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ققق
تعريف الكالم

الكالم لفظ مفيد أفاد فائدة تامة ,االكمةم مةا ةاث أ نةا مة ا ة
امفةةادك م،ةة,ي افةةا لفةةظ امةةى ،ف د م ةةع مفيةةدي افةةا مةةع ال ةة,
أقسام :امم اف ف احاف.
فاالسم فو ما امىقف د الداللة ,مةع م ةاك اًة ا ان دكة داال
مع الزماث.
والفعل فةةو مةةا امةةى ،ف د الداللةة ,مةةع م ةةاك اًة ا اد

مةةع

الزماث.
واحلرف فو ما د م ع بغريك.

عالئم االسم
الى ود اإىل اا اال داء ااإلم اد إليهي افا أحس ال المات.

عالئم الفعل
الف ف مع ال  ,أقسةام :مةا

و امرةاوأ اأمةاي اد ةاف ا اًةا

بىاء الر،ري الفا ف اتاء الىأنيث السا ,ي اد اف ا رةاوأ بمةم االسة
اموفي اد اف األما بداللىه مع الطمب اقبولةه دةاء ا طاةبة ,اقبولةه
نوث الىو يد.

عالمة احلرف
اد اف ب دم صالحيىه لم المات.

تقسم األمساء
د قسم االمم إىل مذ ا حنو زددي امؤنث حنو ف دي اإىل مفاد حنو
،ةةاي اإىل من ةةع حنةةو زدةةداثي اإىل اةةو حنةةو ووةةا ازدةةداثي اإىل
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م صةةاف افةةو مةةا قبةةف الافةةو اال صةةب اال دقبةةف اهةةا بالكسةةاة فى ةةا
الفىح ,حنو أمحد احامدي اد قسم إىل وامد امشىق حنو زدةدي اا شةىق
حنةةو الرةةاومي امقصةةوو حنةةو الفىةةع فإنةةه دقةةدو فيةةه ايةةو ا ا ةةاتي
ام قوص حنةو قاًةا فإنةه دقةدو فيةه الرة ,،االكسةا فقةحني امكة حنةو
و فاي امصغا حنو و يفاي اإىل ابا حنو زدةدي ام ةام حنةو إبةاافيم
اقسةةطاو اميةةزاثي اإىل ةةداد حنةةو صةةحااءي امقصةةوو حنةةو حبمةةعي
امر،ا حنو أنتي اظةافا حنةو و فةاي ام ةام حنةو و،ةدي امةب
مة احةةذام اأحةةد شةةا اأألوات ةةا األ ة

حنةو

شةةاي اقبةةف اب ةةد إ ا ةةاث

ا رةةاف إليةةه وةةذافا اقةةدو م ةةاك داث لف ةةهي انكةةاة افةةو مةةا ةةاأ د
و س مووود حنو ووف احنو مشسي ام اف ,افو ما ةاث ًة،ريا حنةو
أنتي أا م،ا حنو زددي أا امم إ اوة حنو فذاي أا موصو حنو الذيي
أا م اف بة(ا ) حنةو الاوةفي أا مرةافا إىل أحةد فةذك األ ةياء ام ةوث
حنو (واء زددٌ)ي اغري ا وث حنو أمحدي اله أقسام غري فذك.

تقسيم الفعل
د قسم الف ف إىل ماضٍ افو مةا د
مع الفةى،ي اقةد جةاىل إىل الرةمل ا لة
اقد جاىل إىل الب اء مع السكوثل ا ل
ا ىحاك .وأمر افو ما د

مةع زمة مرةعي افةو مةب
إ ا اتصةف بةه ااا اه،ا ة,ي
إ ا اتصةف بةه الرة،ري ا افةوأ

مع زم ا ا ي افةو مةب

مةع السةكوثي

اقد جاىل إىل الب اء مع حذف حاف ال م ,حنةو (ادأ))ي اقةد جةاىل إىل
الب ةةاء مةةع حةةذف ال ةةوثل ا لةة

إ ا اتصةةف بةةه ًةة،ري اال ةة

اااا

اه،ا ةة ,حنةةو قومةةوا ادةةاء ا طاةبةة,ي اقةةد جةةاىل إىل الب ةةاء مةةع الفةةى،ل
ا ل

إ ا اتصف به نوث الىو يد النقيم .,ومضلاع افةو م ةام شةاب ىه
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االمم د احى،ا اإلب ام االىطصيص اقبو الم االبىةداء إال إ ا اتصةف
بةه نةةوث تو يةةد ا با ةةاة لةةه لف ةا أا تقةةدداا حنةةو لي بةةذث أا نةةوث اإلنةةا ي
ال اصب ااهازم .وينصل

ادافو ا راوأ إ ا جتاد

إ ا دألةف ميةه

أحد ال واصب .اال واصب مةع قسة : ،قسةم د صةب ا رةاوأ ب فسةه
افو (أث ال اإ ا ا ا) حنو وئى

لكا ت م،

ال مةم .االنةانا بةة(أث

مرةة،اة) ب ةةدك اووبةةا ب ةةد الم اهحةةود حنةةو ن دكة ليكةةذمي أا ب ةةد
(أا) الةةمب ن ةةع إىل حنةةو اوى ةةد أا تصةةف إىل ا قصةةودي أا (أا) الةةمب
ن ةةع إال حنةةو اًةةام ،ةةاا أا د ةةا صةةدقهي اب ةةد (حىةةع) حنةةو حىةةع
داوةةو إلي ةةا مومةةعي اب ةةد (فةةاء السةةببي ),ا سةةبوق ,ب فةةا حنةةو ال ترةةام
فىكامي أا (ةمةب) حنةو أقبةف فأحسة إلية ي اب ةد (ااا ا ية ),حنةو ال
تأ ف الس،ك ,اتشام المنبي أا ووازا ب د (الم اها) حنةو وةد لىجةدي
وجيزم الف ف ا راوأ إ ا دألف ميه وازم ااهوازم مع قس : ،قسةم
جيةزم ف ةف ااحةةد افةو (ن) حنةو ن دقةةم زدةدي ا( ةا) حنةةو ةا دقة

مةةا

أماكي ا(الم األما) حنو ليرام ألالدي ا(ال ال افي ),حنو ال ختة بالةذي
واءك .اقسم جيزم ف م

دس،ع األا ف ف الشاط االنانا ووابةه افةو

( أث) حنةو إث تقةم أقةمي (امة ) حنةو مة دقةاأ دكىةةبي (امةا) حنةو إ مةةا
تةةى مم تىقةةدمي (ام ،ةةا) حنةةو م ،ةةا ترةةام أًةةامي (امىةةع) حنةةو مىةةع
تبحةةث جتةةدي (اأد ،ةةا) حنةةو أد ،ةةا تصة ت ةةفي (اأدةةاث) حنةةو أدةةاث سة
مةادات

،ةةد مةةريت ي (اأنةةع) حنةةو أنةةع ت مةةم ا مةةمي (احين،ةةا) حنةةو

حين،ا تسىقيم دقةدو ال لة

وزقةاي (ا يف،ةا) حنةو يف،ةا تةزوأ صةدي

(اأي) حنةةو أي ووةةف حيمةةه (حيم ة ي (اإ ا) د الش ة ا ألاصةة( ,وإذا
تصبك خصاصة فتجم ).

