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ـِناية   :بع
 

 حممد بن حسن بن عبد اهللا املبارك
 
 



 
 

 )٢(

 
 
 

 

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعلى     
ـِِه وصحـِبه أمجعني    .آل

وم وأنفسها ، فهو مفتاح البيان ، وميزان اللسان ، وحمك  أهم العلفإنَّ علم النحو من:  وبعد 
 .اعتدال األفهام واألذهان 

 يف علم النحو ، - رِحمه اهللا - وجيز للشيخ  فيصل بن عبد العزيز املبارك هذا خمتصر    و
 غُرِره ودرِره ، جرى فيه مؤلفه على طريقة وفصوالً خمتصرةً من حوى لُب اللباب يف هذا الباب

، علم ، والترقِّي يف مدارجه االستزادة من هذا التيسري علم النحو للمبتدئني ، ِمما يمهد للمبتدئ
، وغريها من  ) ملحة اإلعراب ( و،)  كاآلجرومية (  درِس غريه من املتون النحويةمواصلةِب

 ، وبغيةً للمستزيد ، وِحليةً املتون النحوية ، ومما جيعل هذا املختصِر ِبحٍق غُنيةً للمستفيد
 .يد للمستِع

أسأل اهللا عز وجلَّ أن يكون هذا املختصر مفيداً لقارِئِه ودارِسه ، وأن يجِزلَ الثواب ملؤلفه     
رمحه اهللا ، مثَّ ملن قام على نشره وطباعته ، وباهللا التوفيق ، وصلَّى اهللا وسلَّم وبارك على نبينا 

 .ه أمجعني  حممد ، وعلى آله وصحب



 
 

 )٣(

 
 :مؤلف الرسالة  
 

 املبارك العامل احملقق ، والفقيه املدقِّق ، ولد صل بن عبد العزيز بن فيصل بن محدهو الشيخ في    
هـ ، وطلب العلم على علماء حرميالء يف وقته ، ومنهم ١٣١٣رمحه اهللا يف حرميالء عام 

 .عمه العالَّمة الشيخ حممد بن فيصل املبارك جـده ألُّمه الشيخ العامل ناصر بن حممد الراشد ، و
اللطيف ، والشيخ سعد  اهللا بن عبد مثَّ طلب العلم على علماء الرياض فأخذ عن الشيخ عبد    

 الشيخ محد بن فارس ، وغريهم من  عصرهبن محد بن عتيق ، وأخذ علم النحو عن  سيبويه
 .أفذاذ العلماء رمحهم اهللا أمجعني  

 :  فمن ذلك تصل إىل أكثر من ثالثني مؤلفاً ، -ؤلفات يف مجيع العلوم الشرعية له ِعـدة م
  .)مطبوع ( توفيق الرمحن يف دروس القرآن   -١
  )  .مطبوع ( السبيكة الذهبية يف علم الفرائض  -٢
 .  )مطبوع ( كلمات السداد على منت الزاد يف علم  الفقه   -٣
 . )مطبوع ( ام يف علم احلديث رح عمدة األحكخالصة الكالم ش -٤
   .)مطبوع ( تطريز رياض الصاحلني يف علم احلديث  -٥
 .)   مطبوع (مفاتيح العربية شرح اآلجرومية يف علم النحو  -٦
 .صلة األحباب شرح ملحة اإلعراب يف علم النحو  -٧

 .و له رمحه اهللا الكثري من املؤلفات اليت مل تطبع بعد     
هـ ، ١٣٧٦رها منطقة اجلوف ، واليت تويف ا عام يف ِعـدة بلدان ، كان آِخقضاء ويل ال

)١( .عن ثالثٍة وستني عاماً قضاها يف اجلهاد ، ويف العلم والتعليم والتصنيف رمحه اهللا 

                                                 
 :انظر يف مصادر ترمجة الشيخ فيصل رمحه اهللا ) ١(

  .٤٠٢ إىل ٣٩٢ صـ ٥ جـ -للشيخ عبد اهللا البسام رمحه اهللا ) علماء جند خالل مثانية قرون  ( 
  .١٦٨صـ   / ٥جـ :واألعالم للزركلي 

 .للشيخ عبد الرمحن بن عبد اللطيف آل الشيخ  ) مشاهري علماء جند(  و
 .لفيصل بن عبد العزيز البديوي ) الشيخ فيصل املبارك : قق والسلفي املدقق العالمة احمل( و
 .لكاتب هذه األسطر ) املتدارك من تاريخ الشيخ فيصل بن عبد العزيز املبارك  ( و

                                                                         



 
 

 )٤(

     
 :جهود املصنف النحوية 

 
 فارس رمحه اهللا ، د بنالشيخ مح: سيبويه عصره صل رمحه اهللا علم النحو عن أخذ الشيخ في    

ا هأه للتمكُّن يف هذا العلم والتصنيف فيه ممي: 
 

 - ، وهـو " )لحة اإلعرابم"صلة األحباب بشرح ( :  فألَّف الشيخ رمحه اهللا كتابه -١
 . من كُتب الشيخ املفقودة   -فيما يظهر يل 

 ، وهوشرح ممتع " )وميةاآلجر"ربية بشرح مفاتيح الَع( :  وألَّف الشيخ أيضاً كتابه -٢
 :، وقد طُِبع ضمن جمموعة الشيخ املسماة " اآلجرومية"على منت متوسط 
 . ، وقد استفدت منه كثرياً يف حتقيقي هلذه الرسالة  )املختصرات األربع النافعة (          

 :  وهي - اليت أنا بصدِد حتقيقها - هذه الرسالة - ٣
،  وسيأيت احلديث عنها  )إلعراب يف تيسري علم النحو لعامة الطالب لُبـاب ا(          
 .بتفصيل 

