنصوبمستثنى:"لمتتنبتف"آ

سالم.مذكرجمع

ا!خم!آ

المستف

الاستثفأدواتمقأداةبعدالواقعالاسو:هو

عصحكمهويكون:حكمه

جىأوالنمبواجب"يكون"ققد

لنصباجانز

منفئاتافاالكلامكانإذا

منهالمستثنىفيهذ!.أقيف"تافا"

استافهامأوةثيأونتيلحبنش.أقيفنميا"9و

:وجهانالمستثخىاتإش؟تكأيخهاحا-3هذ"!في

فامنهللمستثنىالمستثنىإتبالحالاستثنا،علىالنصب

منهبلىلأنهعلىالإعرابل!معرلا،6ابا-ء،!وه!ء

".كلسنبعذلىبدل"منهامرس-*ص!-يصسر

دا؟افي(1"تصلآ،)المتئىيكورأ-كفت-!تجبحهـء-امرهدءأ!-اباحر-راعل!

مهالمننى-"-الى

.؟18دبا"تث،ضر*"-ء-م!كأبثتا،را.نعالىالدتولفنس

أءنحهاوبابالنصبأ!ثآةصانتذ!

ز.القامىسأضنتحةادحسهغا!مةهـ:منحرمستتىأ:ياعا!."آئرآلحآنجالصب

".قاىستبعخس"بدا!بالحصمةسءفرخ"أحذ،منبدا-أنهاعلى:8ألكا%ىادعوبالس

66(.)الا.!ا"قيي!إلملأتغئوذهـتا:تعالىاللهلولفيوكذلك

وبالنصب.فعبال!"أقييلثتتر

.ةاصظا!ساغتحةانحمبوعلامةبمنصإمتئنىأنهاعلى"قليهلآ،:بالنصب

أ!ت،باكانيببدلآتفتث!فاضاوهي.،فعلر.فيانجماعة!ا؟صتبدلأنهاعلى":إقييلىوبالرفع

ابإعىسفيزمجرفلاصتالمسقفنىهـتتالمىأنأيمنقطغا")3(هالم!ىكانإذاأما

ء،لاصثثاعا!اشمبوهراحدث!جهإلاالمتثنى

ءتلألآكثص؟-:يخيما-قئافا.تعافالهقر!تنحرفي

ألت!.نعفااتالأ-30شثنه.اثأ.حر.لامنخةبمنصرمتثى:لىتتاف"

".اأمبئممهالمسثىش



إثي!!!يماإلؤآنجيم%اقآإصإإليزسى

إل!بصنى
قبله.الثابتالعكصمقالأداةهذهبواسطةوالمخبئ،!ا

لا"إ"قبلالذ!الكلاورحسب-
الجملةهاموقعهحسبمعرنجاأوالنصبانز

الجملةفيموقعهحس!يعرب

منفئاناقضاالكلامكانإذا

منهالمستثنىفيهيذكرلم:أيف"ناقضا"

نفيسبقه:أيو"منفئا"

موقعهح!سببعدهاالذيالاسمويعربلمما،عمللاملغاة"إلا"الاستثناءأداةتصبحالصو!ةمذهوفي

"إلا".بعدمافيللعملتفرغلا""إقبلالذيا(سعامللأن"؟أنت!رغب"الأستنهاء

"؟المنغميالناقصالم!ثنىإعرابيحكنكيهتى

زضذ"إلأضخقذ"ؤتا:تعالىاللهقولفمثلأالاستثاء،وأداةالنانيأداةحذفتإذا:إعرابهمعرفةعيكيها-

الأمثلة.باقيفيوهكذامرفوعمبتدأ"شخضذ"لأنوذلكمرفوعخبر""زشرتفتكون"،رسرلى"محمد:لفنثتو

144،.ع!ران!آل"لمسوأ!ا!إلأشخقذ"ؤتاخبربعدهامافإنمبتدألا"إ"قبا!ماكاناإث(1)

.الظاهرةالضمةرفعهوعلامةمرفوعخبر":-حهصف"

37(.الحاتةأؤ!-3""نتححئةآإلأيأتخفةر"لأفاعلبعدهامافإنومفعولفعلإلا""قيلماكانإذا(2ؤ

سالم.مذكرجمعلأنه"الواو"؟رفعهوعلامةمرفوعفاعل":ت"-حتةف:

//إبلاش!خوزازخلأإلأتتبغرنإنلظيفرنآيفوذ"إذمفعولبعدهامافهانوفاعلفعللا،إ"قبلماكانإذا)3(

.الظاهرةالفتحةنصبهوعلامةمنصرببهمفعول*":فا/لأص-

مرفوعمؤخرمبتدأ:ا(ف"آتتثغ(اآنتثغلأاعثئكأقامؤخزامبتدأبعدهاماكانخبرالا!إ"قبلماكانإذا(4)

تعالىاللهقولنحوفاعلنائبيعرببعدهامافإن""للمجهولللمفعولمبنثافعلأ""الأقبلماكانإذا()"

الخمسة.الأسماءمنلأنهبالواو؟!رفوعفاعلنائب:":ف"*

65

الصورةبهذهالاستثناءويسمى،الجملةفي

.الظاهرةالضمةرفعهوعلامة

35،.أفصلت""غطيوخ!ذوإلأئقفنقآ"ؤقا:

اجزاء:ثلاثةمنالاشثناءاسلوبيتكون(1)

المستثنى.علىمشتملآويكونالاستثناءأداةقبلالمذكورالاسمهو:فهالمتثنى(1)

.(1")يكونلا،ليس،حاشاخلا،عدا،،سوى،غيرلا،إ":الاستثناءأداة(2)

الكريم.القرآنفيالواردالأسلوبهو"إلا"بالمستثنىولأن؟الكريمالقرآنفيعليهاأقفلمالأدواتبقيةلأنب"إلا"؟بالمستثنىالعنوانخصصتوقد

".منه"المستثنىقبلهلماالحكمفينحالقاويكونالاستثناءأداةبعديذكرالذيالاسمهو:المستثنى)3(

.المثالهذامنذلكلكيتضحأنويمكن

11(.المكبوتاأكاتا"خمسيينإلألتنيماآلفيخييئ"ققبت:تعالىاللهقولففي

خمسين.وهو"إلأ"بعدالمذكورالمستثنىعلىمشتملآأيضاوهو"إلأ"الاستثناءأداةقبلذكر!"ألفمنهفالمستثنى

منه.المستثنىجنسمنالمستثنىكانمابهيقصد:المتصلالمستثنى)2(

منه.المستثنىجنسمنليسالمستثنىكانمابهي!د:المنقطعالمستثنى)3(

بالإضافة.الجرواجبكير"ب"سوى،المستثنى)تة:(

مماعدا".د"ماخلا،بهمفعولأو"يكونلا،د"ليسخبرأنهعلىالنصبواجبعدا"ماخلا،ما،يكونلاب"ليس،المستثنى

الجر.حروفمنوعدا""خلاأنعلىالجرأوبهمفعولأنهلحاالنصبفيهيجوزعدا"ب"خلا،والمسخثنى
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ا

!أداةبعدالواقعالإس!:هو
حا!:لتانحماوللمنادي
ويكونف4إعرابحالة

!لكونف:ءبناوحالة

فى

الكسرا،اأوالألفأوالياءلم/.!عنها/ينوبماأوبالفتعةمنصوبايعرب

مضافمنادي

131.)الأصسا!"..لتبتيآب!!:تعالىاللهقولففي

نداء.حرف"يا":ف

لحسهوعا،مةمخمافلأنه؟منصوبساد!و"رراء":

.الظاهرةالنشحة

حي!غاعصالكص!ةجرهوعلامةمجرورإليهمضاف":قيت"آو

..خحص.-ش"سيآإنتزاحذنآلأر!نا":تعالىاللهوتول

ا-!!ابلأصلنن،محذوفنداءبحرفمنادى":و"رت

اكصأصستالتتحةنصبوعلامةمضافلأنهمنصو!!

