
إعداد أبي فهد الصومالي اآلجّرومية مع شرحها
 

�١

محمد بن محمد بن داود الصنهاجي، أبو عبد اهلل، ولد في فاس سنة ٦٧٢هـ وتوفي فيها سنة ٧٢٣هـ
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دخول األلف والالم الخفض
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جــــزمخــفــضنـــصــبرفـــــــع

وال 
خفض فيها

وال 
جزم فيها

النصب الجزمالرفع الخفض النصب الرفع

ولألفعال من ذلك فلألسماء من ذلك

وأقسامه أربعة

اإلعراب هو تغيير أواخر الكلم الختالف العوامل الداخلة عليها لفظا وتقديراً

۴ؤإ ؤالسخؤإ
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�٣

الرفـــع

النصب

الخفض

النوناأللفالواوالضمةللرفع أربع عالمات

للنصب خمس 

عالمات
حذن النونالياءالكسرةاأللف الفتحة

الفتحةالياءالكسرةللخفض ثالث عالمات

الحذفالسكونللجزم عالمتانالجزم

۴ؤإ فضخطئ سژفؤا ؤالسخؤإ
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�٤

غفخطض *خ۴ض سژفؤا:ؤغگقئ) مؤغمؤم) مؤ٬غے) مؤغكمك

١      فأما الضمة فتكون عالمة للرفع في أربعة مواضع في: 

الرفع
١

الفعل املضارع الذي لم يتصل بآخره شيئجمع املؤنث السالمجمع التكسيراالسم املفرد

وأما الواو فتكون عالمة للرفع موضعين في ٢

ذوفوحموأخوأبـووهياألسماء الخمسةجمع املذكر السالم

وأما األلف فتكون عالمة للرفع في تثنية األسماء خاصة٣

وأما النون فتكون عالمة للرفع في الفعل املضارع إذا اتصل به٤

ضمير املؤنثة املخاطبةضمير جمعضمير التثنية
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س١ـ أذكر عالمات الرفع؟!
ج١ـ للرفع أربع عالمات: الضمة وهي األصل، والواو، واأللف، والنون.!
س٢ـ الضمة تكون عالمة للرفع في أربعة مواضع، أذكرها مع األمثلة؟!

، املوضع الbbثاني:  ، أو غbbير مbbنصرف نحو: (وإذ قbbال إبbbراهbbيم) ٤ج٢ـ املوضع األول: االسbbم املbbفرد مbbنصرفbbا نحو: (قbbال اهلل)، (قbbال موسى) ٣ ٢ ١

، املوضع الbثالbث: جbمع املؤنbث الbسالbم  ، أو غbير مbنصرف نحو: (ومbساكbن تbرضونbها) ٦جbمع الbتكسير مbنصرفbا نحو: (قbال أصbاحbب موسى) ٥

، املوضع الbbرابع: الbbفعل املbbضارع الbbذي لbbم يbbتصل بbbآخbbره شيء مbbما يوجbbب  ، (وأوالت األحbbمال) ٨ومbbا حbbمل عbbليه نحو: (إذا جbbاءك املؤمbbنات) ٧

  . ، نحو: (نرفع درجات من نشاء) ١٠بناءه أو ينقل إعرابه ٩

�٥

١ ـ «املنصرف» هو ما دخله الصرف الذي هو التنوين والجر بالكسرة.

٢ ـ «قال موسى» قال فعل ماض مبني على الفتح، موسى فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر ألنه اسم مقصور. 

٣ ـ «غير املنصرف» هو ما ال يدخله الصرف الذي هو التنوين والجر بالكسرة لسبب وجود علتني من علل تسع أو واحدة تقوم مقام العلتني وسيأتي الكالم عليه.

٤ ـ «وإذ قال إبراهيم» الواو حرف عطف إذ ظرف ملا مضى من الزمان، قال فعل ماض مبني على الفتح، إداهيم فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضم آخره.

٥ ـ «قbbال أصbbاحbbب موسى» قuuال فuuعل مuuاض مبني على الفتح، أصuuحاب فuuاعuuل مuuرفuuوع وعuuالمuuة رفuuعه ضuuم آخuuره وهuuو مuuضاف ومuuوسى مuuضاف إلuuيه مجuuرور وعuuالمuuة جuuره كسuuرة مuuقدرة على آخuuره منع مuuن 
ظهورها التعذر ألنه اسم مقصور. 

٦ ـ «ومbساكbن تbرضونbها» الuواو حuرف عuطف علي قuولuه تuعالى: «ابuاؤكuم» الuذي هuو اسuم كuان مuن قuولuه تuعالى «قuل إن كuان آبuاؤكuم وأبuنائuكم»، ومuساكuن مuعطوف على مuا قuبله واملuعطوف على املuرفuوع مuرفuوع 
وعuالمuة رفuعه ضuم آخuره، تuرضuون فuعل مuضارع مuرفuوع لتجuرده عuن الuناصuب والuجازم وعuالمuة رفuعه ثuبوت الuنون ألنuه مuن األمuثلة الخuمسة وواو الجuماعuة ضuمير مuتصل مبني على الuسكون في محuل رفع فuاعuل، 

والهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به وجملة الفعل والفاعل في محل رفع صفة ملساكن.
٧ ـ «إذا جbاءك املؤمbنات» إذا ظuرف ملuا يسuتقبل مuن الuزمuان خuافuض لشuرطuه مuنصوب بuجوابuه، جuاء فuعل مuاض مبني على الفتح والuكاف ضuمير مuتصل مبني على الفتح في محuل نuصب مuفعول بuه، املuؤمuنات 

فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضم آخره.
٨ ـ «وأوالت األحbمال» والuواو حuرف عuطف أوالت مuبتدأ مuرفuوع بuاالبuتداء وعuالمuة رفuعه ضuم آخuره وهuو مuضاف، واألحuمال مuضاف إلuيه مجuرور وعuالمuة جuره كسuر آخuره وخuبر املuبتدأ الجuملة اإلسuمية بuعده وهي 

قوله تعالى «أجلهن أن يضعن جملهن».
٩ ـ الuذي يuوجuب بuناءه شuيئان: نuون اإلنuاث يبنى مuعها على الuسكون، ونuون الuتوكuيد خuفيفة أو ثuقيلة يبنى مuعها على الفتح، والuذي يuنقل إعuرابuه مuن الحuركuات إلى الحuروف ألuف االثuنني وواو الجuماعuة وبuاء املuؤنuثة 

املخاطبة.
١٠ ـ «نbرفع درجbات مbن نbشاء» نuرفع فuعل مuضارع مuرفuوع لتجuرده عuن الuناصuب والuجازم وعuالمuة رفuعه ضuم آخuره وفuاعuله مسuتتر فuيه وجuوبuا تuقديuره نuحن، درجuات مuفعول بuه مuنصوب وعuالمuة نuصبه الكسuرة 
نuيابuة عuن الuفتحة ألنuه جuمع مuؤنuث سuالuم وهuو مuضاف ومuن اسuم مuوصuول مبني على الuسكون في محuل جuر بuاإلضuافuة، نuشاء فuعل مuضارع مuرفuوع وعuالمuة رفuعه ضuم آخuره وفuاعuله ضuمير مسuتتر فuيه وجuوبuا تuقديuره 

نحن وجملة الفعل والفاعل صلة املوصول ال محل لها من االعراب، والعائد محذوف تقديره نشاؤه.
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س٢ـ الواو تنوب عن الضمة في موضعني أذكرهما مع التمثيل؟!
١ج٢ ـ الواو تنوب عbbن الbbضمة في موضbbعني: املوضع األول: جbbمع املbbذكbbر الbbسالbbم ومbbا حbbمل عbbليه نحو: (ويومbbئذ يbbفرح املؤمنون) (إن يbbكن 

، وفوك وذومbbال، نحو:  ٣مbbنكم عشbbرون صbbابbbرون). واملوضع الbbثاني: األسbbماء الخbbمسة وهي: أبوك وأخوك وحbbموك «بكسbbر الbbكاف» ال غbbير ٢

!. ، (وإنه لذوا علم) ، وهذا فوك ، جاء حموك ، (قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا» ٨(قال أبوهم) ٧ ٦ ٥ ٤

###

�٦

١ ـ «ويومbئذ يbفرح املؤمنون» الuواو حuرف عuطف يuوم ظuرف زمuان مuفعول فuيه مuتعلق بuيفرح وهuو مuضاف وإذ ظuرف ملuا مضى مuن الuزمuان في محuل جuر بuاإلضuافuة، يuفرح فuعل مuضارع مuرفuوع لتجuرده عuن 
الناصب والجازم وعالمة رفعه ضم آخره، املؤمنون فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو نيابة عن الضمة ألنه جمع مذكر سالم والنون زيدت عوضاً عن التنوين الذي في االسم املفرد.

٢ ـ «إن يbكن مbنكم عشbرون صbابbرون» إن حuuرف شuuرط جuuازم تجuuزم فuuعلني األول فuuعل الشuuرط والuuثاني جuuوابuuه، يuuكن فuuعل الشuuرط مجuuزوم بuuأداة الشuuرط وعuuالمuuة جuuزمuuه سuuكون آخuuره ويuuكن مuuتصرف مuuن كuuان 
الuuناقuuصة تuuرفع االسuuم وتuuنصب الuuخبر، مuuنكم جuuار ومجuuرور، مuuن حuuرف جuuر والuuكاف ضuuمير مuuتصل مبني على الuuضم في محuuل جuuر بuuمن واملuuيم عuuالمuuة الجuuمع والuuجار واملجuuرور في محuuل نuuصب خuuبر كuuان مuuقدم، 

عشuرون اسuمها مuوخuر مuرفuوع وعuالمuة رفuعه الuواو نuيابuة عuن الuضمة ألنuه محuمول على جuمع املuذكuر الuسالuم وصuابuروون نuعت لعشuرون مuرفuوع وعuالمuة رفuعه الuواو نuيابuة عuن الuضمة ألنuه جuمع مuذكuر سuالuم والuنون 

زيدت عوضا عن التنوين الذي في االسم املفرد وجواب الشرط قوله تعالى: (يغلبوا مائتني).
٣ ـ ألن الحم قريب زوج املرأة وأما الخنت فهو قريب املرأة والصهر يجمعهما.