 : الطالب العلمية لفات فإنها متدرجة حبسب حالة وكما يبدو للناظر يف أمساء هذه املؤ-    
شرحه (  هو منهج أويل لتعريف الطالب ذا العلم ، مثَّ يأيت بعد ذلك) اب اإلعرابلُب..( فـ 
  وأراد أن يزيد من حتصيله ، مثَّ كمرحلة تاِلية ملن تعرف على مبادئ النحو ،)ى اآلجرومية عل

ـِِه يف هذا الفـن )   ملحة اإلعراب  شرحه على(يأيت بعد ذلك   .للطالب الناب
 



 
 

 )٥(

 
 :وصف املخـطوط     

 
 عثرت -ك فهد  يف مكتبة املل-أثناء مطالعيت يف بعض خمطوطات الشيخ فيصل رمحه اهللا     

خطُّ الشيخ رمحه اهللا ، ذكر فيها بعض مبادئ علم  على رسالة من أربِع ورقاٍت خبِط دقيٍق هو
 .النحو بشكٍل خمتصر وجيز 

التأمل يف هذه الرسالة تبين من منهج املؤلف رمحه اهللا أنه كتب هذا املختصر للمبتدئني   وبعد
 .يف علم النحو من الطلبة 

  ، يبدأ من أدوات الشرط اليت )املبين واملعرب (  هذه الرسالة سقطٌ كبري يف باب  إال أنَّ يف
بعد دراسة ى األمساء املسبوقة حبروف اجلر ،جتزم فعلني ، حت وهذا السقط باإلمكان تداركُه 
 . ) اآلجـرومية ( بإكماله من شرح املؤلف على منت ذه الرسالةمنهج املؤلف يف ه

 
 

 :ية الرسالة أمهِّ    
 
 قليلة وعزيزة - ال ِسيما علم النحو -ستقلَّة يف أي علٍم من العلوم  من املعلوم أنَّ املتون امل-١

 .بالنسبة إىل ما كُِتب فيها من الشروح واحلواشي أو االختصارات 
 املتون  أنَّ مؤلفات علماء الدعوة اإلصالحية يف علم النحو قليلة ونادرة ، وبالنسبة إىل- ٢

 .املستِقلَّة فال أعلم أنَّ هلم مؤلَّفاً يف ذلك غري هذه الرسالة 
 :ر ف يف الرسالة منهج جيد ميس منهج املؤل- ٣
 ب ، وهذه طريقة سلسٍة فقد أدار املؤلف الشرح يف املباحث النحوية حسب البناء وإلعرا-

ة يف منظومٍة واحدة ،كما يتبين للقارئ تصوغُ املباحث النحويب . 
 أفـرد املؤلف التوابع بقسم مستقل ، ومل يذكرها يف بايب املرفوعات مثَّ يف املنصوبات كما -

 . يف بعض املتون النحوية 
 
 



 
 

 )٦(

 
 :عملي يف هذه الرسالة     
 
حبسب منهج ) اآلجـرومية (  أكملت اجلزء الناقص من الرسالة من شرح املؤلف على -١

 . الرسالة املؤلِّف يف هذه
 .   ]    [ :  وجعلت ذلك اجلزَء املكمل بني معقوفتني كبريتني 

          ، وجعلتها بني معقوفتني صغريتنيأدرجت بعض العناوين الرئيسية اليت مل يسمها املؤلف -٢
.  [     ] 

 عن شرح الشيخ على  أكملت إعراب بعض اجلمل اليت أعرا املؤلف باختصار وذلك-٣
 .قوفتني صغريتني   وأشري إىل ذلك يف الغالب مبع أو حسب منهج املؤلف ،آلجروميةا
٤ - يف بعض املواضع البسيطة كان املؤلِّف يستدرك املبحث بعد أن يتجاوِز حملَّه ، فقمت 

 . بترتيب تلك املباحث  حسب املنهج النحوي 
ـْري إعراب التابِع حسب املتبوِع  ويف مواضع يسرية  كان الشيخ ي)التوابع (  يف باب - ٥ ج

إعراب التابع حسب ، وهذه طريقة بعض املتقدمني ، فاعتمدت  الطريقة السائدةَ اآلن ، وهي  
 .ية ،  مع إحلاقهم به حركة املتبوع نوعه من التبِع

٦- بعض الترقيمات للتقسيمات اليت انتهجها املؤلف يف رسالته ، وكذلك أدرجت أدرجت 
  .ل توضيحيةً إلمتاِم الفائدةداوج
 :ـ املؤلف رمحه اهللا مل يسـم الرسـالة ، ولذلك رأيت أن أسـمـيها ٧
 ،  ألنَّ هذا االسم هو يف حد )لُبـاب اإلعراب يف تيسري علم النحو لعـامـة الطالب ( 

 . التوفيق ذاته وصف جيد ومناسب ومطابق حملتوى الرسالة ، واهللا أعلم وباهللا
 
 
 
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 .ر يا كرمي ِه نستعني ، رب يسِبو



 
 

 )٧(

 
 :تكون الكلمات     

 

 . من األلف إىل الياء ،من احلروف اهلجائية تتركب الكلمات     
 :   ، واهلمزة يف  ﴾ِبْسِم اِهللا ﴿:  وقد تكون الكلمة حرفاً كالباء يف -
   .﴾أَلَْم َنْشَرْح لََك  ﴿
  .)يف (   و )من (:  وحرفني ، مثل -
  .)شجر (  و)عنب ( :  وثالثة أحرف ، مثل -
  .)جعفر (  و)جدول ( :  وأربعة ، مثل -
  .)سفرجل ( :  ومخسة ، مثل -
  .) زعفران( : ، مثل   وستة-
 .) استفهام ( :  وسبعة ، مثل -

