
منت اآلجرمية يف النحو
>>

بسم هللا الرحمن الرحيم

 اثنتين وسبعين وستمائة،672قال المصنف: وھو أبو عبد هللا بن محمد بن داود الصنھاجي المعروف بابن آجروم، المولود سنة 
: ث;ث وعشرين وسبعمائة من الھجرة النبوية - رحمه هللا تعالى723والمتوفى في سنة 

أنواع الك;م

.الك;م: ھو اللفظ المركب، المفيد بالوضع

.وأقسامه ث;ثة: اسم، وفعل، وحرف جاء بمعنى

:فاJسم يعرف بـ
،الخفض (1
،والتنوين (2

،ودخول اOلف وال;م عليه (3
،حروف الخفض؛ وھي: من، وإلى، وعن، وعلى، وفي، ورب، والباء، والكاف، وال;م (4

.وحروف القسم؛ وھي: الواو، والباء، والتاء (5

:والفعل يعرف بـ
،قد (1

،والسين (2
،وسوف (3

.وتاء التأنيث الساكنة (4

.والحرف ماJ يصلح معه دليل اYسم وJ دليل الفعل

اYعراب

.اYعراب ھو: تغيير أواخر الكلم Jخت;ف العوامل الداخلة عليھا لفظاً أو تقديراً

:وأقسامه أربعة
،رفع (1

،ونصب (2
،وخفض (3

.وجزم (4

.فلaسماء من ذلك الرفع، والنصب، والخفض، وJ جزم فيھا

.ولaفعال من ذلك الرفع، والنصب، والجزم، وJ خفض فيھا

معرفة ع;مات اYعراب: الرفع

.للرفع أربع ع;مات: الضمة، والواو، واOلف، والنون

نث السالم، والفعل المضارعفأما الضمة: فتكون ع;مة للرفع في أربعة مواضع: في اYسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤ
.الذي لم يتصل بآخره شيء

 أبوك، وأخوك، وحموك،وأما الواو: فتكون ع;مة الرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي اOسماء الخمسة، وھي:
.وفوك، وذو مال

.وأما اOلف: فتكون ع;مة للرفع في تثنية اOسماء خاصة

أو ضمير المؤنثة المخاطبةوأما النون: فتكون ع;مة للرفع في الفعل المضارع، إذا اتصل به ضمير تثنية، أو ضمير جمع،  .

معرفة ع;مات اYعراب: النصب

.للنصب خمس ع;مات: الفتحة، واOلف، والكسرة، والياء، وحذف النون

مضارع إذا دخل عليه ناصب ولمفأما الفتحة: فتكون ع;مة للنصب في ث;ثة مواضع: في اYسم، المفرد وجمع التكسير، والفعل ال
.يتصل بآخره شيء

.وأما اOلف: فتكون ع;مة للنصب في اOسماء الخمسة، نحو (رأيت أباك وأخاك) وما أشبه ذلك

.وأما الكسرة: فتكون ع;مة للنصب في جمع المؤنث السالم
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.وأما الياء: فتكون ع;مة للنصب في التثنية والجمع

.وأما حذف النون: فيكون ع;مة للنصب في اOفعال الخمسة التي رفعھا بثبات النون

معرفة ع;مات اYعراب: الخفض

.وللخفض ث;ث ع;مات: الكسرة، والياء، والفتحة

منصرف، وفي جمع المؤنثفأما الكسرة: فتكون ع;مة للخفض في ث;ثة مواضع: في اYسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير ال
.السالم

.وأما الياء: فتكون ع;مة للخفض في ث;ثة مواضع: في اOسماء الخمسة، وفي التثنية، والجمع

.وأما الفتحة: فتكون ع;مة للخفض في اYسم الذي J ينصرف

معرفة ع;مات اYعراب: الجزم

.للجزم ع;متان: السكون، والحذف

.فأما السكون: فيكون ع;مة للجزم في الفعل المضارع الصحيح اrخر

عھا بثبات النونوأما الحذف: فيكون ع;مة للجزم في الفعل المضارع المعتل اrخر، وفي اOفعال الخمسة التي رف .