م!اهـ.جمهص-محافيالسكرنعا!مبنيمتصلضميرو"نا":

لحل!آينيىقثرت":تعالىاللهوقول

ةت!-001)1

!!4ايافأصلهامحذوفنداءبحرفمنادى"رت":

.ةالمتدشالفتحةنصبهوعلامةمضاتلأنهامنصوب

اسيا،"االكرةالمناسبةبحركة"الباء"وهوالمحللاشتغال

عا!مبنيمتصلضمير:المحذوفةوالياءالمحذوفةالمتكلم

إليه.مفاتجرمحلفي،السكون

38(أ!وصصلئخنن،آ!يم!:تعالىاللهوقسول

عننيابةثنىلأنهبالياء؟منصوبمنادى،:ف"صاحبي

.مضافلأنهالفتحة

.الظاهرةالكرةجرهوعلامةمجرورإليهمضاف:فش""آو

جرمحلفيالسكرنعلىمبيضمير:المتكلمو"راء"

إليه.مضاف

87(.أبرسفآذقئرأ!!":تعالىوفهـوله

المتكلم؟ياءفيأدغمتالتيبالياءمنصوبفادى:"انجب1

،مضافوهوالسالمالمذكربجمعملحقلأنه

/13مقصودةغرنكرةدك!منابالمضافيث!بيهمنادك!

بالإصالةبعدهسايسسة.معاداتماس-شيءبهتعلقسامر،

013.ا--"ح!ا:عا!بت-ذ".نعالىاللهفولفتي

-سس!لا-اءهـ

نصبهعلامةهـر-(نث!صبهـ(لأسهءخعسرصدف.!!.ر

.هس"ااكحه

.خصو-.!.!لمحوص؟:جا:!هـ-سهـ-5و

سس--تبسكمى"-المادهـامد!اهـ9:1تمبيه

--ف.عه!:تشنىش--سةانتثمىبإ.إ:تا1(

153.الرصا:-صنرأ"تء-:فهـصص51حةصافرأطكع!.بتت121

عيها.داسيلأا-دفصت!،إفتص.ف!أهتكروا.حدهـبا3()

.ا،لأ.!ءبر.!نرت-ا:.رنسالله-في-ء

قرلهنحوفتحةنبهلهاالتيالكرةقلبمعصهاضوإت"توالدتاالمتكلمبا.قلباةا

181.اء-نرضاعلرناسى5:نعالى

؟اغلام"ياعليهاللدلالةقبلهاالتيالفتحةإشاءضحددهانمألقاالمكلميا.نلب(5)

يعدالباءبضم"بالحقاحكمرت"قالقرت:قدنبلهاماوضمالمتكلمياهحذف(آ)

الابقةاللغاتمه!جاز"أم!اابالمتكلمياءإلىالمضافكانوإذا"ربي5الياءحذف

بالاء.عنهاوالتعريفرالمتكلمياءحذف

.ا؟،اص-،آلثعفتغئد.،يأتا:تعالىاللهقولنحوفي

بالتا.عنهاض-المعرياءاقكلمإلىمخافمنادف،:أبت5نداء؟أداةيا:إعرابها:ويكون

مناصهخا!لاالمحدوفةاليا.صتعرضاجاءفص4"التاوه،الظاهرةبالفتحةمنمرب

.لإعرابا

(.اللهعدأناديأوأدعرأأصله"اللهعبد"يافقولا:الند)ء،أداةعنهنابتمثتدرلذهلبهمنهعولهو(1)

منصرببهمفعولوالمنادىوفاعلفعلمنهماكل،"اناديا!ف"أدعر

أ.الساالمدكروجمعالمثنىفيالفتحةعنيابةللصبعلامةاليا،(2)

الخمسة.الأم!ءفيالفتحةعننيابةللنصسبعلامةالألف

السانم.المزنثجم!!قيالفتحةعننيابةللنصبعلامةةالك!مص؟

حبح!لأصدفيين،الأع!!اابى"فيبح!جط؟ضيما!الناص-ا\حداياعسترا!مثلىبذاتهمقصودضع!تعارريدللامبهمةنكرةالمنادلىيكونأنهر31(



إفي!!!إفرنمضصفياي!إص!إلأؤقي

فىيا

)1(بهمفعوللأنهاالأسمامنصوباتوهومقالنداءأدواق!ق

.إعرابوحالةبفاء!ة

اللفظفيمنصيباجها

المعلفيمنميوباجها

67

الواو")،(أوالألف"الضمةعقينوب!اأوالض!علىيبنى

مفردعل!منادي

1(.40المافاتايإثرأجمي!إ:ب:ا"أنؤتذتة":تعالىاللهقولنحو

نداء.حرف"يا":ف

نصب.محلفيالضمعلىمبنيمفردعلممنادىكححو":تشا+بو

.(12.أصيما(يفزةئجتتآخذييخيى":تعالىاللهوقول

نداء.حرفيا":"ف

محلفيالمقدرالضمعلىمبنيمفردعلممنادى":و"جخمى

مفرد.علملأنه؟نصب

92(.ألوسف"قذاغنأغرصتشفير":تعالىوقوله

محلفيالضمعلىمبنيمحذوفنداءبحرفمنادى"يإسكلطا:ف

مفرد.علملأنهنصب

؟:!()مقصودةنكرةمنادي

حكمفأخذتالنكراتبينمنبالنداءتعينتالتيالنكرةهي:المقصودةالنكرة

.صالعلم
0.11أسبا.ؤآلطيز"ضغةوأيريىا!يجبا":تعالىاللهقولففي

نداء.حرفيا":"

نصب.محلفيالضمعلىمبنيمقصودةنكرةمنادى":"حنات

96(.الأنجاء1"؟وث*إتراهيشغقىؤصتتماتزذاكريىا!يائقتا":تعالىاللهوقول

نداء.حرف"يا":ف

.مقصودةنكرةلأنه؟نصبمحلفيالضمعلىمبنيمنادىو"حار":

4،(.امرد"%قيجىوجمسصفيقآغآتقجىا!شلأ"ؤقيل:تعالىوقوله

نداء.حرف":يا"ف

ماقصودة.نكرةلأنهنصبمحلفيالضمعا!مبنيمنادى"ححمآء":ا:هـ!"،أو"

معرفةيصيروبذلكتعيينهوقصدالنداءأحر!منحرفبعدوفعنكرةاسمكلهو)؟!(

معين.غيرواحدعلىتدلكانتأنبعدمعينعلىحينئذلدلالته؟إبهامهويزال

":"الواللامبالألفالمعرفالاسمنداءكيفية:اتنبيه

وأالمذكلرمع""أقيبفيؤتى""الوبين"يا"النداءحرفبيننجمعأنيتعذرف!نه"ب"المعرقانداءهنريدالذيالاسمكانإذا-أشهالحبيبأخي-اعلم

دناقصقآيآتئها":تعالىاللهقولنحوالمؤنثومع6(،ا!ننطار:أااغركتانستناقييأتخا":تعالىاللهقولنحوالمذكرفمعندائهإلىللتوصلالمؤنثمع"أية"

التنبيه.هاءلما"معوكلاهماالغجر.27(،أاج-ء""آتئطضبتة

للتنبيه.":واد"هانصبمحلفي،الضمعلىمبنيمنادى":-أيةأى":إعرابهآ

.الظاهرةالضمةرفعهوعلامة.مرفوعنعتآدتقق،نشراقيف"،بالضمةمرفوغانعتا"أيتها،أيها"بعدالذيالاسمويعرب

