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 . برواية حفص عن عاصم، فهو )ق(وضع أمامه لم يما ) ١(



























)١(

للبيد بن ربيعة، وإنما أوردناه يف هذا الكشاف؛ ألن المصنف  هذا القول هو جزء من بيت) ١(
 . أورده كأنه قول نثري











 
 ١٨٣، ٥٠ البصرة
 ١٩٩ الشرى
 ١٣٠ ضرغد
 ١٨٣، ٥٠ الكوفة

 ٢٥١ مكة المكرمة
 

، ٩٢، ٨١، ٥٨، ٥٦، ٣٧ »مسائل الخالف بين البصريين والكوفيين«
٢٣٦، ٢٢٣، ١٢٥ 

 ٣٩ »األسمى يف شرح األسماء«
 ١١٣ الكتاب

 

 . ٢٧٠، ٢٣٧، ٩٢، ٢٠: االبتداء بالساكن -
، ١٣٣ -١٣٠، ١١٨: االتســــاع أو التوســــع -

٢٦١. 
 .٢٠٨: اتصال الشيء بالشيء -
 .٢٤٩، ١٧٨: االتفاق يف المعنى -
 .٢٥٤، ٥٢: اجتماع األمثال -
: ن مـن جـنس واحـدين متحركيحرفاجتماع  -

٢٨٣، ٢٤٢. 
 .٢٧٧، ٢٤٣: اجتماع ضمتين -

: ث، أو مـا يف حكمهمــااجتمـاع عالمتـي تأنيـ -
٢٥٢، ٢٥١، ٢١٦، ٢١٤، ١٥٦، ٥٠ . 

 .١٦٣: اجتماع عالمتي تعريف -
 .٢٧٧: اجتماع فتحتين -
، ٢٥٥، ٢٥٣، ٢٤٣: اجتمـــــــاع كســـــــرتين -

٢٧٧. 
: اجتماع الواو واليـاء وسـكون السـابق منهمـا -
٦، ٥. 
 .٢٨٧، ١٨٦، ١٦٣: اإلجحاف بالكلمة -



: البـدن إجراء األلوان والِخَلق ُمجرى أعضاء -
٩٣. 

 .٢٤٧: إجراء التصغير ُمجرى التكسير -
ــراء الجمــع ُمجــرى االســم األعجمــي - : إج

٢١٧. 
 .١٣٨: إجراء الحال ُمجرى الصفة للفعل -
 .٨٥: إجراء الكالم ُمجرى األمثال -
: إجـــراء المؤنـــث الثالثـــي ُمجـــرى المـــذكر -

٢٤٩. 
يف لغـــة أهـــل » لـــيس«ُمجـــرى » مـــا«إجـــراء  -

 . ١٠٠: الحجاز
، ٤٨: راء مــن ال يعقـل ُمجــرى مـن يعقــلإجـ -
٤٩. 

: إجراء همزة التأنيث ُمجرى الهمزة األصـلية -
٢٥٥. 

 .٣٥، ٣٣: إجراء الوقف ُمجرى الوصل -
 .٢٣٢، ٢٣٠، ٢٢٧: االختصاص -
: إذا اســـتعمل األصـــل لـــم يســـتعمل الفـــرع -

٢٣١ . 
 .١٢٤، ٨٧، ١٥: االستغناء -
 .٩٥، ٨٧: االستقالل -
 .٢٤٤، ٢٤٠ ،٢٣٠، ٩٠ :شرتكاال -
 الضرورة= االضطرار -
 التشاكل= االطراد -
 .١٧٣: اإلظهار -

، ٣٥، ٣٢، ٢٨، ٢٧، ٧، ٦: التقــاء الســاكنين -
٢٨٠، ٢٦٨، ٢٥٤، ٢٥٣، ١٩٠، ٥١، ٣٦ ،
٢٨٩. 

 .٢١٦، ٢١٤: األلف والنون الزائدتان -
 . ٢٦٥، ٢٣٧، ٧١، ٣٥: أمن اللبس -
، ١٩٢، ١٧٦: انحطــاط الفــرع عــن األصــل -

١٩٣. 
، ٨٢، ٧٠، ٤١، ٤٠: إليجـــاز واالختصــــارا -

٢٦٣، ٢٦٢، ١٣٣. 
 .٣٨٨، ١١٩، ٥٠، ٤٦: البدل -
 .١٤٧: البدل يف اإليجاب يؤدي إلى محال -
 .١٦٢: البقاء على األصل -
 .٧٤: بقاء الفعل غير مسند إلى شيء -
 .٢٤٩، ٧٥: التأكيد -
 .٢١٦، ٢١٤: التأنيث -
 . ٢٦٥، ٢٥٣، ٢٥٢، ١٦٨: تأنيس التغيير -
 .٢٣٥، ٤٩: التخصيص -
ــــف - ، ١١٩، ٨٥، ٨٢، ٨٠، ٦٥، ٦١: التخفي

٢٣٠، ٢٢١، ١٦٩، ١٦٨، ١٦٥، ١٣٣ ،
٢٥٥، ٢٥٣، ٢٥٢، ٢٤٥، ٢٤٣، ٢٣٢ ،
٢٧٤، ٢٥٨ . 

 .٢١٤: الرتكيب -
: الشــيء بالشــيء اذا كــان منــه بســببتســمية  -
١٠. 

 .٢٥٧: التسوية بين الشيئين -



 .٢٧٥، ١٧٦، ١٦١، ١٢٦: التشاكل -
، ١١٠، ١٠٤، ١٠٣، ٩٧، ٥٣: التشــــــــــــبيه -

٢٥١، ١٥٨، ١٤٧، ١٤٣، ١٢٨، ١١١. 
ن معنـــــى الحـــــرف - ، ٧٤، ٢٨ -٢٦: تضــــمُّ

١٨٩، ١٧٧، ١٧٥، ١٥٦، ١٥٣، ١٢٨ ،
٢٦٣، ٢٤١، ٢٣٨. 

ن معنى  -  . ٨٩: »ليس«تضمُّ
 .٢١٦، ٢١٤، ١٩٩، ١٩٨: التعريف -
 .٢١٤، ١١٦: التعلق بالشيء -
ــــــــــويض - ، ١٠٠، ٥١، ٤٩، ٢٧، ٧، ٥: التع

٢٥٥، ٢٤٥، ١٨٥، ١٦٥ ،١٦٤، ١٥٧ ،
٢٧٠. 

 . ٤٨: تغليب العاقل على غير العاقل -
 .٤٨: تغليب المذكر على المؤنث -
 .٣١٧: تغيير الحكم عند تغيير الباب -
 .٢١٩، ١٦٠، ٤٨: التفضيل -
 .٥١: التقاص -
، ١٣٩، ١٢٢، ١٠٩، ٧٨، ٦١، ١٣: التقــدير -

١٩٥، ١٧٨، ١٧٥، ١٥١، ١٤٥. 
 .١٠٩ :تقديم صفة النكرة عليها -
 .٢٥١، ١٥٠، ٢٧: التقوية والتوطيد -
 .٢٨٠: تشويه الخلق -
 . ٢٦٠، ١٥٧، ٧٣: التنبيه على األصل -
 .   ٢٤٩، ٩٧: التنبيه على األصل المرتوك -
 .٤٩: التنبيه على مخالفة األصل -

منزلة االسم الذي قـد » امرأة«و» امرئ«تنزل  -
 .٢٧٠: حذف منه الالم

ل االسم المـرخم من - زلـة اسـم لـم يحـذف تنزُّ
 .١٧٢: منه شيء

ل - االســم الموصــول والفعــل والفاعـــل  تنــزُّ
 .٢٥٨: والمفعول بمنزلة شيء واحد

ــة بعــض كلمــة - ل أســماء الصــالت منزل ــزُّ : تن
٢٦٠ . 

ــة حــرف مــن نفــس  - ل ألــف التأنيــث منزل تنــزُّ
 .٥١، ٥٠: الكلمة

ل- : تاء التأنيث منزلـة اسـم ضـم إلـى اسـم تنزُّ
٢٥٢. 

ل -  .٢٣٩: منزلة الحركة »الراء« تكرير يفال تنزُّ
ل الجمع منزلة ما جمع مرتين -  .٢١٧: تنزُّ
ل المعتل منزلة الصحيح -  .٣٤: تنزُّ
ل  - : هاء التأنيث منزلة اسـم ضـم إلـى اسـمتنزُّ

١٦٩. 
ل الجار والمجرور منزلة الشيء الواحـد - : تنزُّ

١٥٤. 
ل الجمع منزلة الواحد -  .٢٥٦: تنزُّ
ل  - : منزلة المصـدر» ما«مع » عدا«و» خال«تنزُّ

١٥١. 
ل الخرب إذا كان صفة منزلة الفعل -  .٥٩: تنزُّ
ل الفاعــل منزلــة الجــزء مــن الفعــل - ، ٦٤: تنــزُّ
٦٦. 



ل - المضاف والمضـاف إليـه منزلـة الشـيء  تنزُّ
 .٢٢٧، ١٧٤، ١٧٣: الواحد

ل - يف الفـرق  النسب منزلة تاء التأنيث »ياء« تنزُّ
 .٢٥٢: بين الواحد والجمع

 .٢٨٣، ٢٤٢، ٨٤، ٧٠: توالي األجناس -
: بالجمــلالمعــارف توصــل إلــى وصــف ال -

٢٥٧. 
ــى الوصــف بال - ــاسأســماء توصــل إل : األجن

٢٥٩، ٢٥٨. 
ــف والــالمال - ــه األل ــا في ــداء م ــى ن : توصــل إل

٢٥٩، ٢٥٨، ١٦٣. 
 . ٣٦: التوطئة -
ـــــل - ، ٨٥، ٨٤، ٧٣، ٥١، ٤٧، ٣٥، ٣٢: الثق
٢٢٣، ٢٢١، ٢١٩، ١٦٩، ١٥٥، ١٢٦، ٩٢ ،
٢٥٥، ٢٥٣، ٢٤٥، ٢٤٢ -٢٤٠، ٢٣١ ،
٢٨٠، ٢٧٦، ٢٧٤، ٢٧٢   . 

، ٨٥: الجرى على أصول العرب يف كالمهم -
٢٤٩ . 

: ثــالث كلمــات بمنزلــة كلمــة واحــدة جعــُل  -
١٧٨، ١٧٧. 

 .٢٥٩، ٢٥٨، ١٩٤: الجمع بين المتضادين -
 .٢٥٤: الحركة قد تنزل منزلة الحرف -
 .٧٢: حذف ما لم يجز حذفه -
: علــــى الجمــــع) ١٠ -٣(األعــــداد  حمــــل -

١٥٥. 

 .٢٤٨، ٢٤٧: حمل التصغير على التكسير -
الحمل على األخف أولى مـن الحمـل علـى  -

 .٤٣: األثقل
ــل علــى األصــل - ، ٥٢، ٢٢، ٢٠، ١٤: الحم

٢٨١، ٢٨٠، ٢٢٢. 
 .١٥٦، ٤٣: الحمل على األقرب -
 .٢٧٣: الحمل على األكثر -
: يـرهالحمل على األلـزم للشـيء أولـى مـن غ -
٤٢. 

 .٢٣٣: الحمل على الجوار -
ــــل علــــى الضــــد - ، ١٥٤، ١٥٣، ٢٦: الحم

٢٦٠، ٢٣٠، ٢٢١، ١٧٥   ، 
ــــبيه - ــــى الش ، ١٠٧، ١٠٤، ٢٢: الحمــــل عل

٢١٥، ١٨٦، ١٥٩، ١٥٨، ١٣٨، ١١٧ ،
٢٤٧، ٢٢٧، ٢٢٥. 

ــان بمنزلتــه - ــا ك ــى م ــيء عل ــل الش ، ٧٥: حم
١٤٢، ١٣٨، ١٢٩، ١٢٤، ١٢٢، ١١٨ ،
١٧٨، ١٦٧، ١٧٢، ١٦٩، ١٥١، ١٥٠ ،
٢٥٦، ٢٥٤، ٢٥٢، ٢٤٤، ٢١٨، ٢١٠ ،
٢٧٠، ٢٦٠، ٢٥٨. 

 .٢٠٦، ١٧٦، ١٦١: الحمل على اللفظ -
 .٧: الحمل على المضارع -
  .٣٥: حمل المعتل على الصحيح -
 .٢٤١، ٢٣٩: الحمل على المعنى -
 . ٢٠٦، ١٧٦، ١٦١: الحمل على الموضع -



ــــر - ــــى النظي ، ١٥٣، ١٣١، ٢٦: الحمــــل عل
٢٦٠، ٢٣٠، ٢٢١، ١٧٥. 

 الحمل على الضد= الحمل على النقيض -
 .١٢٧: حمل النوع على جنسه -
ــــة - ، ٥٠، ٤٧، ٤٣، ٣٥، ٣٢، ٣٠، ٢٧: الخف
١٧٥، ١٦٨، ١٦٥، ١٥٧ -١٥٥، ٩٢، ٥١ ،
٢٤٢، ٢٤١، ٢٣٩، ٢٣١، ٢٢٤، ٢١٩ ،
٢٧٩، ٢٧٤ -٢٧٢، ٢٥٦، ٢٤٨، ٢٤٤. 

 .٤٥: الداللة على التأنيث -
 .٤٥: الداللة على التثنية -
 .٢٠٢: اللة على الجمعالد -
، ١٨٨، ١٨٥: داللة الحال علـى المحـذوف -

١٩٣. 
 .١٠: الداللة على الفعل الحقيقي -
 .٨٩: الداللة على المعنى المراد -
 .١٥٧: الداللة على األصل -
 . ١٦٥، ١١٩، ٧٢: الداللة على المحذوف -
، ١٠٨: الداللـــة علـــى مـــا يســـتحقه الشـــيء -

١٤٨. 
 .٣٢: ى المحذوفداللة ما يف اللفظ عل -
 .٤٢: داللة الياء على الجر -
 .٩٧: الرجوع إلى األصل المرتوك -
 . ٣٥، ٧: األلف وسكون التنوين سكون -
 التشاكل= سير الباب على َسنن واحد -
، ٢٦، ٢٤ -٢٢، ٢١: الشــــبه أو المضــــارعة -

٩٠، ٦٣، ٥٧، ٥٢، ٤٥، ٤١، ٣٧، ٣١، ٣٠ ،
١٠٧، ١٠٤، ١٠٣، ١٠٠، ٩٨ -٩٦، ٩١ ،
١٤٥، ١٤٣، ١٢٩، ١١١، ١١٠، ١٠٨ ،
١٨٦، ١٨٥، ١٧٨، ١٧٦، ١٦١، ١٦٠ ،
٢٢٢، ٢١٩، ٢١٧ -٢١٤، ٢٠١، ١٩٤ ،
٢٣٤، ٢٣٠، ٢٢٨، ٢٢٧، ٢٢٥، ٢٢٣ ،
٢٧٢، ٢٦٠، ٢٥٢، ٢٤٩، ٢٤٦، ٢٣٨   . 

