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متن اآلجرمية في النح

ﻣﱳ ﺍﻵﺟﺮﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ
بسم ﷲ الرحمن الرحيم
قال المصنف :وھو أبو عبد ﷲ بن محمد بن داود الصنھاجي المعروف بابن آجروم ،المولود سنة  672اثنتين وسبعين وستمائة،
:والمتوفى في سنة  723ثالث وعشرين وسبعمائة من الھجرة النبوية  -رحمه ﷲ تعالى
أنواع الكالم
.الكالم :ھو اللفظ المركب ،المفيد بالوضع
.وأقسامه ثالثة :اسم ،وفعل ،وحرف جاء بمعنى
:فاالسم يعرف بـ
،الخفض )1
،والتنوين )2
،ودخول األلف والالم عليه )3
،حروف الخفض؛ وھي :من ،وإلى ،وعن ،وعلى ،وفي ،ورب ،والباء ،والكاف ،والالم )4
.وحروف القسم؛ وھي :الواو ،والباء ،والتاء )5
:والفعل يعرف بـ
،قد )1
،والسين )2
،وسوف )3
.وتاء التأنيث الساكنة )4
.والحرف ماال يصلح معه دليل اإلسم وال دليل الفعل
اإلعراب
.اإلعراب ھو :تغيير أواخر الكلم الختالف العوامل الداخلة عليھا لفظاً أو تقديراً
:وأقسامه أربعة
،رفع )1
،ونصب )2
،وخفض )3
.وجزم )4
.فلألسماء من ذلك الرفع ،والنصب ،والخفض ،وال جزم فيھا
.ولألفعال من ذلك الرفع ،والنصب ،والجزم ،وال خفض فيھا
معرفة عالمات اإلعراب :الرفع
.للرفع أربع عالمات :الضمة ،والواو ،واأللف ،والنون
فأما الضمة :فتكون عالمة للرفع في أربعة مواضع :في اإلسم المفرد ،وجمع التكسير ،وجمع المؤنث السالم ،والفعل المضارع
.الذي لم يتصل بآخره شيء
وأما الواو :فتكون عالمة الرفع في موضعين :في جمع المذكر السالم وفي األسماء الخمسة ،وھي :أبوك ،وأخوك ،وحموك،
.وفوك ،وذو مال
.وأما األلف :فتكون عالمة للرفع في تثنية األسماء خاصة
.وأما النون :فتكون عالمة للرفع في الفعل المضارع ،إذا اتصل به ضمير تثنية ،أو ضمير جمع ،أو ضمير المؤنثة المخاطبة
معرفة عالمات اإلعراب :النصب
.للنصب خمس عالمات :الفتحة ،واأللف ،والكسرة ،والياء ،وحذف النون
فأما الفتحة :فتكون عالمة للنصب في ثالثة مواضع :في اإلسم ،المفرد وجمع التكسير ،والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم
.يتصل بآخره شيء
.وأما األلف :فتكون عالمة للنصب في األسماء الخمسة ،نحو )رأيت أباك وأخاك( وما أشبه ذلك
.وأما الكسرة :فتكون عالمة للنصب في جمع المؤنث السالم
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.وأما الياء :فتكون عالمة للنصب في التثنية والجمع
.وأما حذف النون :فيكون عالمة للنصب في األفعال الخمسة التي رفعھا بثبات النون
معرفة عالمات اإلعراب :الخفض
.وللخفض ثالث عالمات :الكسرة ،والياء ،والفتحة
فأما الكسرة :فتكون عالمة للخفض في ثالثة مواضع :في اإلسم المفرد المنصرف ،وجمع التكسير المنصرف ،وفي جمع المؤنث
.السالم
.وأما الياء :فتكون عالمة للخفض في ثالثة مواضع :في األسماء الخمسة ،وفي التثنية ،والجمع
.وأما الفتحة :فتكون عالمة للخفض في اإلسم الذي ال ينصرف
معرفة عالمات اإلعراب :الجزم
.للجزم عالمتان :السكون ،والحذف
.فأما السكون :فيكون عالمة للجزم في الفعل المضارع الصحيح اآلخر
.وأما الحذف :فيكون عالمة للجزم في الفعل المضارع المعتل اآلخر ،وفي األفعال الخمسة التي رفعھا بثبات النون
