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 بسم هللا الّرضبن الّرحيم
اغبمد هلل رّب العاؼبُت،  والصبلة والسبلـ على نبينا دمحم، وعلى آلو وصحبو أصبعُت، أما  
 بعد: 

دروس تتعلق ببعض اؼبتوف، وىي خاصة بعلـو اآللة من النحو  كما ُعلم أبنو سيكوف َثم 
والصرؼ والبياف، ويلحقو شيء من اؼبنطق _إف شاء هللا تعاىل_ يف ىذه األسابيع األربعة 
اؼبتتالية، وكل أسبوع أنخذ فيو متنا، ويكوف فيو شرح على جهة التقعيد والتأصيل، وسنسعى 

ـبتصر يليق بطالب العلم؛ لكن على جهة التقعيد  _إبذف هللا تعاىل_ أف يكوف َثم شرح
والتأصيل كما ذكران، وليس على ذكر اؼبعاين فحسب؛ ألف العلم إمبا يؤخذ ابلقواعد، ويؤخذ 

 ابألصوؿ، ال ابؼبعاين اليت تكوف على جهة اإلصباؿ. 
 

 ومثل ىذه الدورات اليت تقاـ يف مثل ىذه اإلجازات الصيفية، اؼبقصود هبا أف يَعُمرَ 
طالب العلم وقتو ابلعلم الشرعي، وليس اؼبراد اختصار العلم كما قد يظنو طبلب العلم، ىذا 
غلط يف الفهم؛ إذ اختصار العلم يؤدي إىل تفويت العلم؛ ألف َثم خلل يقع فيو يف 
االختصار، اؼبسائل البّد من إيضاحها على جهة التفصيل فيما وبتاج إىل تفصيل، وبعض 

إاّل بذكر قيودىا وشروطها، حينئذ البّد من ذكر ما يتعلق ابؼبسألة من جهة  اؼبسائل ال تُفهم
، وأما االختصار قد يكوف ـببّل، وإذا وقع اػبلل حينئذ ال يبكن أف يقاؿ  اؼبنطوؽ واؼبفهـو
أبف طالب العلم قد درس ىذا الفن، أو درس ىذا الكتاب؛ ألف أىل العلم ؽبم مغزى يف 

تصرات، وىي وسيلة إىل ضبط العلم؛ دبعٌت أنو يقّلل لك األلفاظ ىذه اؼبخ اختصار العلم يف
اليت ربمل اؼبعاين الكثَتة، ولذلك يعّرفوف االختصار واؼبختصر أبنو: "ذو الّلفظ القليل واؼبعٌت 
الكثَت"، يعٍت ما قّلت ألفاظو وكثرت معانيو، فإذا أخذ الّلفظ القليل مع اؼبعٌت القليل حينئذ 

 أىل العلم. مل أيِت على سنِن 
 ؟ ىل املختصرات كلها يف العلوم

قاعدة فيها عند أىل العلم أف الطالب ال يبكن أف وبّصل العلم الشرعي إاّل بتحصيل 
ىذه اؼبتوف، فهي وسيلة إىل ضبطو، وىي وسيلة إىل فهم العلم كّلو، سواء كاف علـو آلة أو  
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وضبط العلم من حيث  كانت علـو مقاصد، ال يبكن أف يصل إىل العلم وربقيق العلم
التأصيل والتقعيد إاّل ابلعناية هبذه اؼبتوف على الطريقة اليت عناىا أىل العلم، ولذلك قالوا 

"، حينئذ  ال يبكن أف الّلفظ القليل ذو املعىن الكثرياؼبختصرات ث عّرفوا اؼبختصر أبنو: "
كوف الشرح موازاي لّلفظ أو يؤخذ الّلفظ القليل ابؼبعٌت القليل، بل البّد أف يكوف ماذا؟ أف ي

ؽبذا اؼبصطلح عند أىل العلم، وإذا تقرر ذلك حينئذ نعلم أف الغاية أو األصل يف وضع مثل 
ىذه الدورات ليس االختصار اؼبخّل لشرح العلم أو لشرح الكتاب، وإمبا اؼبراد بو إعمار وقت 

لم القدماء، الذين كانوا طالب العلم، حيث يقرأ يف الصباح ويقرأ يف اؼبساء على هنج أىل الع
يعمروف أوقاهتم ابلعلم كّلو صباحا ومساء، وال يعطى العلم فضوؿ األوقات، كما قد يظنو من 

 يظن أبف العلم إذا أعطي ساعة أو ساعتُت يف اليـو حينئذ كفاه وقد حّصل مهما حّصل. 
اده أىل واؽبّمة اليت  تكوف عند طبلب العلم ال بّد أف تكوف منضبطة على ضبط ما أر 

العلم، دبعٌت أف اؽبّمة قد تكوف منطلقة عند طالب العلم، يريد أف يكوف عاؼبا، يريد أف يكوف 
ضابطا للعلم الشرعي، وكبو ذلك، ولكن ذبده عند التطبيق ىبالف تلك اؽبّمة، ال يبكن أف 

لعلم  يريد طالب العلم أف يكوف عاؼبا واعيا للفقو واغبديث والتفسَت وكبو ذلك ث ال يعطي ل
كّلو؛ ولذلك اتفقوا على أف العلم إذا أعطيتو كّلك أعطاؾ بعضو، فكيف إذا أعطيتو بعض 
البعض؟ لن أتخذ منو شيئا البّتة، يعٍت إذا أعطيت العلم كّل وقتك صباحا و مساء تناؿ 
شيئا من العلم، قليل؛ ألف العلم ال وبيط بو أحد، حينئذ إذا أعطيتو بعضك أو بعض 

 الوقت_ إذف لن تناؿ شيئا البتة. بعضك _يعٍت بعض 
 

ولذلك نقوؿ الوصية يف مقدمة شرح ىذا الكتاب أف يعتٍت طالب العلم حبفظ وقتو وال 
سّيما يف مثل ىذه اإلجازات، طالب العلم قد يكوف متفّرغا نوعا ما ىذه الثبلثة أشهر 

 يكن ىّم _تزيد أو تقل_ وإذا عمرىا بعلم شرعي وربصيلو حينئذ سيناؿ حظا وافرا، وال
طالب العلم كالعواـ، سهر الّليل للصباح ونـو النهار ث ال وبّصل، سبّر عليو األايـ والساعات 
والدقائق ومل وبفظ شيئا ومل يُنِو شيئا، وال فرؽ بُت طالب العلم والعواـ يف مثل ىذه اؼبسائل، 

أحسن وأصبل ما الوصية أف وبفظ طالب العلم وقتو، وأف هبعلو يف العلم؛ إذ العلم أفضل و 
تعمر بو األوقات، ولذلك قيل: "قيمة كل امرئ ما وبسنو"؛ فالذي ربسنو من العلم الشرعي 
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ىو قيمتك وإاّل كنت كالبهيم؛ ألف هللا )عّز وجل( جعل يف اإلنساف عقبل يدرؾ بو اغبقائق 
هلل ويبيز بُت اغبق والباطل، وأنت ما خلقت يف ىذه اغبياة إاّل من أجل ربقيق العبودية 

ْنَس ِإالم لِيَػْعُبُدوِف{،تعاىل، قاؿ عّز وجل والعبادة توقيفية، طريقها  : }َوَما َخَلْقُت اعبِْنم َواإْلِ
الوحي، والوحي والعلم بو ىو العلم الشرعي، وإذا مل يكن علم حينئذ كيف تعلم العلم 

جل_؟ ولذلك الشرعي؟ وإذا مل تعلم العلم الشرعي حينئذ كيف ربّقق العبودية هلل _عّز و 
نّص ابن القيم )رضبو هللا تعاىل( على أف من أصبل ما يقرب بو فضل العلم أف أىل العلم 
أصبعوا على أف العبادة ال تصح إاّل بتحقيق شرطُت اثنُت، ونبا اإلخبلص واؼبتابعة، وكل 

 منهما ال يبكن أف يتحقق إاّل ابلعلم. 
 بطو؟ وما ىي عوائقو؟ فما ىو اإلخالص؟ وما حقيقة اإلخالص؟ وما ىي ضوا

ىذا البّد من علم شرعي، والبّد من نظر يف كتاب وسنة، وكذلك اؼبتابعة للنيب )صلى 
؟ كيف ربّج؟ كيف  هللا عليو وسلم( كيف تتحقق؟ كيف تصلي؟ كيف تزكي؟ كيف تصـو

 تدعو إىل هللا _عّز وجل_؟ 
"َمْن َعِمَل َعَمبًل لَْيَس َعَلْيِو ك ميزاف: كل ىذه متعلقة ابلعلم الشرعي، وقولو )ملسو هيلع هللا ىلص( يف ذل

إذف العلم الشرعي يتحقق بو صّحة كل عبادة، تصور أنك تعبد هللا _عّز  أَْمُراَن فَػُهَو َردٌّ"؛
وجل_ صباح مساء، واإلنساف اؼبكّلف ابألوامر والواجبات العامة،  فروض العياف أو فروض 

ذلك إاّل ابلتحقق ابلعلم الشرعي؛ إذف ىذا  الكفاايت  أو اؼبستحبات= اليبكن أف يتحقق
 يدؿ على أف العلم الشرعي مطلب وغاية. 

حبثنا يف النحو وىو وسيلة بل من أعظم الوسائل لفهم الشريعة، الشريعة موقوفة على 
فهم، فهمها موقوؼ على فهم لساف العرب، ال يبكن أف يكوف شبة فهم للكتاب والسنة إاّل 

ف العرب اؼبراد بو )لغة العرب(، ولغة العرب أنواع؛ لكن الذي بفهم لساف العرب، ولسا
: )النحو، والصرؼ، والبياف، وفقو اللغة(،  وبتاجو طالب العلم من حيث الفهم أربعة علـو
فقو اللغة يعٍت: "معرفة األلفاظ ومعانيها ودالالهتا" ىذه إمبا تعرؼ ابلنظر يف اؼبعاجم، 

العلم عند كّل لفظة من ألفاظ القرآف أو من ألفاظ  وفبارسة كتب التفسَت، وما ذكره أىل
السنة، والنحو أنبها وأبوىا )كما يقوؿ بعض احملّشُت(، ث أتيت مرتبة الصرؼ، ث أييت بعد 
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ذلك علم اؼبعاين، فبهذه العلـو حينئذ ينتظم لطالب العلم أو تكوف لو القاعدة يف علم أصوؿ 
صلت لو القاعدة يف أصوؿ الفقو مع ىذه العلـو الفقو؛ إذ مبناه على لساف العرب، وإذا ح

الثبلثة= حينئذ صّح وجاز أف ينظر يف الكتاب والسنة نظر ؾبتهد، دبعٌت أنو ال يقلد أحدا، 
وإمبا ينظر فيو نظر استقبلؿ مع االستعانة دبفهـو أىل العلم من اؼبتقدمُت واؼبتأخرين، إذف 

ذا أمر ؾبمع عليو ال خبلؼ بُت أىل العلم العلم إمبا يكوف مبنيا على فهم لغة العرب، وى
اؼبتقّدمُت _فيمن كتب وصّنف_ أف لساف العرب شرط يف االجتهاد، ومعٌت االجتهاد أف 
ينظر يف كّل مسألة وينظر يف دليلها ث  يقوؿ: )والرّاجح كذا(، ىذا ىو االجتهاد، ترجيح 

جتهاد ال ربّل لكل أحد على حسب ما يقتضيو الدليل، وىذه مرحلة االجتهاد أو مرتبة اال
من الناس ولو كاف طالب علم، بل ولو كاف عاؼبا، ؼباذا؟ ألنو موقوؼ على ضوابط، ىذه 
الضوابط من أساسها وما تبٌت عليو ىو فهم لساف العرب، وذكران أف إصباع أىل العلم أف 

عناية  لساف العرب شرط يف صحة االجتهاد، فإذا كاف كذلك حينئذ البّد من العناية ابلنحو
فائقة، طبلب العلم قد يبدأ ابلتفسَت، قد يبدأ ابلفقو، قد يبدأ ابغبديث، ث تذىب األعمار، 
ث ىو ىو مقّلد، ولسبب فوات العناية بعلـو اآللة يقع طالب العلم يف زببط ألنو يسَت 
_يعٍت_ ببل قائد، ىذا الذي ضيع طبلب العلم اآلف؛ ألهنم يسَتوف على أىوائهم، ألهنم 

وف على ما تشتهيو أنفسهم، ويظن أف موافقة الواقع وما عليو الناس ىو الصحيح، ال يسَت 
ليس األمر كذلك، بل البّد من نظٍر يف كبلـ أىل العلم اؼبتقدمُت، الذين صّنفوا وكتبوا يف 
العلم واختصروا وشرحوا ونظموا، كّل ذلك ويذكروف يف مقّدماهتم من ىو الذي يدرس ىذا 

 م و... إىل آخره. الكتاب وىذا النظ
قسمموا طبلب العلم إىل مبتدئُت ومتوسطُت ومنتهُت، وجعلوا متوان خاصة ابؼببتدئُت، 
ومتوان خاصة ابؼبتوّسطُت، ومتوان خاصة ابؼبنتهُت، وشرحوا ىذه اؼبتوف وحّشوا عليها، ومنها 

، كّل ذلك يدؿ على أنو قد ضبطوا األمر، وليس لطالب الع لم حينئذ اؼبنثور ومنها اؼبنظـو
اػبيار إاّل أف يسلك ما سلكو العلماء السابقوف، وليس عندىم إاّل طريقا واحدا= وىو أنو 
يعتٍت طالب العلم هبذه اؼبتوف اؼبشهورات، لكل علم َثم متوف مشهورة، ال أييت للغرائب وإمبا 

قطر، حينئذ ينظر إىل ما اشتهر عند أىل العلم، فمثبل يف النحو اشتهر اآلجرومية واؼبلحة وال
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يسلك ىذا اؼبسلك، وىذه اؼبتوف األربعة مثبل ؽبا شروحات، وكّل شرح لو ميزتو اليت زبتلف 
عن الشرح اآلخر، وكذلك اغبواشي، كذلك ما يتعلق ابؼبنت؛ حيث إعراب الشواىد وكبو 
ذلك، حينئذ ىذه مرحلة أوىل )العناية ابؼبختصر(، ث ال علم إاّل حبفظ، طالب العلم زبتلف 

مم بعض طبلب العلم يريد أف يرفع ابلعلم جهلو، ىذا ال إشكاؿ فيو، ىذا قد يكتفي اؽب
ابلنظر يف مفهومات العلـو _يعٍت يفهم العلم_ ولو ذلك، وطالب علم  يريد أف وبقق العلم 
الشرعي؛ دبعٌت أنو يكوف يف طبقة أىل العلم وجهاد العلماء، وأف هبتهد ويفقو اؼبسائل اليت 

َوُف ؽب  ا ابلنوازؿ وكبو ذلك، يعٍت يريد أف يكوف عاؼبا، ىذا ابختصار. يُػَعنػْ
 _ كيف تكون عاملا؟ 

البد من ـبتصرات، والبد من حفظها، ال علم إاّل حبفظ، وإذا مل ربفظ حينئذ لن تكوف 
شيئا البتة، النحو من اؼبنظومات اؼبشهورات أو من الكتب اؼبشهورة على جهة التأصيل نظم 

يسمى ابآلجرومية، ولو نظم للعمريطي، ولو نظم لعبيد ربو دمحم ابن آّب  أو نثر ابن آجّرـو
الشنقيطي، والثاين أجود من األوؿ ؼبيزتُت، األوؿ: أنو مل يطل و إمبا نظم النثر كما ىو، وأما 
العمريطي فقد زاد وقد ظبّاه كالشرح للكتاب؛ دبعٌت أنو فصل يف بعض اؼبسائل وىذا قد 

اؼبئة، ال جاءت يف ربع ألف )مئتُت وطبسُت بيًتا(، حينئذ ىذا العدد  ينايف، ث جاءت يف ربع
يعترب كبَتا ابلنسبة لطالب العلم اؼببتدئ، وخاصة إذا أراد أف وبفظ اؼبلحة، حينئذ ال داعي 
غبفظ مثل ىذا النظم الذي فيو شيء من الطوؿ، أما اؼبنت الذي معنا فهو أقل عددا، واثنيا: 

ترب سهل العبارة؛ دبعٌت العبارات واضحة ربتاج إىل شيء من التعليق ىذا اؼبنت أو النظم يع
واإليضاح ؼبن أراده مصنفا كغَته، وكذلك فيو شيء من األمثلة، وكذلك زادوا اثلثا: أبنو قد 
اشتهر يف ىذا الوقت، حينئذ يعتٍت بو طالب العلم إما ابلنثر _إف استطاع أف وبفظ النثر_ 

ـو اآللة _كقاعدة_ علـو اآللة األوىل أف يشتغل هبا طالب العلم وإما ابلنظم وىو أجود، وعل
من جهة اغبفظ ابؼبنظومات، وال ينظر يف اؼبنثورات؛ ألف ىذه العلـو ال تطلب لذاهتا، ليست 
ىي اؼبقصودة، اؼبقصود ىو علم الوحي، والنحو ليس بعلم الوحي، وإمبا ىو وسيلة؛ إذف ىو 

ء من الصعوبة، بل ىو صعب، فإذا كاف كذلك حينئذ وسيلة لغَته، والنثر حفظو فيو شي
يوفر طالب العلم جهده وقوتو وحفظو وذىنو يف حفظ اؼبقاصد، لو حفظ يف الفقو نثرا ىذا 
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ىو األصل وال وبفظ نظما، كذلك يف ابب اؼبعتقد وبفظ النثر وال وبفظ النظم، وكذلك يف 
ىي الشريعة، ألهنا كبلـ هللا وكبلـ ابب اغبديث وبفظ النثر وال وبفظ النظم، ألهنا مقاصد، 

رسولو )صّلى هللا عليو وآلو وسلم(، وأما ما كاف وسيلة لفهم العلم الشرعي ىذا األوىل أف 
يشتغل ابؼبنظومات، علم النحو من أجل معرفتو وىذه القواعد أىل العلم أنو ال يشرع طالب 

لنحو[: يطلق يف "اللغة" يراد بو العلم حىت يعرؼ ماىو العلم الذي يطلبو، العلم لو أو ]علم ا
 القصد، )كبوت جهة كذا( أي: )قصدهتا(، و ىذا ىو اؼبشهور )معٌت القصد(. 

 وأما يف "االصطبلح": فالنحو "علم أبصوؿ يعرؼ هبا أحواؿ أواخر الكلم إعرااب وبناء". 
ىنا  علم واضح يراد بو اإلدراؾ، علم دباذا؟ قاؿ: أبصوؿ، واألصوؿ صبع أصل، واؼبراد بو

القاعدة؛ ألف العلـو _علـو اآللة_ قواعد، يعٍت عندؾ قاعدة )الفاعل مرفوع(، ىذه قاعدة 
من قواعد العلم _علم النحو_ فكل فاعل مرفوع، )اؼبفعوؿ بو منصوب( إذف كّل مفعوؿ بو 
منصوب، وإذا جاء بك أو مّر بك فاعل فارفعو، وإذا جاء بك أو مّر بك مفعوؿ بو 

ؿ: تطبيقا ؽبذه القواعد ذبري األحكاـ على اآلحاد واعبزئيات، "فعلم فانصبو، حينئذ نقو 
أبصوؿ" أي بقواعد، إذف علم النحو علم قواعد، لذلك يسمى يف الدراسات اآلف قواعد 
)وىو كذلك(، القواعد ىذه يعرؼ هبا _أي بواسطتها_ ويبيز أحواؿ أواخر الكلم _يعٍت 

عن ثبلثة أنواع: إما اسم وإما فعل وإما الكلمات_، )كلمة( يف لساف العرب ال زبرج 
حرؼ، فكل كبلـ العرب _ولو نظرت يف القرآف أو نظرت يف السنة_ ال ىبرج عن ىذه 
الثبلثة أنواع ابالستقراء والتتبع، وىو دليل قطعي لفائدة أف الكلمة تنقسم إىل ثبلثة أقساـ 

يد( مؤلفة من ثبلثة إما اسم وإما فعل وإما حرؼ، ىذه الكلمة مؤلفة من حروؼ، كػ )ز 
أحرؼ: )ز، ي، د( كّل حرؼ منها ؿبّرؾ _لو حركة_ اغبرؼ األوؿ واغبرؼ الثاين ال عبلقة 
ابلنحو بو البّتة، ال يبحثوف فيو وإمبا يبحثوف يف آخر الكلمة _اغبرؼ األخَت_ )زيٌد( 
ا يبحثوف يف حركة الّداؿ، )بيٌت( يبحثوف يف حركة التاء وىكذا، ولذلك قاؿ: "يعرؼ هب

أحواؿ" صبع حاؿ _أي صفة_، واؼبراد ابلصفة ىنا الرفع والّنصب واػبفض والسكوف، إذا 
ذباوزان حينئذ "أحواؿ أواخر الكلم" يعٍت رفعو أو نصبو أو خفضو، فأواخر الكلم ألف 
مبحث النحاة إمبا يتعلق آبخر الكلمة، وما قبلو يكوف مبحثا للصرفيُت كما سيأيت، وقد 
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رفيوف يف اغبرؼ األخَت؛ لكن من جهة ماذا؟ يبحث النحاة يف حركة يشًتؾ النحاة والص
اغبرؼ األخَت من حيث اإلعراب والبناء _يعٍت كوف ىذه الكلمة معربة وحركتها الضمة أو 
الفتحة أو الكسرة أو السكوف أو  ىذه الكلمة مبنية وبناؤىا يكوف على الفتح أو الضم أو 

لنحاة، انظر؛ علم كبَت جليل اكبصر يف حرؼ الكسر أو السكوف_ حينئذ اكبصر حبث ا
واحد، ما حركتو؟ الضمة أو الفتحة أو الكسرة أو السكوف، إذف؛ علم أبصوؿ _بقواعد_ 
ىذه القواعد نستفيد هبا ماذا؟ معرفة أحواؿ )يعٍت صفات(، واؼبراد ابلصفات الرفع والنصب 

، متعلق ىذه الصفات ماىو أواخر الكلم إعرااب  وبناء، يعٍت الضمة قد تكوف واػبفض واعبـز
لئلعراب وقد تكوف للبناء، والفتحة تكوف لئلعراب و تكوف للبناء، الذي يبيز ىذا عن ذاؾ 

 إمبا ىو مبحث النحاة، ىذا حده. 
[: الكلمات العربية من حيث اإلعراب والبناء، الكلمات العربية ال من موضوعو_ ]

ال يبحث فيو النحاة، و)اْستَػْغَفَر( على وزف  حيث أوزاهنا _)فَػَتَح( على وزف )فَػَعَل(_ ىذا
)اْستَػْفَعَل(، و)قَاَؿ( أصل )قَػَوَؿ( ُحرَِّكت الواو وفتح ما قبلها وقلبت ألفا، ال يبحث النحاة 
يف ذلك وإمبا يبحثوف يف الكلمة العربية من حيث اإلعراب والبناء، ىي معربة وسبب إعراهبا  

 كذا، وىي مبنية وسبب بنائها كذا. 
[: ما سيأيت حبثو من األبواب أنبيتو كما سبق فهم الشريعة )انتبو ؽبذه(، فهم مسائلو]_ 

، شئت أـ أبيت، أصبع أىل  الشريعة فهما صحيحا دوف تقليد مبٍت على فهم ىذه العلـو
العلم على ىذا، فهم الشريعة موقوؼ على ىذا العلم ث صيانة اللساف عن اػبطأ يف من 

الثاين ىو الغاية، بعضهم يذكر إذا ذكر أنبية النحو قاؿ: )من أجل الوقوع يف اللحن، وليس 
أف تصوف لسانك عن اػبطأ يف الكبلـ( ليس ىذا غاية طالب العلم، يعمر وقتو دبا يقربو إىل 
هللا تعاىل فبلبّد أف تكوف النية صاغبة، وإذا كاف نية طالب العلم بدراسة النحو إقامة اللساف 

جر؟ ال يؤجر على ذلك، ؼباذا؟ ألف إقامة اللساف ليست مقصدا فقط ما أجر على ذلك، يؤ 
شرعيا، وإمبا يكوف مأجورا إذا نوى بتحصيل ىذا العلم أف يكوف معينا لو على فهم الشريعة، 
وإذا كاف كذلك حينئذ صار قربة وطاعة إىل هللا تعاىل، حكمو فرض كفاية، ليس مستحّبا، 

ي هبتهد يف اؼبسائل الشرعية والنظر فيها يكوف فرض وإمبا ىو فرض كفاية، وعلى اجملتهد الذ
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عُت، دبعٌت إنو إذا اجتهد دوف أف يكوف عاؼبا هبذا الفن فهو آث، وإذا تكلم يف التفسَت وقد 
نص أىل العلم على ذلك أف اؼبتكلم يف التفسَت ال وبل لو الكبلـ حىت يكوف ملّيا بعلم 

أف يتكلم يف كبلـ هللا تعاىل إاّل إذا أتقن ىذا  الّلساف، وأنبها علم الّنحو؛ فبل وبل ؼبسلم
 العلم. 
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 قاؿ الناظم رضبو هللا تعاىل:
 بسمميحرلا نمحرلا هللا  
 قاؿ ُعبَػْيُد رَبِِّو ؿُبَممٌد يف بَػْعِض النَُّسِخ: 

 قَػاَؿ اْبُن آبم َواظْبُُو ؿُبَػممدُ  هللَا يف ُكػلِّ األُُمػوِر َأْحػَمدُ 
تَػَقى ػِبِو َذِوي التُّػَقىَوآلِػِو َوَصحْ  ُنػْ

 ُمَصلِّػًيا َعَلى الرمُسوِؿ اؼب
ْنظُوـِ  َتْسِهيُل َمْنػثُوِر ابْػِن آُجػرُّوـِ 

َ
 َوبَػْعػُد فَالَقْصػُد ِبَذا اؼب

 لِػَمْن أَرَاَد ِحْفػظَُو َوَعُسَرا َعَلْيِو َأْف وَبْػَفَظ َمػا قَػْد نُِثَرا
ُتمػَكلْ إِلَْيِو َقْصػِدي َوَعلَػْيِو ا

 وهللَا َأْسَتعِػُُت يف ُكلِّ َعَملْ  ؼب
 

البدء ابلبسملة كثر يف منظومات أىل العلم، وىو جائز ابإلصباع وإف كاف شعرا، إاّل أنو 
جاء يف بياف ما يتعلق ابلشريعة، وإذا كاف كذلك صار طاعة، وإذا صار طاعة جاز االبتداء 

أف ال يكتبوا أماـ الشعر ابلبسملة، وأما قوؿ الشعيب والزىري أصبعوا 
)بسمميحرلا نمحرلا هللا (؛ فليس اؼبراد بو اؼبنظومات العلمية، وإمبا اؼبراد بو ما عداىا، قوؿ 
الزىري: "مضت السُّنة أف ال يكتبوا يف الشعر )بسمميحرلا نمحرلا هللا (" كذلك ؿبموؿ على 

حّل وفاؽ بُت أىل العلم أنو غَت ما يتعلق ابلعلم الشرعي، وأما ما يتعلق ابلعلم الشرعي فم
 يستحب أف يفتتح ابلبسملة. 

ىذا أو ذاؾ، اختلفت النسخ يف أوؿ [ قال ابن آّب وامسو دمحم]قاؿ عبيد ربو دمحم: 
شطر، واػببلؼ سهل، الناظم ىو )دمحم ابن آّب( القبّلوي األصل، قبيلة األقبلؿ الشنقيطية 

قال ]يف سنة ألف ومئة وستُت، فهو متأخر، مولده ومسكنو يف مدينة أتوات قيل اؼبغربية، تو 
يعٍت  [:قال عبيد ربو دمحم]دمحم: ىذا عطف بياف، عبيد ربو: ىذا الفاعل،  [عبيد ربو دمحم

ومن سند العرب  }أَتى أْمُر هللِا َفبَل َتْستَػْعِجُلوُه{،يقوؿ، قاؿ دبعٌت يقوؿ، ىذا كقولو تعاىل 
 ل، ماذا قاؿ؟ أهنم يطلقوف الفعل اؼباضي مراد بو اؼبستقب

)هللا( ابلنصب على التعظيم، وىو مفعوؿ بو مقدـ، والعامل  [:هللَا يف كّل األمور أمحد]
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كأنو قاؿ: )أضْبَُد هللَا(، وقدـ اؼبفعوؿ بو لقصد االختصاص الفصل كما ربفظوف   )أضْبَُد(،فيو 
قاؿ }إاّيَؾ نَػْعُبُد{  أصلها )نعبدؾ( ؼبا فصل وقدـ؟ يعٍت )ال نعبد إاّل إايؾ(،}إاّيَؾ نَػْعُبُد{ 

}إاّيَؾ أىل العلم فيها معٌت )ال الو إاّل هللا( إثباات ونفيا، ووجهو أنو قدـ ما حقو التأخَت، 
]يف  ، إذف ال نعبد إاّل إايؾ، )هللا أضبد( يعٍت ال أضبد إاّل هللا، منصوب على التعظيمنَػْعُبُد{ 

يف كّل الشؤوف، وىو كذلك سواء كانت  كّل األمور[ صبع أمر، واؼبراد بو الشأف واغباؿ، يعٍت
سرّاء أو كانت ضرّاء؛ فيحمد اؼبسلم ربو _جّل وعبل_ على الّسراء كما وبمده على الضراء، 

]أضبد[ ىذه صبلة فعلية، واغبمد ىو "ذكر ؿباسن احملمود مع حّبو ، وىذا شأف اؼبسلم
التعظيم فهو اغبمد، وتعظيمو وإجبللو"؛ ألف ذكر ؿباسن احملمود إما أف تكوف مع اغبب و 

 . وإاّل فهو اؼبدح، فيشًتؾ اغبمد مع اؼبدح
أواّل ضَبََد هللَا تعاىل، وىذا شأف اؼبسلم أف وبمد هللا تعاىل  [مصلّيا على الّرسول املنتقى]

مطلقا، ث أييت ابؼبرتبة أشرؼ اػبلق _وىو نبينا دمحم )صّلى هللا عليو وسلم(_ وحقو بعد حق 
لى الرسوؿ، )أضبد( حاؿ كوين مصليا، وحاؿ مقابلة ومقارنة كّل شيء مصلّيا ع، هللا تعاىل

حبسبو، يعٍت أضبد هللا تعاىل أوال )تكلم بلساين(، ث بعد اإلنتهاء من اغبمد أصلي على النيب 
أي طالبا من هللا صبلتو، والصبلة من هللا )ثناؤه على  [مصليا]صّلى هللا عليو وآلو وسلم، و

(، وصبلة اؼببلئكة عليو ىي )ثناؤىم عليو(، واآلدميوف سؤاؽبم من هللا أف عبده يف اؼبؤل األعلى
أي طالبا من هللا صبلتو وىي ثناؤه على عبده يف اؼبؤل  [مصليا]، يثٍت عليو ويزيده تشريفا

والرسوؿ يف اللغة:  [مصّليا على الّرسول]األعلى، كما قاؿ أبو العالية وعّلقو البخاري عنو، 
خبار الذي بعثو(، وأما يف الشرع: )فهو إنساف ذكر حّر أوحي إليو بشرع )ىو الذي يتابع أ

جاء بػ )أْؿ(، وإذا أطلق الرسوؿ يف أمة دمحم  [الرسول]، يعٍت اؼبختار [املنتقى]وأمر بتبليغو(، 
)صّلى هللا عليو وسلم( فهو َعَلٌم ابلغلبة على نبينا )عليو الصبلة والسبلـ( فبل وبتاج إىل أف 

بذكر اظبو، فقيل )اللهم صلِّ على النيب أو على نبينا( صار علما ابلغلبة، ينص عليو 
ىذا جنس يطلق على نوح ومن بعده إىل نبينا )صّلى هللا عليو وسلم(؛ ولكن إذا   [الرسول]و

 كاف الناطق من أمة دمحم )صّلى هللا عليو وسلم( انصرؼ إىل نبينا، إذف ]اؼبنتقى[ أي اؼبختار. 
و على دينو يف ىذا اؼبقاـ، أي مصّليا على الرسوؿ ومصليا على آلو، أي أي أتباع [وآلو]
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أتباعو على دينو، والنص دّؿ على أف الصبلة تكوف اتبعة على األتباع، كما جاء يف 
 اغبديث: "اللمُهمم َصلِّ َعَلى ؿُبَممٍد َوَعَلى آِؿ ؿُبَممٍد"، إذف الصبلة على اآلؿ ابلنص. 

صاحب: )ىو من اجتمع ابلنيب صّلى ، ب( كراكب وركباسم )صبع صاح [وصحبو]
هللا عليو وسلم مؤمنا بو ومات على ذلك(، وىنا الصبلة عليهم على جهة التبع ال استقبلال، 

  .ؼبا ؽبم من شرؼ حفظ الشريعة
تقى والتقوى دبعٌت واحد، يعٍت مصدر، و]ذو[ ذبمع على ذوي، ولذلك  [:ذوي الّتقى]

صحاب التقوى، يعٍت اؼبتصفُت هبذه الصفة العظيمة وىي التقوى، صبع ]ذوي التقى[ يعٍت أ
  (.وحقيقتها: )امتثاؿ اؼبأمور واجتناب احملظور

واألصل فيها على السنة أف يقاؿ: )أما بعد(، و لكن توسع أىل العلم فأقاموا  [:وبعد]
ية، ظرؼ ىذا من ظروؼ الغا [:وبعد] الواو مقاـ )أما(، األصل )أما بعد(، قالوا: ]وبعد[،

مبهم ؾبهوؿ اؼبعٌت، وال يفهم إاّل إذا أضيف إىل غَته، يعٍت مثل )أما بعد ضبد هللا تعاىل 
 والثناء كذا(. 

الفاء واقعة يف جواب الشرط، أي اؼبقصود، )قصد( ىنا مطلب دبعٌت اسم  [:فالقصد]
ه من اؼبفعوؿ، )والقصد( ىو: "إتياف الشيء"، يعٍت ؼباذا جئت ونظمت؟ أو ما الذي تريد

؟   متعلق النية بنثر ابن آجرـو
]بذا[ ىذا اسم إشارة، واؼبشار ىنا اؼبرتب اغباضر ابلذىن،  [:فالقصد بذا املنظوم]قاؿ: 

[ يعٍت الذي نظمو، منظومتو ىذه ما القصد هبا؟   ]اؼبنظـو
وىو )أبو  [:ابن آجروم]نثر، ما يقابل الشعر،  [:منثور، ]يعٍت تيسَت [:تسهيل]قاؿ: 
، تويف سنة ثبلثة وعشرين عبد هللا  دمحم ابن دمحم ابن داوود الصنهاجي( معروؼ اببن آجرـو

( قيل: اؼبراد بو "الفقَت الصويف"، إذف النظم إمبا قصد بو الناظم، وجعل  وسبع مئة، و)آجرـو
، ؼباذا؟ ألف  النثر نظما _وىو ما يسمى ابلعقد عند أرابب البديع_ قصده تسهيل ابن آجرـو

 حيث اغبفظ من النثر، والنثر فيو شيء من الصعوبة، ولذلك قاؿ بعضهم: النظم أسهل من 
  وبعد فالعلم إذا مل ينضبط .:. ابغبفظ مل ينفع ومن مارى غلط

 وأسهل احملفوظ نظم الشعر .:. ألنو أحضر عند الذكر
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إذف ]تسهيل[ أي تيسَت، ىذا خرب قصد، ]فالقصد بذا اؼبنظـو تسهيل[ ىذا مصدر،  
تيسَت ؼبن أراد حفظو وعسر عليو أف وبفظ ما قد نثر، إذف حفظ اؼبنثور فيو عسر اؼبراد بو ال

قديبا وحديثا، وىو مشتهر عند أىل العلم أبف النثر فيو شيء من الصعوبة، ولذلك نقل النثر 
، يعٍت يف العلـو على جهة العمـو  إىل النظم، وما أكثر اؼبنظومات يف العلـو على جهة العمـو

 ـ آلة أو مقاصد. سواء كانت علو 
 [:وعسرا]يعٍت استظهاره عن ظهر قلب،  [:]ملن أراد حفظوالبّلـ لتعليل،  [:ملن]

أن ]متعلق بعسر،  [:عليو][: ضد يسر، عسر، ]األلف لئلطبلؽ، يعٍت شّق على الطالب
يعٍت  [:نثرا ما قد]يعٍت )أف( وما دخلت عليو أتويل مصدر انئب فاعل لػ )عسر(،  [:حيفظ

ثرا، األلف لئلطبلؽ، إذف قصده هبذا النظم أف يسهل على طالب العلم، فإذا أراد الذي قد ن
حفظ النظم حينئذ اشتغل بدرسو، يعٍت بدراستو، وإذا مل يرد فبل يشتغل بو، ؼباذا؟ ألف النظم 
وإف كاف سهبل من حيث اغبفظ إاّل أف فيو شيئا من الصعوبة من حيث الفهم، ألف فيو 

بياف للمتعّلق وكبو ذلك، وقد يضطر إىل التقدًن والتأخَت، قد يغلق  تقديبا وأتخَتا، وفيو
اؼبعٌت؛ ولذلك وبتاج إىل أتفٍّ يف الفهم، خببلؼ اؼبنثور؛ فالضرورات ال تدخل النثر وإمبا 
تدخل اؼبنظومات، وىذا الذي هبعل بعض اؼبنظومات _بل كثَت منها_ فيها شيء من 

حيث اغبفظ فهي أسهل، والعكس يف اؼبنثور؛ الصعوبة من حيث الفهم فحسب، وأما من 
ألنو من حيث اغبفظ فيو شيء من الصعوبة، ومن حيث الفهم فهو أسهل، تقرأ الشطر أو 
الشطرين أو البيت والبيتُت من النظم وفيو شيء من اإلغبلؽ، إذا رجعت إىل النثر فإذا بو 

حسب، دبعٌت أنو هبمع واضح تقرؤه كما ىو، ولكن ىذا ال هبعل أف يكوف اؼبفهـو غاية ف
 طالب العلم بُت اغبفظ والفهم. 

يعٍت: االستعانة متعلقة ابهلل [ هللا أستعني]أستعُت هللا، [: وهللا أستعني يف كّل عمل]
َؾ َنْسَتِعُُت{تعاىل،  أي: ال نستعُت إاّل بك، االستعانة عبادة وال تكوف إاّل  }إاّيَؾ نَػْعُبُد َوإايم

وعبل_، )أْسَتِعُُت= اْستَػْفَعَل( من العوف، أي: أطلب العوف يف كّل  ابهلل تعاىل، وهللا _جلّ 
 عمل، يعٍت يف عملي كلو ظاىره وابطنو. 

إليو سبحانو قصدي، قصدي إليو ال إىل غَته، )وَقَصَد َقْصَدُه= كَبَا [: إليو قصدي]
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 كَبَْوُه(. 
 ِه( إذا اعتمده. عليو سبحانو اؼبتكل، )اتمَكَل على فبلٍف يف أمرِ [: وعليو املتكل]
 

 ، ث قاؿ رضبو هللا تعاىل:  ىذا ما يتعلق ابؼبقدمة
 ابب الكبلـ

ـَ ِعْنَداَن فَػْلَتْسَتِمعْ   َلْفٌظ ُمرَكمٌب ُمِفيٌد َقْد ُوِضعْ  إفم اْلَكبَل
 

الكبلـ معرفتو مهمة يف أوؿ فهم علم النحو، ويبدأ النحاة يف اؼبختصرات واؼبتوسطات 
بتعريف الكبلـ؛ ألنو مقصود ابلذات )ىذا أوماًل(، وألنو الذي يقع بو  واؼبنتهيات بعلم أو

التفاىم والتخاطب، ال تفهم ما يكن يف صدور الناس إاّل إذا تكلموا، وإذا كاف كذلك حينئذ 
 البّد من معرفة ما ىو الكبلـ. 

م الكال إن]يف اصطبلح النحاة: "ما اجتمع فيو أربعة أركاف"؛ ولذلك قاؿ:  [الكالم]
أي: يف حكمنا، يف حكمنا كبن معاشر النحاة، وىنا يتكلم عن نفسو وعن غَته من  [عندان

 النحاة. 
 [:لفظ، ]صبلة معًتضة؛ ألنو أراد هبا التثمُت [:تستمع])الفاء( عاطفة،  [:فلتستمع]

أربعة أركاف إذا ُوِجَدْت على وفق ما قيده بو النحاة  [:مركب مفيد قد وضع]ىذا خرب إف، 
لكبلـ، إف ُعِدَمْت كّلها أو بعضها حينئذ انتفى وصف وصفك، ىذا شأف األركاف، فهو ا

ركن كالفاربة والركوع والسجود، إذا وجد حينئذ مع بقية األركاف وجدت الصبلة، وإذا انتفت 
األركاف أو انتفى بعضها انتفت الصبلة، كذلك ىنا الكبلـ ال يكوف كبلما كبواي إاّل ابجتماع 

 ركاف. ىذه األربعة أ
لو معنياف: )اؼبعٌت اللغوي، واؼبعٌت االصطبلحي(، واؼبعٌت اللغوي اؼبراد ابللفظ  [:اللفظ]

 ىو: "الطرح والرمي"، قالوا: )أكلت التمرة ولفظت نواىا( أي طرحتها. 
وأما يف "االصطبلح": فاللفظ ىو "الصوت اؼبشتمل على بعض اغبروؼ اؽبجائية اليت 

، البّد أف يكوف الّلفظ صوات، وال يكوف لفظ بدوف صوت، ث أوؽبا األلف وآخرىا الياء"
الصوت يشتمل على بعض اغبروؼ _ال صبيع اغبروؼ_ اليت أوؽبا األلف وآخرىا الياء، يعٍت 
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اغبروؼ اؽبجائية، فػ )زيد، وقاـ، وإىل( نقوؿ: ىذه ألفاظ، ؼباذا؟ لكوهنا اشتملت على 
 _ مستعمبل كاف أو مهمبل. صوت إذا نطق بو، وىي مؤلفة من حروؼ، _مهمبل

"اللفظ نوعاف": )لفظ مستعمل، ولفظ مهمل(، ]اؼبستعمل[: "ىو الذي نطقت بو 
العرب"، يعٍت وضعتو العرب، ولّقن عليو العرب كػ )زيد، وقاـ، وإىل، ومن، وكتب، وجاء، .. 
وكبوه( كلها ألفاظ وضعتها العرب، نسميو لفظا مستعمبل إذف، ما وضعتو العرب ىو 

تعمل، اللفظ الثاين من نوعي اللفظ ما يسمى بػ ]اؼبهمل[، واإلنباؿ اؼبراد بو: "الًتؾ"، اؼبس
يعٍت: "لفظ مل تضعو العرب"، قالوا: كػ )ديز( مقلوب زيد، )زيد( نطقت بو العرب، و)ديز( 
مقلوب زيد، يعٍت نقرأه ابلعكس، )ديز( ىذا مل تضعو العرب، مل تنطق هبذا الّلفظ، كذلك 

تو العرب ونطقت بو، و)رفعج( _ابلعكس_ ما وضعتو العرب؛ إذف ليس كّل )جعفر( وضع
لفظ يكوف عربيا؛ ألف ]اللفظ العريب[ ىو: "ما نطقت بو العرب"، وما مل تنطق بو العرب 
فليس بلفظ عريب، وإف كاف لفظا ألنو صوت مشتمل على بعض اغبروؼ اؽبجائية، إذف 

 يكن لفظا حينئذ ال يكوف كبلما، ولذلك الكتابة الركن األوؿ أف يكوف الكبلـ لفظا، فإذا مل
إذا مل تنطق هبا قرأهتا _الكتابة_ ليس بلفظ؛ ألهنا ليست بصوت، إذف الكتابة ال يسمى  
كبلما عند النحاة، اإلشارة قاؿ لو، أفاد أو مل يفد، أفاد اإلشارة من أسفل إىل علو )يعٍت 

ـ ال؟ أفادت، لكن ىل تسمى كبلما؟ قم(، أو من أعلى إىل أسفل )يعٍت اجلس(، أفادت أ
ال تسمى كبلما، ؼباذا؟ النتفاء القيد األوؿ أو الركن األوؿ، وىو كونو لفظا، إذف اللفظ ىو 
الصوت، البّد أف يكوف منطوقا بو، فإذا أفاد ومل يكن منطوقا بو _كالكتابة واإلشارة_ فبل 

 يسمى كبلما. 
 ء على شيء مطلقا". [: الًتكيب يف اللغة: "وضع شيالثاين: مركب]

واؼبراد بو يف "االصطبلح": "ما تركب من كلمتُت فأكثر"، يعٍت كبلـ تركب من كلمتُت 
فأكثر، أقل ما يصدؽ عليو أنو كبلـ عند النحاة أف يكوف مؤلفا من كلمتُت _ثنتُت_، وما 

دىا زاد على ذلك ال أبس بو، قد يكوف لكن اؼبراد أنو ال يقل عن كلمتُت، فكلمة )زيد( وح
ىي لفظ؛ لكن ىل ىي كبلـ؟ ُوِجَد القيُد األومُؿ، وىو كوهنا لفظا؛ لكنها ليست بكبلـ، 
ؼباذا؟ ألف الكبلـ ال يتحقق إاّل إذا كاف مركّبا، وما اؼبراد ابلًتكيب؟ أف يكوف مؤّلفا من  
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كلمتُت فأكثر، و)زيد( كلمة واحدة، إذف لو قاؿ: )زيد( أو قاؿ: )قاـ( فقط، أو )إىل( أو 
من( ومل يذكر كلمة أخرى يضمها إىل ىذه الكلمة= ال يسمى كبلما، إذف الكلمة الواحدة )

ال يسمى كبلما، ؼباذا؟ لكونو غَت مركب، وجد الركن األوؿ وىو كونو لفظا؛ ولكن انتفى 
الركن الثاين وىو كونو مركبا، إذف كّل كبلـ يشًتط فيو أف يكوف مركبا، وإذا أردت ابلًتكيب 

الًتكيب دبا ذكر حينئذ من ابب التقريب أف يقاؿ: )اؼبراد ابؼبركب ىنا اؼبركب ىنا أو فسر 
اإلسنادي التاـ(، واختصارا أف يقاؿ: )اعبملة االظبية اؼبؤّلفة من مبتدأ وخرب، واعبملة الفعلية 
اؼبؤلفة من فعل وفاعل أو فعل وانئبو( يعٍت كلمة "مركبة" ىذه فيها إصباؿ، ما اؼبراد هبا؟ اؼبراد 
بو اؼبركب اإلسنادي التاـ، ما اؼبراد ابؼبركب اإلسنادي؟ مبتدأ وخرب )زيد قائم(، ىذا أقل ما 
يقاؿ أبنو كبلـ، )قاـ زيد(، صبلة فعلية، إذف من ابب اإليضاح والتقعيد يف ىذا اؼبقاـ نقوؿ: 

اؼبؤلفة من فعل ]اؼبركب اؼبراد بو: اعبملة الفعلية واعبملة االظبية[، "واعبملة الفعلية" اؼبراد هبا 
وفاعلو، أو فعل وانئب فاعل، )ضرب زيد( ىذه صبلة فعلية، )قاـ زيد( ىذه صبلة فعلية، 
عندان كلمتاف كذلك )زيد قائم(، )دمحم مسافر( تقوؿ ىذه مؤلفة من كلمتُت، إذف اؼبركب ما 

بو تركب من كلمتُت فأكثر، قد يكوف التألف ىنا من كلمتُت ملفوظا بو، )زيد قائم( ملفوظ 
_يعٍت لفظت ابلكلمتُت_، ويف بعض اؼبواضع قد ربذؼ إحدى الكلمتُت، تقوؿ )من 
جاء؟( زيد، ىنا )زيد( ليست كػ )زيد( السابقة، )زيد( السابقة يف ابتداء الكبلـ، و)زيد( 
ليست بكبلـ، ؼباذا؟ ألنو وإف كانت لفظا إاّل أهنا ليست دبركبة، أما إذا قيل يف جواب 

د، )زيد( ىنا كبلـ، كيف؟ )جاء( كبلـ، وىو لفظ واحد، نقوؿ ال، لسؤاؿ )من جاء؟( زي
ىو مركب من كلمتُت، إحدى الكلمتُت ملفوظ هبا، واألخرى ؿبذوفة، فػ )زيد( فاعل لفعل 
ؿبذوؼ، واألصل: )من جاء؟( تقوؿ: )جاء زيد(، حينئذ )زيد( يف ىذا اؼبقاـ نقوؿ: ىي 

تركب من كلمتُت فأكثر حقيقة أو حكما[، فاعل لفعل ؿبذوؼ، ولذلك نقوؿ: ]اؼبركب: ما 
دبعٌت أنو ال يشًتط يف الًتكيب أف يلفظ ابلكلمتُت، ال قد تكوف إحدى الكلمتُت ملفوظا 
هبا، وقد تكوف األخرى ؿبذوفة؛ لكن البّد من قرينة، وأييت معنا _إف شاء هللا_ يف اؼببتدأ 

ىل وبصل الكبلـ ابغبرؼ؟  والفاعل، قد وبذؼ الكلمتاف )ىل جاء زيد؟ نعم(، ىذا حرؼ،
قطعا ال، ؼباذا؟ لكونو ليس مركبا، حرؼ، قلنا البد أف يكوف مركبا، واؼبراد بو اعبملة االظبية 
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_مبتدأ وخرب_، واعبملة الفعلية _فعل وفاعل_؛ إذف اغبرؼ ليس داخبل يف مفهـو الكبلـ، 
(، إذف )جاء زيد( نعم( ىذا حرؼ، )نعم جاء زيد(، )فإذا قيل: )ىل جاء زيد؟( قلت: )نعم

صبلة فعلية ؿبذوفة، حذؼ الفعل وحذؼ فاعلو، إذف ]لفظ مركب[ اؼبراد ابلًتكيب ماىو؟ 
]ما تركب من كلمتُت فأكثر حقيقة[، أبف تنطق ابلكلمتُت، )زيد قائم(، )قاـ زيد( نطقت 
هبما، ]أو حكما[ أبف ربذؼ إحدى الكلمتُت، كأف يكوف يف جواب السؤاؿ )من جاء؟ 

يد( فاعل لفعل ؿبذوؼ، نطقت بكلمة وحذفت األخرى، وقد ربذؼ الكلمتُت، زيد(، )ز 
ال اعبوابية ونعم اعبوابية، اليت تقع جوااب لسؤاؿ، وبذؼ بعدنبا  )ىل جاء زيد؟ نعم، ال(

 اعبزءاف، يعٍت الكلمتاف،  فًتكيب حينئذ كلو يكوف مقدرا، ىذا الركن الثاين وىو الًتكيب. 
ْن أَفَاَد يُِفيُد، ]واؼبفيد[: اؼبراد بو ىنا "ما أفاد فائدة وبسن ُمِفيٌد أصلو مِ  [:مفيد]

السكوت عليها من اؼبتكلم"، ما أفاد فائدة وبسن السكوت عليها من اؼبتكلم، حبيث ال 
يبقى السامع منتظرا لشيء آخر،  وىذا إمبا يتحقق دباذا؟ فيما زاد على كلمتُت، قلنا اؼبركب 

كلما وجدت الكلمتاف وجد الكبلـ؟ اعبواب: ال، واضح   ما تركب من كلمتُت فأكثر، ىل
]ما تركب من كلمتُت فأكثر[، ثبلث، أربع، عشر، ىل كلما ؟ السؤاؿ؟ قلنا: اؼبركب ماىو

لفظ، ىل ىو لفظ؟ نعم،  وجد الكلمتاف وجد الكبلـ؟ اعبواب: ال، إف قلت: )إف قاـ زيد(
؟ بل ثبلث، )إف( ىذا حرؼ، صوت ظبعتو أبذنك، ىل ىو مؤلف من كلمتُت؟ فيو كلمتاف

)قاـ( ىذا فعل، )زيد(، ىل حصلت بو الفائدة؟ اعبواب: ال، ألف السامع ينتظر شيئا آخر 
بعده، )إف قاـ زيد(، )إف جاء عمر(، )إف حضر الطالب(، وبتاج إىل ماذا؟ وبتاج إىل 

كب جواب، إذف مل ربصل الفائدة من ىذا الًتكيب، ىل ىو كبلـ؟ اعبواب: ال، إذف اؼبر 
الذي ال ربصل بو الفائدة ال يسمى كبلما، إذف ]مفيد[: "ما أفاد فائدة وبسن السكوت 

 عليها من اؼبتكلم حبيث ال ينتظر السامع لشيء آخر"، كاؼبثاؿ السابق الذي ذكرانه. 
يعٍت: "موضوع"، ىذا الركن الرابع، واختلف النحاة _شراح األجرومية_  [:قد وضع]

ىنا، ىل اؼبراد بو القصد _أبف يكوف الكبلـ مقصودا منواي من يف معرفة اؼبراد ابلوضع 
 اؼبتكلم_؟ أو يكوف اؼبراد بو اؼبعٌت الثاين _موضوعا ابلوضع العريب_؟ 

وينبٍت على ىذا خبلؼ مهم، وىو أنو إذا فسر ابلقصد )والقصد: ىو إرادة اؼبتكلم إفادة 
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اد إفادتك= فخرج هبذا القيد _إذا فسر السامع( دبعٌت أنو إذا تكلم البد أف ينوي بقلبو أنو أر 
ابلقصد_ كبلـ النائم، فلو تكلم النائم _النائم  كاظبو ال يدري ما وبصل_ فلو تكلم بكبلـ 
نقوؿ: ىل قصد النائم هبذا الكبلـ إفادة السامع؟ اعبواب ال، إذف ال يسمى كبلما، لو قاـ 

ال يعترب، ىل يسمى كبلما؟ ال من النـو وقاؿ: )لزيد عندي ألف رايؿ( ىل يعترب إقراضا؟ 
يسمى كبلما، ؼباذا؟ )لزيد عندي ألف رايؿ(: لفظ مركب مفيد، أليس كذلك؟ )لزيد عندي 
ماؿ(، لكن لكونو مل يقصد _ألف النائم ال قصد لو_ انتفى عنو وصف الكبلـ، كذلك 

 الساىي واجملنوف إذا تكلم واعًتؼ بشيء ما ال يعترب كبلما. 
اؼبراد ابلوضع ىنا "الوضع العريب" فيحًتز [ تعريف الثاين= الوضع اؼبراد]النوع الثاين أو ال

بو عن كبلـ الرببر واإلقبليز والفرنسيُت وكبو ذلك، حينئذ سواء كاف اللفظ اؼبركب اؼبفيد 
مقصودا أو ال فهو كبلـ، فإذا قاـ النائم وتكلم نقوؿ: ىذا كبلـ عريب، وجدت فيو األركاف 

فيد، وموضوع ابلوضع العريب(، دبعٌت الكلمات عربية نطق هبا األربعة )لفظ، مركب، م
العرب، يعٍت مل يتكلم ابإلقبليزي فلو تكلم ابإلقبليزي لو جاء بلفظ مركب مفيد= قلنا: ىذا 
ليس بكبلـ عريب، ؼباذا؟ ألنو ليس موضوعا بوضع العرب، وىذا ىو الصحيح، أف يفسر 

ـ الرببر، وكل كبلـ أجنيب ليس بكبلـ العرب الوضع ىنا ابلوضع العريب، حينئذ خرج بو كبل
فبل يسمى كبلما يف اصطبلح النحاة البتة، فدخل معنا كبلـ النائم والساىي والغافل واجملنوف 
ومن جرى على لسانو ماال يقصده يسمى كبلما، فالنائم إذا قاـ وتكلم وقاؿ: )زوجيت 

ًتتب اغبكم الشرعي، وفرؽ بُت طالق( قل: ىذا كبلـ عريب، نعم، ىو كبلـ عريب؛ لكن ال ي
البحث اللغوي والبحث الشرعي، الفتوح يف شرح اؼبختصر رجح أف يكوف الوضع اؼبراد بو 
القصد؛ إلخراج ما قد يًتتب على كبلـ النائم، فإذا طلق زوجتو وىو انئم _أو اجملنوف طلق 

عربيا أو ال، وإمبا  ال يقع، ؼباذا؟  ال لكونو كبلما؟ زوجتو_ ىل يقع الطبلؽ؟ يقع أو ال يقع
إذف اغبكم شرعي، فلم تًتتب الثمرة على   "رُِفَع اْلَقَلُم َعْن َثبَلٍث"،النتفاء القصد، ألنو انئم، 

كبلمو، ال لكونو ليس بكبلـ عريب، وإمبا جمليء اغبكم الشرعي وأنو غَت مكلف كالنائم 
مكلف، كذلك النائم غَت واجملنوف والساىي والغافل، الصحيح أف اجملنوف ابإلصباع أنو غَت 

مكلف، حينئذ عدـ ترتيب األحكاـ الشرعية على كبلـ ىؤالء ال يلـز منو أف ال يكوف  
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 مفيد لفظ مركب]كبلما، بل ىو كبلـ عريب، واألحكاـ منفية لوجود الدليل الرافع ؽبا، إذف 
كبلـ   يعٍت ابلوضع العريب، مىت ما وجدت ىذه األركاف األربعة حكمنا عليو أبنو [قد وضع

يف اصطبلح النحاة، وإذا انتفت أو انتفى بعضها حكمنا عليو بكونو ليس بكبلـ عند 
 النحاة. 

 ث قاؿ رضبو هللا تعاىل: 
َها يُػبػٌَْت   اْسٌم َوِفْعٌل ُثم َحْرُؼ َمْعٌَت  أْقَساُمُو الميِت َعَليػْ

 

كب من  ما ىو؟ "ما تر  [واملركب]عرفنا أف الكبلـ مركب، أليس كذلك؟  [:أقسامو]
كلمتُت" ىذا فيو إصباؿ، حينئذ الكبلـ لو أجزاء، ماىي ىذه األجزاء اليت يتألف منها 

 الكبلـ؟ 
عرفنا أف الكبلـ البد من ضم كلمة إىل أخرى "ما تركب من كلمتُت فأكثر"، إذف البّد 
 من أجزاء، ألنو كلٌّ، فإذا كاف كذلك يَرُِد السؤاُؿ: ماىي أجزاء الكبلـ اليت يتألف منها

 الكبلـ؟ 
 أي: أقساـ أجزائو اليت يتألف منها.  [أقسامو]فقاؿ رضبو هللا: 

 يبٌت عليها، احًتز بو من نوعو الذي إليو ينقسم.  [:يبىن اليت عليها]
والدليل على أف أجزاء الكبلـ  أو أقساـ الكلمة _تعبَت  [:اسم وفعل مث حرف معىن]

واالستقراء، يعٍت نظر النحاة يف كبلـ  أدؽ_ ؿبصورة يف ىذه األجزاء الثبلث= ىو التتبع
 العرب، حبثوا وحبثوا فلم هبدوا إاّل أف الكبلـ مؤلف من: 

 وىو كلمة دّلت على معٌت يف نفسها ومل تقًتف بزماف.  [:اسم]
وىو كلمة دّلت على معٌت كاالسم؛ إاّل أهنا فارقتها ابقًتاهنا أبحد األزمنة  [:فعلأو ]
 الثبلثة. 
 ا دّؿ على معٌت يف غَته، ال يف نفسو. وىو م [:حرف]أو 

 حينئذ حصروا األجزاء يف ثبلث وىذا ؿبل وفاؽ بينهم. 
قّيد اغبرؼ بكونو حرؼ معٌت  [:حرف معىن]ىذه دبعٌت الواو،   [:مث وفعل اسم]
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احًتازا عن حرؼ التهجي، ألف اغبرؼ عند النحاة نوعاف: )حرؼ معٌت، وحرؼ مبٌت(، 
ذا؟ )ِمْن( حرؼ، )إىَل، بَػَلى(، نعم ىذه حروؼ، كّل واحد "حرؼ معٌت"= كلمة، مثل ما

منها حرؼ، يسمى ماذا؟ حرؼ معٌت، "وىو الذي يكوف جزءا من أجزاء الكبلـ، ؾبازا أو 
على التوسع"، الثاين: "حرؼ مبٌت": "وىو الذي تبٌت منو الكلمة"، )زيد(، )ز( ىذا يسمى 

ّل حرؼ يسمى حرؼ مبٌت، يعٍت بنيت ماذا حرؼ مبٌت، )ي(، )د(، أجزاء كلمة )زيد(، ك
 الكلمة من ىذا اغبرؼ. 

الذي يعترب قسيما لبلسم واغبرؼ، يعترب قسما من أقساـ الكلمة، ىل ىو )ز( أو )من(؟ 
األوؿ أو الثاين؟ الثاين، إذف إذا قلت "حرؼ" حينئذ دخل معك حرؼ اؼببٌت، فبلبد من 

 ضع ليدؿ على معٌت. إخراجو، "حرؼ معٌت" احًتازا عن حرؼ اؼببٌت، أي و 
 ث قاؿ: 

 ُدُخوِؿ )أْؿ( يُػْعَرُؼ فَاْقُف َما قَػَفْوا فَاالْسُم اِبػْبَْفِض َواِبلتػمْنِويِن أوْ 
 

ؼبا ذكر االسم والفعل واغبرؼ _وىي داخلة ربت مسمى الكلمة_ حينئذ كبتاج إىل سبييز 
لمة اسم؟ ومىت وبكم االسم عن الفعل عن اغبرؼ، دبعٌت أنو مىت وبكم الناظم أبف ىذه الك

 الناظم أبف ىذه الكلمة فعل، أو أهنا حرؼ؟ ما فبيزات كّل واحد من ىذه األقساـ الثبلثة؟ 
يعٍت تعريف، فاالسم يتميز عن الفعل [: َحد  ]كّل واحد منها لو حّد ولو عبلمة، 

حبقيقتو، يعٍت بتعريفو، وتعريف ]االسم[: "ىو كلمة _والكلمة جنس يدخل ربت ثبلثة 
ياء االسم والفعل واغبرؼ_ دّلت على معٌت بنفسها"، يعٍت يف نفسها دوف ضميمة كلمة أش

أخرى، )زيد( عرفت أف اؼبراد بو شخص معُت، )بيت( عرفت اؼبراد بو، )مسجد(، )قلم(، 
)ساعة(، كّل لفظ من ىذه األلفاظ إذا أطلق دؿ على معٌت تفهمو ابإلطبلؽ اللفظي، إذف 

 بنفسها دوف ضميمة كلمة أخرى، ومل تقًتف بزماف، يعٍت أبحد فيها معٌت، دّلت على معٌت
األزمة الثبلثة اليت ىي اؼباضي واغباؿ واالستقباؿ، )زيد( ليس بو ماٍض، ليس بو داللة على 
اؼبستقبل أو اغباؿ، وكذلك )بيت(، و...، ىذا ىو حقيقة االسم، وأما من حيث العبلمة 

 فذكر لو أربع عبلمات. 
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فاالسم مبتدأ،  [االسم ابخلفض يعرف]ىذه تسمى )فػ( الفصيحة،  )فػ( [:فاالسم]
متعلق بو،  [:ابخلفض: ]متأخرة، ىذه يف الشطر الثاين، خرب اؼببتدأ، وقولو (يعرف)وصبلة 

عندان ثبلثة  ترتيب الكبلـ ىكذا: )فاالسم يعرؼ( يعٍت يبيز عن ماذا؟ عن الفعل واغبرؼ،
 [ابخلفض: ]لفعل واغبرؼ، فاالسم يعرؼ دباذا؟ قاؿأقساـ، نريد سبييز االسم عن قسيميو ا

عطف على ما سبق، إذف ذكر  [وحبروف اجلر([ ]دخول )ألْ [ أو ]التنوين]وعطف عليو 
أي: دبسّمى اػبفض،  [يعرف ابخلفض، ]اؼبراد بو مسمى اػبفض [اخلفض]أربع عبلمات، 

وبدثها عامل اعبرِّ، يعٍت ليس بلفظ اػبفض وإمبا دبسماه، ماىو مسماه؟ ىو الكسرة اليت 
فمىت ما رأيت الكسرة؛ لكن بشرط ليست كّل كسرة، وإمبا الكسرة اليت يقتضيها عامل اعبّر، 
دبعٌت: عامل اعبّر منحصر يف اثنُت ال اثلث ؽبما على الصحيح، ونبا: "حرؼ اعبر" كّل 

املو حرؼ جر ما بعده يكوف ؾبرورا، وجره يكوف ابلكسرة، الكسرة ىذه أوجدىا وأحدثها ع
وىو حرؼ اػبفض، "الثاين اؼبضاؼ" فإذا قلت: )خرجت من اؼبسجد( نقوؿ: )اؼبسجد( 
ىذا اسم، والذي دؿ على كونو اظبا وجود اػبفض وىو الكسرة، ىل كّل كسرة تكوف عبلمة 
على اظبية الكلمة؟ اعبواب: ال، ىل وجد ضابط الكسرة الذي يكوف عبلمة يف ىذا 

ف )ِمْن( حرؼ جر، دبعٌت أنو يقتضي أف يكوف ما بعده الًتكيب؟ نقوؿ: نعم، ؼباذا؟ أل
ؾبرورا، فإذا قلت: )خرجت من اؼبسجد( ابلكسر، ىذه الكسرة أحدثها )ِمْن( وىو عامل 

نقوؿ: )زيد( ىذا اسم، ما الذي دّؿ على أنو اسم؟ وجود الكسرة، ما  اعبر، )جاء غبلـ زيد(
ـ( لكونو مضافا، إذف كّل تركيب الذي أحدث ىذه الكسرة؟ من أين جاءت؟ من لفظ )غبل

إضايف الثاين يكوف ماذا _اؼبضاؼ إليو_؟ يكوف ؾبرورا، ؼباذا؟ لكونو اظبا، إذف اؼبضاؼ 
واؼبضاؼ إليو، أما اؼبضاؼ _كما سيأيت_ على حسب العوامل، اؼبضاؼ إليو وىو )زيد( 

ظبا؛ ألف االسم من بقولك )غبلـُ زيٍد( ال يكوف إاّل ـبفوضا، وإذا كاف كذلك فبل يكوف إاّل ا
 عبلمتو اػبفض، عرفنا ىذا إذف. 