 .ال تتجاوز هذا الَعـدد     و
 

 :ثالثة أنواع إىل ] الكلمة [وتنقسم     
 

 .كتب ، يكتب ، اكتب :   فعل ، مثل -١
  .حممد ، وعصفور ، وتفاحة: ، مثل  واسم -٢
 " . مل "و "   يف "و "   هل : " وحرف ، مثل -٣



 
 

 )٨(

 :والفعل ينقسم إىل ثالثة أقسام     
 
 ) .كتب : ( ، حنو اٍض م -١
 ) . يكتب: (  ، حنو مضارع و-٢
  ) .اكتب : ( ، حنو  رأم و-٣

حصول شيٍء يف  قد مضى ، واملضارع ما يدلُّ على فاملاضي ما يدلُّ على حصول شيٍء    
 .احلال أو املستقبل ، واألمر ما يطلب به حصول شيٍء مستقبل 

  .ذهب ، يذهب ، اذهب : مثل     
 

 : إىل قسمني -] من حيث التذكري والتأنيث [-واالسم ينقسم     
 

 ) .حصان ( و  ،) مجل ( و) علي : ( و  ، حنمذكَّر -١
 ) .ناقـة(  و) عائشة (  و) فاطمة : ( و  ، حنمؤنث و-٢

 

 :  إىل ثالثة أقسام -] من حيث العدِدية  [- أيضاً و ينقسم االسم
 

 )  .فاضلة ( و  ،) فاضل : (  ، حنو مفرد -١
 ) نيفاضلت(  ، و) فاضلتان (  ، و) فاضلني ( و  ،) فاضالن : ( ، حنو مثنى  و-٢
 )  فضليات( ، أو ) فضالء ( ، أو ) فاضلني ( و  ،) فاضلون : (  ، حنو مجع و-٣

 

 :و ينقسم اجلمع إىل    
 

 ) .أقالم ( ، و) كتب ( ،  و) فضالء : (  حنو ،مجع تكسري -١
 )فاضالت ( أو ) فاضلني ( أو ) فاضلون ( ، حنو مجع تصحيح  و-٢
  ."  مذكٍَّر ساملمجع ": مِّي   فإذا كان ملذكَّر س-أ
 " . مجع مؤنٍث سامل ": ي  وإذا كان ملؤنٍث سم-ب

 

 ]:تكونُ اجلمل املفيدة [     
 

 :من الكلمات تتركَّب اجلمل املفيدة ، وهي املسماة بالكالم ، ويقال للجمل و
 

 .عالً إن كان صدرها ف:  )لية فع ( -١



 
 

 )٩(

 ) .لم حضر املع: (     حنـو 
 

 . إن كان صدرها امساً ) :ية امس(  و- ٢
 ) .الناظر يفتش : ( حنـو     
 



 
 

 )١٠(

 
 ]باب املبين واملعرب  [      

 

 :و تنقسم الكلمات إىل قسمني     
 

  ." مبنياًّ"  قسم ال يتغير آخره أبداً ، ويسمى -١
  . "معـرباً ": ير آخره ، ويسمى  وقسم يتغ-٢

 

 :فالذي ال يتغـري     
 

 )   املبين (-١
 

                         :مثل     
 

       -  )الكــتاب أين  (. 
 ) . ذهب علي أين(  -و     
 ) . جئت أينِمن  ( -و     
 : بين املِمَن  و-       

 
 

  .- ماعدا املضارع - مجيع احلروف واألفعال -أ    
 :يسمى بعضها  ،ألفاظ من األمساِء  و-ب    

 " . هـو "و"  أنت "و"  أنا " كـ مائرلض با-
 " . اليت "و"  الذي " كـ باألمساء املوصولة وبعضها -
 ". مهما "و"  من "كـ  ، بأمساء الشرط وبعضها -

 ،"   حيثُ"كـ  ، أو الضمة  " مل" كـ فالذي ال يتغير آخره إما أن يكونَ مالزماً للسكون 
 .   ﴾ِبْسِم اِهللا ﴿:   يف الباء كـالكسرة   ، أو" أين "أو الفتحة كـ 



 
 

 )١١(

 
 ] املعرب - ٢[     

 

 ]يف إعراب األفعال  : الفصل األول [     
 

 ] األفعالعالمات إعراب[     
 : والذي يتغير آِخـره -
 : فتغيره يكون - إن كان فعالً -أ

  .)٢(السكون والفتحة ، و،بالضمة 
اً أو ياءاً مسي معتلَّ اآلخر ، وجِزم حبذِف آخِره نيابةً  وإن كان آخر املضارع ألفاً أو واو-ب

 ،) مل خيش : (  عن السكون ،  حنو
 ) .رِم مل ي( ، و) مل يدع ( و 
 " : ياُء خماطبٍة "، أو "  واو مجاعة "أو ، "   ألف اثنني " واملضارع إذا اتصل به -ج 
 .يجزم حبذِفها نيابةً عن الفتحة والسكون يرفع بثبوت النون نيابةً عن الضمة ، وينصب و -

 ) .الرجالن يكتبان (  -: حنو 
 .يف ألف االثنني )  . أنتما تكتبان  ( -و 
 ) . الرجال يكـتبون  (-: حنو"  لواو اجلماعة "أو 
 )  .أنتم تكتبون (  و -

 )  .ني أنت تكتب ( -: حنو  " لياء املخاطبة "أو 
 .ذا بثبوت النون فه  .......