٤ ـ «قbال أبوهbم» قuuال فuuعل مuuاض مبني على الفتح، أبuuو فuuاعuuل مuuرفuuوع وعuuالمuuة رفuuعه الuuواو نuuيابuuة عuuن الuuضمة ألنuuه مuuن األسuuماء الخuuمسة، أبuuو مuuضاف والuuهاء ضuuمير مuuتصل مبني على الuuضم في محuuل جuuر 
باإلضافة وامليم عالمة الجمع.  

٥ ـ «قbالوا ليوسbف وأخوه أحbب إلى أبbينا مbنا» قuالuوا فuعل وفuاعuل قuال فuعل مuاض مبني على فتح مuقدر على آخuره منع مuن ظuهوره اشuتغال املحuل بحuركuة املuناسuبة ألن الuواو ال يuناسuبها إال ضuم مuا قuبلها 
والuواو ضuمير مuتصل مبني على الuسكون في محuل رفع فuاعuل لuيوسuف، الuالم الم االبuتداء، يuوسuف مuبتدأ مuروفuوع بuاالبuتداء وعuالمuة رفuعه ضuم آخuره، الuواو حuرف عuطف أخuو مuعطوف على يuوسuف املuعطوف يتبع 
املuعطوف عuليه في إعuرابuه تuبعه في رفuعه وعuالمuة رفuعه الuواو نuيابuة عuن الuضمة ألنuه مuن األسuماء الخuمسة وهuو مuضاف والuهاء ضuمير مuتصل مبني على الuضم في محuل جuر بuاإلضuافuة، أحuب خuبر املuبتدأ مuرفuوع 

وعuالمuة رفuعه ضuم آخuره، وأحuب أفuعل تuفضيل يuعمل عuمل الuفعل يuرفع نuائuب الuفاعuل ألنuه مuصوغ مuن الuفعل املبني لuلمجهول ونuائuب الuفاعuل ضuمير مسuتتر فuيه جuوازا تuقديuره هuو، إلى أبuينا جuار ومجuرور إلى حuرف 
جuر أبي مجuرور بuإلى وعuالمuة جuره الuياء نuيابuة عuن الكسuرة ألنuه مuن األسuماء الخuمسة وهuو مuضاف ونuا ضuمير مuتصل في محuل جuر بuاإلضuافuة والuجار واملجuرور مuتعلق بuأحuب، مuنا جuار ومجuرور مuن حuرف جuر ونuا 

ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بمن متعلق بأحب أيضاً.
٦ ـ «جbاء حbموك» جuاء فuعل مuاض مبني على الفتح، حuمو فuاعuل مuرفuوع وعuالمuة رفuعه الuواو نuيابuة عuن الuضمة ألنuه مuن األسuماء الخuمسة وهuو مuضاف والuكاف ضuمير مuتصل مبني على الكسuر في محuل جuر 

باإلضافة.

٧ ـ «هbذا فوك» هuا لuتنبيه، وذا اسuم اشuارة مبني على الuسكون في محuل رفع مuبتدأ، فuو خuبر مuرفuوع وعuالمuة رفuعه الuواو نuيابuة عuن الuضمة ألنuه مuن األسuماء الخuمسة وهuو مuضاف والuكاف ضuمير مuتصل مبني 
على الفتح في محل جر باإلضافة.

٨ ـ «وإنbه لbذوا عbلم» الuuواو حuuرف عuuطف، إن حuuرف تuuوكuuيد ونuuصب تuuنصب االسuuم وتuuرفع الuuخبر والuuهاء ضuuمير مuuتصل مبني على الuuضم في محuuل نuuصب اسuuمها، والuuالم داخuuلة في خuuبر املuuبتدأ ويuuقال لuuها الم 
االبتداء، ذو خبر مرفوع وعالمة رفعه الواو نيابة عن الضمة ألنه من األسماء الخمسة وهو مضاف، وعلم مضاف إليه مجرور وعالمة جره كسر آخره.
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س٣ـ أذكر موضع نيابة األلف عن الضمة مع املثال؟!
، (فbbانفجbbرت مbbنه  ، (إن عbbدة الشهور عbbند اهلل اثbbنا عشbbر شهbbراً) ٢ج٣ـ األلbbف تنوب عbbن الbbضمة في املثنى ومbbا حbbمل عbbليه نحو: (قbbال رجbbالن) ١

!. ٣اثنتا عشرة عينا)

س٤ـ في أي موضع تكون النون عالمة للرفع، أذكر ذلك باألمثلة؟!
ج٤ـ النون تكون عbbالمbbة لbbلرفع في الbbفعل املbbضارع إذا اتbbصل بbbه ضbbمير تbbثنية أو ضbbمير جbbمع أو ضbbمير املؤنbbثة املbbخاطbbبة، نحو: (والنجbbم 

 . ، (الذين يؤمنون بالغيب) ، (أتعجبني من أمر اهلل) ، (أتبنون بكل ريع آية تعبثون) ٧والشجر يسجدان) ٦ ٥ ٤

�٧

١ ـ «قال رجالن» قال فعل ماض مبني على الفتح رجالن فاعل مرفوع وعالم رفعه األلف نيابة عن الضمة ألنه مثى والنون زيدت عواضا عن التنوين الذي كان في االسم املفرد.

٢ ـ «إن عbدة الشهور عbند اهلل اثbنا عشbر شهbراً» إن حuuرف تuuوكuuيد ونuuصب تuuنصب االسuuم وتuuرفع الuuخبر، عuuدة اسuuمها مuuنصوب وعuuالمuuة نuuصبه فتح آخuuره وهuuو مuuضاف والuuشهور مuuضاف إلuuيه مجuuرور وعuuالمuuة 
جuره كسuر آخuره عuند ظuرف مuكان مuفعول فuيه مuنصوب وعuالمuة نuصبه فتح آخuره وهuو مuضاف ولuفظ الuجاللuة مuضاف إلuيه مجuرور وعuالمuة جuره كسuر الuهاء تuأدبuاً، اثuنا خuبر إن مuرفuوع وعuالمuة رفuعه األلuف نuيابuة عuن 
الuضمة ألنuه محuمول على املثنى، وعشuر نuائuب مuناب الuنون. أصuله اثuنان وعشuرة فحuذفuت نuون املثنى وواو الuعطف فuصار اثuنا عشuر فuاعuرب اثuنا اعuراب املحuمول على املثنى وأقuيم عشuر مuقام الuنون وبني على 

الفتح لتضمنه واو العطف، شهراً تمييز منصوب وعالمة نصبه فتح آخره.
٣ ـ «فbانفجbرت مbنه اثbنتا عشbرة عbينا» الuفاء حuرف عuطف على جuملة محuذوفuة والuتقديuر فuضرب فuانفجuرت: انفجuر فuعل مuاض مبني على الفتح والuتاء عuالمuة الuتأنuيث حuرف مبني على الuسكون ال محuل لuه 
مuن االعuراب، مuنه جuار ومجuرور مuن حuرف جuر والuهاء ضuمير مuتصل مبني على الuضم في محuل جuر، والuجار واملجuرور مuتعلق بuانفجuر، اثuنتا فuاعuل مuرفuوع وعuالمuة رفuعه األلuف نuيابuة عuن الuضمة ألنuه محuمول على 

املثنى، عشرة نائب مناب النون، عيناً منصوب بالتمييز.
٤ ـ «والنجbم والشجbر يسجbدان» الuواو ابuتدائuية، النجuم مuبتدأ مuرفuوع بuاالبuتداء وعuالمuة رفuعه ضuم آخuره، والشجuر الuواو حuرف عuطف الشجuر مuعطوف على مuا قuبله واملuعطوف على املuرفuوع مuرفuوع وعuالمuة رفuعه 

ضم آخره، يسجدان فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم عالمة رفعه ثبوت النون ألنه من األفعال الخمسة وجملة الفعل والفاعل في محل رفع خبر املبتدأ.
٥ ـ «أتبنون بbكل ريع آيbة تعبثون» الuuهمزة لuuالسuuتفهام وهuuو اسuuتفهام تuuقريع وتuuوبيخ، تuuبنون فuuعل مuuضارع مuuرفuuوع لتجuuرده عuuن الuuناصuuب والuuجازم وعuuالمuuة رفuuعه ثuuبوت الuuنون ألنuuه مuuن األفuuعال الخuuمسة وواو 
الجuماعuة ضuمير مuتصل مبني على الuسكون في محuل رفع فuاعuل، بuكل جuار ومجuرور، الuباء حuرف جuر كuل مجuرور بuالuباء وعuالمuة جuره كسuر آخuره، وكuل مuضاف وريع مuضاف إلuيه مجuرور وعuالمuة جuره كسuر آخuره، 
آيuة مuفعول بuه مuنصوب وعuالمuة نuصبه فتح آخuره، تuعبثون فuعل مuضارع مuرفuوع لتجuرده عuن الuناصuب والuجازم وعuالمuة رفuعه ثuبوت الuنون ألنuه مuن األفuعال الخuمسة وواو الجuماعuة ضuمير مuتصل مبني على الuسكون 

في محل رفع فاعل وجملة تعبثون حال من الضمير في تبنون.  