، ٤٢، ٢٢، ٢١، ٢٠: شـــبه الشـــيء باألصـــل -
٢١٥. 

 . ٢١٤: شبه الشيء بالفرع -
ـــــــــــــذوذ - ، ١٧٤، ١٢٣، ٩٦، ٨٠، ١٣: الش

٢٨٨، ٢٦٦، ٢٤٩، ٢٣٩ ،٢٠٣، ١٨٦ ،
٢٨٩. 

، ٩٧، ٤٢ -٣٩: الضـــــرورة أو االضـــــطرار -
٢٢٢، ٢٠٠، ١٨٥، ١٧٠، ١٦٧، ١٦٤ ،
٢٦٦، ٢٤٢، ٢٣٧. 

 .١٨٦: طرف الشيء ال يكون من غيره -
، ٢٤٨، ٢٤٧، ٢٤٥، ٢٣٢، ٢٣٠: الطــــــول -

٢٥٤. 
 .٢١٤: العجمة -
 .٢١٤: العدل -
ن معنى الحرف -  .١٧٧، ١٢٨: عدم تضمُّ
، ١٦٢، ١٠٨، ٢٣: و بعـــــُدهعـــــدم الشـــــبه أ -

٢١٨. 
 .٢٠٨: عدم ظهور العامل -



 .٢٣٨: عدم نطق العرب بالكلمة -
ـــــر - ـــــدم النظي ، ٢٢٥، ٢١٧، ١٧٨، ١٧٧: ع

٢٨٢، ٢٨١. 
ــــــــــرق - ، ١١١، ٩٤، ٦٤، ٦٣، ٤٦، ٣١: الف

٢٦٨، ٢٤٨، ٢٤١، ٢٠٤، ١٥٥، ١٥٣ . 
 .٩٢، ٢٠: الُقرب من األصل -
 .٦٢: القياس -
 .٢١٦، ٢١٥: قيام علة مقام علتين -
 .٢٢٣، ٢٥: القيام مقام االسم -
 .٢١٨، ١٦٢: القيام مقام التنوين -
 .٢٣٢، ١٥٦: القيام مقام الحرف -
 .٢٦٤: القيام مقام الصفة -
 .٢٧٨، ١٦٢: القيام مقام الفعل -
ـــــــرة االســـــــتعمال - ، ٢٢٢، ٢٢١، ١٩٢: كث

٢٨٩، ٢٧٢ -٢٧٠، ٢٢٧. 
 .٢٨٨، ٢٧٧، ١٦٨: كثرة الدوريف الكالم -
، ٦٧، ٣٥، ٤٧، ٤٦، ٢٧، ٢٢: لـــــــــــــبسال -

٢٧٣، ٢٦٩، ٢٦٨، ٢٤٩، ١٦٠، ١١١ ،
٢٨٠. 

ـــة يف طلـــب اإليجـــاز واالختصـــارال - : مبالغ
٢٦٢. 

 .٩٣: المبالغة يف المدح -
، ٢٨، ٢٦، ١٨، ١٤، ٨، ٧: مراعـــاة األصـــل -
٩٤، ٩٢، ٨٥، ٨٠، ٦٨، ٦٢، ٤١، ٣٣ ،
١٥٧ -١٥٥، ١٥٣، ١٣٦، ١٣٤، ١٣٢ ،

١٩٩، ١٩٥، ١٩٠، ١٦٩، ١٦٣ -١٦١ ،
٢٢٣، ٢٢٠، ٢١٩، ٢١٦، ٢١٥، ٢٠٠ ،
٢٣٣، ٢٣١، ٢٢٤  . 

 .٣١: المصاحبة -
، ٤٧، ٤٥، ٤٢، ٤١: المعادلـــــة والموازنـــــة -
٢٧٣، ٢٣٩، ٢٢٥، ١٧٩، ٦٤، ٦٣، ٥٧ ،
٢٧٤. 

 .١٤٦: موافقة اللفظ -
وجود داللة يف الفعـل الـالزم علـى المفعـول  -
 .١٣٤: له
 .٢١٤: وزن الفعل -
 .٢١٤: الوصف -
، ٢٤٥: قبلهـا ما ارً وكسساكنة م لفوقوع األ -

٣١٢. 
 . ٧: وقوع الواو رابعة -
 .٢٠: وقوع الواو زائدة يف أول الكلمة -
، ٣٧: مــا قبلهــا ارً وكســم ســاكنةالــواو  وقــوع -
٣١٢، ٢٤٥، ٧٣. 

 .٦: وقوع الواو طرًفا وقبلها ألف زائدة -
مـا  مسبوقة بألف مفتـوٍح  متحركةالواو  وقوع -

 .٦: قبلها
ــا متحركــةاو الــو وقــوع - ، ٧: مــا قبلهــا مفتوًح
١٦٩، ٣٧، ٣٥. 

، ٧٣: وقــوع اليــاء ســاكنة مضــموًما مــا قبلهــا -
٧٤. 



 .٢٤٥: ا ما قبلهارً وكسوقوع الياء ساكنة م -
، ٣٥: وقــوع اليــاء متحركــة مفتوًحــا مــا قبلهــا -

٢٥٥ -٢٥٣، ٢٢٤، ٢٢٣، ١٦٩. 

 

 :االبتداء -١
 .٢٣٧، ٩٢: داء بالساكن محالاالبت -  
 .٥٥: االبتداء عامل معنوي -  
 .٦٢، ٦١: االبتداء هو العامل يف الخرب -  
 ٦٧٫، ٦٢: االبتداء هو العامل يف المبتدإ -  
 :اإلبدال -٢
إبدال التنوين ألًفا يف حالة النصب أجود  -  

 .٢٨٠: اللغات
إبدال حروف المضارعة من حروف المد  -  

 . ٢١ ،٢٠: واللين
، ٢٧٩، ٣٦، ٣٥: اإلبدال من التنوين ألًفا -  

٢٨٠. 
 .١٩٢: إبدال الواو من الباء يف القسم -  
 .١٩٣: التاء تبدل من الواو كثيًرا -  
: ا يف جمـع صـحراءالهمـزة واوً سـبب إبـدال  -  

٥٢٫، ٥١ 
 :اإلتباع -٣
 . ٢٧٩: تعريف اإلتباع -  
 :اإلدغام -٤
 .٢٨٣: تعريف اإلدغام وأنواعه -    

أبي عمرو بن العالء الراء يف الالم يف إدغام  -    
نغفر لكم  :قوله تعالى

 .٢٨٧: خطاياكم
سبب عدم جواز إدغام الراء يف الالم، كما  -    

 .٢٨٧: يجوز أن تدغم الالم يف الراء
سبب عدم جواز إدغام الميم يف الباء، كما  -    

 . ٢٨٧: يجوز أن تدغم الباء يف الميم
 :الستثناءا -٥
إدخال حرف االستثناء يوجب إبطال معنـى  -   

 .١٠٦: النفي
ارتفاع المستثنى وانتصابه يف النفي، وأيهما  -   

 .١٤٧، ١٤٦: أولى؟
 .١٤٤: ستثناءتعريف اال -   

: حرًفا أو فعًال » حاشا«رأي النحاة يف كون  -   
١٥٠ -١٤٨. 

سم الواقع إعراب اال »غير«سبب إعراب  -   
: »سوى وسواء«دون  »الإ«بعد 
١٤٨. 

 »ليس«و »ما عدا«و »ما خال«سبب عمل  -   
 .١٥١، ١٥٠: النصب »ال يكون«و



: العامل يف المستثنى من الموجب النصب -   
١٤٦٫ -١٤٤ 

 :االستفهام -٦
: االستفهام ال يعمل ما بعـده فيمـا قبلـه نحـو -  

 .١٠٤: عمًرا أضرب زيد؟
 .١٠٤: االستفهام له صدر الكالم -  
، )ال(إذا ركِّـب مـع ) هـل(حرف االسـتفهام  -  

   .٢٢٧: جاز أن يعمل ما بعده فيما قبله
 :االسم -٧ 

 .١١٢: االسم أخف من الفعل -   
 .٨٥: االسم أقوى من الفعل -   
 .٢٤٢: االسم أقوى وأخف من الصفة -   
ما أشبه الحرف، أو : االسُم غير المتمكنُ  -   

 .٢٦: كم، وقبلَمن، : تضمن معناه، نحو
 ولـم الحـرَف  يشـابِهِ  لم ما: المتمكنُ  االسمُ  -   

ن  .٢٠: معناه يتضمَّ
 .٥٩: االسم المحض ال يتضمن ضميًرا -   
: فـرعٌ  والحـرُف  والفعـُل  األصُل، هو االسم -   

١٤. 
ــتغني  -    ــل، وال يس ــن الفع ــتغني ع االســم يس

   .١٢٤، ١٥: الفعل عنه
 .٢١٥: األصل يف االسم الصرف -   
 .٦٨، ٦٢: األصل يف االسم أال يعمل -   
 .٢٦٠: األصل يف األسماء اإلعراب -   
 .٧ -٥: اشنقاق االسم -   

 .٣٠: أنواع االسم المفرد -   
 .٤٥: أول أحوال االسم الرفع -   
 .٩: حدُّ االسم -   
الجـــر ألـــزم لألســـماء مـــن الرفـــع؛ ألنـــه ال  -   

 .٤٢: يدخل على الفعل
 .٥: ية االسم اسًماسبب تسم -   
 .١٠، ٩: عالمات االسم -   
كــل اســم أمكــن مــتمكن، ولــيس كــل اســم  -   

 .٣١: متمكن أمكن
 .٩ -٨: اللغات التي يف االسم -   
لقد رجع ابـن األنبـاري رحمـه اهللا عـن حـد  -   

ــه ــل ل ــا قي ــك لم ــدود : االســم، وذل ــن ح ــه م إن
 .٩: المنطقيين

ِعــل إال لــيس يف األســماء شــيء علــى وزن فُ  -   
 .٢٨٢): ُرئم(و) ُدئل(
ليس يف كالم العـرب اسـم مـتمكن يف آخـره  -   

 ٢٨٠٫ -٢٧٩: واو قبلها ضمة
 :االسم األمكن -٨
 ٣١٫: تعريفه  -  
 : اسم اإلشارة -٩
، ٢٨: األصل يف اإلشارة أن تكون بالحرف -   

٢٣٨ 
 :االسم غير المتمكن -١٠

 ٢٦٫: تعريفه -  
 :اسم الفاعل -١١



: الفاعل أضعف مـن الفعـل يف العمـل اسم -    
٥٧. 

اسم الفاعل فرع على الفعل يف العمل  -    
 .١١١، ٢٤: ويعمل عمله

اسم الفاعل ال يعمل عمل الفعل حتى  -    
 .٥٧: يعتمد

ن مـع الضـمير جملــة -     : اسـم الفاعـل ال يكــوِّ
٦٠. 

ـــم الفاعـــل محمـــول علـــى الفعـــل يف  -     اس
 .٩٠: ونه اسًماالعمل، ولم يخرج بذلك على ك

علـى ) فُعـل(أكثر ما يجيء اسم الفاعل من  -    
 .٨٤: شُرف وشريف: فعيل، نحو

سبب كون إضافة اسم الفاعل إذا أريد به  -    
: الحال أو االستقبال غير محضة

١٩٥٫ 
 :االسم المتمكن -١٢

 ٣١٫، ٣٠، ٢٠: تعريفه -    
 :أسماء االستفهام -١٣

 .٢٦١: ااألسماء التي يستفهم هب -    
 .٢٦٣: سبب بناء األسماء التي يستفهم هبا -    
 .٢٧): كيف(و) أين(سبب بناء  -    
سبب إقامة األسماء والظروف التي  -    

: يستفهم هبا مقام حرف االستفهام
٢٦٣ -٢٦١. 

يف االستفهام » من«الزيادات التي تلحق  -    

: عن النكرة، هل هي إعراب أو ال؟
٢٦٥. 

 ٢٦١٫: التي يستفهم هبا الظروف -    
 :األسماء الستة -١٤

 . ٣٩ -٣٦: آراء النحاة يف يف إعراهبا -    
 .٣٧، ٣٦: سبب إعراهبا بالحروف -    
» األلف والواو والياء«ضعف القول بأن  -    

التي يف األسماء الستة إنما نشأت عن 
 .٣٨، ٣٧: إشباع الحركات

 ٣٩٫: اللغات التي يف األسماء الستة -    
 :أسماء الصالت -١٥

األلف والالم يف االسم الموصول ليستا  -    
 .١٦٤: للتعريف

 .٢٦٠: سبب بناء أسماء الصالت -    
 .٢٥٧: سببب تسميتها بأسماء الصالت -    
: يف الكالم» التي«و» الذي«سبب دخول  -    

٢٥٨، ٢٥٧. 
سبب عدم جواز كون األسماء المفردة  -    

 .٢٥٩، ٢٥٨: صالت
عدم جواز حذف العائد من الصلة إلى  -    

 .٢٥٩: الموصول، وجوازه
 . ٢٥٧: أربع لغات» التي«و» الذي«يف  -    
 :األسماء المضمرة -١٦

: األسماء المضمرة أعرف المعارف -    
٢٣٨، ٢٣٧ . 



 .١٦١: األسماء المضمرة ال توصف -    
 .٢٣٧ -٢٣٥: أنواع األسماء المضمرة -    
 .٢٣٨: ناء األسماء المضمرةسبب ب -    
 .٢٣٨: عدم نطق العرب بحرف اإلشارة -    
الضمائر أعرف المعـارف؛ ألهنـا ال تحتـاج  -    

 .٢٣٧: إلى أن توصف كغيرها من المعارف
 :اإلشارة -١٧

األصل يف اإلشـارة أن تكـون بـالحرف، إال  -    
 .٢٣٨، ٢٨: أن العرب لم تنطق به

 ٢٨٫): هؤالء(سبب بناء  -    
 :اإلشباع -١٨

إشباع الحركات ال يجوز إال يف ضرورة  -    
 . ٣٩: الشعر

: إشباع الحركات كثير يف أشعار العرب -    
٨٠٫، ٣٩ 

 :اإلشمام -١٩
 ٢٨٠٫، ٢٧٩: تعريفه -    
 :اإلضمار -٢٠

» بئس«و »نعم«سبب جواز اإلضمار يف  -    
 .٨١: قبل الذكر خاصة

غير إضمار  الكالم إذا كان مستقال من -    
 ٩٥٫، ٩٤: أولى مما يفتقر إلى إضمار

 :االعتالل -٢١
: سبب اعتالل المصدر العتالل الفعل -    

١٢٦، ١٢٥. 