 
 ] :حنو [  ، ونصبه وجزمه حبذفها -    

 ) .لن يكتبا  ( -       
 ) .لن تكتيب  ( -و     

 

 . )٣( وما أشبهه ، وتسمى هذه األفعال وأمثاهلا باألمثلة اخلمسة 

                                                 
 ) . السكون  ( قلم ، وقد أصلحتها إىل ، وهو سبق) والكسرة ( يف األصل )  ٢(
 



 
 

 )١٢(

 

 يحيجدول توض
 

 ـزمجيـ بينصــ يرفـــعاألفعال إعراب جدول
 بالسكون بالفتحـة بالضمة ل املضارعالفع

 ــحين على الفــتـمب اضيالفعل امل
 ونمبين على السك ـرفـعل األم
 حبذف النون بثبوت النون مسةاألفعال اخل
 ة العلَّحبذف حرف بالفتحة بالضمة تلةاألفعال املع

 
 ]مواضع إعراب األفعال [  -
 :]  املضارع [ نصب الفعل-١  
 :  ] املضارع [ الفعل أما -
 :ه احلروف  فينصب إذا كان قبله أحد هذ-١

  ) . "كي "، "  إذاً "،  " لن  "، " أن  "(: حنو 
 ) . تنجح نيسرين أ ( -
 ) .  يسود الكسالن لن  (- 
 ) .د  تبلغَ اذاًإ ( -
 . ) أتعلَّم كيئت ِج ( -

 إعـــرابـهــــا الكلمة
 .حرف نفي ونصب واستقبال  لن  
فتحة لظاهرة على آخره ، وعالمة نصبه  فعل مضارع منصوب بلن يسود  

 )٤( .فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره  الكسالنُ

                                                                                                                                                    
 . قابلٌ للتغير والتحور (املثال) وتسمى أيضاً األفعال اخلمسة ، وما أثبته الشيخ أدق ، ألنَّ  )٣(
 . أدرجت هذا اجلدول اإلعرايب إمتاماً للفائدة ، وملزيد التوضيح  )٤(
 



 
 

 )١٣(

 ] :جزم الفعل املضارع [ ـ ٢ 
-  إذا كان قبله احدى هذه الكلمات ] الفعل املضارع [ وجيزم: 
"  َمن  "، " إذما "،    "    إن "لناهية ،  ا "ال  "األمر   ، " الم " ،"    ملَّـا "،   "    لََم "
  ."  ما كيف"، "   حيثما " ،   "أنى "،  "    أين " ،   "أيانَ "، "  مىت " ،"   مهما "، 
 

 ) .مل أخـن عهداً  ( -:            حنو 
 ).ملَّا يثمر  بستاننا  ( -                 
 ) .ليلزم كلُّ إنساٍن حـده  ( -                 

 
- بعَده فعالن ، وقسم جَزمحنو [ )٥( ي :  

 . )م  زيد يقم  عمرو إن يق ( -        
  .)من يعملْ  سوءاً جيزَ به  ( -        
 ) .ق  مهما تستِقم توفَّ ( -        
 . )أينما تكونوا يدرككم املوت  ( -        
 ) .لس كيفما جتلس أج (-        
 :رابه و إع

  
 ابـهــــاإعـــرالكلمة
األول فعل الشرط والثاين جوابه ، حملُّه نصب  اسم شرط جازم جيزم فعلني ، ماكيف

 .على الظرفية 
ه فعل الشرط ، وعالمة جزمه السكون ، :  جتلسفعل مضارع جمزوم بكيفما ، ألن

 .والفاعل ضمري مستتر تقديره أنت 
ه جواب ا: أجلسلشرط ، وعالمة جزمه السكون ، فعل مضارع جمزوم بكيفما ، ألن

 .والفاعل ضمري مستتر تقديره أنا 
                                                 

 ) .اآلجرومية ( صل على  من ها هنا يبتدئ اجلزء املكمل عن شرح الشيخ في )٥(



 
 

 )١٤(

 

 

 
 :  مثل  والذي يكون آخره معرباً-٢

 

 ) . صافيةٌ السماُء ( -        
  ) .السماَءحجبت السحب (  و-        
 ) .اِء السمنظرت إىل (  و-        

 
 )سـماء يف إعراب األ: الفصل الثاين  (
 

 إعـــرابـهــــا الكلمة
 .اسم شرط جازم جيزم فعلني ، األول فعل الشرط والثاين جوابه  من

فعل مضارع جمزوم مبن ، ألنه فعل الشرط ، وعالمة جزمه السكون ، :  يعملْ 
 .والفاعل مستتر تقديره هو 

 ول به منصوب ، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره مفع سوًءا
زجفاعله  ي سمِلما مل ي ه جواب الشرط ، - فعل مضارع ـ مبينجمزوم مبن ألن 

وعالمة جزمه حذف األلف ، والفتحة قبلها دليلٌ عليها ، ونائب الفاعل 
 .ضمري مستتر جوازاً تقديره هو 

 حرف جر الباء
 . يف حمل جر اسم جمرور بالباء  ضمري متصل اهلاء

 إعـــرابـهــــا الكلمة
 . اسم شرط جازم جيزم فعلني ، األول فعل الشرط والثاين جوابه  مهما
 فعل مضارع جمزوم مبهما، ألنه فعل الشرط ، وعالمة جزمه السكون ،  تستقم

 .والفاعل ضمري مستتر جوازاً تقديره أنت 
هما ، ألنه جواب الشرط ، وعالمة جزمه السكون ،  فعل مضارع جمزوم مب توفَّق

 .والفاعل ضمري مستتر جوازاً تقديره أنت 



 
 

 )١٥(

 :] عالمات إعراب األمساء  [ -
 

 . واملثنى يرفع باأللف ، وينصب وجير بالياء -أ
 . ومجع املذكَِّر السامل يرفع بالواو وينصب وجير بالياء -ب
 . ومجع املؤنث السامل ينصب بالكسرة -ج

 

 جـــــــدول توضـــــيحي
 
 ـرجيــ ـبينص ـعيرف األمساء إعراب جدول
ـَّ ملفـردـم ااالس  ـرةبالكـ ـةبالفتح ةبالضم
 ــاءــــــــــــباليــ باأللــف ـنىاملـث