 ........................................ 6يف الكالم والذي يتألف منه

ادس،ع القسم النانا م اهوازم أداات الشاط.

تقسيم احلروف
ت قسم ا ااف إىل قس: ،
افةةا مةةا دلةةت مةةع م ةةع د غريفةةا حةةااف اهةةا حنةةو

معللا:

مات م الداوي (اإىل) حنو فبت إىل ا سجدي (ا

) حنو ال ت ةه ة

ألمق اتأتاَ منمه.
ومبا:

افا ما ب

الكةالم م ةا افةا ا ةااف ايجائية ,الةيس

فةةذا داألةةف د تقسةةيم الكم،ةة ,اقةةد أ ةةاو إىل ل ة

اب ة أوةةاام بقولةةه

(وحرف جاء ملعنى).

فصل
باب يف الكالم والذي يتألف منه
الصوو المب (صف الكالم ب ا مةت ا لة  :مة امسل

حنةو زدةد

قائم اأًةاوبا الزدةداثو اأمرةاام ال ،ةااثو افي ةات ال قيةقي امة
فع واسم حنو قام زدد اًام ،اي ام فعل وامسل

حنةو ًةابت

،اا ا اث زدد) ا اي ام فع وثالثة أمساء حنةو ظ ةت ،ةاا قائ،ةاي
ام فع وأعبعة أمساء أوى ال زددا ،اا فاًالي ام مجللت
إث ًةةابت ألالةةدا ًةةابت اأقسةةم بةةال بأنة

حنةو

ةةاد  .اأقةةف تأليفةةه مة

امس ي ام ف ف اامم.

باب اإلعراب
اإل ةةاام تغةةيري ا ألقةةا قيقةةا أا تقةةدداا جيمبةةه ال امةةف .فةةاألا
الذي د آألةا (بكةا) مة قولة

فةذا بكة ٌا اًةابت بكةاا ا فبةت إىل
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بكاوي اا قدو الذي د آألةا ا صةطفع قولة  :وةاء ا صةطفع اوأدةت
ا صةةطفع امةةاوت با صةةطفع فإن ة

تقةةدو د األا الرةة ,،اد النةةانا

الفىح ,اد النالث الكساةي اأقسامه أوب  :,وفةوٌ انصةبٌ اوةاج اوةزمٌي
فمألمسةاء مة

لة

الافةو اال صةب ااهةاي الألف ةا مة

لة

الافةو

اال صب ااهزم.

اخلوارج عن األصل
ةةا ألةةاىل ة األصةةف األمسللاء اسم للة افةةا :أبةةوكي امحةةوكي
اأألوكي افوكي ا ا ما فإن ا تافو بالواا ات صب باأللف اجتا باليةاء
ا اط إ ااب ا ب ذك ا ااف إًافى ا إىل غري داء ا ىكمم.
واملثنى افو دافةو بةاأللف اد صةب اجيةا باليةاء حنةو وةاء الزدةداث
اوأدت الزددَد اماوت بالزددَد .
ومجع املذكر ال امل فإنه دافو بالواا اد صب اجيا بالياء حنو واء
الزدداث اوأدت الزددقد اماوت بالزددقد .
وما ال ينصرف فإنه دافو بالر ,،اد صب بالفىحة ,اجيةا بالفىحة,ي
تقو واء أمحد) اوأدت أمحدَ اماوت بأمحدَ إال إ ا اتصةف بةه األلةف
الالم أا أًيف فإنه جيا بالكسا.
ومللا مجللع بللال

وتللاء حنةةو مسةةم،ات فإنةةه دافةةو بالرةة ,،اجيةةا

اد صب بالكساةي تقو واءت ا سم،ات) ا فبت) إىل ا سم،اتق اوأدت
ا سم،اتق.
واألفعللاا اسم للة افةةا :دف ةةالثي تف ةةالثي دف مةةوثي تف مةةوثي
تف م

فإن ا تافةو بنبةوت ال ةوث ات صةب اجتةزم ةذف ا تقةو  :دف ةالث
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ال دف ال ان دف ال.
والفع املضاع املعتل

يطشةع ادغةزا ادامةا فإنةه جيةزم ةذف

آألاك تقو  :ن جش ان دغز) ان دام.

باب املبتدأ واخلرب
املبتدأ فو االمم اجملةاد مة ال وامةف المف ية ,افةو مةع قسة: ،
ظافا حنو زدد قائم االزدداث قائ،ةاث االزدةداث قةائ،وثي امرة،ا افةو
(أنا احن اأنت اأنى،ا اأنىم ااننت افو افا اف،ا افم اف ).
اسل
قول

فةةو االمةةم الةةذي صةةف بةةه الفائةةدة مةةو ا بىةةدأ قةةائم مة

زدد قائم افو مةع قسة : ،مفةاد زدةد قةائمي اغةري مفةاد افةو

مع أوب  ,أقسام :األوا أث دكوث ف ف افا ف زدةد قةائم أبةوكي الثلا:
أث دكوث مبىدأ األ

زدد أألوك افبي الثالل

أث دكةوث ظةاف زدةد

دكي الرابع أث دكوث واو اجمااو زدد د الداو ف،ا مافو اث.

باب العوامل الداخلة على املبتدأ واخلرب
افا مع ال  ,أقسةام :األوا مةا وفةو ا بىةدأ اد صةب اهة افةو
( اث) حنو اث زددٌ وافال ا(ظف) حنو ظف ال مم ادف ا(بةات) حنةو
بةةةات زدة ةد) مفكةةةاا د أمةةةهي ا(أًةةةحع) حنةةةو أًةةةحت السةةة،اء طةةةاي
ا(أمسع) حنو أمسيت بال م ىصةمي ا(صةاو) حنةو صةاو اه ةف لةيالي
د قائ،ةاي ا(مةا
ا(أصب )،حنو أصةب ،زدةد اتبةاي ا(لةيس) حنةو لةيس زدة )
د امياي ا(ما بةا)) حنةو مةا بةا) بكة )ا والسةاي ا(مةا
زا ) حنو مازا زد ٌ
فىئ) حنو ما فىةئ ال مةم ةادفاي ا(مةا انفة ) حنةو مةا انفة

د لةيال
ألالة ٌ

ادشحيط د إ ،ا فذك األوب  ,أث دىقدم مي ا نفا أا ةب ه ةالمب حنةو
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( وال زاا منهالً جبرعائك القطر)ي ا(ما دام) حنو أصاحب

مةا دام زدةد

صددقا .افذك األف ا تافو ا بىدأ مع أنه اممٌ يا ات صب اهة

مةع

أنه أل ٌ يا.
والثللا :مةةا د صةةب االمةةم ادافةةو اه ة (إث) حنةةو إث زدةةدا قةةائمٌ
(اأث) حنةةةو بمغةة
ام افا الى،

ف اف،ةةةا دفيةةةداث الىو يةةةدي ا(ليةةةت)
أث زدةةةدا فاًةة ٌ

افو ةمب ما ال ة،ةو د حصةوله حنةو ليةت بكةاا حةاٌي

) ام افا االمىدواك حنو زددا ادمٌ لة2ةك ه

جاأي ا(ل ةف)

ا( ة2ة
ام افا الحيوا حنو ل ف ال دازق ي (ا أث) ام افا الىشبيه حنو ةأث
زددا ق،اٌ.
والثال

ما د صب ا بىةدأ ااهة ي (ظة ) حنةو ظ ةت زدةدا ا ةاي

(احسب) حنو حسبت بكاا قائ،اي (األا ) حنو ألمى
حنو ز ،ت ا ا

نرياي (اوأى) حنو وأدت ال مةم

امياي (از ةم)
ي،ةاي (ا مةم) حنةو

م،ت اه ةف حقةرياي ا(اوةد) حنةو اوةدت الصةدً حسة اي (ااختةذ)
حنو اختذت ال مم حبيباي (او ف) حنةو و مةوا ا الئكة ,الةذد فةم بةاد
الامح إنا اي (امسو) حنو مس ت زددا والسا فى صب ا بىدأ مع أنةه
مف و ٌ أا ات صب اه

مع أنه مف و ٌ اثو.