 ،أأكرم(سبب حذف الهمزة من نحو  -    
 .١٢٦): نكرم ،تكرم ،يكرم

، )تعد ،نعد ،عدأ(سبب حذف الواو من  -    
 .١٢٦: وإن لم تقع بين ياء وكسرة

 ،كساو ،حذاو(او همزة يف سبب قلب الو -    
 .٦): سماو

، أغزوت، أدعوت(سبب قلب الواو ياء يف  -    
 . ٧، ٦): يشقو، يغزو ،يدعو، أشقوت

والواو يف ) رحي(سبب قلب الياء يف  -    
 ٣٥٫، ٣٤: ألًفا) عصو(

 :اإلعراب -٢٢
: بالحروف فرع على الحركاتاإلعراب  -    

٤١. 
 .٢٦٠: اءاإلعراب هو األصل يف األسم -    
اإلعراب يثبت يف الوصل ويسقط يف  -    

 .  ٢٦٥: الوقف
 .١٧: ألقاب اإلعراب -    
 .١٧: حد اإلعراب -    
 -٤٣: حروف اإلعراب يف التثنية والجمع -    

٤٥. 
سبب إعراب المثنى والجمع بالحروف  -    

 . ٤١: دون الحركات
 .١٧، ١٦: سبب تسمية اإلعراب إعرابًا -    
هل حركات اإلعراب أصل لحركات  -    

 ١٧٫: البناء أو العكس؟



 :التقاء الساكنين -٢٣
، ٢٨: األصل يف التقاء الساكنين الكسر -    

٤٧٫ 
 :األلف والالم -٢٤

األلف الالم يف االسم الموصول ليستا  -    
 . ٢٥٧، ١٦٤: للتعريف

ف باأللف  -     رأي الخليل وسيبويه يف المعرَّ
 ٢٧١٫، ٢٣٧: والالم

 :اإلمالة -٢٥
 .٢٧٥: األسباب التي توجب اإلمالة -    
ــة تخــتص بلغــة أهــل الحجــاز ومــن  -     اإلمال

 .٢٧٥: جاورهم من بني تميم وغيرهم
اإلمالة ضرب من التصرف، أو لتـدل علـى  -    

 .٢٧٨: أن األلف أصلها ياء
، ١٦٢: اإلمالة ال تجوز يف الحروف -    

٢٧٨ . 
 .٢٧٥: تعريفها -    
 .٢٧٦: الحروف التي تمنع اإلمالة -    

يف النداء؛ ألهنا قامـت مقـام ) يا(لقد أميلت  -    
 .٢٧٨: الفعل فجازت إمالتها كالفعل

 :األمثلة الخمسة -٢٦ 
يـدالن » يفعالن ويفعلون«األلف والواو يف  -    

على تثنيـة الضـمير وجمعـه، ال علـى تثنيـة 
 .٢٢٦: الفعل وجمعه

 ٢٢٥٫، ٢٢٤: الخمسة إعراب األمثلة -    

 :وأخواتها) إن( -٢٧
 .١١٠: أوجه الشبه بينها وبين الفعل -    
: سبب نصبها لالسم ورفعها للخرب -    

١١٠٫ 
 :البدل -٢٨

 .٢٠٨، ٢٠٧: أنواع البدل -    
 .٢٠٩، ٢٠٨: العامل يف البدل -    
 ٢٠٧٫: الغرض يف البدل -    
 :البناء -٢٩

: يكون على السكوناألصل يف البناء أن  -    
٢٢٠، ١٩٠، ١٥٣، ٢٦ . 

 .١٧: ألقاب البناء -    
بناء االسم مع االسـم أكثـر مـن بنـاء االسـم  -    

 .١٧٦: مع الحرف
 .١٧: حد البناء -    
إذا اقتطعا عن » بعد«و» قبل«سبب بناء  -    

 . ٢٧، ٢٦: اإلضافة على الضم
 ١٧٫: سبب تسمية البناء بناء -    
 :التأكيد -٣٠

 .١٢: تأكيد الشيء ال يغير معناه -    
الفائدة يف التوكيد التحقيق وإزالة المجاز  -    

 .١٩٧: يف الكالم
 :التأنيث -٣١

 .٢١٤، ٨٥: التأنيث فرع على التذكير -    
 ٦٦٫: التأنيث يلحق األسماء فقط -    



 :الساكنة تاء التأنيث -٣٢
، ١٠: تاء التأنيث الساكنة تختص بالفعل -    

١٠٠. 
تاء التأنيث الساكنة لم يقلبها أحد من  -    

 .٧٦: العرب هاء يف الوقف
تــاء التأنيـــث يفــتح مـــا قبلهــا وكـــذلك مـــا  -    

 ٤٥٫: أشبهها
 :التثنية -٣٣
التثنية أكثر من الجمـع؛ ألهنـا تـدخل علـى  -     

 .٤١: من يعقل وعلى من ال يعقل
  .٨٥، ٣٧: التثنية فرع على المفرد -     

 .٩: التثنية من عالمات االسم -    
 .٤٠: تعريف التثنية -    
 .٤٤، ٤٣: حرف اإلعراب يف التثنية -    
 .٤١: سبب إعراب التثنية بالحروف -    
سبب فتح ما قبل ياء التثنية دون ياء  -    

 .٤٥: الجمع
 . ٤٧، ٤٦: سبب كسر نون التثنية -    
 :الترخيم -٣٤

الكوفيين يف ترخيم اختالف البصريين و -    
االسم المفرد الذي قبل آخره حرف 

 .١٧١: ساكن
اختالف البصريين والكوفيين يف ترخيم ما  -    

، ١٦٨: كان على ثالثة حروف
١٦٩. 

اختالف البصريين والكوفيين يف ترخيم  -    
 .١٧١ -١٦٩: المضاف

 .٩: الرتخيم من عالمات األسماء -    
 .١٦٨: تعريفه -    
: ب جواز بناء المرخم على الضمسب -    

١٧٢. 
سبب جواز ترخيم ما كان فيه عالمة  -    

 .   ١٦٩: التأنيث
 :التشديد -٣٥

 .٢٧٩: تعريفه -    
التشديد الذي يف ياء النسب إنما أتوا به  -    

 ٢٥١٫: لمعنًى
 :لتصحيحا -٣٦

 ٩١٫: التصحيح من خصائص األسماء -    
 :التصغير -٣٧

 .٢٤٧: ضعف من التكسيرالتصغير أ -    
: تصغير األسماء المبهمة وما أشبهها -    

٢٥٠، ٢٤٩. 
، ٢٤٨: تصغير المؤنث الثالثي والرباعي -    

٢٤٩. 
، ٨٩، ١٠: التصغير من خصائص األسماء -    

٩٠. 
التصغير نفرق به بين همزة الوصل والقطـع  -    

 .٢٧٢: يف األسماء
 .٢٤٧: التصغير يجري مجرى التكسير -    



، ٤٩، ٥: التصغير يرد األشياء إلى أصولها -    
٢٨٨، ٢٧٢، ٢٤٨، ١٨٩. 

، ٢٤٦: سبب إلزام التصغير طريقة واحدة -    
٢٤٧. 

 .٢٤٧: سبب حمل التصغير على التكسير -    
: سبب جعلهم التصغير بزيادة حرف الياء -    

٢٤٧. 
سبب عدم ضم أول األسماء المبهمة وما  -    

 ٢٥٠٫، ٢٤٩: أشبهها
 :التعجب -٣٨

التي يف » أفعل«أدلة البصريين على أن  -    
 .٨٨، ٨٧: التعجب فعل ماضٍ 

التي يف » أفعل«أدلة الكوفيين على أن  -    
 .٨٩، ٨٨: التعجب اسم

» أْفِعل به«الذي يف » أْفِعل«الدليل على أن  -    
 .٩٤، ٩٣: ليس بفعل أمر

 .٩٤ :»أْفِعل به«سبب زيادة الباء يف  -    
 .٨٧: التي يف التعجب» ما«سبب زيادة  -    
سبب عدم اشتقاق فعل التعجب من  -    

 . ٩٣، ٩٢: األلوان والِخَلق
سبب كون فعل التعجب منقوًال من  -    

 .٩٢: الثالثي دون غيره
حسن أما « :نصب االسم يف قولهمسبب  -    

 .٩٢: »ازيدً 
 .٨٧: التي يف التعجب» ما«معنى  -    

: موضع الجار والمجرور يف قولهم -    
 ٩٥٫، ٩٤: »أحسن بزيد«

 :التعدي واللزوم -٣٩
 .٦٩، ٦٨: أنواع الفعل المتعدي -    
سبب تعدي الفعل الالزم إلى أسماء  -    

 .١٢٩: الجهات الست ونحوها
سبب تعدي الفعل الالزم إلى جميع  -    

ظروف الزمان دون جميع ظروف 
 .١٢٩، ١٢٨: المكان

: فعل الزم» دخل«الدليل على أن الفعل  -    
١٣١. 

 .١٣٩: يكون متعدًيا والزًما» رجع«الفعل  -    
الفعل الالزم يتعدى إلى المستثى بتقوية  -    

 .١٤٤: »إال«
» رأى«البصرية تتعدى إلى مفعول، و» رأى« -    

 ١١٥٫:  القلبية تتعدى إلى مفعولين
، ١٥٧، ٥١، ٤٩، ٢٧، ٧، ٥ :التعويض -٤٠

٢٤٧، ٢٤٥، ١٨٥، ١٦٧ -١٦٤ ،
٢٧٠، ٢٥٥. 

الجمع بين العوض والمعوض جائز يف  -    
 .١٦٧: ضرورة الشعر

، ١٦٥: العوض والمعوض ال يجتمعان -    
١٦٦. 

الفرق بين تعويض الوجوب وتعويض  -    
 ٤٩٫: الجواز



 :التقوية -٤١
التقوية هي أحد عوامل التي تساعد الفعل  -    

، ١٤٤، ١٣٢: يالالزم على التعد
١٤٦  .  

 :التمييز -٤٢
التفضيل تنتصب النكرات بعده » أفعل« -    

 .٨٨: على التمييز
 .١٤١: تعريفه -    
 .١٤٣: سبب عدم مجيء التمييز إال نكرة -    
 .١٤١: العامل يف التمييز النصب -    
: العامل يف تمييز العدد النصَب العدد نفسـه -    

١٤٢. 
: تنتصب على التمييز» حبذا« النكرة بعد -    

٨٦٫ 
 :التنوين -٤٣

 .٩: التنوين من عالمات األسماء -    
ـــف  -     ـــع األل ـــت م ـــوز أن يثب ـــوين ال يج التن

 .٣٣: والالم
سبب جعل التنوين عالمة للصرف دون  -    

 .٣٠: غيره
 .١٩٤: سبب حذف التنوين من المضاف -    
 .٣٢ -٣٠: سبب دخول التنوين الكالم -    
 .  ١٦٢: وجود التنوين يمنع البناء -    
 :التوكيد -٤٤

اختالف البصريين والكوفيين يف جواز  -    

 .٢٠٣ -٢٠١: توكيد النكرة
 .١٩٨، ١٩٧: ألفاظ التوكيد وترتيبها -    
 ١٩٧: أنواع التوكيد -    
 .١٩٧: الفائدة من التوكيد -    
فيهما إفراد لفظي وتثنية » كال وكلتا« -    

 ١٩٩٫: نويةمع
 :الثقل -٤٥

 .١٥٥، ٨٥: التأنيث أثقل من التذكير -    
 .٤٧: الجمع أثقل من التثنية -    
 .٨٥: الجمع أثقل من المفرد -    
 . ٢٧٢: الحرف أثقل من الفعل واالسم -    
 . ٢٢٠، ٤٣: الرفع أثقل من الجر -    
 .٢٧٣، ٦٣: الرفع أثقل من الفتح -    
 .٢٤٢: الصفة أثقل من االسم -    
 .٢٣١، ٢١٤، ٨٥: الفرع أثقل من األصل -    
 .٢١٤: الفعل أثقل من االسم -    
 .٢٣١: الفعل المستقبل أثقل من الماضي -    
 ،٤٧: الكسر أثقل من الفتح -    
ما كان على أربعة أحرف أثقل مما كان  -    

 .٢٤٤: على ثالثة
، ٨٤، ٧٣، ٣٢: المالمستثقل يف الك -    

٢٤٥، ٢٤٢ -٢٤٠، ٢٢٣، ٢٢١ ،
٢٧٢، ٢٥٥ -٢٥٣ . 

 .٤٢: الواو أثقل من األلف -    
 .٥١، ٦: الواو أثقل من الياء -    



: »َأْفُعل«أثقل من وزن » أْفعال«وزن  -    
٢٣٩. 

: الياء المتحركة أثقل من الياء الساكنة -    
٢٥٥      . 

 :الثالثي -٤٦
 .٢٣٩: يأوزان الثالث -    
 .٩٢: الثالثي أخف من غيره -    
: هو أكثر أوزان الثالثي استعماًال » َفْعل« -    

٢٣٩. 
 .٢٧٣: الفعل الثالثي أكثر من الرباعي -    
: التقل يف الفعل الثالثي أكثر من الرباعي -    

٢٧٣ . 
 :الجمع -٤٧

األصل يف الجمع السالم أن يكون لمن  -    
 .٤٩، ٤٨: يعقل

 .٤١: تعريفه -    
 .٤٧: الجمع أثقل من التثنية -    
 . ٤٥، ٤٢: الجمع أقل من التثنية -    
 .٣٧: الجمع فرع على المفرد -    
 .٩: الجمع من عالمات األسماء -    
 .٤٤، ٤٣: حرف اإلعراب يف الجمع -    
 .٤٦: سبب إدخال النون يف الجمع -    
 .٤١: سبب إعراب الجمع بالحروف -    

جمع ) وسنةأرض (سبب جمعهم  -    
 اجمعيوكان القياس يقتضي أن سالمة، 

 .٤٩: باأللف والتاء
 روكس ،)أرضون(الراء من سبب فتح  -    

 .٤٩): سنون(السين من 
 .٤٦: سبب كسر نون الجمع -    
جمــع الكثــرة يجــوز أن ينــوى بجمــع القلــة  -    

الشــرتاكهما يف الجمــع، كمــا جــاز ذلــك 
والنون نحـو الزيـدون،    لواو فيما يجمع با

وجاز أن ينوى بجمع الكثـرة جمـع القلـة، 
: كمــا جــاز أن ينــوي بــالعموم الخصــوص

٢٤٤. 
 :ثينتأجمع ال -٤٨

سبب حمل التصب على الجر يف هذا  -    
 .٥٢: الجمع

 ٥٠٫: سبب زيادة ألف وتاء يف آخره -    
 :جمع التكسير -٤٩

: ولهاجمع التكسير يرد األشياء إلى أص -    
١٨٩ . 