 ـاءـــــــــــباليــــ بالـــواو مجع املذكر الســامل
ـَّ املمجع املؤنث السـ  ــرةبالكـس ــةبالضم

 رةبالكـسـ ـةبالـتح ةبالضمـ ـسريمجع التكـ
 اءيـــبال فباأللـ واوبالـ اء اخلـمسةاألمس

 
  :مواقع إعراب األمساء

 
 املرفوعات من األمساء   -١
  :االسم ، فريفع أما -
  .سم املرفوع املذكور قبلَه فعلُهاال:  ، والفاعل هو إذا وقع فاعالً -أ

 ) . زيدحضر : ( حنو 
 
 

 إعـــرابـهــــا الكلمة
 .فعل ماٍض مبين على الفتح :  حضر
وعال:  زيـد ة الظاهرة على آخره فاعلٌ مرفوعمة رفعه الضم. 

 



 
 

 )١٦(

 .االسم املرفوع الذي مل يذكر معه فاعلُه :  ، وهوإذا وقع نائباً عن الفاعل -ب
 ) . سعد ضِرب : (حنو 

 

 إعـــرابـهــــا الكلمة
ِربفاعله - فعل ماٍض  ض مسملا مل ي مبين على الفتح - مبين . 
ةٌ ظاهرةٌ على آخره   سعدنائب الفاعل مرفوع ، وعالمة رفعه ضم. 

 

 .االسم املرفوع العاري عن العوامل اللفظية :  ، واملبتدأ هو إذا وقع مبتدءاً -جـ
 .االسم املرفوع املسند إليه :  ، واخلرب هوإذا وقع خرباً -د

  )  .قائم زيد:   ( حنـو  
 

 إعـــرابـهــــا الكلمة
باالبتداءم زيد ةٌ ظاهرةٌ على آخره  بتدأ مرفوعوعالمة رفعه ضم ،. 
ةٌ ظاهرةٌ على آخره  قائمباملبتدأ ، وعالمة رفعه ضم خرب املبتدأ مرفوع. 

 

وبات أمسى ، أصبح ، أضحى ، وظلَّ ، ( ، وهي وأخواهتا "  كان " إذا وقع امساً لـ هـ ـ
، ما زالَ ، ما انفك ، ليس ، صار  ما دام ، ما فتئَ ، ما برح ،( . 

 ) . جالساً بكركان : (  حنو 
 

 إعـــرابـهــــا الكلمة
 .فعل ماٍض ناقص يرفَع االسم وينِصب اخلرب  كان
ةٌ ظاهرةٌ على آخره  بكراسم كان مرفوع وعالمة رفعه ضم. 

 .خرب كان منصوب وعالمة نصبه فتحةٌ ظاهرةٌ على آخره  جالساً
 

 :، وهي وأخواهتا " إنَّ " إذا وقع خرباً لـ  -و
 ) .  لعــلَّأنَّ  ، لكن ، كأنَّ ، ليت ،      (
 ) . لطيف و إنَّ اجل ( -:  حنو 

 

 إعـــرابـهــــا الكلمة
 . ينصب االسم ويرفع اخلرب ، حرف توكيد ونصب إنَّ   
على آخره  منصوب ، وعالمة نصبه فتحةٌ ظاهرةٌ " إنَّ "اسم  اجلـو. 



 
 

 )١٧(

ةٌ ظاهرةٌ على آخره " إنَّ "خرب  لطيفمرفوع ، وعالمة رفعه ضم  
 

 املنصوبات من األمساء  -٢
 

   :ينصب االسم إذا وقعو 
 

 :، وهو االسم املنصوب الذي يقع عليه الفعل مفـعوالً به  -أ
 ) . زيداًساعد حممد (  -: و مثاله 

 

 إعـــرابـهــــا الكلمة
 .اٍض مبين على الفتح  فعل م ساعد
  .فاعل مرفوع ، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره  حممد
  .مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة  زيداً

 

  :" املصدر " ، ويسمى أيضاً مفعوالً مطلقاً -ب
 ) .  ضرباًضربت (  -:  و مثاله

 

 إعـــرابـهــــا الكلمة
 .السكون التصاله بتاء الفاعل فعل ماٍض مبين على  ضرب
 .      ضمري متصل مبين على الضم ، يف حمل رفع فاعل  التاء
 . ، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخِره " ضربت "مفعولٌ مطلق منصوبُ بـ  ضرباً

 

  ) اليومصمت : (، ومثاله ظرَف زمان  -جـ
 
 

 

 إعـــرابـهــــا الكلمة
على السكون التصاله بتاء الفاعل ، والتاءفعل م: صام  صمت ضمري متصل :  اٍض مبين

 .          مبين على الضم ، يف حمل رفع فاعل 
 ظرف زمان منصوب على الظرفية ، وعالمة نصبه فتحةٌ ظاهرةٌ على آخره   اليوم. 
 