ادسةة،ع القسةةم األا األف ةةا ال اقصةة ,االنةةانا ا ةةااف ا شةةب ,
بالف ف االنالث أف ا القموم.

باب الفاعل
فو االمم ا ىقدم ميه ف ف أا ةب ه اااقةو م ةه حنةو قةام زدةدي أا
قائم به حنو مات بكاي احك،ه الافو افو مع قس : ،ظافا امرة،اي

 ...............................................باب النائب فاعل
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واألوا حنو قام زدةد اقةام الزدةداث اقةام الزدةداث اقامةت ف ةد اقامةت
اي دات اقام غالما.
واملضللمر ا ةةا شةةا حنةةو ق ةةدتَ اق ةةدنا اق ةةدت) اق ةةدتق اق ةةد ا
اق دمت اق دت اق د اق قدَتْ اق دا اق ةداا اق ةدت اقةد (ةذف ف مةه
قول  :زدد

قا  :م

ىبو فإث زدد مافوأ بف ف وذاف االىقةددا

ىب زددي اقد (ذف الفا ةف في،ةا إ ا ةاث ف مةه ألة

ة مبىةدأ مفةاد

حنو زدد قام فحذف م قام الفا ف االىقددا قام زددي اإ ا ةاث الفا ةف
مؤنةةث حقيقةة ,اوةةب د ف مةةه إث ةةاث ماًةةيا أث دمحةةق بىةةاء الىأنيةةث
السا  ,حنو قامت ف د اًابت فاة،ة,ي اإث ةاث جمةازي فإنةه جيةوز د
ف مه إث اث ماًيا إ اً الىاء ا دم ا فيجوز أث تقو ةم ت الشة،س
اةمو الشة،سي اال دن ةع اممةه إث ةاث من ةعي ا ةذا ال جي،ةو إث ةاث
جم،و ةةا ال تقةةو قامةةا الزدةةداث اقةةاموا الزدةةداث بةةف قةةام الزدةةداث اقةةام
الزدداث ،ا تقو قام زدد.

باب النائب عن الفاعل
فو االمم ال ائب ة الفا ةف د أحكامةه مة ا إال أث الف ةف م ةه
إث اث ماًيا درم أاله ادكسا ما قبف آألاك حنو ً)ام زددٌي اإث ةاث
مراو ا درم أاله ادفى ،ما قبف آألاك حنو د)رام زدد)ي اإث اث ال يةا
م ىف ال

أا مرا فا فإنه درم أاله أا دكسةا حنةو بيةو الق،ة )،أا بةوأ

الق ،ة)،ي االنةةانا حنةةو مةةد الفةةااىٌي افةةو مةةع قسةة : ،ظةةافا امرةة،ا
فالظللا ر األمنمةة ,ا ىقدمةة,ي واملضللمر ا ةةا شةةا حنةةو ققط ةةت اققط ةةا
اققط ْةةت) اققط ْةةتَ اققط ى،ةةا اققط ةةىم اققط ةةنت اققطةةو اققط ةةتق اققط ةةا
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.

املفعول به
د
فو االمم الذي اقةو ميةه حةددث الفا ةف مةع حنةو ًةام زدة )
بكةةاا او بةةت الفةةاو احك،ةةه ال صةةب .افةةو مةةع قسةة : ،ظةةافا
امر،اي فالظا ر ،ا تقةدمي واملضلمر مةع قسة : ،مىصةف ام فصةف
واملتص ا ا شا حنو أو دنا اأو دنا اأو دكَ اأو دكق اأو ةد ،ا
اأو ةةةةد م اأو ةةةةد

اأو ةةةةدك اأو ةةةةدفا اأو ةةةةدف،ا اأو ةةةةدفم

اأو ةةدف واملنفصل ا ةةا شةةا أدرةةا افةةا (إدةةاي اإدانةةا اإدةةاك اإدةةاكق
اإدا ،ةةا اإدةةا م اإدةةا

اإدةةاك اإدافةةا اإداف،ةةا اإدةةافم اإدةةاف ) اجيةةوز

حةةذف ا ف ةةو بةةه ف قةةو ًةةام زد ةد) الفةةاو او بةةت إث ن مي ةوْ م ة
حةةذف ا مةةانو ،ةةا إ ا قصةةد ا صةةا في ةةا حنةةو مةةا ًةةام زدةةد إال بكةةاا
ا انت ووابا قول

ًابت زددا

قا  :ما ًابتو ا(ةذف اممةه

حنو إث زددا وأدت فأ امه فزدد مف و به م صوم بف ةف مرة،ا تقةدداك
وأدةةتي ا قول ة

بكةةاا ة قةةا  :م ة ًةةابتو فبكةةا م صةةوم بف ةةف

وذاف االىقددا ًابت بكاا.

املفعول املطلق
فو ا صدو ا فيد تو يد اممةه أا تو يةدك مةو بيةاث نو ةه أا ةددك
حنو ومست ق ودا احك،ه ال صب ا اممه إما م لف ه أا م اك فاألا
حنو ًابت ًابا االنانا حنو ق دت ومومةاي اقةد (ةذف اد ةوم
ما د

ميه.

ةه

 .................................................. 12املفعول فيه

املفعول من أجله
فو ا صدو ا ذ وو م ,بوقوأ الف ف حنو وئةت وغبة ,فية

فاغبة,

مف ةةو م ة أومةةه ألنةةه مصةةدو مةةذ وو مةة ,لم،جةةاء احك،ةةه ال صةةب
ا المىه اقو ه د ووام لقمَي ادشحيط فيه مخس ,ااط.
األوا أث دكوث مصدوا.
أث دكةةوث ا صةةدو قمةةو فةةال جيةةوز وئىة

الثللا:

ًةةابا بزدةةد ألث

الرام م أف ا اليد.
أث دكوث م ,لمف ف فيطاىل آ ىه تألي،ا ألث تألي،ا غري مة,

الثال
ىه.

والرابع أث دكوث مشاوك لمف ف د الزمةاث فيطةاىل تأفبةت أمةس
لسفا اليوم ألث الىأفب زم ه غري زم السفا.
الفا ةةف فيطةةاىل حنةةو وئىةة

واسللام

ألمةةاك إدةةاي ألث فا ةةف

اجملاء ا ىكمم افا ف األما ا طاةب اإث ن دسةىوف ا ف ةو مة أومةه
الشااط و)ا بالم الى ميف حنو وئى
الك ه ليس نصدو بف امم

لم،ا فإث ا ةا

ةاث مة ,لم،جةاء

فووب واك بالم الى ميف.