ُل* قُِم اللمْيَل{،يعٍت ابلكسرة اليت وبدثها عامل اعبر  [:يعرف ابخلفض]  }اَي أيػَُّها اْلُمزممِّ
)قُِم( اسم؟ والكسرة ىذه ىل ىي عبلمة على اظبية الكلمة؟ اعبواب: ال، إذف قولنا ليس كّل  

)قُِم ( وجدت  }قُِم اللمْيَل{،حًتازا من ىذه الكسرة كسرة تكوف عبلمة على االظبية ا
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لقاؿ )قم( ىذا اسم ؼباذا؟ لوجود الكسرة، إذف وجود ، لو كاف الطالب ظاىرايا الكسرة
الكسرة ال يدؿ على أف مدخوؽبا يكوف اظبا، ؼباذا؟ لكوف ىذه الكسرة مل يقتضيها عامل 

، )إِف اْمُرٌؤ َىَلَك(، )إِف وليس مضافا اعبر، يعٍت ىذا اللفظ )قم( مل يدخل عليو حرؼ جر،
أجيبوا، )إف( دخلت عليو الكسرة ىنا )إِف اْمُرٌؤ( ىذه الكسرة ليست عبلمة على  اْمُرٌؤ(؟

اظبية الكلمة؛ ألف )إْف( ابإلصباع على أهنا حرؼ، وىذه الكسرة مل يقتضيها عامل الكسر 
لتخلص من التقاء _عامل اػبفض_ وىو حرؼ اعبر واؼبضاؼ، إذف ىذه الكسرة ل

الساكنُت، كقولو: }قُِم{، إذف فاالسم يعرؼ ابػبفض، واػبفض اؼبراد بو ىنا الكسرة اليت 
وبدثها العامل _عامل اػبفض_، ليست كّل كسرة، ليس كّل من رأى كسرة حينئذ يقوؿ 

 ىي مدخوؿ اسم. 
ْنِويًنا، وىو يف اللغة: مصدر نَػومَف يُػنَػوُِّف تػَ  [التنوين]ىذه العبلمة الثانية،  [:وابلتنوين]

"التصويت"، واؼبراد بو يف أصح تعريف يذكر للتنوين: "نوف تثبت لفظا ال خطّا"، ما ىو 
التنوين؟ نوف تثبت لفظا ال خطا، فكلما وجد التنوين _وىو مشهور أبنواعو_ كّلما وجد 

ا؟ لكونو منوان، التنوين حكمت على الكلمة بكوهنا اظبا، )َجاَء َزْيٌد(، )زيٌد( ىذا اسم، ؼباذ
)رَأَْيُت َزْيًدا(، )َزْيًدا( اسم لكونو منوان، )َمَرْرُت ِبَزْيٍد(، )َزْيٍد( اسم لكونو منوان، إذف التنوين 
"نوف تثبت لفظا ال خطا"؛ احًتازا من التنوين الذي يثبت خطا _يعٍت ُيْكَتُب_، )زيد( ما 

ىي حركة اإلعراب، والضمة الثانية: تكتب التنوين، )زيد( عندان ضمتاف ىنا، الضمة األوىل: 
انئبة عن النوف الساكنة، وأما إذا كتب التنوين نوف ساكنة، ىذا ال يكوف تنوينا عبلمة على 

فمىت ما كانت الكلمة منونة رفعا  [التنوين]االسم وىو قليل، فبل يذكر إذف، العبلمة الثانية 
 أو نصبا أو خفضا فحكم على الكلمة بكوهنا اظبا. 

فما بعدىا يكوف اظبا، فأطلق الناظم ىنا  (ألْ )يعٍت كلما وجدت  ([:خول )ألْ أو د]
 (ألْ )تعممها سواًء كانت معّرفة أو زائدة أو كانت موصولة، حينئذ كلما وجد لفظ  (ألْ )

ال تدخل إاّل على األظباء، وال تدخل على  (ألْ )حكمت على كوف مدخوؽبا اظبا، لكوف 
ومل يقل: )األلف والبلـ( كما قاؿ صاحب  (ألْ )ؿ الناظم ىنا األفعاؿ وال على اغبروؼ، وقا

ألف )أْؿ( مثل  (؛ألْ )األصل يف النثر، قاؿ: )دخوؿ األلف والبلـ(، والصحيح أف يقاؿ: 



 

23 
 

م اآلجروميةالشرح املختصر على نظ  

)ىل(، يعٍت مؤلفة من حرفُت، نطق العرب _قاعدة العرب_ أف اغبرؼ إذا كاف مؤلفا من 
وال يقاؿ اؼبيم والنوف، ويقاؿ )ىل( وال  حرفُت نطق ابظبو _نطق ابؼبسمى_، فيقاؿ )ِمْن(

يقاؿ اؽباء والبلـ، ؼباذا؟ ألنو مؤلف من حرفُت فينطق ابؼبسمى، وإذا كاف مؤلفا من حرؼ 
 )البّلـ(واحد فينطق ابالسم، فباء اعبر تقوؿ )مررت بزيد(، )بػ( أو )الباء(؟ تقوؿ الباء، 

ابالسم، وما كاف على حرفُت  حرؼ جّر فتأيت ابالسم، إذف ما كاف على حرؼ واحد تنطق
ينطق ابؼبسمى، و)أْؿ( على الصحيح أهنا مؤلفة من حرفُت اؽبمزة _وعلى الصحيح أهنا نبزة 

أو دخول ]قطع_ والبّلـ، إذف )أْؿ( مثل )ىل(، ولذلك أصاب ىنا، قاؿ: دخوؿ )أْؿ(، 
 وجود الياء. مطلقا كما ذكران، حينئذ البيت مثبل ربكم على كوف ىذا اللفظ اظبا ل ([:)ألْ 

)قفوا( اؼبراد بو اؼبتابعة، قَػَفْوُت قَػْفًوا َوقُػُفواا= تَِبْعُت،  [:قفوا ما]أيها الطالب،  [:فاقف]
 يعٌت تَِبَع ماذكره النحاة يف ىذه اؼبسائل. 

يعٍت بواحد من حروؼ اعبر، وليس اؼبراد كل  [:وحبروف اجلر]العبلمة الرابعة، قاؿ: 
واحد من حروؼ اعبر، فمىت ما وجد حرؼ اعبر حكمت على حروؼ اعبر، وإمبا اؼبراد ب

)عبده( اسم أو فعل أو حرؼ؟ اسم،  }ُسْبَحاَف المِذي أْسَرى ِبَعْبِدِه{،مدخولو بكونو اظبا، 
ما الدليل؟ الكسرة )ىذا واحد(، والكسرة ال تدخل إاّل على االسم، أليس كذلك؟ الكسرة 

ىو الباء،  اثنيا: دخوؿ حرؼ اعبّر وىو الباء، اليت أحدثها عامل اػبفض وىو موجود ىنا و 
)إىَل اْلَمْسِجِد(، )مسجد( اسم أـ فعل؟ اسم، ما الدليل؟ الكسرة وحرؼ اعبّر واأللف 
والبّلـ، إذف كم عبلمة؟ ثبلث عبلمات، )إىل اؼبسجد(، )مسجد( تقوؿ: ىذا اسم، الدليل 

دخلت على مسجد وال تدخل  )إىل( دخلت عليو، و)إىل( ال تدخل إاّل على االسم، )أْؿ(
 )أْؿ( إاّل على األظباء، كذلك )اْلَمْسِجِد( ابلكسر، الكسر ال يدخل إاّل األظباء. 

ث استطرد الناظم بذكر بعض حروؼ اعبر ليعرؼ طالب إذا قيل حروؼ األف ما ىي 
حروؼ اعبر؟ البد أف وبفظ بعض حروؼ اعبّر اؼبشهورات عند أىل العلم من أجل أف يقف 

بعض اؼبواضع اليت وبكم عليها بكوهنا حرؼ جر، فذكر طبسة عشر حرفا، والنظر فيها على 
من جهتُت: "اعبهة األوىل يف اؼبثاؿ" وىذا الذي يكفينا، "واعبهة الثانية يف معانيها" يعٍت 

 معناىا كذا، ىذا ال يعنينا إمبا نذكر مثاال ؼبا ذكره. 
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ؼ جر، كلما وجدت )ِمْن( فاحكم إذف )ِمْن( حر  [:ِمنْ ، ]أي حروؼ اعبر [:وىي]
 .}  عليو بكونو حرؼ جر، وأف ما بعده اسم ؾبرور، }ِمَن اْلَمْسِجِد اغْبَرَاـِ

 {، )إىَل( حرؼ جر. }إىَل اْلَمْسِجِد األْقَصىيعٍت )وإىَل(  :إََل[]
ن(، : )َرَمْيُت اْلَقْوَس أو السمْهَم َعِن اْلَقْوِس(، فػ )القوس( ىذا اسم لدخوؿ )ع[َوَعنْ ]

 و)عن( حرؼ جر. 
)اْلَماُء يف اْلَكأِس(، )يف الكؤوس( يف تقوؿ ىذه حرؼ جر، وما بعدىا يكوف  [:َويف ]
 اظبا. 
وىي حرؼ جر، واؼبشهور أهنا للتقليل، قد أتتى للتكثَت، )ُربم َرُجٍل َكرًٍِن  [:َوُرب  ]

( ىذه حرؼ جر، فدؿ على أف ما بعدىا يكوف اظبا ؾبرو   را. َلِقيُت(، )ُربم
حكاىا ابؼبسمى، ث قاؿ: ]والباء[  [من إَل وعن ويف وربّ ]انظر ىنا، قاؿ:  [:َواْلَباء]

( فيحكى ابؼبسّمى،  ُرب  كػ )حكاىا ابالسم، الفرؽ أف األوؿ منو ماىو على حرفُت أو ثبلث  
 )والباء( على حرؼ واحد فيحكى ابالسم، )َمَرْرُت ِبَزْيٍد(: )بزيد( ىنا الباء ىنا حرؼ جر،

 وما بعده اسم ؾبرور هبا. 
 نقوؿ ىذا اسم لدخوؿ )على( وىو حرؼ جر. }الرمضْبَُن َعَلى اْلَعْرِش{  [:َوَعَلى]
يعٍت مسمى الكاؼ، وكذلك مسمى الباء فيما سبق، وحكاه ابالسم،  [:َواْلَكاف]

َلٌة َكاْلَبْدِر، َكاْلَقَمِر(، )الكاؼ( حرؼ جر وما بعده اسم.  [:الكاف]  )لَيػْ
مَوا]  اغبَِْصَُت لِْلَمْسِجِد( وكبو ذلك. ) أي مسمى البّلـ، )اْلَماُؿ ِلَزْيٍد(، [:لال 
الواو والتاء ومثلها الباء ىذه حروؼ اػبفض، ولكنها _الباء_ قد  [:َواْلَواو، َوالت اء]

هبا مع   تستعمل يف القسم، وكذلك الواو والتاء، يعٍت يُػْقَسُم هبا، )َوهللِا، اَتهلِل، اِبهلِل( فيقسم
كوهنا حروؼ خفض، دبعٌت أهنا تزيد على غَتىا من جهة أهنا قد يقسم هبا، معلـو القسم 
واليمُت لشأف البشر عندما يقسموف ابهلل تعاىل، }َواْلَفْجِر{ الواو ىذه حرؼ قسم، وىي 

ْهَد }َوأْقَسُموا اِبهلِل جَ تفيد ما تفيده )ِمن، وإىل( دبعٌت أهنا ذبر ما بعدىا }َواْلَفْجِر{، 
{، )ابهلل(، )هللا لفظ اعببللة( نقوؿ ُجرم ابلباء وىو حرؼ خفض، وىو يف نفس أيْبَاهِنِمْ 
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 اؼبوضع حرؼ قسم، يعٍت يقسم بو. 
)هللا( تقوؿ ىنا  }اَتهلِل أَلِكيَدفم أْصَناَمُكْم{التاء ىذه خاصة بػ )اتهلل(، يعٍت  [:والتاء]

الوقت حرؼ قسم، إذف الباء والواو  اسم دخل عليو حرؼ جر وىو التاء، وىو يف نفس
 والتاء مع كوهنا حروؼ خفض ىي كذلك حروؼ قسم، فيقسم هبا. 

ىذه ذكرىا ابن آجرـو يف آخر اؼبخفوضات؛ لكن نقلها اؼبصنف، وىو  [:َوُمْذ، َوُمْنذُ ]
نقل حسن يف معرض ذكر حروؼ اعبّر، )ُمْذ، َوُمْنُذ( ال يدخبلف إاّل على األظباء فقط، زمن 

 كيـو و كبوه، ونبا يدالف على معٌت )ِمْن( إف كاف ما بعدنبا ماضًيا، يعٍت الزمن الذي يعٍت
يكوف بعدنبا قد يكوف ماضيا _يعٍت مضى وانتهى_، وقد يكوف حاضرا، )َما رَأيْػُتُو ُمْذ 
أَْمس، أو ُمْنُذ أَْمس(، )أمس( اسم زماف، وىو زماف ماٍض، حينئذ تفسر )مذ ومنذ( ىنا 

يعٍت االبتداء، )ما رأيتو مذ أمس( يعٍت من أمس، )ما رأيتو مذ يـو اعبمعة  دبعٌت )ِمن(
_أمس_، ما رأيتو مذ يـو اعبمعة( يعٍت من يـو اعبمعة، ىذا إذا كاف ما بعدىا ماضًيا، وإذا 
كاف حاضرا )ما رأيتو مذ يومنا، أو منذ يومنا( يعٍت يف يومنا، إذف )مذ ومنذ( تفسر بػ 

 نفسرىا  دبن؟ إذا كاف ما بعدىا زمن ماٍض، ومىت نفسرىا دبعٌت يف؟ إذا  )ِمن(، وبػ )يف( مىت
كاف ما بعدىا زمن حاضر، ىذا إذا دخلت على االسم وجرتو، وأما إذا دخلت على الفعل 

 فهي اسم. 
ذكر )لعل( يف ىذا اؼبوضع، وىي لغة عقيل يعٍت اعبّر هبا لغة عقيل،  [:َوَلَعل ، َوقَ ل َما]

ن النواصب )إفم، َولَْيَت، َوَلَعلم(، )لعل( من أخوات )إفم( فينصب هبا، لكن يف وسيأيت أهنا م
َنا(.   لغة شاذة _وىي لغة عقيل_ قد هبر هبا، )َلَعلم هللِا َفضمَلُكْم َعَليػْ

 )مطلِع( نقوؿ ىذا اسم ؾبرور بدخوؿ حىت.  }َحىتم َمْطَلِع اْلَفْجِر{، [:َحّت  ]
ان_ ينظر فيها من جهتُت: "من جهة اؼبعاين" وال حبث لنا إذف حروؼ اعبّر _كما ذكر 

 فيها، واثنيا "من جهة األمثلة" وىي أف يقف طالب العلم على أف ىذا حرؼ جر. 
إذف االسم يبيز عن أخويو الفعل واغبرؼ من جهتُت: "]اعبهة األوىل: التعريف[، 

أبحد األزمنة الثبلثة، وىي  وتعريفو: "كلمة دلت على معٌت يف نفسها ومل تقًتف بزماف" يعٍت
اؼباضي أو اغباؿ أو االستقباؿ، ]ويبيز ابلعبلمة[، وذكر اؼبصنف أربع عبلمات، مىت ما 
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وجدت واحدة منها حكمنا على مدخوؽبا بكونو اظبا، وىي: )اػبفض( واؼبراد ابػبفض 
ماىو؟ الكسرة، أي كسرة؟ ال، إمبا الكسرة اليت وبدثها عامل اػبفض، وعامل اػبفض 
ؿبصور يف اثنُت: حرؼ جر و مضاؼ، إذف كّل كسرة عن حرؼ جر فهي عبلمة، كّل  
كسرة يقتضيها اؼبضاؼ فهي عبلمة، ما عداه فبل، ألف الكسر قد يكوف للتخلص من التقاء 

"فعل" مثل: )قُِم اللمْيَل( )قم( دخلت عليو الكسرة  الساكنُت؛ فيدخل اغبرؼ ويدخل الفعل،
رة للتخلص من التقاء الساكنُت، كذلك )إِف اْمُرٌؤ َىَلَك( )إْف( وليس ابسم، ألف ىذه الكس

ساكنة يف األصل، وىنا زبلصنا _من التخلص_ من التقاء الساكنُت بتحريك األوؿ وىو 
النوف ابلكسر، إذف )العبلمة األوىل: اػبفض(، )العبلمة الثانية: التنوين( وىو: "نوف تثبت 

ن فاحكم على كوف مدخولو اظبا، )اثلثا: أْؿ _دخوؿ لفظا ال خطا"، فمىت ما رأيت التنوي
أْؿ_( فمىت ما دخلت )أْؿ( كبكم عليو بكونو اظبا، )رابعا: دخوؿ حرؼ من حروؼ اعبّر( 
واعلم أف اؼبراد ىنا بقبوؿ العبلمة اؼبراد إمكانية ذلك، يعٍت لو قلت )َجاَء َرُجٌل( )رجل( ىذا 

نا نقوؿ التنوين عبلمة دخلت ابلفعل _يعٍت اسم أـ فعل أـ حرؼ؟ اسم بدليل التنوين، ى
نطقت هبا_، وىل يقبل )رجل( كلمة )أْؿ(؟ نعم يقبل كلمة )أْؿ(، إذف وجدت فيو 
عبلمتاف، عبلمة ابلفعل يعٍت نطق هبا، وعبلمة ابلقوة؛ لكوف رجل يقبل )أْؿ(، ىل يقبل 

ُجِل( إذف قَِبَل )أْؿ( وقَِبَل اػبفض؟ )رجل( ىل يقبل اػبفض؟ )َمَرْرُت ِبَرُجٍل(، )َمَرْرُت اِبلرم 
حرؼ اعبر، لكنو ابلقوة، إذف اؼبراد ابلعبلمات ىنا كوف الكلمة قابلة، ليس اؼبراد أف 
تدخلها،  فإذا قلت )جاء رجل( العبلمة اؼبوجودة اؼبنطوؽ هبا ىي التنوين، والعبلمات 

 األخرى يقبلها اللفظ ولكنها ابلقوة. 
 

 فعل، الذي يبيز بو عن االسم واغبرؼ. ث شرع يف بياف ما يتعلق ابل
 

 ونقف على ىذا، وهللا أعلم، وصلمى هللا وسلمَم على نبينا دمحم، وعلى آلو وصحبو أصبعُت.
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طبعا أوقات الدرس ستكوف بعد الفجر ـبتلفا بثلث ساعة وبعد اؼبغرب وبعد العشاء؛ 

ذا اؼبنت )منت فيو شيء من من أجل أف ننتهي يف ىذا األسبوع _إف شاء هللا تعاىل_ من ى
 الطوؿ(. 

 األسئلة متعلقة ابلدرس فقط، ال أجيب شيئا آخر. 
إذا كاف إعراب كلمة )عندان(: )إفم الكبلـَ ِعْنَداَن(، )عندان( يف األصل طبعا كبن لبتصر، 
ما نقف على كّل كلمة على التفصيل، الشرح ىذا مشروحا، والكتاب ىذا مشروح بشرح 

فلَتجع، كبن لبتصر ابلزبدة واػببلصة، فقط القواعد واألصوؿ، فػ )عند( مفصل، من أراده 
يف األصل أهنا ظرؼ زماف أو مكاف، )جئتك عند العصر( يعٍت وقت العصر وىو ظرؼ 
زماف، )بيتك عند اؼبسجد( ىذا ظرؼ مكاف، لكن يف مثل ىذا الًتكيب ال يبكن ضبلها 

عض أرابب اؼبعاجم أبنو يف مثل ىذا الًتكيب على الظرفية الزمانية وال اؼبكانية، قد ذكر ب
ِو( عندي ىنا ال يبكن أف تكوف ظرفية  يفسر ابغبكم، تقوؿ مثبل: )زيٌد عنِدي أفضُل ِمن عمِّ
ال زمانية وال مكانية، )زيٌد عندي( يعٍت يف حكمي؛ إذف )عند( قد تستعمل واؼبراد هبا 

نحاة، حينئذ تكوف متعلقة دبحذوؼ اغبكم )إفم الكبلـَ عنَدان( يعٍت يف حكمنا معاشر ال
 حاؿ من الكبلـ، )إف الكبلـ حاؿ كونو يف حكمنا(.

 
واؼبنت ىذا ما شرح إاّل النظم يف ما نعلمو، وشرح بعض الشرحات لكنو ليس فبزوجا، 
والشرح الذي ال يكوف فبزوجا _دبعٌت أنو مسبوؾ مع اؼبنت_ الفائدة منو قليلة، ولكن ابلنسبة 

نسَت عليو _إف شاء هللا_ هبذه الطريقة التحفة السنية تكفيك _إف شاء ؽبذا الشرح الذي 
هللا تعاىل_، الطالب اعبديد على النحو التحفة السنية ربضر منها وتذاكر، مع حفظ اؼبنت، 

  ومع التعليقات اليت تعلقها فيما يتعلق أبلفاظ اؼبنت، والسبلـ عليكم ورضبة هللا وبركاتو.
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
اغبمد هلل رب العاؼبُت، والصبلة والسبلـ على نبينا دمحم، وعلى آلو وصحبو أصبعُت، أما 

 بعد: 
فبل زاؿ الكبلـ من الباب األوؿ "ابب الكبلـ"، حيث ذكر فيو اؼبصنف _رضبو هللا 
َ األقساـ اليت  ُه أف: "ىو لفظ مركب مفيد ابلوضع"، ث بُتم تعاىل_ تعريف الكبلـ، عرفنا َحدم

تألف منها الكبلـ وىي ؿبصورة يف ثبلثة: االسم والفعل واغبرؼ، ث أراد أف يبُت لنا ي
عبلمات كّل جزء من ىذه األجزاء الثبلث؛ إذ ال يبكن التمييز بُت بعضها عن بعض 
بتجريدىا_ إاّل دبعرفة حّدىا، ومعرفة العبلمة اليت سبيز االسم عن الفعل عن اغبرؼ، كذلك 

[ اخلفض]ران حقيقة االسم، وذكر لو اؼبصنف أربع عبلمات، وىي: االسم عن اغبرؼ، وذك
دخول حرف من حروف ]، الرابعة [دخول ألْ ]، الثالثة [التنوين]عبلمة أوىل، الثانية 

ث استطرد ببياف بعض حروؼ اعبر _وىي مشهورة_، ذكر منها طبسة عشر حرفا، [، اجلر
ابن مالك _رضبو هللا تعاىل_ ث قاؿ وكلها من اؼبشهورات، وبقي عليو طبسة، وىي ذكرىا 

 _رضبو هللا تعاىل_: 
ُِت َوَسْوَؼ َوِبَقدْ  زُُه َوَردْ  َوالِفْعُل اِبلسِّ  فَاْعَلْم َواَت التمْأنِيِث َميػْ

 
ىذا ىو اعبزء الثاين من أجزاء الكبلـ، أو األجزاء اليت يتألف منها الكبلـ، من ؾبموعها 

 ال صبيعها. 
سم لو حقيقة _يعٍت تعريف_ وىو أضبط، ولو عبلمات، فحقيقة والفعل كاال [:الفعل]

الفعل ىو: "كلمة دلت على معٌت يف نفسها واقًتنت أبحد األزمنة الثبلثة"، ومراد النحاة 
ابألزمنة الثبلثة ىي اؼباضي واغباؿ واالستقباؿ؛ إذ ال ىبلو الكبلـ إما أف يقع ويكوف اغبدث 

قببل، )كلمة( ىذا جنس، يعٍت يشمل أفرادا، فدخل قد سبق أو يكوف مقاران أو يكوف مست
فيو االسم والفعل واغبرؼ، أردان إخراج اغبرؼ فقاؿ: "كلمة دلت على معٌت يف نفسها" 
واغبرؼ ال يدؿ على معٌت يف نفسو، حينئذ خرج اغبرؼ ألف اغبرؼ ال يدؿ على معٌت يف 
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سو، والفعل كذلك يدؿ نفسو، واقًتف وبقي االسم معو ألف االسم يدؿ على معٌت يف نف
على معٌت يف نفسو، ىذا قيد مشًتؾ فيو، االسم يدؿ على معٌت يف نفسو كما ذكران اليـو 
أبف لفظ )بيت( إذا أطلق انصرؼ إىل اؼبعٌت اؼبراد، كذلك كلمة )زيد( انصرؼ إىل اؼبعٌت 

لى اؼبراد، فلفظ )زيد( لوحدىا تدؿ على معٌت، كذلك الفعل يدؿ على معٌت )قاـ( يدؿ ع
( يدؿ على القياـ، و)قم( يدؿ على القياـ، و)كتب( و)ضرب( و)قتل(  القياـ، و)يقـو
و)مات(، كلها تدؿ على معٌت بنفسها ال كبتاج إىل كلمة أخرى، فإذا أطلقت لفظ )قاـ( 
حينئذ علمت منو القياـ وأنو وقع يف الزمن اؼباضي، إذف اشًتؾ الفعل واالسم يف أف كبّل 

، والفرؽ بينهما أف داللة االسم على اؼبعٌت ال يقًتف هبا داللتو على منهما يدّؿ على معٌت
زمن من األزماف الثبلث، وأما الفعل فيزيد على االسم أبنو يدؿ على اؼبعٌت، وىذا قدر 
مشًتؾ، إاّل أنو يزيد عليو أبنو يدؿ على زمن من األزمنة الثبلثة، فػ )قاـ( يدؿ على قياـ وقع 

( يدؿ على معٌت وىذا اؼبعٌت ىو القياـ، وداللتو مع يف الزمن اؼباضي زايد ًة على القياـ، )يقـو
اقًتانو بزمن وىو زمن اغباؿ، وكذلك )قم( إذف كلمة دلت على معٌت يف نفسها واقًتنت 
أبحد األزمنة الثبلثة، فاالسم والفعل يشًتكاف يف الداللة على اؼبعٌت، وينفرد االسم عن الفعل 

قلت )مسجد(= ال يفهم منو  -األزمنة الثبلث، ولذلك إذا قلت )زيد(بكونو ال يقًتف أبحد 
الداللة على زمن البتة؛ لكن إذا قلت )َكَتَب( تفهم منو وقوع الكتابة يف الزمن اؼباضي، 
و)َيْكُتُب( يعٍت اآلف، و)يَػْقَرأ( يعٍت اآلف، و)اْكُتْب( يعٍت يف الزمن اؼبستقبل، إذف قاعدة: أف 

اف يف الداللة على اؼبعٌت، إاّل أف االسم ال يدؿ على أحد األزمنة الثبلثة، الفعل واالسم يشًتك
 والفعل يدؿ على أحد األزمنة الثبلثة. 

والفعل ابلسني، وسوف، وبقد، وات ]]عبلمتو[: وىي أسهل من حيث الفهم، 
 مبتدأ وخرب.  [ ميزه ورد ]ذكر أربع عبلمات فعل مبتدأ وقولو  [:التأنيث

ُزهُ ] ٍت سبييزه، عن ماذا؟ عن االسم واغبرؼ، كبن نريد أف مبيز ماذا؟ أف مبيز يع [:َمي ْ
ُزهُ ]الفعل، مبيزه عن أي شيئ؟ عن أخويو ونبا االسم واغبرؼ،  أي ميز الفعل، سبييزه  [:َمي ْ

ُزُه ]وصبلة  [،َورَد]ابلسُت، إذف ابلسُت متعلق بقولو  [:َوَرد]عن أخويو االسم واغبرؼ،  َمي ْ
اؼبراد ابلسُت ىنا _انظر: حكاىا [: ابلسني] خرب، ىي خرب مبتدأ الفعل،مبتدأ و  [:َوَرد
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ابالسم ومل وبِكها ابؼبسمى ألف السُت ىي، سيقوؿ )س(، مل يقل: يُعرؼ الفعل بػ )س( أو بػ 
، وىي أف العرب ( سا) يعٍت حكاه ابؼبسمى وإمبا حكاه ابالسم؛ للقاعدة اليت ذكرانىا اليـو

ق ابظبو وما كاف على حرفُت وأكثر من اغبروؼ تنطق ابؼبسمى ما كاف على حرؼ واحد تنط
أي سُت االستقباؿ، )فأؿ (  [:ابلسني]ولذلك قاؿ )سُت(_، ومراده سُت االستقباؿ، 

للعهد الذىٍت، واؼبراد ابالستقباؿ: "الداللة على أتخَت زمن الفعل من اغباؿ"، دبعٌت أف قوؿ 
د النحاة _عند صبهور النحاة_ أنو يدؿ على معٌت وىو اؼبتكلم )َزْيٌد ُيَصلِّي( )ُيَصلِّي( عن

الصبلة، ويدؿ على زمن، ماىو ىذا الزمن؟ اغباؿ واالستقباؿ، فهو ؿبتمل، فهو وبتمل 
النوعُت، )زيٌد يصلِّي( اآلف _يعٍت أثناء الصبلة_ أو أنو من صفاتو أنو يصلي، فإذا أردت أف 

تقبل تقوؿ: )زَْيٌد َسُيَصلِّي(، إذف أخرهتا، تدؿ على أنو ال يصلي اآلف وإمبا يصلي يف اؼبس
أخرت ماذا؟ أخرت داللة الفعل )يصلي( عن كونو واقعا اآلف إىل الزمن اؼبستقبل، لكنو زمن 

بل )السُت( أخت  ،[ السني ]قريب وليس بزمن بعيد، خببلؼ )سوؼ(، )سوؼ( أخت 
ف على التنفيس يدال [ السني وسوف ])سوؼ(، وقيل إهنا مقتطعة من )سوؼ(، كبلنبا 

_يعٍت االستقباؿ_، يعٍت تؤخر داللة الفعل عن اغبالة اآلف إىل اؼبستقبل؛ فتقوؿ: )زيد 
يصلي( اآلف ووبتمل أنو يف اؼبستقبل، فإذا أردت التعيُت أبنو يصلي يف اؼبستقبل حينئذ إذا 

ن البعيد يف أردت اؼبستقبل القريب بعد التكلم بقليل تقوؿ )زيٌد َسُيصلِّي(، وإذا أردت الزم
اؼبستقبل تقوؿ )زيٌد َسْوَؼ( أتتى بسوؼ، )َسْوَؼ ُيَصلِّي(، إذف كبل اغبرفُت داّل على أف 

}َسيَػُقوُؿ الفعل مل يقع اآلف، وإمبا يقع يف اؼبستقبل، )زيد سيصلي(، )زيد سوؼ يصلي(، 
تصاف ابلفعل ـب [السني وسوف]بكبلـ من القرآف، و السَُّفَهاُء{، }َسْوَؼ ُنْصِليِهْم اَنرًا{

اؼبضارع، دبعٌت أهنما ال يدخبلف إاّل على الفعل اؼبضارع ألف ىذه العبلمات سبيز الكلمة 
 بكوهنا فعبل. 

 

ث الفعل ثبلثة أنواع: )ماٍض، مضارع، أمر(، بعض العبلمات مشًتكة بُت اؼباضي 
لفعل ـبتصة اب [السني وسوف]واؼبضارع،  وبعض العبلمات ـبتصة، ىذه العبلمات األولية 

ـَ(، نقوؿ ىذا مل يسمع من كبلـ العرب، وإمبا  ـَ(، وال )َسْوَؼ قَا اؼبضارع، يعٍت ال تقل )َسَقا
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تقوؿ )َسْوَؼ يَػُقوـُ(، )َسيَػُقوـُ(، تدخلها على الفعل اؼبضارع، فبل تدخل على الفعل اؼباضي، 
 إذف )السُت وسوؼ( ـبتصاف ابلفعل اؼبضارع دوف اؼباضي وال األمر. 

ىذه حرؼ، وىي مشًتكة بُت الفعل اؼباضي والفعل اؼبضارع، [، َقدْ ][: َوِبَقدْ ] [،َوَقدْ ]
ـَ( فعل ماٍض، )زيٌد( فإذا  ـَ( )قَا ـَ زَْيٌد(، )قد قا يعٍت تدخل على الفعل اؼباضي فتقوؿ: )َقْد قَا
وجدت )قد( فاحكم على أف ما بعدىا فعل، فكلما وجدت )قد( فما بعدىا فعل، لكن 

اٍض ووبتمل أنو فعل مضارع، فنحتاج إىل عبلمة أخرى، يعٍت )قد( سبيز وبتمل أنو فعل م
الكلمة أبهنا فعل، ما نوع الفعل الذي يقع بعد قد؟ قطعا أنو ليس أبمر؛ ألهنا ال تدخل على 

خببلؼ )السُت وسوؼ( فإذا  فعل األمر، ماذا بقي؟ إما أنو فعل ماٍض وإما أنو فعل مضارع،
ها أبهنا فعل مضارع، فعل ألهنا من خصائص الفعل، وكونو دخلت على الكلمة فاحكم علي

دخلت على مضارعا ألهنا ال تدخل إاّل على الفعل اؼبضارع، وأما )قد( فهي مشًتكة، فإذا 
الفعل اؼباضي _على اؼبشهور_ أفادت أحد اؼبعنيُت: إما التحقيق وإما التقريب، التحقيق  

دلت على أف ما بعد )قد( ؿبقق، يعٍت واقع سيقع،  : }َقْد أفْػَلَح اْلُمْؤِمُنوَف{كقولو تعاىل
والتقريب كقولك: )َقْد َغَرَبِت الشمْمُس( وىي بعُد مل تغرْب، أو قوؿ اؼبقيم للصبلة: )َقْد 
قَاَمِت الصمبَلُة( ما قامت الصبلة بعد، إف دخل يف الصبلة بعد حينئذ نقوؿ قد قامت 

_، وإذا دخلت على الفعل اؼبضارع الصبلة أفادت التقريب _يعٍت قرب قياـ (قد)الصبلة، 
حينئذ تفيد أو تدؿ على أحد اؼبعنيُت: إما التقليل وإما التكثَت، التقليل يعٍت كوف ما بعد 

قليل، مثل ماذا؟ )َقْد َيْصُدُؽ اْلَكُذوُب( )كذوب( كاظبو، )كذوب( يعٍت كثَت  (قد)
ىنا  (قد)يصدؽ الكذوب( وإذف الكذب، ولكنو قد يَزِؿُّ لسانُو فَػَيْصُدَؽ، وتقوؿ )قد 

أفادت ماذا؟ أفادت التقليل، )َقْد هَبُوُد البخيُل( البخيل خبيل ال هبود لكنو قد هبود، )َقْد 
َر( للتكثَت، إذف  حرؼ وعبلمة تدؿ على  (قد)هَبُوُد اْلَكرًُِن( للتكثَت، )َقْد يَػْفَعُل التمِقيُّ اػْبَيػْ

ٍض ووبتمل أنو فعل مضارع، ث إذا دخلت على أف ما بعدىا فعل، ث وبتمل أنو فعل ما
الفعل اؼباضي أفادت أحد اؼبعنيُت: إما التحقيق وإما التقريب، وإذا دخلت على الفعل 

 اؼبضارع أفادت أحد اؼبعنيُت: إما التقليل وإما التكثَت. 
 صبلة معًتضة.  [:فَاْعَلمْ ]
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الرابعة، وىي زبص الفعل اؼباضي، يعٍت )واتء التأنيث(، ىذه العبلمة  [:َواَت الت أنِيثِ ]
يعٍت ال تدخل على فعل األمر وال الفعل اؼبضارع، حينئذ ذكر لك عبلمة مشًتكة بُت 

 (السني وسوف)وذكر لك عبلمة ـبتصة ابلفعل اؼبضارع وىي  (،قد)اؼباضي واؼبضارع وىي 
 اتء)الة(، وعبلمتُت، وذكر لك عبلمة ـبتصة ابلفعل اؼباضي وىي )اتء التأنيث الساكنة أص

تدخل  (السني وسوف وقد)يعٍت اتء تدؿ على أتنيث ما أسند إليو الفعل، انظر  (التأنيث
على الفعل وتكوف عبلمة من أولو، )واتء التأنيث الساكنة(  تكوف عبلمة من األخَت، 

د )قَاَلْت َعاِئَشُة(: )قاَلْت( أين غبقت التاء ىنا؟ األخَت، إذف تتصل ابألخَت، ىذه التاء تفي
وتدؿ على أف ما أسند إليو الفعل _يعٍت ما بعده =أنو مؤنث، ولذلك نقوؿ )اتء التأنيث( 
يعٍت التاء الدالة على أتنيث ما بعدىا، أتنيث ما بعدىا _يعٍت_ ما أسند إليو الفعل، سواء  
كاف الفعل اتما أـ انقصا، فتقوؿ )قالت عائشة( أـ اؼبؤمنُت _رضي هللا تعاىل عنها_، 

ذا مؤنث، وىنا ؼبّا كاف الفاعل مؤنثا غبقت التاء _اتء التأنيث_ الفعل، فػ )عائشة( ى
)قالت( نقوؿ ىذا فعل، ؼباذا قلنا ىو فعل؟ التصاؿ اتء التأنيث الساكنة بو، ودلت على 
ماذا؟ دلت على أف الفاعل مؤنث، )قالت ىند( حينئذ تقوؿ )قالت ىند( مثلو، وكذلك 

)كانت( ىي اسم كاف، إذف  }وََكاَنْت ِمَن اْلَقانِِتَُت{،صيغة، تقوؿ )ضربُت ِىْند( ىذا مغَت ال
قد يكوف الفعل مبنيا للمعلـو وقد يكوف مبنيا أو مغَتا الصيغة، وقد يكوف اسم كاف، )اتء 
التأنيث( نقوؿ الساكنة؛ ألف اتء التأنيث على نوعُت: تكوف متحركة وتكوف ساكنة، متحركة 

ص األظباء، )عائشة( ىذه التاء اتء التأنيث مربوطة، مثل ماذا؟ ىي اليت تكوف من خصائ
واؼبراد ىنا اتء التأنيث اؼبفتوحة، )َتْكُتُب( )َت( حينئذ نقوؿ ىذه التاء اؼبربوطة )عائشة( 
)شجرة( )بقرة( نقوؿ ىذه اتء التأنيث كذلك؛ لكنها ليست عبلمة للفعل بدليل أهنا يف 

ف نقوؿ )اتء التأنيث الساكنة أصالة( ىي اليت االسم، فإذا كاف كذلك فاؼبيز بُت التاءين أ
تلحق الفعل، واتء التأنيث اؼبتحركة أصالة _دبعٌت ليست ساكنة_ )عائشة( اتء مربوطة قد 
تكوف مضمومة إذا وقعت يف ؿبل رفع أو تكوف منصوبة أو ـبفوضة، و)شجرة( و)بقرة( 

حركة، إذف نقوؿ )ىذه شجرة( و)رأيت شجرة( و)نظرت إىل شجرة( اتء ىنا ربركت= مت
ىذه التاء تدخل االسم وىي من خصائص األظباء، إذف )اتء التأنيث الساكنة( احًتازا من 
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اتء التأنيث اؼبتحركة، فإهنا تدخل األظباء وتكوف حركتها حركة اإلعراب، )الساكنة أصالة( 
ي دبعٌت أنو قد يلتقي ساكناف، فتتحرؾ _يعٍت ىي يف أصلها يف أصل وضعها ساكنة_ فيلتق

أو تلتقي مع ساكن آخر؛ حينئذ نقوؿ هبب ربريك األوؿ ابلكسر للتخلص من التقاء 
ـْ(  }قَاَلِت اْمَرأُة ِفْرَعْوَف{الساكنُت على األصل، تقوؿ  )قاَلْت( األصل أهنا ساكنة، )قَاَلْت ا

يف الوصل نبزة الوصل تسقط، حينئذ يلتقي عندان ساكناف )التاء واؼبيم( فوجب ربريك 
ـْ( حركت األوؿ ابلكسر، ىي ساكنة يف األصالة ولكنها حركت للتخلص األوؿ، ) قَاَلِت ا

َنا طَائِِعَُت{من التقاء الساكنُت، )قَاَلِت اْخرُْج(،  ىنا ؼبا اتصلت اتء التأنيث  }قَالََتا أتَػيػْ
الساكنة ابلفاعل وىو _ألف ساكنة_ التقى ساكناف، حينئذ حركنا التاء ابلفتح ألف األلف 

َنا طَائِِعَُت{،ها ما قبلها إاّل الفتح؛ فتعذر ربريكها ابلكسر، قاؿ تعاىلال يناسب  : }قَالََتا أتَػيػْ
)قَالََتا( أي السموات واألرض، وىنا حركت التاء وىي )اتء التأنيث الساكنة أصالة( حركت 
للتخلص من التقاء الساكنُت، ومل يكن كسرًة وإمبا كاف فتحًة، ألف األلف ال يناسبها ما 

 لها إاّل أف يكوف مفتوحا. قب
إذف ىذه أربع عبلمات تدؿ على أف مدخوؽبا فعل، ث ىي على ثبلثة أقساـ: "مشًتكة"  
كػ )قد(، و"ـبتصة" كػ )السُت وسوؼ( وتدخل على اؼبضارع، و)اتء التأنيث الساكنة( 

ألمر ـبتصة وتدخل على الفعل اؼباضي، مل يذكر عبلمة فعل األمر ألنو كويف، ويرى أف فعل ا
 مقتطع من اؼبضارع كما سيأيت. 

 حينئذ نقوؿ: عبلمة فعل األمر: 
أوال: ]فعل األمر[: نقوؿ: "كلمة دلت على طلب حصوؿ اغبدث _أو حدث_ يف 
الزمن اؼبستقبل"، حينئذ قاؿ"دلت على طلب حدوث"؛ إذف تدؿ على حدث، فػ )قُْم( يدؿ 

اؼباضي أو اؼبضارع، لكن ىذا  على حدث وىو القياـ، وىو اؼبعٌت الذي دؿ عليو الفعل
اغبدث مل يوجد وإمبا يطلب حصولو _إهباده_ يف اؼبستقبل، فػ )قُْم( مل يوجد القياـ بعد، وإمبا 

 طلب من اؼبخاطب إهباد ىذا القياـ يف الزمن اؼبستقبل. 
]عبلمتو[: مركبة من شيئُت: ]أوال[: "داللتو على الطلب ابلصيغة"، يعٍت يدؿ على 

(  تفهم منو ماذا؟ الطلب، "مع قبولو ايء اؼبخاطبة أو نوف التوكيد الثقيلة أو الطلب، )قُمْ 
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اػبفيفة"، فػ )قُْم( نقوؿ ىذا فعل أمر، ؼباذا؟ ألنو دّؿ على الطلب ابلصيغة، يعٍت بدوف 
واسطة، ث "يقبل ايء اؼبخاطبة"، إذا خاطبت امرأة تقوؿ ؽبا ماذا؟ )قُوِمي( ىذه ايء )ايء 

؟ نعم قَِبَل، إذف ىو فعل أمر، أو "نوف التوكيد الثقيلة أو اػبفيفة"، )قُوَمنم اَي اؼبخاطب( قَِبلَ 
زَْيُد(، )قُوَمنم( ىذا فعل أمر مبٍت على الفتح التصالو بنوف التوكيد الثقيلة، إذف عبلمة فعل 
األمر مركبة، مركبة من شيئُت: الشيء األوؿ كونو داال على الطلب ابلصيغة، الشيء الثاين 

احد من أمرين: إما قبوؿ ايء اؼبخاطبة، أو نوف التوكيد الثقيلة أو اػبفيفة، قولنا "يدؿ على و 
الطلب بصيغتو" احًتازا فبا لو دّؿ على الطلب بواسطة، قولو تعاىل: }لِيُػْنِفْق ُذو َسَعٍة{، 

ر؟ )لِيُػْنِفْق( ىذا أمر، أليس كذلك؟ دّؿ على الطلب أو ال؟ دّؿ على الطلب، ىل ىو فعل أم
ىذه البلـ  ِؿ(اعبواب ال، ليس فعل أمر، ؼباذا؟ ألف داللتو على الطلب بواسطة وىي البلـ، )

الـ األمر، )يُػْنِفق( ىذا فعل مضارع، ولذلك تقوؿ )َسْوَؼ يُػْنِفُق زَْيٌد(، )َسيُػْنِفُق َزْيٌد(، إذف 
طلب دخلت )السُت وسوؼ( على )ينفق(، ومع ذلك دّؿ على الطلب، ؼباذا؟ دّؿ على ال

ليس ابلصيغة _يعٍت ليس ابؽبيئة_ وإمبا بواسطة )الـ األمر(، وأما فعل األمر إمبا ىو على 
 صيغة )افعل(، فالوجوب حّقق. 

 ث قاؿ _رضبو هللا تعاىل_ مبينا اعبزء الثالث: 
 اِلْسٍم َواَل ِفْعٍل َدلِيبًل َكبَػَلى َواغْبَْرُؼ يُػْعَرُؼ أِبالم يَػْقَببَل 

 
على معٌت يف غَتىا، يعٍت بنفسو ال يفهم منو اؼبعٌت، وإمبا يفهم منو  كلمة دلت  [:حرف]

إذا دخل صبلًة مفيدًة، )َمَرْرُت ِبَزْيٍد(، نقوؿ )الباء( )ِب( ىذا ال يدؿ على معٌت اؼبعٌت مىت؟ 
يف نفسو، ليس كزيد، وليس كقاـ ويقـو وقم، وإمبا يدؿ على معٌت، ويظهر ىذا اؼبعٌت 

و يف اعبملة، و)َمَرْرُت ِبَزْيٍد( الباء ىنا للتعدية أو لئللصاؽ، تقوؿ وينكشف مىت؟ إذا ركبت
)َذَىْبُت ِبَزْيٍد( الباء للتعدية، )َمَرْرُت ِبَزْيٍد( الباء لئللصاؽ، )يب َداٌء( الباء لئللصاؽ، )ِبْعُت 

أما الباء اْلبَػْيَت أِباَثثِِو( الباء للمعية، دبعٌت ،إذف ىذه اؼبعاين مىت ظهرت؟ بعد الًتكيب، 
ؽبا  لوحدىا ىكذا فنقوؿ: ال تفيد معٌت، ال تدؿ على معٌت، وإمبا تدؿ على معٌت إذا كاف
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 متعلِّق أو متعلمق، دبعٌت أهنا دخلت صبلة مفيدة، ىذا ىو اغبرؼ. 
 ]عبلمتو[: عدـ العبلمة. 

 ويبيز عن قسيميو االسم والفعل.  [:َواْْلَْرُف يُ ْعَرفُ ]
  ىذا نفي عدـ. [:ِِبال  ]
 األلف ىذه لئلطبلؽ.  [:أال  يَ ْقَباَل ]
)أاّل يقببل دليبل( )دليبل( ىذا مفعوؿ، )ال يقبل دليبل( يعٍت  [:اِلْسٍم َواَل ِفْعٍل َدلِياًل ]

عبلمة السم وال فعل، يعٍت ال يقبل عبلمة األظباء وال يقبل عبلمة األفعاؿ؛ ألف األقساـ 
ثالث ما ال يدخل عليو ما يبيز األوؿ والثاين، فإذا ثبلثة إذا ميزت األوؿ وميزت الثاين إذف ال
األظباء فإف قبل واحدا منها فاحكم عليو أبنو اسم، مّر بك لفظ حينئذ أدخل عليو عبلمات 

إذا مل يقبل ىذا اللفظ شككت فيو ىل ىو اسم أـ فعل أـ حرؼ؟ تقوؿ أدخل عليو 
ر، إف مل يقبل ، حينئذ تقوؿ عبلمات األظباء، جرب الكسر، التنوين، أْؿ، دخوؿ حروؼ اعب

قبرب عبلمات األفعاؿ، فأدخل عليو عبلمة من عبلمات األفعاؿ، فإف قبل فهو فعل، فإف مل 
يقبل فاحكم عليو مباشرة _أبنو فعل_ إذف أبنو حرؼ، ؼبا حكمت عليو أبنو حرؼ؟ ألنك 

قبلها، وليس عبلمات األظباء _أدلة األظباء_ فلم يقبلها، وجربت أدلة األفعاؿ فلم ي جربت
عندان إاّل اسم وفعل، فإذا انتفى االسم والفعل تعُت اغبرؼ، "واغبرؼ ما ليست لو عبلمة؛ 

، حرؼ ال يقبل دليبل السم وال فعل [ِبال يقبال]فقس على قويل تكن عبّلمة"، ولذلك قاؿ 
 كقولك: )بلى(، )بلى( حرؼ، كنعم جوابية ال تقبل عبلمة من عبلمات األظباء،  [:َكبَ َلى]

ال اػبفض وال التنوين وال دخوؿ أْؿ وال حرفا من حروؼ اعبر، وكذلك ال يقبل السُت وال 
سوؼ وال قد وال اتء التأنيث الساكنة، إذف امتنعت ىذه العبلمات كلها _وغَتىا فبا مل 

وليست ابسم وال فعل، ىذا ما يتعلق يذكرىا الناظم_ فتعُت أف كبكم على )بَػَلى( أهنا حرؼ 
 ؿ. ابلباب األو 

 

  [:ابب اإلعراب_: ]ث قاؿ _رضبو هللا تعاىل
عرفنا فيما سبق أف موضوع فن النحو الكلمات العربية من حيث اإلعراب والبناء، _ال 
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سؤاؿ يف الدرس_، )من حيث اإلعراب والبناء(، إذف البد أف نعرؼ ما ىو اإلعراب، والبد 
 هم اإلعراب فهم البناء، ألنو نقيضو. أف نعرؼ ماىو البناء، غالب البناء أنو يًتؾ ألنو إذا ف

اؼبصدر: )أْعَرَب يُػْعِرُب إْعرَااًب(، ولو معنياف: )اؼبعٌت الّلغوي، واؼبعٌت  [:ابب اإلعراب]
االصطبلحي(، )اؼبعٌت الّلغوي(: اؼبراد بو "اإلظهار واإلابنة واإلفصاح"، )أْعَرَب َعمما يف 

لك يف اإلعراب االصطبلحي، أنو يظهر ويبُت نَػْفِسِو( إذا أابنو وأظهره، وىذا الشأف كذ
اؼبعٌت؛ ألف اإلعراب ىو الذي يكشف اؼبعاين، ىو الذي يكشف إذا قلت )ضرب زيد 
عمر( من الضارب؟ من اؼبضروب؟ ما تدري، نعم صحيح، ال تدري إاّل إذا قلت )َضَرَب 

 قلت )َضَرَب زيدزَْيٌد َعْمرًا( عرفت أف )زيد( ىو الضارب و)عمر( ىو اؼبضروب، وأما إذا 
عمر( ما تدري من الضارب ومن اؼبضروب، ألنو هبوز تقدًن اؼبفعوؿ بو، وبتمل أف )زيد( 
مضروب، ووبتمل أنو ضارب، ووبتمل أف )عمر( مضروب، ووبتمل أنو ضارب، إذف الذي 
يبيز ويكشف اؼبعٌت ىو اإلعراب، ولذلك الباب ىذا فيو أصوؿ وضوابط سنمر عليها بتؤدة، 

يفهم كثَتا من مسائل النحو، من وبفظ قواعد ىذا الباب وأصوؿ ىذا الباب من فهمو 
يسهل عليو اإلعراب من كل وجو، مل يبَق عليو إاّل أف يعرؼ اغبدود اليت يذكرىا النحاة يف 

 ابب اؼببتدأ واػبرب والفاعل وانئب الفاعل ... إىل آخره. 
ة ىذه للوزف، أصل )اإلعراب( ألف ( زبفيف _يعٍت_ اؽبمز ااِلْعَرابقاؿ: ) [:ااِلْعَراب]

 اؽبمزة نبزة قطع؛ ولكن خففها حبذفها من أجل الوزف. 
 تَػْقِديرًا اْو َلْفظًا َفَذا اغَبدم اْغَتِنمْ  ااِلْعرَاُب تَػْغيَُت أََواِخِر الَكِلمْ 
 َعَواِمٍل َتْدُخُل ِلئِلْعرَابِ  َوَذِلَك التػمْغِيَُت اِلْضػِطرَابِ 

 َرفْػٌع َوَنْصػٌب ُثم َخْفٌض َجػْزـُ  َعػٌة  تُػَؤُـّ أْقَسػاُمُو أَْربػَ 
َضارِِع َمَعا فَاأَلوماَلِف ُدوَف رَْيٍب َوقَػَعا

ُ
 يف ااِلْسِم َوالِفْعِل اؼب

َص اِبعبَرِّ َكَما َص الِفْعُل ِِبَْزـٍ فَاْعَلَما فَااِلْسُم َقْد ُخصِّ  َقْد ُخصِّ
 

[ تعريفو عند النحاة ماىو، اثنيا: أنواع ذكر مسألتُت فقط، األوىل: ]حد اإلعراب
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 اإلعراب، ماىي؟ 
 أربعة كما سيأيت. 

تقديرا  [:أواخر الكلمة الضطراب عواملٍ ]ىذا قيد جنس،  [تغيري]قاؿ:  [:اإلعراب]
أو لفظا، عرفنا أف النظم يقدـ ويؤخر، ولذلك ابن آجرـو _يف األصل_ أخر تقديرا أو 

د بو أثره، يعٍت التغَّت، ومضى الناظم ىنا وذىب على ىذا مصدر، واؼبرا [:تغيري]لفظا، 
نقوؿ اؼبراد ابلتغيَت ىنا أثره وىو التغَّت، )انتبو لقاعدة  [:تغيري]طريقة الكوفيُت ومبشي معو، 

مهمة يف طلب العلم يذكرىا أىل العلم، وىي أف بعض األلفاظ أو بعض اؼبسائل اليت تذكر 
الب، لكنو يقيدىا، وقد يفهمها يف اؼبستقبل(، يف الدروس والشروح قد ال يفهمها الط

اؼبراد بو التغَّت، تغَّت ماذا؟ سبق معنا أف حّد النحو "علم أبصوؿ يعرؼ هبا أحواؿ  [:تغيري]
أواخر الكلم"، إذف متعلق حبث النحاة ىو آخر الكلمة، والبحث ىنا من جهة اإلعراب 

 [تغيري]لو أواخر الكلم، ولذلك قاؿ ىنا والبناء، إذف اإلعراب والبناء، اإلعراب إمبا يكوف ؿب
يعٍت تغَّت، تغَّت ماذا؟ أواخر _صبع آخر_ الكلم، ىذا اسم صبع للكلمة، يعٍت كلمة ذبمع 
على كلم، اسم صبع، اسم جنس، اسم صبع، حينئذ نقوؿ الكلمة ذبمع على كلمات، وسبق 

تغيَت أواخر الكلم" أف الكلمة ثبلثة أنواع: )اسم وفعل وحرؼ(، اإلعراب ماىو: قاؿ: "
حينئذ خذ مثاال كػ )زيد(، )زيد( يتغَت حاؿ آخره، قد يكوف مرفوعا إذا ركب مع عامل 
يقتضي الرفع، وقد يكوف منصواب إذا ركب مع عامل يقتضي النصب، وقد يكوف ؾبرورا إذا 

( إذف ركب مع عامل يقتضي اعبر، تقوؿ )زيد(، قد ترفعو تقوؿ )َجاَء َزْيٌد( ابلرفع، )جاء زيدٌ 
آخر الكلمة الّداؿ ما حكمها؟ ما صفتها؟ مرفوعة، ؼباذا؟ ألف )جاء( فعل، والفعل يقتضي 
فاعبل، والفاعل مرفوع، إذف رفعت )زيٌد( ؼباذا؟ لكونو فاعبل، فاعبل ألي شيء؟ لػ )َجاَء(، 
إذف )َجاَء( عامل فيقتضي _يعٍت يطلب_ يطلب ماذا؟ يطلب فاعبل، فرفعت )زيٌد( على 

ل، إذف )زيد( يف ىذا الًتكيب مرفوع، آخر الداؿ عليو ضمة، )رَأَْيُت زَْيًدا( تغَت أو أنو فاع
ال؟ تغَت، تغَت من الرفع إىل النصب، )زيد( كما ىي، )ز( )ي( )د(، الداؿ كما ىو مل يتغَت، 
وإمبا تغَت ماذا؟ حركتو، كانت ضمة صارت فتحة، ؼباذا؟ ىل ىو بسبب أو ببل سبب؟ 

ب؟ تغَت العامل، العامل السابق )جاء( يطلب فاعبل فقط، فرفع )زيٌد( بسبب، ماىو السب



 

38 
 

م اآلجروميةالشرح املختصر على نظ  

على أنو فاعل، ورأى يطلب مفعوال بو، فوجد )زَْيًدا( حينئذ نصبو على أنو مفعوؿ بو، 
)رَأْيُت( فعل وفاعل، )َزْيًدا(، )َمَرْرُت ِبَزْيٍد( تغَت أو ال؟ تغَت، إذف تغَت إىل اػبفض، صار 

د عامل يقتضي ويطلب اػبفض وىو الباء، ىذا التغيَت من الرفع إىل مكسورا، ؼباذا؟ لوجو 
النصب إىل اػبفض ىو اإلعراب الذي عناه الناظم، تغيَت، حصل التغيَت أو ال من رفع إىل 
نصب إىل خفض؟ ما الذي دلّنا على ىذا التغيَت؟ الضمة دلت على الفاعلية، والفتحة دلت 

و ـبفوضا، ولذلك تعلق اغبكم ىنا آبخر الكلمة، على اؼبفعولية، والكسرة دلت على كون
تقوؿ الداؿ ىي ؿبل ظهور اإلعراب، ىل الداؿ تغَت بذاتو؟ اعبواب ال، ال يتغَت بذاتو، وىذا 
ىو الغالب أنو ال يتغَت بذاتو، إذف نقدر تغيَت أواخر يعٍت أحواؿ، واؼبراد ابألحواؿ الصفات، 

وكذلك اعبـز يف الفعل، ألف اغبكم كما ىو يف  والصفات اؼبراد هبا الرفع والنصب واػبفض،
األظباء كذلك يف األفعاؿ، تقوؿ )يَػُقوـُ( ابلرفع، )يَػُقوـُ زَْيٌد(، )يقوـُ( ابلرفع، ؼباذا رفعتو؟ ألنو 
، وىو التجرد، إذف )يقوـُ( فعل مضارع مرفوع، ؼباذا رفع؟ لكونو مل  مل يتقدمو انصب وال جاـز

ى رفعو، )َلْن يَػُقوـَ زَْيٌد(، )يَػُقوـَ( ربركت ابلفتحة، كاف يتقدمو جاـز وال انصب، فاقتض
مضموـَ اؼبيم، صار مفتوحا، ؼباذا؟ لوجود عامل، ما ىو العامل؟ )َلْن( يطلب ماذا؟ يطلب 
أف يكوف الفعل منصواب، فقاؿ )َلْن يَػُقوـَ (، )ملَْ يَػُقْم( سكنت اؼبيم ؼباذا؟ لكونو ركب مع 

، إذ ف ىذا التغيَت )يقوـُ، يقوـَ، يقْم( نقوؿ ىذا يسمى إعرااب، عامل يقتضي اعبـز فجـز
الدليل عليو الضمة يف )يقوـُ( والفتحة يف )يقوـَ( والسكوف يف )يقْم(، يسمى ماذا؟ يسمى 
إعرااب، قد يتغَت اآلخر بذاتو وىذا قّل ما ذكره النحاة، لكنو ىو الواقع، )جاَء أبوَؾ( )رَأْيُت 

َك(، )أبوؾ(= )أبو( الواو ىذه أصل، )جاء أبوؾ( )أبوؾ( ىذا ابلرفع ألنو أاَبَؾ( )َمَرْرُت أِببِي
من األظباء الستة، إذف ىذه الواو ىي الـ الكلمة، ىي اغبرؼ األخَت، مثل الداؿ من 
)زيد(، ؼبا انتقل وركب مع عامل يقتضي النصب، )رأيُت أابؾ( تغَت بذاتو أو ال؟ تغَت بذاتو، 

ياء ىي الـ الكلمة، كالداؿ من )زيد( تغَتت من األلف إىل الياء، )مرْرُت أببيَك( )أيب( ال
إذف أواخر _وإف ذكر يف التحفة عندكم أف اؼبراد بو الذات_ ال يتغَت، ىذا ليس على 
إطبلقو، وإمبا ىو يف بعض األحواؿ، يعٍت إف مل يكن من األظباء الستة وال اؼبثٌت وال صبع 

تعرب ابغبروؼ، فما كاف إعرابو ابغبروؼ يتغَت آخر  اؼبذكر السامل، ألف ىذه تعرب دباذا؟
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الكلمة، وما مل يكن كذلك حينئذ يبقى على أصلو، إذف تغيَت أواخر الكلمة، إذف اآلِخر 
بذاتو ال يتغَت إاّل إذا كاف إعرابو حبرؼ، وأما إذا كاف إعرابو بضمة أو فتحة أو كسرة ىذا 

)جاَء زيٌد( )رأْيُت زيًدا( )مرْرُت بزيٍد( فلم  يبقى على حالو، فداؿ من )زيد( ابقية كما ىي،
 تتغَت، لكن )أخوؾ، أخاؾ، أخيك( نقوؿ ىذا تغَت فيو اآلخر. 