 ) . الكعبِة أماَمجلست : ( مثاله د ـ ظرَف مكان ، و



 
 

 )١٨(

 

 ــاإعـــرابـهــ الكلمة
ضمري متصل :  ، والتاء فعل ماٍض مبين على السكون التصاله بتاء الفاعل: جلس  جلست

 .          مبين على الضم ، يف حمل رفع فاعل 
ظرف مكان منصوب على الظرفية ، وعالمة نصبه فتحةٌ ظاهرةٌ على آخره ، وهو  أمام

 .مضاف 
 .مضاف إليه جمرور بالكسرة  الكعبِة

 

   ) . راكباًجاء زيد : (  ومثاله  ،حاالًهـ 
 

 إعـــرابـهــــا الكلمة
 . فعل ماٍض مبين على الفتح  جاَء
ة الظاهرة على آخره  زيدفاعل مرفوع ، وعالمة رفعه الضم . 
 .حال منصوب ، وعالمة نصبه فتحةٌ ظاهرةٌ على آخره  راكباً
 ) . اٌ نفًسطاب حممد (  ، و ﴾ عيوناًوفَجرنا الْأَرض ﴿:  ، ومثالهمتييزاً  -و
 

 إعـــرابـهــــا الكلمة
على الفتح  طاب فعل ماٍض مبين. 
 .فاعل مرفوع ،وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره  حممد
 .متييز منصوب ، وعالمة نصبه فتحةٌ ظاهرةٌ على آخره  نفساً

 

   ) .زيداً قام القوم إال ( :  ومثاله ، إذا كان الكالم تاماًّ موجباً ، مستثىن -ز
 

 إعـــرابـهــــا الكلمة
على الفتح  قام فعل ماٍض مبين. 
ة الظاهرة على آخره  القومفاعل مرفوع ،وعالمة رفعه الضم. 
 .أداة استثناء  إالَّ
 .منصوب على االستثناء ، وعالمة نصبه فتحةٌ ظاهرةٌ على آخره زيداً

 

 ) . لعمرو إجالالًقام زيد (  : ، ومثاله أجله  منمفعوالً -ح
 



 
 

 )١٩(

 إعـــرابـهــــا الكلمة
على الفتح  قام فعل ماٍض مبين. 
ة الظاهرة على آخره  زيدفاعل مرفوع ،وعالمة رفعه الضم. 

 .مفعول ألجله منصوب ، وعالمة نصبه فتحةٌ ظاهرةٌ على آخره  إجالالً
 .حرف جـر   الالم
 .ور بالالم ، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره اسم جمر عمرو

 

  ) .النيلَسرت و: (   ، ومثالهمفعوالً معهط ـ 
 

 إعـــرابـهــــا الكلمة
ِسـرت على السكون التصاله بتاء الفاعل: سـار فعل ماٍض مبين . 

 .         ضمري متصل مبين على الضم ، يف حمل رفع فاعل :  والتاء
 .واو املعية   والوا
 . ، وعالمة نصبه فتحةٌ ظاهرةٌ على آخره  مفعول معه منصوب النيلَ

 

 .  )قائماًكان زيد : (   ، ومثالهخرب كان -ي
 

 إعـــرابـهــــا الكلمة
 .فعل ماٍض ناقص يرفع االسم وينصب اخلرب كان
ةٌ ظاهرةٌ على آخره  زيداسم كان مرفوع وعالمة رفعه ضم. 
 .خرب كان منصوب وعالمة نصبه فتحةٌ ظاهرةٌ على آخره  اًقائم

 

  ) . قائمزيداً إنَّ : ( ، ومثاله  إنَّإسـم -ك
 

 إعـــرابـهــــا الكلمة
 . حرف توكيد ونصب، ينصب االسم ويرفع اخلرب إنَّ
 . منصوب وعالمة نصبه فتحةٌ ظاهرةٌ على آخره " إنَّ "اسم  زيداً
ةٌ ظاهرةٌ على آخره  م" إنَّ "خرب  قائمرفوع وعالمة رفعه ضم . 
 
 ) . واملوت يطلبه غافالًيا : (  ، ومثالهاملنادى  -ل

 



 
 

 )٢٠(

 إعـــرابـهــــا الكلمة
 . حرف نداء    يـا  
 . منادى منصوب بياء النداء ، وعالمة نصبه فتحةٌ ظاهرةٌ على آخره غافالً

 

 .  )  يف اثنتني  إالحسد ال: (   ، ومثالهالنافية للجنس"  ال" اسم  -م
 

 إعـــرابـهــــا الكلمة
 .تنصب االسم وترفع اخلرب "  إنًَّ "ال نافية للجنس تعمل عمل  ال   
 . مبين معها على الفتح ، حملُّه النصب " ال" اسم  رجلَ

 .حرف جر  يف 
واجلار . اسم جمرور بفي ، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره  الدار

 ." ال "ارور متعلِّقان مبحذوف خرب و
 
 



 
 

 )٢١(

 ارورات من األمساء   -٣
  

  : حـالني يف جير االسم و-
 : حنو )٦(] إذا سبقه حرف جر ، : ألول ا-أ

 ) .                       السماِء مننزل املطر (  -     
 ) . االسكندريِة إىلوصل املسافر  ( -    
 ) . قريِنه عنتسأل وسل  املرِء ال نع ( -    
 ) . التاِج على الدر من احملتاِج أحسن علىاجلـود  ( -    

 ) .  الِشـدِة يف الرخاِء يعرفك يف اِهللا إىلتعرف (  -    
    -  )بر طريٍق من صديٍق خري . ( 
 ) .    السيِف بـ العمِل منالقلِم أنفـذُ بـالعمل (  -    
 )  .الظلمِة ك ، واجلهل النوِركالعلم (  -    

 ) .             واِهللا ما صنعت ( ، )  ِهللالكربياء (  -    
 ) .اهللاِِ إن كدت لتردين ت(  -    
 

  :إذا نسِِـَب إليه اسم سابق  :الثاين و-ب
 

  ."مضافاً إليه   "، ويسمى) خادم األمِري : (   حنو
 ) .سـور املدينِة (  -:  ومثله 
 ) .البـيِت ] باب  ( -         و       

 ) .الفرسِ  ] عنان  ( -               و 
 

 .و ال يكون املضاف إليه إالَّ جمروراً 
 

 .   وإىل هنا متَّ لنا معرفة مجيع مواضع الرفع والنصب واجلزم واجلر

                                                 
 )  .اآلجـرومية (  إىل هذا املوضع انتهى اجلزء املكمل عن شرح  الشيخ فيصل على  )٦(



 
 