٦ ـ «أتbعجبني مbن أمbر اهلل» الuuهمزة لuuألسuuتفهام اإلنuuكاري، تuuعجبني فuuعل مuuضارع مuuرفuuوع لتجuuرده عuuن الuuناصuuب والuuجازم وهuuو مuuرفuuوع وعuuالمuuة رفuuعه ثuuبوت الuuنون ألنuuه مuuن األفuuعال الخuuمسة والuuياء ضuuمير مuuتصل 
مبني على الuuسكون في محuuل رفع فuuاعuuل، مuuن أمuuر جuuار ومجuuرور، مuuن حuuرف جuuر أمuuر مجuuرور بuuمن وعuuالمuuة جuuره كسuuر آخuuره وهuuو مuuضاف ولuuفظ الuuجاللuuة مuuضاف إلuuيه مجuuرور وعuuالمuuة جuuره كسuuر آخuuره والuuجار 

واملجرور متعلق بتعجبني.
٧ ـ «الbذيbن يؤمنون بbالbغيب» الuuذيuuن اسuuم مuuوصuuول مبني على الفتح ولuuك أن تuuقول مبني على الuuياء في محuuل جuuر صuuفة لuuلمتقني مuuن قuuولuuه تuuعالى «هbدى لbلمتقني» و «يؤمنون» فuuعل مuuضارع مuuرفuuوع 
لتجuuرده عuuن الuuناصuuب والuuجازم وعuuالمuuة رفuuعه ثuuبوت الuuنون ألنuuه مuuن األفuuعال الخuuمسة وواو الجuuماعuuة ضuuمير مuuتصل مبني على الuuسكون في محuuل رفع فuuاعuuل وجuuملة الuuفعل والuuفاعuuل صuuلة املuuوصuuول ال محuuل لuuها مuuن 

اإلعراب والعائد الضمير، بالغيب جار ومجرور، الباء حرف جر والغيب مجرور بالباء وعالمة جره كسر آخره.



أبو فهد/ مهد طاهر شيخ علمي اآلجّرومية مع شرحها
 

�٨

٢

غفكـإ تقذ سژفؤا ؤغظهبئ مؤ٬غے مؤغغثخئ مؤغمؤ< مبح^ ؤغكمك الرفع
٢

فأما الفتحة فتكون عالمة للنصب في ثالثة مواضعَ ١

الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيءجمع التكسيراالسم المفرد

وأما األلف فتكون عالمة للنصب في األسماء الخمسة ٢

وأما الكسرة فتكون عالمة للنصب في:  ٣

وأما الياء فتكون عالمة للنصب في:  ٤

وأما حذف النون فيكون عالمة للنصب في:  ٥

رأيت أباك وأخاك، وما أشبه ذلك

جمع المؤنث السالم

جمع المذكر السالم

األفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون

التثنية



أبو فهد/ مهد طاهر شيخ علمي اآلجّرومية مع شرحها

س١ـ للنصب خمس عالمات أذكرها؟!
ج ١ـ للنصب خمس عالمات الفتحة وهي األصل واأللف والكسرة والياء وحذف النون.!

س٢ـ الفتحة تكون عالمة للنصب في ثالثة مواضع أذكرها؟!
، أو غbbbير مbbbنصرف نحو: (ووهbbbبنا لbbbه إسbbbحاق  ١ج٢ـ الbbbفتحتة تكون عbbbالمbbbة لbbbلنصب في االسbbbم املbbbفرد سواء كbbbان مbbbنصرفbbbاً نحو: (اتقوا اهلل)

، أو غbbير مbbنصرف نحو: (وعbbدكbbم اهلل  ، وفي جbbمع الbbتكسير مbbنصرفbbا نحو: (وتbbرى الbbجبال) ، (وإذ واعbbدنbbا موسى أربbbعني لbbيلة) ٤ويعقوب) ٣ ٢

!. ، وفي الفعل املضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء نحو: (لن ينال اهلل لحومها وال دمائها) ، (وأنكحوا األيامى) ٧مغانم) ٦ ٥

#####

�٩

١ ـ «اتقوا اهلل» اتقوا فعل أمر مبني على حذف النون وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ولفظ الجاللة منصوب على التعظيم وعالمة نصبه فتح آخره.

٢ ـ «ووهbبنا لbه إسbحاق ويعقوب» الuواو حuرف عuطف وهuبنا فuعل وفuاعuل وهuب فuعل مuاض مبني على الفتح ونuا ضuمير مuتصل مبني على الuسكون في محuل رفع فuاعuل، لuه جuار ومجuرور، الuالم حuرف جuر 
والuuهاء مجuuرور بuuالuuالم وهuuو ضuuمير مuuتصل مبني على الuuضم مuuتعلق بuuوهuuب، إسuuحاق مuuفعول بuuه مuuنصوب وعuuالمuuة نuuصبه فتح آخuuره، ويuuعقوب الuuواو حuuرف عuuطف، ويuuعقوب مuuعطوف على إسuuحاق واملuuعطوف على 

املنصوب منصوب وعالمة نصبه فتح آخره.

٣ ـ «وإذ واعbدنbا موسى أربbعني لbيلة» الuuواو حuuرف عuuطف، إذ ظuuرف ملuuا مضى مuuن الuuزمuuان، واعuuدنuuا فuuعل وفuuاعuuل واعuuد فuuعل مuuاض تuuنصب مuuفعولuuني ونuuا ضuuمير مuuتصل مبني على الuuسكون في محuuل رفع 
فuاعuل، مuوسى مuفعولuها األول مuنصوب وعuالمuة نuصبه فuتحة مuقدرة على األلuف منع مuن ظuهورهuا الuتعذر ألنuه اسuم مuقصور، أربuعني مuفعولuها الuثاني مuنصوب وعuالمuة نuصبه الuياء نuيابuة عuن الuفتحة ألنuه محuمول على 

جمع املذكر السالم، ليلة تمييز منصوب وعالمة نصبه فتح آخره.
٤ ـ «وتbرى الbجبال» الuواو حuرف عuطف، تuرى فuعل مuضارع مuرفuوع لتجuرده عuن الuناصuب والuجازم وعuالمuة رفuعه ضuمة مuقدرة على األلuف منع مuن ظuهورهuا الuتعذر ألنuه فuعل مuضارع مuعتل اآلخuر بuاأللuف وفuاعuله 

ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت، الجبال مفعول به منصوب وعالمة نصبه فتح آخره.
٥ ـ «وعbدكbم اهلل مbغانbم» وعuuد فuuعل مuuاض يuuنصب مuuفعولuuني والuuكاف ضuuمير مuuتصل مبني على الuuضم في محuuل نuuصب مuuفعول بuuه أول، اهلل فuuاعuuل مuuرفuuوع وعuuالمuuة رفuuعه ضuuم آخuuره، مuuغانuuم مuuفعول ثuuان مuuنصوب 

وعالمة نصبه فتح آخره.
٦ ـ «وأنكحوا األيbامى» الuواو حuرف اسuتئناف، أنuكحوا فuعل أمuر مبني على حuذف الuنون وواو الجuماعuة ضuمير مuتصل مبني على الuسكون في محuل رفع فuاعuل، األيuامى مuفعول بuه مuنصوب وعuالمuة نuصبه 

فتحة مقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر ألنه اسم مقصور.
٧ ـ «لbن يbنال اهلل لحومbها وال دمbاؤهbا» لuن حuرف نفي ونuصب واسuتقبال، يuنال فuعل مuضارع بuلن وعuالمuة نuصبه فتح آخuره، اهلل مuنصوب على الuتعظيم وعuالمuة نuصبه فتح آخuره، لuحوم فuاعuل مuرفuوع وعuالمuة 
رفuعه ضuم آخuره، وهuو مuضاف والuهاء ضuمير مuتصل مبني على الuسكون في محuل جuر بuاإلضuافuة، وال دمuاؤهuا، الuواو حuرف عuطف، دمuاؤ مuعطوف علي مuا قuبله واملuعطوف على املuرفuوع مuرفuوع وعuالمuة رفuعه ضuم 

آخره وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر باإلضافة.



أبو فهد/ مهد طاهر شيخ علمي اآلجّرومية مع شرحها

س٣ـ األلف تكون عالمة للنصب في موضع واحد، أذكره مع املثال؟!
!. ، (ونحفظ أخانا) ٢ج٣ـ األلف تكون عالمة للنصب في األسماء الخمسة نحو: (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم) ١

س٤ـ الكسرة تكون عالمة للنصب في موضع واحد، أذكره مع املثال؟!
!. ، (وإن كن أوالت حمل) ٤ج٤ـ الكسرة تكون عالمة للنصب في جمع املؤنث السالم وما حمل عليه نحو: (خلق اهلل السموات) ٣

##############

�١٠

١ ـ «مbا كbان محbمد أبbا أحbد مbن رجbالbكم» مuا نuافuية، كuان فuعل مuاض نuاقuص تuرفع االسuم وتuنصب الuخبر، محuمد اسuمها مuرفuوع وعuالمuة رفuعه ضuم آخuره، أبuا خuبرهuا مuنصوب وعuالمuة نuصبه األلuف نuيابuة عuن 
الuuفتحة ألنuuه مuuن األسuuماء الخuuمسة وهuuو مuuضاف وأحuuد مuuضاف إلuuيه مجuuرور وعuuالمuuة جuuره كسuuر آخuuره وهuuو مuuضاف والuuكاف ضuuمير مuuتل مبني على الuuضم في محuuل جuuر بuuاإلضuuافuuة واملuuيم عuuالمuuة الجuuمع والuuجار 

واملجرور شبه جملة متعلق بمحذوف وجوباً تقديره كائن في محل جر صفة ألحد.
٢ ـ «ونbحفظ أخbانbا» الuواو حuرف عuطف نuحفظ فuعل مuضارع مuرفuوع لتجuرده عuن الuناصuب والuجازم وعuالمuة رفuعه ضuم آخuره وفuاعuله ضuمير مسuتتر فuيه وجuوبuا تuقديuره نuحن، أخuا مuفعول بuه مuنصوب وعuالمuة نuصبه 

األلف نيابة عن الفتحة ألنه من األسماء الخمسة وهو مضاف و نا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر باإلضافة.

٣ ـ «خلق اهلل السموات» خلق فعل ماض مبني على الفتح، اهلل فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضم آخره، السموات مفعول به منصوب وعالمة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة ألنه جمع مؤنث سالم.