المعربات
:المعربات قسمان
،قسم يعرب بالحركات )1
.وقسم يعرب بالحروف )2
المعربات بالحركات
:الذي يعرب بالحركات أربعة أشياء
.اإلسم المفرد ،وجمع التكسير ،وجمع المؤنث السالم ،والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء
.وكلھا ترفع بالضمة ،وتنصب بالفتحة ،وتخفض بالكسرة ،وتجزم بالسكون
وخرج عن ذلك ثالثة أشياء :جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة ،واالسم الذي ال ينصرف يخفض بالفتحة ،والفعل المضارع
.المعتل اآلخر يجزم بحذف آخره
المعربات بالحروف
الذي يعرب بالحروف أربعة أنواع :التثنية ،وجمع المذكر السالم ،واألسماء الخمسة ،واألفعال الخمسة ،وھي :يفعالن ،وتفعالن،
.ويفعلون ،وتفعلون ،وتفعلين
.فأما التثنية :فترفع باأللف ،وتنصب وتخفض بالياء
.وأما جمع المذكر السالم :فيرفع بالواو ،وينصب ويخفض بالياء
.وأما األسماء الخمسة :فترفع بالواو ،وتنصب باأللف ،وتخفض بالياء
.وأما األفعال الخمسة :فترفع بالنون ،وتنصب وتجزم بحذفھا
األفعال
.األفعال ثالثة :ماض ،ومضارع ،وأمره ،نحو؛ ضرب ،ويضرب ،واضرب
.فالماضي :مفتوح اآلخر أبداً
.واألمر :مجزوم أبداً
.والمضارع :ما كان في أوله إحدى الزوائد األربع التي يجمعھا قولك "أنيت" وھو مرفوع أبداًن حتى يدخل عليه ناصب أو جازم
.فالنواصب عشرة ،وھي :أن ،ولن ،وإذن ،وكي ،والم كي ،والم الجحود ،وحتى ،والجواب بالفاء والواو ،وأو
والجوازم ثمانية عشر ،وھي :لم ،ولما ،وألم ،وألما ،والم األمر والدعاء ،و"ال" في النھي والدعاء ،وإن ،وما ومھما ،وإذ ما ،وأي،
.ومتى ،وأين ،وأيان ،وأنى ،وحيثما ،وكيفما ،وإذاً في الشعر خاصة
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مرفوعات األسماء
:المرفوعات سبعة ،وھي
،الفاعل )1
م فاعله )2
،والمفعول الذي لم يس ﱠ
،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 :اإلسم ،المرفوع ،المذكور قبله فعله
.وھو على قسمين :ظاھر ،ومضمر
الرجال،
الرجال ،ويقوم
زيد ،وقام الزيدانِ ،ويقوم الزيدانِ ،وقام الزيدونَ  ،ويقوم الزيدونَ ،وقام
زيد ،ويقوم ٌ
فالظاھر نحو قولك :قام ٌ
ُ
ُ
ك،
وقامت ھن ٌد ،وتقوم ھن ٌد ،وقامت الھندانِ ،وتقوم الھندانِ ،وقامت
ك ،ويقوم أخو َ
ت ،وتقوم الھنو ُد ،وقام أخو َ
الھندات ،وتقوم الھندا ُ
ُ
.وقام غالمي ،ويقوم غالمي ،وما أشبه ذلك
وضربت ،وضربا ،وضربتا ،وضربوا،
رب،
وضربتم،
وضربت ،وضربتِ ،وضربتما،
"ضربت ،وضربنا،
والمضمر اثنا عشر ،نحو:
َ
ْ
وضربتن ،وض َ
ْ
ﱠ
ُ
".وضربن
َ
المفعول الذي لم يسم فاعله
.ھو :اإلسم ،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
عمرو" .والمضمر اثنا
و"يكرم
عمرو"
م
زيد"
وھو على قسمين :ظاھر ،ومضمر؛ فالظاھر نحو قولك
زيد" و"أكر َ
َ
ٌ
و"يضرب ٌ
"ضرب ٌ
ُ
ُ
ُ
وضربن
ت ،وضربا ،وضربوا،
وضربتن،
وضربتم،
وضربت ،وضربتِ ،وضربتما،
"ضربت ،وضربنا،
".عشر ،نحو قولك
َ
وضرب ،وضرب ْ
َ
َ
ْ
ﱠ
ُ
المبتدأ والخبر
.المبتدأ :ھو اإلسم المرفوع العاري عن عوامل اللفظية
ن قائمانِ" و"الزيد ونَ قائمونَ
م" و"زيدا ِ
".والخبر :ھو اإلسم المرفوع المسند إليه ،نحو قولك "زي ٌد قائ ٌ
.والمبتدأ قسمان :ظاھر ،ومضمر
.فالظاھر ما تقدم ذكره