 )٢٢(

 
  ] التوابع [    ــ٤

 

 عند رفعها ، وتنصب عند ُرفعت: حبيث غري أنه قد يسري إعراب الكلمة على ما بعدها ، 
 .نصبها ، ويسمى املتأخـر تابعاً 

 

 :أربعة أنواع  : والتوابع
 .  فيرفع املتأخر -١
٢- نصبأو ي . 
٣- جزمأو ي  . 
٤-ـَـر  .  أو يج
 .تبعـــاً ملا قَــبله   : -  

 

 :هو أربعة أنواع  و-
 

 ] :قولك [  عاقل وجاهل يف:   ، مثل نعتاً:  نوع يسمى -١
 

    - )  من صديٍق عاقلٌعدو جاهٍل خري . ( 
 جـميلةً  عفيفةًرزقـين اُهللا بنتاً  ( :ومثلُه. (  

 

  )  .أســود  صغريٌضاع يل كـيس (  -    و 
 إعـــرابـهــــا الكلمة
 ) صغير: ( فلفظُ 
 وحنوه

 :يسمى نعتاً أو صفةً ، وجيب فيه الرفع تبعاً للفظ 
) ة الظاهرة على آخره )  كيسوعالمة رفعه الضم ،. 

 على أنه  مفعولٌ به منصوب ، وعالمة نصبه الفتحة )بنتاً ( و لفظ 
 .نعت للمفعول بِه منصوب ، وعالمة نصبه الفتحة  )  عفيفةً( و 

 

 :فتقول 
  ) .قصريهذا رجلٌ  (-    

 ) .مجيلةٌ هذه  بنت  ( -و   
  ) . مهالجةٌقةٌ هذه نا  ( -  و 



 
 

 )٢٣(

  ) .العاملُهذا حسن   ( -و   
 ) .هذه سارة املصونة  ( -  و 

 

 : ،  حنو عـطفاً  :ونوع يسمى  -٢
 ) .يبلغُ الطالب اد والشرف بالعلِم واألدِب   ( 

"  بل "،  " ال  " ،" لكن "،    " أم "،  " أو "، "  مثَّ "  :  ( " الفاء" و، "  الواو : "ومثل 
. ( 
 . يسمى معطوفاً عليه "الواو"، فما بعد  ) الدواةانكسر القلم و: ( ففي

 

 إعـــرابـهــــا الكلمة
 .مرفوع تبعاً للقلم املرفوع  على أنه فاعلٌ مرفوع معطوف  الدواةَُ

 

 ) .الدواةَ كسرت القلم و(  و-
 

 إعـــرابـهــــا الكلمة
  على أنه مفعولٌ به منصوبٌ لم املنصوبلقمنصوب تبعاً لمعطوف  الدواةَ

 

  ) .الدواِةعجبت من كسر القلِم و(  و-
 

 إعـــرابـهــــا الكلمة
 .معطوف جمرور تبعاً للقلِم ارور أنه مضاف إليه  الدواِة

 

  .فمىت وقع حرف من أحرِف العطِف املذكورِة بني اثنني حلقْت الثاينَ حركةُ إعراِب األول
 

 :، مثل  توكيداًً: نوع يسمىـ و٣
 

     - )  هجاء األمريه ــ أونفسـ عين  ( 
 :  حنو،)مجيع ( أو )  كلُّ( و-    

    - )  سار اجليشـ أوكلُّه ه ــ مجيع( 
 ) .ـه نفـسخــاطبت الســلطانَ  ( -    

ـِه ، فكلمة  ، والتوكيد يتبع ما قبله يف حركِة إ" توكيداً "ولذلك يسمى   ) نفس ( عراب
 : يف املثال السابق توكيد كما سيأيت



 
 

 )٢٤(

 
 إعـــرابـهــــا الكلمة
فعل ماٍض مبين على السكون التصاله بتاء الفاعل ، والتاء ضمري  خاطبت خاطب 

 .متصل مبين على الضم يف حمل رفع فاعل 
 ره مفعول به منصوب ، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آِخ السلطانَ
لكونه تابعاً للفظ  نفس ، منصوب ـه مفعولٌ ) السلطان ( توكيداملنصوب على أن

 .مضاف  به ، وهو
 .ضمري متصل يف حمل جر مضاف إليه  اهلاء 

 

  ) .نفسهحضر السلطانُ  ( -
 

 إعـــرابـهــــا الكلمة
 .فعل ماٍض مبين على الفتح حضر

 .لضمة فاعل مرفوع وعالمة رفعه ا السلطانُ
فاعل وهو نفس هعلى أن ألنَّ ما قبله مرفوع  مرفوع مضاف   توكيد. 
 .ضمري متصل يف حمل جر مضاف إليه  اهلاء

 

  ) .نفِسهدخلت مرتل السلطاِن  ( -    
 

 إعـــرابـهــــا الكلمة
صل الفاعل ، والتاء ضمري مت دخلَ فعل ماٍض مبين على السكون التصاله بتاء  دخلت 

 . مبين على الضم يف حمل رفع فاعل
مفعول به منصوب ، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آِخره ، وهو  مرتل

 .مضاف 
 .مضاف إليه جمرور وعالمة جرِه الكسرة  السلطاِن
. توكيد جمرور وعالمة جرِه الكسرة ، ألنَّ ما قبله جمرور على أنه مضاف إليه  نفِس
 .ري متصل يف حمل جر مضاف إليه ضم اهلاء

                                     
ـِه أو - كلِّهمررت باجليِش  ( -     ) .- مجيع

 



 
 

 )٢٥(

 إعـــرابـهــــا الكلمة
 .حرف جر  الباء 
 .اسم جمرور بالباء ، وعالمة جره الكسرة  اجليِش
 سم مسبوق حبرف جر ، وهو توكيد جمرور ألنَّ ما قبله جمرور على أنه ا كلِّ

 . مضاف
 .ضمري متصل يف حمل جر مضاف إليه  اهلاء

 

 :، حنو  بدالً: نوع يسمى  ـ و٤
 

    - )   النحِو اإلمام واضععلي. (  
    - ) القـصر د األمريه جدأكثر . (  

   ) .عمالُه انصرف الديوانُ (  -    
 

املرفوع على "  اإلمام "      وهو -سمى بدالً ، ويتبع ما قبله يف هذا التركيب ي) علي  (فلفظ 
أن  يف حركة إعرابه-َه خرب . 