٤ ـ «وإن كbن أوالت حbمل» الuواو حuرف عuطف إن حuرف شuرط جuازم تجuزم فuعلني األول فuعل الشuرط والuثاني جuوابuه، كuن مuتصرف مuن كuان الuناقuصة تuرفع االسuم وتuنصب الuخبر في محuل جuزم فuعل الشuرط 
ونuون الuنسوة ضuمير مuتصل في محuل رفع اسuم كuان، أوالت خuبرهuا مuنصوب بuها وعuالمuة نuصبه الكسuرة نuيابuة عuن الuفتحة ألنuه مuلحق بجuمع املuؤنuث الuسالuم وهuو مuضاف وحuمل مuضاف إلuيه مجuرور وعuالمuة جuره 

كسر آخره، وجواب الشرط قوله تعالى: «فأنفقوا عليهن».



أبو فهد/ مهد طاهر شيخ علمي اآلجّرومية مع شرحها

#
س٥ـ الياء تكون عالمة للنصب في موضعني، أذكرهما مع األمثلة؟!

، (ربbbbنا أمbbbتنا  ، (إذ أرسbbbلنا إلbbbيهم اثbbbنني) ٢ج٥ـ الbbbياء تكون عbbbالمbbbة لbbbلنصب في املثنى ومbbbا حbbbمل عbbbليه نحو: (ربbbbنا واجbbbعلنا مسbbbلمني لbbbك) ١

!. ، (وواعدنا موسى ثالثني ليلة) . وفي جمع املذكر السالم وما حمل عليه نحو: (ننجي املؤمنني) ٥اثنتني) ٤ ٣

#########

�١١

١ ـ «ربbنا واجbعلنا مسbلمني لbك» رب مuنادى حuذف مuنه حuرف الuنداء تuقديuره يuارب وهuو مuضاف و نuا ضuمير مuتصل مبني على الuسكون في محuل جuر مuضاف إلuيه، واجuعلنا، الuواو حuرف عuطف اجuعل فuعل 
دعuuاء مبني على الuuسكون وفuuاعuuله ضuuمير مسuuتتر فuuيه وجuuوبuuا تuuقديuuره أنuuت، واجuuعل تuuنصب مuuفعولuuني و نuuا ضuuمير مuuتصل مبني على الuuسكون في محuuل نuuصب مuuفعولuuها األول ومسuuلمني مuuفعولuuها الuuثاني مuuنصوب 
وعuالمuة نuصبه الuياء نuيابuة عuن الuفتحة ألنuه مثنى والuنون عuوضuا عuن الuتنويuن الuذي في االسuم املuفرد، لuك جuار ومجuرور الuالم حuرف جuر والuكاف ضuمير مuتصل مبني على الفتح في محuل جuر مجuرور بuالuالم والuجار 

واملجرور متعلق بمسلمني ألنه بمعنى منقادين.
٢ ـ «إذ أرسbلنا إلbيهم اثbنني» إذ ظuرف ملuا مضى مuن الuزمuان، أرسuلنا فuعل وفuاعuل، أرسuل فuعل مuاض مبني على الuسكون و نuا ضuمير مuتصل مبني على الuسكون في محuل رفع فuاعuل، إلuيهم جuار ومجuرور 

إلى حرف جر والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بإلى وامليم عالمة الجمع، اثنني مفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء نيابة عن الفتحة ألنه ملحق باملثنى.
٣ ـ «ربbنا أمbتنا اثbنتني» رب مuuنادى حuuذف مuuنه حuuرف الuuنداء تuuقديuuره يuuارب وهuuو مuuضاف و نuuا ضuuمير مuuتصل مبني على الuuسكون في محuuل جuuر بuuاإلضuuافuuة، أمuuت فuuعل وفuuاعuuل أمuuات فuuعل مuuاض والuuتاء املuuدغuuمة 
ضuمير مuتصل مبني على الفتح في محuل رفع فuاعuل و نuا ضuمير مuتصل مبني على الuسكون في محuل نuصب مuفعول بuه اثuنتني صuفة ملuصدر محuذوف والuتقديuر إمuاتuتني اثuنتني وهuو مuنصوب وعuالمuة نuصبه الuياء 

نيابة عن الفتحة ألنه محمول على املثنى.
٤ ـ «ننجي املuؤمuنني» ننجي فuعل مuضارع مuرفuوع لتجuرده عuن الuناصuب والuجازم وعuالمuة رفuعه ضuمة مuقدرة على الuياء منع مuن ظuهورهuا االسuتثقال ألنuه فuعل مuضارع مuعتل اآلخuر بuالuياء وفuاعuله ضuمير مسuتتر فuيه 

وجوبا تقديره نحن، املؤمنني مفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء نيابة عن الفتحة ألنه جمع مذكر سالم والنون زيدت عوضا عن التنوين الذي في االسم املفرد.
٥ ـ «وواعbدنbا موسى ثbالثbني لbيلة» الuuواو حuuرف عuuطف واعuuدنuuا فuuعل وفuuاعuuل، واعuuد فuuعل مuuاض تuuنصب مuuفعولuuني و نuuا ضuuمير مuuتصل مبني على الuuسكون في محuuل رفع فuuاعuuل مuuوسى مuuفعول أول مuuنصوب 
وعuالمuة نuصبه فuتحة مuقدرة على األلuف منع مuن ظuهورهuا الuتذر ألنuه اسuم مuقصور، ثuالثuني مuفعول ثuان على تuقديuر مuضاف محuذوف أي انuقضاء أو تuمام ثuالثuني وهuو مuنصوب وعuالمuة نuصبه الuياء نuيابuة عuن الuفتحة 

ألنه محمول على جمع املؤنث السالم ليلة تمييز منصوب وعالمة نصبه فتح آخره.



أبو فهد/ مهد طاهر شيخ علمي اآلجّرومية مع شرحها

#
س٦ـ حذف النون يكون عالمة للنصب في موضع واحد، أذكره مع األمثلة؟!

، (وأن  ١ج٦ـ حbbذف النون يكون عbbالمbbة لbbلنصب في األفbbعال التي رفbbعها بbbثبات النون وتسمى األفbbعال الخbbمسة نحو: (إال أن تكونbbا مbbلكني)

!. ، (ولن تقومي) ٣تصوموا خير لكم) ٢

#

�١٢

١ ـ «إال أن تكونbا مbلكني» إال أداة حuصر لuتقدم النفي عuليها في قuولuه تuعالي «مbا نbهاكbما ربbكما عbن هbذه الشجbرة» وهuو اسuتثناء مuفرغ ألن مuا بuعد إال مuعمول ملuا قuبلها، أن حuرف مuصدر ونuصب، تuكونuا 
فuعل مuضارع مuنصوب بuأن وعuالمuة نuصبه حuذف الuنون ألنuه مuن األفuعال الخuمسة مuتصرف مuن كuان الuناقuصة تuرفع االسuم وتuنصب الuخبر وألuف الuتثنية ضuمير مuتصل مبني على الuسكون في محuل رفع اسuمها، 
ومuلكني خuبرهuا مuنصوب وعuالمuة نuصبه الuياء نuيابuة عuن الuفتحة ألنuه مثنى والuنون عuوضuا عuن الuتنويuن واملuصدر املنسuبك مuن أن ومuا بuعدهuا مجuرور بuاإلضuافuة ملuقدر محuذوف والuتقديuر «مbا نbهاكbما ربbكما عbن هbذه 

الشجرة» لشيء إال كراهة كونكما ملكني واملقدر املحذوف منصوب على أنه مفعول ألجله والعامل فيه نهاكما.

٢ ـ «وأن تصوموا خbير لbكم» الuواو حuرف اسuتئناف أن حuرف مuصدر ونuصب، تuصومuوا فuعل مuضارع مuنصوب بuأن وعuالمuة نuصبه حuذف الuنون ألنuه مuن األفuعال الخuمسة وواو الجuماعuة ضuمير مuتصل مبني 
على الuuسكون في محuuل رفع فuuاعuuل واملuuصد املسuuبك مuuن أن ومuuا بuuعدهuuا مuuبتدأ والuuتقديuuر صuuومuuكم، وخuuير خuuبر مuuرفuuوع بuuاملuuبتدأ وعuuالمuuة رفuuعه ضuuم آخuuره، لuuكم جuuار ومجuuرور، الuuالم حuuرف جuuر والuuكاف ضuuمير مuuتصل 

مبني على الضم في محل جر بالالم وامليم عالمة الجمع والجار واملجرور متعلق بخير.

٣ ـ «ولbن تقومي» لuuن حuuرف نفي ونuuصب، تuuقومي فuuعل مuuضارع مuuنصوب بuuلن وعuuالمuuة نuuصبه حuuذف الuuنون ألنuuه مuuن األفuuعال الخuuمسة ويuuاء املuuؤنuuثة املuuخاطuuبة ضuuمير مuuتصل مبني على الuuسكون في محuuل رفع 
فاعل.



أبو فهد/ مهد طاهر شيخ علمي اآلجّرومية مع شرحها
 

�١٣

فأما الكسرة فتكون عالمة للخفض في ثالثة مواضعَ في: 

غفتظس ۶ژب سژفؤا ؤغغثخئ مؤغمؤ< مؤغظهبئ الخفض

٣

١

جمع المؤنث السالمجمع التكسر المنصرفاالسم المفرد المنصرف

وأما الياء فتكون عالمة للخفض في ثالثة مواضعَ في: ٢

جمع المذكر السالمالتثنيةاألسماء الخمسة

وأما الفتحة فتكون عالمة للخفض في:  ٣

االسم الذي ال ينصرف



أبو فهد/ مهد طاهر شيخ علمي اآلجّرومية مع شرحها

س١ـ أذكر عالمات الخفض؟!
ج١ـ عالمات الخفض الكسرة وهي األصل، والفتحة والياء وهما نائبتان عن الكسرة.!