م"
وھم،
وھي ،وھما،
وأنتن ،وھ َو،
وأنتم،
وأنت ،وأنتِ ،وأنتما،
ونحن،
والمضمر اثنا عشر ،وھي :أنا،
َ
َ
ﱠ
ْ
ﱠ
ْ
وھن ،نحو قولك "أنا قائ ٌ
ُ
.و"نحن قائمونَ " وما أشبه ذلك
ُ
.والخبر قسمان :مفرد؛ وغير مفرد
ن قائمانِ" و"الزيدونَ قائمونَ
م" و"زيدا ِ
".فالمفرد نحو قولك "زي ٌد قائ ٌ
ك،
وغير المفرد أربعة أشياء :الجار والمجرور ،والظرف ،والفعل مع فاعله ،والمبتدأ مع خبره ،نحو قولك" :زي ٌد في الدارِ ،وزي ٌد عند َ
ة
م أبو ُه ،وزي ٌد
جاريته ذاھب ٌ
".وزي ٌد قا َ
ُ
العوامل الداخلة على المبتدإِ والخبر
:ھي ثالثة أشياء
،كان وأخواتھا )1
،وإن وأخواتھا )2
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.وظننت وأخواتھا )3
فأما كان وأخواتھا ،فإنھا ترفع اإلسم ،وتنصب الخبر ،وھي :كان ،وأمسى ،وأصبح ،وأضحى ،وظل ،وبات ،وصار ،وليس ،وما زال،
وما انفك ،وما فتىء ،وما برح ،وما دام ،وما تصرف منھا نحو :كان ،ويكون ،وكن ،وأصبح ،ويصبح ،وأصبح؛ تقول" :كان يزي ٌد قائماً،
.وليس عمرو شاخصاً "،وما أشبه ذلك
م ،وليت عمراً
وأما إن وأخواتھا فإنھا تنصب اإلسم وترفع الخبر ،وھي إن ،وأن ،ولكن ،وكأن ،وليت ،ولعل؛ تقول" :إن زيداً قائ ٌ
شاخص" ،وما أشبه ذلك ،ومعنى إن وأن للتوكيد ،ولكن لالستدراك ،وكأن لتشبيه ،وليت للتمني ،ولعل للترجي والتوقع
.
ٌ
وأما ظننت وأخواتھا تنصب المبتدأ والخبر على أنھما مفعوالن لھما ،وھي :ظنت ،وحسبت ،وخلت ،وزعمت ،ورأيت ،وعملت،
.ووجدت ،واتخذت ،وجعلت ،وسمعت؛ تقول" :ظننت زيداً قائماً ،ورأيت عمراً شاخصاً" ،وما أشبه ذلك
النعت
العاقل
ومررت بزي ٍد
ل،
العاقل،
م زي ٌد
ورأيت زيداً العاق َ
.النعت :تابع للمنعوت في رفعه ،ونصبه وخفضه ،وتعريفه وتنكيره؛ تقول :قا َ
ُ
ُ
ُ
ِ
والمعرفة خمسة أشياء :اإلسم المضمر نحو :أنا وأنت ،واإلسم العلم نحو :زي ٍد ومكةَ ،واإلسم المبھم نحو :ھذا ،وھذه ،وھؤالء،
والغالم ،وما أضيف إلى واحد من ھذه األربعة
ل
ُ
.واإلسم الذي فيه األلف والالم نحو :الرج ُ
الرجل
والنكرة :كل إسم شائع في جنسه ال يختص به واحد دون آخر ،وتقريبه :كل ما صلح دخول األلف والالم عليه ،نحو
ِ
.والفرسِ
العطف
.وحروف العطف عشرة ،وھي :الواو ،والفاء ،وثم ،وأو ،وأم ،وأما ،وبل ،وال ،ولكن ،وحتى في بعض المواضع
زيد
فإن عطفت بھا على مرفوع رفعت ،أو على منصوب نصبت ،أو على مخفوض خفضت ،أو على مجزوم جزمت ،تقول" :قام ٌ
يقعد
يقم ولم
وزيد لم
وعمرو،
".وعمرو ،ورأيت زيداً وعمراً ،ومررت بزي ٍد
ْ
ْ
ٌ
ٌ
ٍ
التوكيد
.التوكيد :تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره
ورأيت
نفسه،
زيد
ُ
ُ
ويكون بألفاظ معلومة ،وھي :النفس ،والعين ،وكل ،وأجمع ،وتوابع أجمع ،وھي :أكتع ،وأبتع ،وأبصع ،تقول :قام ٌ
أجمعين
ومررت بالقو ِم
كلھم،
م
َ
.القو َ
ْ
ُ
البدل
.إذا أبدل إسم من ‘سم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه
ك،
زيد أخو َ
وھو على أربعة أقسام :بدل الشيء من الشيء ،وبدل البعض من الكل ،وبدل اإلشتمال ،وبدل الغلط ،نحو قولك" :قام ٌ
ورأيت زيداً
الفرس" ،أردت أن تقول :رأيت الفرس فغلطت فأبدلت زيداً منه
زيد علم ُه،
الرغيف
وأكلت
.