اؼبراد بو نوعاف: )االسم اؼبتمكن، والفعل اؼبضارع اػبايل من النونُت(، إذا  [:الكلم]قولو 
مهم جدا  قلت  الكلمة تنقسم إىل ثبلثة أقساـ )االسم والفعل واغبرؼ( _ىذا اؼببحث

)االسم والفعل واغبرؼ(_، اغبرؼ مبٍت ال حظم لو من اإلعراب، ىل ىو نوع من أنواع 
الكلمة؟ نعم ىو نوع من أنواع الكلمة، ىل ىو داخل يف ىذا اغبّد؟ كبن نعّرؼ ماذا؟ نعّرؼ 
اإلعراب، إذف ما يدخلو اإلعراب ىو الذي هبب إدخالو يف اغبد، وماال يدخلو اإلعراب 

و، فاؼببٍت ال يدخل معنا، اؼببٍت الذي يلـز حالة واحدة ال يدخل معنا، )َضَرَب( هبب إخراج
ىذا فعل ماٍض، وسيأيت أنو مبٍت على الفتح، مبٍت إذف ليس معراب، وإذا كاف كذلك كبن كبّد 
ماذا؟ كبّد اإلعراب، ونبُت ؿبلو أين يظهر، فيظهر يف ماذا؟ فيما يكوف قاببل لئلعراب، وما 

 عراب ال يدخل معنا يف اغبد. ال يقبل اإل
اغباصل نقوؿ: االسم نوعاف: منو "معرب"، ومنو "مبٍت"، اؼببٍت ليس داخبل معنا، طيب 
الفعل نوعاف: "معرب" و"مبٍت"، اؼببٍت نوعاف: )اؼباضي واألمر(، وليس داخبل معنا، الفعل 

 حالة البناء ىبرج اؼبضارع قد يكوف معراب وقد يكوف مبنيا، يف حالة اإلعراب يدخل معنا، ويف
من اغبد، إذف االسم منو معرب ومنو مبٍت، اؼببٍت خرج، ال دخوؿ لو معنا البتة، ولذلك نقوؿ 
االسم اؼبتمكن، يعٍت اؼببٍت يسمى غَت متمكن، واؼبعرب ىو الذي سبكن يف ابب اإلعراب، 

وأما الفعل  النوع الثاين من األفعاؿ "الفعل اؼبضارع"، وأما األمر فهو مبٍت على الصحيح،
اؼباضي فهو مبٍت، حينئذ ماذا بقي؟ بقي معنا الفعل اؼبضارع، ىل كل فعل مضارع يكوف 
معراب؟ اعبواب ال، اػبايل من نوين التوكيد واإلانث، إذف اؼبراد ابلكلم ىنا شيئاف: )االسم 

ئذ اؼبعرب اؼبتمكن، والفعل اؼبضارع اػبايل من نوين اإلانث والتوكيد(، ىذا مهم جدا، حين
نقوؿ: "االسم اؼبتمكن" ما اؼبراد بو؟ االسم اؼبفرد، كػ )زيد، وىند( إذا كاف منصرفا، وكذلك 
االسم اؼبفرد غَت اؼبنصرؼ كػ )أضبد، وُعمر، وكبو ذلك(، اثلثا: "األظباء الستة"، رابعا: 
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"اؼبثٌت" داخل معنا، "صبع التكسَت" سواء كاف منصرفا أو غَت منصرؼ، كذلك "صبع اؼبؤنث 
لسامل" فهو داخل معنا، حينئذ نقوؿ ىذه كلها، )االسم اؼبفرد اؼبنصرؼ، االسم اؼبفرد غَت ا

اؼبنصرؼ، صبع التكسَت اؼبنصرؼ، صبع التكسَت غَت اؼبنصرؼ، األظباء الستة، اؼبثٌت، صبع 
اؼبؤنث السامل، صبع اؼبذكر السامل(، ىذه كم؟ شبانية، إذف االسم اؼبتمكن اؼبراد بو ىذه 

، ماعداه ليس بداخل معنا، ىذه ربفظها يسهل عليك ابب اإلعراب، النوع الثاين: الثمانية
"الفعل اؼبضارع اػبايل من نوين اإلانث والتوكيد"، يعٍت اؼبعرب، ىذا لو ثبلثة أنواع: ]إما أف 
يكوف صحيح اآلخر[ كػ )َيْضِرُب(، )َيْضِرُب( صحيح اآلخر، ]أو يكوف معتل اآلخر[ كػ 

َشى، ويَػْرِمي(، ]الثالث أف يكوف من األمثلة اػبمسة[، شبانية، وثبلث= أحد )َيْدُعو، وىبَْ 
عشر نوعا، إذف اؼبراد ابلكلم أحد عشر نوعا، ال يدخل معنا االسم اؼببٍت مطلقا، وال الفعل 
اؼببٍت مطلقا، سواء كاف ماضيا أو أمرا، وال الفعل اؼبضارع اؼبتصل بو نوف اإلانث أو نوان 

 التوكيد. 
التغيَت ىذا ألي سبب؟ قلنا الختبلؼ العوامل، ولذلك قاؿ:  [: أواخر الكلمتغيري]

: اضطراب، قالوا )اضطمَرَب الشمْيُء= رَبَرمَؾ َوَماَج [التغيري الضطراب عوامل وذلك]
أي ألجل تغيَت، ىذا ما حصل ىكذا، [ الضطراب] فاضطرب(، يعٍت البلـ ىنا للتعليل،

وامل الداخلة على اؼبعموؿ؛ ألف االختبلؼ قد يكوف لغَت وإمبا حصل من أجل اختبلؼ الع
عامل، )حيث( يف لساف العرب تنطق بثبلث لغات على اؼبشهور )حيُث، حيَث، حيث( 
تغَت آخر الكلم أو ال؟ تغَت آخر الكلم؛ لكن تغَته ألي سبب؟ الختبلؼ العوامل، كػ )جاَء 

إمبا الختبلؼ اللغات، إذف البد أف يكوف زيٌد، ورأْيُت زيًدا، ومرْرُت بزيٍد(؟ اعبواب ال، و 
ىذا التغيَت من رفع إىل نصب إىل خفض إمبا يكوف الختبلؼ العوامل، ولذلك قاؿ: 

يعٍت الختبلؼ العوامل، وىي علة لتغيَت أحواؿ أواخر الكلم،  [:وذلك التغيري الضطراب]
( صبع ابػبفض، وىو فبنوع من الصرؼ من أجل الوزف، )عوامل [:عواملٍ  الضطراب]

)عامل(، عندان )عامل( وعندان )معموؿ( وعندان )عمل(، ماذا؟ عامل ومعموؿ وعمل؟ 
العامل كػ )جاَء( من قولك )جاَء زيٌد(، )جاَء( ىذا عامل، و)رأى( من قولك )رأْيُت زيًدا( 
ىذا عامل، و)إفم زيًدا( )إفم( عامل، أليس كذلك؟ واؼبعموؿ ىو )زيٌد( من قولك )جاَء زيٌد( 
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اؼبكاف الذي ظهر فيو اإلعراب نقوؿ ىذا معموؿ، العمل ىو الرفع أو النصب أو  يعٍت
، إذف )العوامل( صبع )عامل(، وىو ما أوجب كوف آخر الكلمة على وجو  اػبفض أو اعبـز
، واؼبعموؿ ىو ما يظهر فيو اإلعراب تقديرا  ـبصوص من رفع أو نصب  أو خفض أو جـز

مل وزبتلف بسببو أحواؿ آخر اؼبعرب، تدخل ىذه أو لفظا، والعمل ىو ما وبدثو العا
العوامل لئلعراب، يعٍت ؾبيؤىا ؼبا تقتضيو من الفاعلية واؼبفعولية واإلضافة ىذا يتضح بيانو 

  اباًب اباًب. على جهة األفراد واآلحاد دبعرفة األبواب اآلتية _إف شاء هللا تعاىل_
ىذا التغيَت قد يكوف ملفوظا بو، وقد  ىذا تقسيم لئلعراب، يعٍت [تقديرا أو لفظا]قولو: 

يكوف مقّدرا، يعٍت ال يظهر، وإمبا يُنَوى إذا قلت )جاَء زيٌد والفىت( و)رأْيُت زيًدا والفىت( 
و)مرْرُت بزيٍد والفىت(، )جاَء زيٌد( ظهر الرفع فيو، )جاَء( فعل ماٍض يقتضي فاعبل، )زيٌد( 

فاعل، عبلمة إعرابو أو رفعو الضمة،  فاعل رُفع، إذف معرب ظهر فيو اإلعراب على أنو
منطوؽ هبا أو ال؟ نطقت هبا، )والفىت(  الواو حرؼ عطف، و)الفىت( معطوؼ على اؼبرفوع، 
واؼبعطوؼ على اؼبرفوع مرفوع، أين الرفع؟ )فىت( ليس عندان رفع، وإمبا ىو مقدر، يعٍت 

َا األْعَماُؿ اِبلنِّيماِت"منوي، منوي يف القلب:  ذ تنوي بقلبك أف ضمًة ىنا على ، حينئ"إمبم
األلف )الَفىَت( لكنها ال يبكن إظهارىا فتقدرىا، حينئذ تقوؿ )الفىت( معطوؼ على )زيد( 
واؼبعطوؼ على اؼبرفوع مرفوع، ورفعو ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورىا التعذر، 

ة، )مرْرُت بزيٍد( نطقت )رأْيُت زيًدا والَفىَت(، )زيًدا( نطْقت ابلفتحة، )والَفىَت( قدرت الفتح
 ابلفتحة، إذف يكوف اإلعراب ظاىرا، )والَفىَت( قدرت فيو الكسرة، إذف ال يظهر. 

اإلعراب التقديري على اؼبشهور _من أجل ضبط اؼبسألة_ يكوف يف أربعة صور: 
 اؼبقصور، واالسم اؼبنقوص، واؼبضاؼ إىل ايء اؼبتكلم، والفعل اؼبضارع اؼبعتل اآلخر[.  االسم]

كػ )الَفىَت(، وىو ما آخره ألف الزمة، كل اسم معرب آخره ألف   [:االسم املقصور]
 الزمة، )جاَء الَفىَت(، و)األَساَرى(. 

 كل اسم معرب آخره ايء الزمة، )جاَء الَقاِضي(، و)اعبَوارِي(.   [:االسم املنقوص]
كػ _كذلك_ كل اسم معرب أضيف إىل ايء اؼبتكلم،   [:املضاف إَل ايء املتكلم]

 )غبلِمي(. 
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 ما كاف آخره _المو_ حرؼ من حروؼ العلة الثبلث. [:الفعل املضارع املعتل اآلخر]
 قلنا حروؼ االعتبلؿ ـبتلف .  - الواو والياء صبيعا  واأللف 
 كما قاؿ اغبريري يف اؼبلحة .  
 إذف ىذه اؼبواضع األربعة يكوف اإلعراب فيها تقديراي، يكوف اإلعراب فيها مقدرا، يعٍت 

ال ينطق ابغبركة، أما اؼبقصور فجميع اغبركات الرفع والنصب واػبفض نقوؿ ىذا ماذا؟ يكوف 
مقدرا، )جاء الفىت، رأيت الفىت، مررت ابلفىت(، حركات كلها مقدرة، منع من ظهورىا 
التعذر، يعٍت ال يبكن أف ينطق ابغبركة البتة، اؼبنقوص يقدر فيو الضمة والكسرة، وأما الفتحة 

تقوؿ )رَأْيُت القاِضَي( الفتحة ظهرت، ليس مقدرا، خببلؼ )َجاَء القاِضي(،  فتظهر،
و)مرْرُت ابلَقاِضي( فتكوف اغبركة حينئذ _الضمة وكذلك الكسرة_ تكوان مقدرتُت، واؼبانع 
من الظهور ىنا الثقل ال التعذر، الثالث اؼبضاؼ إىل ايء اؼبتكلم تقدر فيو صبيع اغبركات، 

ْيُت غبلِمي، ومرْرُت بغبلِمي( ىذه ثبلثة مواضع تكوف اغبركات فيها كلها )جاَء غبلِمي، ورأ
مقدرة، واؼبانع ىو التعذر العرضي، الفعل اؼبضارع )ىَبَْشى، وَيْدُعو، ويَػْرِمي(، أما )ىبشى( ما  
كاف آخره ألفا الزمة فتقدر فيو صبيع اغبركات، يعٍت الضمة والفتحة والكسرة، الكسرة ال 

 تقدر؟ ال تدخل الفعل، نعم إذف )ىبشى( تقدر فيو الضمة والفتحة، وأما تقدر، ؼباذا ال
اعبـز فيظهر ألنو حبذؼ آخره، وأما )يرمي( و)يدعو( فيقدر فيو الضمة، والفتحة تظهر 

 ػبفتها، ىذا ما يتعلق ابلتقدير، إذف اإلعراب تغيَت أواخر الكلم تقديرا أو لفظا. 
يعٍت عده غنيمة،  (اغتنم)السابق  (اْلد)ار إليو اؼبش (فذا)يعٍت  [:فذا اْلد اغتنم]

وذلك التغيَت سببو ماذا؟ قاؿ لبلضطراب، يعٍت ألجل اضطراب العوامل، يعٍت الختبلؼ 
العوامل تًتدد على االسم الواحد، تدخل ىذه العوامل ابإلعراب، يعٍت مقتضية لئلعراب، 

لى ضبط اإلعراب، الذي ال ىذا ما يتعلق حبّد اإلعراب، والضوابط ىذه مهمة، تعينك ع
يضبطها وال يبيز بُت اإلعراب التقديري وال اللفظي إذا جاء يعرب ىبّلط، والذي ال يبيز بُت 

 ما يظهر فيو اإلعراب من اؼبعرابت أو اؼببنيات إذا جاء يعرب ىبلط. 
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 َرفْػٌع َوَنْصػٌب ُثم َخْفٌض َجػْزـُ  أْقَسػاُمُو أَْربَػَعػٌة  تُػَؤُـّ 
 

 راب أنواع أربعة، لو أنواع أربعة، ىو جنس يدخل ربتو أربعة أنواع. اإلع
 [:تُ َؤم  ]ال زائد عليها، يعٍت بطريق التتبع واالستقراء،  [:أربعة]أي اإلعراب،  [:أقسامو]

ـَ{يعٍت تُػْقَصُد، من أممُو،  َُت اْلبَػْيَت اغْبَرَا ، أي تُػْقَصدُ  [:تُ َؤم  ]يعٍت قاصدين البيت اغبراـ،  }آمِّ
ىذا الثاين، ث وبتمل أف ىذه الًتتيب ألف ما بعده دوف ما  [:َوَنْصبٌ ]ىذا األوؿ،  [:رَْفعٌ ]

، ىذه األربعة منها ماىو مشًتؾ ومنها ماىو ـبتص، منها  [:َجْزمُ  َخْفضٌ  مثُ  ]قبلو،  يعٍت وجـز
 ماىو مشًتؾ بُت االسم والفعل، أي اسم؟ االسم اؼبعرب، وأي فعل؟ الفعل اؼبعرب يعٍت

الفعل اؼبضارع اػبايل من النونُت، ومنها ماىو ـبتص ابلفعل، ومنها ماىو ـبتص ابالسم، 
فاء الفصيحة، ما نبا األوالف؟ )رفٌع ونصٌب(، سابق أقسامو أربعة )رفع  [:فاألو النِ ]فقاؿ: 

 ،) يعٍت من غَت  [:ُدوَن رَْيبٍ ]ونبا الرفع والنصب،  [:فاألو النِ ]ونصب ث خفض جـز
يعٍت يدخل الرفع االسم، ويدخل الرفع  [:قَ َعا يف االْسِم َواْلِفْعِل اْلُمَضارِِع َمَعاوَ ]شك، 

الفعل اؼبضارع، فاالسم يكوف مرفوعا، واالسم يكوف منصواب، والفعل اؼبضارع يكوف مرفوعا، 
والفعل اؼبضارع يكوف منصواب، فليس الرفع من خصائص األظباء، بل يدخل األظباء ويدخل 

ؼبضارع، وليس النصب من خصائص األظباء، بل يدخل األظباء ويدخل الفعل الفعل ا
يعٍت ببل شك، ألنو  [:ُدوَن رَْيبٍ ]أي الرفع والنصب،  [:فاألو النِ ]اؼبضارع، ولذلك قاؿ: 

ىذه األلف فاعل يعود على األومَلُْتِ، ]يف االْسِم[: ىل كل اسم يدخلو  [:َوقَ َعا]ؿبل وفاؽ، 
، وإمبا بعض االسم، وىو االسم اؼبتمكن، حينئذ تقوؿ يف "االسم اؼبعرب"، الرفع والنصب؟ ال

يعٍت  [:َواْلِفْعِل اْلُمَضارِِع َمَعا]البد أف تقيده، ألف االسم اؼببٍت ال يدخلو الرفع وال النصب، 
وـُ( الفعل اؼبضارع مطلقا، أو اػبايل من النونُت، اػبايل إذف قيده اػبايل من النونُت، )زَْيٌد يَػقُ 

)زيٌد( اسم، و)يقوـُ( فعل، )زيٌد( مرفوع  ورفعو ضمة، و)يقوـُ( مرفوع ورفعو ضمة، إذف 
الضمة دخلت االسم ودخلت الفعل، و)ىبَشى الفىَت(، )ىبَشى( ىذا فعل مضارع خاٍؿ من 
، حينئذ يكوف مرفوعا،  النونُت، إذف ال يكوف مبنيا، يكوف معراب، ومل يتقدمو انصب وال جاـز

دباذا يرفع؟ ابلضمة، أين ىي؟ مقدرة، )الفىَت( فاعل لػ)ىبَشى(، والفاعل مرفوع  ما رفعو؟



 

44 
 

م اآلجروميةالشرح املختصر على نظ  

ورفعو الضمة، أين ىي؟ مقدرة، إذف قدرت الضمة يف الفعل كما قدرت يف االسم، )ىَبَشى 
الَفىَت(، وظهرت يف االسم كما ظهرت يف الفعل، يف قولك )زيٌد يقوـُ(، )إفم زيًدا، َلْن يُقوـَ(، 

ىو اسم، دخلو النصب، ؼباذا؟ لوجود العامل اؼبقتضي للنصب وىو )إفم(، )َلْن يقوـَ( )زيًدا( و 
 ابلنصب، إذف دخل الفتح _النصب_ الفعل اؼبضارع كما دخل االسم. 

  

َص اِبعبَرِّ َكَما َص الِفْعُل ِِبَْزـٍ فَاْعَلَما فَااِلْسُم َقْد ُخصِّ  َقْد ُخصِّ
 

وحبروف ]روؼ اعبر، أليس كذلك؟ مرم معنا من خصائص األظباء كوهنا تدخلها ح
حينئذ مقتضى حرؼ اعبر ىو الكسر ؼبا اختص العامل ابالسم اختص أثره دبدخولو، ، [اجلرّ 

إذف اػبفض خاص ابألظباء، ال هبر إال االسم، ال يدخل الكسر الذي يقتضيو العامل إاّل 
َص اِبجلَرِّ فَااِلْسُم َقْد ]األظباء، إذف األفعاؿ ال ذبر، ولذلك قاؿ:  يعٍت الكسر، سواء   [:ُخصِّ

 كاف ظاىرا أو مقدرا. 
َص الِفْعُل ِبَْزمٍ ] َص الِفْعلُ ] [:َكَما َقْد ُخصِّ يعٍت اؼبعرب، فاالسم أي  [:َكَما َقْد ُخصِّ

ظاىرا كاف أو مقدرًا، )مرْرُت  [:ِبَْزمٍ ، ]اؼبعرب، والفعل أي اؼبعرب، واؼبراد بو الفعل اؼبضارع
)مرْرُت( فعل وفاعل، والباء حرؼ جر، و)زيٍد( ؾبرور ابلباء، وجره كسرة ظاىرة  َفىَت(بزْيٍد َوال

نطقت هبا، فاالسم دخلو ماذا؟ اعبر، وىو من خصائصو، يعٍت ال يدخل على األفعاؿ البتة، 
وىذا اعبر يف )زيٍد( ظاىر، )والَفىَت( _كذلك_ معطوؼ على اجملرور، واؼبعطوؼ على اجملرور 

}ملَْ كسرة مقدرة على آخره ألنو مقصور، واؼبقصور ال تظهر عليو اغبركات،   ؾبرور، وجره
، حينئذ يكوف  َيُكِن المِذيَن َكَفُروا{ )َيُكن( فعل مضارع، ودخلت عليو )مل(، و)مل( من اعبواـز

)ملَْ لو وقفت ىكذا رجع السكوف،  )ملَْ َيُكْن(الفعل ؾبزوما وجزمو سكوف، أين السكوف؟ 
التقى ساكناف )اْؿ، َيُكْن( النوف ساكنة، والبلـ من )اْؿ( ساكنة، فالتقى  يَن(َيُكِن المذِ 

( )يكن( نقوؿ ىذا فعل مضارع ؾبزـو وجزمو ملَْ َيُكِن المِذينَ ساكناف، إذف حركنا األوؿ، إذف )
 }ملَْ يَِلْد{سكوف مقّدر منع من ظهوره اشتغاؿ احملل حبركة التخلص من التقاء الساكنُت، 

( فعل مضارع ؾبزـو بػ )مل( وجزمو سكوف ظاىر، إذف اػبفض من خصائص األظباء وال )يَِلدْ 
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يدخل األفعاؿ، وقد يكوف اػبفض ظاىرا وقد يكوف مقدرا، كذلك اعبـز من خصائص 
الفعل اؼبضارع وال يدخل األظباء البتة، وقد يكوف ىذا اعبـز _الذي ىو السكوف_ قد يكوف 

فاْعَلَمْن، ىذه األلف بدؿ عن نوف التوكيد اػبفيفة، أي  [:َلَمافَاعْ ]ظاىرا وقد يكوف مقدرا، 
اؼبصنف، ث أقسامو أربعة: )رفع، ونصب، وخفض،  إذف عرفنا أف اإلعراب حده ما ذكره

( وىي عند التقسيم على ثبلثة أقساـ: منها )مشًتؾ ابالسم والفعل(، ومنها )خاص  وجـز
 ابالسم(، ومنها )خاص ابلفعل(. 

 
أراد أف يبُت كل نوع من األنواع األربعة، عندان أنواع  [:ُب َعاَلَماِت الر ْفعِ ابَ ]ث قاؿ: 

أربعة: )الرفع( لو عبلمات ولو مظاف، يعٍت ؿباّؿ يكوف فيها، و)النصب( لو عبلمات ولو 
( لو عبلمات، فقاؿ أي ىذا ابب معرفة  [:اَببُ : ]مظاف، و)اػبفض( لو عبلمات، و)اعبـز

الرفع لو أربع عبلمات ابالستقراء والتتبع، )عبلمة أصلية واحدة( وىي  [:عِ َعاَلَماِت الر فْ ]
الضمة، و)ثبلث عبلمات فرعية( يعٍت انئبة تنوب عن الضمة، األصل يف ىذا اؼبوضع أف 
يعرب ابلضمة، لكنو ما أعرب ابلضمة، وإمبا أعرب بنائبة، وىي ثبلثة الواو واأللف والنوف، 

 ولذلك قاؿ الناظم:  
 َعبَلَمُة الرمْفِع هِبَا َتُكوفُ  َوَواٌو أَلِػٌف َوالنُّػوفُ  َضػمٌّ 

 

األصل عند النحاة أف يفرقوا بُت اغبركات، فيقاؿ الضمة ابلتاء إذا كانت  [:َضم  ]
لئلعراب، ويقاؿ الضم بدوف اتء يف البناء، فتقوؿ مثبل )ُمْنُذ( حرؼ جر مبٍت على الضم، 

أي ضمة، ألهنا  [:َضم  ]و ضمة، من ابب االصطبلح، فقولو: وتقوؿ )َزْيٌد( فاعل مرفوع ورفع
ىذه أربُع  [:َوالن ونُ ]يعٍت وألف،  [:أِلفٌ ، ]يعٍت وواو[: َواوٌ ]ىي اؼبتعلقة ابإلعراب، 

ىذا  :[َضم  ]، عبلمات، األوىل أصلية وىي الضمة، والثبلثة الثانية فرعية انئبة عن الضمة
 [ َضم   ]مبتدأ مؤخر، وىذا  (عالمة الرفعخرب، وهبوز العكس، )ىذا [َعاَلَمُة الر ْفعِ ]مبتدأ، 

يعٍت توجد ( تكون ِبا[: )َعاَلَمُة الر ْفِع ِِبَا َتُكونُ ]ىذا خرب مقدـ، و ىذا الثاين أوىل، 
أين تكوف،  وربصل هبا، أي هبذه العبلمات األربعة، أراد أف يبُت لنا العبلمات األربعة ىذه
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او ؽبا مواضع، وكذلك األلف، وكذلك النوف، مىت نعرب اؼبرفوع لكونو الضمة ؽبا مواضع، والو 
 مرفوعا بضمة؟ 

 قاؿ:  
 َكَجاَء َزْيٌد َصاِحُب الَعبَلءِ  فَاْرَفْع ِبَضمٍّ ُمْفَرَد اأَلْسػَماءِ 
َكسمَر َوَما

ُ
َع ِمْن ُمَؤنمٍث َفَسِلَما َواْرَفْع بِِو اعَبْمَع اؼب  صبُِ
َضارُِع المذِ 

ُ
 َشيٌء بِِو َكيَػْهَتِدي وََكَيِصلْ  ي ملَْ يَػتمِصلْ َكَذا اؼب

 
ىذه أربعة مواضع، إذف الضم إمبا يكوف يف أربعة مواضع، اؼبوضع األوؿ: )االسم اؼبفرد(، 
اؼبوضع الثاين: )صبع التكسَت(، اؼبوضع الثالث: )صبع اؼبؤنث السامل(، اؼبوضع الرابع: )الفعل 

(. اؼبضارع الذي مل يتصل بو شيء ومل   يدخل عليو انصب وال جاـز
سواء كاف الضم ظاىرا أو مقدرا، [فَاْرَفْع ِبَضمٍّ ])فَػ( ىذه فاء الفصيحة،  [:فَاْرَفْع ِبَضمٍّ ]

يعٍت اؼبفرد من األظباء، ىل عندان مفرد األفعاؿ؟ اعبواب ال، وإمبا األظباء  [:ُمْفَرَد اأْلمْسَاءِ ]
و استعماالت، سيأتينا _إف شاء هللا_ يف اؼبستقبل، ىنا لبياف الواقع ، عند _النحاة_ اؼبفرد ل

اؼبفرد يف ابب اإلعراب _يعٍت يف ىذا اؼبوضع_ يعرؼ أبنو: "ما ليس مثٌت وال ؾبموعا وال 
ملحقا هبما، وال من األظباء الستة"، يعٍت قيود عدمية، مثل ماذا؟ )َزْيٌد( ليس مثٌت وال 

ة، بعضهم يعرؼ اؼبفرد ىنا: "ما دّؿ على واحد ؾبموعا وال ملحقا هبما، وال من األظباء الست
أو واحدة"، ما دّؿ على واحد كػ )زيد(، أو واحدة كػ )ىند(، وىذا جيد، لكن يدخل فيو 
)أبوؾ، وأخوؾ( ألنو دّؿ على واحد، إاّل أف يزاد أبف يقاؿ: "ما دؿ على واحد أو واحدة، 

م اؼبفرد يف ابب اإلعراب "ما وليس من األظباء الستة"، حينئذ وبسن اإلعراب، إذف االس
ليس مثٌت" ألنو لو كاف مثٌت حينئذ يعرب ابغبروؼ، "وال ؾبموعا" أبنواع اعبمع كلها إاّل 
اؼبؤنث _سيذكره اؼبصنف_ وصبع التكسَت، "وال ؾبموعا" اؼبراد بو صبع التصحيح، يعٍت 

ظباء الستة" مثل ماذا؟ اعبمع اؼبذكر السامل، "وال ملحقا هبما" ابؼبثٌت أو اعبمع، "وال من األ
مثل )زيد( و)ىند(، وىذاف مصروفاف يف اؼبذكر واؼبؤنث، ومثل )أضبد( و)زينب(، وىذاف 
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 فبنوعاف من الصرؼ، 
)زيٌد( ىنا يعرب ابلرفع، يعٍت الضمة، ؼباذا؟ لكونو فاعبل، وملَ أعرب  (جاَء زيدٌ )تقوؿ 

"ما ليس مثٌت... إىل آخره"،  ابلضمة؟ لكونو فاعبل، لكونو اظبا مفردا، واالسم اؼبفرد:
و)زيٌد( كذلك، حينئذ يعرب ابلضمة، كذلك )قاَلْت ِىْنُد( تقوؿ )ىند( ىنا يرفع ابلضمة 
ألنو فاعل، وؼباذا رفع ابلضمة وىو فاعل ومل يرفع بنائب؟ تقوؿ ألنو اسم مفرد، ويصدؽ عليو 

جاَء زيٌد( يعٍت كقولك مثمَل لو الناظم: )ك [:فارفع بضم مفرد األمساء]حّد اؼبفرد، إذف 
)جاَء زيٌد والَفىَت( )زيٌد( فاعل مرفوع ورفعو ضمة ظاىرة على آخره، وىو اسم  (،جاَء زيدٌ )

مفرد، يعٍت لو قيل مل أعربتو ابلضمة؟ تقوؿ ألنو اسم مفرد، ماىو االسم اؼبفرد؟ أتيت حبدِّه، 
على آخره، مل أعربتو )والَفىَت( معطوؼ على )زيٌد( وىو مرفوع وعبلمة رفعو ضمة مقدرة 

 ابلضمة؟ تقوؿ ألنو اسم مفرد، ؼبا قدرت الضمة؟ ألنو اسم مقصور وىكذا. 
ىذا نعت لػ )زيد(، وىو كذلك مفرد، وىو  (صاحبُ ) [:َكَجاَء زَْيٌد َصاِحُب اْلَعاَلءِ ]

 ( مضاؼ إليو، عبلء يف كسماء، اؼبراد بو الرفعة. )العبلءِ مضاؼ، و
وارفع [: ]َواْرَفْع ِبِو اجلَْمَع املَُكس رَ ]َت"، و أشار إليو بقولو: اؼبوضع الثاين: "صبع التكس

: )بو( ضمَت يعود إىل الضم سواء كاف ظاىرا أو مقدرا، )اعبمع اؼبكسر(: ويقاؿ لو "صبع [بو
: اؼبراد بو صبع التكسَت، [وارفع بو اجلمع املكّسر]التكسَت"، يقاؿ لو صبع التكسَت، إذا 

، قالوا اعبمع اؼبكسر، عبارة اؼبتأخرين صبع التكسَت، )ضابطو(: "ما تغَّت ىذه عبارة اؼبتقدمُت
عن بناء مفرده"، "صبع تغَّت عن بناء مفرده"، وال شك أف اعبمع ما دّؿ على ثبلثة فأكثر، 
إذف مدلوؿ صبع التكسَت من حيث العدد واآلحاد يدؿ على ثبلثة فأكثر، وىذا األصل يف  

ح _مذكر سامل_ أو كاف صبع مؤنث سامل أو كاف صبع كل صبع سواء كاف صبع تصحي
تكسَت، أقل ما يدؿ عليو ثبلثة فأكثر على الصحيح، "إذا ما تغَت عن بناء مفرده" يعٍت عن 
صيغة واِحِدِه، يعٍت مل يصح فيو الواحد، وىذا فيو احًتاز عن صبع التصحيح، نقوؿ كػ 

رد كما ىو صح )مسلم، مسلموف(، صبعتو بواو ونوف، قلت ماذا؟ )مسلموف(، اؼبف )مسلم(
إذف صح واحده يف اعبمع، أما صبع اؼبكسر فبل، يتغَت، كما تقوؿ مثبل: )رجل( ذبمعو صبع 
تكسَت نقوؿ )رجاؿ(، زِيَد األلف على اؼبفرد، إذف تغَت، ث )َر(، )ِر( كانت مفتوحة، )َر(، 
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ت حركة اعبيم، إذف مل )ِر(، كذلك )رُجل( اعبيم مضمومة، تقوؿ )رَِجا( )َجا(، إذف تغَت 
يصح فيو واحده، دبعٌت أنو تكسر إما بتغيَت الشكل حركة وإما بزايدة حرؼ وإما بنقص 
ٌو( ىذا فرع  حرؼ، ولذلك وجوه التغيَت ؿبصورة يف ستة ابالستقراء، إما ابلزايدة فقط كػ )ِصنػْ

َواف(، زيد فيو األلف والنوف، ال يقاؿ أنو ٌو( هبمع على )ِصنػْ مثٌت، وإمبا أنو صبع  الشجرة )ِصنػْ
تكسَت، )ِصنػَْواف( ىذا صبع تكسَت لػ )ِصنػٌْو(، ما وجو التغَت ىنا؟ نقوؿ التغَت بزايدة حرفُت، 
ٌو( وزيد عليو األلف والنوف، الوجو الثاين ابلنقص، مثل ماذا؟ قالوا )زَبمَة( مفرد،  أصلو )ِصنػْ

ت التاء، إذف نقص منو حرؼ، )زبمة( صبع على )زُبَم(، حذفت التاء، )هتمة( )تُػَهم(، حذف
أو الثالث ابلشكل فقط، كػ )أسد( هبمع على )ُأْسد(، إذا خففت، ولك أف تقوؿ أسد 
بضمتُت )أسد( ىذا مفرد، إذا صبعت تقوؿ )ُأسد( ابلتخفيف، األلف أو اؽبمزة كانت 
مفتوحة وصارت مضمومة، إذف تغَت، كذلك )مبر( هبمع على )مُبر(، تغَتت النوف، أو 

دة والشكل معا كػ )رجل( و )رجاؿ(، تغَتت اغبركات وزيد فيو األلف، و)سبب( هبمع ابلزاي
على )أسباب(، زيد فيو األلف، كذلك تغَتت اغبركات، أو ابلنقص والشكل كػ )سرير( 
هبمع على ماذا؟ على )سرر(، )سرير، ُس( تغَت الشكل، كذلك )سرير( أين الياء؟ حذفت، 

و)رسل( مثلو، أو هبا الثبلثة، كػ )غبلـ( و)غلماف( ىذا إذف ابلشكل والنقص، و)رسوؿ( 
أي [: وارفع بو]إذف  تغَت فيو الشكل وزيد ونقص، ىذه وجوه التغَت يف صبع التكسَت،

وعرفنا أنو ما تغَت فيو صيغة واحده، أو ما تغَت فيو بناء واحده،  [:اجلمع املكسر]ابلضم، 
يف ؿبل رفع؟ يرفع ابلضمة سواء كانت الضمة  أو عن بناء واحده، حينئذ يرفع دباذا إذا جاء

ظاىرة أو مقدرة، )جاَء الّرَِجاُؿ َواألَساَرى( )الرجاُؿ( ىذا فاعل مرفوع ورفعو ضمة ظاىرة 
على آخره، ؼباذا رفعتو ابلضمة؟ ألنو صبع التكسَت، ؼباذا كانت ظاىرة؟ ألف اغبرؼ األخَت 

ور وال منقوص، )واألَساَرى( ىذا حرؼ صحيح، يعٍت ليس من األربعة األنواع، ال مقص
معطوؼ على )الرجاؿ( وىو مرفوع، واؼبعطوؼ على اؼبرفوع مرفوع، ورفعو ضمة، يقاؿ حينئذ 
ؼبا رفعتو ابلضمة؟ فتقوؿ ماذا؟ ألنو صبع تكسَت، ما نوع الضمة ىنا ظاىرة أو مقدرة؟ تقوؿ 

اء كاف مذكرا كػ مطلقا سو  [:ارفع بو اجلمع املكسر]ىذه مقدرة؛ ألف آخره ألف، إذف 
 )جاَء الزيوُد( أو مؤنثا كػ )جاَءِت اؽبُُنوُد(. 
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َع ِمْن ُمَؤن ٍث َفَسِلَما]ث قاؿ:   ىذا اؼبوضع الثالث الذي إذا رفع إمبا يرفع [:َوَما ُجُِ
ابلضمة سواء كانت الضمة ظاىرة أو مقدرة، لكن ال تقدر الضمة يف اعبمع اؼبؤنث السامل 

ي إذا أضيف إىل ايء اؼبتكلم، قيل: )َىِذِه َشَجرَايت( و)بَػَقرَايت( إاّل يف حالة واحدة، وى
ما  [:وما ُجع]و)ُمْسِلَمايت( و)َعَرفَايت( وكبو ذلك، وأما ماعدا ذلك فبل تقدر فيو الضمة، 

يعٍت صبع؟  صبع ىذا اعبمع من مؤنث، يعٍت من مفرد مؤنث، فأصلو اؼبفرد أف يكوف مؤنثا، 
و واحده، وىذا التعبَت: "صبع اؼبؤنث السامل" منتقد، يعٍت فيو نظر، يعٍت صح في [:فسلما]

واألصح أف يقاؿ: "ما صبع أبلف واتء مزيدتُت" وحقيقتو _صبع اؼبؤنث السامل_ ىو العنواف 
الذي ذكرانه، صبع ربققت صبعيتو بسبب ألف واتء مزيدتُت، واشًتاط أف تكوف األلف زائدة 

دة واأللف أصلية، مثبل )ُقَضاة( آخرىا ألف واتء، ىل ىو مثل احًتازا فبا لو كانت التاء زائ
)فَاِطَمات(؟ فاطمات ىذا صبع مؤنث سامل، يعٍت صبع أبلف واتء، )فَاِطَمات، َعاِئَشات، 
زَيْػنَػَبات، ِىْنَدات(، وىذا صبع أبلف واتء )ُقَضاة( آخرىا ألف واتء، ىل ىو صبع اؼبؤنث 

شًتطنا أف تكوف األلف زائدة، وكذلك التاء زائدة، فلو  السامل؟ اعبواب ال، ؼباذا؟ ألننا ا
كانت إحدانبا زائدة واألخرى أصلية ؼبا كاف صبع مؤنث ساؼبا، بل ىو صبع تكسَت، 
و)قضاة( التاء زائدة، واأللف ليست بزائدة ألهنا منقلبة عن أصل، وأصلها )ُقَضيػٌَة( ربركت 

اة( ليس ِبمع اؼبؤنث السامل بل ىو صبع الياء وفتح ما قبلها فقلبت ألفا، اغباصل أف )قض
تكسَت، فإف قيل ختم أبلف واتء _وىذا شرط صبع اؼبؤنث السامل_ نقوؿ ختم أبلف واتء إاّل 
أف األلف أصلية، وشرط ربقيق صبع اؼبؤنث السامل أف تكوف األلف زائدة وليست أصلية، 

ىو صبع تكسَت، ؼباذا؟  )َصْوت( هبمع على )أْصَوات( صبع اؼبؤنث السامل؟ اعبواب ال، بل
ألف التاء يف )أصوات( أصلية، ألف أصلو ماذا؟ )صوت(، )َمْيت( )أْمَوات( حينئذ نقوؿ 
)ميت( هبمع على )أموات(، إذف )أموات( األلف زائدة والتاء أصلية، مىت يكوف صبع مؤنث 

قلنا الظاىرة  سامل؟ إذا كانت األلف زائدة والتاء كذلك زائدة، إذف إذا رفع إمبا يرفع ابلضمة،
وىذا ىو األصل، وقد تكوف ماذا؟ قد تكوف مقدرة؛ لكنها فيما إذا أضيف إىل ايء اؼبتكلم، 
يعٍت ال تكوف الضمة مقدرة ِبمع السامل إاّل عند إضافتو لياء اؼبتكلم، )ىذه شجرايت، 

 وبقرايت(. 
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وضع الثالث "صبع األلف لئلطبلؽ، إذف اؼب [:َسِلَما]قلنا الفاء ىذه زائدة، و [:َفَسِلَما]
 اؼبؤنث السامل"، فيعرب حينئذ ابلرفع ابلضمة. 

َضارُِع المِذي ملَْ يَػتمِصلْ 
ُ
 َشيٌء بِِو َكيَػْهَتِدي وََكَيِصلْ  َكَذا اؼب

 
يعٍت اؼبضارع مثل السابق يف كونو يرفع دباذا؟ يرفع ابلضمة سواء كانت  [:كذا املضارع]

البد من ربقق شرطُت، ألف الفعل اؼبضارع  [:خرهكذا املضارع ... إَل آ]ظاىرة أو مقدرة، 
_كما سبق_ قد يكوف مبنيا وقد يكوف معراب، أليس كذلك؟ قد يكوف مبنيا وقد يكوف 
معراب، مىت يكوف مبنيا؟ إذا اتصل بو نوف النسوة أو نوف التوكيد الثقيلة أو اػبفيفة، سيأيت 

}َواْلَواِلَداُت يُػْرِضْعَن{ نوف اإلانث، يبٌت على ماذا؟ إذف يبٌت الفعل اؼبضارع إذا اتصلت بو 
}َكبلم ىذا فعل مضارع مبٍت التصالو بنوف اإلانث، أو اتصل بو نوف التوكيد،  )يُػْرِضْعَن(

ىذا فعل مضارع مبٍت، اغبالة الثانية أف يكوف معراب، واإلعراب سبق أنو  لَيُنَبَذفم{ )يُنَبَذفم(
ف رفعا وإما أف يكوف نصبا وإما أف يكوف جزما، فيما يتعلق ابلفعل اؼبضارع إما أف يكو 

، قاؿ:  أي [: كذا املضارع]واغبالة اليت معنا ىنا يف حالة الرفع، إذف ال النصب وال اعبـز
أي مثل السابق، يف كونو يعرب ابلضم ظاىرة أو مقدرة، [: كذا]اؼبضارع، الفعل اؼبضارع، 

يعٍت آبخره، يعٍت [: يتصل شيء بو الذي مل]أي الفعل اؼبضارع، [: الذي]قّيده بقولو: 
والذي يتصل ابلفعل [: الذي مل يتصل شيء بو] االتصاؿ إمبا يكوف آبخر الفعل اؼبضارع،

اؼبضارع شيئاف، الشيء األوؿ فبا يوجب بناءه عرفنا أنو ماذا؟ ؿبصور بشيئُت: نوف اإلانث 
يخرجو عن كونو مرفوعا ونوف التوكيد الثقيلة أو اػبفيفة، شيء آخر يتصل ابلفعل اؼبضارع ف

ابلضمة، وىو ألف االثنُت أو واو اعبماعة أو ايء اؼبؤنثة اؼبخاطبة، إذف اغبالة اليت يتكلم عنها 
اؼبصنف ماىي؟ اؼبعرب، ث أف يكوف مرفوعا دباذا؟ ابلضمة، وإذا اتصل ابلفعل اؼبضارع ألف 

؟ اعبواب ال، إذف البد من االثنُت أو واو اعبماعة أو ايء اؼبؤنثة اؼبخاطبة ىل يرفع ابلضمة
ما اؼبراد بشيء ىنا؟ نقوؿ شيئاف:  [:شيء[: ]الذي مل يتصل شيء بو]إخراجو، إذف، قولو: 

الشيء األوؿ فبا يوجب بناءه كنوف اإلانث ونوين التوكيد، الشيء الثاين فبا ينقل إعرابو  
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كره اؼبصنف، وبقي كألف االثنُت أو واو اعبماعة أو ايء اؼبؤنثة اؼبخاطبة، ىذا شرط واحد ذ 
عليو شرط آخر مل يذكره، ماىو؟ مل يتصل شيء بو يعٍت من آخره، إذا مل يتصل بو نوف 
اإلانث وال واو نوف اإلانث وال نوف التوكيد وال ألف االثنُت أو واو اعبماعة ىل يعرب 
، ألنو لو دخل عليو  ابلضمة؟ قد يسبقو عامل، إذف يشًتط ومل يدخل عليو انصب وال جاـز

 صب ما رفع ابلضمة، لو دخل عليو جاـز ما رفع ابلضمة، وكبن نريد أف نصل إىل ماذا؟ان
 
إىل اؼبوضع الرابع الذي يرفع ابلضمة على األصل، إذف البد أف نشًتط فيو شيئُت من  

آخره ومن أولو، من أولو أف ال يدخل عليو انصب ألف لو دخل عليو انصب لنصب وكبن 
دخل عليو جاـز فلو دخل عليو جاـز عبـز وكبن نريد حالة الرفع،  نريد حالة الرفع، وأف ال ي

كذلك من جهة اآلخر إذا مل يتصل شيء بو يعٍت آبخره فبا يوجب بناءه كنوف اإلانث ونوين 
التوكيد أو ينقل إعرابو كألف االثنُت وواو اعبماعة والياء اؼبؤنثة اؼبخاطبة، ويشًتط الشيء 

.  الثاين أو الثالث _ال أبس_ ومل  يدخل عليو انصب وال جاـز
 
َد اؼبثاؿ، يعٍت كقولك )َزْيٌد يَػْهَتِدي( [:كيهتدي وكيصل] ( ىنا؟ إيش إعراب )يهتدي عدم

 وىل ربقق فيو الشرطاف؟ نعم، فلم يتصل بو شيء فبا يوجب بناءه أوينقل إعرابو. 
تجرده عن فعل مضارع مرفوع ل (َيِصلُ )أي كقولك )َيِصُل َزْيٌد َرضِبَُو(،  [:وكيصل]

، حينئذ يرفع ابلضمة لتحقق الشرطُت، وىو كونو مل يتصل بو شيء من  الناصب واعباـز
،  (َيِصلُ )آخره،  مل تتصل بو نوف اإلانث وال نوان التوكيد، ومل يتقدـ عليو انصب وال جاـز

 (،َيِصلُ )ومثل ابؼبثالُت ليبُت لك أف الفعل اؼبضارع يرفع ابلضمة الظاىرة كما يف قولك 
 لك ابلضمة اؼبقدرة. وكذ

 

قلنا العبلمات أربعة، )الضمة( وىي األصل، )وثبلثة  [:فارفع بضم مفرد األمساء]إذف 
الفروع(، الضمة ؽبا مواضع، ولذلك إذا ضبط ىذه األبواب حينئذ يستطيع أف هبيد 
اإلعراب، الضمة ال تكوف إاّل يف أربعة مواضع، ما عداىا ال يرفع ابلضمة، ماىي ىذه 

 ع األربعة؟ اؼبواض
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"االسم اؼبفرد" ولو تعريفو، "صبع التكسَت" ولو تعريفو، "وصبع اؼبؤنث السامل" ولو تعريفو، 
"والفعل اؼبضارع" ولو ضابطو، غَت ىذه اؼبواضع األربعة ال يرفع ابلضمة البتة، وإمبا الرفع 

 ابلضمة يكوف ؿبصورا يف ىذا النوع. 
 

بواب النيابة، وبدأ ابألظباء اػبمسة، وأنيت عليها ث انتقل إىل بياف األبواب، ما يسمى أب
 بعد الصبلة إف شاء هللا تعاىل. 

 

 وهللا أعلم، وصلمى هللاُ وسلمَم على نبيَِّنا ؿبمٍد، وعلى آلو وصحبو أصبعُت.
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 ىذا يقوؿ: ىل يكوف العامل دائما معراب؟ 
يكوف فعبل، وقد يكوف  ال، العامل قد يكوف _إف كاف حرفا_ ال يكوف معراب، العامل قد

اظبا، وقد يكوف حرفا )إفم زيًدا( )زيًدا( ىذا منصوب بػ )إفم(، و)إفم( ىي العامل وليست 
معربة، اغبروؼ كلها مبنية وليست معربة، حروؼ اعبر عوامل تعمل اػبفض فيما بعدىا، 

ـَ زيٌد( )زيٌد( ىذا مرف وع والعامل فيو وليست معربة وإمبا ىي مبنية، كذلك الفعل اؼباضي )قا
ـَ( وليس معراب بل ىو مبٍت، الفعل اؼبضارع قد يكوف معراب )يقوـُ زيٌد( )زيٌد( ىذا فاعل  )قا

 والعامل فيو )يقوـُ( إذف العامل ىنا معرب، إذف قد يكوف معراب وقد يكوف غَت معرب. 
 

"؟ وىذا يقوؿ: ؼباذا مل يذكر صاحب اؼبنظومة اؼبوضع الثالث "مل يسبقو انصب وال جا  ـز
من اؼبثاؿ، ىذه قاعدة عند النحاة، أف النحاة قد يًتكوف  [كيهتدي: ]تركو للمثاؿ، قاؿ

؛ فدؿ  )يهتدي(ذكر الشروط، التنصيص عليها ابؼبثاؿ، قولك  مل يتقدـ عليو انصب وال جاـز
 على أف مراده بو ىو ما ذكر. 

 

م هللُا المِذيَن يَػَتَسلمُلوَف ِمْنُكْم }َقْد يَػْعلَ ىذا يقوؿ: ما يدؿ )قد( يف اآلية، قاؿ هللا تعاىل: 
 ِلَواًذا{، }َقْد يَػْعَلم هللاُ اْلُمَعّوِقَُت{؟ 

مثلها ىذه تدؿ على التحقيق، ولذلك نذكر اؼبشهور عند النحاة، التقرير وكذا إىل آخره؛ 
ولكن ذكرت اؼبطوؿ أف الصحيح أف التقرير والتقليل والتكثَت _وىذه_ إمبا تكوف حبسب 

، حبسب السياؽ، حينئذ يكوف السياؽ ىو الذي وبدد، فػ )قد( عند النحاة إذا السياؽ
دخلت على اؼبضارع  ال تفيد التحقيق، وليس األمر كذلك بل قد تدؿ على التحقيق، 

)َقْد( َعِلَم، إذف أمر ؿبقق حينئذ تفيد  }َقْد يَػْعَلم هللُا اْلُمَعّوِقَُت{،ومنها اؼبثاؿ اؼبذكور 
 نت على قلة إذا دخلت على الفعل اؼبضارع. التحقيق، وإف كا

 

 األسئلة ال أجيب إاّل على ما ذكرتو تريد التوسع ارجع إىل األصل ،ىذا الشرح ـبتصر. 
 

 الفعل اؼبضارع اؼبعتل ابلواو، مثل )َيْدُعو( فيَم تقدر حركاتو؟ 
اىر تقدر الضمة، وأما الفتحة فتظهر، وأما اعبـز فظاىر ألنو حبذؼ آخره )الواو( ظ
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، ال للتخلص من التقاء الساكنُت، ولذلك  )يدعو(، حينئذ نقوؿ ىذه الواو حذفت للجاـز
حذؼ حرؼ العلة قد يكوف عباـز )إْف ملَْ َيْدع(، وقد يكوف للتخلص من التقاء الساكنُت، 

ساكناف التقى  }َسَنْدُع الزماَبنَِيَة{، )سندعو( األصل الواو )سندعو(، }َسَنْدُع الزماَبنَِيَة{مثل 
)الواو، و أْؿ( التقى ساكناف، وحذفت الواو، ىذا اغبذؼ ليس جزما ألنو ليس لعامل، وإمبا 

 يكوف جزما إذا كاف لعامل.
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 والصبلة والسبلـ على رسوؿ هللا، وعلى آلو وصحبو، وبعد: 

 ألصل(، قاؿ: قاؿ الناظم _رضبو هللا تعاىل_ بعد أف فرغ من مواضع الضمة )وىي ا
 َأخوَؾ ُذو َمػاٍؿ ضَبُوِؾ فُوؾَ  َواْرفَػْع ِبَواٍو طَبَْسًة أَبوؾَ 

 ولكنو على قلة، واؼبشهور ىو الكسر.  هبوز )ضَبُػوَؾ(ابلكسر،  )ضبوِؾ(
 َوَرْفُع َما ثَػنميػْػَتُو اِبألَِلفِ  َوَىَكَذا اعَبْمُع الصمِحيُح َفاْعِرؼِ 

 وتَػْفَعػبَلِف تَػْفَعػِلَُت تَػْفَعُلوفْ  يَػْفَعُلوفْ  َواْرَفْع بُِنوٍف يَػْفَعبَلفِ 

 
عند النحاة أبواب النيابة والعبلمات الفروع اليت تكوف يف ىذه األنواع األربعة: الرفع 
والنصب واػبفض واعبـز إمبا تكوف منحصرة يف سبعة أبواب، طبسٌة يف األظباء واثناف يف 

تٍت هبا طالب العلم يف دراستنا، ولتضييع األفعاؿ، ىذه الضوابط العامة ىي أىم ما يع
الطبلب ؽبذه األصوؿ صعب عليهم النحو، ما يريد أف وبفظ سبعة وإىل آخره، أربعة أنواع: 

ما أراه يعرب، واالسم اؼبقصور كذا واالسم اؼبنقوص كذا، إذا ما حفظ ىذه واستحضرىا 
فعاؿ، اليت يف األظباء: حينئذ نقوؿ ىذه األبواب سبعة ،طبسة يف األظباء، واثناف يف األ

)األظباء الستة، واؼبثٌت، وصبع اؼبذكر السامل، وصبع اؼبؤنث السامل _يف حالة النصب أما الرفع 
على األصل_، واالسم الذي ال ينصرؼ _يف حالة اعبر_(، ىذه طبسة، ما ىي؟ )األظباء 

ا يف حالة النصب فقط صبع اؼبؤنث السامل _ليس مطلقا وإمب، صبع اؼبذكر السامل، الستة، اؼبثٌت
اػبامس: االسم الذي ال ينصرؼ _ليس مطلقا _، ألنو ينصب ابلكسرة نيابة عن الفتحة

يفعالن، تفعالن، ]وإمبا يف حالة اعبّر_(، وأما اليت يف األفعاؿ فباابف: )األمثلة اػبمسة 
ذؼ والفعل اؼبضارع اؼبعتل اآلخر يف حالة اعبـز ألف إعرابو يكوف ابغبذؼ _ح [،يفعلون

اغبرؼ_( واألصل يف اعبـز أف يكوف ابلسكوف، حينئذ انب اغبذؼ _حذؼ اغبرؼ_ عن 
 السكوف. 
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وعّدىا الناظم طبسة على اؼبشهور [، األمساء الستة]الباب األوؿ من أبواب النيابة ىو: 
ستة ترفعها ابلواو يف قوؿ كل اغبريري: "و عند صبهور النحاة، والصحيح أهنا ستة كما قاؿ 

 ي"، )وستة ترفعها ابلواو( إذف ىي أظباء ستة، يعٍت معدودة ابلستة. عامل وراو 
عرفنا الكبلـ يف الرفع ؼباذا؟ األصل أف يكوف الرفع ابلضمة، ىنا ال يكوف الرفع  [:وارفع]

ابلضمة وإمبا يكوف ابلنائب )وىو الواو(، فيكوف الرفع ابلواو ال ابلضمة على األصل، ويكوف 
اثنُت: )األظباء الستة، وصبع اؼبذكر السامل(، يكوف الرفع يف األظباء  ىذا ابالستقراء يف اببُت

الستة ابلواو نيابة عن الضمة، ويكوف يف صبع اؼبذكر السامل الرفع ابلواو نيابة عن الضمة، 
 حبصر. 

ارفع طبسة، طبسة مفعوؿ بو،  [:وارفع بواو مخسة]الباب األوؿ األظباء اػبمسة، قاؿ: 
دة خبمسة، وىذا علم ابلغلبة عند النحاة، يعٍت إذا قيل: )األظباء اػبمسة( يعٍت األظباء اؼبعدو 

ىذا وبتمل )بيت، مسجد، قلم، صبلة، زكاة( أظباء طبسة، صحيح؟ إذا قيل األظباء اػبمسة 
وبتمل ىذه اػبمسة األظباء اؼبعدودة ووبتمل غَتىا، لكن صار علما ابلغلبة، كما إذا قيل: 

)الطائف( مدينة، لكن إذا أطلق لفظ اؼبدينة انصرؼ إىل )اؼبدينة )اؼبدينة(، مكة مدينة، و
النبوية(، أليس كذلك؟ فصار علما ابلغلبة، األظباء اػبمسة أو األظباء الستة صار علما 

اؼبراد بو  [:مخسة]ابلغلبة، إذا أطلقو النحاة أرادوا بو )أبوؾ، أخوؾ، .... إىل آخره(، إذف 
ىذا حرؼ  [:وأخوك[، ]أخوكَ ]ىذا األوؿ، والثاين  [:بوكأ]األظباء اؼبعدودة ابػبمسة، 

يعٍت  [:محوك]ىذا الثالث، يعٍت صاحب ماؿ،  [:ذو مال]العاطف، إسقاط أو جائز، 
يعٌت )وفوؾ(، ىذه طبسة )أبوؾ، وأخوؾ، وذو ماؿ، وضبوِؾ، وفوؾ(،  [:فوك](، ومحوك)

قدرة، ىل تكوف ىنا الواو ىذه أظباء طبسة، ارفعها ابلواو سواء كانت الواو ظاىرة أو م
ىذا مبتدأ، }َوأبُواَن َشْيٌخ َكِبٌَت{، )أبوان شيخ كبَت(، )أبوان( مقدرة؟ قل: نعم تكوف مقدرة، 

وىو مرفوع، كل مبتدأ مرفوع، حينئذ يرفع دباذا؟ يرفع ابلواو، ؼباذا يرفع ابلواو واألصل يف 
الواو ظاىرة أو مقدرة؟ الواو  الرفع أف يكوف ابلضمة؟ نقوؿ ألنو من األظباء الستة، وىنا

ظاىرة، ألنو منطوؽ هبا، )أبوان( نطقت هبا، حينئذ تقوؿ مرفوع ورفعو الواو نيابة عن الضمة 
ألنو من األظباء الستة، ىذه الواو الظاىرة، وقد تكوف مقدرة، مثل ماذا؟ إذا قلت: )َجاَء 
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الباء مضمومة، حينئذ قلت ( أبوك)أبُو اغبََْسِن( أين الواو؟ ىل تنطق هبا؟ )أبو اغبسن(، 
)أبو اغبسن( الواو ساكنة، والبّلـ من )اغبََْسن( ساكنة، فالتقى ساكناف فحذفت، حينئذ 
نقوؿ )قَاَؿ، أو َجاَء أبو اغبََْسِن( )أبو اغبََْسِن( فاعل مرفوع ورفعو الواو احملذوفة للتخلص من 

ومل  (َىُنوكَ )الستة، وترؾ الناظم التقاء الساكنُت، فليست ظاىرة بل ىي مقدرة، ىذه األظباء 
يعدىا، والصحيح أهنا معدودة، وىو اسم يكٌت بو َعمما يستقبح التصريح بو، وقيل عن الفرد 

يضاؼ إىل ىذه األظباء اػبمسة، ولكن ؼبا   (ىنوك)خاصة، وىذاف اؼبعنياف مشهوراف، حينئذ 
الفراء والزجاجي، وبينهما كاف الغالب أنو يعرب ابلضمة مل يعده الناظم كغَته، وترؾ عده 

خبلؼ فيو، إذف ستة أظباء، ويعد )اؽبنوؾ( أو )ىنوؾ( فبا ذكر، ىذه األظباء الستة إمبا 
تعرب ابلواو رفعا نيابة عن الضمة بشروط أربعة مشًتكة، وبشرطُت خاصُت بػ )الفم وذو(، 

و واحدة"، حينئذ أما اؼبشًتكة: فاألوؿ: "أف تكوف مفردة"، وعرفنا اؼبفرد "مادؿ على واحد أ
ما يقابل اؼبفرد إذا وجد عليو لفظ )األب واألخ( وكبو ذلك حينئذ خرج عن كونو معراب، أو 
خرج عن كونو من األظباء الستة، فحينئذ نقوؿ أف تكوف مفردة، فلو ثنيت أعربت إعراب 

نئذ حي }إفم َلُو أاًب{اؼبثٌت،  ألف )أب( كلمة )أب( قد تستعمل ؾبردة )أب( أليس كذلك؟ 
جاءت ؾبردة، وقد تثٌت وقد ذبمع بواو ونوف، إذا جردت عن اإلضافة أعربت ابغبركات على 
األصل، تقوؿ )َىَذا أٌب( رفعت دباذا؟ ابلضمة على األصل، ؼباذا وأبوؾ من األظباء الستة؟ 
قل: لفقد شرط من شروط التحقق _اإلعراب ابلواو كما سيأيت_، حينئذ )أٌب لو( )أٌب( 

قوؿ ىذا يعرب ابغبركات على األصل، إذا قيل )َىَذاِف أبَػَواِف( ثنيتهم، حينئذ إذا )ىذا أٌب( ن
ثنيتو أغبقتو ابؼبثٌت، يعٌت يعرب إعراب اؼبثٌت، إذا صبعتو إما أف ذبمعو صبع تكسَت وإما أف 

}ُقْل إْف َكاَف ذبمعو صبع تصحيح يعٌت بواو ونوف، فإف صبعتو صبع تكسَت قلت )آابء(، 
َع صَبَْع تكسٍَت أعرب إعراب صَبِْع الَتْكِسَِت، وصبع  آاَبؤُكْم{، أعربو دباذا؟ ابلضمة، إذف إذا صبُِ

التكسَت سبق أنو يعرب ابلرفع ابلضمة، إف صبع بواو ونوف حينئذ أغبق ابعبمع اؼبذكر السامل، 
"أف تكوف مفردة" فإذا ربقق إفرادىا أبف دلت على واحد حينئذ تعرب ابلواو نيابة عن 

، وتكوف من األظباء الستة، وأما )أب( ىكذا ليس من األظباء الستة، و)أبواف( ليس الضمة
من األظباء الستة، بل ىو مثٌت أو ملحق بو، وكذلك )آابؤكم( ليس من األظباء الستة، 
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)أبوف( ليس من األظباء الستة، مىت يكوف )أب( من األظباء الستة؟ إذا قلت )أبوؾ( يعٌت 
ر أو الضمَت، إذف "أف تكوف مفردة" فلو ثنيت أعربت إعراب اؼبثٌت، أضفتو إىل االسم الظاى

أعربو ابلياء، حينئذ يكوف معراب }َكَما أسَبمَها َعَلى أبَػَوْيَك{ أعربو ابلياء، }فَػَرَفَع أبَػَوْيِو{ 
إعراب اؼبثٌت، وإف كانت ؾبموعة صبع تكسَت أعربت إعراب صبع التكسَت، يعٌت ابغبركات 

)آابؤكم( ىذا صبع تكسَت فيعرب ابلضمة  ،{ؤُُكْم َوأَبْػَناؤُُكْم اَل َتْدُروَف أَيػُُّهمْ آابَ }على األصل، 
َا اْلُمْؤِمُنوَف ِإْخَوٌة{،     على األصل، )إخوة( ابلرفع ابلضمة  } ُقْل ِإف َكاَف آاَبؤُُكْم{، } ِإمبم

تعرب صبع على األصل، إذف إذا صبعت ىذه األظباء اػبمسة أوالستة صبع تكسَت حينئذ 
إعراب صبع التكسَت، وإف كانت ؾبموعة صبع تصحيح كذلك أعربت إعرابو، ومل هبمع منها 

 . ىذا اعبمع إال األب واألخ واغبم
 

الشرط الثاين: "أف تكوف مكربة"، يعٍت غَت ماذا؟ غَت مصغرة )ُأيّب، ُأخّي، ضُبّي، ذوّي(  
ذا ُأيّب( )ُأيّب( خرب مرفوع تصغَت، فإذا صغرت حينئذ أعربت على األصل ابغبركات )ى

وعبلمة رفعو ضمة ظاىرة على آخره، ؼباذا مل تعربو ابلواو؟ تقوؿ: ألف الشرط مفقود ىنا وىو  
كوهنا مصغرة، وشرط إعراهبا ابلواو أف تكوف مكربة )أبو( دوف تصغَت، إذا قلت )ُأيّب( 

ؽبذه الكلمات، الشرط صغرتو، حينئذ تعربو ابغبركات )ُأخّي، ُذوّي، ضُبّي( كل ىذه تصغَت 
}إفم الثالث: "أف تكوف مضافة" فلو جردت عن اإلضافة _أفردت_ أعربت على األصل، 

اسم )إفم( منصوب وعبلمة نصبو الفتحة على آخره، ؼباذا مل ينصب ابأللف؟  أاًب() َلُو أاًب{
)أٌخ(  }َوَلُو أٌخ{قل لكونو غَت مضاؼ، يعٌت فقد شرطا من شروط إعراب األظباء الستة، 

ىذه غَت مضافة، وىذا الشرط لبياف الواقع،  )فَقْد َسَرَؽ أٌخ(ابلرفع على أنو مبتدأ مؤخر، 
ابلنظر لػ )ذو( )ذو( مبلزمة لئلضافة، أما )أب، وأخ، وحم، وفم( ىذه قد تضاؼ وقد تقطع 

ء عن اإلضافة، وأما )ذو( فبل تستعمل إاّل مضافة، الشرط الرابع: "أف تكوف إضافتها لغَت اي
اؼبتكلم"، فلو أضيفت إىل ايء اؼبتكلم رجعت إىل األصل وىو إعراهبا ابغبركات اؼبقدرة، )َىَذا 

( ىذا يعرب على ماذا؟ يعرب أيب ) }إفم َىَذا أِخي{، }فَأْلُقوُه َعَلى َوْجِو أيب{،أِخي(، 
لى ابغبركات على األصل، )َىَذا أِخي(، )أِخي( نقوؿ ىذا خرب مرفوع ورفعو ضمة مقدرة ع
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آخره، نيابة مقدرة على آخره، ىذا النوع الرابع من أنواع اإلعراب اؼبقدر، قلنا أنواع اؼبقدر 
أربعة: منو اؼبضاؼ إىل ايء اؼبتكلم، ىذا ليس فيو نيابة، وإمبا تكوف اغبركة مقدرة، منع من 

اسبو ما ظهورىا اشتغاؿ احملل حبركة اؼبناسبة وىي الكسرة، ألف اؼبضاؼ إىل ايء اؼبتكلم ال ين
ـُ ُغبَلِمي(، )ِكَتاُب ِكَتايب(، )أٌب  أِخي(،  -أيب(، )أٌخ  -قبلو إاّل أف يكوف مكسورا )ُغبَل

إذف )َىَذا أِخي( كسرت اػباء ؼباذا؟ ؼبناسبة الياء، فإذا جئت تعرب ليس عندان نيابة ىنا، 
ء، أو الباء وإمبا تقوؿ )أخي( خرب مرفوع ورفعو ضمة مقدرة على آخره، ما ىو اآلخر؟ اػبا

يف )أيب(، حينئذ تقوؿ ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورىا اشتغاؿ احملل حبركة اؼبناسبة، 
ألف )أخي( مثل )غبلمي(، وحينئذ اغبركات كلها تكوف مقدرة، وىو مضاؼ، والياء ضمَت 
متصل مبٍت على السكوف يف ؿبل جر مضاؼ إليو، إذف ىذه أربعة شروط عامة يف اعبميع: 

ف مفردة، أف تكوف مكربة، أف تكوف مضافة، أف تكوف إضافتها لغَت ايء اؼبتكلم(، )أف تكو 
وَثم شرطاف خاصاف، شرط خاص بػ )فم( وىو "أف يكوف خاليا عن اؼبيم" يعٍت ال تتصل بو 
اؼبيم )فم(، ىذا األصل )فم( إذا جئت وأضفت ىذا تقوؿ )فموؾ( ليس عندان )فموؾ(، 

 وجود لو يف لساف العرب، إذف البد من فصلو عن اؼبيم، عندان )فوؾ(، و)فموؾ( ىذا ال
يعٍت رَبذؼ اؼبيم تقوؿ )فوؾ، فاؾ، فيك( ىكذا إعرابو، ىكذا نطقو، فحينئذ شرطو إلعرابو 
إعراب األظباء الستة أف تكوف اؼبيم منو قد ابنت، يعٍت فصلت، والشرط الثاين اؼبختص بػ 

 )ذو(، وىو من طرفُت: 
 

و( دبعٌت صاحب"، ألف )ذو( قد تستعمل دبعٌت )الذي( يف لغة "األوؿ: أف تكوف )ذ
ـَ أبُوُه( يعٍت )الذي قاـ(، ىذه ليست داخلة معنا، وإمبا اليت تفسر دبعٌت  طيء، )َجاَء ُذو قَا

يعٍت صاحب ماؿ، )زيٌد ُذو ِعلٍم( يعٍت صاحب علم، )ُذو َجاٍه(  )وإنمو َلُذو َماٍؿ(صاحب 
ألوؿ "أف تكوف )ذو( دبعٌت صاحب"، احًتازا من )ذو( يعٍت صاحب جاه، ىذا الشرط ا

 .الطائية، فإهنا مبنية، فتكوف دبعٌت )الذي( وىي من األظباء اؼبوصولة
الثاين ضرب "الثاين بشرط )ذو( أف يكوف اؼبضاؼ إليو اسم جنس ظاىر"، ظاىر يعٍت  

َا يَػْعِرُؼ َذا اْلفَ  ْضِل ِمَن النماِس َذُووُه( قالوا ليس مضمرا، يعٍت )ذو( ال تضاؼ إىل الضمَت، )إمبم
ىذا الشاىد ألنو أضيف إىل الضمَت، اسم جنس، اؼبراد ابعبنس ىنا ما يصدؽ على القليل 
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والكثَت، ابب التقريب ما يصدؽ على القليل والكثَت، يعٍت )ماؿ( الرايؿ ماؿ، صحيح، 
ا؟ يسمى اسم واؼبليار ماؿ، إذف لفظ )ماؿ( صدؽ على القليل والكثَت، ىذا يسمى ماذ

جنس، أو يسمى جنًسا، )ِعْلم( اؼبسألة يطلق عليها أهنا علم، واستيعاب الكتب الطواؿ 
يسمى علما، إذف لفظ )العلم( نقوؿ ىذا جنس، الذي تضاؼ )ذو( إليو ىو ىذا النوع، أف 
يكوف جنسا، وضابطو أنو يصدؽ على القليل والكثَت، كالعلم واؼباؿ واعباه وكبو ذلك، إذف 

شروط عامة، وث شروط خاصة بػ )الفم( وىو خلوه من اؼبيم، وث شرط خاص بػ )ذو(  أربعة
وىو من طرفُت: أف تكوف )ذو( دبعٌت الصاحب، وأاّل تضاؼ إاّل إىل اسم جنس ظاىر، 
واؼبراد ابلظاىر احًتازا على الضمَت، فبل يقاؿ )ذووه( أو )ُذْوُه( إبضافة إىل الضمَت فإنو 