 .٥٣: سبب تسميته تكسيًرا -    
يف جمع التكسير ما كـان  يصهمخصسبب ت -    

وممـا  ،»فعال« ـمما عينه واو ب »لعْ فَ «على 
 .٢٤١، ٢٤٠: »فعول« ـعينه ياء ب

ـــن«ســـبب جمعهـــم  -     ـــى » زم ـــن«عل : »أزم
٢٤١. 

علـى » فـرخ، وأنـف، وزنـد«سبب جمعهم  -    
ــه يجمــع »أفعــال« علــى ، والقيــاس أن



 . ٢٠٤، ٢٣٩: »لفعُ أ«
يف » فعول«على » فعال«سبب جمعهم  -    

 .٢٤٠: جمع الكثرة
يف » ُفَعل«سبب جمعهم ما جاء على  -    

 .٢٤١: »فعالن«على األغلب 
سبب جواز كسر العين وفتحها وسكوهنا  -    

 .٢٤٣: »فِْعلة«يف  جمع 
إذا كانت عينه  »ًال عْ فَ «سبب عدم جمعهم  -    

 .٢٤٠: »لعُ أفْ «ا على اوً ياء أو و
يف » َفْعلة«سبب وجوب تحريك العين من  -    

الجمع، وسكنت يف نحو 
 ٢٤١٫: »خْدالت«

 :الحال -٥٠
 .١٣٧: تعريفها -    
جواز وقوع الحال من الفاعل والمفعول  -    

 .١٣٧: مًعا بلفظ واحد
الحال تجري مجرى الصفة للفعل، ولهـذا  -    

 .١٣٩ -١٣٨ :فعلسماها سيبويه نعتًا لل
 .٧٤: الحال ال تقع إال نكرة -    
از تقديم الحال على العامل وجسبب  -    

 .١٤٢: فيها
، ١٣٨: سبب عدم مجيء الحال إال نكرة -    

١٣٩. 
 ١٣٨٫، ١٣٧: العامل يف الحال النصب -    
 :حبذا -٥١

 .٨٤: »حبذا«األصل يف  -    
» حبذا«سبب جعل الفعل والفاعل يف  -    

 .٨٤: بمنزلة كلمة واحدة
مع المفرد المذكر » حبذا«سبب تركيب  -    

 .٨٥: فقط
 .٨٦: »حبذا«سبب رفع المعرفة بعد  -    
: »حبذا«اختالف النحاة يف الُمغلَّب على  -    

٨٥. 
المنصـوب  يري بعض النحويين أن االسـمَ  -    

 علـى منصـوبًا إن كـان مشـتقا، كـان) حبذا(بعد 
 .٨٦: الحالِ 
 :حتى -٥٢

 .١٨٦: أن تكون غاية) حتى(األصل يف  -    
»حتى«الجملة بعد  -    

 
»حتى«الوجوه التي تستعمل عليها  -    

 
 :الحذف -٥٣

، ٦٥، ٦١: األســـباب الموجبـــة للحــــذف -    
٢٠٠، ١٧٠ -١٦٨، ١٦٥، ١٦٤، ١٣٣ ،
٢٣٢، ٢٣٠، ٢٢٧، ٢٢٣ -٢٢١، ٢١٥ ،
٢٧٠، ٢٥٨، ٢٥٥ -٢٥٢، ٢٤٧، ٢٤٥ ،
٢٨٨. 

، ١٦٥: أي شـــــيء): أيـــــش(األصـــــل يف  -    
٢٢١  . 



: حذف حرف الجر ال يوجب النصب -    
١٠٨، ١٠٧. 

ــالم  -     ــالى وك ــاب اهللا تع ــول يف كت حــذف الق
 .٧٩: العرب وأشعارهم أكثر من أن يحصى

: حذف ما يعلم أو ما دلَّ الحال عليه جائز -    
٢٠٨، ٢٠٧، ١٩٣، ٦١ ،. 

 ١٨٩٫: الحذف يكون يف األسماء -    
 :الحرف -٥٤

 .١٣ -١١: أقسام الحرف -   
 .٢٤٤، ٣٥: األلف أخف الحروف -   
 .١١: حد الحرف -   
 .١٤٩: الحرف قد يدخله الحذف -   
 .١٣: الحرف ال يفيد مع كلمة واحدة -   
 .١١٠: الحرف يعمل إذا أشبه الفعل -   
مـع حـرف آخـر تغيـر عمـا  الحرف إذا ركب -   

 .٢٢٧، ١٤٦: كان عليه يف األصل
الحرف يعمل إذا كان مختصا باالسم أو  -   

 .١٠٨: الفعل
ـــد  -    ـــا بع ـــر حكمه ـــت تغي الحـــروف إذا ركب

  .٢٢٧: الرتكيب
الحروف كلها مبنية، وكذلك ما أشبهها أو  -   

، ٢٩، ٢٨، ٢٦: تضمن معناها
٢٣٨، ١٩٠، ١٧٥، ١٥٦ . 

ال تتصرف، وكذلك ما أشبهها أو الحروف  -   
 . ٩٦: تضمن معناها

ـــون ألفهـــا  -    ـــروف ال تتصـــرف، وال تك الح
 .٢٧٨: منقلبة عن ياء وال واو

: سبب تأخير الحرف عن الفعل يف الرتتيب -   
١٥. 

 .١١: سبب تسمية الحرف حرًفا -   
ال يجتمـــع حرفـــان متحركـــان مـــن جـــنس  -   

 .٢٤٢: واحد
 :حرف االستثناء -٥٥

إدخال حرف االستثناء يوجب إبطال معنى  -   
 ١٠٦٫: النفي

 :الحركة -٥٦
: الحركة تقوى بقوة الحرف الذي يتحملهـا -    

٢٧٨. 
، ١٦٩: الحركة توجب ثقًال يف الواو واليـاء -    

٢٤٢. 
 ٢٥٤٫: الحركة قد تنزل منزلة الحرف -    
 :الحركات -٥٧

اختالف النحويين يف كون حركات  -    
ب أصًال لحركات البناء أو اإلعرا
 .١٨: العكس

 .٢٤٢: الحركة توجب ثقًال يف الواو والياء -    
 .٢٥٤: الحركة قد تنزل منزلة الحرف -    
الحركــــــات إذا وجــــــدت بغيــــــر صــــــفة  -    

ــــم تكــــن لألعــــراب، وإذا  االخــــتالف ل
: للبنـاء  وجدت بغير صفة اللزوم لم تكن 



١٨. 
:  رف العلـةالحركات كلها تستثقل علـى حـ -    
٣٢. 

: الحركات ليست هي اإلعراب أو البناء -    
١٩، ١٨. 

الحركات هي األصل، واإلعراب  -    
 .٤١: بالحروف فرع عليها

 .٢٤٦، ٥٧: الرفع هو أقوى الحركات -    
، ٢٤٦، ٢٢٠: الضـــــم أثقـــــل الحركـــــات -    

٢٥٩. 
، ١٧٥، ١٥٦: الفتح أخف الحركات -    

٢٧٤، ٢٧٢، ٢١٩. 
: العرب من يجتزئ بالضـمة عـن الـواو من -    

٢٢٠. 
 :حروف االستفهام -٥٨

حرف االستفهام ال يدخل على حرف  -    
 .٢٦١: االستفهام

 ٢٦١٫: الحروف التي يستفهم هبا -    
 :حروف الجر -٥٩

 .١٨٠، ١٧٩: أقسام حروف الجر -    
: حذف حرف الجر ال يوجب النصب -    

١٠٨، ١٠٧. 
، ٦٨: وسائل التعدية حروف الجر أحد -    

٧٢، ٧١، ٦٩. 
، ٧٧، ٧٦: حروف الجر تختص باألسماء -    

٢٢٩. 
، ١٣٠: حروف الجر قد تحذف اتساًعا -    

١٣١. 
 .٢٢٢: حروف الجر ال تعمل مع الحذف -    
: حروف الجر التي تكون اسًما أو فعال -    

١٨٩، ١٨٢ -١٨٠ . 
 .١٧٩: سبب عمل حروف الجر -    
 . ١٨٥ -١٨٣: حروف الجر معاين -    
، ٢٢١، ١٠٨، ٢٥، ١١ :حروف الجزم -٦٠

٢٣٤، ٢٣٣، ٢٣٠، ٢٢٢. 
 .٢٣٠: سبب عمل حروف الجزم -    
: حروف الجزم ال تعمل يف شيئين لضعفها -    

٢٣٣.  
: حروف الجزم ال تعمل مع الحذف -    

٢٢٢٫ 
 :حروف الشرط والجزاء -٦١

 األصل يف حروف الشرط والجزاء أن -    
 .٢٣١: تدخل على الفعل المستقبل

حروف الشرط تعمل يف جواب الشرط  -    
بتوسط فعل الشرط، ال أن فعل 

 ٢٣٤٫: الشرط عامل معها
 :حروف العربية -٦٢

 .٢٨٥: أقسامها -    
 .٢٨٦: تعريف أقسامها -    
 .٢٨٣: عددها -    



 ٢٨٥٫، ٢٨٤: مخارجها -    
 :حروف العطف -٦٣

 .»أم«أنواع  -    
بعد التفي كـ » بل«سبب جواز استعمال  -    

 . ٢١١: ، وعدم جواز العكس»لكن«
: سبب كون الواو أصل حروف العطف -    

٢١٠. 
: المعاين التي تفيدها حروف العطف -    

٢١٢٫ -٢١٠ 
 :حروف القسم -٦٤

دون غيرها بدًال من » الواو«سبب جعل  -    
 .١٩٢: »الباء«

: حروف القسمسبب كون الباء أصل  -    
١٩٢٫ 

 :حروف المد واللين -٦٥
هذه الحروف هي األصل يف الزيادة، ولكن  -    

 ٥٠٫، ٣٠، ٢٠: ُيعدل عن زيادهتا لعلة
 :حروف المضارعة -٦٦

بعض العرب يضم حرف المضارعة يف  -    
 .٢٧٤: الخماسي والسداسي

 .٢١: التحقيق يف ترتيب هذه الحروف -    
حروف يف أول سبب زيادة هذه ال -    

 .٢٠: المضارع دون غيرها
سبب فتح هذه الحروف يف الثالثي  -    

والخماسي والسداسي، وضمها يف 

 ٢٧٤٫، ٢٧٣: الرباعي
 :حروف النصب -٦٧

 .٢٢٨: »إذن«استعماالت  -    
 . ٢٢٩، ٢٢٨: »كي«استعماالت  -    
سبب وجوب عمل هذه الحروف  -    

  .٢٢٧: النصب
 :حروف النفي -٦٨

   .١٨٥: حروف النفي لها صدر الكالم -    
 :الحكاية -٦٩

 .٢٦٤: سبب دخول الحكاية الكالم -    
من العرب من يجيز الحكاية يف المعارف  -    

 .٢٦٤: كلها دون النكرات
من العرب من يجيز الحكاية يف المعارف  -    

 . ٢٦٤: والنكرات
 :المبتدإ خبر -٧٠

 .٦١ -٥٩: أقسام الخرب -    
خرب المبتدإ يجوز أن يكون ظرف زمـان إذا  -    

ـــدأ حـــدًثا ـــان المبت ـــك، ك ـــوَم : كقول الصـــلُح ي
 .٦١: الجمعة

سبب جواز اإلخبار عن المبتدإ بظرف  -    
 .٦١: »الليلة الهالل«: الزمان يف نحو

 . ٦٢، ٦١: العامل يف الخرب -    
 :الخطاب -٧١
، ٢٦٧: سبب تقديم المشار إليه الغائب -     

٢٦٨. 



 .  ٢٦٨: »ذلك«سبب كسر الالم من  -     
 .٢٦٧: ضابط هذا الباب -     
: ال يجــوز الجمــع بــين عالمتــي خطــاب -     

١٧٤. 
من العرب من يأيت بكاف الخطاب مفردة  -     

: يف التثنية والجمع إذا فهم المعنى
٢٦٩٫، ٢٦٨ 

 :الخماسي -٧٢
سبب حذف آخر حروف الخماسي يف  -     

، ٢٤٧، ٢٤٥: تصغيرالتكسير وال
٢٤٨٫ 

 :الرباعي -٧٣
سبب جمع ما كان رباعيًا على مثال  -     

 ٢٤٤٫: »فعالِل«واحد، وهو 
 :»رب« -٧٤

 .١٤٩: فيه أربع لغات »رب«الحرف  -    
تخالف حروف الجر من أربعة  »رب« -    

 .١٨٤: أوجه
 .١٥٤، ٢٦: تختص بالنكرة »رب« -    
 .١٨٤: معناها التقليل »رب« -    
 .١٥٤ :النكرة »رب«سبب اختصاص  -    
 .١٨٥: »رب«سبب حذف الفعل مع  -    
 -١٨٤: يلزم مجرورها الصفة »رب« -    

١٨٥. 
وم -٧٥    :الرَّ

 ٢٧٩٫: تعريفه -     
 :الشرط -٧٦

العامل يف جواب الشرط هو حرف الشـرط  -    
 .٢٣٤: بتوسط فعل الشرط، ال أنه عامل معه

 :الصفة -٧٧
األسماء التي ال تتعرف باإلضافة إذا  -      

 .١٩٦: أضيفت تقع صفة للنكرة
ســيبويه وأكثــر البصــريين يــذهبون إلــى أن  -      

العامــــــل يف الصــــــفة هــــــو العامــــــل يف 
 .٢٠٩، ٢٠٥، ٥٥: الموصوف

 .٢٤٢: الصفة أضعف وأثقل من االسم -      
صفة النكرة إذا تقدمت انتصبت على  -      

 .١٠٩: الحال
الصفة قد تكون مع الموصوف كالشيء  -      

 .١٧٧، ١٧٦: الواحد
الصفة والموصوف ليسا بمنزلة شيء  -      

 .١٧٤: واحد
العامــــــل يف الصــــــفة هــــــو العامــــــل يف  -      

 .٢٠٩، ٢٠٥، ٥٥: الموصوف
 ٢٠٤٫: الغرض من الوصف -      
 :الظرف -٧٨
 .٢٨، ٢٧: على الكسر) أمس(سبب بناء  -      
 .١٢٨: تسمية الظرف ظرًفا سبب -      
 .١٢٨: سبب عدم البناء الظروف -      
الكوفيون يسمون الظروف محالَّ لحلـول  -      



 ١٢٨٫: األفعال فيها
 :وأخواتها» ظننت« -٧٩
، ١١٥: وأخواهتا» ظننت«استعماالت  -      

١١٦. 
 .١١٦: سبب إعمال هذه األفعال -      
عال إذا سبب جواز إلغاء هذه األف -      

 .١١٨، ١١٧: توسطت أو تأخرت
ظننــــــت (ال يجـــــوز االقتصـــــار علـــــى  -      

 .١١٧: مع فاعلها دون مفعوليها) وأخواهتا
 :العائد -٨٠
وجوب العائد من الخرب الجملة إلى  -      