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ثلثه ،ونفعني ٌ
منصوبات األسماء
المنصوبات خمسة عشر ،وھي :المفعول به ،والمصدر ،وظرف الزمان ،وظرف المكان ،والحال ،والتمييز ،والمستثنى ،واسم ال،
والمنادى ،والمفعول من أجله ،والمفعول معه ،وخبر كان وأخواتھا ،واسم إن وأخواتھا .والتابع للمنصوب ،وھو أربعة أشياء :النعت،
.والعطف ،والتوكيد ،والبدل
المفعول به
الفرس
وركبت
ضربت زيداً،
.وھو :اإلسم ،المنصوب ،الذي يقع عليه الفعل ،نحو قولك:
َ
ُ
ُ
.وھو قسمان :ظاھر ،ومضمر
.فالظاھر ما تقدم ذكره
.والمضمر قسمان :متصل ،ومنفصل
ض َربَ ُھما،
ض َربَ َھاَ ،و َ
ض َر َب ُهَ ،و َ
ُنَ ،و َ
ُمَ ،و َ
ماَ ،و َ
ض َر َبكَِ ،و َ
كَ ،و َ
ض َربَ َناَ ،و َ
ض َربَنيَ ،و َ
فالمتصل اثنا عشر ،نحو قولكَ :
ض َربَ ُك َ
ض َر َب َ
ض َر َبك ﱠ
ض َربَك ْ
ن
مَ ،و َ
َ .و َ
ض َربَ ُھ ﱠ
ض َر َب ُھ ْ
ن
ُنَ ،وإِيﱠا ُهَ ،وإِيﱠا َ
اھ َ
كَ ،وإِيﱠاكَِ ،وإِيﱠا ُك َ
ايَ ،وإِيﱠانَاَ ،وإِيﱠا َ
.والمنفصل اثنا عشر ،نحو قولك :إِيﱠ َ
اھ ﱠ
مَ ،وإِيﱠ ُ
اھ ْ
ماَ ،وإِيﱠ ُ
ھاَ ،وإِيﱠ ُ
ُمَ ،وإِيﱠاك ﱠ
ماَ ،وإِيﱠاك ْ
المصدر
ض ْرباً
ب َي
ضرب َ
.المصدر ھو :اإلسم ،المنصوب ،الذي يجيء ثالثاً في تصريف الفعل ،نحوَ :
ض َر َ
ُ
المفعول المطلق
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.وھو قسمان :لفظي ومعنوي فإن وافق لفظه لفظ فعله فھو لفظي ،نحو :قتلته قتال ً
وقمت وقوفاً ،وما أشبه ذلك
جلست قعوداً،
.وإن وافق معنى فعله دون لفظه فھو معنوي ،نحو:
ُ
ُ
ظرف الزمان وظرف المكان
ظرف الزمان ھو :إسم الزمان المنصوب بتقدير "في" نحو اليوم ،والليلة ،وغدوة ،وبكرة ،وسحراً ،وغداً ،وعتمة ،وصبحاً ،ومساء،
.وأبدأ ،وأمداً ،وحيناً ،ووقتاً ،وما أشبه ذلك
وظرف المكان ھو :إسم المكان المنصوب بتقدير "في" نحو :أمام ،وخلف ،وقدام ،ووراء ،وفوق ،وتحت ،وعند ،وإزاء ،وحذاء ،وتلفاء،
.وثم ،وھنا ،وما أشبه ذلك
الحال
"لقيت عبد ِ
ﷲ
الفرس مسرجاً" و
"ركبت
زيد راكباً" و
َ
ُ
ُ
الحال ھو :اإلسم ،المنصوب ،المفسر لما انبھم من الھيئات ،نحو ذلك" :جا َء ٌ
.راكباً" وما أشبه ذلك
.وال يكون الحال إال نكرة ،وال يكون إال بعد تمام الكالم ،وال يكون صاحبھا إال معرفة
التمييز
"تصبب زي ٌد عرقاً"" ،تفقأَ
و"طاب محم ٌد نفساً"
بكر شحماً"
التمييز ھو :اإلسم ،المنصوب ،المفسر لما انبھم من الذوات ،نحو قولك:
َ
َ
ٌ
ك وجھاً
ك أباً"
و"زيد
تسعين نعجةً"
و"ملكت
عشرين كتاباً"
".و"اشتريت
و"أجمل من َ
أكرم من َ
َ
َ
ُ
ٌ
ُ
ُ
.وال يكون إال نكرة ،وال يكون إال بعد تمام الكالم
االستثناء
وسوى ،وسواء ،وخال ،وعدا ،وحاشا