املفعول فيه ويطلق عليه ظرفًا
افو االمم ا شري إىل م ع (د) افو مع قسة : ،زمةاث امكةاث
فأما الزماث مع قس: ،
األوا مب م افو ما د
والثا:

خمىص افو ما د

اه , ،اانى ات

مع زم غري م

حنو مدة اح .

مع زم مقدو م موم حنو وئى

دةوم

ما  ,اه،يس افا صا  ,لم صب مع ال افي.,

الكواكب الدرية
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أدرا:

اأما ا كاث ف مع قس،

مبهم افو ما ليس له فيئ ,ان اد ,ودادة حنةو أمةام ااواء امشةا
افوً ا ت.
واملختص ما اث له فيئ ,ان اد ,وةدادة البيةت االةداو .االقسةم
األا فو الصاحل لم صب مع ال افي ,االنانا غري صةاحل يةا اال امةف
به الدا

مع الواقو فيه.

املفعول معه
افو االمم الفرم ,الواقو ب د الواا قصد ب ا ا ية ,مسةبوقا بف ةف
حنةةو مةةاو زدةةد ااهةةواو أا مةةا فيةةه م ةةع الف ةةف احاافةةه حنةةو أنةةا مةةائا
االطادقي احك،ه ال صب ااالمم الواقو ب د الواا الةذي دصةم ،ونةه
مف وال م ه مع ال  ,أقسام:
األوا ما خنىاو نصبه.
الثا:

ما جىاو طفه مع نصبه مف وال م ه حنو اث ألالد) ابكةاا

األألود .
الثال

ما جيب نصبه مف وال م ه حنو مات االطادق.

باب احلال
الوصف الواقو ب د ام اه،م ,ا ذ وو لبياث فيئ ,فا مةهي احك،ةه
د وا بةا فةإث
ال صبي اجيةب في ةا أث تكةوث مشةىق ,انكةاة حنةو وةاء زدة ٌ
اودت وامدة أقاِّلّت با شىق حنو فذك وبىة

ألةزا أي نا ،ة,ي أا م افة,

أقاِّلّت ب كاة حنو اوى دت احةدك أي م فةاداي االغالةب د صةاحب ا أث
ال دكوث نكاة إال إ ا تأألا

ا حنةو فةذا قائ،ةا ووةفي أا ةاث خمصصةا

 ..................................................االستثناء
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قوله ت اىل [ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِنيَ]ي أا اث ااقو ب د
نفا حنو ما واءنا أحد إال وا با أا ب ه حنةو ال دبة ا امةال مةع امةال
مسىس الي اال جيوز أث دكوث صاحب ا مراف إليةه إال إ ا ةاث ا رةاف
صا ا لم ،ف في ا أا اث ا راف وزءا م ا راف إليه أا منةف وزئةهي
امي و م تقددم ا ا

مع صاحب ا أموو:

منها إ ا قصد ا صا في ا حنو ما قام زددٌ إال وا با.
ومنها أث دكوث صاحب ا مرافا إليه حنو أ جةب
اأ نا ال حود

م و تقددم ا ا

قيةام زدةدا وا بةاي

مع صاحب ا اجملااو اف اها.

اجيب تقدمي ا مع صاحب ا ألمبام:
منها إًاف ,صاحب ا إىل ً،ري ما ت مق با ا حنو وةاء زائةاا زدةدٌ
أألوك.
ومنها إ ا قصد ا صا فيهي اا ا

مةع قسة : ،مؤكَّلد حنةو اىل

مدبااي ومبيّنة حنو واء زددٌ وا با .اقد تأتا ا ةا امة ,حنةو وةاء زدةد
افو نااو وحم,ي اال بد أث تقحيث بالر،ري أا بالواا أا ب ،ا م ا ا اممة ا
قد (ذف ووازا ااووبا.

التمييز
فو االمم الفرم ,ال كاة ا فسا الممو مب م ا قيق,ي أا إب ام نسب,
ال امةف إىل م ،ولةه ا ىرةة ،م ةع (مقة )ي اجيةةب تقةددم اممةه ميةةهي
اقف تقدميه مع اممه إ ا ةاث مىصةاف ىصةبب زدةدٌ اقةا اا ةحيدت
قفيز باا.

الكواكب الدرية
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االستثناء
فو الواقو ب د (إالّ) اأألوات ا غري داألةف د حكةم مةا قبمةهي افةو
مع قس: ،
متص

م ةامف لةه
افةو ا طةاىل بةة(إال) اأألوات ةا مة حكةم امة و

م طوً به أا مقدو قام القوم) إال زددا.
ومنقطع افو ا طاىل بةة(إال) أا (غةري) مة حكةم مف ةوم مةا قبمةه
قام القوم إال ا ،اوي اا سىن ع بة(إال) إ ا اث م
جيب نصبهي اإث اث م

ةالم تةام مووةبي

الم تام م فةا دحيوة ،اإلتبةاأ مةع ال صةبي

اإث اث م قط ةا جيةب نصةبه إال

ةد الى،ي،ةي

فةإن م جييةزاث اإلتبةاأي

اإث اث االمىن اء مىصال ااق ا ب د نفا أا ةب ه اا سةىن ع مقةدم مةع
ا سةةىن ع م ةةهي فةةالااو ،د ا سةةىن ع ال صةةب .اقةةد د ،ةةف بةةه ال امةةفي
اا سةةةىن ع بةةةة(غري امقةةةوى امَةةةوى امةةةواء) جمةةةااوا افة ة م ابةةةات
باإل اام ا سةوم لم،سةىن ع بةة(إال)ي اا سةىن ع بةة(ليس) ا(ال دكةوث)
جيةةب نصةةبه .اا سةةىن ع بةةة(ألال ا ةةدا احا ةةا) جيةةوز نصةةبه مةةع أن ةةا
أف ا ي اواك مع أن ا أحاف ادىكاو ا سىن ع بة(إال).

باب اجملرورات
اجملااوات مع قس : ،جمااو با اف اجمااو باإلًاف.,
واجملروع باحلرف افو ما اث جمااوا بة(م أا ة أا مةع أا د
أا الالم أا الباء لمقسم اغةريك أا و)م أا مةذ أا م ةذ أا الكةاف أا حىةع
أا الةةواا لمقسةةم أا تةةاخك أا ألةةال أا حا ةةا أا ةةدا أا ةةا أا ل ةةف أا
مىع).