 .٦١، ٦٠: المبتدإ
: وجوب العائد من الصلة إلى الموصول -      

٢٥٨٫ 
 :العامل -٨١
 . ١٤٥: الحروف اليجوزإعمال معاين  -      
 .٥٥: أنواع العوامل -      
 .٥٧: التعري من العوامل اللفظية عامٌل  -      
 .٥٧، ٥٦: سبب جعل التعري عامًال  -      
العامـل إذا كـان فعــًال، جـاز تقـديم الحــال  -      
 .١٣٨: عليه
العامـــل إذا كـــان فعـــًال، لـــم يجـــز تقـــديم  -      

ب هنـا هـو الفاعـل يف التمييز عليه؛ ألن المنصو
 .١٤١: المعنى

 .٢٥: عوامل الجزم -      

ـــــؤثرة يف  -       ـــــة ليســـــت م ـــــل اللفظي العوام
: المعمول حقيقة وإنما هـي أمـارات وعالمـات

٥٦. 
 .٢٥: عوامل النصب -      
ليس يف كالم العرب عامل يعمل يف  -      

: األسماء النصب، وال يعمل الرفع
١١٢٫، ١١١ 

 :العدد -٨٢
 .١٥٦): ١٩ -١١(سبب بناء األعداد  -      

اسًما ) ١٩ -١١(سبب جعل األعداد  -      
   ١٥٧، ١٥٦: واحًدا

الهاء من الثالثة إلى العشرة سبب دخول  -      
 .١٥٥: المؤنث دونيف المذكر 

 )االثنين(سبب عدم اشتقاقهم من لفظ  -      
: كما اشتقوا من الثالثة الثالثين

١٥٧. 
): اثني عشر(يف ) اثنين(بب عدم بناء س -      

١٥٦. 
: ثالث مئة، ولم يقولوا: سبب قولهم -      

 .١٥٨: ثالث مئين
 .١٥٧): عشرين(سبب كسر العين من  -      
نكرة ) ٩٩ -١١(سبب كون ما بعد  -      

 ١٥٨٫، ١٥٧: منصوبة
 :عسى -٨٣
، ٩٧): عسى(من خرب ) أن(سبب حذف  -       



٩٨. 
 .٩٦): عسى(عدم تصرف  سبب -       
 .٩٦: أنه فعل) عسى(الصحيح يف  -       
ـــتقبال -        ـــة االس : عســـى موضـــوعة لمقارب
٩٧٫ 
 :عطف البيان -٨٤
عطف البيان باب يرتجمه البصريون وال  -      

 .٢٠٦: يرتجمه الكوفيون
 .٢٠٦: الغرض يف عطف البيان -      
: وجه الشبه بين عطف البيان والبدل -      

٢٠٦ . 
 :الفاعل -٨٥
 .٦٣: تعريفه -      
سبب عدم جواز تقديم الفاعل على  -      

 .٦٦ -٦٤: الفعل
 .٦٣: الفاعل أقوى من المفعول -      
الفاعل ال يجوز أن يقع قط إال اسـًما لفًظـا  -     

 .٩٩: ومعنًى
من شرط الفاعل أال يقـوم غيـره مقامـه مـع  -     

 ٦٧٫: وجوده
 :الفرع -٨٦

 .١١١، ٤١: العرب تلزم الفرع الفرع -      
 :الفــروع أبــدا تــنحط عــن درجــة األصــول -      
١٩٣ ،١٧٦، ١٧٥، ١١١، ٥٧. 
المفتقــر إلــى غيــره أولــى بــأن يكــون فرًعــا  -      

 ١٢٤٫: مما ال يكون مفتقًرا إلى غيره
 :الفعل -٨٧

 .٢١٩: األصل يف األفعال البناء -     
ـــل أ -      ـــلاألصـــل يف الفع ـــل يف الفع : ال يعم

٢٣٣. 
 .١٠: سبب تسمية الفعل فعًال  -     
التـأثير لـيس شـرًطا يف عمـل الفعـل، وإنمـا  -     

 .١١٦: شرط عمله أن يكون له تعلق بالمفعول
الفعل متى منع من التصرف ال يؤكد بـذكر  -     

 .٩٠: المصدر
الفعــل يــدل بصــيغته علــى جميــع ظــروف  -     

: ته على ظـروف المكـانالزمان، وال يدل بصيغ
١٢٩ -١٢٨. 

ـــدًيا، ) رجـــع(الفعـــل  -      ـــا ومتع يكـــون الزًم
فإن رجعـك اهللا إلـى طائفـة : كقوله اهللا تعالى

 .١٣٩: منهم
 .٢٢٥: الفعل ال يجوز تثنيته وال جمعه -     
ــــي  -      ــــر الفعــــل إذا بن ســــبب وجــــوب تغيي

 .٧٢: للمفعول
 .١١، ١٠: عالمات الفعل -     
 .١٥: فعل فرع على االسم، ومفتقر إليهال -     
 .٢٢٥: الفعل ال يجوز تثنيته وال جمعه -     
 .١٤: الفعل ال يدخل على الفعل -     
الفعل متى منع من التصرف ال يؤكد بـذكر  -     

 .٩٠: المصدر



الفعــل يــدل بصــيغته علــى جميــع ظــروف  -     
: الزمان، وال يدل بصيغته على ظـروف المكـان

١٢٩ -١٢٨. 
نعـم، : كل األفعال تتصرف إال سـتة أفعـال -     

ـــل التعجـــب،  ـــيس، وفع ـــئس، وعســـى، ول وب
 .١١: وحبَّذا

 ١١٦٫: ليس التأثير شرًطا يف عمل الفعل -     
 :فعل األمر -٨٨
 .٢٢٠: سبب بناء فعل األمر على الوقف -     
فعل األمر لم يشبه األسماء، ولم يشبه ما  -      

   .٢١٩: أشبهها
 :فعل التعجب -٨٩
: ليس بفعل أمر) أفعل به(الدليل على أن  -      

٩٤، ٩٣. 
: سبب دخول التصغير فعل التعجب -      

٩٠. 
 .٨٩: سبب عدم تصرف فعل التعجب -      
سبب كون فعل التعجب منقوًال من  -      

 . ٩٢: الثالثي دون غيره
 :الفعل الالزم -٩٠
، ٦٨: ل الالزماألشياء التي ُتعدي الفع -      

٦٩. 
فعل ) دخل(ذهب األكثرون إلى أن  -      

، ١٣٠: ودليلهم على ذلك الزم،
١٣١. 

سب عدم جواز بناء الفعل الالزم  -      
 .٧٤: للمفعول

: سبب عمل الفعل الالزم يف الحال -      
١٣٨ . 

الفعل الالزم يتعدى إلى جميع ظروف  -      
 الزمان، ولم يتعد إلى جميع ظروف

 .١٢٨: المكان
الفعل الالزم يتعدى إلى المستنثنى بتقوية  -      

 .١٤٤): إال(
: من مصادر األفعال الالزمة) ُفُعول( -      

١٣١.    
 :الفعل الماضي -٩١
 .١٤: أمثلة الفعل الماضي -      
: سبب بناء الفعل الماض على حركة -      

٢١٩ . 
: الصفة الفعل الماضي أشبه األسماء يف -      

٢١٩. 
 :الفعل المتعدي -٩٢
 .٦٩، ٦٨: أقسام الفعل المتعدي -      
ـــل  -       ـــد(الفع ـــى ) وج ) علـــم(يكـــون بمعن

ــى  ــون بمعن ــولين، ويك ــى مفع ــدى إل فيتع
واحد، وقـد  فيتعدى إلى مفعول) أصاب(

وجــدت يف : يكــون الزًمــا يف نحــو قــولهم
 .١١٦ -١١٥: الحزن وجًدا

 :الفعل المضارع -٩٣



: األصل يف الفعل المضارع أن يكون مبنيا -      
٢٢. 

 .٢٠، ١٤: تعريفه -      
 -٢٢: سبب إعراب الفعل المضارع -      

٢٣٤، ٢٢٣، ٢٢٢، ٢٥. 
سبب بناء الفعل المضارع إذا اتصلت به  -      

 .٢٦٠: نون التوكيد أو ضمير النسوة
الفعل المضارع يجري على اسـم الفاعـل  -      

ــك ــه وس ــرى أن يضــرب يف حركات ونه، أال ت
: ضـــارب يف حركاتـــه وســـكون علـــى وزن 

٢٤. 
لقد أعرب الفعل المضارع؛ ألنه يقع  -      

 .٢٣٣ ،٥٥ :موقع األسماء
 :القسم -٩٤
إن  -الالم (سبب جعل جواب القسم بـ  -      

 .١٩٣): ال -ما  -
 .١٩٣: يف القسم) ال(سبب جواز حذف  -      
 .١٩٢: سبب حذف فعل القسم -      
 .١٩٢: فعل القسم المحذوف فعل الزم -      
ال يجــــوز االقتصــــار علــــى القســــم دون  -      

 .١١٧: المقسم عليه
 :القياس -٩٥
ترك القياس ومخالفة األصول لغير فائدة  -      

 . ١١٢: ال يجوز
، ٤٩: المسائل التي خالفوا فيها القياس -      

٢٤١، ٢٣٨، ١٦٩، ١٥٨، ٩٧، ٧٣  .  
 :وأخواتها) كان( -٩٦
 .١٠٣ -١٠١: وأخواهتا) كان(أقسام  -      
: من العوامل اللفظية وأخواهتا) كان( -      

٥٥. 
: يف شيئين وأخواهتا) كان(سبب عمل  -      

١٠٣٫ 
 ):كم( -٩٧
يف الخرب مـن ) كم(بعض العرب ينصب بـ  -      

غير فصل، ويجر هبا يف االستفهام؛ حمـًال 
 .١٥٤: األخرى على   إلحداهما 

 :كيف -٩٨
 ١٤٫، ١٣: »كيف«الدليل على اسمية  -      
 :النافية للجنس) ال( -٩٩
: النافية للجنس) ال(سبب بناء النكرة مع  -      

١٧٧، ١٧٥. 
النافيـــة للجـــنس تـــنحط عـــن درجـــة ) ال( -      

  .١٧٦): إن(
 :الم التعريف -١٠٠

 :الحروف التي تدغم فيها الم التعريف -      
٢٨٧. 

سبب إدغام الم التعريف يف هذه  -      
 ٢٨٨٫: الحروف

 :الحجازية) ما( -١٠١
: يف لغة أهل الحجاز) ما(سب عمل  -      



١٠٧. 
: يف لغة بني تميم) ما(سب عدم عمل  -      

١٠٨٫ 
 :ما لم يسم فاعله -١٠٢

 . ٧٠: سبب بناء الفعل لما يسم فاعله -      
 :المبتدأ -١٠٣

 .٥٥: يفهتعر -      
، ٨٣: كثير يف كالمهم إحذف المبتد -      

٢٥٩. 
 .٥٧: سبب اختصاص المبتدإ بالرفع -      
 .٥٦: العامل يف المبتدإ -      
المبتدأ إذا كـان جثـة جـاز أن يقـع يف خـربه  -      

 .٦١: ظرف المكان دون ظرف الزمان
 :المصدر -١٠٤

 ،١٢٤: أدلة اشتقاق الفعل من المصدر -      
١٢٥. 

 .٢٤٩: المصدر يف األصل مذكر -      
، إال أن وال يجمع ىالمصدر ال يثن -      

 .٢٢٦: تختلف أنواعه
 .١٠٥: معمول المصدر ال يتقدم عليه -      

 :المفعول -١٠٥
 .٦٩، ٦٨: أنواع المفعول -      
 .٦٨: تعريفه -      
ضمير المفعول ال يسكن له الم الفعل إذا  -      

 . ٦٥: ألنه يف نية االنفصال ؛به اتصل

 .٦٨: العامل يف المفعول -      
المفعول ال يبلغ يف اقتضاء االسمية مبلغ  -      

 .٩٩: الفاعل
: المفعول يجوز تقديمه على الفاعل -      

١٠٤٫ 
 :المفعول له -١٠٦

 .١٣٤: العامل يف المفعول له النصب -      
ه الكوفيون، المفعول له باب ال يرتجم -      

 . ١٣٦: ويجعلونه من باب المصدر
 :المفعول معه -١٠٧

، ١٣٢: العامل النصب يف المفعول معه -      
١٣٣٫ 

 ):مذ ومنذ( -١٠٨
يختصان بابتداء الغاية يف ) مذ ومنذ( -       

تختص بابتداء ) من(الزمان، كما أن 
 .١٩٠: الغاية يف المكان

 :النداء -١٠٩
نــادى أن يكــون منصــوبًا؛ األصــل يف كــل م -     

 .١٦٢-١٦١: ألنه مفعول
ال يجــوز حــذف حــرف النــداء مــع النكــرة  -     

 .١٦٣: والمبهم
 .٧٩، ٧٧: النداء من خصائص األسماء -     

 :الندبة -١١٠
 .١٧٣: تعريفها -      
سبب وجوب الندبة بأعرف أسماء  -      



 ١٧٣٫: المندوب
 :نعم وبئس -١١١

يجــب أن يكــون اســم ) سنعــم وبــئ(فاعــل  -    
 .٨١: جنس عام

 :النفي -١١٢
: االنفي إذا دخل على النفي صار إيجابً  -      

١٠٥. 
 .١٠٤: النفي ال يعمل ما بعده فيما قبله -      
، ١٥٣، ١٠٤: النفي له صدر الكالم -      

١٨٥٫ 
 :نون الوقاية -١١٣

: سبب مصاحبة نون الوقاية ياء الضمير -      
٨٨٫ 

 :زة القطعهم -١١٤
 .٢٧٠: سبب تسميتها همزة قطع -      
: همزة القطع ليس لها أصل يحصرها -      

٢٧٢٫ 
 :همزة الوصل -١١٥

 .٢٧٠: سبب تسميتها همزة وصل -      
كيفية التفريق بين همزة الوصل وهمزة  -      

، ٢٧٢: قطع يف األسماء واألفعال
٢٧٣٫ 

 :الوصف -١١٦
ل بصفات مـن يعقـل إذا وصف من ال يعق -      

 .٤٩: أجري مجرى من يعقل

األصل يف وصف المبني هو الحمل علـى  -      
 .١٦١: الموضع ال على اللفظ

وصف المعرفة بالنكرة سبب عدم  -      
 .٢٠٥، ٢٠٤: والنكرة بالمعرفة

 .٢٠٥: العامل يف الصفة -      
 ٢٠٤٫: الغرض يف الوصف -      

 :ئد متفرقاتفوا -١١٧
ا ا واحدً بل تلزم سننً  ،األمثال ال تتغير -       

 .٨٥: وطريقة واحدة
تْرُك القياس ومخالفُة األصول لغير   -       

 .١١٢: فائدة ال يجوز
الجمع بين العوض والمعوض عنه جائز  -       

 .١٦٧: يف ضرورة الشعر
الحمل على األخف أولى من الحمل  -       

 .٤٣: على األثقل
على األصل أولى من الحمل الحمل  -       

 .١٤: على الفرع
الحمل على الجوار قليل يقتصر فيه على  -       

 .٢٣٣: السماع، وال يقاس عليه لقلته
الشيء إذا أشبه الشيء من وجه ال يخرج  -       

 .١٦١، ٩٠: بذلك عن أصله
الشيء إذا كان مبهًما كان أعظم يف  -       

 .٨٧: ةالحتماله أموًرا كثير ؛النفوس
ضمير الجر ال يجوز أن يتقدم على  -       

عامله، وال يفصل بين عامله ومعموله 



إال يف ضرورة ال يعتد هبا، فوجب أن 
 .٢٣٧: يكون ضميره متصال ال غير

كما  ،العرب تحمل الشيء على ضده -       
، ١٥٣، ١٣١، ٢٦: تحمله على نظيره

٢٣٠، ٢٢١، ١٧٥، ١٥٤. 
الشيء بالشيء إذا كان العرب يسمون  -       

 .١٠: منه بسبب، وهو كثير يف كالمهم
، ٤١: العرب تعطي األصل األصل -       

١٥٥. 
، ٥٢: من اجتماع األمثال العرب تفر -       

٢٥٣. 
 . ١٩٨: ال اشتقاق له» كل« -       
 .١٢٤: المطلق أصل للمقيد -       
 المفتقر إلى غيره أولى بأن يكون فرًعا -       

 .١٢٤: مما ال يكون مفتقًرا إلى غيره

النصب يف التثنية والجمع هو المحمول  -       
على الجر؛ ألن داللة الياء على الجر 

على النصب؛ ألن الياء  أشبه من داللتها
 .٤٢: من جنس الكسرة

: النون والتنوين مانعان من اإلضافة -       
١٤٣. 