".اللهيا":ققولمباشرةنداؤهفيجوز"،الله"الجلالةلفظالقاعدةهذهمنويستثنى

قولفيكما"اللهمآ".فنقولآخرهفي""تممشددةبميمعنهويعوضالنداءحرفيحذفماوغالتانصبمحلفيالضمعلىمبنيمنادىالجلالةلفظويكون

.(26عرارا!أتفللقاآتيكلففضآ"ئل:تعالىللها

لاالئتحعا!مبنيحرفوهي"يا"المحذوفالنداءحرفعنعوض"ض"المشددةوالميم،نصبمحلفيالضمعلىمبنيمنادى""اللهالجلالةلفظةوإعرابه

.الإعرابمنلهمحل

سالم.مذكرجمعكانإذاالواوعلىويبنى،مثنىكانإذاالألفعلى)4(ئئهتى

منهما.بدلاالإشارةاسمفيستخدمالإشارةاسم"أية،"أيمحليحلقد"إر

:بيانعطفأوبالضمةمرفوغانعئاإمايعرببعدماالذيوالاسممبنىمنادىتعربهذا"،أية"أي،أنلاحظ،!

نعئا.يكونلمزئل"آيآئها":تعالىاللهقوللحومثتقانىفإذا

.بيانعطفيكون"لتضلآ"سآيها:تعالىاللهقول!حوجامذاكانوإذأ
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لمتبىالموفهح(1)بالمشتقالمؤولأوالمشتق:هو

الن!!لنقس!

حقيقينعت
حتهيقة.منعوتهفيمعنىعا!ودلالمنعوتعا!يعودمتزاضم!:ارفعما!!و:

.()!جملةشبهأوجملةأومفرذايكون.الحنيئىوالنعت

مفرد

تعالى:اللهقولفيكما

كجيا-"قرءانخؤ"تل

جملة

-

اسميةفعلية

يثمبهجملة

تعالى.اللهقولفيكما:تعالىاللهقولفيكما21(.2الىرحا

أخها.ص-ثصثأص-.ء!-لريشر"ا:إصا!11"آلتههـ*يها،بمئى!!غثما""اثغشزد"نعتش!جا-":ا)ف

هـأ.)ا!-ا-"ضة-.!!فوعمضارعفعلىا:!افأ)،-رفعهوعلامةمرفوع

عاىمبنيقأسخفعا!افمه-:-ص.ف.الظا!!ةالضمةرفعهوعلامة.الظاهرةالضمة

-..،:تعالىاللهوقول

الثتح.سةعافىوداعا!سدوعا:اإاسااو

01لزحبو"آ-منلرآآلتهب!ص"

شفعه:عا،مةءص!فه!أزاسم:---.-ره.اجيحلةغاظاكصاالضمةرفعهصء

هـء"التددا)نعت:"ص-5ضآ"ف

متصاضحح!!!"إفاءكلسة!الضاإالفسةخاباضاعااواضعاامنالفعلية

.01جرهوعلامةمجرور

مفطهـإسيه.جرمحا!ومبني.ن!سةهي5عنم--،!لمدنعتنصب

وهو،الظاهرةالكسرة

وعلامةمنصوب!أنضبر:ءلو--ا.ا

الظامرا.الافتحةنصبهرفعلأنه؟حقيقينعت

عليعودمستئراصمجزا

ا-صا11وخ!!هااصمهامعكانجملةص-
و"التيما".وهوالجلالةلفظ

نعتجرمحلىفيأاااصحافيا-!هامرثاندهـت--(1:%و"أ

""صب!ظ"د،لكسرةبامجرور"لئ!آ"!

ومجرورجارظر!.الأولمثلوهو

042الحد!د-ا"تتت!ؤتقاخرا:تعالىاللهقولنحو

..،.تأ-4دنعترفعمحلفي(جملة)ضبهظرفا:اسث!شملماف

5(.الداأكسا-.خنلجلإكتا:9:نعالىاللهترلنحو

-:،ء11دانعتحرمحلىفيانجملةشبهروشبر5جا!ةحطإ-.*ف*ت-

كنصات.اعن!-اتبعداجملى3!أشبافاجما،نكرةلمنعوتإلايكرنلاالجملةوضبهالجملةالنعتتإ:

أمور.أرلعةفيمنعوتهيتغالحتهيقيالنت

ان!تأاات!-شى(2)وجزا.ونصئارفغاا!"الإصص(1)

وانجدء!.استثيةواالإفراداععورد،)4.التأنيثأوالتذكيرأحوتا)3(

.فرعمرتالمنعرلأن"؟ثص11"اا-الإشصافيتهمنعرتغ.ااا!ءضص"نحتوهر(1خرصا-ا)ف

.فدتالمعرالأن"،الإدراثاععددث؟.مد!سالمنعرتيانا،الدك!سا11!احرا!!؟:نكرةالمنعرتلأنصالتصو(

التثميد.!ألعلىالتشتههةوال!فةالحافعولاسمرالثاعلكامممثرتاسمكدسه--!!ااداء.صإ(11

صورأ-ثاأك!أ!!أصنادهروإ-حضشياسقائادات!صبسات!رلإرهناومن،أصأ-لأمافروينمب،فاعلناتأ!داعلآفيرفعالفعلعمليعملىالمشتة!رالأعم



96إيي!!!إفرآنجيمفيا!إييماإليزئرصص

نكرةكانإنلهالمخصصأومعرفةكانإن!وعه

قسمين:إلىصت

سببينعت

".فاعلنائبأو"فاعلأالظاهرالاسمهذاويعربالمنعوتعلىيعودضميرإلىأضيفاظاهزاسمارفعما.كى

96(.)الحل"تؤلأئة،أ!رصشراثئصوبقابنيخر":تعالىاللهقولنحو

الشرابفيوليس"المرفوع"الاسمالألوانفيالاختلافلأن؟وذلكحقيقتا،نعئاوليسد"ضتراث"سبجينعت:لف--ص!!فا

.للشرابصفةأنهاالألوانصفةعننقولأنجاز""سببارتباطوال!رابالألوانبينكاتأماوتبى

.ضميرهإلىبإضافتهسببالمنعوتوبينبينهالنعتبعدالمرفوعالاسمأن:السببيةثسعنى

"لتتراث".وهوالمنعوتعلىتعودوهي"ا!اء"الضمهبإلىوأضيفتؤأئةر""أهو11فختمفبحاقيقةموصوفث

.الظاهرةالضمةرفعهوعلامةمرفوعسببينعت:كأخسىفإذن

.الشرابعليعودإليهمضافجرمحلفيمبنيمتصلضميرو"اط!اء"الظاهرةبالضمةمرفوع"ا)شختلنصالفاعللاسمفاعل:--.و

هما:فقطأمرينفيتهسنعويتبمالسببيال!عت:رل!

"."الرفعالإعرابفيات(1سكأا)وهومنعوتهتبعالنعتوهوااخخ!ضىف.الاكأهـا-ا(1)

التنكير.في"شرالث"تبع""ئختيفثفأكتن!-ص..كأ"عت!!يف2،)

الراجح.علىالإفراديلزمالعددحيثومنبعدهمافيتبعالنوعحيثص-آثصا

"وظرنومجرورجار"الجملةوشبه"وفمليةاسمية"والجملةالمفرد)النعتأنوا!جميعفيهمااللهكتابفي!ايتا

(6الحرلما"آلتةيعصمونلأغلآ.كاشذاذققمكةغقتقاتحخازةؤآآلتاسؤئود"خا"تازا

ت"ء7ءهه
فم!ية!لةنمت"مؤخرمبتدأمقدسخبر

ملانكة!"دمفردن!تههاسيةجممدةن!ت

ملانكة""داسميةجمملةن!ت"راظالمد

-

ومجرورجار:تعالىاللهقولنحو. سصطر!