.حروف االستثناء ثمانية ،وھي :إال ،وغير ،وسِوى،
ُ
فالمستثنى بإال ينصب إذا كان الكالم تاماً موجباً ،نحو" :قام القوم إال زيداً" و"خرج الناس إال عمراً" وإن كان الكالم منفياً تاماً جاز
زيد" و"إال زيداً" وإن كان الكالم ناقصاً كان على حسب العوامل ،نحو" :ما
فيه البدل والنصب على االستثناء ،نحو" :ما قام القوم إال ُ
".قام إال زي ٌد" و" ما ضربت إال زيداً" و"ما مررت إال بزي ٍد
وسوى ،وسواء ،مجرور ال غير
.والمستثنى بغير ،وسِوى،
ُ
وعمرو" و"حاشا يكراً
".والمستثنى بخال ،وعدا ،وحاشا ،يجوز نصبه وجره ،نحو" :قام القوم خال زيداً ،وزي ٍد" و"عدا عمراً
وبكر
ٍ
ٍ
ال
لدار
".اعلم أن "ال" تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر "ال" نحو" :ال رج َ
ل في ا ِ
رجل وال امرأ ٌة
الدار
".فإن لم تباشر وجب الرفع ووجب تكرار "ال" نحو" :ال في
ٌ
ِ
الدار وال امرأ ٌة
ل في
ل في
".فإن تكررت "ال" جاز إعمالھا وإلغاؤھا ،فإن شئت قلت" :ال رج َ
الدار وال امرأةً" وإن شئت قلت" :ال رج ٌ
ِ
ِ
المنادى
.المنادى خمسة أنواع :المفرد العلم ،والنكرة المقصود ،والنكرة غير المقصود ،والمضاف ،والشبيه بالمضاف
ل
زيد" و"يا رج ُ
".فأما المفرد العلم والنكرة المقصود فيبنيان على الضم من غير تنوين ،نحو "يا ُ
.والثالثة الباقية منصوبة ال غير
المفعول من أجله
ك
ك ابتغا َء معروف َ
رو" و"قصدت َ
".وھو :اإلسم ،المنصوب ،الذي يذكر بياناً لسبب وقوع الفعل ،نحو قولك" :قا َ
م ٌ
زيد إجالال ً لعم ٍ
المفعول معه
والجيش" و"استوى الما ُء والخشب َة
األمير
".وھو :اإلسم ،المنصوب ،الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل ،نحو قولك" :جا َء
َ
ُ
.وأما خبر "كانَ " وأخواتھا ،واسم "إنﱠ " وأخواتھا ،فقد تقدم ذكرھما في المرفوعات ،وكذلك التوابع؛ فقد تقدمت ھناك
المخفوضات من األسماء
.المخفوضات ثالثة أنواع :مخفوض بالحرف ،ومخفوض باإلضافة ،وتابع للمخفوض
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متن اآلجرمية في النح

ب ،والباء ،والكاف ،والالم ،وبحرف القسم ،وھي :الواو،
فأما المخفوض بالحوف فھو :ما يخفض بم ْ
ور ﱠ
ِن ،وإلى ،وعن ،وعلى ،وفيُ ،
وم ْن َذ
ب،
.والباء ،والتاء ،أو بواو ُر ﱠ
وبمذُْ ،
ُ
"غال َُم
"غال َ ُم َز ْي ٍد" وھو على قسمين :ما يقدر باال ِم ،وما يقدر
بمن؛ فالذي ُيق ﱠدر بالال ِم نحو ُ
وأما ما يخفض باإلضافة ،فنحو قولكُ :
ْ
حدِي ٍد" ،وما أشبه ذلك
ساجٍ" و" َ
ب َ
م َ
اب َ
َ .زي ٍد" والذي يقدر بِم ْ
خاتَ ُ
خ ٍزّ" و" َب ُ
ِن ،نحو "ثَ ْو ُ
تم المتن بحمد ﷲ
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