المعربات

:المعربات قسمان
،قسم يعرب بالحركات (1
.وقسم يعرب بالحروف (2

المعربات بالحركات

:الذي يعرب بالحركات أربعة أشياء

.اYسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء

.وكلھا ترفع بالضمة، وتنصب بالفتحة، وتخفض بالكسرة، وتجزم بالسكون

تحة، والفعل المضارعوخرج عن ذلك ث;ثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، واJسم الذي J ينصرف يخفض بالف
.المعتل اrخر يجزم بحذف آخره

المعربات بالحروف

الخمسة، وھي: يفع;ن، وتفع;ن،الذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية، وجمع المذكر السالم، واOسماء الخمسة، واOفعال 
.ويفعلون، وتفعلون، وتفعلين

.فأما التثنية: فترفع باOلف، وتنصب وتخفض بالياء

.وأما جمع المذكر السالم: فيرفع بالواو، وينصب ويخفض بالياء

.وأما اOسماء الخمسة: فترفع بالواو، وتنصب باOلف، وتخفض بالياء

.وأما اOفعال الخمسة: فترفع بالنون، وتنصب وتجزم بحذفھا

اOفعال

.اOفعال ث;ثة: ماض، ومضارع، وأمره، نحو؛ ضرب، ويضرب، واضرب

.فالماضي: مفتوح اrخر أبداً

.واOمر: مجزوم أبداً

. حتى يدخل عليه ناصب أو جازموالمضارع: ما كان في أوله إحدى الزوائد اOربع التي يجمعھا قولك "أنيت" وھو مرفوع أبداًن

واو، وأوفالنواصب عشرة، وھي: أن، ولن، وإذن، وكي، وJم كي، وJم الجحود، وحتى، والجواب بالفاء وال .

دعاء، وإن، وما ومھما، وإذ ما، وأي،والجوازم ثمانية عشر، وھي: لم، ولما، وألم، وألما، وJم اOمر والدعاء، و"J" في النھي وال
.ومتى، وأين، وأيان، وأنى، وحيثما، وكيفما، وإذاً في الشعر خاصة
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مرفوعات اOسماء

:المرفوعات سبعة، وھي
،الفاعل (1

،والمفعول الذي لم يسمَّ فاعله (2
،والمبتدأ (3

،وخبره (4
،وإسم (كان) وأخواتھا (5

،وخبر (إن) وأخواتھا (6
:والتابع للمرفوع، وھو أربعة أشياء (7

،أ- النعت
،ب- والعطف
،ج- والتوكيد

.د- والبدل

الفاعل

.الفاعل ھو: اYسم، المرفوع، المذكور قبله فعله

.وھو على قسمين: ظاھر، ومضمر

، ويقوم الزيدوَن، وقام الرجاُل، ويقوم الرجاُل،فالظاھر نحو قولك: قام زيٌد، ويقوم زيٌد، وقام الزيداِن، ويقوم الزيداِن، وقام الزيدوَن
ُت، وتقوم الھنوُد، وقام أخوَك، ويقوم أخوَك،وقامت ھنٌد، وتقوم ھنٌد، وقامت الھنداِن، وتقوم الھنداِن، وقامت الھنداُت، وتقوم الھندا

.وقام غ;مي، ويقوم غ;مي، وما أشبه ذلك

، وض رَب، وضربْت، وضربا، وضربتا، وضربوا،والمضمر اثنا عشر، نحو: "ضربُت، وضربنا، وضربَت، وضربتِ، وضربتما، وضربتْم، وضربتنَّ
."وضربَن

المفعول الذي لم يسم فاعله

.ھو: اYسم، المرفوع، الذي لم يذكر معه فاعله

،فإن كان الفعل ماضياً: ضم أوله وكسر ما قبل آخره

.وإن كان مضارعاً: ضم أوله وفتح ما قبل آخره

" و"يكرُم عمروٌ". والمضمر اثناوھو على قسمين: ظاھر، ومضمر؛ فالظاھر نحو قولك "ضرَب زيٌد" و"يضرُب زيٌد" و"أكرَم عمرُو
، وضرَب، وضرب ْت، وضربا، وضربوا، وضربَنعشر، نحو قولك "ضربُت، وضربنا، وضربَت، وضربتِ، وضربتما، وضربتْم، وضربتنَّ ".