 فبتنع. 
األظباء اػبمسة، قلنا  [:مخسة]ظاىرة أو مقدرة، أي مسمى الواو،  [:بواووارفع ]إذف 

ىذا  [:أبوك]عدىا طبسة بناء على اؼبشهور، والصحيح أهنا ستة، إبضافة  ىنوؾ إليها، 
ابلكسر، )واغبم( ىو  [محوكِ ]: )ماؿ( اسم جنس ظاىر، و[وأخوك وذو مال]األوؿ، 

  [.فوك]وأقارب زوج اؼبرأة، فيضاؼ إىل ضمَت مؤنث، 
ىذا ىو اؼبوضع الثاين الذي يكوف رفعو ابلواو نيابة  [:وىكذا اجلمع الصحيح فاعرفِ ]

ووصفو  [:اجلمع]أي مثل ما سبق، وىو األظباء الستة،  [:وىكذا اجلمع]عن الضمة، 
َر ُمْفرده يف  [الصحيح]بكونو  ؼباذا؟ يف مقابلة صبع اؼبكسر، ىناؾ صبع اؼبكسر "ما ُكسِّ

رجل ورجاؿ( كما ذكران، يقابلو ماذا؟ اعبمع الصحيح الذي سلم اؼبفرد كما اعبمع" مثل )
ىو، مل يزد عليو حرؼ ومل يُنقص منو حرؼ ومل يتبدؿ أو يتغَت شكلو، يعٍت اغبركات، وىذا 
يسمى اعبمع الصحيح، يعٌت الذي صح فيو واحده، )مسلٌم( قلنا ىذا هبمع على 

)مؤمنوف( كما ىو بقي اؼبفرد، سلم اؼبفرد يف  )مسلموف(، بقي كما ىو، )مؤمٌن( صبع على
اعبمع، مل يزد فيو حرؼ ومل ينقص منو حرؼ ومل يتبدؿ فيو حركة البتة، وإمبا زيد فيو _يف 

وىكذا اجلمع ]آخره_ الواُو والنوف رفعا، أو الياء والنوف نصبا أو جرا ابعبمع واإلعراب 
ُه من اب [الصحيح ب التقريب أف يقاؿ: "ما سلم فيو ولذلك يسمى "صبع السبلمة" وَحدُّ

واحده"، "الذي صح فيو واحده"، وعلى التفصيل أف يقاؿ: "ما دؿ على أكثَر من اثنُت 
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بزايدة يف آخره _دؿ على أكثر من اثنُت بزايدة يف آخره_ صاحلٍ للتجريد عن ىذه الزايدة 
ومىت ما وعطف مثلو عليو"، مىت ما ربققت ىذه الضوابط فهو صبع التصحيح األصلي، 

انتفت أو انتفى بعضها فليس ِبمع تصحيح، وإف وجد ما أعرب يف لساف العرب ابلواو 
والنوف أو الياء والنوف كػ )ابن( مثبل إذا صبع، أو )عشرين( إذا صبع بواو ونوف = فيعرب 
إعراب صبع اؼبذكر السامل، ومل يتحقق فيو ىذه الضوابط فهو ملحق، ولذلك نقوؿ اإلعراب 

إمبا يكوف للجمع اغبقيقي، فإذا وجدت يف لساف العرب ما أعرب صبعا أو  أو التعريف
إعراب صبع التصحيح فهو ملحق بو، حينئذ يكوف التأصيل لبياف اعبمع اغبقيقي: "ما دؿ 
على أكثر من اثنُت" خرج ما دؿ على الواحد وليس ِبمع، وما دؿ على اثنُت كذلك، وما 

ذكر السامل، )بزايدة يف آخره( يعٍت بسبب زايدة يف دؿ على أكثر من اثنتُت فليس ِبمع اؼب
آخره، وىذا الفرؽ بُت صبع اؼبذكر السامل وبُت صبع اؼبكسر، صبع اؼبكسر يدؿ على اعبمعية 
بذاتو، بصيغتو، هبيئتو، وأما صبع اؼبذكر السامل فيدؿ ابلزايدة، كما قلنا )مؤمن( قلنا )مؤمنوف( 

ؿ على اعبمعية، )مؤمن( واحد، )مؤمنة( واحدة، ىذا بسبب ىذه الزايدة )الواو والنوف( د
األصل، فإذا قلت )مؤمنوف( دؿ على أكثر من اثنُت، يعٍت ثبلثة فأكثر وىو أقل صبع، أما 
)اؼبؤمنة( فهذا هبمع أبلف واتء، إذف بزايدة يف آخره، فإذا مل يكن شبة زايدة فليس ِبمع 

ذؼ ىذه الزايدة، فإذا مل يصلح ألف هبّرد تصحيح صاحل للتجريد عن ىذه الزايدة، يعٍت أف رب
عن الزايدة فليس ِبمع تصحيح، فمثبل )عشروف( واببو )ثبلثوف، أربعوف، طبسوف، .... إىل 
التسعُت( ىذا يعرب إعراب صبع اؼبذكر السامل، لكنو ليس ِبمع اؼبذكر السامل، ؼباذا؟ لكونو 

وف مرفوع ابلواو، ؼباذا؟ ألنو ملحٌق ال يصلح أف هبرد عنو الواو والنوف،  )ىذه عشروف( وعشر 
ابعبمع، إذف ىو ليس ِبمع ولكنو ملحق ابعبمع، ؼباذا؟ ألف شرط صبع التصحيح أف ربذؼ 
الواو والنوف ث يصح اللفُظ كما ىو، وىل يصح أف نقوؿ )عشر( ليس عندان )عشر ( 

 يصلح )ثبلثوف(، ليس عندان )ثبلث(، وإمبا )ثبلث( ىذا عدد آخر، حينئذ نقوؿ ما مل
للتجريد ليس ِبمع التصحيح، وإذا كاف كذلك صار ملحقا بو، "وعطف مثلو عليو" ىذا 
أخرج ما إذا جرد عن الزايدة ومل يعطف مثلو عليو، كما إذا قلت )زيدوف( وىو علم، ىذا 
ملحق ِبمع اؼبذكر السامل، )زيدوف( ىذا يف األصل صبع، إذا قلت مثبل )مؤمنوف( لو ظبيت 
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فمدلولو ماذا؟ مدلولو واحد، وإذا كاف مدلولو واحدا فشرط صبع التصحيح  ولدؾ )مؤمنوف(
أف يكوف مدلولو ماذا؟ ثبلثة فأكثر،  إذف ليس ِبمع التصحيح، وعليو ماذا تقوؿ؟ تقوؿ 
)َجاَء ُمْؤِمُنوَف، ورَأْيُت ُمْؤِمِنَُت، وَمَرْرُت دبُْؤِمِنَُت(،  هبوز فيو، ىذا هبوز فيو أف يعرب فيو 

صبع التصحيح، لكنو ليس ِبمع التصحيح، ؼباذا؟ ألنو ال يصح أف تقوؿ )مؤمن، إعراب 
ومؤمن، ومؤمن( أليس كذلك؟ ألنو ليس عندؾ إاّل واحد، شخص مسماه واحد، فلما مل 
يصلح ىو صاحل للتجريد، لكنو ال يصلح أف يعطف عليو مثلو، حينئذ نقوؿ ىذا ملحق 

الذي ىو األظباء اػبمسة، ترفع ابلواو اعبمع  أي مثل ذاؾ، [:وىكذا]ِبمع التصحيح إذف، 
 ما ذكرتو لك، وىو ما سلم فيو بناء اؼبفرد.  [:فاعرف]الصحيح، 

 

ث شرع يف بياف األلف، عرفنا الواو تنوب عن الضمة يف موضعُت: "األظباء الستة، وصبع 
وىو  التصحيح _صبع اؼبذكر السامل_"، وأما األلف فإمبا تنوب عن الضمة يف موضع واحد

 )اؼبثٌت(، حينئذ اؼبثٌت ترفعو ابأللف نيابة عن الضمة. 
يعٍت الذي ثنيتو، التثنية فعلك أنت، واؼبراد بو  [:ما ثنيتَ ]أي اؼبثٌت،  [:ورفع ما ثنيتو]

يعٍت مسمى  [:ورفع ما ثنيتو ابأللف]ىنا اؼبثٌت، حينئذ اؼبثٌت ىو الذي يُػْرَفُع ابأللف، 
أو كانت مقدرة، ظاىرة يف ماذا؟ )قَاَؿ َرُجبَلِف(، )قَاَؿ(  األلف، سواء كانت األلف ظاىرة

فعل ماٍض، و)َرُجبَلِف( فاعل مرفوع ورفعو األلف الظاىرة، منطوؽ هبا، )قاؿ رجبلف( إذف 
)رجبلف( ىذا مثٌت، ورفعو ابأللف، )قاَؿ عبَد هللِا(، )عبَد هللِا( مثٌت أو مفرد؟ نعم، وؼباذا مل 

كاف مفردا لقلت )قاؿ عبُد هللا( بضم الداؿ، لكن إذا فتحت   تقل مفرد؟ أحسنت، نعم لو
دؿ على أنو مثٌت، ألف )قاؿ( يقتضى ماذا؟ فاعبل، والفاعل مرفوع، إذا قلت )قاؿ َعْبُد هللا( 
حينئذ ىذا مفرد، إذا قلت )عبَد هللا( األصل )عبدا هللا( أو )عبداف( حذفت النوف لئلضافة، 

دغمة مع األلف، حذفت األلف وبقيت الفتحة دليبل على ث التقى ساكناف )البّلـ( اؼب
احملذوؼ، حينئذ )قاؿ عبَد هللا(، وىذا يلغز بو، يعٍت تقوؿ اعرب )قاؿ عبد هللا( ال، قل 
عبْد، ال خطأ، )قاؿ عبَد هللا( اعرب ىذه، وىو صحيح، حينئذ تقوؿ )قاؿ عبَد هللا( مثٌت 

 اكنُت. مرفوع ابأللف احملذوفة للتخلص من التقاء الس
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اؼبثٌت: ىو "مادؿ على اثنُت أو اثنتُت بزايدة يف آخره، صاحل للتجريد، وعطف مثلو 
عليو"، ما دؿ على اثنُت أو اثنتُت ألف اؼبثٌت ليس خاصا ابؼبذكر، بل ىو شامل للمذكر 
واؼبؤنث، مادؿ على اثنُت بزايدة يف آخره يعٌت بسبب زايدة يف آخره، ألف عندان ألفاظا تدؿ 

نُت، لكن ابلوضع ال ابلزايدة، )كشفع(، )شفع( يدؿ على اثنُت لكنو ابلوضع، ليس على اث
عندان  زايدة، )زوج( يدؿ على اثنُت لكنو ابلوضع ليس ابلزايدة، واؼبراد ىنا بزايدة، يعٌت 
بسبب زايدة ألف ونوف يف حالة الرفع، وايء ونوف يف حاليت النصب واعبر، صاحل للتجريد 

وعطف مثلو عليو، فإف مل يصلح للتجريد فليس دبثٌت، َكبل ليس َكبل،  يعٌت حسب الزايدة،
)ِكبل وِكلتا( نقوؿ )ِكبل( من حيث اؼبعٌت داؿ على اثنُت، وىو ملحق ابؼبثٌت إذا أضيف إىل 
الضمَت، حينئذ نقوؿ )ِكبل(، )ِكبلنبا(، )الزيداف ِكبلنبا طالباف(، )ِكبلنبا( نقوؿ ىذا 

ف نيابة عن الضمة، لكنو ىل ىو مثٌت؟ اعبواب ال، ؼباذا؟ ألنو ملحق ابؼبثٌت ويعرب ابألل
غَت صاحل للتجريد، حينئذ إذا كاف كذلك سيكوف ملحقا ابؼبثٌت، فكل ما أعرب إعراب 
اؼبثٌت ومل ينضبط بضابط اؼبثٌت فهو ملحق بو، وىذه أربعة ألفاظ عندىم، )كبل، وكلتا( إذا 

)اثناف، واثنتاف( فيو زائد لكنو ليس صاغبا للتجريد، أضيفتا إىل الضمَت، و)اثناف، واثنتاف(، 
وليس عندان )اثن( وليس عندان )اثنت(، وإمبا نبا )اثناف، واثنتاف(، ففيو زايدة لكنو ليس 
صاغبا للتجريد، ماكاف صاغبا للتجريد ومل يعطف مثلو عليو كػ )القمرين(، )قمراف( اؼبراد بو 

حينئذ يكوف ملحقا ابؼبثٌت، ىذه األلف والنوف التغليب، الشمس والقمر، فيثٌت من ابب 
زائدة للتثنية، لكن إذا حذفت ىل يعطف مثُلو عليو؟ )قمر وقمر(، أو تقوؿ )قمر ومشس(؟  
تقوؿ )قمر، ومشس(، حينئذ نقوؿ ىذا مل يتحقق فيو حد اؼبثٌت، إذف اؼبثٌت "مادؿ على اثنُت 

دة وعطف مثلو عليو، فإف مل يعطف بزايدة يف آخره صاغبا للتجريد"، يعٌت حذؼ ىذه الزاي
مثلو عليو بل عطف مغايره حينئذ ليس دبثٌت، بل ىو ملحق ابؼبثٌت، ولذلك )األبواف: األـ، 
واألب( مثبل )أبواف( ليس مثٌت، لكن يعرب إعراب اؼبثٌت، فيكوف ملحقا، ؼباذا ليس مثٌت مع 

وف صاحل للتجريد، لكن ىل أف )أب( زيدت عليو األلف والنوف؟ نقوؿ إذا حذفنا األلف والن
يعطف عليو )أب، وأب(؟ نقوؿ ال، ألف اؼبراد األب واألـ، لكن )َلْو َجاَء أبَػَوا زَْيٍد َوُعَمَر( 

 نقوؿ )جاء األبواف( مثٌت أو ملحق بو؟ مثٌت، ألنك تقوؿ )أب وأب(. 
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ث )تفعلوف( ىذا اؼبوضع الثال [:وارفع بنون يفعالن يفعلون وتفعالن تفعلني]ث قاؿ: 
الذي تنوب فيو النوف عن الضمة، قلنا الضمة ىي األصل، وينوب عنها ثبلث: )الواو( وؽبا 
موضعاف: "األظباء الستة وصبع التصحيح"، )واأللف( وؽبا موضع واحد: وىو "اؼبثٌت"، بقي 
ماذا؟ )النوف( وؽبا موضع واحد: وىو ما يسمى بػ "األمثلة اػبمسة"، يعٌت يتعلق ابلفعل 

ألمثلة اػبمسة ىي: "كل فعل مضارع اتصل بو ألف االثنُت أو واو اعبماعة أو اؼبضارع، وا
ايء اؼبؤنثة اؼبخاطبة"، كل فعل مضارع اتصل بو "ألف االثنُت": )يضرابف(، )الزيداف 
يضرابف(، أو "واو اعبماعة": )الزيدوف يضربوف(، أو "ايء اؼبؤنثة اؼبخاطبة": )ىند تضربُت(، 

مثلة اػبمسة، وبعضهم يسميها "األفعاؿ اػبمسة"، واألمثلة ىذا يسمى ماذا؟ يسمى األ
، حينئذ يعرب دباذا؟ يعرب  أوىل، حينئذ نقوؿ يف حالة الرفع إذا مل يتقدمو انصب وال جاـز

يعٌت بثبوت النوف، بوجودىا  [:وارفع بنون]ابلنوف نيابة عن الضمة ألنو من األمثلة اػبمسة، 
لنوف، واعبـز يكوف حبذؼ النوف، واؼبراد ىنا ثبوت ال حبذفها، ألف النصب يكوف حبذؼ ا

: يعٌت ماكاف على [يفعالن يفعلون]يعٌت ثبوت النوف،  [:وارفع بنون]النوف، ثبات النوف، 
(، كػ )أيكبلف، ويضرابف، ويناماف ... إىل آخره(، فكل فعل اتصل بو ألف يفعالنوزف )

 (يفعالن)ىذه إيش إعراهبا؟ األلف؟ االثنُت حينئذ يعرب ابلنوف نيابة عن الضمة، واأللف 
فاعل، إذف )الزيداف يضرابف( )الزيداف( مبتدأ، و)يضرابف( تقوؿ فعل مضارع، إمبا النحو 
قياس يتبع، ولذلك مثاؿ واحد ربفظو ث تقيس عليو ما ال حصر من األفعاؿ، نقوؿ 

، ورفعو ثبوت النوف ن يابة عن )يضرابف( فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واعباـز
الضمة ألنو من األمثلة اػبمسة، واأللف ضمَت متصل مبٍت على السكوف يف ؿبل رفع فاعل، 
ربفظ ىذا اإلعراب تقيس عليو ما شئت من األفعاؿ، واضح ىذا؟ )يضرابف( تقوؿ فعل 
، ورفعو ثبوت النوف نيابة عن الضمة ألنو _علل  مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واعباـز

القواعد_ ألنو من األمثلة اػبمسة، ث عرؼ األمثلة اػبمسة، واأللف  من أجل أف ربفظ
ضمَت متصل مبٍت على السكوف يف ؿبل رفع فاعل، واعبملة من الفعل والفاعل خرب اؼببتدأ، 

 وىو )الزيداف( واضح؟ إذف )يفعبلف، يضرابف(. 
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لوف( ما ىذا فعل مضارع أسند إىل واو اعبماعة، )الزيدوف أيكلوف(، )أيك (يفعلون)
إعرابو؟ نفس اإلعراب السابق؛ لكن بدؿ األلف تقوؿ الواو، إمبا النحو قياس يتبع، ىكذا 
النحو قياس، يعٌت تتعب يف البداية وتسًتيح يف النهاية، )أيكلوف( فعل مضارع مرفوع لتجرده 
عن الناصب واعباـز _ىو الكبلـ السابق حفظتو يف األوؿ أعدتو ىنا_ طيب، فعل مضارع 

، ورفعو ثبوت النوف ألنو من األمثلة اػبمسة، والواو  مرفوع لتجرده عن الناصب واعباـز
_كذلك_ ضمَت متصل مبٍت على السكوف يف ؿبل رفع فاعل، تسحب ىذه وتضعها يف 
تلك، )يفعلوف، وتفعبلف(، انظر )يفعبلف، تفعبلف( دؿ على أف ما أسند إىل ألف االثنُت 

، )الزيداف يفعبلف( نبا غائب، )أنتما تفعبلف( إذف قد يكوف للمخاطب، وقد يكوف للغائب
ىذا للخطاب، إذف الفرؽ بُت )يفعبلف وتفعبلف( اػبطاب والغيبة، ومع ذلك ىو ىو، 
)تفعلُت(: )أنت اي ىند تصومُت(، )تصومُت( فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب 

ع مرفوع لتجرده عن واعباـز _ىو نفسو الكبلـ ربفظو أوال تسًتح يف النهاية_ فعل مضار 
، أليس كذلك؟ ورفعو ثبوت النوف ألنو من األمثلة اػبمسة، والياء ضمَت  الناصب واعباـز
متصل مبٍت على السكوف يف ؿبل رفع فاعل، ىو ىو، وىنا خصو ابلتاء ألف الفعل الذي 
_الفعل اؼبضارع الذي_ أسند إىل ايء اؼبخاطبة ال يكوف إاّل للخطاب، ال يكوف إاّل بتاء 
اػبطاب، أما )يصومُت( ليس يف اللغة، )تفعبلف، يفعبلف( موجود، )أتكبلف، أيكبلف( 
موجود يف لساف العرب، وىنا قاعدة مبنية على السماع، )تصومُت، تصلُت( موجود، 
)يصلُت( ىذا يكوف شيئا آخر، تكوف ىنا النوف نوف اإلانث، )يصومُت( ليس عندان ىذا، 

ىو السابق )يفعلوف(، ولكنو أسند للياء، أسند الفعل إىل  وإمبا ىو ابلتاء فقط، )تفعلوف(
الواو، وكاف للمخاطب، إذف كل فعل مضارع أسند إىل ألف االثنُت حينئذ يكوف من األمثلة 
اػبمسة، ث يستعمل للغيبة ويستعمل للخطاب، )يفعبلف، تفعبلف(، والفعل اؼبضارع إذا 

يعرب بثبات النوف، ث يكوف ابلتاء للخطاب  أسند إىل واو اعبماعة فهو من األمثلة اػبمسة،
)تفعلوف(، ويكوف ابلغيبة )يفعلوف(، كذلك الفعل اؼبضارع إذا أسند إىل ايء اؼبؤنثة اؼبخاطبة 

 يكوف من األمثلة اػبمسة، ورفعو بثبات النوف، وال يكوف إاّل ابلتاء. 
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 إذف عبلمات الرفع كم؟ 
بلمات الرفع أربع، كلها فرعية إاّل واحدة، اختبار اآلف _ال أحد يطالع يف الكتاب_، ع

 ما ىي؟ 
 ]الضمة[: إذف الضمة أصل، والثبلثة فروع. 

 

 طيب مواضع الرفع ابلضمة؟ 
 _ال أحد هبيب جوااب صباعيا_، الضمة تكوف عبلمة للرفع يف كم موضع؟ 

"، ]أربعة[: )اؼبوضع األوؿ(: من ىنا "االسم اؼبفرد"، )اؼبوضع الثاين(: "صبع التكسَت
)اؼبوضع الثالث(: "صبع اؼبؤنث السامل"، )اؼبوضع الرابع(: "الفعل اؼبضارع _بشروطها 

 وحقائقها_". 
 

 النائب عن الضمة كم؟
 ]ثبلثة[، ماىي؟ 

 ال أحد هبيب جوااب صباعيا ، السؤاؿ خاص = اعبواب يكوف خاصا، ماىي؟ 
ة يف ثبلثة مواضع؟ الواو واأللف والنوف، )الواو( تكوف عبلمة للرفع نيابة عن الضم

 األوؿ؟ 
ىا؟ ظبعَت السؤاؿ؟ فَػْهُم السؤاؿ ِنصُف اإلجابِة، ما ىو السؤاؿ؟ الواو تكوف نيابة عن 
ْح!! ىا؟ نعم، يف موضعُت وليست يف ثبلثة، يف )األظباء  الضمة يف ثبلثة مواضع، َصحِّ

 الستة، وصبع اؼبذكر السامل(. 
 األلف يف )اؼبثٌت( فقط. 

 ة اػبمسة( فقط. النوف يف )األمثل
 

 ث انتقل إىل ابب عبلمات النصب، وأييت غدا معنا _إف شاء هللا تعاىل_، وهللا أعلم.
 .وصلمى هللا على نبيَِّنا ؿبمٍد، وعلى آلو وصحبو أصبعُت
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 مالرحي الرضبن هللا بسم
 ماأ أصبعُت، وصحبو آلو وعلى دمحم، نبينا على والسبلـ والصبلة العاؼبُت، رب هلل اغبمد

 بعد: 
: واػبفض والنصب الرفع أنواع   واعبـز
 خاص ماىو ومنها ابالسم، خاص ماىو ومنها والفعل، االسم بُت مشًتؾ ماىو منها
 )الضمة( عبلمات: أربع لو الرفع أف وعرفنا الرفع عبلمات يف السابق الباب يف وسبق ابلفعل،

  فرعية. عبلمات وىي لنوف(وا و)األلف )الواو(، ث )األلف(، ث األصلية، العبلمة وىي
 عبلمات: طبس لو النصب

  تعاىل_: هللا _رضبو الناظم قاؿ

 وال للمبتدأ، خربا يعترب ىذا ابلرفع [:الفتحُ ] :وقولو بتدأ،م ىذا [:النصب عالمة] 
ؽبا(، )ؽبا( جار وؾبرور  ؿبصيا [: )كنحمصيا كن هلا النصب عالمةالنصب، ] فيو يصح

ُه، إذا الشيءَ  أحصى متعلق بقولو )ؿبصيا(، و)ؿبصيا( ىذا اسم فاعل، ِمن  يقوؿ كأنو َعدم
 اؼبسمى [:واأللف] الفتح، مسمى يعٌت ألصل،ا [: وىيالفتح] العبلمات(، )ُعدم ىذه لك

 وأربع أصلية، عبلمة [: إذفنون واي وحذف] الكسر، مسمى كذلك :[والكسر] األلف،
 أين الرفع،يعٌت عبلمات يف اؼبواضع بُت كما اؼبواضع يبُت أف أراد حينئذ فرعية، عبلمات

 يف مر كما ذا،وىك ابأللف، النصب ومواضع ابلفتحة، النصب يوجد وأين النصب، يوجد
 فقاؿ:  الرفع، عبلمات

 
 لَِنْصِبوِ  النػَُّهى َذا ايَ  َعبَلَمةٌ  بِوِ  الَفْتحُ  فَالمِذي نُوفٍ  َوَحْذؼُ 

 ُثم اْلُمَضارُِع المِذي َكَتْسَعدُ  ُمَكسمُر اعْبُُموِع ُثم اْلُمْفَردُ 
 

 َوايَ  َواْلَكْسرُ  َواألَِلفُ  الَفْتحُ  ؿُبِْصَيا ُكنْ  ؽَبَا النمْصبِ  َعبَلَمةُ 
 لَِنْصِبوِ  النػَُّهى َذا ايَ  َعبَلَمةٌ  بِوِ  الَفْتحُ  فَالمِذي نُوفٍ  َوَحْذؼُ 
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اؼبفرد، اؼبوضع  يعٌت الفتحة تكوف عبلمة للنصب يف ثبلثة مواضع، اؼبوضع األوؿ االسم
الثاين صبع التكسَت، اؼبوضع الثالث الفعل اؼبضارع إذا دخل عليو انصب ومل يتصل آبخره 
شيء، يعٌت فبا يوجب بناءه أو ينقل إعرابو، ىذه ثبلثة مواضع إذا وقعت يف ؿبل النصب 

 حينئذ تنصب ابلفتحة سواء كانت ظاىرة أو مقدرة. 
 فيو، يعٌت (بو الفتح)، مبتدأ وىو موصوؿ، اسم( فالذي) [:َعاَلَمةٌ  ِبوِ  الَفْتحُ  فَال ِذي]
 الثاين، اؼببتدأ خرب )وعبلمة( اثٍف، مبتدأ الفتح عبلمة( )الفتح [:عالمة] فيو، دبعٌت الباء

 عندان إذف الثاين، البيت يف اعبموع( )مكسر قولو خربه أوؿ، مبتدأ أنو ذكران و)الذي(
 الذي البيت أوؿ يف اعبموع( )مكسر خربه؟ أين الذي، :األوؿ اؼببتدأ خرباف، وعندان مبتدآف

 ؿبل ال وخربه الثاين اؼببتدأ من واعبملة ( خرب،عالمةمبتدأ، ) (لفتحا) [:عالمة الفتح، ]يليو
  .اؼبوصوؿ صلة ألهنا اإلعراب من ؽبا

 يعٍت العقل، أي هنية، صبع (النهىو) صاحب، دبعٌت (ذا) (:ذا اي) [:الن  َهى َذا ايَ ]
 متعلق وؾبرور جار (لنصبو عالمة) بعبلمة، متعلق ىذا  [:لَِنْصِبوِ ] العقوؿ، أو العقل حبايصا

 ينصب الذي األوؿ اؼبوضع إذف البيت، حل ىذا للذي، خرب ىذا (اجلموع مكسر) بعبلمة،
 اؼبتقدمُت، عبارة ىذه اؼبكسر اعبمع أف وعرفنا اؼبكسر، اعبمع يعٌت اعبموع، مكسر ىو ابلفتحة
 عرفت فإذا ابلفتحة، ينصب حينئذ اؼبتأخرين، عند اؼبشهور وىو التكسَت، صبع ؼبتأخرينا وعبارة

 وىي التغَت وجوه وعرفت مفرده" صيغة عن أو مفرده بناء عن تغَت "ما ىو التكسَت صبع أف
 ينصب نصب إذا كذلك األصل، على ابلضمة رفع رفع إذا أنو سبق فيما وعرفت ستة،

 الطبلب، )رأيت تقوؿ حينئذ اؼبكسر، اعبمع أي [:اجلموع مكسر] األصل، على ابلفتحة
 منصوب بو مفعوؿ ىذا و)الطبلب( وفاعل، فعل )رأْيُت( وغلماين(، واعبواري، واألسارى،

 مقدرة؟ أو ظاىرة ىنا الفتحة نوع وما تكسَت، صبع ألنو ابلفتحة؟ نصب ؼباذا الفتحة، ونصبو

 حرفا كاف وإذا صحيح، حرؼ )طبلب( آخره ىو الذي والباء هبا، نطقت ألنك ؼباذا؟ ظاىرة،
 )أسارى( واألسارى( الطبلب )رأيت الفتحة، عليو ظهرت حينئذ علة حرؼ يكن ومل صحيحا
 آخره، على اؼبقدرة الفتحة ونصبو منصوب، اؼبنصوب على واؼبعطوؼ الطبلب، على معطوؼ

 ىنا الفتحة إذف مقصور، ألنو تظهرىا؟ ومل الفتحة قدرت ملَِ  تكسَت، صبع ألنو ابلفتحة؟ نصب ملَِ 
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 واعبوارَي( واألسارى الطبلب )رأيت )واعبواري(: التعذر، ىو اإلظهار من واؼبانع مقدرة
 )اعبواري( واعبواري( واألسارى الطبلب )رأيت الفتحة؟ أو ابإلسكاف )اعبوارَي(؟ صحيح،

 صبع وألن الفتحة ونصبو منصوب، اؼبنصوب على واؼبعطوؼ ،()الطبلب على معطوؼ ىذا
 خببلؼ تقدر، وال الفتحة عليو تظهر اؼبنقوص القاضي، مثل ألنو ظاىرة ىنا والفتحة تكسَت،

 ػك ابلياء اؼبختـو وأما والكسرة، والفتحة الضمة اغبركات، صبيع عليو تقدر اؼبقصور ،اؼبقصور
 فيو قدرت ىذا  )اعبواري( كػ صبعا أوكاف القاضي() ػك مفردا كاف سواء اعبواري( ومثلو القاضي)

 ملَِ  ،ظاىرة ىنا الفتحة )اعبوارَي( إذف الفتحة، فيو وتظهر للتعذر، ال للثقل والكسرة الضمة
 منقوص، ألنو منقوص؟ أو مقصور ألنو ظاىرة ىنا والفتحة تكسَت، صبع ألنو ابلفتحة؟ نصب
 يكوف )غلماف( إذف منصوب، وىو )الطبلب(، على معطوؼ )وغلماف(: ابلياء، ـبتـو يعٌت

 وغلماين(، واعبواري واألسارى الطبلب رأيت) منصوب، اؼبنصوب على اؼبعطوؼ ألف اب،منصو 

 منصوب، اؼبنصوب على واؼبعطوؼ منصوب، وىو الطبلب، على معطوؼ ىذا )غلماين(
 وصبع تكسَت، صبع ألنو ابلفتحة نصب إذف تكسَت، صبع ىذا )غلماف( ألف الفتحة ونصبو

 ملَِ  ،مقدرة قل ؟ مقدرة أو ظاىرة ىنا الفتحة ىلو  ابلفتحة، األصل على ينصب التكسَت
  فيو؟ القاعدة ما اؼبتكلم ايء إىل مضاؼ وكل اؼبتكلم، ايء إىل مضاؼ ألنو قدرت؟

 

 والكسرة ابالتفاؽ، والفتحة الضمة اغبركات، صبيع بعضها؟ أـ اغبركات صبيع عليو تقدر
 وصبع تكسَت، صبع ألنو الفتحة ونصبو منصوب ىذا )غلماف( إذف غلماين() الصحيح، على

 اؼبتكلم، ايء إىل مضاؼ ألنو ؼباذا؟ مقدر، الفتح لكن الفتح، على ابألصل ينصب التكسَت
 ابلفتحة، النطق يتعذر كذلك كاف فإذا مكسورا، يكوف أف إاّل  قبلها ما يناسبها ال اؼبتكلم وايء

 حبرؼ تنطق ابلفتحة؟ هاربرك أف يبكن ىل الياء، ؼبناسبة مكسورة ىنا النوف )غلماين( يبكن ىل
 واألسارى( الفىت) ػك ليس ىنا التعذر لكن متعذر، ىذا واحد؟ وقت يف مكسورا مفتوحا واحد

 ال، أو أضفتو سواء حاؿ كل يف يبكن ال يعٍت أصلي أصلي، ىناؾ والتعذر عرضي، ىنا التعذر
 ابلفتحة، تنطق ال؟ أو ابلفتحة نطقت غلماان( ورأيت غلماف، )جاء قلت إذا )غلماف( وىنا
 األوؿ اؼبوضع إذف ظاىرة، الفتحة صارت الياء أزيلت فإذا الياء، بسبب عرضي ىنا التعذر إذف
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 التكسَت، صبع ىو مقدرة أو ظاىرة الفتحة سواءكانت األصل على الفتحة على ينصب فبا
  سبق. فيما حده وعرفنا
 هبما ملحقا وال ؾبموعا وال ٌتمث ليس ما" اإلعراب؟ ابب يف ىنا ابؼبفرد اؼبراد ما [:املفرد مث]

 ىذه، حبفظ إال اإلعراب تضبط لن التعريفات، ىذه حفظ من البد الستة"، األظباء من وال
 ألنو يعرب؟ ال ؼباذا أعرب، أف أستطيع ال إنٍت الصعب، النحو من ماذا؟ من يشتكوف الطبلب

 ىنا اؼبفرد فنقوؿ السامل، اؼبذكر وصبع التكسَت صبع ويف اؼبفرد يف فيخلط األصوؿ، ىذه يضبط ال
 ليس "ما آخر: تعريف ... اؼبنادى، ابب يف سيأيت ألنو الباب_ ىذا _يف اإلعراب ابب يف

 األظباء من وال" واعبمع، ابؼبثٌت يعٌت هبما" ملحقا وال" تصحيح، صبع يعٍت ؾبموعا" وال مثٌت
 واألوؿ الستة"، اءاألظب من يكن ومل واحدة، أو واحد على دؿّ  "ما قل: شئت إف و الستة"،
 اؼبفرد، ىو ىذا الستة"، األظباء من وليس هبما، ملحقا وال ؾبموعا وال مثٌت ليس "ما أضبط،

 األصل على يرفع أنو على معنا مرّ  كما حينئذ آخره(، إىل ... ومسجد وبيت، )زيد، مثل
 رةظاى الفتحة سواءكانت ابلفتحة األصل على ينصب نصب موضع يف جاء إذا ىنا ابلضمة،

 إذف الصرؼ، من فبنوعا أو مصروفا كاف سواء مؤنثا، أو مذكرا اؼبفرد ىذا سواءكاف مقدرة، أو
 مفعوؿ )زيدا( وفاعل، فعل )رأيت( ؟تعربوف وغبلمي(، والقاضي والفىت زيًدا )رأْيتُ  عاـ، فهو
 منصوب األصوؿ، تضبط حىت عّلل شيء كل قبل الفتحة؟ ؼباذا الفتحة، ونصبو منصوب بو

 يكوف قد ابلياء يكوف قد أبلف يكوف قد النصب ألف ابلفتحة؟ نصب ملَِ  الفتحة، ونصبو
 ىنا ظاىرة الفتحة ابلفتحة، ينصب واؼبفرد مفرد، ألنو لزيد؟ الفتحة اخًتت ؼباذا النوف، حبذؼ

 مقصور وال دبنقوص ليس صحيح حرؼ آخره ألف ؼباذا؟ آخره، على الظاىرة الفتحة مقدرة؟ أو
 زيدا(: )رأيت إذف آخره، على الظاىرة ابلفتحة ينصب حينئذ اؼبتكلم، ايء إىل مضاؼ وال

 آخره ألف ظاىرة والفتحة مفرد، ألنو أو مفرد اسم ألنو الفتحة ونصبو منصوب بو مفعوؿ )زيدا(
 اؼبنصوب على واؼبعطوؼ )زيدا(، على اؼبنصوب على معطوؼ والفىت() صحيح، حرؼ

 اسم ألنو ؼباذا؟ مقدرة، ظاىرة؟ أو مقدرة والفتحة مفرد، ألنو الفتحة ونصبو مثلو، منصوب
 النطق من واؼبانع والكسرة، والفتحة الضمة اغبركات عليو تقدر اؼبقصور واالسم مقصور،
 )القاضَي( إذف ابلتحريك، )قاضَي( والقاضي(، والفىت زيدا )رأيت األصلي، التعذر ىنا ابلفتحة
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 مفرد، اسم ألنو الفتحة ونصبو ب،منصو  اؼبنصوب على واؼبعطوؼ )زيدا( على معطوؼ
 الضمة دوف الفتحة عليو تظهر اؼبنقوص واالسم منقوص، اسم ألنو ىنا ظاىرة والفتحة

 على تعطف ابلواو اؼبعطوفات دائما )زيدا( على معطوؼ )غبلمي( وغبلمي(،) والكسرة،
 ألنو حةفت نصبو اؼبقدرة، لبق ؼباذا فتحة، ونصبو منصوب، اؼبنصوب على واؼبعطوؼ األوؿ،

 األصل، على ابلضمة يرفع أنو كما ابلفتحة، األصل على ينصب اؼبفرد واالسم مفرد، اسم
 اسم كل أف والقاعدة اؼبتكلم، ايء إىل مضاؼ ألنو ؼباذا؟ مقدرة، مقدرة؟ أو ظاىرة ىنا والفتحة

 أصل، ىذا عامة، قاعدة ابلتقدير، يكوف إعرابو اؼبتكلم ايء إىل أضيف صبعا أو مفردا كاف سواء
 اسم كل تقوؿ ىنا كذلك ؽبا، حصر ماال اآلحاد ربتو حينئذ وجوب"،لل "األمر تقوؿ كما
 ابغبركات إعرابو يكوف حينئذ أضيف إذا اعبمع أنواع أبي صبعا كاف أو مفردا كاف سواء

 )زيدا(، على معطوؼ )غبلمي( ىنا )وغبلمي(: خفضا، أو نصبا أو رفعا كاف سواء اؼبقدرة،
 مضاؼ ألنو مقدرة والفتحة مفرد، اسم ألنو الفتحة ونصبو منصوب، اؼبنصوب على واؼبعطوؼ

  إليو. مضاؼ اؼبتكلم وايء مضاؼ، وىو اؼبتكلم، ايء إىل
 ىي إمبا اببو، على ليس [املضارعو] [ملفردا] يف ىنا [مث] ،الثاين اؼبوضع ىذا [:املفرد مث]
 يعرب اؼبضارع فعل يعٌت [:املضارع مث] فقط، ذكري الًتتيب إمبا ترتيب، فيو ليس الواو، دبعٌت

 إذا األصل، على ابلفتحة ينصب اؼبضارع ث يعٌت [:كتسعد الذي] الفتح، على ابلنصب
 :بشرطُت لكن األصل، على ابلفتحة نصب نصب
 الشيء التوكيد، ونوين اإلانث كنوف بناءه، يوجب فبا شيء بو يتصل أاّل  :األوؿ الشرط -
  :أمراف ربتو شيء شيء، بو يتصل أال: الثاين

 أاّل  :آبخره اتصالو ينفي فبا الثاين الشيء بناءه، يوجب فبا شيء بو يتصل أال األوؿ: الشيء
 بو يتصل أاّل  أمراف: ربتو بشيء إذف سابقا، ذكرانه ما على إعرابو ينقل فبا شيء بو يتصل
 واو الثنُت،ا ألف اإلانث، نوف واػبفيفة، الثقيلة التوكيد نوف) الشيء؟ ىذا ماىو شيء،

 واو أو االثنُت ألف بو اتصل إذا ألنو أشياء، طبسة ىذه (،اؼبخاطبة اؼبؤنث ايء اعبماعة،
 ليس إذف النوف، حبذؼ ينصب حينئذ اػبمسة، األمثلة إىل ماذا؟ إىل إعرابو نقل اعبماعة

 ،معراب ال مبنيا صار ماذا؟ صار حينئذ التوكيد نوف أو اإلانث نوف بو اتصل وإذا ابلفتحة،
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 األوؿ: الشرط بشرطُت: األصل على ابلفتحة ينصب [:املضارع مث] إذف اؼبعرب، يف وكبلمنا
 .أمراف ربتو وشيء شيء، بو يتصل أال

 فعل ىذا يغفر() {يل  ْغِفرَ يػَ  أفْ  أْطَمعُ  }َوالمِذي انصب، عليو يتقدـ أف :الثاين الشرط -
 يف الشرطاف وجد أو توفر ذفإ نعم، انصب؟ عليو تقدـ ىل ال، شيء؟ بو اتصل ىل مضارع،

 [:كتسعد الذي املضارع مث] :قاؿ اؼبصنف األصل، على ابلفتحة ينصب حينئذ اؼبثاؿ، ىذا

 أيت مل إذف للمنصوب، ؼباذا؟ يبثل أف يريد ىو (تسعد) مرفوع، منصوب؟ أو مرفوع (تسعد)
 عليو يدخل مل ىنا انصب، عليو دخل منصواب؟إذا يكوف مىت ث اؼبراد، يوافق ما على ابؼبثاؿ

 أف والبدّ  آبخره، شيء بو يتصل مل يعٌت فقط، األوؿ الشرط إىل اإلشارة الناظم أراد إمبا انصب،
 الذي املضارع مث] قصور، فيو ذكره الذي اؼبثاؿ وإال قبلو، انصب عليو دخل أبف يقيده

 يكوف فأ أراد ماذا؟ أراد وإمبا انصب، عليو يتقدـ مل ألنو منصواب ليس (كتسعد) [:كتسعد
 فعل (نربح) (،نربح لن) اِكِفَُت{،عَ  َعَلْيوِ  نَػبػْرَحَ  َلنْ } شيء، آبخره يتصل مل أنو دبعٌت مفردا،
 عليو تقدـ ألنو منصوب إذف انصب، عليو تقدـ ألنو نصب؟ ؼباذا منصوب، انقص مضارع

 نئذحي انصب، عليو تقدـ وىنا ؾبزوما، يكوف وقد مرفوعا يكوف قد اؼبضارع الفعل ألف انصب،
 تقوؿ النوف؟ حبذؼ ينصب قد اؼبضارع والفعل ابلفتحة نصب ؼباذا الفتحة، ونصبو نصب،

 الذي املضارع مث] إذف إعرابو، ينقل أو بناءه يوجب فبا شيء آبخره يتصل مل ألنو ؼباذا؟

 يكوف فيها النصب  مواضع ثبلثة ىذه إذف ذكران، كما {يل يغفر أف} واؼبثاؿ [:كتسعد
 االسم الثاين اؼبوضع تكسَت، صبع الناظم ذكره ما على األوؿ اؼبوضع ل،األص على ابلفتحة
  .بشرطُت اؼبضارع الفعل الثالث اؼبوضع اؼبفرد،
 

 ----------------- الَتِزـْ  َنْصبَػَها اػَبْمَسةَ  اِبألَِلفِ 
 

 حّل، ىلإ وبتاج البيت [:الَتزِمْ  َنْصبَ َها اخلَْمَسةَ  اِبألَِلفِ ] الفتحة، عن ينوب ما يف شرع
 ابب من (، ىذايسمىالتزم ابأللف نصبها ابجلزم اخلمسةىكذا، ) يقاؿ أف األصلو 

 االشتغاؿ، أيتيكم ابؼبطوالت. 
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، تقديره ؿبذوؼ بفعل منصوب ؿبذوؼ، مفعوؿ بو بفعل منصوب [: ىذااخلمسة]  اعبـز
 يعٌت لف،ابأل دباذا؟ نصبها بنصبها، دباذا؟ متعلق (ابأللف) حينئذ (ابأللف نصبها اخلمسة)

 ابأللف، وتنصب ابلواو ترفع حينئذ األظباء، اػبمسة ىنا ابأللف، واؼبراد ابػبمسة تنصب
 األلف، ىي ىذه أاَب() أاَباَن{ }إفم  بو تنطق الذي ماىو؟ األلف مسمى األلف، مسمى يعٌت

 اسم عندان األلف، دبسمى األلف؟ دبسمى أو األلف بلفظ ابأللف، تعربو أعربتو إذا وأنت
 مرفوع الضمة اؼبسمى، إذا قلت وعندان عندان اسم مسمى، ىذا أضبد() مسمى، دانوعن

 الضمة، مسمى ىي الصغَتة الواو ىذه )ُد( )زيٌد(؟ أو ضمة؟ )زيُد( تقوؿ ىل ابلضمة،
 مسماه االسم ىنا األلف، كذلك ابالسم، ال ابؼبسمى يكوف إعرابو إذف اللفظ، ىو والضمة
 نصب، ؿبل يف وقعت إذا تنصب الستة األظباء أو أظباء مسةاػب إذف هبا، ينطق اليت األلف
 ِبٍُت{،مُ  بَلؿٍ ضَ  َلِفي أاَبانَ  إفم } الستة، ابألظباء خاص وىذا ابأللف، دباذا؟ نصبها يكوف

 الفتحة، عن نيابة األلف ونصبو هبا، منصوب )إفم( اسم أاَباَن() وتوكيد، نصب حرؼ إفم()
 األلف ونصبو منصوب إذف عنها، انبت وىذه الفتحة، ىو لاألص ألف الزايدة من البد وىنا

 اخلَْمَسةَ  اِبألَِلفِ ] إذف نيابة، نيابة عن الفتحة ألنو من األظباء اػبمسة، زايدة من البد نيابة،
 ىذا ونصبها أو الناطق(، )أنت أيهاالطالب والفاعل أمر، فعل ىذا [:التزِمْ ] [:الَتزِمْ  َنْصبَ َها
 (التزم) ،(اخلمسة التزم) يعٍت االشتغاؿ، على منصوب [:خلمسةا]مقدـ، و بو مفعوؿ
  .اػبمسة األظباء وىو واحد، موضع يف الفتحة عن انئبة تكوف ابأللف، إذف األلف نصبها
 

 َسِلمْ  أَتْنِيثٍ  صَبْعَ  ِبَكْسرٍ  َواْنِصبْ  --------------
 

 أوىل؛ ىذا االسم أو وافالعن ىذا وقلنا واتء" أبلف أنو "ماصبع سبق السامل اؼبؤنث صبع
 هبمع ال أنو منو يفهم قد يعٌت مؤنث القيداف، ىذاف فيو يصح ال قد السامل اؼبؤنث صبع ألف

 تقوؿ )عائشات(، )ىند( تقوؿ كذلك، )عائشة( األمر وليس مؤنثا، كاف ما إال واتء أبلف
 )اسطبل( = )ضبامات(، تقل )ضباـ( لكن مؤنث، وىو فيو إشكاؿ ال ىذا )ىندات(،

 يف اللفظ ىذا انتقد ولذلك مؤنثا، ليس ال، مؤنث؟ ىو ىل واتء، أبلف صبع )اسطببلت(،
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 واحدىم، فيو سلم يعٍت السامل ث مؤنثة، وليست واتء أبلف ذبمع ألفاظ عندان اؼبؤنث، صبع
 فيو سلم عائشات( فيو، )عائشة = سلم ىندات( مسلموف(، )ىند = )مسلم = مثل

 اعبمع يف اعبيم، إبسكاف )َسْج( يسلم، مل ىل سلم؟ (= سجدات )سجدة الواحد، لكن
 فيو سلم الذي السامل يقاؿ كيف واحده، تغَت حينئذ بػ )فَػَعبَلت(، هبمع )سَجدات( تقوؿ

 واوا، قلبت اؽبمزة )صحراء = صحراوات( ايء، قلبت األلف حبليات( واحده، )حبلى =
 قلبت )صحراوات(، إذف تقوؿ مباوإ ىي، كما ابؽبمزة )صحراءات( ال تقل واحده، تغَت إذف

 القطر يف شرح ىشاـ ابن وكذلك مالك ابن انتقد واحده، ولذلك يسلم مل إذف واوا، اؽبمزة
  يقوؿ: مالك ابن ولذلك مزيدة"، واتء أبلف صبع بػ "ما اعبمع ىذا وظبوا ىذه التسمية، وغَته

  معا والنصب ابعبـز يكسر صبع .:. قد وألف بتاء وما
 

 صبع ماذا؟ مقدرا، تنصب أو ظاىرا الكسر ىنا كاف سواء [:بكسر وانصب] إذف
 فعل )خلق( السمَماَواِت{، هللاُ  }َخَلقَ فيو،  ما وعرفنا اعبمع، يف واحده سلم، سلم أتنيث
 منصوب، مطلق_ مفعوؿ _وقيل بو مفعوؿ ()السماواتو فاعل، اعببللة ولفظ ماٍض،
 واتء = أبلف ماصبع أو ساؼبا أتنيث صبع كاف ؼبا لكنو ابلفتحة، يكوف أف األصل ونصبو
 منصوب إذف الفتحة، عن انئبة الكسرة فيو اغبركة تكوف وإمبا األصل، على ينصب ال حينئذ
 الفتحة وىل الناظم، قالو ما _على سلم أتنيث صبع ألنو الفتحة عن نيابة الكسرة ونصبو
 اْلُمْسِلِمُتَ  }إفم اىرة، ظ أحسنت!! الكسرة ظاىرة؟ الفتحة ظاىرة، ىنا؟ مقدرة أو ظاىرة

 )إفم( اسم ىذا و)اؼبسلمُت( )اؼبسلمُت(، على معطوؼ ىذا )اؼبسلمات( َواْلُمْسِلَماِت{،
 منصوب اؼبنصوب على واؼبعطوؼ )اؼبسلمُت(، على معطوؼ ()اؼبسلماتو هبا، منصوب

 الذي يدالوح اؼبوضع ىذا سلم، إذف أتنيث صبع ألنو الفتحة عن نيابة الكسرة ونصبو مثلو،
 الفتحة.  عن انئبة الكسرة فيو تكوف

ثَػٌتم 
ُ
 َنْصبُػُهَما اِبليَػاِء َحْيػُث َعػنما َواْعلَػْم أِبَفم اعَبْمَع  َواؼب

 

 ما ىنا ابعبمع واؼبراد )أفم(، اسم )صبع( [:اجلمع ِبن] ،للتنبيو هبا يؤتى كلمة [:واعلم]
 اعبمع اعبمع، لفظ قوبل إذا النحاة: عند دةماذا؟قاع بقرينة السامل، اؼبذكر صبع بو؟ اؼبراد
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 ابؼبثٌت قوبل إذا السامل، اؼبذكر صبع وبتمل وذاؾ، ىذا وبتمل صبع أتنيث، تكسَت، صبع وبتمل
 السامل، اؼبذكر صبع أي [:اجلمع ِبن واعلم] إذف السامل، اؼبذكر صبع على اعبمع لفظ ضبل

 عرض حيث يعٌت [:عن ا حيث])أفم(،  خرب وخرب،واعبملة مبتدأ [:ابلياء نصبهما واملثىن]
 كلما عاـ: حكم وإاّل  فقط، والتكميل التتميم ابب من ىذا وجد، حيث يعٌت واعًتض،

 اؼبوضعُت يف نيابة ابلياء، فانصبو اؼبثٌت نصب وكلما ابلياء، فانصبو السامل اؼبذكر صبع نصب
 اؼبذكر األوؿ: صبع موضعُت، اؼبوضع يف الفتحة عن انئبة تكوف الياء إذف الفتحة، عن

 الستة؟ األظباء قلنا من أب( )أبويو(: )أاب، أبَػَوْيِو{، َوَرَفعَ } ،الثاين: اؼبثٌت واؼبوضع السامل،
 إذف وكبوىا، ابلواو الستة األظباء إعراب شرط فيو يتوفر مل يعٍت عن خرج ثٍت، لكونو مثٌت
 مفعوؿ تقوؿ بويو( والتثنيةو)أ مستًت، ضمَت )ىو( والفاعل ماٍض، )رفع( فعل أبويو(: )رفع

}إفم مثٌت،  ألنو الفتحة عن نيابة الياء ونصبو مثٌت، ألنو الياء ونصبو منصوب بو
 منصواب، يكوف )إفم( )مسلمُت( ىذا صبع مذكر سامل، وىنا اسم )إفم(، اسم اْلُمْسِلِمَُت{،

 منصواب، ىابعد ما يكوف أف تقتضي )إفم( ألف اؼبوضع؛ ىذا يف منصوب )اؼبسلمُت( إذف
 ابلياء ينصب السامل اؼبذكر صبع إذف سامل، مذكر صبع ألنو الفتحة عن نيابة ابلياء ىنا ونصب

  .الفتحة عن نيابة ابلياء ينصب اؼبثٌت وكذلك الفتحة، عن نيابة
 ُنِصَبتْ  َما ِإَذا نُوهِنَا حِبَْذؼِ  ثَػَبتْ  َنْصبُػَها األَفْػَعاؿُ  َواػَبْمَسةُ 

 

 (َنْصبُ َهاو)ؽبا،  صفة نعت (األفعال)و أوؿ، مبتدأ (اخلمسة) [:فْ َعالُ األَ  َواخلَْمَسةُ ]
 ىو، ثبت؟ الذي ما ماٍض، فعل ىذا و)ثَػَبْت( اثٍف، مبتدأ ىذا )نصبها( )َنْصُب(: ابلرفع،

 بثبت، متعلق [حبَْذفِ ] [:نُوِِنَا حبَْذفِ ] النصب، ثبت ىو، ثبت إذف النصب، أي
 خرب واػبرب الثاين اؼببتدأ وصبلة، نصب() الثاين اؼببتدأ خرب عرف ؿبل يف والفاعل الفعل[ثبت]و

 ثبلثُت تعرب لو األبيات، ىذه مثل تعرب القواعد ضبط أردت إذا ولذلك األوؿ، اؼببتدأ
: [األفعال اخلمسة]لكن ....ىنا و آخره، إىل أولو من النحو تضبط تفصيليا إعرااب بيتا
 إذف ىذه، تسمى صبلة كربى [حبذف نوِنا] (،نصبها ثبت]مبتدأ، خربىا صبلة  [مخسة]
 أسند مضارع فعل "كل ضابطها ىي اليت اػبمسة األفعاؿ ماذا؟ هبا اؼبراد [األفعال اخلمسة]
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 النوف، بثبات دباذا؟ ترفع أهنا عرفنا اؼبخاطبة"، اؼبؤنثة ايء أو اعبماعة واو أو االثنُت ألف إليو
 النوف، حبذؼ دباذا؟ نصبها النوف، بثبوت ترفع ىذه تفعلُت( يفعبلف، تفعبلف، يعلموف،)

 حرؼ وىي )لن( دخلت تفعلوف(، لن(و )تفعلوف( األصل تَػْفَعُلوا{ َوَلن ْفَعُلواتػَ  ملمْ  }فَِإف
 لن(ػ )ب منصوب مضارع فعل )تفعلوا( إذف هبا، منصواب بعده ما يكوف أف فيقتضي نصب،
 اػبمسة، ابألمثلة يعرب أف واألوىل اػبمسة، األفعاؿ من ألنو النوف، حذؼ ونصبو

 نوف أي [نوِنا حبذف] هبا، رفعت اليت [نوِنا حبذف ثبت نصبها اأَلفْ َعالُ  َواخلَْمَسةُ ]إذف
 الرفع خببلؼ عدمية، عبلمة ىنا النصب عبلمة إذف الرفع، يف سابقا هبا رفعت اليت ىذه
 عدـ وإمبا نوف، عندان ليس ىنا ابلنوف_، _نطقك النوف وجود يعٍت وجودية، عبلمة ىناؾ
 إذا انصب، عليها دخل ما إذا يعٍت نصبت، ما إذا منصوب، أنو على عبلمة ابلنوف النطق

انصب _إذا كنت ظاىراي  عليها دخل ما نصبت، ما إذا النوف حبذؼ تنصب نصبت ما
 الزائدة( إذا بعد ما فائدة: خذ طالبا )اي ما، إذف نصبت، إذا، ربمل )ما( ىنا على النفي_

 )ما :(يغفروف ىم غضبوا ما )وإذا زائدة، أبهنا عليها فاحكم إذا لفظ بعد ام وجدت كلما
 زائدة )ما( غضبوا، إذا يعٍت غضبوا( ما )وإذا غضبوا(، )إذا، غضبوا( )إذا أو انفية، غضبوا(
 الباب حاصل إذف األفعاؿ، اػبمسة ىذه نصبت إذا إذف )صلة( تسمى ولذلك ىنا، للتوكيد

 وحذؼ والياء، ،ةوالكسر  واأللف،) وماذا؟ )الفتحة(، عبلمات: طبس لو النصب يقاؿ: أف
 والكسرة )األلف نواب: وأربعة )الفتحة(، وىي أصلية العبلمات ىذه من واحدة ،(النوف
 صبع اؼبفرد، )االسم مواضع: ثبلثة يف موضع؟ كم يف تكوف الفتحة النوف(، وحذؼ والياء

 يف وىو واحد موضع يف موضع؟ كم يف تكوف األلف بشرطيو(، اؼبضارع الفعل التكسَت،
 كم عرفت إذا لكن واحد؛ موضع يف موضع؟ كم يف انئبة تكوف والكسرة الستة(، )األظباء
 العدد حفظت ما إذا أما تتذكر، األصل إىل ترجع أف موضعا نسيت إذا وحفظت، موضع
 والياء (،السامل اؼبؤنث )صبع وىو واحد موضع يف الفتحة عن انئبة الكسرة تكوف إذف تضيع،
 اؼبذكر )صبع ونبا: موضعُت يف الفتحة يف كم موضع؟ عن انئبة أو للنصب عبلمة تكوف

 اػبمسة(.  )األفعاؿ وىو واحد موضع يف يكوف النوف وحذؼ واؼبثٌت(، السامل،
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 اإلعراب.  أنواع من الثالث النوع ىذا [:اخْلَْفضِ  َعاَلَماتِ  اَببُ ]
 

 َكْسػٌر َويَػاٌء ُثم فَػْتػٌح  فَاقْػَتفِ  ا يَِفيَعبَلَمُة اػبَْفِض الميِت هبَِ 
  

 الًتكيب هبذا واؼبراد [،النصب عالمة] ىناؾ: قاؿ كما مبتدأ، ىذا [:اخلفض عالمة]
 [،حُمِْصَيا ُكنْ  هَلَا الن ْصبِ  َعاَلَمةُ ])عبلمة(،  قاؿ: قاؿ؟ ماذا سبق فيما ألنو )عبلمات(؛

 إىل مضاؼ مفرد أنو اؼبراد وإمبا ىذا، اؼبراد وليس ،واحدة أهنا اللفظ ظاىر النصب( )عبلمة
 أي اػبفض عبلمة كذلك وىنا النصب_، عبلمات _يعٍت العمـو واكتسب بعده، ما

 ألف اإلعراب؛ أنواع من لبلسم ما يكمل يعٍت هبا( )يفي [:يفي ِبا ليت]ا اػبفض، عبلمات
 واػبفض والنصب الرفع لو ؟األربعة األنواع من لو ماذا االسم االسم، كمل الباب ىذا يف

، الرابع الباب بقي لبلسم، كمل الباب هبذا إذف اعبر_، ىو _الذي  لبلسم َحظم  ال للجـز
 ويكمل يتم العبلمات_ _هبذه هبا يفي االسم يعٍت [:يفي ِبا اليت اخلفض عالمة] إذف فيو،
 كسر] قاؿ: ما ىي؟ فيو، لبلسم حظ ال الرابع الباب ألف اإلعراب؛ أنواع من لبلسم ما

 ىو الذي )الكسرة( فرعيتاف، واثنتاف أصلية، واحدة عبلمات، ثبلث كم؟ [:فتح مث وايء
 حذؼ للنظم لكن كسرة، يقاؿ أف األوىل أف وعرفنا :[كسر] قاؿ: ىنا الكسر، مسمى
 واؼبراد كسر، إذف اإلعراب، يف تكوف والكسرة البناء، يف يكوف ىذا الكسر ألف التاء؛

 [مث] الياء، مسمى أي :[وايء] ،الكسرة مسمى وإمبا الكسرة، لفظ ليس الكسرة دبسمى
 أف أراد ث التكميل_، ابب _من فاتبع يعٍت [:فتح فاقتفِ ] تراٍخ، َثم  ليس الذكري، للًتتيب
  فقاؿ: يفصل

 َوصَبِْع َتْكِسٍَت إَذا َما اْنَصَرفَا فَاػْبَْفُض اِبْلَكْسِر ِلُمْفَرٍد َوفَ 
ٌَت  َوصَبِْع أَتنِيثٍ   َواْخِفْض بَِياٍء اَي أِخي اْلُمثَػٌتم  َسِليِم اْلَمبػْ

 َواْخِفْض ِبَفْتٍح ُكلم َما اَل يَػْنَصِرؼْ  َواعبَْْمَع َواػبَْْمَسَة فَاْعِرْؼ َواْعًَتِؼْ 
 

  الفصيحة. فاء تسمى ىذه الفاء فاػبفض[:]
 ا َما اْنَصَرفَاَوصَبِْع َتْكِسٍَت إذَ  فَاػْبَْفُض اِبْلَكْسِر ِلُمْفَرٍد َوفَ 
ٌَت   ------------- َوصَبِْع أَتنِيٍث َسِليِم اْلَمبػْ
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 )االسم مواضع: ثبلثة يف للخفض عبلمة تكوف الكسرة أو ابلكسرة ىبفض الذي إذف
 التكسَت( وصبع )اؼبفرد إذف السامل(، اؼبؤنث صبع اؼبنصرؼ، التكسَت صبع اؼبنصرؼ، اؼبفرد

 دباذا؟ ىبفض حينئذ السامل(، اؼبؤنث )صبع والثالث منصرفُت، يكوان أف فيهما والشرط
 مؤنثا، أو مذكرا كاف سواء مطلقا، مقدرا أو ظاىرا ابلكسر فاػبفض األصل، على ابلكسرة

 وغبلمي(، والقاضي والفىت بزيد )مررت وغبلمي(، والقاضي والفىت بزيدٍ  )مرْرتُ  [:ملفرد]
 بعده ما يكوف أف يقتضي إذف جر، ؼحر  الباء )بزيد( وفاعل، فعل )مررت( بزيد(: )مررت
 مفرد، اسم ألنو الكسرة، جره عبلمة أو الكسرة، وجره ابلباء ؾبرور اسم ىذا )زيد( ؾبرورا،

 وال ؾبموعا وال مثٌت ليس ما ىنا اؼبفرد واالسم مفرد، اسم ألنو األصل على ابلكسرة جرّ  إذف
 أو ظاىرة الكسرة ىذه األصل، على ابلكسرة هبر حينئذ الستة، األظباء من وال هبما ملحقا
 الواو والفىت( )بزيد إذف اغبركة، تقبل الداؿ يعٍت اآلخر، صحيح ألنو ؼباذا؟ ظاىرة، مقدرة؟
 وخفضو ـبفوض، اؼبخفوض على واؼبعطوؼ )زيد(، على معطوؼ و)الفىت( عطف حرؼ

 قصوراؼب واالسم مقصور، اسم ألنو مقدرة مقدرة؟ أو ظاىرة وىي مفرد، اسم ألنو الكسرة
 قلت لو "األصلي"، ابلتعذر واؼبراد للتعذر، ىنا هبا النطق وعدـ اغبركات، صبيع عليو تقدر
أْؿ(،  (وفىت(حذفت بزيد )مررت قلت وإذا )الفىت(، اؼبذكورة األلف على ىنا التقدير )فىت(

 لو )الزيُد( )زيٌد(، هبتمعاف، ال وأؿْ  التنوين كذلك؟ أليس التنوين، رجع )أْؿ( حذفت إذا
 )الغبلـٌ(؟ تقوؿ أف يصح ىل )الغبلـُ( ابلتنوين، )غبلـٌ( )غبلـٌ(، أو عليو، البّلـ دخوؿ صح

 )الفىت( قلت إذا التنوين، مع أؿْ  هبتمع ال يصح، ال )الغبلـٌ( يصح، ال العرب لغة يف
 األلف التنوين رجع إذا التنوين، رجع )فىت(، تقوؿ أؿْ  احذؼ أْؿ، لوجود التنوين حذفت
 حذؼ وجب ساكناف، التقى إذف ساكنة، نوف والتنوين ساكنة، )فىت( متحركة؟ أو ساكنة

 جئت إذا حينئذ )فىت(، أحرؼ ثبلثة التنوين = مع حبرفُت يكوف النطق إذف )فىت( األلف،
 اجملرور على واؼبعطوؼ )زيد(، على معطوؼ ىذا )فىت( وفىت(، بزيد )مررت تقوؿ تعرب
 و)القاضي( الساكنُت، التقاء من للتخلص احملذوفة األلف على مقدرة كسرة وجره ؾبرور،

 مفرد، اسم ألنو كسرة وجره ـبفوض، اؼبخفوض على واؼبعطوؼ )زيد(، على معطوؼ
 عليو تقدر اؼبنقوص واالسم منقوص، اسم ألنو مقدرة، قل مقدرة؟ أو ظاىرة ىنا والكسرة
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 إذا هبا، اؼبلفوظ الياء على مقدرة الكسرة موجودة، ال؟ أو موجودة الياء )القاضي( الكسرة،
 أْؿ_ _حذفت وقاض( وفىت بزيد )مررت قلت إذا )فىت(، يف كالقوؿ فيو القوؿ أؿْ  حذفت

 قلت الياء، حذفت التنوين = مع ساكناف فالتقى ساكنة، الياء )قاضي( التنوين، رجع
 الساكنُت، التقاء من للتخلص احملذوفة الياء على مقدرة الكسرة تكوف حينئذ )قاض(،