،02الحدلدا"آلاغشؤالفيؤتكاثزبثن!ؤتقاخر"

)شبهومجرورجار:"إألأتي"يئت(جملة)شبهظرف:""،خ!حغف

11د"ل!ساتزنعترفعمحلنب(جملة،د"ا!تا-صم"نعترفعمحلفي

-3(.1النانحةأ"لإتظلذبىآيؤسشبكالإ::!لزجيوآآلزخمبىلأ.-.تغفبىآزتبفبماآتخمذ9:تعالىاللهقولفي،اصالنعتت!دد

رابع:نعت11"مللث،ثالثنعت"و"آلزحو،ثاننعت"و"آلز-ث-،الكسرةجرهوعلامةمجرولي"أتءدانعت"-ف"ص

15.الخربما".-خؤأتكازاتميبتل!تبختعهدالتتببتقيتتئرجمتتش!لمتئنكنختراؤاتجاأزلةوئتدآ!طفقتكنإنزئةو"غتى:تعالىاللهقولوفي

!مت"اتو"،سادسنعت"و"لبت،خامسنعت"تلأو"غيذ،رابعنعت"تستو"،ثالثنعت"و"ختت،ثاننعت"و"ئةتجست،أولنعت""دختدستف

.ه.ء-سابع
23(.)الحراالسضيزآآلجتازلغزيرآآلمتهثجىآتفؤتنل!تنمآآتفذوسآثميكخؤءإلأإتةلذهـلأآآلتة"فؤ:تعالىقولهوفي

2سآور.و"أ،خاصنعت"لمقت!بىو"آ،رابعنعت"ستتمئةو"آ،ثالثنعت"خحختآو"،ثاننعت":صتناآو"،أولنعت"ساطث"اف

ثامن.نعتاتهنتخيزاو"آ،سابع

نعت"آسحتارو"آ،سادسنعت"



07

بيانعطف

(1/نكرةكانإنويغصصهمعرفةكانإنمتبوعهيوفمحجامذتابغ:هو

ا!ئ!آ!

ال!

-.

الملرفةتوفهيح

تعالى:اللهقولفيكما

إ.111ا!ا."ألتهأ!زسرقزيخآ-!صآث!س!"إئ!عا
صا!.عيسى،.ط

.ةالظاهـسالضمةرفعهوعلامةمرفوعمبتدأ":ف"أئدمسيح

.المتدكأةا(ضمةرفعهوعا،مةمرفوعبيانعطف":كابمو"

*ص!فه.علبهالمعطرفلأن؟لمتبرعهموضحبيانعطفوهو

.(01--.-"-ثفمهلنقمذص-آلوادبآ":تعالىاللهوتول

ة!عا،!،وشي"ألمتا-صا"الوادقيعلىبيانعطثف":!!ف"!لم

مثتحصرر.اسملأنه؟الماقدرةالكسرةجره

النكرةلخمميص

"!رثههضبرخةص-شخرلد!ا.!ر.تعالىانقولفي!

.نكرةوهيدلا.-،خحع!ت:--/5!ف

الكسرةجرهوعلامةا!رضتنجبضعنف.--،2ف

.ةهراخا!ا

591.النداا"فس!ب!ت.صتوشفص؟..تعالىتولهوفي

رفعهوعلامةمرفوع!-ث!دا(عارر-ببكعنت..هـ+-.

اخس،1%هي!ة.ا

واالمتبرعمحلمجلأننمالتايصلجلمإذاإلامطابثابدلاإعرابهجاز،بيانعطفإعرابهجازماكلأن:-الحبيب-اخياعلم5،

".سأ"صتوبدلابيانعطفتصلحلأ-!امصإه9ف،13.)شمر-":مضؤأيخى":تعالىاللهقولففيالمتبوعمنأعرفالتابعكان

أحميد"؟"آ-تبدلأإص!ابهيصلح-لا6بيانعطفالجلالةلفظ""آلتهف؟.12ءابم).،.آلته*:تآتخييدآتغزيز"حيراطتعالىقولهفيأما

وآثغزيز،.اآثخييدمنكلبينت(1ف"آلتهالحميد.منأعرفيانه

.بيانعطتالثانيس!االاكانايأ.لالاسميقصدكانف!ذاالمتكلمقصدبمعرفةالبيانوعطفالبدلبينالتمييزي!مكن1ا4

بالحكم.المقصردهولأنهبدلأ،كانالثانييقصدكانوإذا

عحص-سي!-!.اند!؟اكح!يص-؟ع!ءعمنهي!--استأدفكماجامدباسهابيانعطفليثقياسب!العتأن،إ،النعتوطيفةميالانعطفطتس(11

-اطمص؟ممنطعة:بعضعمح!2آهف79(،)اطفة"اةأحرآعثتآأحسعبةآآدنة-غلىا..تعالىاللهلتوأبكاأيضاللمدحاسيادا

هـعليهالعص!ياتأفىابا-!ف!يصماوهرلهءخصيص!آ!!"دترالمعطوفيأتيىلالحكهادالماقصرصعلبهفالمععلراسياراعطص(*ا8؟لم

اء"اكمهالمدلصءا،صنصا،ايم!لالتاتإلالحك!المفعمردههالدأ!99!أسا!اط-أ!أ؟!إ،،
طص-اء
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إلى:و

نمنقعطف
لكن"لا،بل،،حتى،أمأو،،ثمالفاء،وهي:"الواو،العطفحروفأحدمتبوعهوبينبينهيتوسطتابع:هو

:الحروفباقيعنيميزهمحدذامعنىالعاطفةالحروف!نحرفلكلأن-الحبيبأخي-واعلم

بترتيب:التقيددونعليهوالمعطوفالمعطوفبينالجمعمطلقتفيدف"الواو"-

16.الماندةأتقراييئ"آتىإؤآيدي!شغاؤخوخكم"قآغسيفوأ:تعالىاللهقولفيكماالترتيبتفيدفقد

.الركوعبعدإلايكونلافالسجود43،)آدعرادؤآزتحجى"ؤآشخدى"تعالم!:قولهفيكلماالترتيبعكستفيدوقد

السفينة.أصحابمعهوأنجيناأنجيناه:أي15(.الحنكبوت:أد!ميتيماأ(آؤآكمخننقأنختتة":تعالىقولهفيكماوالمصاحبةالمعيةتفيدوقد

.تراخأومهلةبلاالترتيبأيعليهوالمعطوفالمعطوفبينوالتعقيبال!هـتيبتفيد"و"الفاء-

التلقيبعدوقعتفالتوبة"شتققى"علمعطوفف"خالا(37(الثرةأغقتيما"قتاتكيضتزت!!مناذئمغصتقتتى":تعالىاللهقولنحو

الفتح.علىمبنيماضفعلوكلاهمامباشرة

بمهلة.أيوالتراخيال!!تيبمعالعطفتفيد"وا)ثم-

جاراخصتة""و"منعطفحرفآ""ف(هالححأمخسغيماأ(ل!جمنغلمه؟شئ!أشققة.منحغآئراببشنخققت!شو"قإتا:تعالىاللهقولنحو

النطفة.وبينالتراببينزمنيفاصلوهناكضالب""كضتعلىمعطوفومجرور

الإباحة:أوالشكأوالتخييرالعطفمعتفيد"و"أو-

98(الماندة.أ"يهستؤصفضأؤآحقدي!صتملطجفونقاأؤقييقكتتيهينغشترةإخملعائم"ق!ضمرئةر.تعالىاللهقولنحوالتخييرفتن!يد