س٢ـ الكسرة تكون عالمة للخفض في ثالثة مواضع، أذكرهما مع األمثلة؟ !
، وفي جbbمع الbbتكسير  ، (أولbbئك على هbbدى) ٢ج٢ـ تكون الكسbbرة عbbالمbbة لbbلخفض في االسbbم املbbفرد املbbنصرف نحو: (سbbم اهلل الbbرحbbمن الbbرحbbيم) ١

!. ، (ومررت بأوالت األحمال) ، وفي جمع املؤنث السالم وما حمل عليه نحو: (قل للمؤمنات) ٥املنصرف نحو: (للرجال نصيب) ٤ ٣

#############

�١٤

١ ـ «سbم اهلل الbرحbمن الbرحbيم» الuuباء حuuرف جuuر، اسuuم مجuuرور بuuالuuباء وعuuالمuuة جuuره كسuuر آخuuره والuuجار واملجuuرور مuuتعلق بمحuuذوف وجuuوبuuاً، وهuuو مuuضاف ولuuفظ الuuجاللuuة مuuضاف إلuuيه مجuuرور وعuuالمuuة جuuره كسuuر 
آخره، الرحمن الرحيم صفتان هلل تعالى والصفة تتبع املوضوف في إعرابه تبعتاه في جره وعالمة الجر فيهما كسر آخرهما.

٢ ـ «أولbئك على هbدى» أوالء اسuuم اشuuارة مبني على الكسuuر في محuuل رفع مuuبتدأ والuuكاف حuuرف خuuطاب على حuuرف جuuر، هuuدى مجuuرور بعلى وعuuالمuuة جuuره كسuuرة مuuقدرة على األلuuف املحuuذوفuuة املuuعوض عuuنها 
التنوين منع من ظهورها التعذر ألنه اسم مقصور وجملة الجار واملجرور في محل رفع خبر املبتدأ.

٣ ـ «لbلرجbال نbصيب» لuuلرجuuال جuuار ومحuuرور، الuuالم حuuرف جuuر، الuuرجuuال مجuuرور بuuالuuالم وعuuالمuuة جuuره كسuuر آخuuره والuuجار واملجuuرور مuuتعلق بuuواجuuب الحuuذف في محuuل رفع خuuبر مuuقدم نuuصيب مuuبتدأ مuuؤخuuر مuuرفuuوع 
وعالمة رفعه ضم آخره.

٤ ـ «قل للمؤمنات) قل فعل أمر مبني على السكون وفاعله مستتر فيه وجوباً تقديره أنت للمؤمنات جار ومجرور الالم حرف جر، املؤمنات مجرور بالالم وعالمة جره كسر آخره.

٥ ـ «ومbررت بbأوالت األحbمال» مuررت فuعل وغuاعuل، مuر فuعل مuاض مبني على فتح مuقدر على آخuره منع مuن ظuهوره اشuتغال املحuل بuالuسكون الuعارض كuراهuة تuوالى أربع متحuركuات فuيما هuو كuالuكلمة الuواحuدة 
والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل بأوالت، الباء حرف جر أوالت مجرور بالباء وعالمة جره كسر آخره.



أبو فهد/ مهد طاهر شيخ علمي اآلجّرومية مع شرحها

س٣ـ تنوب الياء عن الخفض في ثالثة مواضع، أذكرها مع األمثلة؟!
، وفي املثنى ومbbbbا حbbbbمل عbbbbليه نحو: (حتى أبلغ مجbbbbمع  ١ج٣ـ تنوب الbbbbياء عbbbbن الbbbbخفض في األسbbbbماء الخbbbbمسة نحو: (ارجعوا إلى أبbbbbيكم)

!. ، (فإطعام ستني مسكينا) ، وفي جمع املذكر السالم وما حمل عليه نحو: (قل للمؤمنني) ، (ومررت باثنني) ٥البحرين) ٤ ٣ ٢

س٤ـ تنوب الفتحة عن الخفض في موضع واحد، أذكرها مع املثال؟!
، أو  ، (فحيوا بbbأحbbسن مbbنها) ٧ج٤ـ تنوب الbbفتحة عbbن الbbخفض في االسbbم الbbذي ال يbbنصرف سواء كbbان مbbفرداً نحو: (وأوحbbينا إلى إبbbراهbbيم) ٦

!. ٨جمع تكسير نحو: (مررت بمصابيح)

#

�١٥

١ ـ «ارجعوا إلى أبbيكم» ارجuعوا فuعل أمuر مبني على حuذف الuنون والuواو ضuمير مuتصل مبني على الuسكون في محuل رفع فuاعuل، إلى أبuيكم جuار ومجuرور، إلى حuرف جuر، أبي مجuرور بuإلى وعuالمuة جuره 
الياء نيابة عن الكسرة ألنه من األسماء الخمسة وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه وامليم عالمة الجمع.

٢ ـ «حتى أبلغ مجbمع البحbريbن» حتى حuuرف غuuايuuة ونuuصب، أبلغ فuuعل مuuضارع مuuنصوب بuuأن مuuضمرة وجuuوبuuاً بuuعد حتى وعuuالمuuة نuuصبه فتح آخuuره وفuuاعuuله مسuuتتر فuuيه وجuuوبuuاً تuuقديuuره أنuuا، ومجuuمع مuuفعول بuuه 
منصوب وعالمة نصبه فتح آخره وهو مضاف والبحرين مضاف إليه مجرور وعالمة جره الياء نيابة عن الكسرة ألنه مثنى والنون عوضا عن التنوين الذي في االسم املفرد.

٣ ـ «ومbررت بbاثbنني» مuuررت فuuعل وفuuاعuuل مuuر فuuعل مuuاض مبني على فتح مuuقدر على آخuuره منع مuuن ظuuهوره اشuuتغال املحuuل بuuالuuسكون الuuعارض كuuراهuuة تuuولي أربع متحuuركuuات فuuيما هuuو كuuالuuكلمة الuuواحuuدة والuuتاء 
ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، باثنني الباء حرف جر اثنني مجرور بالباء وعالمة جره الياء نيابة عن الكسرة ألنه محمول على املثنى.

٤ ـ «قuل لuلمؤمuنني» قuل فuعل أمuر مبني على الuسكون وفuاعuله ضuمير مسuتتر فuيه وجuوبuا تuقديuره أنuت لuلمؤمuنني الuالم حuرف جuر واملuؤمuنني مجuرور بuالuالم وعuالمuة جuره الuياء نuيابuة عuن الكسuرة ألنuه جuمع مuذكuر سuالuم 
والنون عوضا عن التنوين الذي في االسم املفرد.

٥ ـ «فbإطbعام سbتني مbسكينا» الuuفاء داخuuلة في جuuواب الشuuرط مuuن قuuولuuه تuuعالى «فbمن لbم يسbتطع فbإطbعام سbتني» وإطuuعام مuuبتدأ مuuرفuuوع بuuاإلبuuتداء وعuuالمuuة رفuuعه ضuuم آخuuره وخuuبره محuuدوف تuuقديuuره فuuعليه 
إطuعام سuتني وإطuعام مuصدر يuعمل عuمل الuفعل يuرفع الuفاعuل ويuنصب املuفعول وهuو مuضاف وسuتني مuضاف إلuيه مuن إضuافuة املuصدر إلى مuفعولuه مجuرور وعuالمuة جuره الuياء نuيابuة عuن الكسuرة ألنuه محuمول على 

جمع املذكر السالم ومسكينا تمييز منصوب وعالمة نصبه فتح آخره.
٦ ـ «وأوحbbينا إلى إبbbراهbbيم» الuuواو حuuرف عuuطف، أوحuuينا فuuعل وفuuاعuuل، أوحى فuuعل مuuاض و نuuا ضuuمير مuuتصل مبني على الuuسكون في محuuل رفع فuuاعuuل، إلى حuuرف جuuر إبuuراهuuيم مجuuرور بuuإلى وعuuالمuuة جuuره 

الفتحة نيابة عن الكسرة ألنه اسم ال ينصرف واملانع له من الصرف علتان فرعيتان من علل تسع وهي العلمية والعجمة.
٧ ـ «فحيوا بbأحbسن مbنها» الuفاء رابuطة لuجواب إذا مuن قuولuه تuعالى «وإذا حbييتم بbتحية» حuيوا فuعل أمuر مبني على حuذف الuنون وواو الجuماعuة ضuمير مuتصل مبني على الuسكون في محuل رفع فuاعuل، 
بuuأحuuسن الuuباء حuuرف جuuر وأحuuسن مجuuرور بuuالuuباء وعuuالمuuة جuuره الuuفتحة نuuيابuuة عuuن الكسuuرة ألنuuه اسuuم ال يuuنصرف واملuuانع لuuه مuuن الuuصرف عuuلتان فuuرعuuيتان مuuن عuuلل تسع وهي الuuوصuuف ووزن الuuفعل، وأحuuسن أفuuعل 

تuuفضيل يuuعمل عuuمل الuuفعل يuuرفع الuuفاعuuل ويuuنصب املuuفعول وفuuاعuuله ضuuمير مسuuتتر فuuيه جuuوازا تuuقديuuره هي، مuuنها جuuار ومجuuرور مuuن حuuرف جuuر والuuهاء ضuuمير مuuتصل مبني على الuuسكون في محuuل جuuر بuuمن والuuجار 

واملجرور متعلق بأحسن.
٨ ـ «مbررت بbمصابيح» مuررت فuعل وفuاعuل مuر فuعل مuاض مبني على فتح مuقدر على آخuره منع مuن ظuهوره اشuتغال املحuل بuالuسكون الuعارض كuراهuة تuوالي أربع متحuركuات فuيما هuو كuالuكلمة الuواحuدة والuتاء 
ضuمير مuتصل مبني على الuضم في محuل رفع فuاعuل بuمصابيح الuباء حuرف جuر مuصابيح مجuرور بuالuباء وعuالمuة جuره الuفتحة نuيابuة عuن الكسuرة ألنuه اسuم ال يuنصرف واملuانع لuه مuن الuصرف عuلة تuقوم مuقام الuعلتني 

وهي صيغة منتهى الجموع.



أبو فهد/ مهد طاهر شيخ علمي اآلجّرومية مع شرحها

س٥ـ متى تدخل الكسرة االسم الذي ال ينصرف؟!
!. ، أو إذا دخلت عليه أل نحو: (وأنتم عاكفون في املساجد) ٢ج٥ـ تدخله إذا أضيف نحو: (في أحسن تقويم) ١

###

�١٦

١ ـ «في أحسن تقويم» في حرف جر أحسن مجرور بفي وعالمة جره كسر آخره وهو مضاف وتقويم مضاف إليه مجرور وعالمة جره كسر آخره.