 على اؼبقدرة الكسرة وجره ؾبرور، اجملرور على واؼبعطوؼ )زيد(، على معطوؼ غبلمي(و )
 ليست الكسرة ىذه الكسرة؟ نقدر ؼباذا و كسرة، فيو ال؟ أو كسرة فيو )غبلمي( آخره،
 الضمة فيو تقدر )غبلمي( أف يرى النحاة بعض النحاة_؛ بعض بو قاؿ _وإف إعراب كسرة

 فيو تقدر أنو الصحيح بل بصحيح، ليس وىذا ظاىرة، هيف الكسرة وأما فقط، والفتحة
 مناسبة اقتضاىا وإمبا العامُل، الكسرةَ  ىذه يقتضِ  مل يقتِضها، مل الكسرة وىذه اغبركات، صبيع
 الكسرة ىذه تكوف اغباصل حينئذ عليها، العامل تسليط قبل الياء إىل )غبلـ( وإضافة الياء،

 على معطوؼ )غبلمي( نقوؿ حينئذ كسرة، على ةالكسر  نقدر وإمبا إعراب، عبلمة ليست
 مضاؼ مفرد اسم ألنو آخره على مقدرة كسرة وجره ؾبرور، اجملرور على واؼبعطوؼ )زيد(،

 [:وَف ] اغبركات، فيو تقدر صبعا أو مفردا اؼبتكلم ايء إىل مضاؼ وكل اؼبتكلم، ايء إىل
 على ابلكسرة ىبفض الذي ينالثا اؼبوضع [:تكسري وُجع] وأسبو، كملو أي [:وَف  ملفرد]

 األصل، على يعرب الثبلثة اؼبواضع يف التكسَت صبع إذف حّده، عرفنا التكسَت، صبع األصل
 هبر كذلك والكسر ابلفتحة؟ ينصب النصب موضع يف ابلضمة، دباذا؟ يرفع الرفع موضع يف

 الرفع يف ،األصل على يعرب اؼبفرد االسم وكذلك الصرؼ، من فبنوعا كاف إذا إاّل  ابلكسرة
 من فبنوعا كاف إذا إاّل  األصل على ابلكسرة اػبفض ويف ابلفتحة، النصب ويف ابلضمة،
(: برجاؿٍ  )مررتُ  الصرؼ،  و)رجاٍؿ( جر، حرؼ الباء و)برجاٍؿ( وفاعل، فعل )مررُت( كراـٍ

( ظاىرة، وىي تكسَت، صبع ألنو ؼباذا؟ الكسرة، وجره ابلباء، ؾبرور اسم  لو، نعت )كراـٍ
 ما إذا] قيد، ىذا [:انصرفا ما إذا] آخره، على ظاىرة كسرة وجره ؾبرور، اجملرور ونعت

 كالسابق.   )ما( زائدة :[انصرفا
 زائدة[  )إذا( بعد )ما( فائدة .:. خذ طالبا ]اي
 ما إذا ؼبفرد ابلكسر فاػبفض يعٌت واعبمع، اؼبفرد إىل يعود ىنا ضمَت انصرفا(: )إذا
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 اؼبفرد أف دبعٌت التكسَت، وصبع اؼبفرد لبلسم ىذا فالقيد انصرفا، ما إذا تكسَت وصبع انصرفا
 ابلكسرة هبر "الذي )اؼبفرد اؼبنصرؼ(: ىو منصرؼ(، غَت ومفرد منصرؼ، نوعاف: )مفرد

 نوعاف: )منصرؼ، وصبع التكسَت آخر، حكم اؼبنصرؼ(: فلو )اؼبفرد غَت وأما األصل"، على
 حكم لو فهذا اؼبنصرؼ(: )غَت وأما ابلكسرة"، هبر "الذي )اؼبنصرؼ(: ىو منصرؼ(، وغَت
  [.انصرفا ما إذا تكسري وُجع] إذف آخر،

 

ٌَت   ------------- َوصَبِْع أَتنِيٍث َسِليِم اْلَمبػْ
 

 مبٌت سلم يعٍت [:سليم املبىن] واحده، بناء بناؤه يعٌت [:املبىن سليم أتنيث وُجع]
 الثالث اؼبوضع ىذا [:املبىن سليم أتنيث وُجع]يسلم،  ال بل نظر، فيو قلنا وىذا واحده،

 إىل )نظرتُ  أو دبسلماٍت(، األصل، )مررتُ  على دباذا؟ ابلكسرة فيو اػبفض يكوف الذي
 صبع على القيد قدـ وإمبا [،انصرفا ما إذا] بقولو يقيده مل سبق، ىنا كما إعرابو ىنداٍت(
كػ  بو ظبي إذا فيما إال منصرفا، إال يكوف ال السامل اؼبؤنث صبع السامل، ألف اؼبؤنث

 يقيده مل [:املبىن سليم أتنيث وُجع] إذف منصرؼ، أنو فيو األصل )عرفات(، وإاّل 
 الصرؼ فيو جاز علما كاف فإف علما، يكن مل ما منصرفا، إال يكوف ال ألنو ابؼبنصرؼ
 ابلكسر.  للخفض مواضع ثبلثة ىذه إذف وعدمو،

 

  أِخي اْلُمثَػٌتم َواْخِفْض بَِياٍء ايَ  ----------------
 

 يف الياء، دبسمى أي [:بياء] ،أمر ىذا [:َواْخِفضْ ] [:املُثَ ىن   َأِخي ايَ  بَِياءٍ  َواْخِفضْ ]
 أراد معًتضة، صبلة ىذه [:أخي اي] ثبلثة، الكسرة عن تنوب اليت الياء مواضع مواضع، ثبلثة

 كاف مذكرا اؼبثٌت [:املُثَ ىن   َأِخي ايَ  َياءٍ بِ  َواْخِفضْ ] مؤنثا، أو كاف مذكرا :[املُثَ ىن  ]، التتميم هبا
 . مؤنثا أو
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 َواْخِفْض ِبَفْتٍح ُكلم َما اَل يَػْنَصِرؼْ  َواعبَْْمَع َواػبَْْمَسَة فَاْعِرْؼ َواْعًَتِؼْ 
 

 تقاببل، واعبمع اؼبثٌت ألىلو، ابلفضل [:َواْعََتِفْ ] سبق، ما [:فَاْعِرفْ  َواخلَْمَسةَ  َواجلَْمعَ ]
 اؼبراد واػبمسة عليو فيحمل السامل، اؼبذكر صبع ابعبمع اؼبراد أف عرفنا اؼبثٌت مع اعبمع تقابل إذا
 )مررتُ  تقوؿ: الكسرة، عن نيابة ابلياء زبفض الثبلثة اؼبواضع فهذه اػبمسة، األظباء بو

 ىذا زيَدْين(و)ال جر حرؼ والباء وفاعل، فعل )مررُت( ابلزيَدْين(: )مررتُ  واؽبنَدْيِن(، ابلزيَدْيِن،
 مذكر، ألنو مثلو )واؽبندين( مثٌت، ألنو الكسرة عن نيابة الياء وجره ابلباء، رم وجُ  )زيد(، مثٌت

 نقوؿ: حينئذ جر، حرؼ عليو ودخل سامل، مذكر صبع ىذا )مسلِمَُت(  ابؼبسلِمَُت(: مررتُ )
 الياء وجره ابلباء، جر إذف سامل، مذكر صبع )اؼبسلِمَُت( جر، حرؼ الباء  ابؼبسلِمَُت( )مررتُ 

 جر، حرؼ )إىَل( )أبِيُكْم(: أَبِيُكْم{، ِإىَل  }اْرِجُعوا سامل، مذكر صبع ألنو الكسرة عن نيابة

 عبلمة تكوف الياء إذف الستة، األظباء من ألنو الياء وجره )إىَل( بػ ؾبرور اسم ىذا و)أبِيُكْم(
  ػبمسة(.وا السامل، اؼبذكر وصبع )اؼبثٌت، مواضع: ثبلثة يف للخفض

 يعٍت [:بفتح] [:يَ ْنَصِرفْ  َماالَ  ُكل   ِبَفْتحٍ  َواْخِفضْ ] التتميم، ابب من [:َواْعََتِفْ  فَاْعِرفْ ]
 والضمة _ابلتاء_، ابلفتحة فيكوف اإلعراب وأما البناء، يف يكوف اتء بدوف الفتح قلنا ابلفتحة،

 يف ىذه والكسرة والفتحة الضمة وأما البناء، يف إاّل  والفتح والكسر الضم يقاؿ فبل والكسرة،
 ألهنا قاعدة، ىذه :[كلّ ] :[ينصرف ال ما كلّ ] ماذا؟ [بفتح واخفض] اإلعراب، ابب

 الفقهاء، عند ضابطا يسمى العامة، القواعد من فهو )كل( بػ صّدر ما وكل كل(،) ػب صّدرت
، صيغ من ىذه :[كل]و  ربتو، بطالضا عليو يصدؽ ما أفراد من فرد كل يدخل حينئذ العمـو
 ينصرؼ؟ ال الذي ماىو تفسَت، إىل وبتاج يعٍت مبهم ىو )الذي(، دبعٌت موصوؿ اسم :[ما]

 نوعي أحد خرج نوعاف، اؼبكسر  واعبمع نوعاف اؼبفرد أف سبق تفسَت، إىل وبتاج ما كل قاؿ
 الذي وىو اؼبكسر اعبمع نوعي أحد وخرج األصل، على ابلكسرة فيجر اؼبنصرؼ، وىو اؼبفرد

 ال الذي التكسَت وصبع ينصرؼ، ال الذي اؼبفرد بقي؟ ماذا ابلكسرة، فيخفض ينصرؼ
 على يصدؽ [:ما] فػ ينصرؼ، ال تكسَت صبع أو اؼبفرد يعٍت :[ما كل بفتح] إذف ينصرؼ،

 اؼبنع إذف حده، وعرفنا التكسَت( و)صبع حده، وعرفنا اؼبفرد( )االسم األظباء: من اثنُت نوعُت
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 اؼبؤنث صبع وال الصرؼ، من فبنوع ونقوؿ مثٌت أييت ال فقط، نوعُت يف إال يكوف ال الصرؼ من

 الصرؼ، من ..فبنوع السامل اؼبذكر صبع يف أييت وال العلمية_، من سابقا ذكر فيما _إال السامل
 التكسَت(، و)صبع مفرد، كل وليس )اؼبفرد(، فقط: بنوعُت ىبتص وإمبا الستة، األظباء يف وال

 ما حينئذ الصرؼ، يقبل ال يعٍت :[ينصرف ماال] ضوابط، من البد بل تكسَت، صبع كل وليس
 التنوين أطلق فإذا صرفا، يسمى التنوين ألف "التنوين"، ىو ابلصرؼ اؼبراد ابلصرؼ؟ اؼبراد

 أف بُت ىنا الناظم الصرؼ، يقبل ال كلما يعٌت :[ينصرف ماال كل] الصرؼ، تنوين إىل صرؼ
 وأطلقو، النحاة_ عند كبَت ابب _وىذا الصرؼ من ؼبمنوعا يف الكسر عن نيابة يكوف الفتح
 :[بفتح] مطلقا، :[واخفض] أطلقو، ألنو يضاؼ، أو أؿْ  عليو يدخل مل أبف تقييده هبب ولكن
 ابلفتحة ]وجر كذلك، األمر وليس أضيف، ولو أْؿ، عليو دخلت ولو الصرؼ، من فبنوع كل
 ُكل   ِبَفْتحٍ  َواْخِفضْ ] التقييد، من البد ذفإ ،ردؼ[ أؿْ  بعد يكن أو يضف  مامل ينصرؼ؛ ال ما

 أؿْ  عليو دخلت فإف ُيَضْف، أو أؿْ  عليو تدخل مل ما الصرؼ، يقبل ال ما يعٌت :[يَ ْنَصِرفْ  َماالَ 
 ابلكسرة، خفض األصل، إىل رجع أضيف وإذا ابلكسرة، دباذا؟ خفض األصل، إىل رجع

 قاؿ ولذلك اعبمع، منتهى صيغة لىع ألنو الصرؼ من فبنوع ىذا  )مساجد( )اؼبساجد(،
 التنوين، عليو يدخل ال الصرؼ، من فبنوع )مساجٌد(، قاؿ ما ،ْذَكُر{يُ  }َوَمَساِجدُ  تعاىل:

 ال، الصرؼ، من فبنوع أنو يظهر حىت جر حرؼ ابلباء أتيت أف البد أنو يظن الطبلب
 الصرؼ، من فبنوع ذفإ و)مساجُد( أْؿ، عليو تدخل مل أنو مع )مساِجٌد( قاؿ ما )ومساِجُد(

 دؿ ىنا التنوين دخوؿ عدـ إذف ِثَتًا{كَ  هللاِ  اْسمُ  يَهافِ  ْذَكرُ يُ  }َوَمَساِجدُ  ينوف، مل أنو ماذا؟ بدليل

 من فبنوع أهنا قلنا َمَساِجد() ،اْلَمَساِجِد{ يف  َعاِكُفوفَ  }َوأَنْػُتمْ  الصرؼ، من فبنوع أنو على
 من فبنوع مساجد إذف الكسرة، عن نيابة ابلفتحة دباذا؟ ىبفض الصرؼ من واؼبمنوع الصرؼ،
 إىل رجع ؼباذا ابلكسرة، دباذا؟ خفضناه اْلَمَساِجِد{ يف  َعاِكُفوفَ  }َوأَنْػُتمْ  اؼبوضع ىذا يف الصرؼ،
 دخلت فإف أْؿ، عليها تدخل أال الكسرة عن نيابة ابلفتحة جره شرط ألف أْؿ، لوجود األصل؟

 من فبنوع ىذا  )أحسن( ،تَػْقِوًٍن{ َأْحَسنِ  }يف  طويلة، علة لو وىذا األصل، إىل رجع أؿْ  عليها

 أبَِْحَسنَ  }َفَحيُّوا جاء: ولذلك الصرؼ، من فبنوع "أفْػَعل" الفعل ووزف للوصفية، الصرؼ

 ـبفوض ابلفتحة؟ ـبفوض أو ابلفتحة؟ نصب إذف )أبحسن( جر، حرؼ الباء ،ِمنػَْها{
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 جاء الصرؼ، من فبنوع ىذا نقوؿ )أحسن( لفظ ذفإ الصرؼ، من فبنوع ألنو ؼباذا؟ ابلفتحة،

 تقيده، هبب [ينصرف ماال] قولو: إذف أضيف، ألنو ؼباذا؟ األصل، إىل رجع تَػْقِوًٍن( )أْحَسنِ  يف

 ابب األصل، إىل رجع حينئذ أضيف أو أؿْ  عليو دخلت فإف ،يضف أو أؿْ  عليو تدخل مل ما

 االسم غَته، عن ليعرؼ فقط، الضابط لأج من عنو موجزا كبلما سنذكر الصرؼ من اؼبمنوع

 يف الفعل أشبو الذي "ىو بضبطو_: _ما حّده التكسَت، وصبع اؼبفرد ىو قلنا ينصرؼ ال الذي
 علة فيو "ُوجد أو اؼبعٌت"، إىل ترجع واألخرى اللفظ إىل ترجع إحدانبا فرعيتُت، علتُت وجود

 اؼبمنوع االسم حينئذ "السبب"، هبا اؼبراد "السبب"، ىنا ابلعّلة واؼبراد علتُت"، مقاـ تقـو واحدة

 الكسرة، عن نيابة ابلفتحة هبر أف يقتضي السبب وىذا سبب، فيو وجد اؼبفرد الصرؼ من

 األظباء وبعض _سببُت_ علتُت وجود من البد األظباء، بعض قلنا األسباب؟ ىذه ماىي

  م:الناظ قوؿ يف اجملموعة ىي األسباب؟ ىذه ماىي واحد، بسبب ُيكتَفى
  كمل قد فالوصف عجمة وزد دبعرفة .:. ركب أنث عادال وزف اصبع
 إذف ،[كمل قد فالوصف عجمة وزد ركب دبعرفة أنث عادال وزف اصبع] علل، تسع ىذه

، اللفظ إىل راجعة وتكوف الفرعية على وتدؿ االسم يف توجد اليت العلل  قلنا بعضها ألف ِستٌّ
ا وبعضه اللفظ، لعُت اللفظ إىل يرجع بعضها البيت، يف ؾبموعة ىذه العلل اللفظ، إىل يرجع

 الذي ماعداه والوصفية(، )العلمية، _سبباف_: علتاف اؼبعٌت إىل يرجع الذي اؼبعٌت، إىل رجعي
 اؼبعٌت، إىل ترجعاف علتاف والوصفية( )العلمية، احفظها ىكذا لفظي، فهو البيت يف ورد

 اثنُت، اطرح تسع، كم؟ كلها العلل قلنا ،اللفظ إىل راجع فهو والوصفية العلمية وماعدا
 اليت العلل تسع، ىذه كمل(، قد فالوصف عجمة وزد ركب دبعرفة أنث عادال وزف )اصبع
  اللفظ. إىل راجعة وتكوف الفرعية على وتدؿ االسم يف توجد

ألف، ]الثاين[: العجمة، ]الثالث[: الًتكيب، ]الرابع[: زايدة األلف  بغَت التأنيث ]أوال[:
النوف، ]اػبامس[: وزف الفعل، ]السادس[: العدؿ، ىذه العلل الست ال تكوف إال مع و 

 العلمية. 
حينئذ نرجع إىل التأنيث بغَت ألف، مثل ماذا؟ بغَت ألف، التأنيث قد يكوف ابلتاء، كػ 
)فاطمة، وعائشة(، وقد يكوف ابأللف اؼبقصورة )حبَلى، ليلى(، وقد يكوف ابأللف اؼبمدودة  
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، وخضراء، وصفراء، وبيضاء( وكبو ذلك، قاؿ التأنيث بغَت ألف، يعٌت األلف كػ )صحراء
اؼبقصورة واأللف اؼبمدودة، ماذا بقي؟ بقي معنا نوعاف: ما كاف ـبتوما ابلتاء، وما مل يكن 
ـبتوما ابلتاء، )عائشة، وزينب(، إذف التأنيث بغَت ألف تقوؿ: كػ )عائشة، وزينب(، فػ 

الصرؼ، ؼباذا؟ ىو اسم مفرد فبنوع من الصرؼ، ؼباذا؟ للعلمية )عائشة( تقوؿ فبنوع من 
والتأنيث، التأنيث أبي شيء؟ بغَت األلف، يعٍت ابلتاء، )زينب( فبنوع من الصرؼ ألي 

 سبب؟ اجتمع فيو علتاف: العلمية _كونو علما "اظبا"_ والتأنيث بغَت ألف. 
إبراىيم، يوسف(، ىذه   ]الثاين[: العجمة، يعٍت أف يكوف االسم أعجميا، )إسحاؽ،

كلها أتيت يف القرآف، وىي فبنوعة من الصرؼ، حينئذ )يوسف( نقوؿ ىذا فبنوع من 
الصرؼ، للعلمية _تضعها أوماًل_ ألهنا كانت ابلعلمية اآلف، للعلمية يعٍت كونو علما، و تزيد 

رجع إىل عليو العجمة، إذف فيو علتاف: إحدانبا ترجع إىل اؼبعٌت وىي العلمية، واألخرى ت
 اللفظ وىي العجمة. 

]الًتكيب[: اؼبراد بو "الًتكيب اؼبزجي" اؼبختـو بغَت )َوْيِو(، )ِسيبَػَوْيِو، َخاَلَوْيِو، نِْفَطَوْيِو( 
ىذا مبٍت، ليس داخل اؼبعٌت، غَت اؼبختـو بػ )َوْيِو( كػ )َمْعدَُكِرْب، وَحْضَرَمْوت( وكبو ذلك، 

بو رجل حينئذ نقوؿ )معدَكِرْب( فبنوع من الصرؼ، ونقوؿ ىذا فبنوع من الصرؼ، إذا ظبي 
ؼباذا؟ لوجود علتُت: إحدانبا ترجع إىل اؼبعٌت وىي العلمية، والثانية ترجع إىل اللفظ وىي كونو 

 مركبا تركيبا مزجيا ـبتوما بغَت )َوْيِو(. 
 ]زايدة األلف والنوف مع العلمية[: مثل ماذا؟ )عثماف( إذف )عثماف( فبنوع من الصرؼ،
ؼباذا؟ لسببُت _لعلتُت_: العلمية وىي راجعة إىل اؼبعٌت، الثانية زايدة األلف والنوف، إذف كل 
علم ـبتـو أبلف ونوف فهو فبنوع من الصرؼ للعلمية وزايدة األلف والنوف، )مرواف( فبنوع 
من الصرؼ للعلمية وزايدة األلف والنوف، )رايف( إذا ظبي بو فبنوع من الصرؼ، وىكذا 

 ، عفاف(. )عثماف
وكذلك ]وزف الفعل[: يعٍت أف يكوف االسم على ىيئة الفعل، ىذا سيأتينا يف ابب 
الصرؼ _إف شاء هللا تعاىل_ أف االسم لو أوزاف خاصة بو، والفعل لو أوزاف خاصة بو، 
حينئذ إذا جاء االسم على وزف خاص ابلفعل نقوؿ: أشبو االسم الفعل، وىذا من حيث 
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من الصرؼ للعلمية ووزف الفعل، )يشكر، يزيد، تغلب( كل ىذه اللفظ، )أضبد( فبنوع 
)يزيُد(  }َويَزِيُد هللُا المِذيَن آَمُنوا{،فبنوعة من الصرؼ للعلمية ووزف الفعل، )تغلب ويزيد(، 

 ىذا فعل أصبل، فإذا ظبي بو حينئذ نقوؿ ىذا على وزف الفعل مع العلمية، صار فيو علتاف. 
معٌت أو من لفظ إىل لفظ، وىذا كل ما كاف على وزف فعل  ]العدؿ[: يعٍت ربويلو من

 من األعبلـ كػ )ُعَمر، وزَُفر، وُىَبل، وقُػَثل( كلها فبنوعة من الصرؼ للعدؿ والعلمية. 
إذف ىذه ست علل تشًتط يف اؼبنع من الصرؼ هبا مع العلمية، بقي ماذا؟ الوصفية، 

 ة أو واحد من ثبلثة أمور: والوصفية تكوف مانعة من الصرؼ إذا وجد معها ثبلث
]األوؿ[: زايدة األلف والنوف: إذف زايدة األلف والنوف تكوف مع العلمية وتكوف مع 
الوصفية )شبعاف( فبنوع من الصرؼ، ىل ىو علم؟ ال، ليس بعلم، وإمبا ىو وصف، واأللف 

)الّري( والنوف ىذه زائدة، ألنو من الشبع، )رايف( إذا قصد بو ليس بعلم، من )الّري( أو 
 حينئذ نقوؿ ىذا فبنوع من الصرؼ للوصفية وزايدة األلف والنوف. 

]الثاين[: وزف الفعل: إذف وزف الفعل يكوف مع العلمية ومع الوصفية، مثل ماذا؟ مثل 
)أْكَرـ( ىذا وزف فعل ألنو على صيغة )أفْػَعل(، وكذلك )أْحَسن، وأصْبَل(، فكل ما كاف على 

 فبنوعا من الصرؼ لعلتُت: الوصفية، ووزف الفعل.  وزف )أفْػَعل( وىو وصف يكوف
]الثالث[: العدؿ: واؼبراد بو )مثٌت، وثبلث، ورابع(، حينئذ نقوؿ ىذه األلفاظ وما كاف 
على شاكلتها _وفيها خبلؼ فيما بعد )مثٌت، وثبلث، ورابع، وُأحاد _ُأحاد صبع ُأَحد، 

ْرَبع، وزِيَد عليو إىل العشرة( وفيو خبلؼ_ ىذه وثُػٌَت، وَمثْػٌَت، وُثبَلث، وَمثْػَلث، وُراَبع، ومَ 
 نقوؿ فبنوعة من الصرؼ للوصفية والعدؿ. 

إذف ىذه األنواع اليت ذكرانىا مع العلمية ومع الوصفية البد من وجود علتُت، أو علة، أو 
وجد فيو علة واحدة تقـو مقاـ علتُت، يعٍت بعض األظباء قد يبنع من الصرؼ لعلة واحدة، 

ا يكوف يف ماذا؟ إمبا يكوف يف صيغة منتهى اعبموع، أوؿ ما بدأ بو يف البيت السابق وىذا إمب
إذف ما مراده ابعبمع ىنا؟ "صيغة منتهى اعبموع"، يعٍت أقصى اعبموع، ألف يف  ]اصبع[:

لساف العرب قد هبمع اللفظ مرة ويقف عنده اعبمع، وقد هبمع مرة أخرى، مثل )كلب، 
صبع على )أكلب(، و)أكلب( صبع )كلب(، ىل وقف أكلب، أكالب(، )كلب( ىذا 
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اعبمع؟ ال، صبع اعبمع فقيل: )أكالب(، )أكالب( يسمى ماذا؟ يسمى منتهى اعبمع، يعٍت 
انتهى عنده اعبمع ووقف، )مسجد، مساجد( ىل مساجد هبمع؟ ال، إذف وقف اعبمع ىنا، 

ونو صبعا على صيغة ىذا يسمى منتهى اعبموع، ىذا النوع يبنع من الصرؼ لعلة واحدة، لك
منتهى اعبموع يكوف ماذا؟ يكوف فبنوعا من الصرؼ، وىذا يكوف يف صبع التكسَت، إذف 
االسم اؼبفرد ال يكوف داخبل معنا، وضابطو: "كل صبع وقع بعد ألف تكسَته حرفاف" يعٍت 
أيتيك يف اعبمع ألف تسمى ألف التكسَت يقع بعدىا حرفاف )مساجد(، )مسا( األلف ىذه 

ألف التكسَت، وقع بعدىا حرفاف، )أفاضل( إذف )أفاضل( ىذا صبع وقع بعد ألف تسمى 
تكسَته حرفاف، )مساجد( وقع بعد ألف تكسَته حرفاف: اعبيم والداؿ، )منابر( وقع بعد 
ألف تكسَته حرفاف، أو ثبلثة أحرؼ وسطها ساكن، )مصابيح( الباء واغباء وبينها حرؼ 

بطو: "أف يكوف كل صبع وقع بعد ألف تكسَته ساكن، إذف صيغة منتهى اعبموع، ضا
حرفاف، أو ثبلثة أحرؼ وسطها ساكن"، فػ )مساجد( فبنوع من الصرؼ ألنو صيغة منتهى 
اعبموع، و)مصابيح( كذلك، و)مفاتيح، وعصافَت( كلها فبنوعة من الصرؼ؛ ألنو وقع بعد 

َفاِعل، وَمَفاِعيل(، ألف تكسَته ثبلثة أحرؼ وسطها ساكن، وىذا الضابط أوىل من قولو )مَ 
ألف )َمَفاِعل( أييت على )َمَناِبر( واضح، )أَفَاِضل( ما جاء على مفاعل؛ ألف )َمَفاِعل( اؼبيم 
زائدة، إذف )أفاضل( على وزف )أفاعل(، )حوائض( على وزف )فواعل(، إذف الضابط ليس 

عضو وليس  بصحيح، وإمبا ىو أغليب، فما كاف على وزف )مفاعل أو مفاعيل( نقوؿ: ىذا ب
كلو، النوع الثاين فبا يكتفى بعلة واحدة وتقـو العلة مقاـ العلتُت ]ألف التأنيث اؼبقصورة 
واؼبمدودة[: كػ )حبلى( ىذا فبنوع من الصرؼ، ؼباذا؟ لكونو ـبتوما أبلف التأنيث اؼبقصورة، 
 فكل ما ختم من االسم اؼبفرد أو صبع التكسَت أبلف التأنيث اؼبقصورة فهو فبنوع من
الصرؼ، وكذلك ألف التأنيث اؼبمدودة، كبو )ضبراء، وحسناء، وبيضاء، وأصدقاء، وعلماء(  

 كلها منوعة من الصرؼ لكوهنا ـبتومة أبلف التأنيث اؼبمدودة. 
إذف ماىو االسم اؼبمنوع من الصرؼ؟ نقوؿ الذي أشبو الفعل بوجود علتُت فرعيتُت، 

ؼبعٌت، أو علة واحدة تقـو مقاـ علتُت، ما ىي إحدانبا ترجع إىل اللفظ، واألخرى ترجع إىل ا
العلل اليت ترجع إىل اؼبعٌت؟ ؿبصورة يف اثنتُت: العلمية والوصفية، وما ىي العلل اليت ترجع إىل 
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اللفظ؟ ماعدا ىاتُت العلتُت ونبا الًتكيبة وكبوىا، إذا حفظت البيت حينئذ يسلم لك األمر، 
 وىذا من جهة االختصار. 

وىذا النوع الرابع واألخَت من أنواع  [:اَبُب َعاَلَماِت اجْلَْزمِ ] تعاىل_: ث قاؿ _رضبو هللا
 اإلعراب، وؿبلو الفعل، يعٍت ال يدخل االسم وإمبا ىبتص ابلفعل. 

 قاؿ _رضبو هللا تعاىل_: 
 َعبَلَمَتافِ  لِلَجْزـِ  َواغَبْذؼَ  اأَلْذَىػافِ  َذِوي ايَ  السَُّكوفَ  ِإفم 

 
 السكوف عن ينوب والذي عنو، ينوب وما السكوف، عبلمتاف، مة؟عبل كم لو اعبـز إذف

  النوف(. حذؼ أو علة، حرؼ )حذؼ شيئاف: ربتو واغبذؼ اغبذؼ، وىو واحد شيء
، األصلية العبلمة وىو مسماه، أي [:السكون إن]  اي يعٍت :[األذىان ذوي اي] للجـز

 واآلراء، العلـو لبلكتساب اؼبستعدة النفس قوة وىو ذىن، صبع واألذىاف العقوؿ، أصحاب
 ذوي اي] ولذلك السامل، اؼبذكر ِبمع ملحق شاذ، وىو )ذو( صبع أصحاب، يعٍت :[ذوي]و

 دباذا؟ ترفع ابلرفع؟ تعرب ذو( )ذا، نعربو؟ كيف [األذىان ذوي اي] ماذا؟ تعربو :[األذىان
 دباذا؟ ترفع )ذو( إذف إعراهبا الستة، األظباء إىل ترجع ث ..ىكذا، الستة األظباء من )ذو(

 الستة، األظباء من )ذو( إذف )ذو(، صبع قلنا )ذوي( ىنا ابلياء، وذبر ابأللف وتنصب ابلواو،
 أف شرطها ، منادى حرؼ و)اي( ابلياء، ىنا جرا، وابلياء نصبا وابأللف رفعا ابلواو يكوف إعرابو
 تصحيح، صبع ألنو الستة، األظباء إبعراب تعرب ال ىنا إذف شرط، زبلف إذف مفردة، تكوف
 صبع صبعت ولو اؼبثٌت، إعراب أعربت ثنيت فلو ،مفردة تكوف أف ذكران فيما األوؿ شرطها وقلنا

 التصحيح، صبع إعراب أعربت تصحيح صبع صبعت ولو التكسَت، صبع إعراب أعربت تكسَت
 )اي( إذف ،[َع ىن   َحْي ثُ  اِبليَ اءِ  َنْصبُ ُهَما] ابلياء، دباذا؟ ينصب التصحيح، صبع ذوي( )اي إذف

 _ىذا احملذوفة؟ أو هبا اؼبلفوظ الياء، ونصبو منصوب منادى ىذا )ذوي( نداء، حرؼ
 ذوي )اي تقل ال األذىاف(، ذوي )اي إذف الساكنُت، اللتقاء شيء؟ ألي ؿبذوفة، كالذىن_
 لعربةا مكتوبة، وىي ؿبذوفة، ىنا الياء إذف األذىاف(، ذوي )اي إمبا و ابلياء، أتيت األذىاف(
 تعرب جئت إذا اإلعراب اؼبرسومات، ال اؼبلفوظات يتبع اإلعراب أف القاعدة ولذلك ابلّلفظ،
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 )قاؿ معنا مرّ  النطق، يف ؿبذوفا ويكوف اغبرؼ تكتب قد ألنك تكتبو، ما ال بو تنطق ما تعرب
 ذوي )اي ىنا كذلك هبا، تنطق ما لكن ابلواو اغبسن(؟ )أبو تكتب كيف اغبسن(، أبو

 ال اؼبلفوظات يتبع اإلعراب أف اإلعراب يف قاعدة إذف هبا، تنطق وال الياء تكتب ف(،األذىا
 إن] إذف بو، تنطق ال ولكن اغبرؼ، ىو كما تكتبو مقدرة قيل إذا حينئذ اؼبرسومات،

 اؼبنصوب على واؼبعطوؼ )السكوف(، على معطوؼ ىذا )حذؼ( [:واْلذف] ،[السكون
 اللغة يف حذؼ السكوف، عن انئبا يعترب ىذا واغبذؼ وف،السك األصلية العبلمة إذف منصوب،

 قيده النوف"، أو العلة حرؼ "سقوط ىنا: بو اؼبراد اصطبلحا و والقطع"، "اإلسقاط، ىو
، ، النوف أو العلة حرؼ سقوط ابعباـز  للجاـز ال العرب، لغة يف النوف تسقط قد يعٍت ابعباـز

 التقاء من للتخلص وإمبا للجاـز ال العلة حرؼ يسقط وقد اببو، لو و التخفيف، ابب من وإمبا
 حذفت؟ ؼباذا حذفت، ابلواو، )سندعو( الزابنية(، )سندع ابألمس_ مر _كما الساكنُت
، عبلمة يكوف اغبذؼ إذف الساكنُت، التقاء من للتخلص  السكوف، عن انئب وىو للجـز
، عبلمتاف النوف، وحذؼ العلة حرؼ حذؼ نوعاف، واغبذؼ  خرب ىذا [:للجزم] للجـز
 على معطوؼ [اْلذفَ ]و ،[السكونَ  إن  ) خرب واعبملة مؤخر، مبتدأ وعبلمتاف مقدـ،

 صبلة خربىا؟ أين )إفم( اسم )السكوف( السكوف(، )إف [:عالمتان للجزم] ،[السكون]
، عبلمتاف ،[عالمتان للجزم]   عبلمتاف. للجـز للجـز

 

 فَػىَت  يَػُقمْ  َكلَػمْ  اآلِخػرِ  ػحَ َصِحي أََتى ُمَضػارًِعا بَِتْسِكُتٍ  فَاْجِزـْ 
 

 ألف بو يتصل قد معنا سبق كما اؼبضارع والفعل اؼبضارع، ابلفعل خاص قلنا اعبـز
 _عن عنو ذبرد فإف ىذا، عن يتجرد وقد اؼبخاطبة، اؼبؤنثة ايء أو اعبماعة واو أو االثنُت
 اآلخر، معتل يكوف أف وإما )كيضرب(، اآلخر صحيح يكوف أف إما االثنُت_ ألف اتصاؿ

 فعل اآلخر، صحيح مضارع )فعل التفصيل: جهة على ثبلثة اؼبضارع؟ للفعل نوع كم إذف
 ابلسكوف، الثبلثة األنواع؟ ىذه من يعرب الذي ما اػبمسة(، األمثلة اآلخر، معتل مضارع
[: الفاء فاء الفصيحة، :[فاجزم]إذف  صحيح اآلخر، اؼبضارع الفعل  النحوي أيها ]اجـز
 اجـز السكوف يعٍت... بو اؼبراد فاعل فعل ىذا التسكُت ابلسكوف، يعٍت :[سكنيبت] أنت،
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 صحيح كونو حاؿ اؼبضارع الفعل يعٍت ىو، :[أتى] مضارعا، فعبل يعٍت :[مضارعا] ماذا؟
 من حرفا يكن مامل الصحيح ابغبرؼ واؼبراد صحيح، حرؼ _المو_ آخره يعٍت اآلخر،
  يف قولو: اؼبلحة يف عها اغبريريصب ثبلثة: العلة وحروؼ العلة، حروؼ

 ]والواو والياء صبيعا واأللف .:. قلنا حروؼ االعتبلؿ ـبتلف[. 
 صحيح فهو الثبلثة اغبروؼ ىذه من بواحد ـبتوما اؼبضارع فعل آخر يكن مل حينئذإذا

 [كلم] ابألمس، اإلخوة أحد سألو السؤاؿ ىذا :[فّت يقم كلم اآلخر صحيح] اآلخر،
 ال أنو دبعٌت للشيء عبلمة الشيء قيل وإذا األظباء، عبلمات من اعبر حروؼ أف عرفنا

 الفعل مع توجد ال أؿْ  إذف اسم = بعدىا ما أف على عبلمة أؿْ  قيل فإذا غَته، على يدخل
 وال الفعل على يدخل ال اغبرؼ إذف االسم على عبلمة واغبرؼ اغبرؼ، مع أؿْ  توجد وال

 من البد حرؼ، والكاؼ ابإلصباع؟ حرؼ ومل [كلم] ىنا دخل فكيف اغبرؼ، على
 الكبلـ كاف حرؼ، مل((و جر، حرؼ )الكاؼ( ظاىره على أبنو قلت إذا األصل التأويل،
 يدخل فبل حرؼ و)مل( األظباء، على إاّل  يدخل ال اعبر حرؼ ألف ىذا يصح ال خطأ،
 على دخلت الكاؼ حينئذ كقولك، ؿبذوفا نقدر أف إما التأويل، من البد إذف عليها،
 كاف سواء االسم على عبلمة فتقوؿ: اعبر حروؼ إىل ترجع إذف مقدر، اسم على ماذا؟
 أي [يقم كلم] إذف مقدرا، االسم يكوف وقد ظاىرا االسم يكوف قد مقدرا، أو ظاىرا

 إظبية الكاؼ تكوف اؼبوضع ىذا مثل يف كاؼ هبعل أو كقولك، ماذا؟ صار )كقولك(،
 جر ؿبل يف بعدىا اليت اعبملة وكانت مثل، دبعٌت ارتص حينئذ إظبية الكاؼ كانت وإذا

 فإف االسم، على إاّل  تدخل ال جر حرؼ كانت إذا الكاؼ القاعدة على إذف إليو، مضاؼ
 مل حينئذ اظبية الكاؼ قبعل أف إما التأويل، من البد حينئذ الًتكيب ىذه مثل يف وجدت
 ؿبذوفا االسم قبعلو  جر حرؼ ابهبا على الكاؼ قبعل أو حرؼ، على حرؼ يدخل

، وقلب نفي حرؼ )مل( يقم(: مل )كقولك أحسن، ىذا و كقولك(،(  فعل يقم() وجـز
  اآلخر.  صحيح ألنو ؼباذا؟ السكوف، وجزمو مل(ػ )ب ؾبزـو مضارع
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 مل كتسعد(، )الذي ىناؾ خببلؼ اعبر، حرؼ بدخوؿ ىنا الناظم قيده :[يقم كلم] إذف
، دخوؿ من البد وأن على فدؿ الناصب، بدخوؿ يقيده  بَِتْسِكُتٍ  فَاْجِزـْ ] فقولو: اعباـز

، عليو دخل و اآلِخػِر[: َصِحيػحَ  أََتى ُمَضػارًِعا  من شيء بو يتصل مل أبنو كذلك ونقيده جاـز
(، أصلها :[يقم] إعرابو، ينقض أو بناءه يوجب فبا آخره  واؼبيم، الواو ساكناف: التقى )يقـو
 )يقم(.  فاعل ىذا )فَػىَت( )يقم(، ربذؼ الواو اثناف، ىذا

 

 آِخرُُه َواػبَْْمَسَة األفْػَعااَل  َواْجِزـْ حِبَْذٍؼ َما اْكَتَسى اْعِتبَلاَل 
 

 مقاـ قائم ىنا التنوين حذؼ [:حبذف واجزم] السكوف، عن النائب ىذا :[حبَْذفٍ  َواْجزِمْ ]

 أف سبق فيما ناوقل ىنا، الناظم أطلق ألنو النوف، وحذؼ العلة حرؼ حبذؼ يعٍت موضعُت،

 ما اؼبعتل ىو الذي الثاين )النوع حكمو، وعرفنا اآلخر( )صحيح أنواع: ثبلثة اؼبضارع الفعل

 ايء أو )يدعو(، كػ واو أو )ىبشى(، كػ ألف إما العلة(، حروؼ من حرفا المو يعٍت آخره كاف

، يكوف حينئذ )يرمي(، كػ  حرؼ ذؼحب يكوف شيء آبخره يتصل ومل جاـز عليو دخل إذا اعبـز

، حرؼ )مل( زَْيٌد(، ىَبْشَ  )ملَْ  فتقوؿ العلة،  حذؼ وجزمو )مل( بػ ؾبزـو مضارع فعل و)ىبش( جـز

(، )ملَْ  اآلخر، معتل مضارع فعل ألنو األلف( _وىو العلة حرؼ ( يَػْرـِ  حينئذ مكسورة، اؼبيم )يَػْرـِ

( نقوؿ:  أف على دليل ةكسر  وىذه العلة، حرؼ حذؼ وجزمو )مل( بػ ؾبزـو مضارع فعل )يـر

 َواْجزِمْ ] ... )مل( وكذلك اآلخر، معتل ألنو العلة حرؼ حبذؼ جـز )مل( الياء، ىو احملذوؼ

 اْعِتاَلالَ  اْكَتَسى َما] النوف، وحذؼ العلة حرؼ حبذؼ وكذلك نوف، حذؼ أي :[حبَْذفٍ 

 اؼبوضعُت: )احذؼ لوقو  يف قدران واحد موضع يف بينهما صبع ؼبا :[اأَلفْ َعاالَ  َواخلَْمَسةَ  آِخُرهُ 

    مىت؟ العلة، حرؼ حذؼ ىو للجـز اؼبضارع الفعل من وبذؼ فالذي والنوف(، العلة حرؼ

 اكتسى مضارع فعل أي اؼبضارع، ابلفعل فسره مضارع، فعل أي ما ،[اْعِتاَلالَ  اْكَتَسى َما]

 حرؼ ٍتيع :[اعتالال] ماذا؟ لبس لبس، يعٍت: كسي، يعٍت الكساء، من :]اكتسى[ اعتبلال،

 يكوف قد العلة حرؼ ألف علة، حرؼ آخره يعٍت ]آخره[ ايًء، أو واوا أو ألفا يكوف أف إما علة،

 واخلمسة] األخَت، العلة حرؼ ىنا واؼبراد األخَت، يكوف وقد الثاين يف يكوف وقد األوؿ يف
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 اخلمسة حبَْذفٍ  اْجزِمْ ] ،[ةَ َواخلَْمسَ  آِخُرهُ  اْعِتاَلالَ  اْكَتَسى َما حبَْذفٍ  اْجزِمْ ] يعٍت: :[األفعااَل 

 السكوف، عن نيابة النوف حبذؼ ذبـز اػبمسة األمثلة حينئذ لئلطبلؽ، ىذه األلف و [األفعااَل 

 نصبها يكوف النوف بثبات ترفع اليت اػبمسة األمثلة إذف )تفعلوف(، أصلها تَػْفَعُلوا{ ملمْ  }فَِإف

 )مل(، بػ ؾبزـو مضارع فعل )تفعلوا( ،وقلب جـز حرؼ )مل( مل(: )فإف النوف، حبذؼ وجزمها

 األمثلة من كاف وما اػبمسة، األمثلة من ألنو النوف؟ حبذؼ جـز ؼباذا النوف، حذؼ وجزمو

  النوف. حبذؼ وهبـز وينصب النوف بثبات يرفع اػبمسة
 

 اؼبضارع، ابلفعل متعلق كلو واعبـز واغبذؼ(، )السكوف، عبلمتاف: لو اعبـز اػببلصة إذف

 هبـز األوؿ: النوع اػبمسة(، األمثلة اآلخر، معتل اآلخر، )صحيح أقساـ: ثبلثة اؼبضارع والفعل

 اؼبعتل اؼبضارع الفعل الثاين: النوع مقدر، ىذا قلنا المِذي(: َيُكنِ  )ملَْ  اؼبقدر، أو الظاىر ابلسكوف

  النوف. حبذؼ هبـز اػبمسة األمثلة الثالث: النوع العلة، حرؼ حبذؼ هبـز اآلخر
  أصبعُت. وصحبو آلو وعلى دمحم، نبينا على وسلممَ  هللا وَصلمى أعلم، وهللا
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 حرؼ _آخرىا منصوبة بعدىا اليت الكلمة فهل نوف حرؼ آخرىا كلمة أي رأيت  إذا

  مطلقا؟ وليس حاالت يف منصوبة تكوف أهنا أـ منصواب؟ يكوف بعدىا فالذي نوف_
  واضح. غَت السؤاؿ

 

  الكسرة؟ عبلمات اػبفض بلماتبع يعٍت ىل الناظم
 االصطبلحات تركنا نعم ـبصوص، تغيَت ىنا بو مراد اػبفض اػبفض، عبلمات قاؿ إذا

 اػبفض إذف  عنها، انب وما الكسرة عبلمتو ـبصوص تغيَت فيها، قليلة الفائدة ألف عمدا ىذه
 الضمة عبلمتو صوصـب تغيَت الرفع يف تقوؿ وكذلك النائبة، والعبلمة األصلية العبلمة فيو دخل
 عكس، وال رفع ضمة كل مرادفا، ليس ابلضمة، خاصا ليس الرفع إذف عنها، انب وما

 النوف بضمة، وليس رفع األلف بضمة، وليس رفع الواو ألف عكس، وال رفع ضمة كل صحيح؟
 كيف وفاعل، فعل )رأيُت( زيًدا(، )رأيتُ  فيها، النائب إدخاؿ من البد إذف بضمة، وليس رفع

  ضربُت(. )ضرب، مثل اجتمع، )رأيت( فعل، )رأى( اجتمع، )رأيت(؟ يف وفاعل فعل عهبتم
 

 اسم )الذي( دبعٌت [يَ ْنَصِرفْ  الَ  َما ُكل   ِبَفْتحٍ  َواْخِفضْ ] الشطر: ىذا يف اليت )ما( ىل

 )إذا مثل ليس تكسَت، وصبع دبفرد فسرانه ولذلك موصوؿ، اسم )الذي( دبعٌت نعم، موصوؿ؟

 وصبع اؼبفرد االسم ينصرؼ ال الذي ىو، ما ينصرؼ(، ال الذي )كل )كلما( عٍتي انصرؼ( ما

 تفسَته، من البد مبهم، معناه يعٍت اؼببهمات، من اؼبوصوالت أف سيأيت كما ولذلك التكسَت،

 ؾبهولوف، ىؤالء؟ من الذين( جاء الذي، )جاء قلت إذا الّصلة، ِبملة إال معناه يتم ال ولذلك

  آخره(. إىل .... أبوه، مات أو وه،أب قاـ الذي )جاء
 

  ومفاعيل؟ فعل يف الواحدة العلة مقامهما تقـو اليت العلتاف ماىي
  ىنا. لبتصر كبن الشرح، إىل ترجع ىذا، طويل درس قلنا ىذا

 

  ينصرؼ؟ ال ما فيو ذكرت الذي البيت أعد فضبل
 ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل.  - -اصبع و زف عادال أنث دبعرفة

  

 نبينا على وَسلممَ  هللاُ  وَصلمى أعلم، وهللا الصرؼ. من اؼبمنوع تعرؼ ىذا حفظت إذا
 أصبعُت.  وصحبو آلو وعلى ؿبمٍد،
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
اغبمد هلل رب العاؼبُت، والصبلة والسبلـ على نبينا دمحم، وعلى آلو وصحبو أصبعُت، أما 

 بعد:
أي ىذا ابب معرفة  [:ُب ِقْسَمِة األفْ َعاِل َوأْحَكاِمَهاابَ ]قاؿ الناظم _رضبو هللا تعاىل_: 

أي أحكاـ ىذه األفعاؿ من [: وأحكامها]أقساـ أو قسمة األفعاؿ، يعٍت مطلق الفعل، 
حيث اإلعراب والبناء، ما ىو الفعل اؼبعرب؟ وما ىو الفعل اؼببٍت؟ واؼبعرب على أي شيء 

مر معنا = يف االصطبلح: "كلمة دلت على يعرب؟ واؼببٍت على أي شيء يبٌت؟ والفعل كما 
معٌت يف نفسها واقًتنت أبحد األزمنة الثبلثة" _اليت ىي اؼباضي واغباؿ واالستقباؿ_، 
"كلمة" من جنس، دخل فيها أنواع الكلمة الثبلثة، "دلت على معٌت يف نفسها" خرج 

سم والفعل يدالف اغبرؼ؛ ألنو يدؿ على معٌت يف غَته، واشًتؾ معو االسم؛ ألف كبل من اال
على معٌت يف أنفسهما، يعٍت دوف ضميمة كلمة أخرى، ويفًتقاف يف كوف الفعل اقًتف بو 
أحد األزمنة الثبلثة، قولو: "واقًتف أبحد األزمنة الثبلثة" ىذا فاصل أخرج بو االسم؛ ألف 

الفعل ينقسم  االسم ال يقًتف ابلزمن اؼبعُت، فحينئذ بقولنا: "أبحد األزمنة الثبلثة" علمنا أف
ابعتبار األزمنة إىل ثبلثة أقساـ: إما أف يكوف فعبل ماضيا، وإما أف يكوف فعبل مضارعا، وإما 

، وىي من [وىي ثالثة]أف يكوف فعل أمر _وىو الذي يدؿ على اؼبستقبل_ ولذلك قاؿ: 
حيث الزماف؛ ألف الزماف إما ماٍض وإما حاؿ وإما مستقبل؛ ألف العربة ابلتحدث 

م_، فالذي ىبرب عن حدث ما = اغبدث ىذا إما أف يكوف وقع قبل زمن التكلم، _ابلتكل
 أو يقع يف أثناء زمن التكلم، أو سيقع بعد زمن التكلم. 

ويكوف ؿبصورا يف ىذه األنواع الثبلثة، فإف كاف اغبدث واقعا قبل زمن التكلم فهو الفعل 
وإف كاف يقع يف الزمن اؼبستقبل  اؼباضي، وإف كاف يقع يف حاؿ التكلم فهو الفعل اؼبضارع،

 فاألصل فيو أنو يكوف فعل أمر. 
 ثبلثة زماهنا حيث من وىي الزماف ابعتبار و التثليث ىنا ؽبا رابع ال أي ثَػبلَثَةٌ  َوْىػيَ  إذف:

 والتتبع.  االستقراء ىو والدليل ؽبا، ال رابع

 ُمَضػارٌِع َعبلَ َوِفْعػُل  أَْمػٍر وَ  َوْىػَي ثَػبلَثٌَة ُمِضػيٌّ َقْد َخبلَ 
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ىذا بدؿ مفصل من ؾبمل،  [:مضي] صبع يف ىذا البيت ثبلثة أقساـ _ىي للفعل_
 :ىذا ؾبمل فيو إهباـ، ماىي ىذه الثبلثة؟ قاؿ [ثالثة]_إعرابو_ بدؿ مفصل من ؾبمل؛ ألف 

 [ُمِض ي  ]إذف بدؿ مفصل من ؾبمل، ويصح أف يكوف خربا ؼببتدأ ؿبذوؼ، أوؽبا  [:ُمِض ي  ]
: ومعٌت مضيو أنو وقع وانقطع، ىذا ىو األصل، ولذلك [ُمِض ي  ] ز ىذا، واألوؿ أوىل،هبو 

نقوؿ: اؼباضي: "ما دّؿ على حدث وقع يف الزماف الذي قبل زماف التكلم" ىذا ىو الفعل 
ولذلك ظبي ماضيا،  اؼباضي،"ما دّؿ على حدث وقع يف الزماف الذي قبل زماف التكلم"،

العبلمة  نقطع، وعبلمتو _كما سبق_ قبولو اتء التأنيث الساكنة،ومعٌت مضيو أنو وقع وا
  .اػباصة بو اليت ال يشركها معو غَته ىو قبولو اتء التأنيث الساكنة

 لعلة بو أشار التتميم، ابب من وىذا ماٍض، فعل :[خال]و للتحقيق، [قد] :[َخالَ  َقدْ ]
 قد التكلم زمن ابعتبار معناه أف دبعٌت خبل، ألنو ماضيا؟ ظبي ؼباذا اؼباضي، الفعل تسمية
ـَ(= ) زيٌد( قاـَ : )مثبل قلت وإذا وانقطع، انقضى  وقع حدث على دؿ ماضٍ  فعل ىذا قا

 بعضهم موجودا؟ زاؿ ما التكلم زمن إىل أو انقطع؟ أبنو عليو كبكم ىل التكلم، زمن قبل
 ث ووقع _حصل اضياؼب ابلزمن انتهى قد زيد قياـ أف دبا انقطع، أنو والصحيح ىذا يف ينازع
 التكلم حالة معناه ؼبضي ماضيا، تسميتو علة ىذه [َخالَ  َقدْ ]قالوا:  ولذلك وانقطع_، انتهى

 والفعل األوؿ النوع ىذا ماضيا، ظبي الزماف اؼبستفاد، ولذلك ابعتبار يعٍت الوضع حبسب
 .سبق فيما وعبلمتو حقيقتو وعرفنا اؼباضي،

مضاؼ ومضاؼ إليو، و ىذا يقاؿ فيو: إنو من إضافة الداؿ  [فعل أمر]: [َوِفْع ُل  َأْم رٍ ]
 فعل]للمدلوؿ، يعٍت فعل يدؿ على األمر، واؼبراد ابألمر ىنا الطلب، يدؿ على الطلب، 

إبضافة الداؿ إىل اؼبدلوؿ، وحقيقتو: "ما دؿ على حدث يطلب حصولو بعد زماف  [أمر
كوف معدوما، )قم( ىذا فعل أمر، التكلم"، "حدث يطلب حصولو بعد زماف التكلم"، يعٍت ي

دؿ على ماذا؟ على الطلب، طلب ماذا؟ طلب إيقاع القياـ يف الزمن اؼبستقبل، ىذا ىو 
ىذا فعل أمر أو ال؟ فعل أمر، ىل ىو مثل  )اتق(، }اَي أيػَُّها النميبُّ اتمِق هللَا{األصل والغالب، 
على أي شيء؟ نقوؿ دؿ على  ()اتقالتقوى حاصلة، إذف ماذا دؿ  )اتق()قم(؟ قطعا ال، 

 مداومة التقوى، إذف فعل األمر يدؿ على شيء، ىذا اػببلصة، يدلك على  شيئُت: 
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 منو طلبت )قم( فقاـ، يقم مل )قم( أوال(، )ىذا يكن مل ما إيقاع أو يكن مل ما وجود
 معدومة، اؼبداومة إذف اؼبداومة، وتطلب الشيء وقع يعٍت حصل، ما دواـ القياـ، أو

، ىو )افْػَعْل( بصيغة طلوبواؼب  وىي اؼبداومة أو كاف ث يكن مل اغبدث كاف سواء اؼبعدـو
 التقوى ليس ربصيل اؼبداومة، إهباد ىنا بو اؼبأمور هللا{ اتق}: فقولو اغبدث، ليس معدومة

 ما حصوؿ ]أوال[: شيئُت: على تدؿ )افْػَعْل( صيغة داللة نقوؿ: حينئذ قطعا، حاصلة ألهنا
، ءشي وبصل، مل  أو اكتب، أو ُكْل، أو )قم، فقلت طلبتو ث معدـو نفسو اغبدث معدـو

، فاألصل ذلك( كبو أو اشرب،  )ُكْل( )ُكْل(، تقوؿ: الناس ولذلك موجود، أنو أو معدـو
ـْ، يعٍت هللا( )اتق كذلك األْكَل، اِصلوَ  أو َعَلى ـْ دُ  يعٍت أيكل، وىو  ىذه على وداـو )ُد

 ما إذف اإليباف، حصل يعٍت أوال، ابإليباف َفُهموصَ  آِمُنوا{ آَمُنوا ِذينَ الم  أيػَُّها }ايَ  التقوى(،
  .اإليباف على وموااد أي )آِمُنوا( قولو من الفائدة
 اغبدث يكوف أو يكن، مل الذي اغبدث إيقاع طلب إما طلب، على يدؿ األمر فعل إذف

، ألف منهما وكل ابؼبداومة، ويطالب وقع قد  مل معدومة وىي اؼبستقبل يف اؼبداومة معدـو
 التكلم".  زماف بعد حصولو يطلب حدث على دؿّ  "ما تقع،
ارتفع،  : يعٍت[َع الَ ]مضارع،  فعل : يعٍت[َوُمَض ارِعٌ ]الثالث، قلنا فعل أمٍر،  [:ومضارع]
ماٍض،  ثبلثة: )فعل األفعاؿ ألف األمر، وفعل اؼباضي ونبا أخويو على ارتفع ماذا؟ على ارتفع
 مبٍت، أنو والصحيح خبلؼ فيو األمر وفعل ابإلصباع، اؼباضي مبنياف، وكبلنبا أمر( فعل

 فيو األصل نقوؿ حينئذ ما، لعلة األصل فيو انقلب اإلعراب، فيو األصل مضارع( وفعل)
 األمر، وفعل اؼباضي أخويو على وارتفع وَشُرؼَ  عبل اإلعراب فيو األصل كاف فلما اإلعراب،

 وىي اؼبضارعة من مضارعا، ظبي ولذلك االسم، شابو ألنو معراب نووكو  معراب، لكونو ؼباذا؟
 يفصل أف أراد ث ومضارعأ أمر وفعل والتتبع، مضي ابالستقراء ثبلثة وىي إذف اؼبشاهبة،
 األصل على جاء ألنو األصل، ألنو بو وبدأ الفصيحة، فاء الفاء كل، ]فاؼباض[: أحكاـ

 ال األصل على جاء وما مبٍت، أنو الفعل يف واألصل معرب، أنو االسم يف األصل البناء، وىو
 دبعرب، ليس و مبٍت، ىو البناء؟ حيث من حكمو ما األصل، فاؼباضي ىو ىذا عنو، يسأؿ
 قاؿ:  ماذا؟ على يبٌت لكن
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ػاِض َمْفُتوُح اأَلِخَِت أََبَدا
َ
 --------------- فَاؼب

 

ر الكلم إعرااب وبناء"، إذف عرفنا أف علم النحو: "علم أبصوؿ يعرؼ هبا أحواؿ أواخ
متعلق اإلعراب آخر الكلم، يعٍت ؿبل ظهور حركة اإلعراب آخر الكلم، وؿبل ظهور حركة 

: ملَ قاؿ األخَت؟ ألنو ؿبل ظهور [فاملاض مفتوح األخري]البناء كذلك آخر الكلم، إذف 
َب( أين ظهرت حركة البناء، )قاـ( الفتحة أين ظهرت؟ ليست يف األوؿ وال يف الثاين، )َضرَ 

الفتحة؟ ليست يف األوؿ وال يف الثاين وإمبا تكوف حركة البناء ظاىرة يف آخر الكلمة، 
: يعٍت مطلقا بدوف استثناء، أي مبٍت على فتح آخره، ث ىذا الفتح قد [مفتوح األخري أبدا]

 يكوف ظاىرا وقد يكوف مقدرا. 
 إذف علمنا من ىذا الشطر أمرين: 

 .  األوؿ: أف اؼباضي مبٍت
أنو مبٍت على الفتح، وأطلق الناظم دبعٌت أنو مل يستثِن حالة من اغباالت، فكلما : اثنيا

وجد الفعل اؼباضي فاحكم عليو أبنو مبٍت على الفتح، إف أمكن النطق ابلفتح فهو الظاىر، 
: فتحا ظاىرا، [املاض مفتوح األخري]وإف مل يبكن فقدره، ىذه ىي القاعدة، حينئذ نقوؿ: 

ح الظاىر إمبا يكوف مىت؟ إذا كاف اؼباضي صحيح اآلخر، دبعٌت أف اغبرؼ الذي ىو والفت
آخر الكلمة وؿبل ظهور حركة البناء يكوف صحيحا، وعرفنا أف الصحيح يقابلو اؼبعتل، إذف 
الصحيح الذي ليس آخره حرفا من حروؼ العلة الثبلثة، لكن سيستثٌت منو _كما أييت_ 

وال ضمَت رفع متحرؾ، وكذلك بكل ما كاف آخره واوا أو ايء"،  "ومل يتصل بو واو اعبماعة،
)َضَرَب( نقوؿ ىذا مبٍت  إذف البد من ىذه القيود العدمية، دبعٌت أف يكوف صحيح اآلخر،

َضَرَب( فعل ماٍض مبٍت على الفتح، ملَ بٍت على ) َضرَب زيٌد َعْمرًا(،) على الفتح الظاىر،
بٍت؟ ألنو فعل، والفعل األصل فيو أنو مبٍت، ملَ بٍت على  الفتح؟ ألنو فعل ماٍض _قبل_ ملَِ 

ومل  ؼبا كانت اغبركة اليت ىي الفتحة ظاىرة تقوؿ ألنو صحيح اآلخر الفتح؟ ألنو فعل ماٍض،
تتصل بو واو اعبماعة؛ فلم نقل )َضَربُوا( ابلواو، إمبا قلنا )َضَرَب(، إذف صحيح اآلخر، ومل 

َضَرْبَن(، النسوة )َضَرْبَن( ) ل بو ضمَت رفع متحرؾ )َضَرْبُت(،يتصل بو واو اعبماعة، ومل يتص
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مل يتصل بو ال ضمَت متحرؾ وال نوف اإلانث، إذف صحيح اآلخر، خرج بو اؼبعتل، لكن 
ليس كل اؼبعتل وإمبا خرج ما كاف ـبتوما أبلف، وأما ما كاف ـبتوما ابلواو والياء فتظهر فيو 

)صحيح اآلخر، مل يتصل بو واو اعبماعة، وال ضمَت رفع  الفتحة، إذف البد من ىذه القيود،
متحرؾ، وكذلك ماكاف ـبتوما بواو أو ايء(، فحينئذ يبٌت على الفتح الظاىر، ولذلك نقوؿ 

َرِضَي( ىي فعل ماٍض، وظهرت عليو الفتحة مع كونو ) ،َلَقْد َرِضَي هللُا{} )َرِضَي هللاُ(
َوَعَصى }، حة ما كاف ـبتوما ابأللف  فحسب فقطمعتبل، وإمبا اؼبعتل الذي تقدر فيو الفت

ـُ رَبمُو{ َوَعَصى( فعل ماٍض، حينئذ نقوؿ تقدر فيو الفتحة، وما عدا ذلك فيبقى على ) ،آَد
 يبٌت على الفتح الظاىر. : األصل، إذف هبذه القيود نقوؿ

وإذا نظران ابعتبار الفاعل _وىو نظر حسن_ نقوؿ الفتح الظاىر يكوف يف ثبلثة 
 :  واضعم

 اآلخر، صحيح أنو ابؼبقابل تقييده وسيأيت ظاىرا، اظبا فاعلو يكوف أف: األوؿ اؼبوضع -
  .ظاىر اسم فاعلو إذف ماٍض، فعل و)ضرَب( فاعل، ىذا زيٌد(، )َزْيٌد( )َضَربَ  كبو ماذا؟ كبو

 )ُضِرَب( ىو، ِرَب(ضُ  )زَْيدٌ  مستًتا _قدر_، ضمَتا فاعلو يكوف أف الثاين: اؼبوضع -
  .ىو

َراَب ضَ  الزمْيَدافِ ) االثنُت_، ألف _يعٍت تثنية ألف فاعلو يكوف أف الثالث: اؼبوضع -
 قوؿ وىو الصحيح ىذا الظاىر، الفتح على مبٍت ماضٍ  فعل ىذا ؿو نق َضَراَب() َعْمرًا(،

  .ظاىر وىو بناء، فتح ىذه األلف قبل ىي اليت الفتحة إذف فاعل، ىذه واأللف اعبماىَت،
 يكوف اؼبقدر أف وىو ابؼبقابل يضبط الظاىر، فتح على مبنيا يكوف الثبلثة واضعاؼب ىذه

 : مواضع أربعة يف
 معتل أف يكوف الفعل ماضيا ابأللف، اآلخر معتل الفعل يكوف أف: األوؿ اؼبوضع -

 أو كػ )َرِضَي(، ابلياء ـبتوما كاف ما وأما فقط، األلف لكنو علة، حرؼ آخره يعٍت اآلخر،
 الفتحة، فيو تظهر وسرو(، )بدو، مثل واواي كاف ما يعٍت اغبركة، فيو تظهر )بدو( ػك الواو
 ابأللف، معتبل يكوف أف إذف الفتحة، فيها تظهر ىذه َرِضَي، وَشِقَي( نقوؿػ )ك كاف وما

ـُ  َوَعَصى} زَْيٌد(، )َرَمى ماذا؟ مثل ظاىرا، اظبا فاعلو ويكوف  مبٍت ماضٍ  فعل َرَمى() بمُو{،رَ  آَد
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  ابأللف.  معتبل لكونو ؼباذا؟ مقدر، ىنا الفتح لكن الفتح، وبناؤه األصل، لىع
زيٌد َرَمى(، ) الثاين: أف يكوف معتبل ابأللف كذلك مع كوف فاعلو ضمَتا مستًتا،  -

  .ىو
 مبٍت ماضٍ  فعل َضَربُوا() َربُوا(،ضَ  الزمْيُدوفَ ) اعبماعة، واو فاعلو يكوف أف الثالث:  -
 ال الواو ألف الضمة وىي اؼبناسبة، حبركة احملل اشتغاؿ ظهوره من منع قدر،اؼب الفتح على

 )َضَربُوا(.  مضموما، يكوف أف إال قبلها ما يناسبها
 )ضرْبتُ  النسوة، ونوف الفاعل كتاء متحركا، رفع ضمَت فاعلو يكوف الرابع: أف اؼبوضع -

 بسكوف ليس عارض، لسكوفا ىذا سكوف، عليو؟ ماذا الفاعل آخر ىنا الباء زيًدا( إذف
 فعل )َضَرَب( نقوؿ )ضرْبُت( األصل، على الفتحة نقدر حينئذ عارض، ىو بل انصب
 بو جيء الذي العارض ابلسكوف احملل اشتغاؿ ظهوره من منع اؼبقدر الفتح على مبٍت ماضٍ 