.الظاهرةالضمةرفعهوعلامةمرفوعأ"أقمعا"ء!علىمعطوفج!"ختر"ف

61(.أالرر."..ابآبتاغئئوبآؤئئويختمجمنتأتخفوأ"أن:تعالىاللهقولىنحوالإباحةتفيدأو

"كئويخغا".علمجرورمعطوفقما("ئئروعطفحرف!""أف

24،.أسبأ."فببزضتقتنفيأؤفذىتغقىإئائحتمأؤؤإئآآلئة"!ل:تعالىقولهنحوفيالإجمهامأوالتشكيكوتفيد

"إن".اسمعلىمعطوفنصبمحلفيمبنيمنفصلضميرآ":"إصاف

27،.الارعاتأاء:-:7"تتمقاآد!ضآغأ!خققاأشتذأنئتمغ":تعالىاللهقولنجحو،استفهامهمزةبعدالتعيينطلبتغميد""أم-

.الظاهرةالضمةرفعهوعلامةمرفوع"أنئما"علىمعطوف"ل!ضآغ"آ،عطفحرف"أس"ف

01(.أص."!ت*""ئؤجمئونلآئنذزفتمتوآتمءآنذزتفثمغقتهتم"ؤستؤآغ:تعالىاللهقولنحوالتسويةهمزةبعدالتسويةتفيدأو

سواء.وعدمهإنذاركأي:"ءآنذزتفم"علمعطوف"ئنذزفتمت!"ف

".عليه"المعطوفحيهم""المعطوفالمضارعالفعلويعطىأيضاالأفعالطفييكونبلبالأسماء،يختصلاالنسقعطفأن:واعلم

لم.الفصص.68أؤختاز"يشآغتايخلقؤزئك":تعالىاللهقولفيكماالمعطوتالمضارعرفعمرفوغاعليهالمعطوفكانفإن

"."تخفقمرفوععلمعطوفمرفوعمضارعفعل)آخضاز"ف

07(.أير.آت!شمرين"غقى4تقؤآؤيجنختاكانتنلئنذز":تعالىقولهفيكماالمعطوفالمضارعنصبمنصوباعليهالمعطوفكانيمان

لئنذز"."منصوبعلىمعطوفمنصوبمضارعفعل"يجق":ف

ىلتهضؤورصئحغاؤخضحيسغابآتدي!ضآآدئةلعذتفض"قيلوفتم:تعالىاللهقولفي!ما:المعطوفالمضارعجزممجزوفاعليهالمعطوفكانوإن

"."ؤكزقيمجزومعلمعطوفمجزوممضارعفعل""ينحئحزئحمف15(.انوبة.أ"....زنجشف.
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ا!رحيد

إد:ولنقسو

توكيدلفظي

أ!ئهتم

توكيدمعنويما

فعلأأأواسماكانسواءبعينهالأولاللافظبتكرارويكون

جمعلة.أوفاص!

لم.26)الران!هشقضا"شقضاقيا،إلأ":تعالىاللهقولففي

.الظاهرةالفتحةنصبهوعلامةمنصوبمستثنى":ف"قيآز

نصبهوعا،مةمنصوب""قيآذمنبدل:الأولى"و"!تقحئا

.الظاهرةالنتحة

منصوبفالأها"لممصا"،دلفظيتوكيد:الثانيةو"!حلننا"

.الظاهرةالافتحةنصبهوعلاسة

13.:صمر-)":كأتتةيمتاكتتهات"ختقات:تعالىاللهوقول

بحمعنىاصئت!عا!مبنيماضرفعلاسم:الأولى"ف"ححثنات

"تعذ".

اصى.اعا!مبنيلاذه!فلنمظيتوكيد:الثانية"و"هتهات

المتحا.للضميراللفظيالتوكيد.ملحوظة

فيكانسواءبضمههـمنفحلىالمتصلالضميريؤكدأنيجوز

جر.أونصبأورفععل

101)ا!!.!"رءابآسألتضكنئضتتتذ":تعالىاللهقولففي

أكده9كان"اسمرفعمحلفي""كتضفيالمتص!فالضمير

للرفع.منفصلضميروهو""أنئضالمنفصلالضمير

اللهقولففيمستترلضميرمؤكذاالمنفصلالضميريكونوقد

35(.)النرة"تختةآؤزؤخكأنتآصتكن":تعالى

إأكت"تقديرهمستزضميروالفاعلأمرفع!":ف"آمتكق

للضم!ىتوكيدرفعمحلفيمبني""أنتالمنفصلوالضمير

المست!هـ.

نجه"قإت:تعالىاللهقولنحوجملةاللفظيالتوكيديأتيقدو

5،6،.)النى"إ--ئحتراآتغ!هثرتحإن3!3ئمنراآنغحنمر

بحرفاقترانهايكئرفإنهجملةاللانظيالتوكيدكانوإذا

!ترئمض-شيغدضوتاكأز:تعالىاللهقولكما""2حترالعطف

مبنيامهملأعطفحرف"لأنضويعرب115،الاا"-تسيغلضر

.الإىهـابصتلهمحللالشظياتوكيذابعدهرالجملةالنمتىعل

التوكيدألفاظ9تسمىبعينهامعروفةبكلماتالاسمتوكيدهو:

."المعنوى

.(حسلخا،حساي،فةكا،مةىا،صحيع،كا،ين،ننسر):وهي

فيويطابقهالمؤكدالاسمعلىيعؤدضميربهايتصلأن:بشرط

والعدد.النوع

131.)النرةشنيا،آلأشضآغآأذءغ:كقغ":تعالىاللهقولنحو

الفتحةنصبهوعلامةمنصوب"؟*..-اصتاكيدترتااف"صشتا

إليهمضافجرمحلفيمبني!خحساخسدم!!!!لىر.الظاهرة

.ءر9-!-!عارريعود

تأتيالغالبفيلأنهاضم!هـ؟بإ،ياهـ!نهكيذاتهتأتي:11-ميه"أسا

"."كلفيالذيلخ!حم!!ب2اخخحتيرشفاستغت،"كابعد

173.اص"-أ:صغر-رخمنهغحسخب!تل!--5ت!أ!.اللها!قرنحو

نحو:الضميرعنمستغنيةأيخخم!لخبتىوحد!ىا-ثايزكدوقد

.،.ص5:":ح!كنف!الآف

لأنهالياء؟نصبةعلامةرمنصربقيمعنهكيزترا:""ت-5ف

ساء.مذكرجمع

يكونأندونالمعنوقيكيدالترألافاظمن-""ت-خهأوكلمة8

:حالتانولمماوحدهابهايؤكدوقدالمزكدعا!يعردضميرفيها

كا-.المزعا!يعودضميزاتحملاند!ن"كل!محلتحلأن-أ

09(.الصا.ا-"أ:حغرإنبي!شفئنجنرذ9:تعالىاللهقولنحو

جمعالأنه؟الواورفعهوعلامةمرفوعمع!نوقيتوكيد":أخضغه!9ف

سالم.مذكر

تعالى:اللهقولنحو"اكابعدكيدائتريادةكتكوزوقد-ب

013.احمسءا،-.-خغه-تضقفضةآ"قحتخذ

ةالقلا!!الخمسةرفعهوعلاسة،سفوعقيمعنوتوكيد:!ف"نحنغغ

إليه.سخسافجرمحلفيمبنيضم!هـصتصلىإ:و"هم

فيعمر!شيط-تربعا-كيا-ته"ثثقيمعنوتوكيد:-أةخمغهو"

سالم.مذ!صجمه!لأنهالواو؟رفعهوعلامة



إقي!!!إلؤآنجيمفيا!آ!!إلأوئق

116()لدلىلا
واسطةبلالعك!باالمقصودألاس!4هو
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كلمقكلمطابئبدل