 ............................................... 16باب اجملرورات

واجملروع باإلضافة افا مع قس : ،م ود ,أا لف ي.,
والمعنوية :افا ما أفادت الى ادةف إ ا ةاث ا رةاف إليةه م افة,ي
أا الىطصيص في،ا إ ا اث ا راف إليه نكةاة .افةا مةع ال ة ,أقسةام:
ألن ا إما ن ع (م ) ا ل

إ ا اث ا راف إليه امم لمج س الذي م ةه

ا راف إليه ادص ،محف ا راف إليةه مةع ا رةاف .وإملا ن ةع (د)
ل

إ ا اث ا رةاف إليةه ظافةا لم،رةاف .وإملا ن ةع (الةالم) ا لة

في،ا دا ل .
واللفظية :افا ما أفادت الىطفيف بسبب حذف الى ود أا فام
أا غريك .ا اة ا أث دكوث ا رةاف صةف ,اا رةاف إليةه م ،ةوال لىمة
بالصةةف ,مةةا انةةت امةةم فا ةةف اامةةم مف ةةو أا صةةف,

الصةةف,ي ان ة

مشب ,ي ا ذف ال وث الىالي ,إل اام مطمقا الى ةود

ةد اإلًةاف,ي اال

جيةةوز أث تىصةةف األلةةف االةةالم با رةةاف إال إ ا انةةت اإلًةةاف ,لف يةة,
اا راف إليه مقحينا باأللف االالم أا مرافا إىل ا قحيث ب ،ةا إىل ًة،ري
ائد إىل ما فيه األلف االالمي أا اث ا راف ا ا أا من ع.
ااألمسةةاء الةةمب ترةةاف مةةع قسةة : ،قسةةم غةةري مةةالزم ل ًةةاف,
اقسم مالزم.
أما الق م األوا ف مع ًاب  :األوا ما أًةيف إىل مفةاد غةالم
زددي والثا :ما أًيف إىل اه،م ,افا أمساء الزماث المب ليسةت دالة,
مع زم م

.

اأما الق م الثا :ف مع قس : ،الق م األوا ما الزم اإلًاف ,إىل
اه،م ,مع تأادم ا با صدو ة(حيث اإ ا اإ )ي والق م الثا :ما الزم
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اإلًاف ,إىل مفاد ة(أي) اال تراف إىل ا فاد ا اف ,إال إ ا ةاوت أا
قدو حذف مراف فذك االمىف امي,ي اا وصةولي ,ال ترةاف إىل م افة,ي
االوصفي ,خبالف اي االشاةي ,واز في ا األمااث.

فصل
يف قبل وبعد وأخواتهما
لقبف اب د اأألوات ،ا أوبو حاالت:
األوىل

ةةا ا رةةاف إليةةه في ابةةاث نصةةبا مةةع ال افيةة ,األفرةةا

بة(م ).
الثا:يللة حذفةةه انيةة ,لف ةةه في ابةةاث اإل ةةاام ا ةةذ ووي اال د ونةةاث
لىقددا اإلًاف.,
الثالثة حذفه اني ,م اك.
الرابعللة حةةذف ا رةةاف إليةةه ان د) ةوَ لف ةةه اال م ةةاكي في ابةةاث
اإل اام ا ذ وو أدرا اد وناث ب دم ني ,اإلًاف.,

باب ال العاملة عمل إنّ
ا مم أث (ال) ت صب ال كاة بسب  ,ااط:
أن تكوث نافي,ي اأن تكوث نافي ,لمجة سي اأن تكةوث نةص د نفةا
اه سي اأن ال ددألف مي ا واوي اأن دكوث امس ا نكةاةي اأن دىصةف
ب اي اأن دكوث أل فا نكاة حنو ال ووف قائم) .فإث ن دىصف ب ا امس ةا
اوب إلغاخفا .اقد جيوز إلغاخفا إ ا تكاوت مو االتصا حنةو ال حةو
اال قةةوةي اامس ةةا ال جمةةو إمةةا أث دكةةوث مرةةاف أا ةةبي ا با رةةاف
في صبي اإما مفاد ااو تكسري فيب ع مع الفى،ي اإما من ع أا اةو

 .................................................. 18باب النداء

تصحي ،فيكوث مالزما لمياء اال وث.

فصـل
عطف النكرة املفردة على اسم ال
إ ا طفةةت ال كةةاة ا فةةادة مةةع امةةم ال .ةةة(ال حةةو اال قةةوة إال
بةةةال) وةةةاز مخسةةة ,أاوةةةه :إ ا فىحةةةت األا جيةةةوز د النةةةانا الافةةةو
اال صب االفى،ي اإث وف ت األا جيوز د النانا الافو االفى.،

باب النداء
فو الد اء بة(داي أي آي أداي فيةاي اا) افةو مةع قسة : ،إمةا مفةاد
م افةةة ,أا نكةةةاة مقصةةةودةي اإمةةةا مرةةةاف أا مرةةةافيه أا نكةةةاة غةةةري
مقصودةي فإث اث ا ادى م ال وأ األا اوب ب اخك مع ما دافةو بةه
قبف ال داءي اإث اث م ال وأ النانا دكوث م صوبا م ابا.

فصــل
د ب ألالدي ادةى
اجيوز وفو ا ادى انصبه د حنو دا زد )

وف ةه د

حنو دا زدد) ال امف اب ألالد ادا غالم اب زدد ادا زدد) اب أألي ا.

فصــل
ال جيةةوز اه،ةةو بةة

أداة الى ادةةف احةةاف ال ةةداء إال د ةةيئ :

األوا د لفظ اهالل ,افو الي والثا :إ ا انت اه،م ,وكي.,

فصــل
إ ا اث ا ادى مب يا ا اث تاب ه ن ىا أا بيانا أا تو يدا أا نسةقا مةو
األلةةف االةةالم وةةاز فيةةه الافةةو اال صةةب مةةواء أ ةةاث الىةةابو مفةةادا أم
مرافا أم مقااث باأللف االالمي اإث اث مرافا غري مقااث ب ،ا ت ة
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نصبهي اإث اث الىابو بدال أا نسةقا بغةري (ا ) أ طةا مةا دطمبةه لةو ةاث
م ادىي احكم الىابو مو غري ا ادى ا ب

ال صةبي إال إ ا ةاث الىةابو

بةةدال أا نسةةقا بغةةري األلةةف االةةالم فإنةةه د طةةا مةةا ةةاث دسةةىحقه لةةو ةةاث
م ادى اإث اث الىابو ن ىا لة(أي) ت

وف ه .اجيوز ل

د حنةو دةا زدةد)

اإلبف ًم أاله افىحه انصب النانا.

املنادى املضاف إىل ياء املتكلم
جيوز د ا ادى ا راف إىل داء ا ىكمم إ بات الياء السا  ,افىح ةا
احذف الياء اإبقاء الكسا د

مي ا اًم ا ةاف الةذي ةاث مكسةووا

اقمب الياء ألفا احذف األلةف اإبقةاء الفىحة ,دلةيال مي ةاي اإ ا نةودي
ف إىل دةاء ا ةىكمم ن جيةز فيةه إال إبقةاء اليةاء مةا  ,أا
ف إىل مرةا ا
مرا ٌ
مفىوح ,إال د دا اب أما ادا اب

،ا فإنه فيه أوبو لغةات :إ بةات اليةاء

مةةا ,ي اقمب ةةا ألفةةاي احةةذف ا ا سةةا ا ةةيمي افىح ةةاي اجيةةوز فةةى ،الىةةاء
ا سافا د دا أبت ادا أمت حا ال داء ليس غري.