 نقوؿ فحينئذ تعليم_ الواحدة، _ىذا الكلمة فيما ىو يف  متحركات لدفع توايل أربع
 الفتح، إال عندان ليس إذف مقدر، والفتح ابلفتح، األصل على مبٍت ماضٍ  فعل ىذا ُت()ضربْ 
 لو اؼباضي الفعل أبف اؼبتأخرين عند اشتهر وإف الصحيح، ىو وىذا مقدر، وإما ظاىر فإما

 الضم على أصليا بناءً  يبٌت أف وإما اؼبقدر، أو الظاىر الفتح على يبٌت أف حاالت: إما ثبلث
 على مبنيا يكوف أف وإما الضم، على مبٍت فهو كػ )َضَربُوا( اعبماعة واو بو صلتات إذا وذلك

 النحاة عند اؼبشهور ىذا النسوة، نوف أو رفع بضمَت اتصل إذا وذلك كػ )ضرْبُت(، السكوف
فقاؿ:  ىنا، الناظم أطلق ولذلك األوؿ، التحقيق، الصواب ىو خبلؼ وىو اؼبتأخرين،

 كاف ال، وسواء أـ شيء بو اتصل سواء أحوالو صبيع يف : يعٍت[ِخرِي أََبَداَمْفُتوُح األَ  ملَ اضِ فَا]
 حكم ىذا مطلقا، الفتح على مبنيا يكوف حينئذ سداسيا، أو طباسيا أو رابعيا أو ثبلثيا
 اؼباضي.  الفعل

 اْرَتَدى البَػْعضِ  َلَدى اِبعبَْزـِ  َواأَلْمرُ  ----------------
 
تشبيو_،  _فيو الرداء لبس أي ماٍض، فعل ىذا :[تدىار ]مبتدأ،  ىذا :[واألمر]

( ابرتدى، )ارتدى متعلق وؾبرور جار [اِبجلَْزمِ ] ،  لبس يعٍت ابعبـز  عند، : دبعٌت[َلَدى]اعبـز
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 القياس، خبلؼ يعٍت قبيح، وىو )بعض( على أؿْ  العظماء، وأدخل بعض : يعٍت[البَ ْعضِ ]
 البتة، أؿْ  عليو تدخل ال لئلضافة مبلزما كاف وما لئلضافة، مبلـز )كّل( مثل )بعض( ألف
 إعراب، ىذا [اجلزم]العلماء، و بعض عند البعض( يعٍت عند ابعبـز ارتدى )واألمر إذف

(، إذف خفض، ث ونصب، أربعة: )رفع، اإلعراب أنواع كذلك؟ أليس ببناء، وليس  جـز
، ىو إذف [ابعبـز ]األمر القوؿ: ىذا على إذف اإلعراب، أنواع من نوع ىذا اعبـز  وإذا ؾبزـو
 ؾبزـو األمر_ _فعل الفعل أف الكوفيُت مذىب وىو دببٍت، وليس معرب فهو ؾبزوما كاف
 أنو والصحيح اؼبشهور، خبلؼ وىو مضارعو، بو هبـز ما على ؾبزـو أو مضارعو، هبـز كما

 أربعة:  أحواؿ لو و مبٍت األمر فعل أف الراجح واؼبذىب مبٍت،
 إذا فيما وذلك السكوف، على وبناؤه مبنيا يكوف أف السكوف، على البناء األوؿ:  -

 مبٍت أمر فعل ىذا )اضرْب( نقوؿ: اْضِرْب() االثنُت، ألف بو يتصل ومل اآلخر صحيح كاف
 ومل اآلخر صحيح ألنو السكوف؟ على بٍت ؼباذا السكوف، على وبناءه _الصحيح_ على

  .آخر إىل حكمو انتقل حينئذ ثنُتاال ألف بو اتصلت إذا ألنو االثنُت، ألف بو يتصل
 اػبفيفة، أو الثقيلة التوكيد نوف بو اتصلت إذا وذلك الفتح، على الثاين: البناء -

 نقوؿ )اضرَبْن( )َبْن( حينئذ مفتوح، ىنا الفعل آخر َزْيُد(، )اضرَبْن( ايَ  )اْضرَِبنْ  )اْضرَِبْن(،
 السكوف على مبٍت أنو يرى وبعضهم ة،الثقيل التوكيد بنوف التصالو ؼباذا؟ الفتح، على مبٍت

 اؼبقدر. 
 )اخَش، ماذا؟ مثل اآلخر، معتل كاف إذا وذلك العلة، حرؼ حذؼ على البناء :الثالث- 

،  اي اخشَ ) العلة، حرؼ حذؼ على ومبنية أمر أفعاؿ ىي أفعاؿ الثبلثة ىذه نقوؿ: ادُع(، ارـِ
 ىبشى( ) جـز إذا مضارعو ألف  ،العلة حرؼ حذؼ على وبناؤه مبٍت أمر فعل اخَش() زيد(،

 حينئذ مضارع، الفعل )يدعو( األصل نقوؿ )ادُع( كذلك  العلة، حرؼ حبذؼ دباذا؟ هبـز
 حذؼ على يبٌت األمر فعل كذلك العلة، حرؼ حبذؼ دباذا؟ هبـز )يدعو( اؼبضارع الفعل
(. يف وكذلك الراجح،  وىو العلة، حرؼ   )ارـِ
 أو اعبماعة واو أو االثنُت ألف بو اتصلت إذا وذلك  ف،النو  حذؼ على الرابع: البناء -

 ما على مبٍت األمر الدخن، من شيء فيها عندىم العامة القاعدة اؼبخاطبة، يعٍت اؼبؤنثة ايء
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 ىذا يف تنظر مضارعو، يعٍت بو هبـز ما على مبٍت معراب، األمر كاف لو مضارعو، بو هبـز
 الذي ىو اعبواب: دباذا؟ جازما، هبـز حرفا عليو تدخل ث اؼبضارع إىل ترده )اخَش( األمر،
: [َواأَلْمُر اِبجلَْزِم َلَدى البَ ْعِض اْرَتَدى]الدخن،  من شيء فيها لكن األمر، لفعل بناء يكوف
 ث )لَِتْضِرْب( أصلو فػ )اضرْب( مضارع، فعل من مقتطع ألنو الكوفيُت عند ؾبزـو ىو إذف

 ابلساكن االبتداء يبكن وال ساكنة، الضاد بقيت ث ىم،عند تعليل على والتاء البّلـ، حذفت
 كل على )لِتَػْفَعْل( أصلو )افْػَعْل( نتيجة، صار )ِاْضِرْب( ابلكسر وحركت الوصل هبمزة فجيء

 وجزمو ؾبزـو أمر فعل ىذا )اضرْب( قوؽبم أف مرجوح مذىب أنو ودليل مرجوح، مذىب ىذا
 فيو، الضعف وجو وىذا احملذوفة_، األمر _الـ البّلـ تلك قالوا فيو؟ ما العامل السكوف،

 جر حرؼ ىذا كاف سواء حرؼ ىو حيث من اغبرؼ ألف __لبلستطراد ؼباذا؟ ألف اغبرؼ
 ألف ضعيف؛ وىو بو ملفوظ فهو بو، ملفوظا كاف لو ضعيف عملو جـز أو نصب أو

 ابألفعاؿ، بوش فيها اليت لؤلظباء ث لؤلفعاؿ، يكوف إمبا تعمل، العمل ال اغبروؼ أف األصل
 إف مثل استثٍت، ما إال البتة ابألفعاؿ شبو فيها اغبروؼ فليس وأما

 ضعيف، إعماؽبا هبا لفظ لو األمر الـ نقوؿ: حينئذ ذلك، وكبو [.....ٗٔ:ٕٗ:ٓٓ.....]
  وأحرى. أوىل ابب فمن حذفت؟!! إذا فكيف
وز الوجهاف_، _هب  )أنيت، أنيت، فاْدرِِه( زوائد[: إحدى صدره يف الذي اؼبضارع ]ث
 يزيد أف اؼبضارع، أراد الفعل يعٍت اؼبضارع الذكري للًتتيب ث أوىل، ىذا أنيت( )أنيت،
 وسوؼ( )السُت وىي خاصة عبلمتُت، عبلمة أو عبلمة ذكر سبق سبق، ما ما على عبلمة

 أحد أولو من عليو يزاد أنو دبعٌت )أنيت( وىي العبلمة زاد ىنا )قد(، وىي مشًتكة وعبلمة
 ]ث مضارع، فعل ىذا نقوؿ حينئذ التاء، أو الياء أو النوف أو )أنيت(، اؽبمزة وؼحر 

 ]الذي بعده"، ما أو التكلم زماف يف يقع حدث على دؿ "ما حقيقتو: أو وحّده اؼبضارع[:
 منها، ]إحدى واحد وإمبا كلها _ليس إحدى بو ينطق ما أوؿ يف أولو، يف يعٍت صدره[: يف

 عاطفة ]فَاْدرِِه[: فاء أدركت، دبعٌت ]أنيت[: أو بعدت، يعٍت أنيت[:] زائدة، صبع زوائد[:
 مضارعا فعبل الفعل كوف عبلمات من إذف التتميم، ابب من فاعلمو، يعٍت و]ادرِه[: زائدة،

 إذف والتاء، والنوف والياء اؽبمزة وىي )أنيت( قولك يف اجملموعة الزوائد أحد أولو يف يوجد أف
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 إحدى أولو يف مضارع فعل أصلية، )أَكَل( اغبروؼ ىذه كانت ذاإ ما هبا خرج ]زوائد[
 زائدة، اؽبمزة تكوف أف ىنا والشرط أصلية، اؽبمزة ىذه نقوؿ اؽبمزة، فيو إذف )أنيت( حروؼ
 يف )نَػَعَس( زائدة، تكوف أف والشرط أصلية، التاء ىذه نقوؿ التاء، أولو يف )تَػَفَل( أو )َتِفَل(

 إذا حينئذ زائدة، تكوف أف والشرط أصلية، كلها ىذه نقوؿ الياء، أولو يف )يَػَفَع( النوف، أولو
 )وأف القيد: ىذا على يزاد أف ينبغي ماضيا، فعبل بكونو عليو حكمنا الشرط ىذا زبلف
 مذكرا وحده للمتكلم اؽبمزة تكوف فحينئذ معٌت، على تدؿ أهنا دبعٌت معٌت(، ذات تكوف
 زائدة مزةاؽبمضارعا، فعبل صار )أضرب(، مزة، تقوؿاؽب عليو تزيد )ضرب( مؤنثا، أو كاف
 إذف أان، يعٌت )أضرب( اؼبتكلم ىو واؼبعٌت دبعٌت وىي أصلية، وليست )ضرب( أصلو ألف

 نفسو للمعظم أو غَته ومعو للمتكلم النوف تكوف أف النوف مؤنثا، أو مذكرا كاف سواء اؼبتكلم
 مطلقا للغائب الياء تكوف أف اثلثا: نفسو، عظم )نضرب( أشخاص، ومعي )نضرب(
 مذكرا كاف سواء للمخاطب التاء تكوف أف الغائبات رابعا: وكذا صبعا_، أو مثٌت أو _مفردا

 التاء تكتب( )ىي إذف ىي، تكتب( الغائبة، )ىند على داال أو ؾبموعا أو مثٌت أو مؤنثا أو
 إمبا أنيت( أو )أنيت أف اػببلصة إذف تكتباف( )اؽبنداف الغائبتاف أو الغيبة، على دلت ىنا

 أصلية كانت فإف أصلية، ال زائدة تكوف أف األوؿ: بشرطُت: اؼبضارع للفعل عبلمة تكوف
 اؼبعاين من واحدة يعٍت معٌت، على دالة تكوف أف الثاين: ماضيا، الشرط الفعل يكوف حينئذ

  مضارعا. بكونو الفعل على كبكم حينئذ سبق، فيما ذكرانىا اليت
ِصٍب َوَجازِـٍ َكَتْسَعدُ  ْفُع إَذا هُبَرمدُ َوُحْكُمُو الرم   ِمن انم

 
 أنو معنا سبق الرفع، والرفع قاؿ ألنو معرب ىو يعٍت والرفع :[جيرد إذا الرفع وحكمو]
 وجازم انصب من جيرد إذا] قاؿ مىت؟ :[الرفع وحكمو] إذف اإلعراب، أنواع من نوع

 ىو نقوؿ البناء، أو اإلعراب حيث من اؼبضارع الفعل حكم أي :[وحكمو] ،[كتسعد
 وىنا عنها، انب وما الضمة عبلمتو ـبصوص تغيَت الرفع إذف :[الرفع وحكمو] معرب،
 األمثلة من كاف فإف اػبمسة، األمثلة من يكن مل إذا مىت؟ ابلضمة، يرفع اؼبضارع الفعل

 :[بانص من]قيد،  ىذا :[جيرد إذا] النوف، قاؿ ثبوت وىو ابغبرؼ يرفع حينئذ اػبمسة
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 الكاؼ :[تسعد] ]كػ[: كقولك، ،[وجازم] يتقدـ، إمبا الناصب، حاؿ ىذا ألف عليو، تقدـ
ذبعلها  تسعد(، )مثل أو تسعد( )كقولك تكوف فإما حرؼ، وىي الفعل على دخلت ىنا

 يكفي وجاـز انصب من جرد القيد ىذا ىل ؿبذوؼ، مقدر اسم على داخلة حرفية أو اظبية
 وإف القيد، ىذا من البد بناءه(، يوجب فبا شيء بو يتصل ومل) يكفي؟ ىل مرفوعا؟ لكونو
 بو، ينطق الذي يعٍت اللفظي، اإلعراب ىنا التحصيل لكن اؼبراد ابب قيد أنو البعض جعلو
 حينئذ :[كتسعد وجازم انصب من جيرد إذا الرفع وحكمو] لو، نتعرض مل ىذا احمللي وأما

 على ظاىرة فتحة ونصبو بػ )لن( منصوب ارعمض فعل زيٌد(، )يسعَد( يسعدَ  )لن )تسعد(:
 تسعَد(، )لن انصب عليو يتقدـ أف إما ألنو التجريد، ىو ىذا إذف تسعد( )لن أسقط آخره،

، عليو يتقدـ أف وإما ، جاـز عليو تقدـ وإف نصب، انصب عليو تقدـ إف جاـز  أسقط جـز
 أو انصب يتقدمو أف نم الفعل خلو دبعٌت التعري، بو اؼبراد  التجرد صار حينئذ ىذين،
،  معنوي(، العامل وعامل لفظي، )عامل نوعاف: والعامل معنواي، عامبل يسمى وىذا جاـز

 إىل وليس، ومل، )إف، عامل، ىذا الفعل، مثل بو ينطق يعٍت حظ، فيو للساف ما اللفظي
 اؼبعنوي العامل بو، ينطق أنو دبعٌت فيو، حظ لو اللساف لفظية، عوامل كلها ىذه آخره(

 وىذا بو، ينطق ال أنو دبعٌت ،حظ فيو للساف ليس ما أو حظ، فيو للساف ليس ما _عكسو_
 اؼببتدأ ابب يف سيأتينا والثاين عدـ، ألنو التجرد معنا الذي اثنُت، يف ؿبصور الصحيح على
  االبتداء. وىو

 وحكمو] لك قاؿ ؼبا :[اْلُمَضارِعِ  نَ َواِصبِ  اَببُ ] تعاىل_: هللا _رضبو اؼبصنف قاؿ ث
 الناصب، عن ذبرد إذا مرفوعا؟ بكونو عليو كبكم مىت ،[وجازم انصب من جيرد إذا الرفع

 ابب] النواصب، ىذه ماىي لنا يبُت ابب من البد إذف النواصب، يعرؼ ال فالطالب
 أو انصبة، كلمة انصبة، صبع والنواصب النواصب، بياف ابب ىذا أي :[املضارع نواصب

 من ينصب ال ألنو ؼباذا؟ فحسب، الواقع بياف ابب من ىذا ،اؼبضارع انصب لفظ دبعٌت
 فيهما.  للنصب دخل فبل واألمر اؼباضي وأما اؼبضارع، الفعل إال األفعاؿ

ـِ  وََكيْ  ِإَذفْ  َوَلنْ  أِبَفْ  َوَنْصػُبوُ  ـِ  َكيْ  َواَل  ُأَخيْ  ايَ  اعُبُحودِ  اَل
 أَْو ُرزِْقَت اللُّػْطَفا َوالػَواِو ثُػمم  َكَذاَؾ َحىتم َواعبَػَواُب اِبلَفا
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: النواصب، نواصب فعل اؼبضارع [ِبن ولن إذن وكي]: أي الفعل اؼبضارع، [ونصبو]
  على نوعُت:

 وما ،[وكي إذن ولن أن] األوؿ: الشطر يف اجملموعة وىي أربعة: وىو بنفسو، ينصب ما  -
 والم كي، الم] وىي وىل:األ األربعة ماعدا وىي اآلتية، اؼبذكورات بعد مضمرة [أن] ػب ينصب

 اؼبراد وإمبا بنفسها انصبة ليست لكنها نواصب، كلها ىذه كذلك، الثاين البيت و ،[اجلحود

 أف وإما اعبواز جهة على يكوف إما اإلضمار ىذا ث مضمرة، بعدىا [أن ] أف على تدؿ أهنا هبا

  الوجوب. جهة على يكوف
 [أن]بعد اؼبضارع الفعل وقع إذا حينئذ باب،ال أـ وىي اؼبصدرية، [أن] يعٍت :[ِبن ونصبو]

 ونصب مصدر حرؼ وىي ،[أن] ػب منصوب أبنو اؼبضارع الفعل على حكمنا اؼبصدرية

 الفعل تنصب ألهنا نصب وحرؼ دبصدر، بعدىا ؼبا تؤوؿ ألهنا مصدر حرؼ واستقباؿ،

 ؼبضارع؟ا الفعل مع تصنع ماذا وسوؼ السُت وسوؼ، السُت مثل ألهنا واستقباؿ اؼبضارع،

 ىُبَفِّفَ  أفْ  هللاُ  }يُرِيدُ  اؼبضارع، الفعل زمن أتخَت على تدؿ أف كذلك زمنو، أتخَت على تدؿ

 كاف وإذا مضارع، فعل ىذا )ىبفَف( واستقباؿ، ونصب مصدر حرؼ أْف( هللا )يريد ،َعْنُكْم{

 لفتحةاب ونصبو منصواب، بكونو اؼبضارع الفعل على حكمنا [أنْ ] عليو ودخلت مضارعا فعبل

 مصدر حرؼ )أف( ،{يل  ْغِفرَ يػَ  أفْ  أْطَمعُ  }َوالمِذي تعاىل: قولو كذلك ىنا، آخره على الظاىرة

 ىذا )يغفر( حينئذ انصبة، وىي )أف( عليو دخلت  مضارع فعل )يغفَر(و  واستقباؿ، ونصب

 مصدر حرؼ )أْف( ،ْذَىُبوا{تَ  أفْ  لَُيْحزِنٍِت  }إيّنِ  آخره، على ظاىرة فتحة ونصبو أبف منصوب

 فعل يكوف حينئذ اػبمسة، األمثلة من ىو إذف )تذىبوف(، أصلها )تذىبوا(و واستقباؿ، ونصب

  )أف(. ىذا اػبمسة، األمثلة من ألنو النوف حذؼ نصبو وعبلمة أبف منصواب مضارعا
 نفي يعٍت واالستقباؿ، النفي يفيد ابالتفاؽ، ىذا واالستقباؿ، النفي يفيد حرؼ )لن(

 نبػْرََح{، }َلن ،)أْف( مثل واالستقباؿ )َلْن(،  عليو دخلت الذي الفعل عليو ؿد الذي اغبدث

 مادؿ إذف واالستقباؿ، النفي يفيد حرؼ و)لن( )لن(، عليو دخلت انقص مضارع فعل )نربح(

 ػب منصوب انقص مضارع فعل نقوؿ ()نربح حينئذ اؼبستقبل، يف منفي ولكنو منفي )نربح( عليو
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 واستقباؿ، ونصب نفي حرؼ ()لن َك{،لَ  نْؤِمنَ  }َلن آخره، على ىرةظا فتحة ونصبو ،لن()

 اْلربم{، َنالُواتػَ  }َلن آخره، على ظاىرة فتحة ونصبو ،لن() ػب منصوب مضارع فعل )نؤمن(

 حبذؼ يكوف وقد ابلفتحة يكوف قد النصب إذف ىناؾ، تذىب حينئذ ،)تنالوف( أصلها تنالوا()

 ونصب وجزاء جواب حرؼ وىي بنفسو، ينصب الذي ثالثال الناصب ىذا :[إذن] النوف،

  ثبلثة: بشروط إال تنصب ال ولكنها سيبويو عند كذلك
 جواب _حرؼ ألهنا الكبلـ هبا يفتتح أف يعٍت الكبلـ، صدر يف تكوف األوؿ: أف-

 يف تقع ال الكبلـ، أوؿ يف تقع ال أكرمك(، )إذف( )سأزورؾ إذف لك يقوؿ يعٌت جواب_،
 صبلة صدر يف أي الكبلـ، صدر يف تكوف أف الكبلـ ابتداء يف تكوف وإمبا ـ،الكبل أثناء

 اعبواب. 
 اغباؿ على دؿ فإف االستقباؿ، على يدؿ يعٍت مستقببل، بعدىا الفعل يكوف أف الثاين: -

 يكلمك تصدؽ(، )إذف وقلت_ حبديث شخص حدثك _مثبل أنت لو قاؿ لو بعدىا، ما رفع

 ألمر جوااب وقع إمبا الصدؽ ألف ؼباذا؟ ىنا، النصب هبوز ال دؽ(،تص )إذف لو وقلت ما أمر يف

 الزايرة، حصلت إذا مىت؟ إذف أكرمك(، إذف سأزورؾ) قاؿ: لو قبل،اؼبست يف ال اغباؿ يف وقع

 بعدىا. الفعل رفع إذف اآلف، فهو )تصدؽ( وأما اؼبستقبل، يف وىي
 ابلفعل متصلة [إذن] تكوف أف بهب يعٍت القسم، غَت بفاصل بينهما يفصل ال أف اثلثا: -

 هللاِ وَ  )إَذفْ  القسم، ىو اؼبشهور لكن األشياء بعض استثٍت بينهما، الفصل هبوز ال اؼبضارع،
 لكن والفعل، إذف بُت فصل ماذا؟ كونو مع الفعل نصب نرمَي(، وهللا )إذف ْرٍب(،حِبَ  ْرِميَػُهمْ نػَ 

 غَت ىنا الفاصل ألف ؼباذا؟ يصح، ال ()ونرمَيهم إذف ال، القسم ماعدا القسم، ماىو؟ الفاصل

 متصبل، يكوف أف البد أكرمك( )إذف كبو القسم، غَت بفاصل بينهما يفصل أال إذف القسم،

  السابقة. الثبلثة الشروط فيو صدؽ مثاؿ وىذا
 وىي اؼبصدرية، [كي] هبا واؼبراد بنفسو، ينصب الذي واألخَت الرابع اغبرؼ ىو :[كي]

 تكوف وقد بنفسو ينصب حرفا تكوف قد ألهنا مصدرية تكوف اوإمب ونصب، مصدر حرؼ

 ؼباذا؟ يبكن، ال مطلقا، وجـز نصب حرؼ واحدة_ جهة _من اغبرؼ يكوف وال جر، حرؼ

 ىذه قلنا اعبر( )وحبروؼ األفعاؿ، على يدخل وال ابألظباء الختص جر حرؼ كاف لو ألنو
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 [كي] أبف قيل لو حينئذ البتة، اؿاألفع يدخل ال ابألظباء خاصا كاف وما ابألظباء، خاصة
 فبتنع!! ىذا وىبفض، ينصب الواحد العامل لصار = اؼبضارع الفعل هبا نصب ث جر، حرؼ

 تقديرا، أو لفظا التعليل الـ تقدمها إذا وذلك ضابط، ؽبا نقوؿ مصدرية؟ تكوف مىت إذف

 }ِلَكْيبَل  كبو لفظا بلـال عليها دخلت إذا وتنوى، ربذؼ أبف )تقديرا( أو هبا، ينطق أبف )لفظا(

 ولن، )أف، مثل نفسها ىي (،)كيبػ منصوب مضارع فعل )يكوَف( ،يكوف( )لكيبل ،َيُكوَف{

 عليها، البلـ تقدـ مصدرية أهنا على دؿ والذي مصدرية، وىي بنفسها، انصبة ىي وإذف(،

 كبو مقدرة، تكوف أف كذلك جر، حبرؼ وليست مصدرية ىنا )كي( أف على أكدت والبلـ

ُتكَ  قولك كبو ماذا؟  البلـ حذفت ث )لكي( األصل أف تنوي أف بشرط ُتْكرَِمٍِت( َكيْ  )ِجئػْ

ُتكَ  ابتداء الكبلـ كاف فلو نيتها، من البد تنويها، يعٍت ،)كي( بػ اكتفاء  ُتْكرَِمٍِت( َكيْ  )ِجئػْ

 إذف )كي(، بعد وجواب مضمرة )أف( بػ منصوب اؼبضارع والفعل جر، حرؼ )كي( حينئذ

 أو لفظا البلـ تتقدمها مل فإف تقديرا، أو لفظا البلـ يتقدمها أف بشرط مصدرية تكوف ()كي

 ىي تكوف أف يبكن وال وجواب، مضمرة )أف( بػ بعدىا  منصواب الفعل يكوف حينئذ تقديرا

  [.وكي إذن، ولن، أن،] انصبة، بنفسها
   قاؿ: ث
 يف ما ظاىر على ىذا ،[كي]ببلـ ؼبضارعا الفعل ينصب يعٍت  :[اجلُُحودِ  اَلمِ  َكيْ  َواَلمِ ]

 ،[كي] الـ بعد جوازا مضمرة [أن] بػ منصوب أنو والصحيح الكوفيُت، مذىب وىو النظم،
 )كي( ألف )كي( إىل أضيفت _[كي] الـ تسمى التعليل الـ _وىي [كي] الـ أف دبعٌت

 جاء إذا التعليل الـ ذحينئ تعليلية، أتيت والبلـ تعليلية، أتيت )كي( يعٍت التعليل، يف زبلفها

َ } بنفسو البلـ الناصب الكوفيُت مذىب لو؟ الناصب ما منصواب، اؼبضارع فعل بعدىا  لِتُػبَػُتِّ

 البلـ أف الكوفيُت مذىب على لو؟ الناصب ما منصوب، مضارع فعل (تبُت) {،لِلنماسِ 

، البن تبعا الناظم أطلقو ولذلك بنفسها،  وإمبا ةبناصب ليست البلـ أف والصحيح آجرـو

 اعبواز اإلضمار أو التقدير حكم وىنا األصل، ىو ىذا تبُت ألف البلـ، بعد مقدر الناصب

 ألهنا ؼباذا؟ انصبة، تكوف ال ىذه والبلـ يعذب(، )ألف = )ليعذب( اْلُمَناِفِقَُت{، هللاُ  }لِيُػَعذِّبَ 

 _الـ الواحد عاملال يكوف كيف حينئذ َزْيٍد(لِ  )اْلَماؿُ  ذبر، البلـ أف معنا مر ذبر، جارة
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 [:اجلُُحودِ  اَلمِ  َكيْ  َواَلمِ ]  التقدير. من البد حينئذ فبتنع، فبنوع ىذا وتنصب؟ ذبر التعليل_

 يكن( أومل كاف، )ما بػ اؼبسبوقة أهنا وضابطها مطلقا، النفي بو اؼبراد واعبحود اعبحود_ _الـ

 َيُكنِ  }ملَْ  يكن(، ومل كاف، )ما بػ مسبوقة نقوؿ اؼبنفي كوف نقوؿ أف من بدال عليها_، _ينص

 مذىب على لو الناصب ما منصوب، مضارع فعل )يغفر( ،ليغفر( هللا يكن )مل ،ْم{ؽبَُ  لِيَػْغِفرَ  هللاُ 

 مضمرة تكوف قد )أف( ، وجواب مضمرة أف الناصب أف والصحيح نفسها، البلـ الكوفيُت؟

 وىي واحد موضع يف وازاج مضمرة تكوف ىنا ترى ماذا على وجواب، مضمرة تكوف وقد جوازا

 )يغفر( الصحيح على ليغفر( هللا يكن )مل إذف الوجوب، على كلو اآلتى عداىا، وما )كي( الـ

 )مل تقدمها أو سبقها اليت البلـ وىي اعبحود الـ بعد مضمرة )أف( بػ منصوب مضارع فعل

 بدليل اعبحود، الـ تسمى ىنا لبلـا )ليعذهبم( ،ِفيِهْم{ أْنتَ وَ  يُػَعذِّبَػُهمْ لِ  هللاُ  افَ كَ  }َوَما يكن(،

 اليت اعبحود الـ بعد وجواب مضمرة )أف( بػ منصوب مضارع فعل )يعذب( إذف كاف(، وما)

 كاف(. )ما تقدمها
 َعَلْيوِ  نَػبػْرَحَ  }َلن بنفسها، انصبة أهنا األصل صاحب الناظم مذىب على :[َحّت   َكَذاكَ ]

َنا يَػْرِجعَ  َحىتم  َعاِكِفُتَ   الكوفيُت، عند )حىت( بػ منصوب مضارع فعل )يرجع( ،{ُموَسى إلَيػْ

 ما ذبر جر حرؼ )حىت( ألف ؼباذا؟ ،)حىت( بعد وجواب مضمرة )أف( بػ منصوب أنو والصحيح

 )أف( بػ منصواب الفعل يكوف حينئذ بنفسها، انصبة تكوف فبل الفجر{ مطلع }حىت بعدىا،

 مضمرة )أف( تنصبو الذي ستقببل،م يكوف أف الفعل يف ويشًتط ،)حىت( بعد وجواب مضمرة

 الـ مثل ذاؾ، مثل أي حىت[: ]كذاؾ قبلها، ما إىل ابلنسبة مستقببل يكوف أف )حىت( بعد

 ىذا )يرجع( ،إلينا{ يرجع حىت عاكفُت عليو نربح }لن مثالو )حىت(، عليو وماعطف )كي(،

 قد الفعل أف لىع دليل ىي وإمبا )حىت( بػ ليس والنصب (،)حىت عليو ودخلت اؼبستقبل، يف

  الدليل. ذلك بعد مضمرة )أف( أفم  على بعبلمة يكوف ما أشبو ىي يعٌت قبلو، )أف( أضمرت
 اعبواب( يف الواقعتاف والواو )والفاء واألصل مقلوبة العبارة ىذه :[َوال َواوِ  اِبلَفا َواجلَ َوابُ ]

 ىنا اؽبمزة _حذؼ ابلفاء واؼبراد اعبواب، ال والواو الفاء ىو اؼبصنف مذىب على الناصب ألف

 للسببية، تكوف أف الفاء ىذه يف يفًتض الضرورة_ ابب من بعضهم( )قوؿ بعضهم لغة على إما

 أف الفاء يف يشًتط القيدين، ىذين من البد إذف اؼبعية، واو وبعد السببية فاء بعد قاؿ ولذلك
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 الطلب، أو النفي جواب يف وقوعها مع قبلها عما مسببا بعدىا ما يكوف أبف للسببية تكوف

 أو ىذا إما الطلب أو النفي جواب يف وقعت إذا اؼبضارع للفعل انصبة تكوف السببية فاء يعٍت

 جوااب للطلب،  جوااب وقعت إذا مىت؟ اؼبضارع للفعل انصبة تكوف اؼبعية واو وكذلك ذاؾ،

 )ال ،إذف فيموتوا( عليهم يقضى }ال ماذا؟ مثل _الفاء_ ابلسببية فالنفي الطلب، أو للنفي

 ال، النفي جواب يف الفاء وقعت وىنا قبلها، عما مسببا الفاء بعد فما فيموتوا( عليهم يقضى

 السببية بفاء منصوب مضارع فعل )يبوتوا( إذف فيموتوا(، عليهم يقضى )ال النفي تقدمها يعٍت

 فعل ()يبوتوا الصحيح وعلى اػبمسة، األمثلة من ألنو النوف حذؼ ونصبو الناظم، مذىب على

 انفية، ىذه )ما( فتحدثَنا(، أتتينا )ما السببية، فاء بعد وجواب مضمرة أبف منصوب مضارع

 قبل يتعدد أف يبكن ال سبب اإلتياف يعٍت قبلو، عما مسبب أو سبب التحديث يعٌت )فتحدثَنا(

 توقع السببية فاء ىذه إذف فتحدثنا( أتتينا )ما اغبديث، وجود يف سبب إتيانك إذف أييت، أف
 وعلى الناظم، مذىب على هبا منصواب بعدىا اؼبضارع الفعل يكوف فحينئذ النفي  جواب يف

 مذكورة أمور شبانية يشمل فإنو الطلب وأما السببية، فاء بعد وجواب مضمرة أبف الصحيح

ِهمُ  واعرضْ  َوَسلْ  َواْنوَ  َوادْعُ  )ُمرْ  الناظم: قوؿ يف ؾبموعة عندكم، واإلعراب ابألمثلة  نم سبََ  غِبَضِّ
 عنقا سَتي انؽ )اي مثالو: األمر، الطلب، األوؿ، ىذا )األمر( َكُمبَل(، قد النفي كذاؾ ارْجُ وَ 

 االسًتاحة إذف )فنسًتيح(، أمر، فعل ىذا سَتي( انؽ )اي فنسًتوَبا(،  سليماف إىل فسيحا

 ما لب،الط جواب يف وقعت السببية، فاء تسمى الفاء ىذه إذف السَت، على مسببة مىت؟ تكوف

 يكوف اؼبضارع الفعل بعدىا، وما السببية فاء جاءت حينئذ تقدـ، األمر نقوؿ إذف أمر، نوعو؟

 فيو تطغوا }وال تعاىل: كقولو )والنهي(: بعدىا، وجواب الصحيح على مضمرة أبف أو هبا منصواب

 )أف( بػ منصوب مضارع فعل ()وبلم  السببية، فاء الفاء ىذه ()فيحلم  غضيب{، عليكم فيحلم 

 }لوال تعاىل: كقولو )والتحضيض(: النهي، جواب يف لوقوعو السببية فاء بعد وجواب مضمرة

 لوقوع سبب التأخَت إذف ()فأصدؽَ  ربضيض، حرؼ )لوال( ،فأصدَؽ{ قريب أجل إىل أخرتٍت

 مضارع فعل ()فأصدؽَ  ،التحضيض جواب يف وقعت السببية_ _فاء الفاء ىذه إذف الصدقة،

 }اي )والتمٍت(: التحضيض، جواب يف الواقعة السببية فاء بعد وجواب مضمرة )أف( بػ منصوب

 السببية فاء بعد وجواب مضمرة أبف منصوب مضارع فعل )فأفوَز( فأفوَز{، معهم كنت ليتٍت
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 السماوات أسباب األسباب أبلغ }لعلي تعاىل: كقولو )والًتجي(: التمٍت، جواب يف الواقعة

 الفاء )فأطلَع( قبلها، عما مسبب الفاء بعد ما إذف )فأطلَع( ،يالًتج ىذا )لعلي( ،فأطلَع{

 الواقعة السببية فاء بعد وجواب مضمرة أف() ػب منصوب مضارع فعل )أطلَع(و السببية، فاء ىذه

 خَت يف الساعُت سنن عن أعدؿَ  فبل وفقٍت )رب الشاعر: كقوؿ )والدعاء(: الًتجي، جواب يف

 لكنو األصل يف أمر فعل ىذا وفقٍت( )رب سنن(، خَت يف عُتالسا سنن عن أعدؿَ  )فبل سنن(،

 ىذا النفي_ حرؼ _وىو )ال( بػ والفعل السببية فاء بُت الفصل أعدَؿ(، )فبل الدعاء، يسمى

 تعرفوف(، )ىل البيت(، آخر .. أفْ  فأرُجوَ  لُبَػَنايت  تعرفوف )ىل كقولو: )االستفهاـ(: يضر، ال

 )أف( بػ منصوب مضارع فعل )أرجو( ،السببية فاء ىذه فإذ )فأرجَو( استفهاـ، ىذا )ىل(

 تدنو أال الكراـ ابن )اي )والعرض(: االستفهاـ، جواب يف الواقعة السببية فاء بعد وجواب مضمرة

 تبصَر()و السببية، فاء ىي الفاء ىذه نقوؿ )فتبصَر( ظبََِع(، كمن راءٍ  فما حدثوؾَ  قد ما فَتْبِصرَ 

 ىذه إذف العرض، جواب يف الواقعة السببية فاء بعد وجواب مضمرة )أف( بػ منصوب مضارع فعل

ِهمُ  واعرضْ  َوَسلْ  َوادْعُ  َواْنوَ  )ُمرْ  تسعة، تكوف النفي مع مواضع، شبانية  كذاؾ ارْجُ وَ  نم سبََ  غِبَضِّ

 .َكُمبَل( قد النفي
 جاىدوا الذين يعلم هللا }وؼباتعاىل:  كقولو النفي، بعد تقع قد اؼبعية واو السببية فاء مثل

 اؼبعية واو بعد وجواب مضمرة بػ )أف( منصوب مضارع فعل (ويعلمَ )، الصابرين{ ويعلمَ  منكم
 الواو _الواو واو يضر ال بػ )ال( نكذَب{، القصر وال نرد ليتنا النفي، }اي جواب يف الواقعة
 يف واقعةال اؼبعية واو بعد وجواب مضمرة بػ )أف( منصوب مضارع فعل )نكذب( ىنا_، اؼبعية

 األمثلة.  بقية يف نقوؿ وىكذا التمٍت، جواب
بػ  منصوب اؼبضارع الفعل أف على دليبلف اؼبعية وواو السببية فاء دليبلف، والواو الفاء إذف

 أما البصريُت، وىو مذىب الصحيح على وىذا والواو، السببية فاء بعد وجواب مضمرة )أف(
 واو وكذلك عاطفة، ألهنا مرجوح مذىب ىوو  الناصبة، ىي بنفسها فالفاء الناظم مذىب

 )أو( يعٌت ]أو[: ،الذكري للًتتيب ]ث[: البتة، بنفسها انصبة تكوف فبل عاطفة ىي اؼبعية
 بعدىا، وجواب مضمرة )أف( بل بنفسها، انصبة ليست أهنا والصحيح بنفسها، انصبة تكوف
آخره،  .. وإىل اإلابحة وتفيد تفيد عاطفة أتيت ىذه أو ألف )إال(، أو )إىل( دبعٌت اليت )أو(
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 لو؟ الناصب ما منصوب، مضارع فعل تقضَيٍت(، )تقضَي( أو )إىل(، )أللزمنك ىنا واؼبراد
بػ  منصواب ليس الصحيح يف ولكن بػ )أو(، منصوب إذف ،انصبة ىي الكوفيوف: )أو( قاؿ

 عاطفة نتكا وإذا للعطف، أتيت )أو( ألف )أو(؛ بعد وجواب مضمرة بػ )أف( منصوب )أو(،
 تقضَيٍت( أو )أللزمنك وىنا قبلو، ؼبا مابعده االشًتاؾ يفيد وإمبا ينصب، ال العطف حرؼ
 يسلَم(، )أو يسلَم( أو الكافر إىل، )ألقتلن دبعٌت ىنا أو إذف حقي(، تقضَيٍت أف )إىل يعٌت

 بػ )أف( ومنصوب الناظم، مذىب على أو(ػ )ب منصوب مضارع فعل )يسلَم( إذف ابلنصب،
 أو يسلَم( أف )إال يسلَم( = أو الكافر )ألقتلن إذف )أو(، بعد الصحيح على وجواب رةمضم
 أف )إال يسلَم(؟ىا؟ )إىل أف ُيسِلَم(؟ يعٍت تذبح وتذبح وتذبح حىت يسلم؟ إذف أف )إىل

وجواب،  بعدىا مضمرة )أف( وتكوف )إال(، دبعٌت وأتيت )إىل( دبعٌت أتيت )أو( إذف يسلَم(،
  للتتمة. والعصمة التوفيق يعٌت اللطف[: ]رزقت

إذف النواصب نوعاف: )ما ينصب بنفسو(، وىو: "أف، ولن، وإذف، وكي" وعرفنا اؼبعاين 
واألمثلة، )ما ينصب أبف مضمرة(، وىذا على قسمُت: )جوازا(، وىو: "الـ كي" فقط، 

عتاف يف و)وجواب(، وىو: ماعدا الـ كي، يعٌت "الـ اعبحود، وحىت، والفاء والواو _الواق
 جواب النفي والطلب_، وكذلك أو". 

 

[: [:اْلُمَضارِعِ  َوازِمِ جَ  اَببُ ] ، يعٌت لفظ جاـز أو كلمة جازمة،  ]جواـز صبع جاـز
 واؼبضارع ىنا لبياف الواقع، يعٌت ال هبـز إال الفعل اؼبضارع. 

 

 بَِلْم َوَلمما َوأملَْ أََلمما َوَجػْزُمُو ِإَذا أََرْدَت اعبَػْزَما
َعاِء  ُثم  الَ وَ  َعاِء نِْلَت اأَلَمبلَ  الَـِ ااَلْمػِر َوالدُّ  يف النػمْهِي َوالدُّ

 

 اعبواـز نوعاف: ما هبـز فعبل واحدا وما هبـز فعلُت. 
 والدعاء األمر والـ وؼبا، "مل، وىي: حروؼ، أربعة أو أدوات أربعة واحدا: فعبل هبـز ما -

 واحدا مضارعا فعبل ذبـز ىذه أربعة، ىذه عاء_"والد النهي _يف وال واحد_، شيء _ىي

  فقط.
 اآلتية:  األبيات يف سيأيت اثنُت فعلُت هبـز وما -
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 اؼبضارع الفعل ألف التتميم؛ ابب من [:اجلزما أردت إذا] اؼبضارع، الفعل : أي[َوَج ْزُموُ ]
 ىذه األلف :[اجلزما أردت إذا]التأخَت،  من يؤثر العامل، فبلبد أف تعُت جاـز سبقو إذا

 خرب، دبحذوؼ متعلق يعٌت خرب، ىذا )بلم( إذف وخرب، مبتدأ بلم( )جزمو [:بلم] ،لئلطبلؽ
، جـز وقلب نفي حرؼ و)مل( بلم، كائن يعٌت :[بلم] ، ألهنا واضح وجـز  ماذا قلب، ذبـز

، إىل واالستقباؿ اغباؿ من اؼبضارع فعل زمن قلبت قلبت؟ ِضيِّ
ُ
 يف مىت؟ عمٌرو(، أيكل )مل اؼب

 على دؿ "ما اؼبضارع الفعل االستقباؿ، نقوؿ: أو اغباؿ زمنو مضارع فعل و)أيكل( اؼباضي،
 الفعل على )مل( دخلت إذا اؼباضي، على يدؿ ال إذف بعده"، أو التكلم زمن يف يقع حدث

 االستقباؿ أو اغباؿ على يدؿ أف من بدال يعٍت _انقبلب_ انعكاس حصل قلبتو، اؼبضارع
أبف جعل  اغبريري يف اؼبلحة انتقد ولذلك اؼباضي، يف عمٌرو( يعٌت أيكل اؼبضي، )مل على دؿ

)أمِس( عبلمة على الفعل اؼباضي؛ ألنو غلط، ؼباذا؟ ألف )أمس( تقوؿ )قاـ عمٌرو أمِس( 
صح الًتكيب، )مل أيكل عمٌرو أمِس( صح الًتكيب، إذف تدخل )أمس( مع الًتكيب يكوف 

لفعل اؼباضي، إذف اغباصل أف )مل( تقلب الفعل اؼبضارع الفعل مضارعا، كما أهنا تكوف يف ا
بداللتو على زمن اغباؿ واالستقباؿ إىل اؼبضي، ونفي ألهنا تنفي وقوع اغبدث، )مل أيكل( 

 سكوف وجزمو بلم ؾبزـو مضارع فعل يلد() ،يَِلْد{ }ملَْ : [بلم]إذف نفى وقوع اغبدث، 
، وقلب نفي حرؼ منهما كل أختاف، (وملا مل) حينئذ _نظَتهتا_ أختها :[وملا] آخره،  وجـز
 وقلب نفي حرؼ )ؼبا(، عذاب{ يذوقوا ؼبا }بلاؼبطوؿ،  الشرح يف موجودة فروؽ بينهما
،  إذف اػبمسة، األمثلة من ألنو النوف حذؼ وجزمو بلما ؾبزـو مضارع فعل )يذوقوا( وجـز

 مثلها.  و)ؼبا( جازمة )مل(
 )أمل نشرع(، )مل أصلها نشرع( )أمل التقرير، نبزة عليهما دخلت ،(ملاو) (مل) ىي :[أََلم ا َوَأملَْ ]

  ؼبا(.) ىي كذلك زيد( يقم )أؼبا عينها، فهي التقرير، ىنا ابؽبمزة أريد نشرع(
َعاءِ ]  إما : الطلب[والدعاء األمر الم] الطلبية، بلـال تسمى وىذه [:َواَلِم اأَلْم ِر َوالد 

 إىل أدىن من كاف إف قالوا أدىن، إىل أعلى من يكوف فأ وإما أعلى، إىل أدىن من يكوف أف
 }ليقضِ  أعلى، إىل أدىن من كاف إذا دعاء، يسمى ماذا؟ يسمى لكنو طلب، فهو أعلى
 الـ نسميها وإمبا األمر الـ نسميها ال البلـ فهذه أعلى، إىل أدىن من ىذا أيضا ربك{ علينا
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 تسمى إذف البشر، األدىن وعبل_ جلالرب  _أمر أعلى من ىنا سعة{ ذو }لينفقْ  الدعاء،
 التقسيم_ _يعٌت اؼبخاطب فيو اؼبراعي وإمبا متحد، شيء والدعاء األمر الـ األمر، إذف الـ
 الـ الطلبية، البلـ يعٌت :[والدعاء األمر والم] ،عينو ىو وإال فقط، األدب ابب من ىنا

 آخره، سكوف وجزمو مراأل ببلـ ؾبزـو مضارع فعل ، )ينفق(}لينفق{تعاىل:  كقولو األمر
 حذؼ وجزمو الدعاء ببلـ ؾبزـو مضارع فعل ، )يقض(}ليقض{ الدعاء الـ يعٌت والدعاء
 وكذلك والدعاء، النهي يف وتكوف كذلك، طلبية :[ال] ،الذكري للًتتيب :[مث] العلة، حرؼ

 إىل أدىن من يكوف وإما أف أدىن، إىل أعلى من يكوف أف إما ابلًتؾ والعدـ الطلب ىنا
 كاف وإذا النهي(، )يف قاؿ: ولذلك هنيا، يسمى أدىن إىل أعلى من كاف إذا حينئذ أعلى،

 مضارع فعل ربزف() انىية، ال ىذه معنا{ هللا إف ربزف }ال دعاء، يسمى أعلى إىل أدىن من
 ال( (ىذه )ال(و ساكنة، الذاؿ )تؤاخذ( تؤاخذان{، ال }ربناآخره،  سكوف وجزمو ببل ؾبزـو

 تؤملو ما األمبل[: يعٌت )ال( الدعائية، ]نلت تسمى الناىية لكنها أدابً  )ال(ي ى الدعائية،
أشياء:  أربعة وىو واحدا، فعبل هبـز ما ضمنهما ضمنا، البيتُت ىذين يف ىذا وترجوه، إذف

 قاؿ:  ث والدعاء"، النهي وال يف والدعاء، األمر والـ وؼبا، "مل،
 

فَ  َمىَت  أيٍّ  َماَمهْ  َوَأىنم  َوَمػنْ  َوَمػا َوِإفْ   ِإْذَما أَْينَ  أايم
َفػَما ُثم  ِإَذا ثُػَما وََكيػْ ْأَخَذا َوَحيػْ

َ
ْعِر اَل يف النػمْثِر فَاْدِر اؼب  يف الشِّ

 

ىذه األدوات ذبـز فعلُت، ولذلك نقوؿ أدوات ألف منها ما ىو حرؼ ومنها ما ىو 
شرط ويسمى الثاين منهما جواب اسم، فهذه األدوات ذبـز فعلُت، يسمى األوؿ منهما فعل 

الشرط، حينئذ البد من اثنُت، وكل منهما ؾبزـو إما لفظا وإما ؿببل، وذكر الناظم ىنا إحدى 
وىي حرؼ ابتفاؽ، وىي أـ الباب،  [:وإن]عشرة أداة، وىي قسماف حرؼ واسم، قاؿ: 

عليق، ( ىنا وضعت جملرد التإف، حينئذ ))إف(، ىنا ذكر فعلُت بعد }إف يشأ يذىبكم{
ولذلك علق اعبواب ابلشرط، لو قيل )إف جاء زيد أكرمتو( ماذا أفادت )إف(؟ أفادت ترتب 
الثاين على األوؿ، ىذا معٌت اعبواب، )فعل الشرط( )جواب الشرط(، إذف مىت وبصل 
جواب الشرط؟ إذا ربقق فعل الشرط، ىذا ىو األصل، قد يكوف معك وقد يكوف معي، 
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حرؼ شرط مبٍت  )إف({، إف يشأ يذىبكمء زيد أكرمتو(، }لكن ىذا ىو األصل، )إف جا
وجزمو سكوف  )إف(( فعل مضارع، فعل الشرط_ ىكذا تعربو_ ؾبزـو بػ )يشأعلى السكوف، 

، دباذا؟ ؾبزـو بػ  )يذىبكم(آخره،   )إف(ألف  )إف(،ىذا فعل مضارع، جواب الشرط ؾبزـو
ف _كبل منهما_ أحدنبا وجزمت )يذىب(، إذف جزمت فعلُت معا، إال أ )يشأ(جزمت 

}إف : عرفنا اؼبثاؿ قولو تعاىل: [وإن]فعل _يعٌت_ يثبت أوال ث أييت اعبواب مبينا لو، إذف 
( وىو فعل مضارع فعل الشرط ؾبزـو إبف، )يشأ( جزمت الفعلُت )إف، ىنا يشأ يذىبكم{

: [وإن]كذلك فعل مضارع جواب الشرط ؾبزـو إبف، حينئذ عملت يف الفعلُت،   )يذىب(و
التعليق، يعٌت ال تدؿ ال على زمن وال على مكاف وال على وضعت جملرد  (إذما)ىنا، ومثلها 

على ماال يعقل، ث ضمن معٌت  : وىي وضعت للداللة[وإن وما]، [..0ٔ:ٗٓ:ٔٓ..]
( وما) }وما تفعلوا من خَت يعلمو هللا{،الشرط، ىذا مشهور عند النحاة، مثالو قولو تعاىل: 

وجزمو حذؼ النوف ألنو من  )ما(_فعل مضارع_ فعل الشرط ؾبزـو بػ  لوا()تفعىذه شرطية، 
وجزمو سكوف آخره،  )ما(_فعل مضارع_ جواب الشرط ؾبزـو بػ  )يعلمو(األمثلة اػبمسة، 

}من : وىي وضعت للداللة على من يعقل، لو قيل من يعلم ىو أوىل، [وإن و ما ومن]
وجزمو سكوف  )من(فعل الشرط ؾبزـو بػ فعل مضارع  )من يعمل(، يعمل سوءا هبز بو{

وجزمو حذؼ  )من(فعل مضارع جواب الشرط ؾبزـو بػ  ، )هبز(آخره ألنو صحيح اآلخر
إذف حذؼ حرؼ العلة، إذف عرفنا أف )من(  )هبز(حرؼ العلة، )هبزى( ىذا األصل، 

ة وىي وضعت للدالل [:وأّن  ]وضعت للداللة على من يعقل، واألوىل أف يقاؿ من يعلم، 
ىذه أداة شرط، )أتهتا( )أتيت( ىذا  (أّن  )على اؼبكاف، )فأصبحت أىنم أتهتا تلتبس هبا(، 

وىي دالة على اؼبكاف، وجزمو  (أّن  )األصل، إذف _فعل مضارع_ فعل الشرط ؾبزـو بػ 
وجزمو سكوف  (أّن  )حذؼ حرؼ العلة، )تلتبس( _فعل مضارع_ جواب الشرط ؾبزـو بػ 

 آخره. 
اسم، ولذلك  أهنا والصحيح فيها خبلؼ ث اسم، ىي الصحيح على ىذه :[مهما]

 ما ىو تنقسم إىل أربعة أقساـ، منها ما ىو حرؼ ابتفاؽ، وىو )إف(، ومنها األدوات ىذه
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 ـبتلف ماىو والثالث (،إذما) وىو حرؼ، أهنا والصحيح اسم، أو حرؼ ىو ىل فيو ـبتلف
 ماعدا ابتفاؽ اسم ماىو ، الرابع(مهما) وىو اسم، أنو والصحيح حرؼ أـ اسم ىو ىل فيو

 من األدوات ىذه إذف ابتفاؽ، أظباء )إف، ومهما، وإذما( فهي عدا ما يعٌت اؼبذكورات، ىذه
 )إف(، منها ماىو وىو ابتفاؽ حرؼ ماىو منها أقساـ، أربعة على واغبرفية االظبية حيث

 حرؼ، أنو لصحيحوا خبلؼ فيو اسم، أو حرؼ ىو ىل فيو اختلف ما الثاين_ _القسم
وىو )مهما(،  اسم، ىو والصحيح وحرفيتو تسميتو يف اختلف كذلك والثالث (،إذما) وىو

(  ابتفاؽ، )إف( حرؼ إذف اؼبذكورات، ىذه ماعدا وىو ابتفاؽ اسم وىو والرابع )ما، من، أىنم
 آية من بو أتتنا }مهما )مهما(، مثالو: اسم، أهنا والصحيح خبلؼ )مهما( فيو ابتفاؽ، اسم

 مضارع_ فعل _)أتِت( )أتتنا(شرط،  اسم ىذه )مهما(، دبؤمنُت{ لك كبن فما هبا لتسحران
 جواب يف واقعة اعبملة دبؤمنُت{، لك كبن }فما اعبواب؟ أين بػ )مهما(، ؾبزـو الشرط فعل

 اليعقل، ما على الداللة يف يعٌت )ما( مثل وىي الشرط، جواب يف واقعة ىذه فالفاء الشرط،
( يعٌت :[أيٍّ ]  وإف مكانية، فهي اؼبكاف إىل أضيفت إف إليو، تضاؼ ما حبسب وىي )وأيٍّ

 ؼبن أضيفت وإذا يعقل، ؼبن فهي يعقل من إىل أضيفت وإف زمانية، فهي الزماف إىل أضيفت
 إليو، اؼبضاؼ حبسب مصدرية، إذف فهي للمصدر أضيفت وإذا يعقل، ال ؼبا فهي يعقل ال
 األظباء فلو تدعوا ما }أايا  إليو اؼبضاؼ بتنوع تتنوع حينئذ ة،مكاني فهي للمكاف أضيفت إذا

(، اغبسٌت{ بػ  ؾبزـو مضارع فعل )تدعوا( زائدة، ىذه )ما( تدعوا(، )ما ابلنصب، ىذا )أايا
 مقدـ، خرب )فلو األظباء اغبسٌت(، )لو( اػبمسة، األمثلة من ألنو النوف حذؼ وجزمو (أيّ )

 ىذه والفاء )أّي(، جواب جـز ؿبل يف واعبملة صفة، سٌت(و)اغب مؤخر، مبتدأ و)األظباء(
 الزماف، )مىت على للداللة وضعت وىي )ومىت(، : يعٌت[أيٍّ مّت] الشرط، جواب يف واقعة
 سكوف وجزمو مىت(ػ )ب ؾبزـو مضارع فعل شرطية، )أضع( تعرفوين(، )مىت( العمامة أضع
 الساكنُت، )أضع التقاء من لتخلصا حبركة احملل اشتغاؿ ظهوره من منع آخره على مقدر

حذؼ  وجزمو مىت(ػ )ب ؾبزـو الشرط جواب مضارع_ _فعل العمامة(، )تعرفوين( اؿ(، )أضع
 الرفع ؿبذوفة، نوف إذف )تعرفونٍت( األصل )تعرفوين( موجودة، ىي النوف؟ حذؼ النوف، كيف

اي  )وقبل لكسرة،ا لتقي الفعل هبا جيء وإمبا الرفع، نوف ىي ليست اؼبذكورة ىذه والنوف
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}وما خلقت اعبن  ومنها مثلها، النفس مع الفعل الُتِزـْ نوف وقاية وليسي قد نُِظْم(، ىذه
 منصواب يكوف بعده اؼبضارع الفعل أف وعرفنا ،التعليل الـ ىذه ، البلـواإلنس إال ليعبدوف{

 الرفع نوفالرفع،  نوف ىي ليست ال، قل: موجودة، ىذه النوف يعبدوف() جوازا، مضمرة أبف
)ليعبدونٍت(،  واألصل الكسرة، الفعل لتقي وىي موجودة النوف وىذه للناصب حذفت
 على تدؿ كذلك )وأايف(، وىي يعٌت :[أيٍّ مّت أاين]مثلها،  وىذه األوىل النوف حذفت

 ىذه و)ما( شرط، اسم تنزؿ(، )أايف( الزماف، )فأايف ما تعدؿ بو الريح تنزؿ(، )تعدؿ،
 آخره، )تنزؿ( سكوف وجزمو أايف(ػ )ب ؾبزـو الشرط فعل مضارع_ فعل_ و)تعدؿ( زائدة،
 من منع آخره على مقدر سكوف وجزمو ؾبزـو الشرط جواب مضارع_ _فعل ىذا نقوؿ

 على الداللة )أف( يف مثل وىي وأين(،) يعٌت :[أاين أين]الروي،  حبركة احملل اشتغاؿ ظهوره
شرط،  أداة ىذه ( نقوؿ)أين(، تكونوا نما)أي، اؼبوت{ يدرككم تكونوا }أينما اؼبكاف،
 األمثلة من ألنو النوف حذؼ وجزمو بػ )أين( ؾبزـو الشرط فعل مضارع_ _فعل )تكوف(
آخره،  سكوف بػ )أينما( وجزمو ؾبزـو الشرط جواب مضارع_ _فعل )يدرككم( اػبمسة،

 أهنا والصحيح اسم، أـ حرؼ ىي ىل فيها ـبتلف قلنا بػ )ما(، االتصاؿ واجبة ىذه :[إذما]
 آمر أنت ما أتت إذما وإنك)تعاىل_،  هللا _رضبو مالك ابن قاؿ كما (إذما) حرؼ، حرؼ

 ىكذا (إذما) إذف األصل، ىو ىذا أتت(، )أتيت( إذما وإنك) آتيا(، أتمر إايه من تلف بو
 حرؼ حذؼ وجزمو بػ )إذما( ؾبزـو الشرط فعل مضارع_ _فعل )أتت( شرط، أداة تقوؿ

 العلة، حرؼ حذؼ وجزمو (إذماػ )ب ؾبزـو الشرط جواب مضارع_ _فعل ف(العلة، )تل
  كذلك.