منه.المبدلعينهوالبدليكون.وفه

ل!:تم!تميتمآلضراطآآقدتا9:تعالىاللهقولففي

7(.،6.أالمامحة،..ينآشذآءجمر

منصوب"آلضرأط"آمنبدل":فح!ر،1ت

الظامرة.الفتحةنصهوعلامة

ؤزيرا"ونمضأخاةضغةرؤتجغقتا".تعالىألتهقثض

.(3لمهدتاال!رأ

نصبهوعلامةمنصوب""أخاةمنبدل":."!ىث

!رة.اتفا!التتهحة

،الإشارةاسمبعديقع"أ!هـ"امعرفاسمآي.شاعدة

الإعرابيالحكمنفسويأخذالإشارةاسممنبدلأي!هـب

.اجزشنصئاوفغار

12.ابفرةأأجتاآإت"ذا:تعالىاللهقهـلثمي

مبتدأ.رفعمحلفيشنيإشارةاسم":طاث*لم/ف

.الظاهرةالضمةرفعهوعلامةمرفوعبدلا:آجتاآالمو

يفتىتقدىا!تفرغآحتذاإن":تعالىاللهتولنحوو

91.الإسراءا"أشةخحجى

"."إناسمنصبمحلفيمبنيإشارةاسم!خذا":ف

.الظاهرةالفتحةنصبهوعلامةمنصوببدل":أشئزغ"آو

إعرابهالإشارةاسمبعد""البالمعرفالاسمفيالغالب

"المبدلالإشارةلاسمالإعرابيالحكمنفسويأخذبدلأ

قساور(أثلاثةلىإالبدل!رينقسص

كلمنبعضبدل

مذاأكانسوأمظالمبدلمنجزءاالبدليكونوفيه

مساوئا.أمأصغرأمالأجزاءباقيمنأكبرالجزء

تعالى:اللهقولففي

2(.اطالىكلأ."يحتقةر.إ--13قييلأإلألتلآ"ئو

بدلومومنصوب"لتل"آمنبدل"نمتقةر":ف

كله.الليلمنجزءالليلنصفلأنكلمنبعض

لذتحرآلزوتجينآمنه"قخغل:تعالىاللهوقول

.93،أالافياسة"نتىلأؤآ

وعلامةمنصوب"لزوخين"آمنبدل":لذتحر"آف

.الظامرةالفتحةنصبه

هو:كلمنبعضبدل

منه.المبدلمنحقيقئاجزءافيهالبدلكانما

ايفمتمالبدل

بثرطالبدلعا!مشتملأمنهالمبدليكون:وفبه

غ!هـعلاقةمنةوالمبدلالدلبينيكونأن

تعالى:اللهقولفثيالجزئية

يخييما"يتاليتخرامىآلشثهرآغنن"يشفوتلقى

2،.17لأسالا1

عا!مثتمل"منه"المبدلومولعثئخر":"آف

مراجزغالقتالوليى""البدلوهو""القتال

الشهر.

الكسرةجرهوعلامةمجروربدل":"يتاليف

.مجرورمنهالمبدللأن؟الظامرة

بوآلأخذأضخث"!تل:تعالىاللهوقول

.(4،5)البروح"تؤئوبآاتذليلناآ،:-ء

لأنا؟دا"آيلأحذمناشتمالبدللنالي":ف"آ

"بدلأتكونحتىالآخدودنفرليستالار

تكونحتىالأخدودمنجزءميولامطابئتا"

فهيعليهااشتملالأخدودولكنبعض""بدل

".اشتمال"بدل

وعلامةمجرور"وب"الأخذمنبدل":لتالي"آف

.الظاهرةالكسرةجره

عارضةصفةعلىيدلماهو:إلاشتمالغنربخدل

منه.المبدلفي

والعددالنوعفيويوافقه"منه"المبدلعلىيعودضمير""البدلإلىيضافالاشتمالوبدلالكلمنالبعضبدلفي:ملحوظة

"المبدليوافقالضميرينمنوكلالشهر،علتعود""فيهفيالهاءوكذلك""الليلمنهالمبدلعلىتعود""نصفهالبدلفيفالهاء

الإفراد"."والعدد"التذكير"النوعفي"منه

متبوعه.وبينبينهواسطةبلابالحكمالمقصودالتابحهو:البدلتعربفز()

".منههال!دل"وموكلهالليلوليس"البدل"وهوالليلنصفموالقيامبحكمالمقصود.".ثحثقةولإث:قييآزإلأالثل"ئيم:تعالىقولهفغمي

آ!كرأ"ئا:تعالىقودءو!هالعطفحرفبواسطةولكنأيضابالحكممقصودالمعطوفلأن؟التعريفمنالمعطوفليخرجقيدمذاأن":واسطة"بلاومعنى

بدلآ.يكونفلاالعطفحرفبواسطةولكنالطاعةوموبالحكم!سودفالرسولأ32.عرافيآداا!"ا--سكإ:آآدتد
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الجربعرفالمجرور

أ!خمهآ!

المب

مجىالاسصيكوق

شقصإذاا-

كىإذا2-

وهي:الحرحروتمنحرفبعدوتعإذاالاسميحر

تاء--القسمواو-اللام-الكاف-الباء-في-على-عن-إلى--س-

.تز--مهذ--مد-خى-ضاحا-اعد-خلا-انث!حم

الحر:حروفمن"وا!إلى،!-ا

تىتيلأأص!رهـيغثد؟!تذىآ!صثخن.تعالىاللهقولنحووذلك

11.الإصرا.اآلأفصتا"آدض!نجلإلىإآسحرايرسمحتج!

وأب"ك!"مجروراسمتضتجلإ":و"آ.جرحرف،:شى!ا/وص!!،إف

الظامرة.الكسرةجرهوعلامة!نى"!

جر.حرفااعلىا

54(.الأعرا!1تغرلق"آآمتتؤهـغقىئغآ!:تعالىاللهقولنحو

23(.المط!مبىأ"ونينف!إلمد1شآبلثا"غقى.تعالىاللهوقه-ل

جر.-سف"."كس"

.الظامرةالكسرةجرهوعلامة"ب"غقىمجروراسم!:أار!""،شبون"!"

جر.حرف"!في

4(.الفدقألشتقد"آفيآلئتتتضتز!:يرت.تعالىاللهقول

15.انساآتثاميى"صئذوليفيئؤلميرمنشلإى"آ:تعالمطاللهوقول

جر.حرف":ثف

.الظامرةالكسرةجرهوعلامة!ب!قيمجروراسم!!أ:و!!ئدصغضد"،آ:4

جر.حرف.ست!

91(.ا!لقاقأأكتبةباضنطبقا"تتزكئر:تعالىاللهقولنحو

جر.حرف".ف"ش

.الظاهرةالكرةجرهوعلامةبإغنامجرور31ا:!"كنمق

.(18.الغنحأ"قئويينينآغننآلتةزضيىلقذ":تعالىاللهوقول

جر.حرف:"شب،ف

ا.سامذكرجمعيأنهالياءجرهوعلامةب"غننامجروراسم:"هـحىممحة9و

جر:حرف"الباء"

148.أحردسحنو"آمثبخ!يئوث"ييل:تعالىاللهقولفي

جر.حرف"الباء":ف

الخلامرة.الكسرةجرهوعلامةء"ب"ابىمجروراسمو"ررلو":

جر:حرف""الكاف

37(.الرسأللبقتان!كآؤزذةق!شاتت"ل!مآآآنشتقت"قإدا:تعالىاللهقولفي

جر.حرفف"الكا!":

.الظاهرةالكسرةجرهوعلامة"ب"الكافمجروراسم":مانا!لو"

ص:جرحرت""اللام

2(.الرعدأ"ش!فىتج!بفييخرفكلتتتضرشآلثتقحقآ"ؤشخر:تعالىاللهقولنحو

جر.حرف":ف"اللام

.الظاهرةالكسرةجرهوعلامة"ب"اللاموربراسم":و"أ!!