االستغاثة
م أنواأ ا ادى ا سةىغا

بةه افةو االمةم ا ةادى ا ة

ل

انة,

مةةع فةةام قةةدة أا مةةع دفةةو مشةةق,ي اتةةدألف الم اهةةا ميةةه ا مةةع
ا سىغا

م أومه فىفى ،م ه اجتا مو ا سةىغا

دىكاو ا سىغا

مة أومةهي فةذا إ ا ن

بهي اأما إ ا تكاو بةأث ةاث م طوفةا ميةه مسةىغا ا آألةا

فال جمو إما أث دىكاو حةاف ال ةداء أا ال .فةإث ةاو فىحةت الةالمي اإث
ن دىكاو سات .اال دسى ،ف فيه م حااف ال داء إال الياء.

الندبة

 ................................................ 20باب االشتغال

ام أنواأ ا ادى ا دام افو ا ادى ا ذ وو تأ ا م ةه أا تفج ةا
ميةةهي احك،ةةه حكةةم ا ةةادى اال دسةةى ،ف فيةةه م ة حةةااف ال ةةداء إال
حافاث( :اا) افو الكةنريي ا(دةا)

ةد أمة المةبسي اجيةوز إ ةاً آألةا

ا ةةدام ألفةةاي اال جيةةوز إ ةةاً ايةةاء لةةه د الوقةةف اد الوصةةف ةةد
الرااوة مر،وم ,أا مكسووة.

الرتخيم
افو حذف ا ألقا مع ةادق م

افو مع ال  ,أقسام :تةاأليم

نداءي اتاأليم ًااوةي اتاأليم تصغريي االكالم د تاأليم ا ادى.
ادشحيط د ا األم م ه أث دكوث مؤننا بالىاء أا دكوث مفادا م افة,
م،ا مىجاازا ال  ,أحةاف افةو مةع ال ة ,أقسةام :منل مةا (ةذف م ةه
حافاثي ومن ما (ذف م ه م,،ي ومن ما (ذف م ه حافةا ااحةدا .أمةا
األوا فيكوث د الذي ما قبف آألاك حافا زائداي اأث دكوث حةاف مة,ي
اأث دكوث غري مىحاكي اأث دكوث قبمه ال ة ,أحةاف فصةا دا .والثلا:
فيكوث د غري ل .

دكوث د ا ا ب تا يب مزىل .اأما الثال

باب االشتغال
فو أث دشىغف ال امف

االمةم السةابق بال ،ةف د ًة،ريك أا د

امم امف د ً،ريكي اله مخس حاالت:
األوىل اوةةوم ال صةةبي ا ل ة

إ ا تقةةدم مةةع االمةةم السةةابق

اء خمىص بالف ف.
الثا:ية اووم الافوي ا ل

إث تةال االمةم السةابق ةاء خمةىص
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باالمم.
الثالثة امىواء ال صب االافوي ا لة
حاف طف مع ام,ا ات او

إ ا اتصةف باالمةم السةابق

.

الرابعة تاوي ،ال صب مع الافوي ا لة
االمم السابق ف ف ةمب أ
اسام

إ ا ةاث ا شةىغف ة

األما أا ال ا أا الد اء.

تاوي ،الافو مع ال صبي ا ل

في،ا دا ل .

باب التنازع
الى ازأ فو باوة
أا أ نا
األا

،ا ا ف ااحد م ا ىقدم ةالب ال ،ف مة ا ىةأألا اإ ،ةا
ةةةد الكةةةوفي

البصاد

تقدم ةامالث أا أ نةا اتةأألا م ،ةو ااحةد
أاىل لسةةةبقه د ةمةةةب ا ،ةةةو ي االنةةةانا ةةةد

أاىل لقابه م ا ،و .

فصــل
ا ،ف م ال امم

د ،ف د ً،ري الةذي ت از ةا ميةهي الكة إ ا

ةةاث ا ،ةةف النةةانا أا غةةريك أقًة،قا فيةةه ًةة،ري ا ى ةةازأ ميةةه ا ،ةةف فيةةه
الافو .اإ ا اث ا ،ف األا فإث اقىرع الافو أً،ا فيه ا ى ةازأ ميةه
ا ،ةف فيةهي اإث اقىرةع غةري الافةو ن د ،ةف فيةه ًة،ري ا ى ةازأ ميةةه.
جت مةةه ةةامال د ًةة،ري غةةري الافةةو إال د بةةام ةةاث ابةةام ظ ة االةةذي
دووب حذفه المبس فإنه در،ا فيه ً،ري ا ى ازأ ميه مىأألاا

ه.

باب التوابع
الىابو فو م ,،تب ت مةا قبمة ا د اإل ةاام ا ووةود حةاال االةذي
دقو افو مخس ,أقسام :ال تي الىو يدي البةد ي طةف البيةاثي طةف

 ................................................ 22باب االشتغال

ال سق.

النعت
فةةو الىةةابو ا شةةىق أا ا ةةؤا بةةه الةةدا

مةةع م ةةع د ا ىبةةوأ أا

ا اتبحن بةه ا وًةوأ مىبو ةه أا خمصصةه .اال بةد مة أث دىبةو م وتةه د
إ اابه ات ادفه ات كريك االىذ ري االىأنيث ااإلفااد االىن ي ,ااه،و.
اإث و)فةةو االمةةم ال ةةافا تبةةو ا ةةوت د إ اابةةه ات ادفةةه اتة كريك
اتذ ريك اتأنينه مع حسب االمم ال افا .اجيب أث دكةوث مفةادا اإث
اث االمم ال افا من ع أا ا ةا ،ةا جيةب لة

د الف ةفي اأمةا مة

ةةع الف ةةف اا ةةه حةةا وف ةةه لم،ن ةةع أا لمج،ةةو ةةع ال ةةت اا ةةه
او مذ ا مان إ ا اث االمم ال ةافا من ةعأ أا ا ةا .ااتفةق ايةو
ال حود

مع وواز او ال ت اةو تكسةري إ ا ةاث االمةم ال ةافا

ا ا اقد د)قطةو ال ةت ة ا ةوت إ ا ةاث م مومةا حقيقة ,أا اد ةا أء
فيجةةةوز وف ةةةه بىقةةةددا (فةةةو) أا (فةةةا) أا أألوات ،ةةةا أا نصةةةبه بف ةةةف
وذافي اجيوز حذف ال ت إ ا مم اا وت ذل .
تقو اه،م ,ن ىا ا ل

إ ا أقاِّلت نفاد نكاة ا اث م وت ا نكةاة أا

مةةا د م اف،ةةا ا انةةت مشةةى،م ,مةةع ًةة،ري ا ةةوت لف ةةا أا تقةةدداا
اليست ةمبي.,
ادقو ا صدو ن ىا إ ا أا با شىق ادمىزموث فيه اإلفااد االىذ ري.

باب تعدد النعت
قةةد دى ةةدد ال ةةت اا ةةوت ااحةةدي مةةو ال طةةف ا دمةةه .ةةم أث
ا ةةوت إث ن دةةى

إال ي،يةةو ال ةةوت اوةةب في ةةا اإلتبةةاأي اإث ةةاث
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مى ي ا م دان ا واز في ا اإلتباأ االقطوي اإث اث مى ي ةا بب رة ا وةاز
ا ألا القطو ااالتباأ.