األسماء  من )لعِ فَ (كل ما كان على وزن  -       
من حروف  واألفعال وثانيه حرٌف 

لغات؛ َفِعل، َفْعل، أربع ه ففي ،الحلق
 .٨٠: فِِعل، فِْعل

ال تجتمع عالمتا تعريف يف كلمة  -       
 .١٦٣: واحدة

ما ال يفتقر إلى تقدير أولى مما يفتقر إلى  -       
 .١٢٧: تقدير

 



 ١٣٢ ةاستوت الخشبو الماءُ  ىاستو
 ٧١ أُعطي غالٌم زيًدا

 ١٥٢ اا وال عمرً أكرمت القوم ال يكون زيدً 
 ١١٤ إنك وزيٌد ذاهبان

 ١٥٨ مئين ثالث



 ١٤٧ جاءين إال زيد
 ١٢٢ ضربت إياك

 ١٥٢ اا وال عمرً ضربت القوم ليس زيدً 
 ٧١ ُظنَّ أبوك زيًدا

 ١٤١ عرًقا تصبَّب زيدٌ 
 ٩٨ .»يخرج«فاعًال لـ » زيدٌ «إن ُجعل : عسى يخرُج زيدٌ 

 ١٠٤ عمًرا أضرب زيٌد؟
 ١٠٤ قائًما ما زال زيد

 ١٣٨ ا هذا زيدٌ قائمً 
 ٩١ ما أحسن زيًدا حسنًا

 ٩٣ »ا أراد اللونإذ«! ما أحمره
 ٩٣ »إذا أراد العضو«! ما أرجله
 ٩٣ »إذا أراد اللون«! ما أسوده
 ٩١ !ما أعوره
 ٩٣ »إذا أراد العضو«! ما أيداه

 ١٠٦ اإال قائمً  ما زال زيدٌ 
 ٧٧ نعم الرجل أمس 
 ٧٧ نعم الرجل غًدا

 ٢٦٨ ها ذلك أو ها تلك
 ١٧٧ ؟هل من زيد يف الدار

 ٩١ هو أحسن منك حسنًا
 ٩١ هو أعوُر القوم
 ٩١ هو أعوُر منك

 ١٦٥ يا اللهم



 ١٧٠ »يا آل عكرمة: يف ترخيم«: يا آل عكرمَ 
 ١٧١ »سبطر: يف ترخيم«: يا ِسَب 

 ١٦٨ »عنق: يف ترخيم«: يا ُعنُ 
 ١٧٤ يا غالمكاه

 ١٦٨ »كتف: يف ترخيم«: يا َكِت 

 ةشاذتي يراها ل الاقو، وأمام األ)ف( ةفاسدتي يراها المؤلف ل الاقولقد وضعنا أمام األ) ١(
 ). ض( ةضعيفتي يراها ل الاقو، وأمام األ)ش(







 



 

، ٦٦، ٦٢، ٥٧، ٢٤، ٢٣، ١٢: االبتداء -١
١٨٧، ١٧٩، ١١٢، ٩٢، ٨٧، ٨٢، ٦٧ ،
٢٦٤، ٢٣٧، ٢٣٦، ١٨٨  

، ٥٢ -٥٠، ٣٥، ٣٣، ٢١، ٢٠: اإلبدال -٢
٢٨٠، ٢٧٩، ٢٥٤، ٢٥٣، ١٩٣، ١٩٢ ،
٢٨٨٫، ٢٨٣ 

 ٢٨٠٫، ٢٧٩، ٢٤٣، ١٩٠، ٨٠: اإلتباع -٣
، ٢٠٧، ١٣٣ -١٣١، ١١٨: االتساع -٤

٢٦٤٫، ٢٦١ 
 ٢٥٣٫، ٥٢: اجتماع األمثال -٥
، ١٣٣، ٨٢، ٧٠، ٤١، ٤٠: االختصار -٦

٢٦٣٫، ٢٦٢ 
، ٢٨٧، ٢٨٣، ١٤٤، ٨٤: اإلدغام -٧

٢٨٨٫ 
، ١٤٧، ١٤٤، ١٣٢، ١٠٦: االستثناء -٨

٢٣٨٫، ١٨٢، ١٥٢ -١٥٠، ١٤٨ 
 .                            ١٢٤، ١١٦، ٨٧، ١٥،٧٥: االستغناء -٩
، ٢٨ -٢٦، ٢٢، ١٤، ١١: االستفهام -١٠

٢٢٨، ١٧٧، ١٥٤، ١٥٣، ١٢٨، ١٠٤ ،
٢٦٥٫، ٢٦٣ -٢٦١، ٢٣٨، ٢٣٢ 

، ١٩٦، ٩٨ -٩٦، ٨٩، ٢٣: االستقبال -١١

٢٢٨٫، ٢٢٧ 
 -٢٠، ١٨، ١٥ -١٢، ٩ -٤: االسم -١٢

٥٩، ٥٧ -٥٥، ٤٥، ٤٢، ٣٠، ٢٦، ٢٤ ،
٨٠، ٧٩، ٧٧ -٧٥، ٦٧ -٦٥، ٦٣ ،
٩٩، ٩٨، ٩٦، ٩٢ -٨٨، ٨٦، ٨٥ ،
١١١، ١١٠، ١٠٨، ١٠٧، ١٠٤، ١٠٣ ،
١٣٣، ١٢٦، ١٢٤ -١٢٢، ١١٢ ،
١٦٤، ١٦١، ١٥١، ١٤٨، ١٤٤، ١٤٣ ،
١٧٦، ١٧٥، ١٧١، ١٦٩، ١٦٨، ١٦٥ ،
١٩٥، ١٩٤، ١٨٩، ١٨٢ -١٧٩ ،
٢١٤، ٢١٢، ٢٠٦، ٢٠٤، ٢٠١- 
٢٢٨ -٢٢٥، ٢٢٣، ٢١٩، ٢١٧ ،
٢٤٧، ٢٤٦، ٢٤٢، ٢٣٨ -٢٣٣ ،
٢٧٢، ٢٧٠، ٢٦٠، ٢٥٤، ٢٥٢، ٢٤٩ ،

٢٨٢٫ 
، ٢٣٧، ٢٣٥، ١٦٣: اسم اإلشارة -١٣

٢٦٨٫، ٢٤٩، ٢٣٨ 
 ٣١٫، ٣٠: االسم األمكن -١٤
، ١٢٧، ٨٣، ٨١، ٤: اسم الجنس -١٥

٢٥٩٫، ٢٥٨ 
 ٢٨٨٫، ٢٦: االسم غير المتمكن -١٦



، ٩٠، ٨٤، ٦٠، ٥٧، ٢٤: اسم الفاعل -١٧
٢٣٦٫، ١٩٥، ١٩٢، ١٤٣، ١٢٥، ١١١ 

 ٢٣٥٫): اسم اإلشارة(لمبهم االسم ا -١٨
، ٢٤٩، ٣١، ٣٠، ٢٠: االسم المتمكن -١٩

٢٧٩٫، ٢٥٠ 
 ٢٣٦٫، ١٢٥: اسم المفعول -٢٠
 . ٢٦١: أسماء االستفهام -٢١
 . ١٦٢: أسماء الخطاب -٢٢
 . ١٢٨: أسماء الزمان -٢٣
 . ٣٦: األسماء الستة -٢٤
، ٢٥٧، ١٦٤، ٦٠: أسماء الصالت -٢٥

٢٦٣، ٢٦٠، ٢٥٨ . 
 -٢٣٥، ١٦١: ء المضمرةاألسما -٢٦

٢٣٨٫ 
 ١٢٨٫: أسماء المكان -٢٧
 ٨٠٫، ٣٩، ٣٨: اإلشباع -٢٨
، ١٢٥، ١٢٤، ٨٦، ٧: االشتقاق  -٢٩

١٩٨٫، ١٨١، ١٥٧ 
 ٢٨٠٫، ٢٧٩: اإلشمام -٣٠
 -٢٠، ١٨، ١٥، ١٤، ٨ -٥: األصل -٣١

٣٧، ٣٦، ٣٤ -٣٢، ٢٨ -٢٦، ٢٢ ،
٦٨، ٦٢، ٥٢، ٥٠ -٤٧، ٤٢ -٤٠ ،
٩٤، ٩٢ ،٩٠، ٨٩، ٨٥، ٨٤، ٨٠، ٧٣ ،
١٢٦ -١٢٤، ١٢٢، ١١٥، ١١١، ٩٧ ،

١٤٤، ١٣٦، ١٣٤، ١٣٢، ١٣٠، ١٢٨ ،
١٥٧ -١٥٥، ١٥٢، ١٤٩، ١٤٦ ،
١٦٨، ١٦٦، ١٦٤، ١٦٣، ١٦١ ،
١٩٠، ١٨٩، ١٨٦، ١٧٧ -١٧٥ ،
٢١٥، ٢١٠، ٢٠٠، ١٩٥، ١٩٣، ١٩٢ ،
٢٢٩، ٢٢٧، ٢٢٤ -٢١٩، ٢١٦- 
٢٤٩، ٢٤٥، ٢٤٢، ٢٣٥، ٢٣٣، ٢٣١ ،
٢٨١، ٢٧٨، ٢٧٥، ٢٧٢، ٢٥٦، ٢٥٣ ،
٢٨٨٫، ٢٨٣ 

 ٢٤٩٫: األصل المرفوض -٣٢
، ١٢١، ١١٣، ٩٥، ٨١، ٧٤: اإلضمار -٣٣

٢٢٩٫، ١٤٠ 
 ٢٨٩٫، ١٧٦، ١٦١: االطراد -٣٤
، ٢٢٩، ١٢٨، ١٢٢، ٦٧: اإلظهار -٣٥

٢٨٦ . 
 ١٢٥٫، ٥٢، ٣٠: االعتالل -٣٦
، ٢٤، ٢٢، ٢١، ١٩ -١٦، ٩: اإلعراب -٣٧

٦٥، ٦٣، ٤٥ -٤٣، ٤١، ٣٤، ٣٠، ٢٧ ،
١٧٥، ١٦٨، ١٦١، ١٥٦، ١٤٨، ٩٠ ،
٢٢٢، ٢٢٠، ٢١٩، ١٨٧، ١٧٩، ١٧٧- 
٢٥٩، ٢٥٠، ٢٤٦، ٢٣٦، ٢٣٤، ٢٢٥ ،
٢٨١٫، ٢٦٨، ٢٦٥، ٢٦٤، ٢٦٠ 

 ١١٩٫: اإلغراء -٣٨
، ١٠١، ٩٥، ٨٧، ٤٢، ١٥: االفتقار -٣٩



١٧٨، ١٣٣، ١٢٧، ١٢٤، ١١٩، ١٠٣ ،
٢٧٥٫، ٢٥٧، ٢٣٧ 

 ١٠٠٫): كان وأخواهتا(أفعال العبارة   -٤٠
، ٣٦، ٣٢، ٢٨، ٢٧، ٦: نالتقاء الساكني -٤١

٢٦٨، ٢٥٤، ١٩٠، ٥١، ٤٧ ،
٢٨٠٫ 

 ٢١٦٫، ٢١٥، ١٩٨: ألف التأنيث  -٤٢
 ٢٨٣٫: ألف التفخيم -٤٣
 ١٧٤٫، ١٧٣: ألف الندبة  -٤٤
 ٢٨٣٫: األلف الممالة -٤٥
 .٢٧٨ -٢٧٥، ١٦٢، ٣٦: اإلمالة -٤٦
 ٢٢٥٫، ٢٢٤: األمثلة الخمسة -٤٧
 ١١١٫، ١١٠، ٥٥: وأخواهتا) إن( -٤٨
، ٢٦٢، ٨٢، ٧٠، ٤١، ٤٠: إليجازا -٤٩

٢٦٣٫ 
 ٢٠٩٫ -٢٠٦، ١٤٧، ١٤٦: البدل -٥٠
، ١٥٣، ٢٩، ٢٧، ٢٦، ١٩ -١٦: البناء -٥١

١٩٠، ١٧٦، ١٧٥، ١٦٢، ١٥٧، ١٥٦ ،
٢٨٦٫، ٢٦٠، ٢٢٠، ٢١٩ 

، ١٥١، ٨٥، ٦٦، ٥٠، ٤٥: التأنيث -٥٢
٢٦٥٫، ٢٤٩، ٢٤٨، ٢١٤، ٢٠٤، ١٦٩ 

، ١٠٠، ٩٦، ٧٦، ٤٥، ١٠: تاء التأنيث -٥٣
٢٥٣٫ -٢٥١، ٢٤٨، ٢٣٨، ١٦٩ 

، ٦٦، ٤٧ -٤٠، ٣٧، ٣٦، ٩: التثنية -٥٤

١٩٩، ١٥٦، ١٥١، ٩٣، ٨٥، ٦٧ ،
٢٦٥، ٢٢٦، ٢٢٥، ٢١٥، ٢٠٤، ٢٠٠ ،
٢٦٨ . 