بر:حرفلأاالقسم"وا

.،اال!را"ؤكئخمقالثنضبؤآ":تعالىاللهقولنحو

قسم.حرف."الوا؟"

.الظاهرةالكسرةجرهوعلامة"القسمب"واومجروراسم:"ورو"آ

جر:حرف"القسم"تاء

57(.ا!نجاءائذبرين"لوأئؤأنتغذأضتق!شصلألمجيذنؤتآدئيما":تعالىاللهقولنحو

قسم.حرتف"التاء":

.الظاهرةالكسرةجرهوعلامةب"التهاء"مجروراسمالجلالةلفظ":و"الله

جر:حرف""حتى

،.هالفدرأتقخر،آاق!عخئىهى"ستقؤ:تعالىاللهقولفي

وجر.غايةحرف:"ف"ختي

.الظامرةالكسرةجرهوعلامة"ب"حتىمجروراسم:"تطلعو"

ملحرظة

خطئتايئم!شغالى:تعالىاللهقولنحوالعملعننكفهافلاواالبا."و"عن"امن"بعد!ماهقشاد-ا

9115أ+عران.تئهغا"يتآلتهينتزختيما"تبخا014،)ال!ؤصونتييل"غتاأتا-25(،ألرح

مي.الجرعلامات

أصلية.علامةوتسىالسالمالحرنثوجمعالنكسبروحمعالصفردفي.الكرة-1

فرعية.علامةوتسمىالخصةواياصماءالسالمالمذكروجعالحثىفيالاء*2-

لى.المرتمن"الممنرعبالأصماءهذهوتسمىالتكشروجمعالمفردفيبالفتحةتجرأسماءوهناك3-

.آخرهعلىمقدرةبكرةبالاءأوبالألفالآخرالمعتلالاصميجر-4

والبدلالمممومومادالزأوالمكاروابتداءالوعويانالتعيفر.منخا،معايىسبحةله"،منالجرحرفأنفذكرواالجرحروفمعانيذكرفيخاضتتدالحوكتبمنكثيزاأد-الحبهب-أحياعلمو

اتيالأسماءض!الحروف!زهأ!قظيعرفآنجههالديفإنالخودارسأط؟آخرىإلىجملةمنتؤدبرماوفا!معاتيعنيبحثالذيضوالبلاغةدارستفيدالمعانيميدهآنوالحق،التعليلوليةالطرو

نحريا.يفيدنالاذلكلأنالجارةالحرو!معانيخاتعرضرالاوالجسرالهرلةفمن،الجملةفيتؤديهالذيالمعنىكانمهمابعدها

مجرور.لاسمتابغاكانإذامحروزاالاسميكونكذلك(1)



لؤآنجيم!ما!في!إليرو!قآإيإ!فيا

سيرووالط
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)1(4حالتين!ماصرورا

جر.حرف!ه

مفهاقا.ان

فةلإفمابالمجرورا

الئافي.الاسمجريوجبجرحرفتقديرعلىعلاقةوبينهمااسصيئبيننسبةهي:الإضافةكأبىكا؟

الجملة.فيموقعهحسبعلوإعرابه)مضافا(أولهماويسمى

داشما.الجروإعرابهلم"إليه)مضافاثانيهماويسمى

سابق.اسمإلييخسبضميرأواسمهوالمص!أهـإبء

بالضمة.مرفوعإنخبر4":"زلئوف158(.الأعرا!اتجميغا"إتي!تمآلته4زسوإئىلئاسآيأئها"ئل:نعالىالدقولنحو

بالفتحة.منصوب"أتآ"علمعطوف""زلمئولف4(..أالأحرا!لنبئن"ؤخات!آآلثيماز!ئولؤتيهنيثمزتجائنأخل!أتاشخمذكان"تا:تعالىاللهوقول

مجرورإليهمضاف"."آلئهالجلالةولفظ،الكسرةجرهوعلامة""فيبمجرور""ز!ئوأبف2(.ا)ا!حرابخ!نةأ(أصمؤةآلئ!زصئوليفيت!شمكانلقد""تعالىاللهوقول

.الظامرةالكسرةحرهوعلامة

"."زمئوليالثالثالمثالفيالجربحرفومجرور"،ل"زمئوالثانيالمثالقيومنصوب4"،"زسئوالأولالمثالفيمرفوعوهو()مضافالآياتهذهفي"ب"زتف

.آخرهكرجرهوعلامة()زشوإلفظوهوبالمضافصمجرورإليهمضافالفلاثةالأمثلةفي)آرز(الجلالةولفظ

افي"1أو""مشأو""اللاموهومثتدرجربحرفمحروربأنهإليهالمضافجرسببالنحويونيتمر

إليهوالمضاتالمفافبقتتمدرالتيالحرحروف

التفصيل:وإليكإليهوالمضافالمضاتبينفي(-الا،م-مر)التاليةالأحرفمذهمنجرحرفوحودقدرناإذابسهولةإليهالمضافنستخرجأنيمكننا(1)

إ.)اللاممعنىعلىالإضافةتكون3-(0)فيم!ىعلىالإضافةتكون-2(0)منمعنىعلىالإضافةتكون-ا

"في"آو""سنبمعنىليتإضاشةكلأنصابطه5للمضا!.طرقاإليهالمحسا!يكوددو!العلهإليهالمضا!م!جرءاالمصافتيكوأ!!الصا!5

"."ألا،مبمحىسئيإدلئهاليؤآتب!بآض!ر"تل:تعالىاللهقولنحوآلتهولبرحمممءبذلينبفف!لىقل".تعالىاللهقولنحو

أتعرلثيى"ذروآلذرخمئ"رييع:تعالىاللهقولنحو33(.أسباأنذاذا"لة،ؤتخغليآلئ!نخفرأنتآئروتنآ58(.ابرير"قئتفرحوأ

.العرشذوللدرجاترفغ:أي15(.)عالر.والنهاروالليلمكربل:أيومنفليفرحوا،منهوبرحمةاللهمربمضلقل.أقي

أما""آلذرخمئهوإليهالمضاتأنيتضحمناو!ن.إليهمضاف":لتلف"آالمضافأمااا"آدنهموإليهالمضا!أنيتضححنا

،""ر!جغيسبقهالذيالاسمفهوالمضافءأزباثلسخيىآ"يصتجبي:تعالىاللهقولوأيضا:تعالىوقوله""يققحلىيسبقهالذيالاسملهو

آنئلئى"لتهزئونأفق":تعالىوقوله،93(أبوس!لقفاز"آتؤاجذآآلئةأصختنئتقرئولتالروماااآلت!لحضر3أ)فماانئؤمؤلىتعغ"ؤتبزبم

للملك.مالكااللهمقل:أي26،.ع!رادآلأمضافلسئحنن""آكلمةحيثالسجنفيصاحبييا.أي.اللهمنبنصرالمؤمنونيفرحويومئذ.أقي(ه4؟

اليه.