د الب

فصــل
إ ا ن ةةةت م ،ةةةو

ةةةامم ي فإمةةةا أث دىفةةةق ال ةةةامالث د ا ةةةع

اال ،ةةفي أا جىمفةةا د ا ةةع فقةةحني أا د ال ،ةةف فقةةحني أا في ،ةةا .فةةإث
اتفقا في ،ا اث ال ت تاب ا لم ،وت د األاوه النال ة,ي اإث األىمفةا د
ا ع أا د ال ،ف أا في ،ا اوب د ال ت القطو.

التوكيد
فو الىابو ا قاو مىبو هي أا الاافو احى،ا الىجوز فيهي افةو مةع
قس: ،
لفظل

افةو إ ةةادة األا ب ي ةه أا ناادفةهي اإاةةا دةؤتع بةه ألوةةف

تنبيةةت م ةةع ا ؤ ةةد د ال ة فس ألوفةةا م ة ال سةةياث أا ةةدم اال ى ةةاء أا
اإلصغاءي اال جيوز أث نؤ د الر،ائا ا ىصم ,تو يدا لف يا إال بإ ادة ما
اتصف ب اي ا ذا ا ااف إال أحاف اهوامي فإنه دصة ،أث نؤ ةد فةذا
الىو يد بداث إ ادة ما اتصف ب ا.
واملعنوي افةو ا زدةف احى،ةا إوادة اجملةاز د اإلمة اد الةه ألفةاظ
خمصوص:,
منهللا (ال ة فس اال ة ) د تو يةةد ا فةةادي اد تو يةةد اه،ةةو مةةع
أف ةةف ا ةةذا د تو يةةد ا ن ةةع اجيةةوز إفاادف،ةةا اتن يى ،ةةا حةةا تو يةةدك
ااألا أاىلي اإث أ د ب ،ا م ةا قةدم الة فسي ا ةاط الىو يةد ب ،ةا أث
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دىصةةال برةة،ري ا ؤ ةةد موافةةق لةةه د اإلفةةااد االىةةذ ري افا ،ةةاي اإ ا
أودت أث تؤ د ً،ري الافو ا ىصف ب ،ا فأ دك أاال با فصف م تؤ ةدك
ب د ل

ب ،ا.
تنبيــه  :إ ا نات ا ؤ دات ال جيوز أث تى اةفي اجيوز أث دؤ ةد
ب ا ال كاة احملدادةي اال جيوز تو يد ال كاة غري احملدادة باالتفةاً.

ومنهللا ( ةةف) فيؤ ةةد ب ةةا الةةذي د قسةةم بذاتةةه أا ب اممةةه مة ا فةةاد
ااه،و اال الغسق أث دىصف ب ا ً،ري ا ؤ د.
ومنها ( قال ا قمىا) ادؤ د ب ا الدا
ا س د إىل اال

مةع اال ة

بشةاط أث دكةوث

م اك ااحدي ادصة ،حمةو الواحةد وةف اال ة

اأث

دىصف ب ،ا ً،ري ا ؤ د.
ومنها (ايو) ادؤ د ب ا غري ا ن ةع ةا جتةزأ ب فسةه أا ب اممةه اال
بةةد أث دىصةةف ب ،ةةا ًةة،ري ا ؤ ةةد ام ةةا (أاةةو اا ةةاء) ب ةةد م ة اي
اأا

ب د م مي ااو ب د م

 .اقد دغ

أاو اأألوات ةا ة

مه اأألوات ا اال جيوز أث دىصف بأاو اأألوات ا ً،ري ا ؤ د.

باب عطف البيان
فو الىابو اهامد الغري مؤ َّا ا ذ وو إلدرا) مىبو ةه أا ختصيصةه
ادوافةةق مىبو ةةه د ااحةةد مةة أاوةةه اإل ةةاام اااحةةد مةة الىةةذ ري
االىأنيث اااحد م اإلفةااد االىن ية ,ااه،ةوي ا ةاةه أث دكةوث لف ةه
خمالفا لمفظ مىبو ه.

البدل
فو الىابو ا قصود بال سب ,بال مشةاط لةه نةا قبمةه افةو مةع أوب ة,
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أقسام:
األوا بدا ك من ك ي اًابطه مةا ةاث البةد ا وافةق لم،بةد
م ه د ا ع.
والثا:

بدا بعض ملن كل ي اًةابطه مةا ةاث البةد ب ة

مة

ا بد م ه.
والثال

بدا االشلتمااي اًةابطه أث دكةوث البةد وىةوي مةع

مبد م ه أا ا بد م ه وىودا مع البد ا اةه أث تكوث الة فس حالة,
ا ا بد م ه مىشوق ,إليه اال بد م اتصاله بر،ري ا بد م ه.
الرابع بدا املبايني افو مع ال  ,أقسام:
أوهلا اإلضرابي افو أث دكةوث ا ةىكمم قاصةدا األألبةاو بةاألا
م ظ ا له أث ج بالنانا.
وثا:يها بدا الن ياني افو أث دكةوث ا ةىكمم قاصةدا
فم،ا تمفظ به تب

ةا مىبو ةه

له ألالفه.

وثالثها بدا الغلطي افو أث دقصد ا ىكمم اإلألباو بالنانا فيسةبق
لسانه لألا ي ادكوث البد اا بد م ه نكات

ام افى

ام اف ,انكةاة

ابال كس أا دبد ا ر،ا مة ال ةافا اال ةافا مة ًة،ري الغائةب اال
جيوز إبدا ال افا م ً،ريي ا ىكمم اا طاةب بد
إ ا أفاد البد الش،و ي اجيوز إبداله بد ب

ةف مة

ةف إال

اا ةى،ا ي ادشةحيط د

ا بد م امم امىف ام أث دىصف باي،زة ادبد الف ف م الف ف فيىبةو
النةةانا األا د اإل ةةاام ااه،مةة ,م ة اه،مةة ,بشةةاط أث تكةةوث النانيةة,
أ نا دالل ,مع ا ع ا ااد م األاىل.
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فصــل
ا ف ما (كم ميةه طةف بيةاث (كةم ميةه بأنةه بةد إال إ ا ةاث
النانا ن دص ،أث دكوث د وف األا .

عطف النسق
فو الىابو ا شحيك مو مىبو  ,بأحد حااف ال طةف افةا (الةواا)
اد طةةف ب ةةا مطمقةةا ا(حىةةع) ا(الفةةاء) افةةا تفيةةد الحيتيةةب االتصةةالاي
ا( م) افا تفيةد الحيتيةب ا ةوي االةذ ا االنفصةالاي ا(أم) افةا د
ال طةةف مةةع قسةة : ،متصلللة افةةا الواق ةة ,ب ةةد ف،ةةزة االمةةىف ام اال
دسةةىغ
امى

مةةا قبمة ا ،ةةا ب ةةدفا ابةةال كسي ااملنقطعللة افةةا الواق ةة ,ب ة
ف م ،ا م فادة د فائدت اي ا(أا) افا تفيد الىطيري ااإلباح,

في،ا إ ا طف مي ا بة ا د الطمب اتفيد الىقسةيم ااإلب ةام ااإلًةاام
االش

في،ا إ ا طف ب ا د اهة افةذك ا ةااف تشةحيك د اإل ةاام

اا ةعي ا(ال) افةا لقصةا القمةب أا لقصةةا اإلفةااد اد طةف ب ةا ب ةةد
اه ا نبت اب د ال ةداء اب ةد األمةاي ا( ةة2ةة ة ) افةا لقصةا القمةب
اد طف ب ا منبت ب د نفا أا ن اي ا(بف) ام افا اإلًاام فةإث ةاث
ا طوف ب ا مفادا ب د إ بةات ف ةا لصةاف ا كةم ،ةا قبمة ا اإل بات ةا
لق،ةةا ب ةةدفاي اإث ةةاث ب ةةد ال فةةا أا ال ةةا ف ةةا لىنبيةةت حكةةم مةةا قبمة ا
او ف ًدك ا ب ةدفاي اإث ةاث ا طةوف ب ةا امة ,ف ةا لمى بيةه مةع
غا

ااالبىداء مغا

د اإل اام ليس غري.