٢ ـ «وأنbتم عbاكفون في املbساجbد» الuواو حuرف عuطف أنuتم ضuمير مuنفصل مبني على الuسكون في محuل رفع مuبتدأ عuاكuفون خuبره مuرفuوع وعuالمuة رفuعه الuواو نuيابuة عuن الuضمة ألنuه جuمع مuذكuر سuالuم، عuاكuف 
اسم فاعل يعمل عمل الفعل وفاعله مستتر فيه وجوبا تقديره آنتم، في املساجد، في حرف جر املساجد مجرور بفي وعالمة جره كسر آخره والجار واملجرور متعلق بعاكف.



أبو فهد/ مهد طاهر شيخ علمي اآلجّرومية مع شرحها
 

�١٧

غفئدق سژفهؤك ؤغثغمك مؤحتح^ الجزم

٤

فأما السكون فيكون عالمة للجزم في:  ١

الفعل المضارع الصحيح اآلخر

وأما الحذف فيكون عالمة للجزم في:  ٢

األفعال الخمسة التي رفعها بثبات النونالفعل المضارع المعتل اآلخر



أبو فهد/ مهد طاهر شيخ علمي اآلجّرومية مع شرحها

س١ـ للجزم عالمتان، أذكرهما؟!
ج١ـ عالمتا الجزم السكون وهو األصل والحذف وهو نائب عنه.!

س٢ـ السكون يكون عالمة للجزم في موضع واحد، أذكره مع املثال؟!
!.، ١ج١ـ السكون عالمة للجزم في الفعل املضارع الصحيح اآلخر الذي لم يتصل بأخره شيء نحو: (لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد)

س٢ـ الحذف يكون عالمة للجزم في موضعني، أذكرهما مع األمثلة؟!
ج٢ـ الحbذف يكون عbالمbة للجbزم في الbفعل املbضارع املbعتل اآلخbر وهو مbا آخbره حbرف مbن حbروف الbعلة وهي األلbف والواو والbياء نحو: (لbم 
 ، ، وفي األفbbbعال التي رفbbbعها بbbbثبات النون وتسمى األفbbbعال الخbbbمسة نحو: (إن تتوبbbbا) ، (مbbbن يهbbbد اهلل) ، (ومbbbن يbbbدع مع اهلل) ٥يbbbخش إال اهلل) ٤ ٣ ٢

!. ، (وال تخافي) ٧(وإن تصبروا) ٦

#

�١٨

١ ـ «لbم يbلد ولbم يولbد ولbم يbكن لbه كفواً أحbد» لuم حuرف نفي وجuزم، يuلد فuعل مuضارع مجuزوم بuلم وعuالمuة جuزمuه سuكون آخuره وفuاعuله مسuتتر فuيه جuوازاً تuقديuره هuو، ولuم يuولuد الuواو حuرف عuطف و لuم حuرف 
نفي وجuزم، يuولuد فuعل مuضارع مuغير الuصيغة مجuزوم بuلم وعuالمuة جuزمuه سuكون آخuره ونuائuب الuفاعuل ضuمير مسuتتر فuيه جuوازا تuقديuره هuو، ولuم يuكن لuم حuرف نفي وجuزم، يuكن فuعل مuضارع مجuزوم بuلم وعuالمuة 

جuزمuه سuكون آخuره مuتصرف مuن كuان الuناقuصة تuرفع االسuم وتuنصب الuخبر لuه جuار ومجuرور الuالم حuرف جuر والuهاء ضuمير مuتصل مبني على الuضم في محuل جuر بuالuالم والuجار واملجuرور مuتعلق بuكفواً، كuفواً 
خبرها مقدم منصوب وعالمة نصبه فتح آخره، أحد اسمها مؤخر مرفوع وعالمة  رفعه ضم آخره.

٢ ـ «لbم يbخش إال اهلل» لuم حuرف نفي وجuزم وقuلب، يuخش فuعل مuضارع مجuزوم بuلم وعuالمuة جuزمuه حuذف حuرف الuعلة مuن آخuره وهuو األلuف وفuاعuله مسuتتر فuيه جuوازا تuقديuره هuو، إال أداة حuصر، اهلل مuنصوب 
على التعظيم وعالمة نصبه فتح آخره.

٣ ـ «ومbن يbدع مع اهلل» الuuواو ابuuتدائuuية، مuuن اسuuم شuuرط جuuازم تجuuزم فuuعلني األول فuuعل الشuuرط والuuثاني جuuوابuuه مبني على الuuسكون في محuuل رفع مuuبتدأ، يuuدع فuuعل الشuuرط مجuuزوم بuuأداة الشuuرط وعuuالمuuة جuuزمuuه 
حuذف حuرف الuعلة مuن آخuره وهuو الuواو وفuاعuله ضuمير مسuتتر فuيه جuوازا تuقديuره هuو وجuملة الuفعل والuفاعuل في محuل رفع خuبر املuبتدأ، مع ظuرف مuكان مuفعول فuيه مuتعلق بuيدع وهuو مuضاف ولuفظ الuجاللuة مuضاف 

إليه مجرور وعالمة جره كسر الهاء تأدباً، وجواب الشرط قوله تعالى «فإنما حسابه عند ربه».
٤ ـ «مbن يهbد اهلل» مuن اسuم شuرط جuازم تجuزم فuعلني األول فuعل الشuرط والuثاني جuوابuه مبني على الuسكون في محuل رفع مuبتدأ، يهuد فuعل الشuرط مجuزوم بuأداة الشuرط وعuالمuة جuزمuه حuذف حuرف الuعلة مuن 

آخره وهو الياء، اهلل فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضم آخره وجملة الفعل والفاعل في محل رفع خبر املبتدأ، وجواب الشرط قوله تعالي «فهو املهتدي».
٥ ـ «إن تتوبbا» إن حuرف شuرط جuازم تجuزم فuعلني األول فuعل الشuرط والuثاني جuوابuه، تuتوبuا فuعل الشuرط مجuزوم بuأداة الشuرط وعuالمuة جuزمuه حuذف الuنون ألنuه مuن األفuعال الخuمسة وألuف الuتثنية ضuمير مuتصل 

مبني على السكون في محل رفع فاعل وجواب الشرط محذوف تقديره «إن تتوبا إلى اهلل تقبال أو يتب اهلل عليكما». 

٦ ـ «وإن تbصبروا» الuواو حuرف عuطف إن حuرف شuرط جuازم، تجuزم فuعلني األول فuعل الشuرط والuثاني جuوابuه، تuصبروا فuعل الشuرط مجuزوم بuأداة الشuرط وعuالمuة جuزمuه حuذف الuنون ألنuه مuن األفuعال الخuمسة 
وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل وجواب الشرط جملة قوله تعالى «فإن ذلك من عزم األمور».

٧ ـ «وال تbخافي» الuuواو حuuرف عuuطف ال نuuاهuuية، تuuخافي فuuعل مuuضارع مجuuزوم بuuال الuuناهuuية وعuuالمuuة جuuزمuuه حuuذف الuuنون ألنuuه مuuن األفuuعال الخuuمسة ويuuاء املuuؤنuuثة املuuخاطuuبة ضuuمير مuuتصل مبني على الuuسكون في 
محل رفع فاعل. 



أبو فهد/ مهد طاهر شيخ علمي اآلجّرومية مع شرحها
 

�١٩

قسم يعرب بالحركات

فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع

االسم املفرد١

وكلها ترفع بالضم وتنصب 
بالفتحة وتخفض بالكسرة 

وتجزم بالسكون

جمع التكسير٢

جمع املؤنث السالم٣

٤
الفعل املضارع الذي لم 

يتصل بآخره شيء

وخرج عن ذلك ثالثة أشياء

جمع املؤنث السالم ينصب بالكسرة١

واالسم الذي ال ينصرف يخفض بالفتحة٢

والفعل املضارع املعتل اآلخر يجزم بحذف آخره٣

وقسم يعرب بالحروف

والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع

فترفع باأللف وتنصب وتخفض بالياءالتثنية١

فيرفع بالواو وتنصب وتخفض بالياءجمع املذكر السالم٢

فترفع الواو وتنصب باأللف وتخفض الياءاألسماء الخمسة٣

فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفهاألفعال الخمسة٤

وهي: يفعالن تفعالن يفعلون تفعلون تفعلني

ؤ}]]]ض]]خ۴]]]]ؤا ظث]]]ق]]ؤك



أبو فهد/ مهد طاهر شيخ علمي اآلجّرومية مع شرحها
 

�٢٠

أمر مضارع ماض األفعال ثالثة

أمر
مضارع

فاملاضي

مجزوم أبداً
 ما كان في أوله إحدى الزوائد األربع التي يجمع قولك «أنيت» وهو مرفوع

أبداً حتى يدخل عليه ناصب أو جازم
مفتوح اآلخر أبداً

فالنواصب عشرة وهي

الم كي إذن كي لن  أن

أو الواو الجواب بالفاء حتى

الم الجحود

والجوازم ثمانية عشر وهي

الم األمر والدعاء أملّا ملّا ألم  لم

َمْن ما إن ال" في النهي والدعاء

أيَْن متَى أي إْدما مهما

وإذاً في الشعر خاصة كيفَما حيثُما أَنَّى أيَّان

۴]]]]ؤإ ؤ٬ط]]]ض]]ؤف



أبو فهد/ مهد طاهر شيخ علمي اآلجّرومية مع شرحها
 

�٢١

۴]ؤإ ؤ}]]خط]]مس]]ؤا ؤ٬ث]]قؤ<

المرفوعات سبعة وهي

المبتدأالمفعول الذي لم يسم فاعلهالفاعل

خبر إّن وأخواتهااسم كان وأخواتهاالخبر

التابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء

النعت

١

البدلالتوكيدالعطف

٢٣

٤٥٦

٧



أبو فهد/ مهد طاهر شيخ علمي اآلجّرومية مع شرحها
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۴]]]]ؤإ ؤغظ]]ؤس]]غ 
ؤڑثق ؤ}خطمض ؤ}حعمخ ظنغ طضفل 