 ١٢٢٫: التحذير -٥٥
، ٥٧، ٤٩، ٤١، ٣٥، ٢٣: التخصيص -٥٦

٢٠٤، ١٨٥، ١٨٤، ١٦٨، ١٢٣، ١١٩ ،
٢٤٧، ٢٤٤، ٢٤٠، ٢٣٥، ٢٢٧، ٢٠٦ ،
٢٧٩٫، ٢٦٥، ٢٤٨ 

 ١٧٢٫ -١٦٨ ،٩: خيمالرت -٥٧
 ٢٨٠٫، ٢٧٩ ،٢٥١ ،١٤٩: التشديد -٥٨
 ٩٢٫، ٩١، ٨٩: التصحيح  -٥٩
، ٩١ -٨٩، ٤٩، ١٠، ٥: التصغير -٦٠

٢٨٨٫، ٢٧٢، ٢٥٠ -٢٤٦، ١٨٩ 
، ٥٩، ٢٨ -٢٦، ٢٢، ٢٠: التضمين -٦١

١٥٣، ١٥٠، ١٢٨، ١٢٥، ٨٩، ٧٤ ،
٢٣٨، ١٩٠، ١٨٩، ١٧٧، ١٧٥، ١٥٦ ،

٢٦٣٫ 
، ٨٩، ٨٧، ٢٨، ٢٢، ١١: التعجب -٦٢

١١١٫، ٩٤ -٩٢، ٩٠ 
، ٩٢، ٦٩، ٦٨، ٦٣: التعدي واللزوم -٦٣

١٣٤، ١٣١ -١٢٨، ١١٦، ١١٥ ،
١٩٢٫، ١٤٥، ١٤٤، ١٣٩، ١٣٨ 

 ٥٧٫ -٥٥: التعري من العوامل اللفظية -٦٤
، ١٥٧، ٥١، ٤٩، ٢٧، ٧، ٥: التعويض -٦٥



٢٤٧، ٢٤٥، ١٨٥، ١٦٧ -١٦٤ ،
٢٧٠، ٢٥٥ 

 ٨٥٫، ٤٨: التغليب -٦٦
 ٢٧٥٫: التفخيم -٦٧
 ٥١٫: التقاص -٦٨
 : التقديم والتأخير -٦٩
 .٥٨، ٥٧: باب المبتدأ -       
 .٦٧، ٦٦، ٦٤: باب الفاعل -       
 .١٠٥، ١٠٤:  باب كان وأخواهتا -       
، ١١١، ١١٠: وأخواهتا) إن(باب  -       

١١٣. 
 .١١٨، ١١٧: باب ظن وأخواهتا -       
 .١٢٠: اإلغراء باب -       
 .١٣٣: باب المفعول فيه -       
 .١٣٦: باب المفعول له -       
 .١٣٨: باب الحال -       
 .١٤٢، ١٤١: باب التمييز -       
 ١٩٨٫، ١٩٧: باب التوكيد -       
، ١٤٤، ١٣٣، ١٣٢، ٢٧: التقوية -٧٠

٢٧٨، ١٥٠، ١٤٦ . 
، ١٢٢، ٤١، ٤٠: التكرار أو التكرير -٧١

٢٣٩، ٢٠١، ١٩٧، ١٧٨، ١٣٢ ،
٢٨٧، ٢٨٤، ٢٧٨، ٢٧٧، ٢٦٣ . 

، ١٤٣ -١٤١، ٨٨، ٨٦، ٨٢: التمييز -٧٢

١٥٨٫ 
، ١٤٣، ٤٦، ٣٦ -٣٠، ٩، ٧: التنوين -٧٣

١٩٤، ١٧٦، ١٧٥، ١٦٨، ١٦٢، ١٥٧ ،
٢٨١٫ -٢٧٩، ٢١٨، ٢١٥، ١٩٥ 

، ١٩٧، ١٢٥، ١٠٨، ٧٥، ١٢: التوكيد -٧٤
٢٤٩٫، ٢٠٢، ٢٠١، ١٩٨ 

، ٤٧، ٤٣، ٤٢، ٣٥، ٣٢، ٦: الثقل -٧٥
١٥٥، ٩٢، ٨٥، ٨٤، ٧٣، ٦٣، ٥١ ،
٢٣١، ٢٢٣، ٢٢١ -٢١٩، ٢١٤ ،
٢٥٥ -٢٥٣، ٢٤٥، ٢٤٢ -٢٣٩ ،
٢٧٩٫، ٢٧٦، ٢٧٤ -٢٧٢ 

، ٢٤٨، ٢٤٦، ٢٣٩، ٩٢: الثالثي -٧٦
٢٧٣، ٢٤٩   . 

، ٣٣، ٣١، ٣٠، ٢٧، ١٨، ١٧: الجر -٧٧
١١٤، ٥٢، ٤٦، ٤٣، ٤٢، ٣٧، ٣٥ ،
١٩٩، ١٩٤، ١٨٨، ١٨٧، ١٤٤- 
٢١٩ -٢١٧ ،٢١٥، ٢٠٤، ٢٠١ ،
٢٨١ -٢٧٩، ٢٦٨، ٢٦٥، ٢٢٥ . 

، ٢٢٠، ٦٥، ٢٥، ٢٤، ١٧: الجزم -٧٨
٢٣٣، ٢٣٢، ٢٣٠، ٢٢٥ -٢٢٢  . 

، ٨٥، ٦٧، ٥٤ -٤٠، ٣٧، ٩: الجمع -٧٩
١٥٨، ١٥٦، ١٥٥، ١٥١، ٩٧، ٩٣ ،
٢٢٦، ٢٢٥، ٢١٧، ٢١٥، ٢١٤، ٢٠٤ ،
٢٥٥، ٢٥٢، ٢٤٧، ٢٤٥ -٢٣٩ ،



٢٧٣، ٢٧٠، ٢٦٩، ٢٦٨، ٢٦٥، ٢٥٦ ،
٢٨١. 

، ١٨٩، ٥٤، ٥٣، ٤٩: تكسيرجمع ال -
٢٤٨، ٢٤٧، ٢٤٥ -٢٣٩، ٢١٧ . 

 .٢١٥، ٤٨ -٤١: الجمع السالم -
 ٥٢٫ -٥٠: جمع المؤنث -
، ١٠٩، ١٠١، ٨٦، ٧٤، ٦٣: الحال -٨٠

١٨٧٫، ١٤٣، ١٤٢، ١٤٠ -١٣٧ 
 . ٢٣٥، ١٨، ١٧، ١١ -٩: الحدّ  -٨١
 -٣٢، ٢٧، ١٢، ٨، ٧، ٥: الحذف -٨٢

٧٠، ٦٥، ٦١، ٦٠، ٥١ -٤٩، ٤٠، ٣٦ ،
٩٨، ٩٧، ٨٤، ٨٣، ٧٨، ٧٤، ٧٢ ،
١٣٠، ١٢٧، ١٢٦، ١٢٢، ١٠٨، ١٠٧ ،
١٥٦، ١٥٠، ١٤٩، ١٣٤، ١٣٣، ١٣١ ،
١٧٢ -١٦٨، ١٦٥ -١٦٣، ١٥٧ ،
١٨٩، ١٨٧، ١٨٥، ١٨٤، ١٧٧، ١٧٥- 
٢٢١، ٢١٥، ٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٠، ١٩٤- 
٢٤٥، ٢٣٢، ٢٣٠، ٢٢٨، ٢٢٧، ٢٢٥ ،
٢٧٠، ٢٥٩، ٢٥٨، ٢٥٥ -٢٥١، ٢٤٧ ،
٢٨٨٫، ٢٧٩ 

، ٢٢، ٢٠، ١٥ -١٣، ١١، ٥: الحرف -٨٣
١٢٨، ١١٠، ١٠٨، ٩٦، ٢٩، ٢٨، ٢٦ ،

١٧٦، ١٧٥، ١٥٦، ١٥١ -١٤٩، 
٢٤٦، ٢٣٨، ٢٣٢، ١٩٠ ،١٨٩- 

٢٧٩، ٢٧٢، ٢٧١، ٢٥٥، ٢٥٤، ٢٤٨ ،
٢٨٣٫ 

، ٣٤، ٢٨ -٢٦، ١٨، ١٧، ٨: الحركة -٨٤
١٧٢، ١٧١، ١٦٠، ٨٤، ٤٦، ٤٥ ،
٢٤٠، ٢٣٩، ٢٢٤، ٢١٩، ١٧٦، ١٧٥ ،
٢٧٨، ٢٦٤، ٢٥٤، ٢٥٠، ٢٤٢- 
٢٨٨٫، ٢٨٣، ٢٨١ 

، ٣٤، ٣٠، ٢٤، ١٩، ١٨: الحركات -٨٥
١٦٩، ١٥٦، ٥٧، ٥٣، ٤١، ٣٩ -٣٧ ،
٢٥٤، ٢٤٦، ٢٢٤، ٢٢٣، ٢١٩، ١٧٥ ،
٢٧٤، ٢٥٩ . 

 ١٠٦٫: حروف االستثناء -٨٦
 -٢٦١، ٢٨، ٢٦: حروف االستفهام -٨٧

٢٦٣٫ 
، ٧٢، ٧١، ٦٩، ٦٨، ٦٠: حروف الجر -٨٨

١١٤، ١٠٨، ١٠٧، ٩٤، ٧٩ -٧٤ ،
١٥٠، ١٤٩، ١٣٣، ١٣١، ١٣٠، ١٢٢ ،
١٩٤، ١٨٩، ١٨٧ -١٧٩، ١٧٦ ،
٢٢٩٫، ٢٢٢ 

، ٢٢١، ١٠٨، ٢٥، ١١: حروف الجزم -٨٩
٢٣٤٫، ٢٣٣، ٢٣٠، ٢٢٢ 

 ٢٨٤٫، ٨٠: حروف الحلق -٩٠
 ٢٨٦٫، ٢٨٥: الحروف الرخوة -٩١
 ٢٨٦٫، ٢٨٥: الحروف الشديدة -٩٢



، ٢٨، ٢٦: حروف الشرط والجزاء -٩٣
٢٣٣٫ -٢٣٠ 

، ١٥٦، ١٠٨، ١١: حروف العطف -٩٤
٢١٣ -٢١٠، ١٨٧ . 

 ١٩٢٫، ١٧٩: حروف القسم -٩٥
: الحروف ما بين الشديدة والرخوة -٩٦

٢٨٦٫، ٢٨٥ 
، ٣٠، ٢١، ٢٠: حروف المد واللين -٩٧

٢٨٦٫، ٢٨٥، ٢٢٥، ٥٠ 
 ٢٨٦٫، ٢٨٥: الحروف المذلقة -٩٨
، ٢٧٨ -٢٧٦: الحروف المستعلية -٩٩

٢٨٦٫، ٢٨٥ 
 ٢٨٦٫، ٢٨٥: الحروف المصمتة -١٠٠
، ٢٧٣، ٢١، ٢٠: المضارعة حروف -١٠١

٢٧٤٫ 
، ٢٨٥،  ٢٧٦: الحروف المطبقة -١٠٢

٢٨٦٫ 
 ١٩٢٫، ١٤٤: الحروف المعدية -١٠٣
 ٢٨٦٫، ٢٨٥: الحروف المفتوحة -١٠٤
 ٢٨٦٫، ٢٨٥: الحروف المنخفضة -١٠٥
، ٢٢٩ -٢٢٧، ٢٥: حروف النصب -١٠٦

٢٣٤ . 
 .  ١٩٣، ١٨٥، ١٠٦: حروف النفي -١٠٧
 ٢٨٦٫، ٢٨٥: الحروف المجهورة -١٠٨

 ٢٨٦٫، ٢٨٥: الحروف المعتلة -١٠٩
 ٢٨٦٫، ٢٨٥: الحروف المهموسة -١١٠
 ٢٦٥٫، ٢٦٤، ٢٥٩، ٧٨: الحكاية -١١١
 ٢٣٣٫: الحمل على الجوار -١١٢
، ٢٦: الحمل على الضد والنظير -١١٣

٢٣٠، ٢٢١، ١٧٥، ١٥٤، ١٥٣، ١٣١ ،
٢٦٠٫ 

، ٢٢، ٢١: حمل الشيء على شبهه -١١٤
٩٨ -٩٦، ٩١، ٩٠، ٦٣، ٤٢، ٣١ ،
٢١٥، ١٨٦، ١٥٨، ١٥٦، ١١١، ١١٠ ،
٢٤٧، ٢٣٠، ٢٢٧، ٢٢٥، ٢٢٣ ،

٢٤٨٫ 
، ٥٢، ٢٢: حمل الفرع على األصل -١١٥

٢٨١٫، ٢٢٢ 
 ٢٣٩٫: الحمل على المعنى -١١٦
، ٨٣، ٨٢، ٦٣ -٥٦، ١٢، ١١: الخرب -١١٧

١٠٣، ١٠١ -٩٩، ٩٧، ٩٦، ٨٨ -٨٦-
١١٧، ١١٦، ١١٣ -١٠٧، ١٠٥ ،
١٨٧، ١٧٦، ١٥٤، ١٥٣، ١٥١- 
٢٦٤٫ ،١٨٩ 

، ١٦٢، ١٦٠، ١٣٩، ٦٦:  الخطاب -١١٨
٢٦٧٫، ٢٣٦ 

، ٤٢، ٣٥، ٣٢ -٣٠، ٢٧، ٦: الخفة -١١٩
٦٥، ٦٣، ٦٠، ٥١، ٥٠، ٤٧، ٤٥، ٤٣ ،



١٤٩، ١٣٣، ١١٩، ٩٢، ٨٥، ٨٢، ٨٠ ،
١٦٩، ١٦٨، ١٦٥، ١٥٧ -١٥٥ ،
٢٣٠، ٢٢٤، ٢٢١، ٢١٩، ١٧٥- 
٢٤٨، ٢٤٣ -٢٤١، ٢٣٩، ٢٣٢ ،
٢٥٨، ٢٥٦، ٢٥٥، ٢٥٣، ٢٥٢ ،
٢٧٩٫ ،٢٧٤ -٢٧٢ 

 .   ٢٣٣: الخفض -١٢٠
، ٢٧٣،  ٢٤٧، ٢٤٥، ٩٢: الخماسي -١٢١

٢٨٦٫، ٢٧٤ 
، ٢٤٩، ٢٤٨، ٢٤٤، ٩٢: الرباعي -١٢٢

٢٨٦٫، ٢٧٤، ٢٧٣ 
ْفعة -١٢٣  ٢٦٤٫: الرَّ
وم -١٢٤  ٢٨٠٫، ٢٧٩: الرَّ
 ٢٧٤٫، ٢٧٣: السداسي -١٢٥
، ٣٥، ٢٦، ٢٤، ١٨، ١٧، ٧: السكون -١٢٦

١٧٢، ١٧١، ١٥٣، ٨٠، ٧٤، ٧٣، ٣٧ ،
٢٤٥، ٢٤٣، ٢٤١، ٢٣٩، ٢٢٤، ١٩٠ ،
٢٨٨، ٢٧٩، ٢٦٨، ٢٥٧   . 