المبتدأ والخبر

.المبتدأ: ھو اYسم المرفوع العاري عن عوامل اللفظية

وَن قائموَنوالخبر: ھو اYسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك "زيٌد قائٌم" و"زيداِن قائماِن" و"الزيد ".

.والمبتدأ قسمان: ظاھر، ومضمر

.فالظاھر ما تقدم ذكره

، وھَو، وھَي، ، نحو قولك "أنا قائٌم"والمضمر اثنا عشر، وھي: أنا، ونحُن، وأنَت، وأنتِ، وأنتما، وأنتْم، وأنتنَّ  وھما، وھْم، وھنَّ
.و"نحُن قائموَن" وما أشبه ذلك

.والخبر قسمان: مفرد؛ وغير مفرد

."فالمفرد نحو قولك "زيٌد قائٌم" و"زيداِن قائماِن" و"الزيدوَن قائموَن

نحو قولك: "زيٌد في الدارِ، وزيٌد عندَك،وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور، والظرف، والفعل مع فاعله، والمبتدأ مع خبره، 
."وزيٌد قاَم أبوُه، وزيٌد جاريتُه ذاھبٌة

العوامل الداخلة على المبتدإِ والخبر

:ھي ث;ثة أشياء
،كان وأخواتھا (1
،وإن وأخواتھا (2

متن اجرمية في النح http://privat.bahnhof.se/wb042294//Texter/arabic_ajurumiyyah_matn.html

3 of 6 11/17/2011 2:27 PM



.وظننت وأخواتھا (3

 وبات، وصار، وليس، وما زال،فأما كان وأخواتھا، فإنھا ترفع اYسم، وتنصب الخبر، وھي: كان، وأمسى، وأصبح، وأضحى، وظل،
بح، وأصبح؛ تقول: "كان يزيٌد قائماً،وما انفك، وما فتىء، وما برح، وما دام، وما تصرف منھا نحو: كان، ويكون، وكن، وأصبح، ويص

.وليس عمرو شاخصاً،" وما أشبه ذلك

قول: "إن زيداً قائٌم، وليت عمراًوأما إن وأخواتھا فإنھا تنصب اYسم وترفع الخبر، وھي إن، وأن، ولكن، وكأن، وليت، ولعل؛ ت
. ولعل للترجي والتوقعشاخٌص"، وما أشبه ذلك، ومعنى إن وأن للتوكيد، ولكن ل;ستدراك، وكأن لتشبيه، وليت للتمني،

 وزعمت، ورأيت، وعملت،وأما ظننت وأخواتھا تنصب المبتدأ والخبر على أنھما مفعوJن لھما، وھي: ظنت، وحسبت، وخلت،
. ذلكووجدت، واتخذت، وجعلت، وسمعت؛ تقول: "ظننت زيداً قائماً، ورأيت عمراً شاخصاً"، وما أشبه

النعت

ورأيُت زيداً العاقَل، ومررُت بزيٍد العاقِلالنعت: تابع للمنعوت في رفعه، ونصبه وخفضه، وتعريفه وتنكيره؛ تقول: قاَم زيٌد العاقُل،  .

لمبھم نحو: ھذا، وھذه، وھؤJء،والمعرفة خمسة أشياء: اYسم المضمر نحو: أنا وأنت، واYسم العلم نحو: زيٍد ومكَة، واYسم ا
.واYسم الذي فيه اOلف وال;م نحو: الرجُل والغ;ُم، وما أضيف إلى واحد من ھذه اOربعة

ل;م عليه، نحو الرجِلوالنكرة: كل إسم شائع في جنسه J يختص به واحد دون آخر، وتقريبه: كل ما صلح دخول اOلف وا
.والفرسِ

العطف

ض المواضعوحروف العطف عشرة، وھي: الواو، والفاء، وثم، وأو، وأم، وأما، وبل، وJ، ولكن، وحتى في بع .