غريك افذك األحاف ت)شااك ما ب دفا في،ا قبمة ا
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:

تنبيه إ ا اوى ،ت الىوابو قدم ال ت م طف البياث م الىو يةد
م البد

م ال سق.

باب اسم الفعل
فو ف م ,،تكوث نائب,

الف ف م ا اامى ،اال افو مع ال ,

أقسام:
ما نام

ا اًاي امةا نةام ة ا رةاوأي امةا نةام ة األمةا

افةةو الغالةةب ةةة(في ات اصةةه امةةه) امةةا نةوِّث م ةةه ف كةةاة امةةا ن د ةوَّث
ف ،اف,ي اال دكوث وذافا اال دىقدم م ،وله ميةه اال درةاف اال جيةوز
نصب ا راوأ د ووابه اواز وزمه د ووابه.

باب املصدر
فو االمم ا ع الكائ بالغري اد ،ف بشاةاثي أث (ف ومه ف ةف
مةةو (أث) إ ا ةةاث ماًةةيا أا مسةةىقبال اف ةةف مةةو (مةةا) إث ةةاث حةةاالي
االنةةةانا أث ال دكةةةوث مصةةةغاا اال وةةةدادا بةةةة(الىاء) اال مرةةة،اا اال
موصوفا قبف ال ،ةف اال مفصةوال ة م ،ولةه بةأو و اال مةؤألاا ة
م ،وله اال وةذافاي افةو ال ة ,أقسةام م ةوَّث امىصةف بةة(ا ) امرةاف
افو أ نا.

باب اسم الفاعل
افو الدا

مع حد ي اصاحبه مع م ع الىجدد اهاوي مةع

حا ات ا رةاوأ امةك اتهي اد ،ةف ن ةع ا اًةا اا ةا ااالمةىقبا
إ ا اث مو (ا ) اإث اث جمةااوا م ةا في ،ةف إ ا ةاث ن ةع ا ةا أا
االمةةىقبا ام ى،ةةدا مةةع نفةةا أا امةةىف ام أا موصةةوف مةةواء أ ةةاث
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هي اال د ،ف إ ا ةاث موصةوفا قبةف ال ،ةف

مذ ووا أم مقدوا أم خم ا
أا مصغاا.

باب أمثلة املبالغة
افةةا بةةاوة ةة أازاث مخسةة ,وولةة ,ةة امةةم الفا ةةف لقصةةد
ا بالغ ,االىكنري افا (ف ا

امف ا

اف يفي اف و ي اف ف) احك ،ةا

حكم امم الفا ف اأ نافا امى ،اال النال  ,األاىل.

اسم املفعول
افةةو الةةدا

مةةع ات اقةةو مي ةةا ا ةةد ي اد ،ةةف ،ةةف ف مةةه

االذي ا حيط د ،ف امم الفا ف دشحيط د ،مةه ادةأتا مة النال ةا
اجملاد مع ازث مف ةو امة غةريك مةع منةا مرةاو ه اجمل ةو ي ةف
ميم مر،وم ,مكاث أاله.

الصفة املشبهة
افا االمم الفا ف ا أألو م الالزم الدا

مةع م ةع النبةوتي

اتافو م ،ويةا مةع الفا مية ,أا مةع البدلية ,ب ةد ودةف إمة ادفا إىل
ً،ري موصو ف ةا ات صةبه مةع الىشةبيه بةا ف و بةه أا مةع الى،ييةز إث
اث نكةاة اجتةاك باإلًةاف ,ا مةع فةذد الةوو

ي ففةا الصةفً ,ة،ري

مافوأ مع الفا مي ,مسىحي اال جيوز أث دىقدم ا م ،وياي اأث ال دكةوث
مبو .فذا إ ا اث م ،ويا فا ف د ا ع اأما غريك فيص ،فيه الىقةدم
مي ا اأث دكوث أو و.
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اسم التفضيل
فو الصف ,الدال ,مع مشاو  ,ا فرف ميه لم،فرف ازدادته ميه
ال أا نقصانا اله أوب  ,صوو:
األوىل اقحيانه بة(ا ) ا اف,ي الثا:ية إًةافىه إىل ا افة,ي الثالثلة
إًافىه إىل نكاةي الرابعلة جتةادك مة أ ااإلًةاف .,ففةا األاىل دكةوث
مطابقةةا وصةةوفهي اد النانيةة ,جيةةوز فيةةه ا طابقةة ,ا ةةدم اي اد النالنةة,
االااب ةة ,دكةةوث في ،ةةا مالزمةةا ل فةةااد االىةةذ ريي اد الصةةووة األاىل
االنانيةة ,االنالنةة ,ال جيةةوز أث تىصةةف بةةه م ة اهةةاوةي اد الااب ةة ,جيةةوز
اتصايا ب ا .ادافةو امةم الىفرةيف ًة،ري مسةىحي اوف ةه االمةم ال ةافا
االر،ري بةاوز قميةف إال إ ا صة ،إحةال ف ةف ومةه مة م ةاك بةأث دفيةد
مفاًم ,أا غادزة .اال د صب ا ف و مطمقا ادصةا

ةا صةي م ةه ف ةف

الى جب ادىوصف إىل الىفريف بالذي دىوصف به إىل الى جب د ةدم
امىيفاء الشااط.

التعجب
افو امى ام ما أحد ه الفا ف لزدادة فيهي اله صيغىاث د ال حةو:
(مةةا أف مةةهي اأف ةةف بةةه)ي اال جيةةوز تصةةاف ا اال جيةةوز تقةةددم م ،ولي ةةا
مي ةةا اال جيةةوز فصةةم ،ا

،ةةا إال إ ا ةةاث الفاصةةف ظةةاف أا وةةاو

اجمااو مى مق بف ف الى جبي ادصاغاث م ف ف ال ةا مىصةاف قابةف
لمزدادة اال قصاث غري مالزم لم فا اليس امم فا مه مع (أف ف) اغةري
ناقص اال مب

لم،ف ةو ادىوصةف إىل الى جةب مة أف ةا ن تسةىوف

الشااط بة(ما أ نا اأ نا اما أ

م اأ

ةم امةا أ ةد اأ ةدد) احنوفةا
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بأث دأتا نصدو لمىوصف به لغةري ا سةىود لمشةااط االةا م صةوبا ب ةد
أف ف اجمااوا بالباء ب د اف ف اما دأتا مع غري ل

ف و نادو.

الكواكب الدرية
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