 يعٌت أين، مثل وىي ما(،ػ )ب االتصاؿ واجبة ىذه (حيثما) [:وحيثما وكيفما] :قاؿ ث
شرط،  أداة األزماف(، )حيثما( غابر يف قباحا هللا لك يقدر تستقم اؼبكاف، )حيثما على تدؿ

 جواب مضارع_ _فعل )يقدر( حيثما(،ػ )ب ؾبزـو الشرط فعل مضارع_ _فعل )تستقم(
 زيدت )كيف( [:وكيفما] الظاىر، السكوف منهما كل وجـز إذف حيثما(،ػ )ب ؾبزـو الشرط
 فيمنعوف _يبنعوف البصريوف أما فقط، الكوفيُت عند اؼبضارع الفعل هبا هبـز ىذه )ما(، عليها
 فعل مضارع_ _فعل )ذبلس( شرط، أداة أجلس(، )كيفما( ذبلس )كيفما ،_هبا اعبـز
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ػ ب ؾبزـو الشرط جواب مضارع_ _فعل )أجلس( آخره، سكوف وجزمو بكيفما ؾبزـو الشرط
 (إذا) ألف التأخَت على الدالة (مث)ػ ب جاء :[الشعر يف إذا مث] آخره، سكوف وجزمو كيفما()

 وإف النثر، يف ال عٌتي خاصة، الشعر ذبـز يف فإمبا ذبـز أبهنا ِبزمها قيل إذا ث فيها، ـبتلف
 أبهنا سلمنا ال؟ إف أـ جازمة ىي ىل فيها ـبتلف )إذا( إذف ضعيف، فهو كذلك كاف

ْعِر اَل يف الن  ْثِر  فَاْدِر النثر، ] يف ال خاصة الشعر يف ذبـز فهي جازمة مث إذا يف الشِّ
 العرب، لساف ووى اغبكم، منو_ يؤخذ الذي احملل _أو يؤخذ الذي اؼبأخذ يعٌت [:املَْأَخَذا

 ومبطبلت الصبلة ومفسدات الوضوء بنواقض كاغبكم جازما الشيء بكوف اغبكم ألف
، انقضا  الشيء ىذا كوف يف ؾباؿ لبلجتهاد فليس السماع، على موقوؼ أنو دبعٌت الصـو

 واللغة السماع، من البد يعمل ال أو يعمل كونو كذلك ىنا السماع، من للوضوء، البد
( يف الشعر ال إذا) إذف السماع، على مبناىا والتأصيل التقعيد يف عمـوال حيث من العربية

 )تصب( )تصبك(، شرط، أداة يف النثر، )وإذا تصبك خصاصة فتحمل(، فتجمل، )إذا(
 عشرة إحدى ىذه هبذا_، إذف سلمنا _إف الشرط جواب ىذا نقوؿ ربمل() الباء، إسكاف

  واسم. حرؼ قسماف: وىي أداة،
 األصل_، _ىذا مضارعا فعبل يكوف أف فيو األصل الشرط فعل أف وىي مسألة، بقي

، ؿبل يف فيكوف ماضيا؛ فعبل يكوف قد لكن واعبواب، الفعل  يكوان أف إما وحينئذ جـز
 األحواؿ ابلعكس، أو مضارعا والثاين ماضيا األوؿ يكوف أو ماضيُت يكوان أو مضارعُت

 ىذه )إف( ،اؼباضي الفعل يف ماذا؟ يف تطابقا ألنفسكم{، أحسنتم أحسنتم }إف أربعة،
 }وإف ماض، فعل وىذا (ألنفسكم )أحسنتمماض،  فعل ىذا نقوؿ ()أحسنتم شرطية،
 يُرِيدُ  َكافَ  }َمن األصل، ىو وىذا مضارع، فعل منهما كل نعد( )تعودوا، نعد{، تعودوا
 )كاف((، من كافرع، )، األوؿ فعل ماض والثاين فعل مضاَحْرثِِو{ يف  َلوُ  نَزِدْ  اآلِخَرةِ  َحْرثَ 
 فعبل الشرط فعل ووقع مضارعا فعبل اعبواب وقع حينئذ (حرثو يف لو )نزد ماض، فعل

 لو(، ىذا ـبتلف فيو ىل ىو موجود أـ ال، والصحيح غفر القدر ليلة يقم )من ماضيا،
  ماضيا. جاء لو( مضارعا، )غفر فعبل جاء الشرط فعل يقم( النص، )من هبذا موجود

 أصبعُت.  وصحبو آلو وعلى دمحم، نبينا على وسلم هللا وصلى أعلم، وهللا
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  واعبارة؟ الناصبة حىت بُت الفرؽ ما
)أف(  أف على دلت وإمبا بنفسها ليس انصبة، أهنا فاعلم منصواب فعبل بعدىا وجدت إذا
  .بعدىا مضمرة

 

، أدوات من أظباء أهنا على اؼبتفق    بعدىا؟ عوامل ؼبا تكوف أف ؽبا سوغ كيف اعبـز
 بو اؼبراد العامل ألف فصلناىا، اؼبطوؿ إىل ترجع ولذلك عمدا، تركناىا ىذه العامل قضية
، زيد( )غبلـ نقوؿ ولذلك فيو، عمل معناه ليتمم آخر شيئا اللفظ اقتضى ما فمىت اؼبقتضي،

 اسم؟ وىو جامد؟ وىو عمل كيف )زيد(، يف اعبرم  عمل مضاؼ، وىو عامل، ىذا )غبلـ(
 وإف كاف عامل، ُكلٍّ  على إليو، ابؼبضاؼ إال معناه يتمم ال يعٌت يقتضي، كونول نقوؿ:
  .االقتضاء على مبناىا لكن أشبهو ما واالسم عامبل، يكوف أف الفعل يف األصل
 جازمة ىي فػ )ما( فعلُت، هبـز وما واحدا، مضارعا فعبل هبـز ما إىل تنقسم اعبواـز كل

 ؟ همامن واحد كل معٌت وما واحد، لفعل
 

 م. أعل وهللا طيب،
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا .
 اغبمد هلل، والصبلة والسبلـ على رسوؿ هللا، وعلى آلو وصحبو ومن اتبع ىداه، أما بعد:

ِهمُ  واعرضْ  َوَسلْ  َوادْعُ  َواْنوَ  )ُمرْ بعض الطلبة يف البيت السابق الذي مشل مع الطلب   غِبَضِّ

، )ُمْر( ىذا األمر، )َواْنَو( ىذا النهي، )َوادُْع( دعاء، )َوَسْل( َكُمبَل( دْ قَ  ْفيُ النػم  َكَذاؾَ  ارْجُ وَ  نم سبََ 
ِهُم( ىذا التحضيض، )سَبَنم( ىذا التمٍت، )َوارُْج(  والسؤاؿ استفهاـ، )َواْعِرْض(  للعرض، )غِبَضِّ

 .ىذا الرجاء، )َكَذاَؾ النػمْفُي َقْد َكُمبَل(
  [:اْلَمْرُفوَعاُت ِمَن األمْسَاءِ ] قاؿ الناظم _رضبو هللا تعاىل_: 
ىذا صبع )مرفوع( دبعٌت لفظ مرفوع، أو صبع )مرفوعة( دبعٌت كلمة  [:املرفوعات]قولو:  

مرفوعة، واؼبرفوع ىو: "ما اشتمل على علم الرفع من الضمة وما انب عنها"، يعٌت أين يوجد 
و)َجاَء( عامل، والعمل ىو الرفع،  الرفع؟ مثبل تقوؿ )َجاَء زَْيٌد(، )َزْيٌد( سبق أنو معموؿ،

حينئذ ما ىو اؼبرفوع ىنا؟ )زَْيٌد(، إذف نريد احملاؿم اليت إذا وجد فيها االسم حكمنا عليو أبنو 
مرفوع، إذف: "الذي اشتمل على علم الرفع من الضمة وما انب عنها ىو اؼبرفوع"، أشبو ما 

ىذا منزلة مىت ماحل فيها اسم من  يكوف دبنزلة، فنقوؿ مثبل كمثاؿ: )الفاعل(، )الفاعل(
)من  [:املرفوعات من األمساء]األظباء حكمنا عليو أبنو مرفوع ابلضمة أو ما انب عنها، 

األظباء(: ىذا قيد لبياف الواقع، ابالستقراء والتتبع  )اؼبرفوعات سبعة(: )الفاعل، واؼبفعوؿ 
كاف" وأخواهتا( ىذا اػبامس، )خرب الذي مل ُيَسمم فاعلو، اؼببتدأ وخربه( ىذه أربعة، )اسم "

"إف" وأخواهتا( ىذا السادس، )التابع للمرفوع( ىذا السابع، ىذه سبعة، وعند التفصيل 
)التابع للمرفوع( يشمل أربعة أشياء: )النعت، والعطف، والتوكيد، والبدؿ(، ىذه كلها ستأيت 

ب العلم، والذي ال يبيز مفردة اباًب اباًب؛ ألف إتقاهنا شرط يف ربقق علم النحو عند طال
الفاعل عن اؼبفعوؿ عن التمييز عن البدؿ عن النعت = حينئذ ال يبكن لو أف يعرب، ومعرفة 
اؼبسائل اليت تتعلق ربت كل ابب ىي القواعد اليت يعنوف ؽبا بقواعد النحو أو أصوؿ النحو،  

عل قاعدة، مىت ما كمعرفة حقيقة الفاعل مثبل، وحقيقة اؼببتدأ، وحقيقة اػبرب، دبعٌت أنك ذب
 ربققت أبوصافها أو شروطها الوجودية والعدمية حينئذ حكمت على الشيء بكونو فاعبل. 
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ىذا أوؿ اؼبرفوعات، قدمو ألنو أصل اؼبرفوعات عند اعبمهور، وذكر [: اَبُب اْلَفاِعلِ ]
ل، ث حكمو وَحدمه وأنو ينقسم إىل قسمُت، وأىم شيء يف ىذا الباب ىو معرفة حقيقة الفاع

أنواعو، أو أحكامو اليت تتعلق بو، ىذه قد يوجد شيء منها يف ىذا الكتاب، وقد يًتقى 
  .الطالب إىل ماىو أوسع منو

 

َلُو َقْد ُوِجَدا الَفاِعَل اْرَفْع َوْىَو َما َقْد ُأْسِنَدا  إِلَْيِو ِفْعٌل قَػبػْ
 

قيقة، وىو خبلؼ ىذا البيت ذكر حكم الفاعل، وذكر حقيقتو، وقدـ اغبكم على اغب يف
اؼبشهور؛ إذ اغبكم على الشيء فرع عن تصوره، فاألصل أف يعرؼ الفاعل ث يقاؿ: وحكمو 
الرفع، ولكن صنيعو أوىل من صنيع صاحب األصل، ألنو قاؿ: ىو االسم اؼبرفوع، يعٌت 
أدخل اغبكم يف اغبد، وىذا فيو شيء من الفساد، ؼباذا؟ ألف اغبكم على الشيء فرع عن 

حينئذ األحكاـ ال تدخل اغبدود البتة، )َوِعْنَدُىْم ِمْن صُبَْلِة اْلَمْرُدوِد .:. أْف َتْدُخَل تصوره، 
ـُ يف اغْبُُدوِد(.   اأْلْحَكا

)الفاعل( قدمو على قولو )اْرَفْع( وىو مفعوؿ بو، )الفاعل( مفعوؿ بو،  [:الَفاِعَل اْرَفعْ ]
اعل ضمَت مستًت تقديره أنت، )ارفع و)اْرَفْع( ىذا فعل األمر مبٍت على السكوف، الف

الفاعل( سواء كاف لفظا _يعٌت رفعو ملفوظا بو_، أو مقدرا، أو ؿببل إذا كاف يف اؼببنيات، 
ولذلك تقوؿ: )جاء زيد والفىت وَحذاـ(، )جاء زيد(، )زيد( فاعل مرفوع ورفعو ضمة ظاىرة 

نئذ )الفىت( صار فاعبل على آخره( و)الفىت( ىذا ليس بفاعل، لكن نقوؿ )وجاء الفىت( حي
مرفوعا ورفعو ضمة مقدرة على آخره، )إذا قالت حذاـ(، )حذاـ( فاعل، كيف يكوف فاعبل 
وىو ـبفوض؟ نقوؿ ىو ليس دبخفوض، ىذا الكسر كسر بناء، حينئذ نقوؿ: )حذاـ( اسم 

  .مبٍت على الكسر يف ؿبل رفع فاعل
الثبلثة سواء كاف حبركة أو حبرؼ،  إذف: )ارفع( لفظا أو تقديرا أو ؿببل، فيشمل األنواع

تقوؿ )جاء الطالباف(، )الطالباف( ىذا فاعل مرفوع ورفعو األلف ألنو مثٌت، )جاء الزيدوف(، 
)الزيدوف( فاعل مرفوع ورفعو الواو ألنو صبع مذكر سامل، إذف قد يكوف الفاعل مفردا مذكرا 
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وىو ما قد ] َعرمَفُو بقولو: أو مؤنثا، وقد يكوف صبعا، وقد يكوف مثٌت، وحكمو الرفع، ث
اسم موصوؿ دبعٌت الذي، وىو مبهم ويفسر  [:ما] [:أسندا إليو فعل قبلو قد وجدا

خرج الفعل، فبل يكوف الفاعل فعبل،  [،اسم]أي الفاعل  [وىو: ]ابالسم، يعٌت كأنو قاؿ
البتة، إذف يعٌت ال يقع الفعل يف منزلة ومرتبة الفاعل، خرج اغبرؼ، فاغبرؼ ال يكوف فاعبل 

إذا كاف كذلك حينئذ اختص ىذا الوصف ابالسم، ولذلك عد السيوطي _يف األشباه 
والنظائر_ وغَته = عدوا من عبلمات األظباء كونو فاعبل، ؼباذا؟ ألف العلم الوصف الذي 
يكوف عبلمة إمبا ىبتص أبحد أنواع الكلمة، فإذا اختص هبا حينئذ تعُت ؽبا، فإذا كاف 

 َقدْ ، ]أي اسم [:ما]إال اظبا حينئذ من عبلمات األظباء كونو فاعبل، إذف  الفاعل ال يكوف
ىنا عرب بػ )أسندا(، واإلسناد ىو: "نسبة حكم إىل اسم اهبااب أو سلبا"، "نسبة  [:ُأْسِنَدا ِإلَْيوِ 

حكم إىل اسم إهبااب أو سلبا"، مر معنا يف حد الكبلـ: "لفظ مركب مفيد قد وضع"، اؼبراد 
نا اؼبركب اإلسنادي، واؼبراد ابإلسنادي نسبة إىل اإلسناد، وما اؼبراد ابإلسناد؟ ابؼبركب ى

"نسبة حكم إىل اسم"، نسبة يعٌت إضافة أو ضبل أو إخبار _عرب دبا شئت_، نسبة حكم 
_يعٌت إضافة حكم_ إىل اسم إهبااب يعٌت إثباات، أو سلبا يعٌت نفيا، فتقوؿ مثبل يف اؼبوضع 

د(، ىنا نسبت وأضفت وأخربت وضبلت حكم _وىو القياـ_ إىل اسم الذي معنا: )قاـ زي
_وىو زيد_، إذف اقتضى هبذا أف يكوف عندان مسند ومسند إليو، "نسبة حكم" وىو 
اؼبسند، وىذا ؿبصور يف شيئُت )اػبرب، والفعل(، "إىل اسم" اؼبسند إليو، وىذا ؿبصور يف 

ابالختصار: اؼبراد ابؼبركب )اعبملة االظبية،  شيئُت )الفاعل، واؼببتدأ(، ولذلك سبق معنا قلنا
واعبملة الفعلية(، إذف )زيد قائم(، )زيد( مسند إليو، و)قائم( مسند، مسند إليو وىو مبتدأ، 
و)قائم( مسند وىو خرب، )قاـ زيد(، )زيد( ىنا مسند إليو، و)قاـ( خرب، إذف عندان يف 

با ويصدؽ عليو أنو كبلـ يف اصطبلح ىذين الًتتيبُت إثبات أف أقل ما يبكن أف يكوف مرك
َما َقْد ُأْسِنَدا ]النحاة أف يكوف مؤلفا من فعل وفاعل، ومن مبتدأ وخرب، ىنا قاؿ ماذا؟ 

  [.ِإلَْيوِ 
)قد( للتحقيق، و)أسندا( األلف ىذه لئلطبلؽ، )إليو( يعٌت إىل االسم،  [:ما قد أسندا]

ويشًتط يف ىذا الفعل أف  [فعل]ىل ذلك االسم، أي إ [:ُأْسِنَدا ِإلَْيوِ ]الضمَت يعود إىل ما، 
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، )زيد قاـ(، )قاـ ..[ٕٔ:ٓٔ:ٓٓ] اغباذؼاالسم؛ احًتازا عن يكوف متقدما على ىذا 
وأتخر الفعل، على مذىب البصريُت )زيد(  زيد(، ىذاف الًتكيباف، )زيد قاـ( ىنا تقدـ االسم

ود إىل )زيد(، حينئذ اعبملة يتعُت أف يكوف مبتدأ، و)قاـ( ىذا أسند إىل ضمَت مستًت يع
خرب عن اؼببتدأ، )قاـ زيد( ىنا أسند إىل )زيد(، وىو اسم أسند إليو فعل لكنو قبلو احًتازا 

 ما قد أسندا إليو]البصريُت، فيما إذا تقدـ االسم على الفعل، فبل يكوف االسم فاعبل عند 
فإف تقدـ على  عامل لفظي،خرج اؼببتدأ؛ ألنو مل يوجد قبلو  [:قبلو]يعٌت فعل اتـ،  [:فعل

الفعل حينئذ ال يبكن إعرابو فاعبل، فػ )زيد قاـ( ىذه صبلة اظبية، )زيد( مبتدأ، و)قاـ( اعبملة 
 خرب، ىل هبوز أف يقاؿ أبف )زيد( ىنا كاف أصلو )قاـ زيد( فتقدـ على الفعل؟

 

ولذلك قاؿ  اعبواب ال، ال هبوز عند البصريُت، أجازه الكوفيوف، والصواب أنو ال هبوز، 
ابن مالك: "وبعد فعل فاعل"، إذف ال يتقدـ فإذا تقدـ خرج عن كونو فاعبل فصار مبتدأ، 

، خرج اؼببتدأ؛ [فعل قبلو]وأما أنو يتقدـ فيبقى على أنو فاعل فهذا فبنوع، ولذلك قاؿ ىنا: 
)قد( للتحقيق، و)وجدا( األلف لئلطبلؽ،  [:قد وجدا، ]ألنو مل يوجد قبلو عامل لفظي

ٌت )وجدا( اعبملة ىنا صفة لػ )فعل(، فعل موجود قبلو _يعٌت قبل االسم الذي أسند إليو يع
 ىنا عرب اؼبذكور األصل، صاحب قاؿ كما فعلو، قبلو اؼبذكور االسم ىو الفعل_، إذف

 إثبات شيئُت: بُت ارتباط ىو اإلسناد ألف ابإلسناد يعرب أف األحسن أدؽ، وىو ابإلسناد
 وىو القياـ، ؼبعٌت متضمن ىذا و)قائم( لزيد، القياـ نسبت إذف قائم( )زيد تقوؿ لزيد، القياـ
مسند، )قاـ زيد( نسبت  و)قائم( إليو، ماذا؟ مسندا صار فػ )زيد( )زيد(، إىل نسبتو حكم

القياـ إىل )زيد(، ولذلك عند النحاة والبيانيُت أف األفعاؿ يف اؼبعٌت صفات، ألنو ال فرؽ من 
د قائم( و)قاـ زيد(، أنت وصفت يف اؼبثالُت )زيدا( ابلقياـ، لكن الفرؽ حيث اعبملة بُت )زي

من حيث الفاعلية واالبتداء ىذا شيء آخر، لكن من حيث اعبملة يف اعبملتُت )زيد قائم( 
يعٌت  [:قد وجدا]و)قاـ زيد( وصفت )زيدا( ابلقياـ، إذف األفعاؿ كلها أوصاؼ يف اؼبعٌت، 

تقوؿ: الفاعل يف اللغة "ىو من أحدث الفعل" يعٌت من أوجد  قائما بو أو واقعا منو؛ ألنك
الفعل، )قاـ زيد(، )زيد( أوجد القياـ، )أكل عمرو(، )عمرو( أوجد األكل، لكن )مات 
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زيد(، ىل )زيد( أوجد اؼبوت؟ اعبواب ال، إذف قاـ بو، فاغبدث الذي يتعلق ابلفاعل إما أف 
)سقط زيد من على اعبدار(، ليشمل ىذا،  يكوف واقعا منو أو قائما بو _على النوعُت_؛

كذلك أبف سقط حينئذ   قاـ بو أو ىو أوجده؟ إذا ىو انتحر إذا أوجد الفعل، وإف مل يكن
نقوؿ قاـ بو، مثل )مات(، )مات عمر(، إذف ماىو الفاعل؟ ىو االسم الذي قد أسند إليو 

أف يكوف متقدما على فعل فصار الفاعل مسندا إليو والفعل مسندا، ويشًتط يف ىذا الفعل 
 [:قد وجدا]الفاعل، وال هبوز أف يتأخر البتة، فإف أتخر خرج عن كونو فاعبل فصار مبتدأ، 

قلنا ىذا مراٌد بو االسم، ويشمل  [:ما]يعٌت قد وجد ىذا اغبدث قائما بو أو واقعا منو، قولو 
  .االسم الصريح واالسم اؼبؤوؿ ابلصريح
يح، ىو الذي ال وبتاج يف جعلو فاعبل _إىل أتويل_، االسم الصريح: يعٌت الفاعل الصر 

والفاعل الذي ىو صريح ما ال وبتاج؛ ال الفاعل نوعاف )فاعل صريح، وفاعل مؤوؿ 
ابلصريح(، الفاعل الصريح ىو الذي ال وبتاج يف جعلو فاعبل إىل أتويل، يعٌت اسم ظاىر 

 ينطق بو. 
يكوف منطوقا بو، وإمبا أييت لفظ، من ىذا النوع الثاين فاعل مؤوؿ ابلصريح: دبعٌت أنو ال 

، )أيف( ىذا }أمل أيف للذين آمنوا أف زبشع قلوهبم{اللفظ نشتق فاعبل، مثاؿ قولو تعاىل: 
فعل، وكل فعل البد لو من فاعل، حينئذ نقوؿ: أين فاعل )أيف(؟ )أف زبشع(، )أف( وما 

ىذا فاعل لكنو ابلتأويل،  دخلت عليو يف أتويل مصدر فاعل، )أمل أيف خشوع قلوهبم(، إذف
 :اؼبراد من ىذا أف يقاؿ: االسم الصريح يشمل أربعة أشياء

 األوؿ، االسم الظاىر: )قاـ زيد(، )زيد(. -
الثاين، الضمَت اؼبستًت وجواب: كػ )اضرب(، )اضرب( ىذا فيو فاعل، أين  -

 الفاعل؟ضمَت مستًت، وحكمو أنو مستًت وجواب. 
)ىند تضرب( _ىي_، )تضرب( فعل مضارع، أين الفاعل؟ الثالث، اؼبستًت جوازا:  -

 ضمَت مستًت، جوازا أو وجواب؟ جوازا. 
الرابع، الضمَت البارز: )ما قاـ إال أان(، ىذا مهم أف ربفظو يف ابب الفاعل، فتعلم أف  -

الفاعل ال ىبرج عن ىذه األربعة أشياء إذا كاف فاعبل صروبا، إما اظبا ظاىرا )قاـ زيد(، 
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، )اؼبؤمنوف( فاعل، ىنا }قد أفلح اؼبؤمنوف{و)قاؿ هللا(، )قاؿ رجبلف(، فاعل ظاىر،  )زيد(،
جاءت صبعا، الثاين: الضمَت اؼبستًت وجواب، الثالث: الضمَت اؼبستًت جوازا، الرابع: الضمَت 

 البارز، إذف ىذه كلها داخلة يف االسم الصريح. 
 

 عل إىل نوعُت:ث قاؿ رضبو هللا تعاىل بعدما عرؼ، قسم لك الفا
 

 َكاْصطَاَد زَْيٌد َواْشتَػَرْيُت َأْعُفرَا َوظَاِىرًا أَيْيت َوأَيْيت ُمْضَمرَا
 

)أييت(، إيش إعراب )أييت(؟ فعل مضارع، ما الدليل على أنو فعل  [:َوظَاِىًرا َيَِْت ]
لية أو مضارع؟ الياء، ألنو مبدوء ابلياء، مبدوء إبحدى الزوائد من )أنيت(، وىذه الياء أص

زائدة؟زائدة، ألف أصلو )أتى(، إذف )أييت(، إذف ىذه الياء الزائدة دلت على معٌت؟ نعم، 
على الغيب، )أييت ىو(، إذف فعل مضارع، إيش اعرابو، عرفنا اآلف نوعو، تعُت أوؿ شيء 

شيء فبا يوجب بناءه، النوع، ما حكمو؟ معرب أو مبٍت؟ معرب، ؼباذا معرب؟ مل يتصل بو 
جزما، الرفع،  )جاء على األصل( ال إشكاؿ، على ماذا؟ "معرب" رفعا أو نصبا أووإذا قلت 

، رفع حبركة أو حبرؼ؟ حركة، ؼباذا؟ألنو ليس من  ؼباذا الرفع؟ مل يتقدمو انصب وال جاـز
األمثلة اػبمسة، ما نوع ىذه اغبركة؟ ضمة، ألنو مرفوع، إذف رفع على األصل، ظاىرة أو 

 نو معتل، )أييت_أيت(، ىكذا تضبط النحو. مقدرة؟ مقدرة، ؼباذا؟ أل
 

ىذا حاؿ من فاعل لػ )أييت(، )أييت( _ىو_، والفاعل ضمَت مستًت جوازا  [:وظاىرا]
تقديره )ىو( يعود إىل الفاعل، إذف الفاعل ضمَت مستًت يعود إىل الفاعل، الفاعل، يعود إىل 

ؿ على مسماه ببل قيد، ىذا حاؿ من فاعل )أييت(، والظاىر ىو ما د [:ظاىرا]الفاعل، 
و)أييت _ىو_( فاعل )مضمرا(، أي حاؿ كونو مضمرا، وىو ما دؿ على مسماه بقيد 
التكلم أو اػبطاب أو الغيبة، إذف ما دؿ على مسماه بقيد التكلم )أان، وكبن(، أو اػبطاب 
)أنت(، أو الغيبة )ىو(، مثبل نقوؿ ىذا مضمر، ماعداه الذي يدؿ على اؼبسمى ببل قيد 

الظاىر، واؼبضمر اثنا عشر، اؼبضمر ؿبصور، وكل شيء جاء ؿبصورا فهو فبا يسهل  فهو
العلم، اثنا عشر: )اثناف للمتكلم، وطبسة للمخاطب، وطبسة للغائب(، اثناف للمتكلم 
)ضربُت، وضربَنا( للمتكلم، وطبسة للمخاطب )ضربَت، ضربِت، ضربُتما، ضربُتم، ضربنُتم(، 
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، ضرَبْت _ىي_، ضراَب _األلف_، ضربُوا، ضرْبَن(، ىذه اثنا وطبسة للغائب )ضرَب _ىو_
كقولك اصطاد زيد، ألف )الكاؼ( حرؼ تشبيو، )اصطاد( فعل   [:كاصطاد زيد]عشر، 

ماضي، ما الدليل على أنو فعل ماضي؟ الفتحة، ما الدليل على أنو فعل ماضي؟ 
دث يف الزمن اؼباضي، )اصطادت( يقبل التاء، ث من حيث اؼبعٌت: دؿ على معٌت أو على ح

)كاصطاد زيد(، إذف )اصطاد( فعل ماض مبٍت على الفتح الظاىر، و)زيد( فاعل مرفوع 
)اشًتى( قلبت األلف ايء،  [:واشَتيت]ورفعو ضمة ظاىرة على آخره، وىو اسم ظاىر، 

)اشًتى(: فعل ماض مبٍت على الفتح اؼبقدر الشتغاؿ احملل ابلسكوف العارض،  [:اشَتيت]
ىنا ضمَت متصل مبٍت على الضم يف ؿبل رفع فاعل، ولذلك قلنا فاعل ارفع قد يكوف والتاء 

ؿببل، وىذه اؼبضمرات كلها مبنية وإعراهبا يكوف ؿببل، إذف )اشًتيت( التاء ضمَت متصل 
مفعوؿ بو، إذف عرؼ لك الفاعل، وبُت  [:أعُفَرا]مبٍت على الضم يف ؿبل رفع فاعل، 

 قسمُت: ظاىر، ومضمر.  حكمو، ث بُت أنو ينقسم إىل
 

: )اؼبفعوؿ الذي مل يسم  [:اَبُب الن اِئِب َعِن اْلَفاِعلِ ] وعبارة صاحب األصل _ابن آجرـو
  .فغَتىا الناظم ألف ىذه العبارة أجود فهي أخصل وأمشلفاعلو(، 

الفاعل قد وبذؼ لعلة ما، فإذا حذؼ الفاعل حينئذ يقاـ مقامو اؼبفعوؿ بو ث يعطى 
عل، اؼبفعوؿ بو األصل فيو أنو منصوب، واألصل فيو أنو هبوز تقديبو، فإذا حذؼ أحكاـ الفا

الفاعل لعلة ما = أقيم اؼبفعوؿ بو مقامو، ويسمى النائب عن الفاعل، كالنائب عن اإلماـ، 
إذا مل يوجد اإلماـ حينئذ تقدـ انئبو، كذلك األصل يف الفاعل أنو يكوف موجودا وال هبوز 

 لة ما = حينئذ البد من انئب ينوب عنو، والنائب ىو اؼبفعوؿ بو. حذفو، فإذا حذؼ لع
 ا أَْو ُمْبِهًما أَْو َجاِىبلَ َتِصرً ـبُْ  ِإَذا َحَذْفَت يف الَكبلَـِ فَاِعبلَ 

 

 ذكر لك ثبلثة أغراض من أغراض حذؼ الفاعل، يعٌت دباذا وبذؼ الفاعل؟ إما: 
، )ُرِوَي عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص(، تقوؿ: لنيب )ملسو هيلع هللا ىلص(روى أبو ىريرة )هنع هللا يضر( عن البلختصار، -

حذفت الفاعل، أنت تعلم أف اغبديث عن أيب ىريرة، فتحذفو من ابب االختصار، إذف 
[ ىذا حاؿ من خمتصرا[ حاؿ كونك ـبتصرا، ]إذا حذفت يف الكالم فاعال[، ]خمتصرا]
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 [:مبهما]، أو لعلة أخرى َي عن الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص()ُروِ )فاعل حذْفَت(، حذفت أنت ـبتصرا، 
اإلهباـ، تعرؼ الفاعل ولكنك ربذفو ألجل اإلهباـ، تقوؿ )ُتُصدَِّؽ ِبِدْرَىٍم(، يعٌت تصدؽ يد تر 

أو جاىبل: ما تعرفو، )ُسرَِؽ اْلَمَتاُع(، وغالبا  ،زيد بدرىم، ربذؼ الفاعل )ُتُصدَِّؽ ِبِدْرَىٍم(
ؾبهوال، فإذا رأيت اؼبتاع قد ُسرَِؽ، حينئذ )ُسرَِؽ اْلَمَتاُع، )ُضِرَب َزْيٌد(،  الذي يسرؽ يكوف

وال تعرؼ من الضارب، نقوؿ ىذا ألجل اعبهل، فهذه ثبلثة أغراض غبذؼ الفاعل، وىذه 
 توحد يف علم اؼبعاين، ىنا علم اؼبعاين يف الببلغة، توسعوا فيها لكن اؼبراد ىنا قدـ. 

 

 ـُبَْتِصرًا أَْو ُمْبِهًما أَْو َجاِىبلَ   الَكبلَـِ فَاِعبلَ ِإَذا َحَذْفَت يف 
 َوالرمْفَع َحْيُث اَنَب َعْنُو فَانْػَتِبوْ  فَأْوِجِب التمأِخََت لِْلَمْفُعوِؿ بِوْ 

 

 الفاء واقعة يف جواب الشرط.  [:فأوجب[، ]إذا حذفت يف الكالم فاعال]
بعد أف كاف جائز التقدًن، اؼبفعوؿ بو هبوز أف يتقدـ  [:فََأْوِجِب الت ْأِخرَي ِللَمْفُعوِل ِبوْ ]

على العامل، الكبلـ عن العامل ىنا، الفاعل ىل هبوز أف يتقدـ على فعلو؟ اعبواب ال، 
اؼبفعوؿ بو إذا وجد الفاعل هبوز أف يتقدـ عن الفعل، تقوؿ: )َضَرَب زَْيٌد َعْمرًا( ىذا األصل، 

( مفعوؿ بو، هبوز أف تقوؿ: )َعْمرًا َضَرَب زَْيٌد( هبوز أو ال )ضرَب( فعل، )زيٌد( فاعل، )َعمرًا
، إذف )فريقا ىدى( = )ىدى فريقا( }َفرِيقًا َىَدى َوَفرِيقًا َحقم َعَلْيِهُم الضمبلََلُة{هبوز؟ هبوز، 

اليس كذلك؟ إذف تقدـ اؼبفعوؿ بو، لكن إذا أنيب اؼبفعوؿ بو عن الفاعل قف،كاف لك 
التقدـ يـو أف كنت مفعوال بو، لكن ؼبا أقمت مقاـ الفاعل أعطيناؾ  جواز التقدًن وحرية

حكم الفاعل، والفاعل ال هبوز أف يتقدـ على الفعل، إذف اؼبفعوؿ بو إذا أنيب عن الفاعل 
إذا أقيم اؼبفعوؿ بو مقاـ  [:فََأْوِجِب الت ْأِخرَي ِللَمْفُعوِل ِبوْ ]ال هبوز أف يتقدـ، ولذلك قاؿ: 

ا؟ ألنو أخذ رتبة الفاعل، والفاعل ال هبوز أف يتقدـ على الفعل، فكذلك ما الفاعل، ؼباذ
إذف التأخَت عن الفعل واجب للمفعوؿ بو بعد أف كاف [: فََأْوِجِب الت ْأِخريَ ]انب منابو، 

بعد أف كاف منصواب؛ ألف اؼبفعوؿ بو من اؼبنصوابت ، إذف بُت لك  [:والرفع]جائز التقدًن، 
أوال: هبب أتخَته  ، إذا حذؼ الفاعل وأقيم اؼبفعوؿ بو مقاـ الفاعل،حكمُت للمفعوؿ بو

عن الفعل وال هبوز تقديبو، والثاين: أنو هبب رفعو، ؼباذا؟ ألف الفاعل مرفوع فأخذ حكمو، 
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  .وىو ما يسمى ابلنائب عن الفاعل
حيث انب عنو، حيث  يعٌت أوجب الرفع [َوالر ْفعَ ] [:َوالر ْفَع َحْيُث اَنَب َعْنُو فَانْ َتِبوْ ]

ىذا  [:والرفع]ىذا اغبكم األوؿ،  [:فأوجب التأخري]انب اؼبفعوؿ بو عنو _عن الفاعل_؛ 
فتقوؿ )ُضِرَب َزْيٌد(، )ُضِرَب( فعل  [:َحْيُث اَنَب َعْنوُ ]للتقييد،  [:َحْيثُ ]اغبكم الثاين، 

و ضمة ظاىرة ماض مغَت الصيغة مبٍت على الفتح الظاىر، )زيٌد( انئب فاعل مرفوع ورفع
على آخره، ىل هبوز أف يقاؿ )زيٌد ُضِرَب(؟ نقوؿ ال هبوز على أنو انئب فاعل، ال، هبوز إذا  
كاف مبتدأ، أما انئب فاعل ال، فتقوؿ )زيٌد ُضرَب( تركيب صحيح، لكنو على أف يكوف 

على )زيد( مبتدأ، و)ُضرَب( اعبملة خرب عن اؼببتدأ، وأما أف يكوف )زيٌد( انئب فاعل متقدـ 
حينئذ هبب التأخَت ىنا، )ُضِرَب الَفىَت(،  [،فََأْوِجِب الت ْأِخريَ ]عاملو ىذا فبنوع، ألنو قاؿ 

)الفىت( انئب فاعل مرفوع ورفعو ضمة مقدرة على آخره، إذف بُت لك حكمُت للمفعوؿ بو 
ف كاف حيث انب عن الفاعل، ونبا وجوب التأخَت وال هبوز التقدًن البتة، واثنيا: الرفع بعد أ

  .منصواب، فانتبو ؽبذا اغبكم
 

ِضػيِّ  ُحتِػَما فََأومَؿ الِفْعِل اْضُمَمْن وََكْسُر َما
ُ
 قُػبَػْيػَل  آِخػِر اؼب

 

قالوا: إذا قلت يف مثاؿ: )َضرَب زيٌد عمرًا(، احذؼ الفاعل،  العلة، معرفة من البد ىنا 
مكاف الفاعل، ماذا وبصل؟  )َضَرَب عمرا(، حذفت الفاعل، جاء اؼبفعوؿ بو _النائب_ ُخذْ 

)َضَرب  :)َضرَب زيٌد عمرًا( احذؼ الفاعل، تقوؿ: )َضَرب عمرا(، أتيت ابؼبفعوؿ بو ترفعو
حصل لبس، ىل )َضَرب عمٌرو( ىو أصل وحذفت اؼبفعوؿ بو _ألنو هبوز حذؼ عمٌرو( 

للبس، األصل )َضرَب زيٌد عمرًا( فأقمت )عمرًا( مقاـ )زيد( فحصل ا اؼبفعوؿ بو_؟ أو أف
فََأو َل الِفْعِل ]قالوا إذف هبب تغيَت الفعل للداللة على أف ما بعده انئب فاعل وليس بفاعل، 

ىذا تغيَت ؽبيئة الفعل، ؼبا غَتت العرب الفعل؟ ليبُت للسامع منذ أف يسمع  [اْضُمَمنْ 
ما  يعلم أف ما بعده انئب فاعل وليس بفاعل، لو أبقاه على حالو )َضَرب عمٌرو( )ُضِرَب(

غَته، و)عمرو( ىذا انئب فاعل = التبس ىل )عمرو( ىذا فاعل أو انئب فاعل، ألنو فرؽ 
مطلقا سواء كاف [: أول الفعل]فاء الفصيحة، [: فأول الفعل]بينهما من حيث اؼبعٌت، 
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يعٌت ضم أولو، فتقوؿ )ُضِرَب(، [: اْضُمَمنْ ]ماضيا أو مضارعا، ماذا تصنع فيو؟ قاؿ: 
  .ل اؼبضارع، والفعل اؼباضي تضم أولو)ُيْضَرب( يف الفع

ىذا مفعوؿ [: أول]يعٌت )اضممن أوؿ الفعل(: [: اْضُمَمنْ [: ]فََأو َل الِفْعِل اْضُمَمنْ ]
بو مقدـ، وىو مضاؼ و)الفعل( مضاؼ إليو، والفعل ىنا يشمل النوعُت: )الفعل اؼباضي، 

 لو_: وفعل اؼبضارع(، ث قاؿ _إذف بُت حكم األوؿ، وىو أنو يضم أو 
يعٌت وجب، ألف اغبتم والكتب واإلهباب دبعٌت  [:وََكْسُر َما قُ بَ ْي َل آِخ ِر املُِض يِّ ُحتِ َما]

واحد يف لساف العرب، إذف يف الفعل اؼباضي يضم أولو ويكسر ما قبل آخره، فتقوؿ يف 
 ضرب )َضَرب، ُضِرَب(، إذف ضممت أولو وكسرت ما قبل آخره. 

 

 ث قاؿ: 
َضارِعِ  آِخػرِ  لَ قُػبَػيْ  َوَمػا

ُ
 ُمَنازِعِ  ِببلَ  فَػْتُحوُ  هبَِبُ  اؼب

 

يعٌت ما كاف قبل آخر الفعل  [:قُ بَ ْيَل آِخِر املَُضارِعِ ]والذي، يعٌت حرؼ،  [:وما]
اؼبضارع، ]هبب فتحو[: عكس اؼباضي، اربدا يف األوؿ، اؼباضي واؼبضارع اربدا يف األوؿ، 

ا قبل آخره واؼبضارع يفتح ما قبل آخره، ولذلك واختلفا فيما قبل اآلخر، فاؼباضي يكسر م
يعٌت ببل خبلؼ، ىذا ما يتعلق من  [:َوَم ا قُ بَ ْيَل آِخ ِر املَُضارِِع جيَُِب فَ ْتُحُو ِباَل ُمَنازِعِ ]قاؿ: 

 حيث اإلصباؿ. 
 ربقيقا أو تقديرا، )ربقيقا( يعٌت تنطق ابلضمة، و)تقديرا( [:فََأو َل الِفْعِل اْضُمَمنْ ]إذف: 

يعٌت ال تنطق ابلضمة وإمبا التنويو فتقدرىا، وذلك يف نوع واحد وىو الثبلثي معتل الوسط، 
حرفا من حروؼ العلة ويسمى األجوؼ، وىو مثاؿ مشهور، )قاؿ، يعٌت ما كانت عينو 

)قيل(، كيف جاء )قيل(؟  }َوِقيَل اَي أْرُض ابْػَلِعي َماَءِؾ{، وابع( كيف يكوف تغيَت الصيغة؟
يعٌت ضم  ػ )ُضِرَب(،قل أصلو )قُِوَؿ( على وزف )فُِعَل(، ك[، فأول الفعل اضممن]كبن قلنا 

الواو فنقلت إىل ما قبلها، يعٌت )القاؼ( أولو وكسر ما قبل آخره، استثقلت الكسرة على 
وكسر أوؽبا، حينئذ نقوؿ سكنت الواو بعد إسقاط حركتها، فقيل )ِقُيو(، ال، الواو ساكنة 

ب قلبها ايء، فقيل )قيل(، وأما )بيع( فأصلو )بُِيَع( على وزف )فُِعَل(، كػ وكسر ما قبلها فوج
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استثقلت الكسرة على )بُِيَع( ضم أولو على األصل وكسر ما قبل آخره، حينئذ  ُضِرَب(،)
وبيع( نقوؿ  الياء فنقلت إىل ما قبلها وصار )بِيَع(، وليس عندان إعبلؿ ابلقلب، إذف )قيل،

ُفِعَل( كػ )ُضِرَب(، لكنو ؼبا كاف أجوؼ حينئذ استثقلت الكسرة اليت ىو على األصل وزنو )
ىي كسر ما قبل اآلخر على حرؼ العلة، ونقلت إىل ما قبلها بعد إسقاط حركتها اليت ىي 
الضمة، ث يف الواو وجب قلب الواو ايء، ؼباذا؟ ألف القاعدة الصرفية _وأييت معنا األسبوع 

سكنت الواو وانكسر ما قبلها وجب قلب الواو ايء، مثل  القادـ إف شاء هللا_ أنو إذا
من الوزف أين الواو؟ نقوؿ  [..ٕٔ:ٖٗ:ٓٓ..])ِميزَاف(، )ِمُيوزَاف( ىذا أصل )ِميزَاف(، ث 

وانكسر ما قبلها فوجب قلبها ايء، ىذا من  الياء ىذه )ميزاف( أصل )ِمُيوزَاف(، سكنت الواو
َوَم ا [، ]قُ بَ ْي َل آِخ ِر املُِض يِّ ُحتِ َما]، ا أو تقديراربقيق [:فأول الفعل اضممن]مثلو، إذف 

  [.قُ بَ ْيَل آِخ ِر املَُضارِِع جيَُِب فَ ْتُحُو ِباَل ُمَنازِعِ 
 ىذا أىم ما يذكر فيما يتعلق ابلفعل. 

 

 َكُأْكرَِمْت ِىْنٌد َوِىْنٌد ُضرَِبتْ  َوظَػاِىرًا َوُمْضَمرًا أَْيًضا ثَػَبتْ 
 

: يعٌت انئب الفاعل كالفاعل، كما أنو يكوف ظاىرا يكوف ظاىرا، [وظاىرا ومضمرا]
وكما أنو يكوف مضمرا يكوف مضمرا، إذف ىو مثلو، واؼبضمر ىنا اثنا عشر، كالتايل: 
)ُضرِْبُت، ُضرِْبَت، ُضرِْبِت( تغَتىا، يعٌت تضم أولو وتكسر ما قبل آخره، )ُضربُت، ُضربنا، 

)أكرمت ىند(، كقولك أكرمت،  [:َكُأْكرَِمْت ِىْندٌ ]ق(، ُضربَت، ُضربِت.. إىل آخره كما سب
ىذا هبوز اؼبنع والصرؼ، )ِىْنٌد( ىذا انئب فاعل، األصل )أكَرـَ زيٌد ىنًدا(، )أكَرـَ(  [:ِىْندٌ ]

، )زيٌد( فاعل، )ىنًدا( مفعوؿ بو، حذؼ الفاعل لنكتة ما _لغرض  فعل ماض مبٍت للمعلـو
كرِـ( إذف ضم أولو _اؽبمزة_ وكسر ما قبل آخره، وقيل ما_، حينئذ وجب تغيَت الفعل، )أُ 

)أُكِرـَ(، )ِىْنٌد( فأوجب التأخَت والرفع، ال هبوز أف يتقدـ حينئذ هبب الرفع، )الفاعل( وىذا 
من أحكاـ الفاعل اليت تركت اختصارا، الفاعل إذا كاف مؤنثا أتنيثا حقيقيا واتصل بعاملو 

تأنيث واجب، ىنا )أُكرَِمت ىند( كاف األصل )أكـر وجب أتنيث العامل، )قالت عائشة( ال
زيد( الفعل مل يتصل بو اتء التأنيث، لكن ؼبا أقيم اؼبفعوؿ بو مقاـ الفاعل فحينئذ كاف 
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اؼبفعوؿ بو يف األصل مؤنثا أتنيثا حقيقيا، فوجب أتنيث الفعل، وىذه فائدة من ىذا اؼبثاؿ، 
ىي_، إذف )ِىْنٌد( ىذا مثاؿ للظاىر، و)ِىْنٌد( ىذا _ [:َكُأْكرَِمْت ِىْنٌد َوِىْنٌد ُضرَِبتْ ]

مبتدأ، و)ُضرَِبْت( _ىي_، )ُضرَِبْت( فعل ماض مغَت الصيغة، والتاء ىذه اتء التأنيث، 
ىنا )ىي( انئب الفاعل ضمَت مستًت جائز االستتار يعود إىل )ىند(، واعبملة خرب اؼببتدأ، 

 إمبا ،مبٍت للمجهوؿ، وىذا أرى أنو غلط اؼبشهور أف يقاؿ على ألسنة النحاة وغَتىم فعل
  :لسببُت الصيغة، مغَت فعل يقاؿ

الفاعل قد وبذؼ وال يكوف  ،األوؿ: أف قوؽبم مبٍت للمجهوؿ فيو تعيُت الغرض-
للجهل، أليس كذلك؟ مر معنا، يعٌت أغراض حذؼ الفاعل أوصلها بعضهم إىل عشرة، 

حيح أـ ال، على التسليم أبنو واعبهل غرض واحد منها، واختلف فيو ىل ىو غرض ص
مبنيا للمجهوؿ؟ نقوؿ: ىذا ليس كذلك،  غرض = حينئذ ىل كل فاعل حذؼ لكونو

حينئذ قيل يف كل فعل )ضرب زيد(، لعلك _حذفت الفاعل_ ما تريد أف زبرب عن الفاعل، 
أصلو )ضرب عمرو زيدا(، فحذفتو، تعلمو، حينئذ نقوؿ )ُضِرَب( فعل ماض مبٍت 

خطأ، وإمبا حذفت الفاعل ال لكونو ؾبهوال، بل لسًته مثبل، أو للخوؼ للمجهوؿ، ىذا 
  .منو، أو عليو، حينئذ أغراض متعددة، ىذا أوال

اثنيا: أنو قد أييت استعمالو يف القرآف فيكوف احملذوؼ ىو لفظ اعببللة، حينئذ ال يصح -
ىذا  لعي{،، }وقيل اي أرض ابىذا، بل ال هبوز أف يقاؿ أنو فعل ماض مبٍت للمجهوؿ

وجل، ىذا ىو الظاىر، حينئذ إذا قيل مبٍت للمجهوؿ = ليس وبتمل أف القائل ىو هللا عز 
 ىذا ما يتعلق بنائب ابلفاعل.  اغبد ىنا للبناء للمجهوؿ، إذف

َتَدأ َواخْلََبِ ]ث قاؿ:   وصبع بينهما يف ابب واحد لتبلزمهما غالبا.  [:اَبُب اْلُمب ْ
 

َتَدا اْسٌم ِمْن  ُبػْ
 َلْفِظيمٍة َوْىَو ِبَرْفٍع َقْد ُوِسمْ  َعَواِمٍل َسلِػمْ اؼب

 

إذف خرج الفعل وخرج اغبرؼ، فبل يكوف الفعل مبتدأ وال يكوف اغبرؼ  [:املبتدا اسم]
كذلك كالفاعل، يشمل الصريح كػ )زيد قائم( و)أان فاىم( مثبل، ويشمل غَت   [:اسم]مبتدأ، 

)خَت( ىذا خرب، )وأف تصوموا(،  ا خَت لكم{،}وأف تصومو الصريح وىو اؼبؤوؿ ابلصريح، 
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)وأف( وما دخلت عليو يف أتويل مصدر )صومكم خَت لكم(، إذف مبتدأ، إذف اؼببتدأ قد 
يكوف اظبا صروبا يعٍت ينطق بو مباشرة، وقد يكوف مؤوال ابلصريح، يعٌت البد من التأويل، 

يشمل  [:اسم]إذف كذلك،   }وأف تصربوا خَت لكم{ }وأف تصوموا خَت لكم{،مثالو 
يعٌت َعرَِي وذبرد عن العوامل، دبعٌت أنو مل يسبقو  [:من عوامل سلم لفظية]الصريح واؼبؤوؿ، 

عامل البتة، فخرج كل اسم من مرفوع سبقو فعل، سواء كاف الفعل اتما كػ )ضرب زيد(، أو  
 كاف انقصا كاسم كاف، )كاف زيد قائما(، )كاف( ىذا فعل انقص، إذف كل اسم مرفوع

يعٌت سلم من عوامل،  [:ِمْن َعَواِمٍل َسِل مْ ]سبقو فعل اتـ أو انقص خرج هبذا القيد، 
والعوامل صبع عامل، وسبق تعريفو أنو: "ما أوجب كوف آخر الكلمة على وجو ـبصوص من 
"، والعامل نوعاف: )عامل لفظي، وعامل معنوي(، قلنا  رفع أو نصب أو خفض أو جـز

؟ ما للساف فيو حظ، يعٌت ينطق بو، والعامل اؼبعنوي ما ليس العامل اللفظي ما حقيقتو
للساف فيو حظ، قلنا الثاين نوعاف، ما نبا؟ التجرد عن الناصب واعباـز واالبتداء، الصحيح 
أف العامل اؼبعنوي ؿبصور ابثنُت: التجرد يف ابب الفعل اؼبضارع العامل يف الرفع عن الناصب 

، والذي معنا ىنا وىو اال  ىذا اثنيا، عنو لتخرب أوال االسم جعلك بتداء، االبتداءواعباـز
 عن ُمَعراى االسم كوف أف يرى وبعضهم اثنيا"، عنو لتخرب أوال االسم "جعلك ضابطو،
أخرج [: لفظية عوامل من سلم] فقولو البتة، لفظي عامل يسبقو مل يعٌت اللفظية، العوامل

اؼبعنوي، وىو اثناف: )التجرد، واالبتداء(،  العوامل اللفظية كلها، بقي ماذا معنا؟ العامل
والذي  عناه ىنا ىو االبتداء، بدليل ماذا؟ أف التجرد يكوف يف الفعل، وقد حد اؼببتدأ ىنا 
بكونو اسم، إذف خرج الفعل، ال يدخل معنا الفعل اؼبضارع يف حالة التجرد، فليس داخبل، 

نزيد ماذا؟ غَت الزائدة، وأما الزائدة فهذه فتدخل على اؼببتدأ وعلى انئب الفاعل  [:لفظية]
}ىل غَت الزائدة، ليدخل كبو:  [:لفظية]وتدخل على الفاعل كما سبق _تركناه اختصارا_، 

، )ىل( حرؼ استفهاـ، )من( حرؼ جر، )خالق( مبتدأ، كيف جاء من خالق غَت هللا{
ال يكوف إال مرفوعا، واؼببتدأ هبب أف يتجرد عن العوامل اللفظية،  مبتدأ وىو ؾبرور؟ واؼببتدأ 

كيف نعرب ىذا )خالق(؟ ىل نقوؿ غلط يف اإلعراب؟ أـ نفهم القواعد كما ىي؟ أقوؿ: 
نفهم القواعد كما ىي، )ىل من خالق(، )خالق( مبتدأ قطعا، ومل يتقدمو عامل لفظي أصلي 
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حرؼ جر، لكنو زائد، يعٌت صلة للتوكيد،  وإمبا تقدمو عامل لفظي زائد، فػ )من( ىذه
وندخل يف مسألة: ىل يقاؿ للقرآف زائد أـ ال؟ نقوؿ: الصحيح أف يقاؿ عند طبلب العلم 
أما العواـ فبل، يعٌت )من( ىنا حرؼ جر زائد، دبعٌت أنو أفاد معٌت مل يوضع لو، )من( يف 

لك، ىل وضعت )من( لساف العرب، )من( لبلبتداء واالنتهاء وأتيت للتبعيض وكبو ذ
للتأكيد؟ اعبواب ال، مل توضع للتوكيد، لكن ؼبا استعملت ىنا زائدة أفادت التوكيد، ألف 

تزيد حرفا إال للتوكيد، ولذلك القاعدة العامة: "عند زايدة اؼببٌت تدؿ على زايدة العرب ال 
إف اؼبعٌت"، حينئذ )ىل من خالق( نقوؿ: )ىل( حرؼ استفهاـ، )من( حرؼ جر زائد _و 

 التوكيد_، وأفاد زائد أنو اغبقيقة شئت قل صلة، وإف شئت قل مؤكد، ال إشكاؿ فيو؛ لكن
  .التوكيد معناه أفاد

 )خالق( ىنا مبتدأ ذبرد عن العوامل اللفظية األصلية، ومل يتجرد عن الزائدة، وكونو سبقو
ه، منع من الزائد ال ىبرج عن كونو مبتدأ، فهو مبتدأ مرفوع ورفعو ضمة مقدرة على آخر 

، )ما }ما جاءان من بشَت{ظهورىا اشتغاؿ احملل حبركة حرؼ اعبر الزائد، ومثلو الفاعل 
جاءان(، )جاء( فعل ماض، وكل فعل _ابإلصباع_ كل فعل البد لو من فاعل، أين الفاعل 

جررتو ىنا، ىو مرفوع لكن )من( ىذه حرؼ جر زائد،  [،والفاعل ارفع])بشَت(،  ىنا؟
ل إلفادة التوكيد، ولذلك ىو نكرة يف سياؽ النفي، وزيدت عليو )من(، دخلت على الفاع

 ، )بشَت( فاعل مرفوع ورفعو الضمة اؼبقدرة  }ما جاءان من بشَت{،حينئذ ىي نص يف العمـو
على آخره منع من ظهورىا اشتغاؿ احملل حبركة حرؼ اعبر الزائد، إذف حرؼ اعبر الزائد _أو 

عن كونو فاعبل وال ىبرج اؼببتدأ عن كونو مبتدأ، )حبسبك  اغبرؼ الزائد_ ال ىبرج الفاعل
درىم(، )درىم( خرب، و)حبسب( الباء ىذه زائدة، و)حسب( ىذا مبتدأ مرفوع ورفعو ضمة 

غَت الزائدة، حينئذ يكوف ماذا؟ يكوف اؼببتدأ ىو: "االسم  [:لفظية]مقدرة على آخره، إذف 
السم اجملرد عن العوامل اللفظية غَت الزائدة"، اجملرد عن العوامل اللفظية غَت الزائدة"، "ا

والعامل فيو _عامل الرفع_، ماىو؟ نقوؿ االبتداء، )ورفعوا مبتدأ ابالبتدا(، ىكذا قاؿ 
قد ]الناظم، )ورفعوا مبتدأ ابالبتدا(، وىو برفع سواء كاف لفظا أو تقديرا، حبركة أو حرؼ، 

 يعٌت قد ُعلَِّم، ىذه حقيقة اؼببتدأ.  [:وسم
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 َكالَقػْوُؿ ُيْستَػْقَبُح َوْىػَو ُمْفتَػَرى ظَاِىرًا أَيْيت  َوأَيْيت  ُمْضَمرَاوَ 
 

كالفاعل، عرفنا معٌت الظاىر ومعٌت اؼبضمر، واؼبضمر اثنا   [:َوظَاِىًرا َيَِْت َوَيَِْت ُمْضَمَرا]
، عشر: اثناف للمتكلم، وطبسة للغائب، وطبسة للمخاطب، )أان، وكبن( للمتكلم، )وأنتَ 

   .وأنِت، وأنُتما، وأنُتم، وأننُتم( للمخاطب، )وىو، وىي، ونبا، وىم، وىنم( للغائب
يعٌت كقولك )القوؿ يستقبح(، )القوؿ  [:كالقول[: ]َكالَق ْوُل ُيْستَ ْقَبُح َوْىَو ُمْفتَ َرى]

مستقبح(، إيش إعراب )القوؿ(؟ مبتدأ، طبق عليو اغبد، اسٌم عاٍر، يعٌت ؾبرد عن العوامل 
للفظية، )القوؿ يستقبح(، إذف مبتدأ مرفوع ابالبتداء، يعٌت العامل فيو االبتداء، كما تقوؿ ا

)لن يغفر(، )يغفر( منصوب بػ )لن(، ىنا القوؿ مرفوع دباذا؟ بعامل، ما ىو العامل مع أنو 
غَت ملفوظ بو؟ ما حقيقتو؟ االبتداء جعلك االسم أوال لتخرب عنو اثنيا، رفعو دباذا؟ ابلضمة 

إيش إعرابو؟ فعل مضارع مغَت الصيغة  [:يستقبح]لظاىرة على آخره ألنو اسم ظاىر، ا
مرفوع والعامل فيو التجرد، إذف اجتمع العامبلف اؼبعنوايف يف اؼبثاؿ، ىذا الذي أريد، )القوؿ( 
ىذا مرفوع ابالبتداء، و)يستقبح( ىذا مرفوع ابلتجرد، ولذلك القواعد إذا أردت أف تضبط 

ط األحكاـ ابؼبنت، الطبلب اآلف وبفظوف اؼبتوف أو بعضهم وبفظ اؼبنت، العلم = تضب
 واألحكاـ يف واد واؼبنت يف واد، ولذلك ماذا يصنعوف؟ 

 طريقتهم: 
َتَدا اْسٌم ِمْن َعَواِمٍل َسلِػْم َلْفِظيمٍة َوْىَو ِبَرْفٍع َقْد ُوِسْم( ث َسكمرَه أييت يراجع اؼبنت:  ُبػْ

)اؼب
 يبدأ يذاكر.  ووضعو على جنب، ث

ىذا ال يصلح، ال ربفظ، ؼباذا؟ ألنو ال فائدة منو، وإمبا تذاكر على اؼبنت، ىنا ىذا احملك 
تذاكر على اؼبنت فتقف، يعٌت يبكن نعم تذاكر من الدفًت ث أتيت ابؼبراجعة  عند الطبلب،

بتدأ ال قاؿ الناظم، ىنا )اسم( خرج بو الفعل واغبرؼ، إذف اؼب [:املبتدا اسم]على اؼبنت، 
ىذه اعبملة فعل،  [:سلم]عامل، وتعريف العامل كذا، صبع  [:من عوامل]يكوف إال اظبا، 

 الطريقة ىذه تسلك مل إذا اؼبنت، على تذاكر ىذا نعت لػ )عوامل(، فتبدأ [:لفظية]إىل آخره، 
اليت يشرحها أىل العلم، سواء يف  حينئذ تربط األحكاـ البتة، اؼبنت حفظ من فائدة ال
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قروء، أو اؼبسموع = تربطها ابؼبنت، وىذا يف صبيع الفنوف، وأما تذاكر أو ربفظ اؼبنت ث اؼب
تضعو ِبوارؾ كذا وتسرد، وإذا جيت تذاكر تذاكر من دفًت أو كتاب، وىذا ما فيو فائدة، 

 ىذا ال ربفظ اؼبنت، وإمبا تذاكر اؼبنت كما ىو عليو. 
، والتجرد ىو العامل، ىذا مرفوع لتجرده عن ا [:كالقول يستقبح]إذف  لناصب واعباـز

وانئب الفاعل ضمَت مستًت تقديره )ىو( يعود إىل القوؿ، واعبملة من الفعل اؼبغَت وانئب 
ىذا مبتدأ، ضمَت للمفرد اؼبذكر  [:وىو[: ]وىو مفَتى]الفاعل يف ؿبل رفع خرب اؼببتدأ، 

 ىذا خرب اؼببتدأ.  [مفَتى]مبٍت على الفتح يف ؿبل رفع مبتدأ، 
 

 ث قاؿ:
 إِلَْيِو َواْرتَِفاَعُو الَزـْ أََبَدا َواػبَبَػُر االْسُم المِذي َقْد ُأْسِنَدا

 

نسبة حكم  أف اإلسنادىو "اؼبسند الذي تتم بو مع اؼببتدأ فائدة"، عرفنا أوال  [:اخلب]
د إىل اسم إهبااب أو سلبا، )زيد قائم( عندان إسناد ىنا، نسبنا القياـ إىل )زيد(، اإلسنا

موجود، إذف )زيد( مسند إليو، أخربت عنو، ضبلت عليو، و)قائم( ىو اؼبسند، إذف قولنا 
)اػبرب ىو اؼبسند( عرفنا اؼبراد ابؼبسند الذي تتم بو مع اؼببتدأ فائدة، ىذا أخرج الفاعل؛ ألف 
الفعل يف قولك )قاـ زيد(، )قاـ( ىنا حصلت بو الفائدة، لكن مع الفاعل ال مع اؼببتدأ، 

ؾ الفعل واػبرب يف كوف كل منهما مسندا، إال أف اػبرب أفاد مع اؼببتدأ، والفعل أفاد مع اشًت 
واخلب االسم الذي قد ]ويف بعض النسخ )اعبزء( _وىي أوىل_،  [:واخلب االسم، ]الفاعل
يعٌت إىل اؼببتدأ، وضبل عليو، فجعل اػبرب ؿبموال على اؼببتدأ دبعٌت أنو ـبرب بو يف  [:إليو أسندا

 [:وارتفاعو الزم]حكمو، حكم اؼببتدأ أنو مرفوع،  [:َواْرتَِفاَعُو الَزْم أََبَدا]الظاىر ويف الباطن، 
مطلقا، سواء كاف مفردا مذكرا أو مؤنثا، مثٌت، ؾبموعا، أاي كاف،  [:أبدا]يعٌت الـز ارتفاعو، 

اعدة، وكل ما داـ أنو خرب للمبتدأ حينئذ يكوف حكمو الرفع، إذف كل مبتدأ مرفوع ىذه ق
 خرب يكوف مرفوعا، ىذا األصل، سواء كاف الرفع ظاىرا أو مقدرا أو ؿببل. 
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  :ث قاؿ
َر ُمْفػَردِ   فََأومٌؿ كَبُْو َسِعْيٌد ُمْهَتِدي َوُمْفػَرًدا يَػْأيت َوَغيػْ
 كَبُْو الُعُقوبَُة ِلَمْن هَبُورُ  َوالثماين قُػْل أَْربَػَعػٌة ؾَبُْرورُ 

ُر ِعْنَد َأْىِلَناَوالظمْرُؼ كبَْ   َوالِفْعُل َمْع فَاِعِلِو َكَقْولَِنا ُو اػبَيػْ
ْبػَتَدا َمَع اػبَبَػرْ 

ُ
 َكَقْوؽِبِْم َزيٌد أَبُوُه ُذو َبَطرْ  زَيػٌد أََتى َواؼب

 

 اػبرب أربعة أنواع: 
ا اعبريبة )أييت مفردا( مثل )وظاىرا أييت(، "إمبا النحو قياس يتبع"، وىن [:َوُمْف َرًدا يَ ْأِت ]

الكربى عند الطبلب وىي أنو يف ابب النحو القياس عندىم فبنوع كأهنم ظاىرية، والكسائي 
_رضبو هللا_ يقوؿ: "إمبا النحو قياس يتبع"، فتحفظ، لو حفظت اؼبثاؿ السابق )وظاىرا 

ولذلك ىذا النظم _مثبل_ إذا أعربتو إعرااب تفصيليا مطوال كل فعل،   تسلك يفأييت( = 
آخر النظم، يعٍت األمر سهل لكن وبتاج إىل  بيتا = يسلك معك اإلعراب إىل _ثبلثُت

ىذا حاؿ مقدمة،  [:مفردا]يعٌت أييت اػبرب حاؿ كونو مفردا،  [:ومفردا َيت]ؾباىدة، 
)غَت( ىذا معطوؼ على )مفردا(، ولذلك نصب، إذف اػبرب إما مفرد وإما  [:وغري مفرد]

ب اإلعراب، وىو ما ليس مثٌت وال ؾبموعا وال ملحقا هبما غَت مفرد، سبق معنا اؼبفرد يف اب
وال من األظباء الستة، ىذا اؼبفرد، ىنا اؼبفرد لو اصطبلح خاص، يعٌت معٌت خاص مغاير ؼبا 
سبق، اؼبفرد ىنا يف ابب اػبرب: "ما ليس صبلة وال شبيها ابعبملة"، يعٌت )ليس صبلة اظبية، 

، وليس ظرفا(، أربعة أشياء منفية، وعليو يشمل اؼبفرد وليس صبلة فعلية، وليس جارا وؾبرورا
 واجملموع اؼبثٌت كذلك فيدخل فيو )زيد، والفىت، والقاضي(، ويشمليف ابب اإلعراب، 

 يعترب أبنواعو اعبمع اإلعراب، ابب يف دبفرد وليس اػبرب، ابب يف مفرد اؼبثٌت حينئذ أبنواعو،
 ليس "ما إذف النوعُت، بُت ففرؽ اإلعراب، باب يف دبفرد وليس اػبرب، ابب يف ىنا مفردا
 واجملموع.  اؼبثٌت فيو فدخل أشياء، األربعة تنفي يعٌت ابعبملة"، شبيها وال صبلة
ما ىو األوؿ؟ اؼبفرد،  [:أول]الفاء فاء الفصيحة،  [:فأول[: ]فََأو ٌل ََنُْو َسِعْيٌد ُمْهَتِدي]

مبتدأ مرفوع ابالبتداء ورفعو ضمة ظاىرة يف  [:سعيدٌ [: ]َسِعْيٌد ُمْهَتِدي، ]يعٌت مثل [:َنو]
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خرب مرفوع، مرفوع دباذا؟ على الصحيح ابؼببتدأ، اؼببتدأ مرفوع ابالبتداء،  [:مهتدي]آخره، 
واػبرب مرفوع ابؼببتدأ، يعٌت )سعيد( مرفوع ابالبتداء وىو عامل معنوي، و)مهتدي( ىذا خرب 

ي؟ لفظي، إذف نطقت بو؛ ألف اؼببتدأ لفظ مرفوع بػ )سعيد(، و)سعيد( عامل معنوي أو لفظ
_اسم_ حينئذ عمل اؼببتدأ يف اػبرب فرفعو، )ورفعوا مبتدأ ابالبتدا .:. كذاؾ رفع خرب 
ابؼببتدا(، إذف مبتدأ، ىذا خرب مرفوع ورفعو ضمة مقدرة على آخره _إذا جعلنا الياء ىي 

ىذا خرب، ما نوعو؟  [َتِديُمهْ ]األصل، وإذا جعلناىا إشباعا ىذا شيء آخر_، حينئذ نقوؿ 
واحد، ليس  [مهتدي]مفرد، ىل طابق اؼبفرد ىنا يف ىذا اؼبثاؿ اؼبفرد يف ابب اإلعراب؟ 

مثٌت وال ؾبموعا، إذا تطابق، )زيد قائم(، )قائم( ىذا مفرد يف ابب اإلعراب ويف ابب اػبرب، 
بة عن الضمة ألنو مثٌت، )الزيداف قائماف(، )الزيداف( مبتدأ مرفوع ابالبتداء ورفعو األلف نيا

)قائماف( خرب اؼببتدأ مرفوع بو ورفعو األلف نيابة عن الضمة ألنو مثٌت، )الزيداف( مبتدأ وىو 
مثٌت، و)قائماف( خرب وىو مثٌت، ىل )قائماف( ىنا مفرد يف ابب اػبرب؟ نعم، ؼباذا؟ ألنو ليس 

، ليس مفردا، )الزيدوف صبلة وال شبيها ابعبملة، ىل ىو مفرد يف ابب اإلعراب؟ اعبواب ال
ومثلو )الزيداف  [:ََنُْو َسِعْيٌد ُمْهَتِدي]يعٌت اؼبفرد،  [:فأول]قائموف( كاإلعراب السابق، إذف 

 قائماف، والزيدوف قائموف(. 
يعٌت يف عده أربعة أشياء، التنوين  [:َأْربَ َع ةٌ ]أيها الطالب،  [:قُ لْ ]غَت اؼبفرد،  [:والثاين]

يعٌت جار وؾبرور، )زيد يف الدار(،  [:جمرور]إليو، أربعة أشياء، ىنا عوضا عن اؼبضاؼ 
)زيد( مبتدأ مرفوع ابالبتداء ورفعو ضمة ظاىرة على آخره، ال سبل من اإلعراب واإلعادة 

 للطالب: قاؿ والتكرار، إايؾ أف زبتصر، )زيد( مبتدأ، ىذا )الشيخ دمحم األمُت اؽبروي(
دمحم  الشيخ يعربو )ىذا قاؿ: خرب، الدار( )يف وقاؿ: مبتدأ، )زيد( قاؿ: اعرب،

الطالب ال ىبتصر، كلما أعربت  ، يعٌت العامل ىو الذي ىبتصر، وأما [..0ٕ:0٘:ٓٓ..]
قل: )زيد( مبتدأ مرفوع ابالبتداء _وعرؼ االبتداء أيضا_، ورفعو ضمة ألنو كذا، إىل آخره، 

_ابلتكرار_ اغبفظ إمبا يكوف  أما زبتصر مباشرة، ما ربفظ القواعد، مىت ربفظها؟ إذا كررت
ابلتكرار، أما االختصار ىذا ليس لطبلب العلم، إذف )زيد( مبتدأ، )يف الدار(، )زيد يف 
الدار(، )يف الدار( جار وؾبرور، )يف( حرؼ جر، و)الدار( اسم ؾبرور بػ )يف( وجره الكسرة 
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ىو اػبرب على  الظاىرة على آخره، متعلق دبحذوؼ خرب اؼببتدأ، يعٌت ليس )يف الدار(،
الصحيح، وعليو اعبماىَت، حينئذ نقوؿ متعلق دبحذوؼ تقديره )كائن(، )زيد كائن(، 

العقوبة ملن ])كائن( ىو اػبرب، لكنو ؿبذوؼ، إذف )يف الدار( دؿم على احملذوؼ وىو اػبرب، 
 [:نمل]مبتدأ مرفوع ابالبتداء ورفعو ضمة ظاىرة يف آخره،  [:العقوبة]يعٌت من يظلم،  [:جيور

 جار )ؼبن( موصوؿ، اسم ىذا )من( ألف اؼبوصوؿ، صلة اعبملة [:جيور]ىذا جار وؾبرور، 
 ابن قاؿ ولذلك حاصلة، اثبتة كائنة( )العقوبة والتقدير اؼببتدأ، خرب دبحذوؼ متعلق وؾبرور
  مالك:

 (. ِبَظْرٍؼ أْو حِبَْرِؼ َجّر .:. اَنِويَن َمْعٌَت َكاِئٍن أِو اْستَػَقرّ  )َوأْخبَػُروا
 قبل الفعل أو اسم الفاعل. 