ـر
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
مــ

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ض

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ضربُْتم

ضربْنَا

ضربَْت

ضَربِْت

ضَربْتَُما

ضَربْتُم

ضربْتُّن

ضرََب

ضَربَْت

ضَربَاْ

ضَربُوْا

ضَربَْن ـر
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
هــ

ــا
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ظــ

قام أخوك

تقوم الهندات

قامْت الهندات

تقوم الهندان

قامت الهندان

قامت هند قام زيد

يقوم زيد

قام الزيدان

يقوم الزيدان

قام الزيدون

يقوم الزيدون

١٢

هر
ــا
ظـ

مر
ض

مـ



أبو فهد/ مهد طاهر شيخ علمي اآلجّرومية مع شرحها
 

�٢٣

۴]]]]ؤإ ؤ}ظضمف ؤغحه غق لثقن طؤسفل 

ؤڑثق ؤ}خطمض ؤغحه غق لحعخ فضل طؤسفل) طآك عؤك ؤغظضغ فؤآلمؤ آلق *مغل معثخ فؤ ظنغ ?تخل) مآك عؤك فگؤخسؤ آلق *مغل مطهَّ فؤ ظنغ ?تخل

وهو على قسمين

مؤغ]ق]گق]خ) ؤ۶كؤ سٍّخ

ُضِربِْت

ُضِربُوْا

ُضِربْتُْم

ُضِربْنَاْ

ُضِربَْت ُضِربُْت

ُضِربَا ُضرَِب

ُضِربْتَُما ُضِربَْت

ُضِربْتُّن ُضِربَْن

ؤغ]صؤكخ) قبم ظمغع

ُضرَِب زيٌد

يُْضرَُب زيٌد

أُْكرَِم َعْمرٌو

يُْكرَُم َعْمرٌو



أبو فهد/ مهد طاهر شيخ علمي اآلجّرومية مع شرحها
 

�٢٤

۴ؤإ ؤ}نهأل* مؤجتنخ

الخبر: هو االسم المرفوع المسند إليه نحو قولك:المبتدأ: هو االسم المرفوع العاري عن الوامل اللفظية

غــيــر مـــفـــرد، وهو أربعة أشياءمــفـــردمــضــمــرظـــاهــر

الجار والمجرور نحو: زيد في الدار

الظرف نحو: زيد عندك

الفعل مع فاعله نحو: زيد قام أبوه

المبتدأ مع خبره نحو: زيد جاريته ذاهبة

زيد قائم

أنِْت أنَْت أنا

تقدم ذكره

أنْتُّن أنْتُما أنتم

هي هو نحن

ُهّن هما هم



أبو فهد/ مهد طاهر شيخ علمي اآلجّرومية مع شرحها
 

�٢٥

۴ؤإ ؤغضمؤفغ ؤغألؤتفئ سفن ؤ}نهأل* مؤجتنخ
مكه آغن ۶ژ۶ئ *جمؤ<

ظننْتُ وأخواتها إِنّ وأخواتها كان وأخواتُها

فإنها تنصب المبتدأ والخبر كمفعولينفإنها تنصب االسم وترفع الخبرفإنها ترفع االسم وتنصب الخبر

أصبحأمسىكان

بــاتظــّلأضحى

ما زالليسصــار

ما بَِرحَما فِتئَما انْفَّك

لكّنأّنإِّن

َلَعّلَليَْتكأَّن

ِخْلُتَحِسبُْتظنَنُْت

َعلِْمُترَأَيُْتزََعْمُت

َجَعْلُتاتَّخذُْتَوَجْدُت ومعنى إّن وأّن للتوكيد

ولكّن لإلستدراك

وكأَّن للتشبيه

وليَْت للتّمنّي

ولعّل للتّرَّجي والتّوَُقع

تقول إّن زيدا قائم، وليت عمرو قائم

مـــا دام

ما تصرف منها نحو: كان، ويكون، 
وكن، وأصبح ويصبح، وأصبح.!

تقول: كان زيد قائماً، وليس عمرو 
شاخصاً

َسِمْعُت

ظَنَنُْت زَيْداً َقاِْئَماً، َورَأَيُْت َعْمراً 

َشاِْخَصاً، وما أشبه ذلك.



أبو فهد/ مهد طاهر شيخ علمي اآلجّرومية مع شرحها
 

�٢٦

۴ؤإ ؤغكضا)  وهو تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره.

االسم المضمر

واالسم العلم

واالسم المبهم

واالسم الذي فيه أل والالم

وما أضيف إلى واحد من هذه األربعة

نحو: أنا وأنَْت

نحو: زيد ومكة

نحو: هذا وهذه وهؤالء

نحو: الرجل والغالم

وتقريبه كل ما صلح 
دخول األلف والالم عليه!

نحو: الرجل والفرس

تقول: قام زيٌد العاقُل، 
ورأيت زيداً العاقَل، 

ومررت بزيٍد العاقِل

فة
عر

امل

رة
نك
ال مؤغكغخئ مؤ}ضخطئ تقثئ *جمؤ<

كل اسم شائع في 
جنسه ال يختّص به 

واحد دون آخر 

١٢



أبو فهد/ مهد طاهر شيخ علمي اآلجّرومية مع شرحها
 

�٢٧

وحروفه عشرة وهي:۴ؤإ ؤغضشے

حتى لكنالبَْلإِّماأَْمأَْوثُّمالفاءالواو

قام زيد وعمروفإن عطفت على مرفوع رفعت

رأيت زيداً وعمرواًأو على منصوب نصبت

مررت بزيٍد وعمرٍوأو على مخفوض خفضت

زيد لم يقْم ولم يعقْدأو على مجزوم جزمت



إعداد أبي فهد الصومالي اآلجّرومية مع شرحها
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�٢٨

وهو تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه۴ؤإ ؤغهمعمأل

ويكون بألفاظ معلومة وهي:

أجمعكلُالعنيالنفس

رأَيُْت القوَم ُكَلُهمجاء األمير عينهقام زيٌد نَفُْسه

ع
َصــ

ـــ
َبْـ
أ

ع
ـــ
تَــ
ْـــ
أَب

ع
ـــ
تَــ
ـــ
أَْك

مــــــــــــــــــــررت بـــــــالــــــــــــــــــقــــــــــــــــومِ أجـــــــــــــــمـــــــــــعــــــــــــيـــــــــــــن

وتوابع أجمع هي:



إعدادأبي فهد الصومالي اآلجّرومية مع شرحها
 

�٢٩

إذا أُبِدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه۴ؤإ ؤغنألف

وهو على أربعة أقسام

يء
ش
ال

ن 
 م
يء

ش
ال

ل 
بد

ل
لك
ن ا

 م
ض

ع
لب
ل ا

بد

ل
ما
شت

إل
ل ا

بد

ط
غل
ال

ل 
بد

رأيت زيداً الفرَس!
أردت أن تقول: رأيت الفرس، 

فغلطت فأبدلت زيدا منه

نفعني زيٌد ْعلُمهأكلُت الرغيَف ثُلثَهقام زيٌد أخوك



إعداد أبي فهد الصومالي اآلجّرومية مع شرحها
 

�٣٠

المنصوبات خمسة عشر وهي:۴ؤإ ؤ}كـم۴ؤا ؤ٬ثقؤ<

الُمْستَثْنَىالمفعول به
اسم إّن 

وأخواتها
اسم "ال"المصدر

ظرف المكانالمنادىظرف الزمان
المفعول 
من أجله

التابع 
للمنصوب

الحال
المفعول 

معه
التمييز

خبر كان 
وأخواتها

النعت، 

العطف، التوكيد، 

البدل!
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هو االسم المصوب الذي يقع به الفعل نحو: ضربُْت زيداً وركبُْت الفرَس۴ؤإ ؤ}ظضمف ۴ل

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــر ظــــــــــاهـــــــــر

تقدم ذكره

منفصل متصل

فالمتصل اثنا عشر

َضَربَُكّنَضَربَِني

َضَربَُهَضَربَنَاْ

َضَربََهاَْضَربََك

َضَربَُهَماَضَربَِك

َضَربَُهْمَضَربَُكَما

َضَربَُهّنَضَربَُكْم

إيّاْكّنإيّاَي

إيّاْهُإيّاْنَاْ

إيّاَْهاإيّاَْك

إيّاُْهَماإيّاِْك

إيّاُْهْمإيّاُْكَماْ

إيّاُْهّنإيّاُْكْم

فالمنفصل اثنا عشر



إعداد أبي فهد الصومالي اآلجّرومية مع شرحها
####
#

### #
# ### # ###############

�٣٢

هو االسم المنصوب الذي يجيئ ثالثا في تصريف الفعل نحو:!۴ؤإ ؤ}ـألخ
 َضرََب يَْضرُِب َضْربًا

وهــــــــــــــو قـــــســـــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــان

معنويلفظي

ظه 
ق لف

ن واف
فإ

و 
ه
عله ف

ظ ف
لف

و:!
ح
ي ن

ظ
لف

ال
قتلته قت

ى 
عن

ق م
ن واف

وإ

ظه 
ن لف

و
عله د

ف

و: 
ح
ي ن

و
عن
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�٣٣

۴ؤإ خخ^ ؤغدفؤك مخخ^ ؤ}غؤك

ً أمدا صباحاً سحراً ِتْلَقاَْءالليلة َمعَ فوق َخْلَف

ِحيْناً َمَساًْء َغَداً َغْدَوةً

ثَّم إِزَاَْء تَْحَت ُقّداَْم

ُهنَاْ

ظرف المكان هو: اسم المكان المنصوب بتقدير في ظرف الزمان هو: اسم الزمان المنصوب بتقدير في

أبداً عتمة بكرة ِحذَاَْءاليوم عند وراء أمام
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###
###
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##########
###########

�٣٤

هو االسم المنصوب المفسر لما انْبََهَم من الهيئات۴ؤإ ؤحتؤف

نحو 

قولك:

مررُت بزيٍد راكباً

رَأَيُْت زيداً راكباً

جاء زيٌد راكباً

وال يكون 
الحال إال نكرة، وال 

يكون إال بعد تمام 
الكالم، وال يكون 

صاحبها إال معرفة
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�٣٥

نحو قولك:

هو االسم المنصوب الُمفَِسر لما انْبََهَم من الذوات۴ؤإ ؤغهقممد

الماً
ن غ

شري
ُت ع

ْ شتَري
ا

جًة
ع
ن ن

عي
س
ُت ت

َمَلْك

ساً
حمٌد نف

ب م
طا

هاً
ج
ك و

ُل من
جم

زيد أ

ك أباً
زيد أْكرَُم من

ْحماً
َش

َْكٌر  ّقأَ ب تَفَ

َّب زيٌد عرقاً
ََصب

ت

وال 
يكون إال 
نكرة، وال 
يكون إال 
بعد تمام 
الكالم
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وحروف اإلستثناء ثمانية وهي:۴ؤإ ؤالثهيكؤ<

سُوَىسِوَىغَيْرُإال

حَاشَاعَدَاخَالَسَوَاءٌ

فbbالمسbbتثنى بbbإال يbbنصب إذا كbbان الbbكالم تbbامbbّاً موجbbbَباً نحو: "قbbام 

القوُم إال زيbbbbداً" وإن كbbbbان الbbbbكالم مbbbbنفياً تbbbbامbbbbbّاً جbbbbاز فbbbbيه الbbbbبدل 
والbbbنصب على اإلسbbbتثناء نحو: "مbbbا قbbbام القوم إال زيbbbٌد" و "وإال 

زيbbbداً" وإن كbbbان الbbbكالم نbbbاقbbbصاً كbbbان على حسbbbب العوامbbbل نحو: 
"ما قام إال زيٌد" و "ما ضربت إال زيداً" و "ما مررت إال بزيٍد"

والمستثنى "غير" و 

"ِسوَى" و "ُسوَى" و 
"َسوَاٍء"، مجرور ال غير

والمستثنى "خال" و "عدا" و 

"حاشا" يجوز نصبه وجره 
نحو: "ما قام القوم إال زيًد" 

النصب على أنها أفعال، و 

"زيٍد" على أنها مجرور بها
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�٣٧

۴ؤإ "ڑ"

اعلم أّن "ال" تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت 
النكرةَ ولم تتكرر "ال" 

ال رجَل في الدارنحو

نحوفإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تَْكراُر "ال"

نحوفإن تكررت "ال" وجب إعمالها وإلغائها، فإن شئت قلت
ال رجلٌَ في الدار وال امرأةٌ، أو ال 

رجَل في الدار وال امرأةَ

ال في الدار رجٌل وال امرأةٌ
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س١ـ ماذا تعمل ال النافية للجنس وما شرط عملها أدكر ذلك، مع مثال مستوف للشروط؟!
ج١ـ ال النافية للجنس تعمل عمل إن تنصب االسم ونرفع الخبر بشرط اجتماع ثالثة أمور.!

األول: أن يكون اسمها وخبرها نكرتني.!
!. ١الثاني: أن يكون اسمها متصال بها، وإن يكون مقدما على خبرها

!. ٢الثالث: أن ال يدخل عليها حرف جر

!. ٣مثال املستوفية للشروط نحو: (ال رجَل حاضر)

، فbإن كbان اسbمها مbضافbا أو مشbبها بbاملbضاف فهو  ٤"ال" الbنافbية لbلجنس ال يخbلو اسbمها مbن أن يكون مbضافbا أو مشbبها بbاملbضاف أو مbفرداً

!. ، ومثال املبه باملضاف (ال طالعا جبال حاضر) ٦معرب منصوب فمثال املضاف نحو: (ال صاحب علم ممقوت) ٥

وإن كbان اسbمها مbفرادا بني على مbا يbنصب بbه لو كbان مbعربbا فbإن كbان مbفردا أو جbمع تbكسير بني على الفتح، وإن كbان مثنى أو جbمع مbذكbر 
، وإن كان جمع مؤنث ساملا بني على الكسر.! ٧ساملابني على الياء فاملثنى نحو (ال رجلني في الدار)

�٣٨

١ ـ فإن تقدم خبرها على اسمها وجب إلغاؤها لضعفها في العمل.

٢ ـ فإن دخل عليها حر جر وجب الجر نحو: «جئت بال زاد»

٣ ـ «ال رجل حاضر» ال نافية للجنس تعمل عمل إّن تنصب االسم وترفع الخبر رجل مبني على الفتح في محل نصب اسمها حاضر خبرها مرفوع بها وعالمة رفعه ضم آخره.

٤ ـ املراد باملفرد في باب "ال" النافية للجنس وفي النداء هو ما ليس مضافا وال شبيها باملضاف وإن كان مثنى أو جمعا فإنه في هذين البابني يعبر عنه باملفرد.

٥ ـ ال نuافuية لuلجنس تuعمل عuمل إّن تuنصب االسuم وتuرفع الuخبر صuاحuب اسuمها مuنصوب بuها وعuالمuة نuصبه فتح آخuره وهuو مuضاف وعuلم مuضاف إلuيه مجuرور وعuالمuة جuره كسuر آخuره مuمقوت خuبر ال مuرفuوع بuها 
وعالمة رفعه ضم آخره.

٦ ـ "ال" نuافuية لuلجنس تuعمل عuمل إّن تuنصب االسuم نuرفع الuخبر طuالuعا اسuمها مuنصوب بuها وعuالمuة نuصبه فتح آخuره وطuالع اسuم فuاعuل يuعمل عuمل الuفعل يuرفع الuفاعuل ويuنصب املuفعول وفuاعuله مسuتتر فuيه جuوازا 
تقديره هو، جبال مفعول به منصوب وعالمة نصبه فتح آخره حاضر خبر ال مرفوع بها وعالمة رفعه ضم آخره.

٧ ـ "ال" نuافuية لuلجنس، رجuلني اسuمها مبني على مuا يuنصب بuه لuو كuان مuعربuا وهuو الuياء نuيابuة عuن الuفتحة ألنuه مثنى والuنون عuوضuا عuن الuتنويuن، في الuدار جuار ومجuرور في حuرف جuر والuدار مجuرور بفي وعuالمuة 
جره كسر آخره والجار واملجرور شبه جملة متعلق بمحذوف وجوبا في محل رفع خبر والتقدير ال رجلني كائنان في الدار.
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، فbإن فbتحت األولى جbاز لbك في  ٢إذا تbكررت "ال" الbنافbية لbلجنس مع مbفرد نحو (ال حول وال قوة) جbاز لbك في الbنكرة األولى الbفتحة والbرفع ١

!. ، وإن رفعت النكرة األولي جاز في النكرة الثانية وجهان الرفع والفتح ٧الثانية ثالثة أوجه الفتح والنصب والرفع ٦ ٥ ٤ ٣

###

�٣٩

١ ـ على أّن "ال" النافية للجنس تعمل عمل إّن تنصب االسم وترفع الخبر وحول اسمها مبني على الفتح في محل نصب والخبر محذوف تقديره لنا.

٢ ـ على أّن "ال" ملغاة ال عمل لها لتكرارها وما بعدها يكون مبتدأ مرفوع باالبتداء والخبر محذوف تعقديره لنا.

٣ ـ على رعمال "ال" الثانية كالأولى نافية للجنس تنصب االسم وترفع الخبر، وقوة اسمها مبني على الفتح في محل نصب والخبر محذوف.

٤ ـ على جعل "ال" زائدة لتأكيد النفي، وقوة بالنصب معطوف على محل اسم ال األولى ألن محله النصب.

٥ ـ على تuقديuر "ال" الuثانuية زائuدة، وحuول بuالuرفع مuعطوف على محuل "ال" األولى مع اسuمها ألّن محuلها الuرفع بuاالبuتداء عuند سuيبويuه، أو بuإعuمال "ال" الuثانuية عuمل لuيس، والuخبر محuذوف تuقديuره لuنا أو بuإلuغاء "ال" 
لتكرارها وحول بالرفع حينئذ مبتدأ مرفوع باالبتداء وعالمة رفعه ضم آخره وخبره محذوف.

٦ ـ على أن "ال" ملغاة ال عمل لها لتكرارها وما بعده مبتدأ مرفوع باالبتداء والخبر محذوف تقديره لنا. أو علي أن "ال" نافية حجازية تعمل عمل كان.

٧ ـ على أن "ال" نافية للجنس تعمل عمل إّن تنصب االسم وترفع الخبر.
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ْ ُهنَا ُهنَاْ

المنادى خمسة أنواع۴ؤإ ؤ}كؤجن

النكرة المفرد العلم
المقصودة

النكرة غير 
المقصودة

الشبيه المضاف

بالمضاف

فأما المفرد العلم، والنكرة 
المقصودة فَيُبِْنيَان على الضم من 

غير تنوين نحو: "يا زيُد" "يا رجُل"

وثالثة الباقية منصوبة ال غير!

نحو: "يا غافاًل تنبه" "يا طالَب علم 

اجتهد" "يا محباً للخير"

١٢٣ ٢ ١
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۴ؤإ ؤ}ظضمف ٬جفل

هو االسم الذي يذكر بياناً لسبب وقوع الفعل نحو قولك: 

قصدتك ابتغاَء معروفكقام زيٌد إجالاًل لعمرو
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۴ؤإ ؤ}ظضمف فضل

هو االسم الذي يذكر لبيان من فُِعل معه الفعل نحو قولك: 

استوى الماُء والخشبَة

وأما خبر "كان" وأخواتها، واسم "إّن" وأخواتها، فقد تقدم 
ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك

جاء األميُر والجيَش
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المخفوضات ثالثة أنواع۴ؤإ ؤخلظمآلؤا فك ؤ٬ثقؤ<

مخفوض 
باإلضافة

مخفوض 
بالحرف

تابع للمخفوض

و ما 
ه
ف ف

حر
ض بال

و
خف
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ن" و 
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إعداد/ أبي فهد الصومالي!
وختمت يوم االثنين ٢١ شوال سنة ١٤٣٥هـ  الموافق ٢٠١٤/٠٨/١٨م في 

مدينة أرهوس، الدنمارك