، تقول: "قام زيٌدفإن عطفت بھا على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت
."وعمروٌ، ورأيت زيداً وعمراً، ومررت بزيٍد وعمروٍ، وزيٌد لم يقْم ولم يقعْد

التوكيد

.التوكيد: تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره

وأبصع، تقول: قام زيٌد نفسُه، ورأيُتويكون بألفاظ معلومة، وھي: النفس، والعين، وكل، وأجمع، وتوابع أجمع، وھي: أكتع، وأبتع، 
.القوَم كلھْم، ومررُت بالقوِم أجمعيَن

البدل

.إذا أبدل إسم من ‘سم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه

ط، نحو قولك: "قام زيٌد أخوَك،وھو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل اYشتمال، وبدل الغل
فرس فغلطت فأبدلت زيداً منهوأكلُت الرغيَف ثلثُه، ونفعني زيٌد علمُه، ورأيُت زيداً الفرَس"، أردت أن تقول: رأيت ال .

منصوبات اOسماء

مييز، والمستثنى، واسم J،المنصوبات خمسة عشر، وھي: المفعول به، والمصدر، وظرف الزمان، وظرف المكان، والحال، والت
بع للمنصوب، وھو أربعة أشياء: النعت،والمنادى، والمفعول من أجله، والمفعول معه، وخبر كان وأخواتھا، واسم إن وأخواتھا. والتا

.والعطف، والتوكيد، والبدل

المفعول به

.وھو: اYسم، المنصوب، الذي يقع عليه الفعل، نحو قولك: ضربُت زيداً، وركبُت الفرَس

.وھو قسمان: ظاھر، ومضمر

.فالظاھر ما تقدم ذكره

.والمضمر قسمان: متصل، ومنفصل

، َوَضَربَُه، َوَضَربََھا، َوَضَربَُھما،فالمتصل اثنا عشر، نحو قولك: َضَربَني، َوَضَربََنا، َوَضَربََك، َوَضَربَِك، َوَضَربَك َما، َوَضَربَُكْم، َوَضَرَبُكنَّ ُ
.َوَضَربَُھْم، َوَضَربَُھنَّ

، َوإِيَّاُه، َوإِيَّاَھا، َوإِيَّاُھَما، وَإِيَّاُھْم، َوإِيَّوالمنفصل اثنا عشر، نحو قولك: إِيَّاَي، َوإِيَّانَا، وَإِيَّاَك، وَإِيَّاِك، َوإِيَّاُكَما اُھنَّ، َوإِيَّاُكْم، َوإِيَّاُكنَّ .

المصدر

ًالمصدر ھو: اYسم، المنصوب، الذي يجيء ثالثاً في تصريف الفعل، نحو: َضَرَب َيضرُب َضْربا .

المفعول المطلق
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.وھو قسمان: لفظي ومعنوي فإن وافق لفظه لفظ فعله فھو لفظي، نحو: قتلته قت;ً

.وإن وافق معنى فعله دون لفظه فھو معنوي، نحو: جلسُت قعوداً، وقمُت وقوفاً، وما أشبه ذلك

ظرف الزمان وظرف المكان

اً، وغداً، وعتمة، وصبحاً، ومساء،ظرف الزمان ھو: إسم الزمان المنصوب بتقدير "في" نحو اليوم، والليلة، وغدوة، وبكرة، وسحر
.وأبدأ، وأمداً، وحيناً، ووقتاً، وما أشبه ذلك

وتحت، وعند، وإزاء، وحذاء، وتلفاء،وظرف المكان ھو: إسم المكان المنصوب بتقدير "في" نحو: أمام، وخلف، وقدام، ووراء، وفوق، 
.وثم، وھنا، وما أشبه ذلك

الحال

"ركبُت الفرَس مسرجاً" و "لقيُت عبد ِهللالحال ھو: اYسم، المنصوب، المفسر لما انبھم من الھيئات، نحو ذلك: "جاَء زيٌد راكباً" و 
.راكباً" وما أشبه ذلك

.وJ يكون الحال إJ نكرة، وJ يكون إJ بعد تمام الك;م، وJ يكون صاحبھا إJ معرفة

التمييز

 "تفقأَ بكٌر شحماً" و"طاَب محمٌد نفساً"التمييز ھو: اYسم، المنصوب، المفسر لما انبھم من الذوات، نحو قولك: "تصبَب زيٌد عرقاً"،
جھاًو"اشتريت عشريَن كتاباً" و"ملكُت تسعيَن نعجًة" و"زيٌد أكرُم منَك أباً" و"أجمُل منَك و ".