الإضافة.أجلمنيحذفما:فيإل!في

الإضافة.عنهدشيئانمنهيحذف""الأولالمضافوالاسم"إليه"مضاقايسمىوالثاني"مضافا"يسمىالأول:اسمينبينتكونالإضافةأنالحبيبأخيعلمت

والجمع.المثنىفيالنهون-بال!وينأ-

1(.ال!دأؤتااتقبأيىآيات"تئت:تعالىاللهقولنحو

مثنى."تا-آ"لأن""أيىإلىإضافتهاأجلمنالنونفحذفت""يدانأصلهاف"با-آ"

27،."الفصأاؤآصمطيرآقآرتقثفتملهممتتةآلتا!ة.مر!يئوأ"إتا:تعالىاللهوقول

منها.الخونفحذفتالئاقيماأ"آإلىأضيفتف"مر!يفوأ"إ،سامذكرجمعلأنها"؟"مرسيلونوأصلها"كرميفوأ"منالنونحذفت

9(.الىمرأالبحاآلألوأأؤيتذئخر"إتما:تعالىاللهوقول

"،"أولونفأصلهالبمااالأ"اإلىلإضافتهمنهالنونوحذفتاالساالمذكربجمعملحقلأنهالواو؟رفعهوعلامةمرفوعفاعلأوأ":ف"أز

المحضة.الإضافةفيواللامالألف!-

الجر.ضمانرالظرضميرا،أوطاهزااسماديكرإيىالمصاف(1)

(3)او!رر."!هـضصأئيرخيرلفذرألناطة!تعالىاللهترلنحرنكرةإليهالمصاتكادإذاللمصافالتخميموتثدمحرفةإليهالمضافكارإذأالتعريصالمضا!تميدالإضافة..!

و-!(اأولذساذا،لدلىسعمم!--د!-لدقي)عد-ومنهاإليهامصاتالحدهاومامضافادانما---تكردبلمثردةتستعمللاآقيالإصالةتلرمأسماءماك13:
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اللهت!بعهد

،ئ!ه%س!!أ؟إإيريئر

أميصصمى"،يرع!لمصامىصء

لمجييجلإالقادللمجؤبنجمذالتربنفيبن!

673706701.

أ!ئههما



إيي!!!رافرآضصلقاي!إجم!إفوقي

قا!تقأجمراجئي

77

الكريم.القرآن-ا

الكريم.القرآنإعراب2-

.القرآنإعراب!شكل3-

.القرآنإعرابفيالتبيان-ث

.القرآناعراب5-

.القرآنإعرابمشكل6--

.القرآناعراب-7

.القرآناعرالب-8

والنحو.اللغةمنطقبينالجملةبناء9

الميسر.النحو01

المصفى.النحو11

الوصابية.التحفة12

الكافيالنحو13

يم.ال!!القرآنفيوالتطبيقالتعليميالنحو41

العربي.النحو15

.والإعرابالنحوفيالأحبابتحفة-أ6

للجميع.النحو17-

المهدية.التحفة--18

العربية.الدروسجامع91

ء!"
هء8

ء!"

درويش.الدينمحيي

.الخزاطمحمدبنأحمدأ.د/

للعكبري.

.سيدهلابن

طالب.أبيب!!لمكي

.التراث

ول.51

في.انكواصعفيمعبدنساة

افب.حمر!!همحمدد.

د.محمدعيد.

الوصابي.سعيدبن"ابتبنأحمد

الغني.عبدأ!!أيمن

.ياقوتسليمانمحمودد.

مشابط.المنعمعبدجابر

.عثمانرجبد.،التوابعبدرمضاند.

.جلالحسنيحسنحافظ

العمراني.ظانرمهدفيبنمحمد

أخلايني.امصطضى/للشيخ

-05ء88
هء8
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ال!لخأ

الموفمولح

أ!ئههما

الممفعة

يملمد............!0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000،0000000000003

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005نوعرفاشكر

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000006المؤلفمقدمة

.........................................................(الله)رحمهالغنىعبدد.بخطصوره

.....................................................................والبناءالإعرابلعريف

....................................................................اصليةبعلاماتالمعرب

8

15

15

11

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011فرعيهبعلاماتالمعرب

0000000000000000000000000000000000000021(فا!صا-)الإسمفيالأصليةالإعرابحركاتتقدير

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000031(فص-فعل-اسم)الكلمةنواعأ

00000000000000000000000000000000000000000000000000031.......الكلمةأنواعمنالإعرابيدخلهما

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000041الأصليةالإعرابعلامات

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000061(أنواع)سبعفرعيهبعلاماتالمعرب

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000061الأسماءفىخمسةا-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000081الفعلفىاثنان-ب

02الشاء........................................................................................

00000000000000000022+..................................................................الضمائر

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000026الخبر

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000082الإسميةالجملةفيوالتأخيرالتقديم

0000000000000000000000000000000000000000000000092..والخبرالمبتد!حذف

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000053....ء.واخوا-كان

0000000000000000000000000000000000000000023(اليسعمكتعملالتيالحرههـف



إفي!!!إلؤآنجيم!لمجؤكأفيايقؤ!إ

الصفعةلموصولحا

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000043خواتهاواكاد

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000063واخواتهاإن

000000000000000000000000000000000000000000000000000000083وأخوا-إنعملتعملالتيالحروف

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000054وأخواتهاظن

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000024الماضيالفعل

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000044الأمرفعل

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000064المضارعالفعل

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000084الفاعل

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000055الفاعلنائب

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000025بهالمفعول

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000045المتعديوالفعلاللازمالفعل

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000065المطلقالمفعول

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000075...لأجلهالمفعول

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000085""ظرففيهالمفعول

000000000000000000000000000000000000000000000095(الانعليةالجملة-الإسميةد)الجملةملخص

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000056الحال

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000026التمييز

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000046بإلاالمستثنى

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000066المنادى

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000086...................النعت

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000057...ء...........العطف

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000027التوكيد

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000037البدل

47ء..-....................................،.......................وراتالمجر

0000000000000000000000000000000000000000000000000077....المراجعقائمة

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000087"................الفهرس



لؤآص!!يما!يخيؤاد!لتزبرق!إيوافياالرئ!!أ

هائف!لميرض!ال!صريري/،إتم!ص!بر

الر!برلمخمد،اي!!رقرو

08



الممالعاتتتصبنعمتهالذبم!للهالعمد

.لم*:لأأ!ئتم

لؤآنجئهوو!يثيؤا!تخوكأفيا!آإجموو!-.""!*و،

والاهومنوصح!هأ!لهوعلى،!ييهاللهلرعلىوالسلامة،ر؟ .-العالمين.للهالحمد

حمايتها،علىوالحرصمتها،علىالعملالغةالعربيةاللغةف!نوبعد

وبيان،جميلةوآداب،بليغةأالعربية-.و،للإسلامخدمةنشرها،فيوالسعي

.اللغاتمن..والضبطوالمرونةالسعةمنوفيهاساحر،

الباقيةالمعجزةوهو،وفنهبلاغتهفي..اوالقرآن،الكريمالقرآنلغةوهيلاكيف

تهفىآلذنزوإتاتزتنآإتاعن":تعالىقال!،وتبديلتحريفكلمنوجلعراللهحفظهاالتي!!!

يحملالذيالطائرفهي،الكريمالقرآنبقيماباقيةالعربيةواللغة9،،الحجر:أ((لمجفظو

هي-الحبيبأخي-يديكبينالتيالمحاولةوهذه،وهناكهنافينشرهجناحيهعلىالدين

الكريم.القرآنخلالمنودراسته،العذبموردهإلىبهنعودوأنالنحو،لتيسيرمتواضعةهدية

أجلمنوسعهمفيمايبذلواأنوللأ؟مهاتالآباءمنوأخواتينفسيئ*هـاخوانيأنصحفإنيولذا

.الشرفعبمالج!ين-ابمعاونتهمأبنائهموسعادةسعادتهم

علىالعربيبالكلامتنطقمثقفةأجيا،ينشئواحتىالطريقةهذهالمعلمونيسلكأنوأملي

عليه.والقادرذلكوليفهو،منييتقبلهلحط!وفغالأوأن!لى!ج!لهنال!ل!*
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