 : يف     و
    - )  النحو علياًإنَّ اإلمام واضع . ( 

 

 إعـــرابـهــــا الكلمة
 .  حرف توكيد ونصب،ينصب االسم ويرفع اخلرب إنَّ

 به فتحةٌ ظاهرةٌ على آخره منصوب وعالمة نص" إنَّ "اسم  اإلمام . 
 " .اسم إنَّ"بدل منصوبٌ تبعاً لإلمام املنصوِب على أنه  علياًّ
ةٌ ظاهرةٌ على آخره "إنَّ"خرب واضعهو مضاف  و. مرفوع وعالمة رفعه ضم. 
 .مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكسرة  النحو

 
 - )  النحو من وضِع اإلمامِ علي( 
  

 ـــرابـهــــاإع الكلمة
 .حرف جر  من



 
 

 )٢٦(

 .مضاف  اسم جمرور مبن ، وعالمة جرة الكسرة ، وهو وضع
 .مضاف إليه جمرور ، وعالمة جرة الكسرة  اإلمام
ه  عليروِر على أنتبعاً لإلمام ا إليه"بدل جمرور وعالمة جرة الكسرة " مضاف ،

. 
 

 .يف املعىن "  اإلمام " يطابق "  علياً "ابقاً ، ألنَّ إالّ أنَّ البدل يسمى يف املثال األول مط
 
 )تنبـيـه ( 

 

إذا وقعت كلمةُ من الكلمات املبنية يف موضٍع من املواضع السابقة يلزم أن ننطق ا كما     
 ها يف موضع رفٍع أو نصٍب أو جرحسب ما يقتضيه املوضع -مسعناها ، ولكن نعترب أن . 

        :          حنو 
      - ) عاملٌ هو . ( 
 .  فاضلٌ هإن  ( -    و 
 ) . حسن عملُه همن صدق قصد ( -    و 

 
 

 ) : هو عاملٌ (: يقال يف مثل
 

 إعـــرابـهــــا الكلمة
 .مبتدأٌ مبين على الفتح يف حمل رفع  هو

 .خرب مرفوع وعالمة رفعة الضمة الظاهرة على آخره عاملٌ 
 

 ) : إنه فاضلٌ (ويف 
 

 إعـــرابـهــــا الكلمة
 . مبنيةٌ على الضم يف حملِّ نصِب " اسم إنَّ " اهلاء
.  مرفوع وعالمة رفعة الضمة الظاهرة على آخره" إنَّ "خرب  فاضلٌ

 

 ) . حسن عملُه همن صدق قصد: ( ويف 



 
 

 )٢٧(

 
 إعـــرابـهــــا الكلمة
 . حملِّ جزم فعل ماٍض مبين على الفتح يف صدق
 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف قصد

 .مضاف إليه مبين على الضم يف حمل جر  والـهاء
 

 .و على هذا القياس  
 جــــدول توضــيحي

 
 التـوابع روراتا اتــــــاملنصـوب اتاملرفوع

املفعول  -١ دأملبـت ا-١
 هب

 املستثىن -٧
 )٧(بإالَّ 

املضاف  -١
 هيإل

 ةالصف -١

املفعول -٢ رباخل -٢
 املطلق

املفعول من -٨
 أجله

املسبوق -٢
 ررف جحب

 طوفاملع-٢

 ظرف -٣ لالفاع -٣
 الزمان

 )كان( خرب-٩
 وااخأو

 ـدلالبـ-٣ 

نائب  -٤
 الفـاعل

  ظرف-٤
 املكان

 )إن( اسم-١٠
 وأخـواا

 يدالتوك-٤ 

اسم  -٥
 )كان(

 وأخواا

 نادى امل-١١ الاحلـ-٥

 )إن(خرب  -٦
 وااوأخ

" ال  "اسم -١٢  التمييز-٦
 ية للجنسالناِف

 
 واقعجـدول م

 إعــراب األســمــاء

                                                 
 .إذا كان االستثناء تاماً موجباًَ  )٧(



 
 

 )٢٨(

 



 
 

 )٢٩(

 )كيفـية اإلعـراب ( 
 

 :علمنا مما تقدم أنَّ احلروف تتركَّب منها الكلمات 
 

 . منها فنَعـين االسَم والفعلَ واحلرَف  -١
٢- زـيـمون  زوَم املرفوَع واملنصوَب  واروَر  وا. 
  .)اإلعراب ( : ، وهذا يسمى بــ   ونذكُر سبَب ذلك -٣

 

ـَّر أحد عمل اليوِم لغـٍد  :  (   فنقول   ) .ال يؤخـ
 

 إعـــرابـهــــا الكلمة
 .ال حملَّ له من اإلعراب .حرف ي مبين على السكون  ال

 . الناهية "ال" فعل مضارع جمزوم لوقوعه بعد  يؤخر
 .فاعل مرفوع ، وعالمة رفعه الضمة   حدأ

 . مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة ، وهو مضاف عمل
 .  مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكسرة  اليوم
 .حرف جـر مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب   الالم 

 .جمــرور بالالم غَــٍد  
 
 .ق على هذا القياس ، وباهللا التوفيو
 
 
 