.وJ يكون إJ نكرة، وJ يكون إJ بعد تمام الك;م

اJستثناء

.حروف اJستثناء ثمانية، وھي: إJ، وغير، وِسوى، وُسوى، وسواء، وخ;، وعدا، وحاشا

 إJ عمراً" وإن كان الك;م منفياً تاماً جازفالمستثنى بإJ ينصب إذا كان الك;م تاماً موجباً، نحو: "قام القوم إJ زيداً" و"خرج الناس
 ناقصاً كان على حسب العوامل، نحو: "مافيه البدل والنصب على اJستثناء، نحو: "ما قام القوم إJ زيُد" و"إJ زيداً" وإن كان الك;م

."قام إJ زيٌد" و" ما ضربت إJ زيداً" و"ما مررت إJ بزيٍد

.والمستثنى بغير، وِسوى، وُسوى، وسواء، مجرور J غير

مراً وعمروٍ" و"حاشا يكراً وبكٍروالمستثنى بخ;، وعدا، وحاشا، يجوز نصبه وجره، نحو: "قام القوم خ; زيداً، وزيٍد" و"عدا ع ".

J

لدارِاعلم أن "J" تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر "J" نحو: "J رجَل في ا ".

."فإن لم تباشر وجب الرفع ووجب تكرار "J" نحو: "J في الداِر رجٌل وJ امرأٌة

ت قلت: "J رجٌل في الدارِ وJ امرأٌةفإن تكررت "J" جاز إعمالھا وإلغاؤھا، فإن شئت قلت: "J رجَل في الداِر وJ امرأًة" وإن شئ ".

المنادى

شبيه بالمضافالمنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصود، والنكرة غير المقصود، والمضاف، وال .

رجُلفأما المفرد العلم والنكرة المقصود فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو "يا زيُد" و"يا  ".

.والث;ثة الباقية منصوبة J غير

المفعول من أجله

روٍ" و"قصدتَك ابتغاَء معروفَكوھو: اYسم، المنصوب، الذي يذكر بياناً لسبب وقوع الفعل، نحو قولك: "قاَم زيٌد إج;Jً لعم ".

المفعول معه

" و"استوى الماُء والخشبَةوھو: اYسم، المنصوب، الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك: "جاَء اOميُر والجيَش ".

" وأخواتھا، فقد تقدم ذكرھما في المرفوعات، وكذلك ا لتوابع؛ فقد تقدمت ھناكوأما خبر "كاَن" وأخواتھا، واسم "إنَّ .

المخفوضات من اOسماء

.المخفوضات ث;ثة أنواع: مخفوض بالحرف، ومخفوض باYضافة، وتابع للمخفوض
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، والباء، والكاف،  وال;م، وبحرف القسم، وھي: الواو،فأما المخفوض بالحوف فھو: ما يخفض بِمْن، وإلى، وعن، وعلى، وفي، وُربَّ
، وبُمْذ، وُمْنَذ .والباء، والتاء، أو بواو ُربَّ

ر بال;ِم نحو "ُغ;َُموأما ما يخفض باYضافة، فنحو قولك: "ُغ;َُم َزْيٍد" وھو على قسمين: ما يقدر باJِم، وما ي قدر بمْن؛ فالذي ُيقدَّ
. أشبه ذلكَزيٍد" والذي يقدر بِِمْن، نحو "ثَْوُب َخزٍّ" و" بَاُب َساجٍ" و"َخاتَُم َحِديٍد"، وما

تم المتن بحمد هللا
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