 ٢٣٣٫، ١٣٣: السماع -١٢٧
 )١(الشاذ -١٢٨
، ٧٩، ٧٨، ٥٩، ٥٥، ٢٣: الصفة -١٢٩

١٦٣، ١٦١، ١٣٩، ١٣٨، ١٢٧، ١٠٩ ،

 ).ص(فهرس الشاذ : انظر) ١(

١٨٥، ١٨٤، ١٧٦، ١٧٤، ١٧٣، ١٦٤ ،
٢٠٩، ٢٠٥، ٢٠٤، ١٩٦ -١٩٤ ،
٢٤٦، ٢٤٢، ٢٤١، ٢١٩، ٢١٦  . 

، ١٤٢: الفاعلالصفة المشبهة باسم  -١٣٠
١٩٥٫، ١٤٣ 

، ١٦٧، ١٦٤، ٤٢، ٣٩: الضرورة -١٣١
٢٣٧، ٢٢٣، ٢٢٢، ٢٠٠، ١٨٥، ١٧٠ ،
٢٦٦٫، ٢٤٢ 

 ١٠٢٫: ضمير الشأن -١٣٢
 ١٢٦٫: طَْرد الباب -١٣٣
، ١١٧، ١٠٩، ٧٤، ٦٠، ٥٨: الظرف -١٣٤

١٨٤٫، ١٧٦، ١٢٨ 
، ٧٥، ٧٤، ٦٣، ٦١: ظرف الزمان -١٣٥

١٩٠، ١٤٠، ١٣٨، ١٢٩، ١٢٨ . 
، ٧٥، ٧٤، ٦٣، ٦١: المكان ظرف -١٣٦

١٤٠٫، ١٢٩، ١٢٨ 
 ١١٥٫، ٥٥: وأخواهتا) ظننت( -١٣٧
، ٢٠٧، ١٣٨، ٨٣ -٨١، ٦٠: العائد -١٣٨

٢٥٨٫ 
، ٢٦ -٢٤، ٢٠، ١٨، ١٧: العامل -١٣٩

١١٢، ١٠٤، ٦٨، ٦٢، ٦١، ٥٧ -٥٥ ،
١٣٨ -١٣٦، ١٣٤ -١٣٢، ١٢٥ ،
١٦٢، ١٤٧ -١٤٤، ١٤٢، ١٤١ ،
٢٣٤ -٢٣٢، ٢٠٨، ٢٠٥، ١٧٩ ،



٢٣٧٫ 
، ١٥٤، ٤١، ٤٠، ٣٠، ٢٨: العدل -١٤٠

٢٣١، ٢١٧، ٢١٥، ٢١٤، ١٩٩، ١٩٨ ،
٢٨٢، ٢٨١، ٢٥٤، ٢٤٠ . 

، ١١٤، ١١٢، ٤١، ٤٠، ٢٨: العطف -١٤١
٢١٠، ١٨٨، ١٧٦، ١٦١، ١٥٧، ١٥٢ ،
٢٦٤، ٢٦١، ٢٣٨، ٢٢٨ . 

 .  ٢٠٦: عطف البيان -١٤٢
، ٢١٨ -٢١٤، ٧٦، ٤٥، ٣٣: العلة -١٤٣

٢٨٦، ٢٧١، ٢٥٤ . 
 ٢٨٧٫، ٢٤٠ ،٣٠: الغنة -١٤٤
 -٦٦، ٦٤، ٦٣، ٥٧، ١٠: الفاعل -١٤٥

٨٥، ٨٢، ٨١، ٧٥، ٧٤، ٧٢ -٧٠، ٦٨ ،
١١٦، ١١٠، ١٠٤، ٩٩، ٩٨، ٩٤، ٨٦ ،
١٥٠، ١٤٣ -١٣٧، ١٢٤، ١١٧ ،
٢٢٥، ٢٢٤، ١٨٢، ١٧٩، ١٦١، ١٥١ ،

٢٥٨٫ 
، ٥٢، ٤١، ٣٧، ١٨، ١٥، ١٤: الفرع -١٤٦

١٢٦ -١٢٤، ١٢٠، ١١١، ٨٥، ٥٧ ،
٢٣١، ٢٢٢، ٢١٤، ١٩٣، ١٧٦، ١٧٥ ،
٢٧٥       . 

، ٣١: الَفْرق، وما ُعلِّل به من أحكام -١٤٧
١٥٥، ١٥٣، ٩٤، ٦٤، ٦٣، ٤٧، ٤٦ ،
٢٥٢، ٢٤٨، ٢٤٢، ٢٤١، ١٦٠ ،

٢٦٨٫ 
، ٢٥، ١٥ -١٣، ١١، ١٠، ٥: الفعل -١٤٨

٦٨ -٦٣، ٦٠، ٥٩، ٥٧، ٥٥، ٤٢، ٣١ ،
٨٨، ٨٦ -٨٤، ٧٨ -٧٤، ٧٢، ٧٠- 
١٠٥، ١٠٤، ٩٩ -٩٦، ٩٤، ٩١ ،
١١٩، ١١٦، ١١١، ١١٠، ١٠٨- 
١٣٩، ١٣٨، ١٣٤ -١٣٢، ١٢٩ ،
١٤٨، ١٤٦ -١٤٤، ١٤٢، ١٤١ ،
١٨١، ١٧٩، ١٦٢، ١٦١، ١٥١، ١٥٠ ،
٢١٦، ٢١٤، ١٩٨، ١٨٤، ١٨٢- 
٢٣٠، ٢٢٩، ٢٢٧ -٢٢٤، ٢١٩ ،
٢٦٠ -٢٥٨، ٢٤٦، ٢٣٦، ٢٣٤ ،
٢٧٨، ٢٧٢ -٢٧٠    . 

، ٩٣، ٢٩، ٢٦، ٢٣، ١٤: فعل األمر  -١٤٩
٢٧١، ٢٣٠، ٢٢٢ -٢١٩  . 

، ٩٤ -٩٢، ٩٠، ٨٩: بفعل التعج -١٥٠
١١١٫ 

 ٢٣٤٫ -٢٣٢: فعل الشرط -١٥١
 ٢٢٢٫: الفعل الصحيح -١٥٢
، ٧٤، ٦٩، ٦٨، ٦٣: الفعل الالزم -١٥٣

١٣٨، ١٣١، ١٣٠، ١٢٩، ١١٦، ٩٢ ،
١٩٢، ١٤٥، ١٤٤، ١٣٩   . 

، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ١٤: الفعل الماضي -١٥٤
٩٦، ٨٨، ٨٧، ٨٥، ٧٨، ٧٦، ٢٩ ،



٢٣١٫، ٢٣٠، ٢١٩، ١١٠ 
، ١١٥، ٧١ -٦٨: لمتعديالفعل ا -١٥٥

١٣٠٫، ١١٦ 
 ٢٢٢٫، ٢٢١، ٧٣: الفعل المعتل -١٥٦
 الفعل المضارع  = الفعل المستقبل -١٥٧
، ٢٢ -٢٠، ١٤، ٧: الفعل المضارع -١٥٨

٢٢٣، ٢١٩، ٩٦، ٨٩، ٥٥، ٢٤ ،
٢٧٣٫، ٢٦٠، ٢٣٤ -٢٢٧ 

، ١٩٣، ١٩٢، ١٧٩، ١١٧: القسم -١٥٩
٢٧٢ . 

، ٣٧، ٣٥، ٣٢، ٣٠، ٧، ٦: القلب -١٦٠
٢٠٠، ١٦٩، ٧٤، ٧٣، ٥٢ -٥٠ ،
٢٥٢، ٢٤٥، ٢٢٤، ٢٢٣، ٢٠١- 
٢٨٣٫، ٢٧٦، ٢٧٥، ٢٥٥ 

، ٩٧، ٧٣، ٦٢، ٦١، ٤٩: القياس -١٦١
١٦٩، ١٦٣، ١٥٨، ١٥٦، ١٣٣، ١١٢ ،
٢٦٤، ٢٤١، ٢٤٠، ٢٣٨، ٢٢٢، ١٩٨ ،
٢٨٩، ٢٦٧ . 

 ١٠٦٫ -١٠٠، ٥٥: وأخواهتا) كان( -١٦٢
، ١٩٢، ٤٢، ٤١: كثرة االستعمال -١٦٣

٢٧٠، ٢٣٩ ،٢٢٧، ٢٢٢، ٢٢١- 
٢٨٩٫، ٢٧٢ 

 ٢٦٥٫، ٢٦٤: الكنية -١٦٤
 ١٧٨٫ -١٧٥: النافية للجنس) ال( -١٦٥

 . ٢٣: الم االبتداء -١٦٦
 .  ٢٣٠، ١١٩، ٢٥: الم األمر -١٦٧
، ٢٧١، ١٣٥، ٢٨: الم التعريف -١٦٨

٢٨٨٫، ٢٨٧، ٢٧٢ 
 ٢٦٨٫: الم الملك -١٦٩
، ٧١، ٦٧، ٣٥، ٢٧، ٢٢: اللبس -١٧٠

٢٦٤، ٢٣٧، ٢٠٧، ٢٠٦، ١٦٠، ١١١ ،
٢٧٣٫، ٢٦٨، ٢٦٥ 

 ١٠٩٫ -١٠٧، ١٠٠: الحجازية) ما( -١٧١
 .  ٢٤٦، ١٤٠، ٧٠: ما لم يسم فاعله  -١٧٢
، ٨٦، ٨٣، ٨٢، ٦٣ -٥٥: المبتدأ -١٧٣

١٢١، ١١٧، ١١٦، ١١١، ١٠٧، ٩٥ ،
٢٥٩، ٢٢٨، ١٨٩، ١٨٧، ١٧٩، ١٦١ ،

٢٦٤٫ 
 ٢٧٥٫، ١٢٦: المشاكلة -١٧٤
، ١٠٠، ٩٠، ٧٥، ٧٤، ٦٣: المصدر -١٧٥

١٢٨ -١٢٤، ١٢١، ١٢٠، ١٠٥ ،
١٥١، ١٥٠، ١٤٠، ١٣٩، ١٣٦، ١٣١ ،
٢٧٠، ٢٤٩، ٢٢٧، ٢٢٦، ٢٠٦، ١٨١ ،

٢٧٣٫ 
 . ٢٧٣، ٢٣٩، ٤٧، ٤٢: المعادلة -١٧٦
 -٦٨، ٦٥ -٦٣، ٢٢، ١٠: المفعول -١٧٧

١٠٤، ٩٩، ٩٤، ٩٢، ٧٥، ٧٤، ٧٢ ،
١٢٤ -١٢٢، ١١٧ -١١٥، ١١٠ ،



١٤٣، ١٤٢، ١٣٩، ١٣٧، ١٣٣، ١٢٨ ،
٢٥٨٫، ١٧٩، ١٧٦، ١٦٢، ١٤٧ 

 الظرف= المفعول فيه  -١٧٨
 ١٣٤٫: المفعول له -١٧٩
 ١٢٤٫: المفعول المطلق -١٨٠
 .  ١٤٤، ١٣٦، ١٣٢: المفعول معه -١٨١
 ١٧٤٫، ١٧٣: الندبة -١٨٢
 ٢١٥٫، ١٣٩: النعت -١٨٣
، ١٠٠، ٨٣، ٦٤، ٢٨، ٢٢: النفي -١٨٤

١٤٧، ١٤٦، ١٤٤، ١٠٨ -١٠٤ ،
٢٢٨، ٢١١، ١٩٣، ١٨٣، ١٥٢ ،

٢٣٨٫ 
، ٨٤، ٨٠، ٧٥ -٧١، ٦٩، ٣٧: النقل -١٨٥

٢٤٧، ٢٣٠، ٢١٥، ١٤٨، ٩٤، ٩٢ ،
٢٨٢٫، ٢٧٣، ٢٦٥ 

 ١١٠٫، ٨٨: نون الوقاية -١٨٦
 ٢٦٠٫: نون التأكيد -١٨٧
 تاء التأنيث= هاء التأنيث  -١٨٨
، ٢٦٢، ٢٦١، ١٢٨: همزة االستفهام -١٨٩

٢٦٣٫ 
): الهمزة المخففة(همزُة بيِن بيٍن  -١٩٠

٢٨٣٫ 
 ألف التأنيث= ث همزة التأني -١٩١
 ٧٫، ٥: همزة التعويض -١٩٢
 .١٧: همزة السلب  -١٩٣
، ٢٧٢، ٢٧٠، ١٦٥: همزة القطع -١٩٤

٢٧٣٫ 
 ٢٧٣٫ -٢٧٠: همزة الوصل -١٩٥
، ١٤٣، ١٤٢، ١٣٩، ١٠: الوصف -١٩٦

١٩٦ -١٩٤، ١٨٧، ١٦٣، ١٦١ ،
٢١٦، ٢١٤، ٢٠٦ -٢٠٤، ٢٠١ ،
٢٥٧، ٢٤٧، ٢٤٦، ٢٣٧، ٢١٧- 
٢٦٥٫، ٢٥٩ 

، ٢٢٠، ٢٩، ١٧): المة بناءع(الوقف  -١٩٧
٢٣٤٫، ٢٣٢، ٢٣٠ 

، ٢٢٠، ١٧٣، ٧٦، ٣٦ -٣٣: الوقف -١٩٨
٢٨٣، ٢٨١، ٢٧٩، ٢٦٦، ٢٦٥، ٢٥٢. 



 . ٩ -٧، ٥: اسم -١
 . ٣٤: البحاتر -٢
 . ٣٤: البهاتر -٣
 .  ١٧: البناء -٤
 . ٢١: تيقور -٥
 . ٢٢١: الجونة -٦
 . ١٧: أخفيها -٧
 . ١٣٠: تي أنفهاخناب -٨
 . ٤١٦: ُدئل -٩
 . ٥٤: دِالٌص  -١٠

 . ٥: سما -١١
 . ٥: السمة -١٢
 .  ١٦: أشكيت -١٣
 . ١٦: أعجمت -١٤
 . ١٦: العرب -١٥
 . ١٧: ُعُرًبا -١٦
 . ١٦: أعرب -١٧
 . ١٧: عروب -١٨
 . ١٦: يعرب -١٩
 . ٢١١: الغرف -٢٠



 . ٢١١: مغرفة -٢١
 . ٢١١: فض ختامها -٢٢
 . ٥٤، ٥٣: الفلك -٢٣

 . ٢١١: قدحت -٢٤
 . ٥٤: هجان -٢٥
 .  ٢١: تولج -٢٦
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