
 

 

  

                                                                     

  /  تأليف

ن هللا َعبد بن إِبراهيم إِسَحاق أَبـي ـَزام ب لي ِح الفَِض



 

 

  بسم هللا الرحمن الرحيم 

  المقدمة 

   رب العالمين ، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلمالحمد 

  وبعــــــــــد 

  في النحو ، وقد استعنت با في تقريب فها أنا أقدم للقراءة الكرام وطلبة العلم المبتدئين مختصراً 

ى ( التحفة السنية بشرح المقدمة اآل  ك حت ر ذل ا برسم األشجار واألغصان وغي ة ) وجعلته جرومي

  فلم أذكرها في هذا المختصر .  وابتعدت عن كثير من التعاريفترسخ في ذهن الدارس . 

ذه ( األغصان الوال بد للطالب المبتدئ إذا أراد  ة ) أن أن يدرس ه تعندي اهم ييس درس ف للنحو ن بم

ا  واإل لو ليدرس على يده حتى يخرج بإتقان فهم ( األغصان ) ،  دّ قرأه دون ُم انفراده ب ا رسب  لربم

  خرج بفائدة قليلة . 

   .ولقد سميت هذا المختصر بـ( األغصان الندية في تقريب التحفة السنية )      

ات فا أسأل أن يجعل عملي خالصاً لوجهة ا ى المم م الشرعي حت لكريم وأن يثبتني على طلب العل

  .  وأن يتوفاني وهو راض عني 

  والحمد  رب العالمين وصلى هللا على محمد وعلى آله وسلم .

  كتبه 

  أبو إسحاق إبراهيم بن عبد هللا بن حزام الفضلي 

  اليمن ـ إب ـ مفرق حبيش 

  دار الحديث الخيرية للعلوم الشرعية 

  هـ١٤٣٠/ ربيع أول / ٢٩                                                      



 

 

  .ـ الضمة وهي األصل ١
  .ـ الواو ٢
  .ـ األلف ٣
 .ـ ثبوت النون ٤



 

 

 

  للنصب خمس عالمات 
  ـ األلف    ٢ـ الفتحة وهي األصل      ١
  ـ الياء ٤لكسرة                    ـ ا٣

 ـ حذف النون  ٥                



 

 

  للخفض ثالث عالمات 
  ـ الكسرة وهي األصل    ١
  ـ  الياء  ٢
 ـ الفتحة ٣



 

 	

  للجزم عالمتان 
  ـ السكون  وهي األصل ١
  ـ الحذف٢



 

 

عربات 
ُ
  امل

  المعربات قسمان : قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف . 

  ) جمع المؤنث السالم ٣) جمع التكسير ٢) اإلسم المفرد ١فالذي يُعرب بالحركات أربعة أنواع 

  ) الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء ٤                                             

  ) األسماء الخمسة ٣) المثنى  ٢) جمع المذكر السالم ١والذي يُعرب بالحروف أربعة أنواع  

  ) األفعال الخمسة ٤                                              

المعربات 

  بالحركات

  ل ثاالم  الجزم  الخفض  النصب  الرفع

  جاَء محمد ـ رأيت ُ محمداً ـ مررت بمحمٍد   ال يجزم   الكسرة   الفتحة   الضمة   اإلسم المفرد 

  جاَء الرجاُل ـ رأيُت الرجاَل ـ مررت بالرجال   ال يجزم   الكسرة   الفتحة   الضمة   جمع التكسير 

جاءت الفاطماُت ـ رأيُت الفاطماِت ـ مررت   ال يجزم   الكسرة   الكسرة   الضمة   جمع المؤنث السالم 

  بالفاطمات ِ 

الفعل المضارع الذي 

لم يتصل بآخره شيء 

  يذهُب  ـ  لن يذهب َ ـ لم يذهب ْ   السكون   ال يخفض  الفتحة   الضمة 

المعربات 

  بالحروف 

  المثال   الجزم  الخفض   النصب   الرفع 

جاَء المسلمون ـ رأيت المسلمين ـ مررت   يجزم  ال  بالياء   بالياء   بالواو   جمع المذكر السالم 

  بالمسلمين 

جاء المحمدان ـ رأيت المحمَدين ـ مررت   ال يجزم   بالياء   بالياء   باأللف   المثنى 

  بالمحمَدين 

  جاء أبوك ـ رأيُت أباَك ـ مررت بأبيك   ال يجزم   بالياء   باأللف   بالواو   األسماء الخمسة 

بالحذف    بالنون  األفعال الخمسة 

 حذف(

  النون) 

بالحذف   ال تخفض 

حذف 

  النون

  يفعلون ـ لن يفعلوا ـ لم يفعلوا 

  يفعالن ـ لن يفعال  ـ لم يفعال 

  تفعلين ـ لن تفعلي  ـ لم تفعلي 

  



 

 

  الفهرس

    الكالم وأنواعه 

    عالمات الرفع 

    عالمات النصب 

    عالمات الخفض 

    عالمات الجزم 

    اإلعراب التقديري 

    سم الذي ينصرف اإل

    المعربات 

    األفعال وأنواعها ومعرفة إعرابها 

    نواصب الفعل المضارع 

    جوازم الفعل المضارع 

    المرفوعات من األسماء 

    نواسخ المبتدأ والخبر 

    المعرفة وأقسامها 

    المنصوبات من األسماء 

    تابع المنصوبات من األسماء 

    ألسماء جدول يبين المنصوبات من ا

    المخفوضات من األسماء 

 