 ىذا الثاين، سواء كاف ظرفا زمانيا أو مكانيا، كبو )اػبَت عند أىلنا(، )اػبَت( [:َوالظ ْرفُ ]
 أف على يدؿ وفبا بنصب، [:عند] ،آخره على ظاىرة ضمة ورفعو ابالبتداء مرفوع مبتدأ

 مرفوعا، إال يكوف ال اػبرب أبدا(، الـز وارتفاعو) قاؿ؟ ماذا اػبرب، بنفسو خبرب ليس الظرؼ
قاؿ اغبريري: )َوِعْنَد ِفيَها النمْصُب َيْسَتِمرُّ  كما ابلنصب الزمة ىي بل منصوبة، ىنا و)عند(

(، إذف  ظرؼ منصوب على الظرفية متعلق  [عند]مبتدأ، و [اخلري].:. َلِكنػمَها دبِْن فَػَقْط ذُبَرُّ
، حصل، ثبت(، قدر ابلفعل أو قدر دبحذوؼ خرب، )اػبَت كائن( حاصل اثبت، )استقر

إذف: ىذاف نوعاف: )اعبار واجملرور، والظرؼ(، وكل منهما ليس ىو  [:عند أىلنا]ابالسم، 
 عُت اػبرب، وإمبا متعلقاف ابحملذوؼ. 

الثالث: الفعل مع فاعلو، يعٌت اعبملة الفعلية، الفعل مع فاعلو يعٌت اعبملة الفعلية، )زيد 
مرفوع ابالبتداء ورفعو ضمة ظاىرة على آخره، )قاـ( فعل ماض مبٍت  قاـ أبوه(، )زيد( مبتدأ

على الفتح، ال تقل: )قاـ( خرب اؼببتدأ!! ال، ليس الفعل وحده، يعٌت قد يستعجل الطالب، 
يقوؿ: )زيد( مبتدأ، )قاـ( خرب، ال، يعٌت يستمر يف اإلعراب، اذكر الفاعل، )قاـ( فعل 

عل وفاعلو معا _الًتكيب كامل_ اعبملة يف ؿبل رفع ماض، )أبوه( فاعل، واعبملة من الف
مبتدأ مرفوع ابالبتداء ورفعو ضمة ظاىرة  [:زيد[: ]كقولنا زيد أتى]خرب اؼببتدأ، واضح؟!! 

فعل ماض مبٍت على الفتح اؼبقدر ألنو معتل اآلخر ابأللف، والفاعل  [:أتى]على آخره، و
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عبملة من الفعل وفاعلو يف ؿبل رفع خَت ضمَت مستًت جوازا تقديره ىو يعود على )زيد(، وا
 اؼببتدأ )زيد(. 

ىذا النوع الرابع، يعٌت اعبملة االظبية، )زيد أبوه قائم(، )زيد( مبتدأ  [:واملبتدا مع اخلب]
أوؿ مرفوع ابالبتداء ورفعو ضمة ظاىرة على آخره، )أبوه( مبتدأ اثف؛ ألف اعبملة االظبية 

إذف )أبوه(، )زيد( مبتدأ أوؿ، )أبوه( مبتدأ اثف مرفوع وقعت خربا، البد من مبتدأ وخرب، 
ابالبتداء ورفعو الواو نيابة عن الضمة ألنو من األظباء الستة، وىو مضاؼ والضمَت مضاؼ 

خرب اؼببتدأ الثاين مرفوع بو ورفعو ضمة ظاىرة على  [:قائم]إليو مبٍت على الضم يف ؿبل جر، 
 ه يف ؿبل رفع خرب اؼببتدأ األوؿ. آخره، واعبملة من اؼببتدأ الثاين وخرب 

مبتدأ اثف،  [:أبوه]مبتدأ أوؿ،  [:زيد[: ]َواملُْب َتَدا َمَع اخلَبَ ْر َكَقْوهلِِْم زَيٌد أَبُوُه ُذو َبَطرْ ]
أبوه ذو ]دبعٌت صاحب، يعٌت صاحب بطر، اؼبراد بو الغٌت أو االستكبار عن ذلك،  [:ذو]

ىذا خرب اؼببتدأ الثاين، واعبملة يف ؿبل رفع خرب  [:َطرْ ُذو بَ ]مبتدأ اثف، و [:أبوه]إذف  [:بطر
اؼببتدأ األوؿ، ولكن يزاد أبف يشًتط يف اعبملة الفعلية إذا وقعت خربا أو يف اعبملة االظبية 
إذا وقعت خربا = أف تشتمل على رابط، واألصل فيو أف يكوف الضمَت، )زيد أتى( _ىو_، 

  .كأنو قاؿ )أبو زيد( فعاد اؼببتدأ مرة اثنية  عاد على )زيد(، )زيد أبوه( _أبو زيد_،
إذف اػببلصة: أف اؼببتدأ مرفوع واػبرب مرفوع، واػبرب على نوعُت: )مفرد، وغَت مفرد(، 

 وعرفنا حقيقة اؼبفرد: "ما ليس صبلة وال شبيها ابعبملة"، وغَت اؼبفرد أربعة أشياء. 
 

َم على نبينا دمحم، وعلى آلو وصحبو ىذا ما ذكره الناظم، وهللا أعلم، وصلمى هللا وسلم 
 . أصبعُت
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 الرحيم الرضبن هللا بسم
 أما أصبعُت صحبو و آلو على و دمحم نبينا على السبلـ و الصبلة و العاؼبُت رب هلل اغبمد

 بعد
 : تعاىل هللا رضبو اؼبصنف قاؿ

 [ األمساء مرفوعات ] 
 :ىي و سبعة اؼبرفوعات أف سبق 

 ىذه أخواهتا و إف وخرب أخواهتا و كاف واسم اػبرب و اؼببتدأ و الفاعل انئب و الفاعل -
 . أشياء أربعة ربتو التابع و التابع و ستة ، 

 منهما كل اػبرب و اؼببتدأ ,اػبرب و اؼببتدأ و الفاعل انئب و فاعل  :أربعة معنا مر و 
 . مرفوع اػبرب كذلكو ابالبتداء كما مر ،  مرفوع اؼببتدأ,مرفوع
 يف متتالية أتيت أبواب ثبلثة ىي و اػبرب و اؼببتدأ نواسخ،  ابلنواسخ  يسمى ما ىناؾ 
 من هبما يتعلق ما و اػبرب و اؼببتدأ يذكر يعٌت اػبرب و ابؼببتدأ متعلقة ألهنا؛   النحو كتب

 .أخواهتا و ظن ابب ث وأخواهتا إف ابب ث أخواهتا و كاف ابب يُذكر ذلك بعد ث األحكاـ
 

تدأ لو نواسخ ، والنواسخ صبع انسخ ، مشتق من النسخ ، و معلـو أف النسخ يف إذف اؼبب
 .اللغة دبعٌت اإلزالة و أييت دبعٌت النقل

 حكوه عن أىل اللساف فيهما - - -النسخ نقل أو إزالة كما 
إذف أييت دبعٌت النقل واإلزالة ، وأما يف اصطبلح النحاة ىنا ،فالنسخ ما يرفع حكم اؼببتدأ 

 ، أي : يزيل حكم اؼببتدأ واػبرب ، فاؼببتدأ مرفوع فيزيل حكمو ، ويبدلو ، ويغَته ،  واػبرب
كذلك اػبرب مرفوع فيأيت الناسخ ، فيزيل حكمو ، ويبدلو ، ويغَته ، حينئذ يرد السؤاؿ ، إذا  
كاف النسخ دبعٌت اإلزالة والتغيَت ، فإذا قلت " دمحم قائم " ث أدخلت الناسخ كاف ، كاف دمحم 
، الرفع كما ىو ، ودمحم مرفوع ، قبل كاف وىو مرفوع بعد كاف ، نقوؿ : الرفع قبل دخوؿ  
كاف ، ليس ىو عُت الرفع بعد دخوؿ " كاف " ويدؿ على ذلك ، أف الرفع يف قولك " دمحم 
قائم " مرفوع ابالبتداء ، وىو عامٌل معنوي ، و"كاف دمحم " مرفوع بكاف ، وىو عامٌل لفظي 

ضيو العامل " االبتداء " وىو الرفع ، ليس ىو عَُت الرفِع الذي يقتضيو " كاف "  ، إذف ما يقت
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كما إذا قلت " ضرب زيٌد عمرو " زيد ىنا رفع ، والذي اقتضاه " ضرب " على أنو فاعل ، 
إذا قلت " ُضرب عمرو " ىل ىو عُت الرفع ؟ ال ، يعٍت الرفع يف الفاعل ابلضمة ، ليس ىو 

 الفاعل ، وإف اشًتكا يف اللفظ والنطق ، إذف النسُخ حاصٌل بتغيَت عَُت الرفع يف انئب 
العامل ، وتغيَت الضمة ، فالضمُة يف " كاف زيٌد "  ليست ىي الضمة يف " زيٌد قائٌم " بل 

 تغَتت وتبدلْت ؼبا ذكرانه .
 

)ما( اسم موصوؿ دبعٌت الذي ، فيصدؽ على االسم  [ ما يرفُع حكَم املبتدأ واخلب ] 
 ى الفعل واغبرؼ ، ألف النواسخ منها أفعاؿ ومنها حروؼ ، أما األظباء فبل .وعل

 

 [ ابب كان وأخواهتا ] 
 ما يرفع حكم اؼببتدأ واػبرب على ثبلثِة أنواٍع :

القسم األوؿ : ما يرفع حكم اؼببتدأ ابلرفع ، إىل رفٍع حادٍث جديٍد وينصُب اػبرب ، وىو 
 –زيٌد قائٌم  –وينصب اػبرب وىو ابب " كاف وأخواهتا " ابب " كاف " يعٍت يرفع اؼببتدأ ، 

مبتدائ   زيٌد : اسُم كاَف ، كاف –كاف زيٌد قائًما   –زيٌد مبتدأ ، وقائٌم خرٌب ، دخلت " كاف " 
، ث أعرب اسَم كاف ، إذف رفع غَت رفع ، ماذا حصل ابػبرب " قائٌم " ُنصب ، كاف زيٌد 

 قائًما .
 

دأ ، ويرفع اػبرب ، وىو ابب ) إف وأخواهِتا ( زيٌد قائٌم ) إف زيًدا ( الثاين : ما ينصب اؼببت
زيٌد كاف مرفوعا مبتدأ ، فدخلت إف ، فقيل " إف زيًدا " إذف نصب إبف ، قائٌم ، كاف مرفوع 
ابؼببتدأ ، زيٌد قائٌم ، عرفنا أف اػبرب مرفوع ابؼببتدئ ، فلما دخلت " إف " رُفع إبف ، إذف 

ٌم " قبل دخوؿ " إف " ليس ىو عَُت الرفع بعد دخوؿ " إف " بل ىو رفٌع الرفُع يف " قائ
 جديد ، أحدثو عامل لفظي ، وىو " إف " .

 

 الثالث : ما ينصب اؼببتدأ واػبرب ، وىو ابب " ظن وأخواهتا " ) زيٌد قائٌم ( ظننت زيًدا 
فعوال أوؿ لػ ظن بعد قائًما ، زيد قائم نصبَت زيًدا ، كاف مبتدأ مرفوع ابالبتداء ، فصار م

استيفاء الفاعل ، وقائٌم كاف مرفوعا ابؼببتدأ ، فصار منصواب على أنو مفعوؿ اثٍف ، إذف ما 
يرفع حكم اؼببتدأ واػبرب ، ما يرفع حكم اؼببتدأ ابلرفع وينصب اػبرب ، العكس ينصب اؼببتدأ 
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 ويرفع اػبرب ، ينصبهما مًعا .
 [  أخواهتا و كان ابب ]

 قاؿ ولذلك ، اػبرب وتنصب ، اؼببتدأ ترفع أهنا وعملها ، وؿاأل الباب ىو
 

 هِبَِذِه األَفْػَعاِؿ ُحْكٌم ُمْعتَػبَػرْ  َوَرفْػُعَك ااِلْسَم َوَنْصُبَك اػبَبَػرْ 
 

ىذا رفع مصدر [ رفعك ] ىذا مفعوؿ بو للمصدر  [ ااِلْسمَ  ] رفٌع مبتدأ   رفُعك أنت :
سم أف ترفع االسم اؼبصدر إف أردت بيانو ، أضيف إىل الفاعل رفعك أنت رفعك ماذا؟ اال

نصبتو على أنو مفعوؿ بو  [  االسم ] أف ترفع االسم  [ رفعك] فأت أبف اؼبصدرية و الفعل  
يعٌت اظبها اسم كاف [ ورفعك أنت االسم ] كذلك ما يقـو مقاـ الفعل و اؼبصدر إذف  

 .يسمى فاعبل ؾبازا عند بعضهم و نصبك اػبرب سكنو للوقف
 يعٌت [ ُمْعتَ بَ رْ  ُحْكمٌ  ]   ورفعك اؼببتدأ خرب ىذا حكم اؼبذكورات [اأَلفْ َعالِ  ِِبَِذهِ  ] 

 إذف القياس ىو واألبصار { أويل اي }فاعتربوا  القياس ىو االعتبار و اللغة أىل عند مقيس
 يعٌت اػبرب [ االسم ] قاؿ ث  اػبرب تنصب و اؼببتدأ ترفع األفعاؿ ىذه أف البيت ىذا يف بُت

 بعدما كاف خرب اػبرب يسمى و أخواهتا أو كاف اسم األفعاؿ ىذه دخوؿ بعد اؼببتدأ يسمى
 إف أفعاؿ كلها ىذه أف إىل أشار األفعاؿ هبذه وقولو لكاف خربا صار للمبتدأ خربًا  كاف أف

 :بقولو تعدادا إليها أشار األفعاؿ ىذه خبلؼ فيو ليس كاف
 

 بَرَِحا ما َمعْ  لَْيسَ  َوَصارَ  َأْضَحى َحاَأْصبَ  اَبتَ  َظلم  َوأَْمَسى َكافَ 
َها َتَصرمَؼ اْحُكَما َمازَاَؿ َما انْػَفكم َوَما فَِتَئ َمػا ـَ َوَما ِمنػْ  َدا

 

 

كاف وأمسى ، كاف و أخواهتا على اؼبشهور ىي ثبلثة عشرة لفظا اؼبشهورات منها ىي 
الناظم، لكن من حيث العمل أكثر من ذلك لكن اؼبشهور منها ىو ىذه األلفاظ اليت ذكرىا 

تنقسم ىذه األفعاؿ الثبلثة عشرة إىل ثبلثة أقساـ،ألف منها ما يعمل ببل شرط و منها ما 
 :يعمل بشرط و الثاين على نوعُت
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 على الفعل دخوؿ دبجرد،    شرط ببل اػبرب ينصب و اؼببتدأ يرفع ما: األوؿ القسم -
 و كاف: شبانية ىذه و ، األفعاؿ يف األصل ىو اىذ و مطلقا عاملة ىذه نقوؿ اػبرب و اؼببتدأ
 .ليس و صار و ابت و أضحى و ظل و أصبح و أمسى

 و أمسى و س كانيل ] قولو إىل  [ صار ليس ] قولو  إىل األوؿ الشطر يف مذكورة يعٌت
 اػبرب تنصب و اؼببتدأ ترفع ىذه ليس و يعٌت [ ليس وصار أضحى و أصبح و ابت و ظل
 مرفوع اظبها زيد و انقص ماض فعل كاف قائما"  زيد تعمل" كاف وؽبادخ دبجرد,شرط ببل
 على ظاىرة فتحة نصبو و هبا منصوب كاف خرب قائما و آخره على ظاىرة ضمة رفعو و هبا

 .آخره
    شبو أو نفي عليو يتقدـ أف:    الشرط ىذا و،  بشرط لكن يعمل ما :الثاين القسم-

 ي .النف
 اؼبراد اؼبقاـ ىذا يف النفي شبُو ي  ، النه و الدعاء بو اؼبراد و النفي شبو ، أو  واضح نفي

 :أفعاؿ أربعة وىو النهي و الدعاء بو
 ما زال ما برح ما ] ، مع  متتالية اؼبصنف ذكرىا ,[ كوانف برح و فتئ و زال ]  
 يزالوف ال و''تعاىل كقولو النفي ماذا؟ مثل فالنفي متتابعة اؼبصنف كرىاذ [فتئ وما انفك

 مضارع فعل يزالوف,مضارع فعل يزاؿ ماضي فعل زاؿ,يزالوف يزاؿ زاؿ ,يزالوف ''ـبتلفُت
 اػبمسة. األمثلة من لكنو كذلك
َها َوَما  ] قاؿ ولذلك سيأيت كما تتصرؼ األفعاؿ ىذه إذف   يعٌت [اْحُكَما َتَصر فَ  ِمن ْ
 فعل(   يزالوف ) فين حرؼ اليزالوف ( وال )  حينئذ اؼباضي الفعل على حكمت دبا لو ربكم

 على ىنا النقص معٌت و انقصة ىي إمبا و اتمة ليست كلها األفعاؿ ىذه ألف انقص مضارع
بو،  اكتفى فاعل زيد و ماض فعل زيد ، قاـ قاـ التاـ ،  دبرفوعها تكتفي ال أهنا الصحيح

 . ىكذا و خالد قعد,عمر جلس
 إىل معناىا سباـ يف ؽبا البد بل ابؼبرفوع تكتفي ال يعٌت تكتفي فبل األفعاؿ ىذه وأما 

 ألف لؤلصل تبعا ىذا و ابػبرب دباذا؟ الفائدة ربصل الفائدة حصلت ما (زيد )كاف اؼبنصوب
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 القاعدة األصل لذلك و اػبرب و اؼببتدأ ىو و اتبٌع لؤلصل الثبلثة األبواب ىذه يف الكبلـ
 األبواب ىذه يف مطرد ىو رباػب و اؼببتدأ ابب يف بو حكم ) أمبا منها استثٌت قد و العامة

 خرب األصل يف ألنو قائما كلمة من البد الفائدة حصلت ما' زيد كاف'حينئذ (  الثبلث
 اسم و فعل أو واسم اسم كلمتاف كبلـ منو يتألف أقل و للمبتدأ خرب كاف إذا و للمبتدأ
ال  انقص فعل ىذا كاف ألف ( زيد كاف )بقولنا الكبلـ سباـ وبصل أف يبكن ال نقوؿ حينئذ

 مضارع تزيد ) انقص ( فعل يزالوف إذف منصوب من لو البد بل دبرفوعو ، بنفسو معناه يتم
 كلمة زايدة من البد ىنا ، تكتفي و مضارع ، فعل معنا مرت اليت السابقة كاألمثلة ليس

 النقص معٌت ما انقص ماض فعل كاف قائما ( زيد )كاف تقوؿ كاف ابب يف حىت انقص
 على الداللة سلبت أهنا اعبمهور عند اؼبشهور و الصحيح ىو ىذا دبرفوعو يكتفي ال كونو

  ذكران كما ىو الصواب و كذلك ليس وىو اغبدث
 

 اػبمسة األمثلة من ألنو النوف ثبوت رفعو و مرفوع انقص مضارع فعل يزالوف ( )  إذف
 فاعل ليس إذف يزاؿ، اسم رفع ؿبل يف السكوف على مبٍت متصل ضمَت الواو و واحد حكم

 الفتحة عن نيابة الياء نصبو و منصوب يزاؿ خرب ابلنصب )ـبتلفُت ( يزاؿ اسم ىي إمبا و
 ال فتقدمو نفي يتقدمو أف البد إمبا و ىكذا يعمل ال يزالوف ( ) ىنا سامل مذكر صبع ألنو

 يزالوف يصح ال ألف العرب كبلـ من لو ظباع ال ىذا ـبتلفُت يزالوف عندان ليس يعٌت يزالوف
 .أخواهتا و كاف ابب من يكوف أف يصح ال ـبتلفُت

 

 يف ماذا؟ مثاؿ يف بو أنيت كبن و نصب نفي؟ىي ىو ىل لن  " عاكفُت عليو نربح لن "
 من لكن العمل حيث من ىذا تعمل للنصب كوهنا إذف ، استقباؿ و نصب و نفي ، النفي

 متعلق منها واحد ، موراأل الثبلثة بُت قبمع لذلك و ؛ استقباؿ و نفي ىي ، اؼبعٌت حيث

 و ابؼبعٌت متعلقاف االستقباؿ و النفي استقباؿ، و نصب و نفي حرؼ لن  قيل إذا ابلعمل
،جـز و قلب و نفي حرؼ ( )مل تقوؿ و ابلعمل متعلق ىذا النصب  و ، ابلعمل متعلق ىذا جـز

 على بلن منصوب انقص مضارع فعل (  نربح )  نفي حرؼ ( لن ) إذف قلب و نفي اؼبعٌت

 مستًت ضمَت نربح اسم اؼبستًت الضمَت إذف كبن ( نربح )آخره على ظاىرة فتحة نصبو و األصل
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 صحيح نربح خرب ىذا ( عاكفُت )عاكفُت بقولو متعلق ؾبرور و جار ( )عليو  كبن تقديره وجواب

 ابلياء منصوب نربح خرب ـبتلفُت إذف ؾبازا بعضهم عند بو مفعوال يسمى و بو؟خرب مفعوؿ أو

  الشاعر: كقوؿ النهي ،  سامل مذكر صبع ألنو الفتحة عن نيابة
 "مبُت ضبلؿ فنسيانو  - - اؼبوت ذاكر تزؿ وال مشر صاح"

 تزؿ (تزؿ ) ال معنا مرت اليت الدعاء و النهي يف ال انىية(  ال (,اؼبوت ذاكر تزؿ وال 
 رَ ذاكَ ,اؼبوت ذاكر تزؿ ال,أنت تقديره مستًت ضمَت واظبو ببل ؾبزـو انقص مضارع فعل

 .األصل على منصواب فيكوف لتزؿ خرب أنو على ابلنصب
 :الشاعر كقوؿ الدعاء و 

 "وال زاؿ منهبل ِبرعائك القطر - -ميم على البلى   أال اي اسلمي اي دار"
 

 ) زاؿ اسم ىو ( القطر ) زاؿ ال و انقص ماض فعل زاؿ الدعائية دعاء،ال ىذا زاؿ وال
 و زال ]  عملت نقوؿ األمثلة ىذه يف إذف هبا منصوب زاؿ خرب ىو و مقدـ خرب (ىذا منهبل
 شبو أو نفي عليها يتقدـ أف ىو و بشرط عملت [ انفك و فّتء ]  كذلك مثلها و [ برح

 ال حينئذ األمور ىذه من واحد عليها يتقدـ مل إذا النهي و الدعاء ىنا النفي بشبو اؼبراد و النفي
 ذلك. غَت أو لتماـا إما آخر معٌت ؽبا يكوف تعمل

 

 األخَت وىو الظرفية اؼبصدرية ما عليو يتقدـ أف بشرط لكن يعمل ما : الثالث القسم -
ما ىذه مصدرية يعٌت تؤوؿ مع ما بعدىا دبصدر  ، و ظرفية  [ دام ما ]بقولو إليو أشار الذي

داـ دمت ,ما مصدرية ظرفية ، ) دمت ( أصلها داـ "ما دمت حيا"ألهنا تضاؼ إىل الظرؼ 
فعل ماضي مبٍت على الفتح اؼبقدر و ىنا السكوف سبق أف اعبمهور على أنو مبٍت على 

 .رفع متحرؾ  بضمَتالسكوف التصالو 
 

و الصواب : أنو مبٍت على الفتح اؼبقدر منع من ظهوره اشتغاؿ احملل ابلسكوف العارض 
و ىذا تعليل فيو شيء لدفع توايل أو لكراىة توايل أربع متحركات فيما ىو كالكلمة الواحدة 

     التاء ىذه ضمَت متصل مبٍت على الضم يف ؿبل رفع اسم داـ  ) ما دمُت (ر من النظ
قلنا مصدرية إذف البد من التأويل قلنا ظرفية  ما دمت ( (ىذا خرب داـ منصوب هبا)حيا  (
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دوامي ىذا ىو ,مدة ىذا الظرؼ,إذف مدة دوامي حيا,البد من إضافتها إىل الظرؼ
إذف ما ,إذف مدة دوامي حيا,ف أولت دبصدر مع ما بعدىا و أضيفت إىل الظرؼإذ,اؼبصدر

 .يعمل لكن بشرط أف يتقدـ علية ما اؼبصدرية الظرفية و ىذا خاص بداـ
إذف ىذه ثبلثة أقساـ ؽبذه األفعاؿ  ، منها ما يعمل ببل شرط و ىي شبانية و منها ما  

ي و ىي أربعة ، و ما يعمل بشرط أف يعمل  ؛ لكن بشرط يتقدـ عليو نفي، أو شبو النف
 يتقدـ عليو ما اؼبصدرية الظرفية و ىو واحد.

 وابت وظل يعٌت لئلطبلؽ ىذه األلف [ حاأصب ابت ظل أمسى و كان ]قاؿ  ىنا
 الفعل، عليو دؿ الذي اؼبعٌت على تدؿ اؼبعاين حيث من كلها ىذه ،  ليس وصار وأضحى

 زيد )كاف قلت فإذا الفعل ، عليو دؿ ما وقت يف اػبرب دبضموف متصل اظبها أف دبعٌت
 زيد اتصاؼ أفادت أفادت؟نقل ماذا كاف دخلت ؼبا قائم زيد أصل ؼبعٌتاما حينئذ قائما(

 من يفهم ال يعٌت ، زمن على تدؿ ال قائم زيد,اؼباضي الزمن يف القياـ ىو و اػبرب دبضموف
 حينئذ كاف أدخلت فإذا ذاؾ و ذا يشمل عاـ ىو يعٌت اغباؿ أو اؼباضي الزمن قائم ( )زيد

 الزمن يف زيد قياـ قَػيمْدتَ  قائما زيد كاف فنقوؿ،   خبلؼ فيو ىذا ماذا؟ قيدت,قيدت
 نقوؿ حينئذ قائم اغبدث ىو الفعل ىو يتقيد الذي إمبا و يتقيد ما (ذات ) زيد ألف اؼباضي
 يف ( قائما يدز  كاف ) اآلف و ،  اؼباضي الزمن يف بو اتصف قد زيد بكوف القياـ قيدت
ة ثالث ]  ىي و معنا مر اؼباضي الفعل يف األصل مستمرا؟ماىو الزاؿ أو انقطع اؼباضي الزمن
 الزمن يف زيد قاـ,انتهى يعٌت خلى قد انتهى و انقطع يعٌت مضي قلنا [خلى قد مضي

 الزمن يف كاف قائما زيد كاف قيل فإذا,فتنفي الصحيح على فتنفي بقائم ليس اآلف اؼباضي
و علي تدؿ مل ما ىذا و انقطع قد قائم عليو دؿ الذي اغبدث ألف بقائم ليس اآلف اضياؼب

 غفورا هللا وكاف)   كثَتا ابلقرآف أييت و القاعدة ىذه يقوؿ الطبلب بعضالقرينة ، يستشكل 
 و خارجة لقرينة ؼباذا؟ اآلف؟ال انقطع و اؼباضي الزمن يف ىو ىل( عليما كاف هللا إف() رحيم
 واضح ىذا تنقطع ال الصفات هبذه اتصافو استمرارية و على و جل الرب اتصاؼ دواـ ىي
 زمن على داللة ؽبا ليس يعٌت الزمن منزوعة ىنا كاف أف على يدؿ اػبارج دليل من إذف بُت

 اؼباضي الزمن على داللتو يكن مل و بكاف التقييد كاف إذا ، مستقبل أو حاضر أو ماض
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 ىذا إذف فحسب االرتباط على إال تدؿ ال أهنا دبعٌت الزمن وعةمنز  أبهنا النحاة عنها يعرب
 أو فقيها زيد أمسى ( مثل أمسى تقوؿ,االنقطاع على فيدؿ القاعدة و األصل أما ،  لدليل
 ماذا على دلت,خرب ىذا غنيا و اظبو زيد() و انقص ماضي فعل أمسى,غنيا زيد أمسى)غنيا

 مىت ابلغٌت زيد اتصف غنيا زيد أمسى,اؼبساء وقت يف اػبرب دبضموف االسم ؟اتصاؼ أمسى
 و بيتوتة ()ابت و النهار أوؿ يف ظل ابت و البيتوتة ()ظل كذلك و اؼبساء وقت يف

 من االنتقاؿ و حوؿ التحويل على تدؿ ىي و )صار( و ()أضحى و الصباح يف )أصبح(
 صفة إىل صفة من أو حجر إىل الطُت ربوؿ, حجرا الطُت صار كقولك حقيقة إىل حقيقة
 لكنو انتقاؿ حصل و ربوؿ ، حصل إذف خبيبل فصار ماؿ عنده كريبا كاف خبيبل زيد صار
 إذف الوصف فيو تغَت الذي ما لكن غبمو و بشحمو بذاتو ىو ىو زيد صفة إىل صفة من

 يكوف فالنفي القرينة عن التجرد عند اغباؿ لنفي ىذه [  ليس ]خبيبل فصار كريبا كاف
 الوقت اغباؿ يعٌت اغباؿ نفي تفيد ليس ىنا قائما زيد ليس اآلف يعٌت اقائم زيد ليس للحاؿ
 أفعاؿ أربعة ىذه[ءفّت ما و نفك ما زال ما ما برح]  مع  اؼبتكلم فيو يتكلم الذي الزمن
العمل  يف الشرط يف اشًتكت يعٌت اؼبعٌت متحدة ىي و ذكره سبق ما إعماؽبا يف يشًتط قلنا

 مبلزمة على للداللة موضوعة ىي و واحد شيء فمعناىا عٌتاؼب على الداللة يف كذلك و ،
 ىو إمبا ىنا يثبت الذي ألف اػبرب داللة بُت تبلـز مت يعٌت ( حيا دمت ) مالبلسم اػبرب

 و اػبرب مضموف أثبت؟  صنعت ماذا قائما ( زيد )كاف  تقوؿ كما لبلسم اػبرب مضموف
 و االسم بُت مبلزمة إذف حيا دمت ما لبلسم اػبرب مبلزمة على يدؿ ىنا لزيد القياـ ىو

 زاؿ مثبل)ال قلت فإذا اغباؿ يقتضيو ما حبسب لكن اآلخر بوجود موجود منهما كل اػبرب
 يف نقوؿ العلم بوصف زيد بقاء فمدة األصل ىو ىذا الزمة صفة العلم ( إذف  عاؼبا زيد

 حبسب إذف جالس؟ ىو و حياتو مدة جالسا زيد الزاؿ لكن لو مبلـز أنو العادة و العرؼ
 أو عرفية اؼببلزمة لكن زيد وصف اعبلوس و للجلوس مبلـز فزيد فيو تكلمت الذي اغباؿ
 لبلسم اػبرب مبلزمة على للداللة موضوعة برح ما و فىتء ما و نفك ما و زاؿ ما إذف عادية
 أنو وبتمل ىذا " هللا بذكر مشتغبل تنفك ال" قيل إذا ولذلك اغباؿ يقتضيو ما حسب على
 اغبياة وصف نقوؿ لكن أخرى منفكة يعٍت داللة كاف إف و كاف( حيا دمت ) ماماذا؟ مثل
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 أف ابلذكر األصل و كذلك فاغبياة موجودة الذات كانت ما مىت متحد ىذا للشخص
 أو جالسا أو قائما كاف سواء ابلذكر مشتغبل ذاكرا يكوف حينئذ لئلنساف مبلزما يكوف
 خربىا استمرار على للداللة موضوعة داـ [دام ما ] و متصور ىذا و شاراب آكبل انئما

 : الناظم قاؿ ث اعبملة حيث من السابقة لؤلربعة مشاركة يعٌت الظبها
َها َوَما  لَػَها دبَا لَػوُ   اْحُكَما َتَصرمؼَ  ِمنػْ

  

 التصريف و التصريف ىو والتصرؼ ,يتصرؼ ال ما منها قسمُت على األفعاؿ ىذه يعٌت
 ضرٌب( )قلت إذا ـبتلفة ؼبعافٍ  ـبتلفة أمثلة إىل ربوؿ يعٌت ما تصرؼ منها و،  الصرؼ ىو
 كل اؼبعاين زبتلف األوزاف ىذه ابختبلؼ ـبتلفة أوزاف يعٌت ـبتلفة أبمثلة أتيت مصدر ىذا
 ضرب إىل ضربْ  صرمفتَ  ,ضرب و فقط اغبدث على يدؿ فالضرب اػباص مدلولو لو وزف
 ىو اؼبصدر ألف اؼبصدر من ابؼباضي فجيء تصرؼ ذحينئ اؼباضي الفعل منو صغت يعٌت

 الزمن و اغبدث على ماذا؟ على دؿ تصرؼ ضرب إذف َضَرَب، نقوؿ، يف االشتقاؽ  األصل
  اغباؿ بل الزمن مطلق ليس و زمن و حدث يضرب ، اؼباضي الزمن بل الزمن مطلق ليس و
 وزف كل,فاتصري يسمى ىذا إذف بمضرَ  مضِرب مضروب,فاعل اسم ، ضارب اضرب، 

 .لآلخر مغاير معٌت على يدؿ
 ال فالذيصرؼ ، يت ماال منها ، و يتصرؼ ما فمنها تتصرؼ قد [أخواهتا و كان ] 

 للفعل مبلزمة يعٌت اعبامدة مبلزمة [ ليس ]ؼ يتصر  ال ىذا [ ودام ليس ]ىو يتصرؼ
 من شيء أي ال و مصدر ال و فاعل اسم ال و أمر ال و ابؼبضارع منها أييت ال و اؼباضي

 و أمر منو يستعمل ال أخواهتا و زاؿ لكن و عدانبا ما وىو يتصرؼ ما منها و األمثلة ىذه
 زاؿ منو جاء نربح لن يزالوف ال و معنا مر لذلك و تتصرؼ األربعة أخواهتا و زاؿ مصدر ال

 ال و مصدر ث يكن مل إذا و اتما ليس لكنو تصرؼ نوع فيها حينئذ كذلك تزؿ ال و يزالوف
 أف على واعبمهور ال أـ مصدر ؽبا ىل اختلف ىذه انقصا)داـ( التصرؼ صار حينئذ أمر

الصّباف يف حاشيتو  حققو كما مصدرا ؽبا أف الصحيح و مصدر ؽبا ليس مصدر ؽبا ليس
م أنت الصباف فيو نقضو فبا ىذه و حيا دمت ما التقدًن يف معنا مر لذلك و على " األمشوين "
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 فكيف اؼبصدر ىو دوامي اؼبصدر؟ ىذامن أين   دوامي مدة ٌتيع (حيا دمت )ما تقولوف 
،  ال نقوؿ :  مستعار أبنو أجابوا مصدر لو ليس داـ تقوؿ ث ؟ دواـ مدة اآلية يف ىنا قدرمت

    الذي و ما و] إذفرا ، مصد ؽبا أف الصحيح داـ نقوؿ حينئذ االستعارة عدـ األصل
 أمثلة إىل ربوؿ يعٌت [اتصرف]األفعاؿ ىذه يف كامبل ليس التصرؼ ألف بعضها يعٌت  [  منها

 ألفا  قلبت اػبفيفة التوكيد نوف ىي أو عنو انئبة ىذه ألف [ احكما] منها تصاغ ـبتلفة
 اسم و الفاعل ابسم تصرؼ للذي يعٌت لو,[ هلا مبا لو ] مؤكدا ، حكما يعٌت احكمن
 عددوا إذا لذلك و اؼباضية اؿاألفع ىي و ؽبا ثبت دبا يعٌت [ هلا ما ]بػ  ذلك كبو و اؼبفعوؿ

 يعدوهنا،    ليس صار أمسى أضحى ابت ظل,أخواهتا و كاف اؼباضي ذكروا األفعاؿ ىذه
 مشتقات ىذه الفاعل واسم األمر و اؼبضارع الفعل حينئذ األصل، ىو ألنو اؼباضي ابلفعل

 يكوف "رباػب تنصب و اؼببتدأ ترفع كاف,الرفع تعمل "كاف "أف دبعٌت واحد فاغبكم سبق فبا
 دبا ابؼبتصرؼ لو ,ؽبا دبا لو قاؿ لذلك و واحد اغبكم إذف مثلها كائن" "مثلها ""كن مثلها"

 على معطوؼ ىذا يكوف," شهيدا عليكم الرسوؿ يكوف و" اؼباضي للفعل ثبت دبا يعٌت ؽبا
 ىنا عمل قد يكوف اسم أنو على ابلرفع )الرسوؿ( و منصوب انقص مضارع فعل قبلو ما

 العمل حيث من اؼبضارع و اؼباضي بُت فرؽ ال واحد اغبكم ألف مضارعا كونو مع يكوف
 ألنو كونوا النوف حذؼ على مبٍت أمر فعل ىذا كونوا,"قوامُت كونوا"يكوف خرب ىذا شهيدا
 ىو قوامُت ()  كن اسم رفع ؿبل يف السكوف على مبٍت متصل ضمَت والواو ابلواو اتصل
 كائنا"أخاؾ كائنا البشاشة يُبدي َمن كلُّ  وما"  ( ؤمنُتاؼب نصب عليو حقا كاف و )  اػبرب
 اسم ىذا زيد,زيد قائما فكاف مستًت ضمَت اظبو كائن و كائن خرب ىذا أخاؾ,فاعل اسم
 كاف و":تعاىل قاؿ لذلك و االسم على اػبرب يتقدـ أف هبوز إذف,مقدـ خرب قائما و كاف
 فعل كن, برا أنت كن,برا كن و ؼبطولةاب  تعرؼ ضوابط لو لكن "اؼبؤمنُت نصر علينا حقا
 "صائما أصبح و" كن خرب ابرا و أنت تقديره وجواب مستًت ضمَت االسم و انقص أمر

 تقديره وجواب مستًت ضمَت أصبح اسم و السكوف على مبٍت انقص أمر فعل أصبح
 . إذف أصبح خرب ىذا "أنت"صائما

 بل .استعم ومن اؼباضي غَت كاف إف  - - عمبل قد مثلو ماض غَت و
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 واحًتازاً من ليس ، وكبوىا .
 [ابب إن و أخواهتا ] 
 يكوف اؼببتدأ اػبرب،يعٌت يرفع و االسم ينصب ما ىو و الثاين النوع ىذا حروؼ كلها ىي و

 قاؿ: لذلك و كاف عمل عكس إذف اػبرب يرفع و فُينصب مرفوعا
 وََكَأفْ  َلِكنم لَْيَت َوَلَعلم  َعَمُل َكاَف َعْكُسُو إِلفم َأفْ 

  

و ما عطف عليو و   [ عكسو ألن]الذي ىو رفع اؼببتدأ و نصب اػبرب   [ َعَمُل َكانَ  ]
ىذا مبتدأ أوؿ  [ عَملُ  ]  [ عمل كان َعْكُسو]  . إذف تبادال,ىو نصب اؼببتدأ و رفع اػبرب

أي   [ إلن ]أي خبلفو و ىذا مبتدأ اثين   [عكسو]و ىو مضاؼ و كاف مضاؼ إليو 
    ف و اعبملة من اؼببتدأ الثاين و خربه خرب اؼببتدأ األوؿ ىذا ماذكرانه األمس إذف اثبت إل

و ما عطف عليو عمل مبتدأ أين خربه؟ صبلة عكسو إلف   [ عمل كان  عكسو إلن ]
ىذه  "زيد أبوه ذو بطر"إعراب عكسو إلف مبتدأ و خرب و اعبملة خرب اؼببتدأ األوؿ مثل 

أف يعٌت وأف ابلتشديد خففها ألجل الوزف و إف كاف ىي عمل كاف عكسو اثبت إلف ,مثلها
تعمل كذلك إذا خففت لكن و لكن ليت و ليت و لعل و كأف ىذه كلها كم؟ ستة أحرؼ 

 .و ىي أحرؼ ابالتفاؽ يعٌت ال خبلؼ فيها
 

ـُ  تَػُقوُؿ ِإفم َماِلًكا َلَعاملُِ   َوِمثْػُلُو لَْيَت اغبَِبيَب قَاِد

 

إف حرؼ نصب و توكيد يعٌت من حيث اؼبعٌت تفيد التوكيد ,إف مالكا [تَ ُقوُل ِإن  َماِلًكا]
حرؼ نصب و توكيد مبٍت على  [ إن  ]و من حيث العمل ىي تنصب اؼببتدأ و ترفع اػبرب

عامل  [ َلَعاملُِ ]اسم إف منصوب هبا و ىذا ؿبل وفاؽ [ مالكا]الفتح ال ؿبل لو من اإلعراب 
خرب دخلت إف فنصبت اؼببتدأ و اػبرب مرفوع كما ىو  ىذا خرب إف أصلو مالك عامل مبتدأ و

يف النطق فقط و إال يف اغبقيقة فبل ألف الرفع الذي حدث بعد إف غَت الرفع الذي كاف قبل 
كاف مل تعمل إال ما "إف و كبن ننص على ىذا ؼباذا؟ ألف الكوفيُت يروف أف " كاف زيد قائ

زيد قائم كاف زيد ما حدث شيء إذف  ,وع يف اػبرب فقط و ال عمل ؽبا يف االسم ألنو مرف
كاف نصبت فقط و مل ترفع كاف زيد قائما ألف الذي تغَت ىو قائم و القوؿ كذلك يف " 
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قائم كما ىو ما تغَت إذف إف ماذا صنعت؟ نصبت فقط و مل ترفع و ىذا  ,إف"إف زيدا قائم
كاف بدليل تغَت   غلظ يف اؼبوضعُت و لذلك أحدثت كاف رفعا ليس ىو عُت الرفع الذي قبل

العامل كاف االبتداء فصار عامبل لفظيا و كذلك "  إّف " رفعت اػبرب رفع جديد يعٌت ,العامل
مل يكن ىو عُت الرفع  الذي قبل إف و الدليل على ذلك أف اػبرب يف اؼببتدأ  " زيد قائم " 

ىذا خرب إف و إذف  " عامل " ,خرب مرفوع ابؼببتدأ و ىنا رفع  " إبف " و فرؽ بُت اؼبوضعُت
ىذا فيو شيء من التجوز ألف إف مل ىبرب عنها ألهنا حرؼ  ، يعٌت ال ىبرب إال عن األظباء و 

عامل خرب ألي شيء؟ؼبالك , " زيد مالك عامل"  فإمبا ذبوزوا و األصل أف يقاؿ خرب اسم إ
إف  مالك عامل قبل دخوؿ إف عامل خرب ؼبالك لكن النحاة يقولوف يف اإلعراب خرب إف اسم,

خرب إف ، ىذا فيو ذبوز يعٌت فيو توسع و األصل أف يقاؿ ، خرب اسم إف ىو الذي ىبرب عنو 
  [ لعامل ]ؼ أنت أخربت عن مالك و مل زبرب عن إف ألنو ال ىبرب إال عن األظباء و إف حر 

البلـ ىذه الـ االبتداء  ، أتخذ من اؼبثاؿ أنو هبوز دخوؿ الـ االبتداء على خرب إف اؼبكسورة 
و ىذه البلـ اليت تسمى البلـ اؼبزحلقة ، ُزحلقت يعٌت "  األصل أهنا تدخل على إف  يف أوؿ 
الكبلـ " ألهنا مؤكدة للجملة يف قولك زيد قائم تدخل على اؼببتدأ يف األصل حينئذ إِلف 
أصلها إَلف مالك عامل ال هبتمع حرفاف مؤكداف يف ؿبل واحد يعٌت يف أوؿ الكبلـ حينئذ 

حلقت أحد اغبرفُت و ال يبكن زحلقُة إف النتكاس اؼبعٌت  ؛ ألف إف ىذه تدخل البد من ز 
" إلف مالكا عامل  على اعبملة حينئذ مل يبكن إال أف تزحلق ىذه البلـ من إف إىل اػبرب ، 

ىذا األصل ال يبكن أف تدخل على االسم ألنو سواء تقدمت أو أتخرت اجتمع مؤكداف "
دة وىذا فبتنع حينئذ ال بد من الفصل بينهما فزحلقت من من وجو واحد أي من طريق واح

هبوز دخوؿ الـ االبتداء على خرب إف  [  لعامل ]" إف " وصارت داخلة على اػبرب إذف  
 .اؼبكسورة

ـُ(ليت اغبَِبيبَ  ) لَْيتَ  كمثاؿ إف مثل اغبكم يف يعٌت [ َوِمثْ ُلوُ  ]  و سبنٍّ  حرؼ ىذا قَاِد
 لو ؿبل ال الفتح على مبٍت النصب يعمل ألنو نصب و يأيتس كما التمٌت يفيد يعٌت نصب

 اإلعراب من لو ؿبل ال اغبروؼ أو اؼباضي الفعل إعراب يف معك يبر دائما و ،  اإلعراب من
 ليس يعٌت االسم فيها يعرب اليت اؼبواضع من موضع لو ليس ما اؼبراد هبذه الكلمة ؟ يعٌت
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 لػ ليت ! فليس من حرؼ إلف فليس كلها هىذ تنفي مبتدأ ال و فاعل انئب ال و فاعبل
 انئب تقع ال و فًُتفع فاعبل تقع ال يعٌت اإلعراب من ؿبل ؽبا ليس معنا الذي كاؼبثاؿ ،مثبل
 و اؼبنصوبة األظباء و اؼبرفوعة األظباء ىي اليت اؼبواضع،    إف خرب ال و إف اسم ال و فاعل

 ليت اسم ( اغببيب )  اؼبواضع ىذه يف الفعل ال و اغبرؼ أييت ال اؼبخفوضة  األظباء
 على ليت اسم خرب يعٌت ليت خرب قادـ, آخره على ظاىرة فتحة نصبو و هبا منصوب
 .ليت و إلف مثاالف ىذاف إذف آخره على ظاىرة ضمة رفعو و هبا مرفوع التجوز

 

 َعْن. ِلبِلْسِتْدرَاؾِ  َصاحِ  ايَ  َلِكنم  ِبَكَأفْ  َشبِّوْ  َأفم  إبِِفم  َأكِّدْ 
 

  لك يبُت أف أراد [  ِبِِن   َأكِّدْ  ] 
 

ي َوالتػمَوقُِّع َلَعلْ  َولِلتمَمٍتِّ لَْيَت ِعْنَدُىْم َحَصلْ   َولِلتػمَرجِّ
 
 

ىذا مايسمى دبعاين ىذه اغبروؼ يعٌت ىذه اغبروؼ تعمل النصب و تدؿ على معاين يف 
و لذلك ىذه النواسخ كلها و ىذه اؼبعاين ال تظهر إال بدخوؽبا على اعبملة االظبية  ,نفسها

الثبلثة األبواب ،  إمبا دخوؽبا و عملها يف اعبمل ال يف اؼبفردات و لذلك كاف زيد قائم 
أحدثت العمل الرفع و النصب يف اؼبوضعُت اؼببتدأ و اػبرب فدؿ على أهنا داخلة على اعبملة 

و أف يتفقاف يف أهنما إف  , [ َأكِّْد ِبِِنّ  ]ا و مل تدخل على اؼبفرد و كذلك إف و أخواهت
أتكيد  ,موضوعاف لتأكيد اغبكم اؼبقًتف أبحدنبا التأكيد ىو التقوية إف و أف تفيداف التأكيد

ماذا؟ أتكيد ثبوت اػبرب للمبتدأ الظبها و ىذا إمبا يكوف جوااب أو كبلما للمًتدد أو اؼبمكن 
فإذا مل يسمع زيد من الناس يعٌت ىذا الًتكيب ال يستعمل عند إلقاء اػبرب ؼبن مل يسمع ابػبرب 

" زيد مسافر "ما يعرؼ أف زيدا مسافر فبل يصح أف تقوؿ لو " إف زيدا مسافر " ىذا خطأ 
الًتكيب ؼباذا؟ ألف إف تفيد التقوية و التأكيد فإذا كاف كذلك إمبا أيكد ؼبن ؟ ػباؿ الذىن 

سافر و ال يصح أف عن اػبرب أو للمًتدد و اؼبمكن!؟ ال شك أنو الثاين حينئذ تقوؿ زيد م
ألف التأكيد و التقوية ال يكوف ػباؿ الذىن يعٌت للذي مل يسمع  ,ر "تقوؿ  " إف زيدا مساف

ابػبرب أصبل و إمبا الذي هبادؿ عنده علم أو نوع جدؿ أو نوع إنكار أو تردد حينئذ أييت 
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 ىذا حشو ىذا نقوؿ  'إف الكبلـ عندان فلتستمع'التأكيد و لذلك نقوؿ يف أوؿ ىذا النظم 
واؼببتدأ ليس عنده تردد أو ,يعٌت زايدة يف الكبلـ  ألف الكبلـ تعريفو إمبا يلقى على اؼببتدأ

إنكار و لذلك إذا قاؿ  " حد الكبلـ عندان فلتستمع " لكاف أوىل إذف إف وأف يفيداف 
و تنفي الشك فيو يف اػبرب حينئذ شاؾ التأكيد يعٌت تقوية اػبرب ؼبن للمًتدد و ال,التأكيد

أف فإذا قلت إف مالكا لعامل حينئذ نقوؿ إف عند العرب أو   [ أكد ِبن ]،  اإلنكار لو 
اغبرؼ اؼبؤكد على جهة العمـو يقـو مقاـ تكرير اعبملة مرتُت أو ثبلثة ىذا اػببلؼ عند 

زيد قائم زيد قائم  " ," يف قوة قولك  " زيد قائمالصرفيُت و النحاة فإذا قلت " إف زيدا قائم 
ت اعبملة الثانية و الثالثة و جيء ابغبرؼ اؼبؤكد ىذا كل مؤكد يف لساف العرب حىت حذف

حرؼ اعبر الزائد الذي يزاد يف الكبلـ كما ذكران يف األمثلة أمس ) ىل من خالق غَت هللا ( 
ىذا يف قوة قولك ىل خالق غَت هللا ىل خالق غَت هللا ىل خالق غَت هللا فالتأكيد يكوف 

ىو األصل ولكن ألف ال يثقل عند السامع تكرار اعبملة كما ىي  ) ىل خالق ابلتكرار ىذا 
اعبملة الثانية أو الثالثة على اػببلؼ و جيء هبذا اغبرؼ و -حذفت  -غَت هللا (  جيء  

و ىي يف قوة قولك ليس مثلو شيء  لذلك ليس كمثلو شيء الكاؼ الزائدة على الصحيح
مبا يكوف ؼبن ؟ ؼبن يكوف عنده شيء من اإلنكار أو ليس مثلو شيء ليس مثلو شيء و ىذا إ

 الًتدد.
إذف التأكيد للجمل يكوف يف قوة تكرارىا مرتُت أو ثبلثة ىذا خبلؼ من بُت النحاة و  

 البيانيُت.
 أتيت ال يعٌت الكبلـ أوؿ يف أتيت ال "  أفم  أفم "  ،  أف و إف بُت الفرؽ , [َأنّ  ِبِِن   أكِّدْ ]
 من ألهنا عليو دخلت وما اؼبفرد قوة يف " ألف " أف ؼباذا؟ يصح ال ىذا عاملل مالكا أف تقوؿ

 يصح ال الكبلـ أوؿ يف ال تقع حينئذ دبصدر بعدىا ما مع تؤوؿ اليت يعٌت اؼبصدرية أحرؼ
 ىذا زيد قياـ,خرب إىل وبتاج زيد" "قياـ قلت كأنك غلط " ىذا قائم زيدا أف "  تقوؿ أف

 فصاحتك أعجبتٍت أو أعجبٍت يعٌت مثبل فصيح " أنك أعجبٍت " تقوؿ أف فبلبد بكبلـ ليس
 أفِّ  كانت ؼبا ؼبصدر أولت إذف استماع أوحي,"  استمع أنو إيل أوحي قل"  دبصدر تؤوؿ و

"    إف " أما و هبا الكبلـ افتتاح امتنع دبصدر بعدىا ما مع تؤوؿ يعٌت مصدرية أحرؼ من
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 التشبيو تفيد كأف يعٌت  [ِبَكَأنْ  َشبِّوْ ] فيو إشكاؿ ال ىذا لعامل مالكا إف عامل زيدا إف,فيصح
 ا .خسيس أو شريكا كاف سواء اؼبعٌت يف ألمر أمر مشاركة التشبيو و

 فيو الثاين و شرؼ فيو ىذا عامل زيدا كأف,بينهما الفرؽ ضبار زيدا (كأف,عامل زيدا كأف )
 :بعضهم قاؿ للتشبيو كأف أتيت يعٌت ,ِبَكَأْف( َشبِّوْ  )خسة
 يعٌت جامدا اػبرب كاف إذا التشبيو ، كأف تفيد التشبيو يعٌت جامدا اػبرب كاف إذا ذلك 
 يكن مل إذا و دبشتق ليس جامد ىذا أسد,ابألسد زيد أشبو أسد زيدا كأف ،مشتقا ليس

 ىو و خرب ىذا كاتب 'كاتب زيدا كأف' الظن تفيد حينئذ فعبل أو مشتقا كاف أبف جامدا
 :إذف الظن أفادت مشتقا كأف خرب كاف إذا و مشتق إذف فاعل اسم

 و ( أسد زيدا كأف)  جامدا اػبرب كاف إذا التشبيو؟ تفيد مىت الظن تفيد و التشبيو تفيد-
 فعبل. أو مشتقا كاف أبف جامدا يكن مل إذا الظن تفيد
 لكن يعٌت ظهر أي عن,ظهر يعٌت للوزف خففو ، [َعّنا ِلاِلْسِتْدرَاكِ  َصاحِ  ايَ  َلِكن  ]

 .معًتضة ىذه( صاح )اي,لبلستدراؾ
 شّذ دبعًٌت فيو ابصطبلح . – صاح اي صاحب يف قولو و 
 أو ثبوتو يتوىم ما برفع الكبلـ تعقيب ىو االستدراؾ و صاحيب اي أصلها [ صاح اي]
 .نفيو أو ثبوتو يتوىم ما برفع الكبلـ تعقيب نفيو

 أتيت ال يعٌت, أف مثل لكن أف على ذلك دؿ الكبلـ إتباع يعٌت الكبلـ( )تعقيب إذف 
 عامل. أنو منو يفهم قد عامل "  الكبلـ " زيد أوؿ يف

ضاؿ  لكنو عامل زيد,فبكن نعم فبكن فاسق لكنو عامل زيد,تبلـز مت ليس تبلـز مت ىل 
 زيد يقاؿ أف مانع ال,ال تعارض بينهما ببدعتو " يعٌت فاسق " لكنو تقوؿمبتدع جهمي ، 

                ال تقل عامل أبنو السامع أو الناظر منو يفهم قد "عامل زيد إذف "بو أبس ال فاسق لكنو عامل
 زيد ما,"  السابق اػبرب من ثبوتو يتوىم ما السامع ذىن يف نفيت استدركت إذف( )لكنو
 نفيت إذف نفيو يتوىم ما أثبت إذف كرًن" "لكنو فتقل بكرًن ليس أبنو فيوىم " شجاع

 ما زيد )مثبل قلت إذا أبنك السامع الناس يتوىم قد لكن الكـر نفي منو يلـز ال الشجاعة
 ىو و لبلستدراؾ لكن,كرًن لكنو شجاع زيد ما تقوؿ حينئذ بكرًن ليس أبنو(    شجاع
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 َعّنا ( ِلبِلْسِتْدرَاؾِ  َصاحِ  ايَ  َلِكنم  )إذف نفيو أو ثبوتو يتوىم ما برفع الكبلـ تعقيب
 و اظبا مبتدأ صارت لذلك و علما صارت لفظها قصد ناى ليت, [لَْيتَ  ِللت َمنِّ ]و   
 أو فيو طمع ال ما طلب : ؟ التمٍت معٌت ما التمٍت تفيد ليت إذف التمٍت و مقدـ خرب للتمٍت

 . يدرؾ ال شيء يعٌت فيو طمع ما ال  عسر فيو ما
 يف تتمٌت ال أو سبٌت,يوما يعود الشباب ليت أال يوما "عجوز يعود الشباب ليت "أال

 طمع ما ال سبٌت ىذا نقوؿ يعود الشباب ليت إذف,سبضي و عليو أنت ما على ستبقى لدنياا
 نقل الذىب من جببل أو الذىب " من يل قنطاراً  ليت الفقَت"  كقوؿ عسر فيو ما أو فيو
 .عسر فيو لكنو يبكن يعٌت دبحاؿ ليس ىذا

 مكاف ظرؼ هناأ عند يف األصل و عندىم حكمهم يف يعٌت عندىم ليت  [  وللتمن ]
 يعٌت  [ حصل ]  ابغبكم تفسر النوعُت ، حينئذ على ضبلها يبكن ال ىنا لكن زماف أو

 خرب للًتجي مؤخر مبتدأ لعل للًتجي لعل يعٌت  [لعل التوقع و للَتجي و]ثبت و وجد
 ليس و ؿببوب يعٌت حصولو ابؼبستقرب احملبوب طلب الًتجي عليو معطوؼ التوقع و مقدـ

 هللا رضبة وىو ؿببوب طلب ىو و ترجي ىذا نقل ",يرضبٍت هللا لعل "اغبصوؿ قريب و دبكروه
 هللا لعل تقل حينئذ ,فأحسن ( احملسنُت من قريب رضبت هللا إف )مستقرب ىو و جل و عز

 إذف ىالك زيدا لعل اؼبكروه توقع ىو اإلشفاؽ ىالك زيدا لعل اإلشفاؽ ىو التوقع و يرضبٍت
 عملت اؼبعاين ىذه تضمنت ؼبا لذلك و األحرؼ ؽبذه اؼبعاين ىذه إذا التوقع أفادت ىنا لعل

 .تعمل ال أهنا اغبروؼ يف األصل إذف و رفعت و فنصبت
 أخواهتا و ظن ابب,أخواهتا و ظن ابب ىو و اػبرب و اؼببتدأ ينصب ما :الثالث النوع-

 يف ائرىانظ يعٌت أخواهتا يعٍت النظائر هبا اؼبراد الثبلثة األبواب ىذه يف األخوات,
 ىي و العمل ىو بينها أو بينهما االشًتاؾ و العمل حيث من جاءت ىنا األخوة,العمل
 :قلوب أفعاؿ

 

َتَدا الُقُلوبِ  أِبَفْػَعاؿِ  اِْنِصبْ   َوَجَدا ظَنَػْنتُ  َوْىيَ  َوَخبَػرًا ُمبػْ
 َكَذاَؾ ِخْلُت َوازبمَْذُت َعِلَما رََأى َحِسْبُت َوَجَعْلُت َزَعَما
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 يف قَػْولِِو َوِخْلُت َعْمرًا َحاِذقَا ظَنَػْنُت زَيًدا َصاِدقَا تَػُقوُؿ َقدْ 
    وظن و ] اِْنِصْب أِبَفْػَعاِؿ الُقُلوِب ،ىذا النوع الثالث من أفعاؿ الناسخة للمبتدأ

 و ىي قسماف:[ أخواهتا
 أفعاؿ القلوب ىذا قسم .-
 أفعاؿ التحويل ىذا قسم.  -
  القلب يكوف؟يف أين الظن,ظن,ابلقلب قائمة معانيها ألف بذلك القلوب: ظبيت أفعاؿ-
 .التصيَت من شيئا فيها التحويل:كأف أفعاؿ-

 و أفعاؿ القلوب قسماف :
األوؿ : ما يدؿ على اليقُت،معلـو أف اليقُت حكم اعباـز ، و ذكر منها الناظم ىنا 

 ، و ىذه تدؿ على اليقُت ألف تفيد يف اػبرب يقينا.[وجد و رأى و علم] ثبلثة:
   ثاين : أفعاؿ الرجحاف و الشك ، يعٌت تفيد اإلدراؾ الراجح و ذكر منها الناظم ىنا ال

 [ .ظن و حسب و جعل و زعم وخالَ  ]
 ىذا الذي ذكره الناظم. ازبذ و أفعاؿ التحويل ذكر منها:

 يف لكن النصب هبب حينئذ شرعا و لغة الوجوب يقتضي األمر و أمر ىذا,[ِاْنِصبْ ]
 على دخل إذا مىت؟ القلوب أفعاؿ من بفعل يعٌت [الُقُلوبِ  ِبَِفْ َعالِ  ِاْنِصبْ ],األحواؿ بعض
               عليو تدخل قائم زيد,استيفاء فاعلها بعد ذلك و اػبرب و اؼببتدأ االظبية اعبملة

 ؼباذا؟ فاعل ىي هبذه؟اتء جئت أين من التاء ظننت:تقوؿ[ ظن ]
 استيفاء بعد اػبرب و تدأاؼبب تنصب إذف فاعل إىل ربتاج حينئذ اتـ "فعل ظن "ألف
 فتقوؿ فاعلها أتخذ أف بعد إال تنصب أف يبكن ال و فعل ألهنا الفاعل إعطائها يعٌت,فاعلها
 زيدا, فاعل و فعل ظننت,الفاعل أعطيناىا و االظبية اعبملة على الظن دخلف إذ ظننت
 واحد بفعل يعٌت للجنسافة اإلض [الُقُلوبِ  ِبَِفْ َعالِ  ِاْنِصبْ  ] ,اػبرب و اؼببتدأ قائما زيد,قائما
 .كاف يف الشأف ىو كما واحد فاغبكم منها تصرؼ ما كذلك و خربا و مبتدأ

ٌّ  ظاف ُظن يظن ظن  ِاْنِصبْ ]واحد،  فاغبكم ظن عمل تعمل ىذه كل مظن مظنوفٌ ّّ
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َتَدا الُقُلوبِ  ِبَِفْ َعالِ   و لظن ، أوال مفعوال األوؿ يسمى لكن منصوب منهما كل،[ َوَخبَ ًرا ُمب ْ
 بظن منصوب قائما أوؿ مفعوؿ ىو و بظن منصوب زيدا،زيدا لظن،ظننت اثنيا مفعوال لثاينا
 ِخْلتُ  َكَذاكَ    َزَعَما َوَجَعْلتُ  َحِسْبتُ  رََأى  َوَجَدا ظَنَ ْنتُ  َوْىيَ ] ، ؽبا اثفٍ  مفعوؿ ىو و

 يدؿ ما و اليقُت على مايدؿ يعٌت السابق التقسيم على ذبعلو ، و  عدىا [عِلما َواَّت َْذتُ 
 . الشك و الرجحاف على
 قائما زيدا ظننت,الثاين اؼبفعوؿ وقوع ترجح على للداللة موضوعة ظن [ ظننت ىي و ]
 زيد قياـ راجحا إدراكا أدركت يعٌت قائما زيدا وظننت زيد قياـ راجحا إدراكا أدركت يعٌت

 اليقُت جهة على ال الرجحاف جهة على لكن األوؿ للمفعوؿ الثاين اؼبفعوؿ مضموف ثبوت
 عن خارج لكنو لليقُت تستعمل قد كانت إف و فيها األصل ىذا ظن تفيده الذي ىذا

 .األصل
 قد و السابق اؼبثاؿ يف كما الثاين اؼبفعوؿ وقوع ترجح على للداللة موضوعة ظن إذف 
 للداللة موضوعة ىذه [ اوجد ]ظننت ىي و [ حسابيو مالقي أين ظننت إين ]لليقُت  أتيت
 ىنا اإلدراؾ إذف اليقُت على يدؿ فبا أهنا عرفنا وجد ألف الثاين اؼبفعوؿ وقوع ربقق على

 أعظم و خَتا ىو هللا عند ذبدوه ) ظن يف الشأف ىو كما راجحا يكوف ال و جازما يكوف
 إدراؾ يعٌت اليقُت على للداللة موضوعاف يعٌت الوضع، يف متحداف (علم و رأى) ( أجرا

 و الشك جهة على ال يعٌت اليقُت جهة على الثاين دبضموف ؿاألو  اؼبفعوؿ اتصاؼ وقوعو
 أكثرىم و ؿباولة شيء كل أكرب هللا ماذا؟"رأيت تقوؿ مثبل:رأى تقوؿ رأى الًتجيح

 مفعوؿ ىذا شيء كل أكرب أوؿ مفعوؿ هللا شك؟،يقُت أو يقُت ؟ أكرب هللا جنودا"،رأيت
 تستعمل قد مثبل صاحبك زيدا حسبت الًتجيح على تدؿ ظن مثل ىذه [حسبت] اثين

  الظن لكم،ىنا شرا تظنوه ال يعٌت [ لكم شرا حتسبوه ال ]لليقُت 
،  إاناث " الرضبن عباد ىم الذين اؼببلئكة جعل و"   كذلك اعتقد دبعٌت [جعلت ]و 

 الزعم يطلق و ، لئلطبلؽ ىذه لفاأل [ زعما ]إاناث اؼببلئكة اعتقدوا أي إاناث،جعلوا اؼببلئكة
 .صحتو يف يشك قوؿ على األكثر و،   الباطل و اغبق على
 اػبرب على الغالب يف تطلق زعم تقوؿ حينئذ,"كذا صاحبك زعم" ىو األكثر ،  ىذا 
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 قاغب على أحياان تطلق كانت إف و ثبوتو يف يشك الذي
 "أمينا ثم  كنت و صدقت لقد و   ---انصحي أنك زعمت و ودعوتٍت" 

 .حق ىو و اغبق على تطلق ىنا زعم
 مثل الراجح اإلدراؾ على تدؿ ظن مثل خلت و أخاؾ زيدا خلت, [ تخل كذاك ]
 يدؿ أو اؼبصنف ذكره الذي الوحيد الفعل ىذا [اَّتذت]و الراجح اإلدراؾ على تدؿ ظن
 مفعوؿ ىذا إبراىيم,إبراىيم هللا ازبذ إبراىيم 'خليبل إبراىيم هللا وازبذ'التحويل أو التصيَت على
 اإلطبلؽ؟يعٌت ماذا يثبت و لئلطبلؽ ىذه األلف [علما],اثف وؿمفع ىذا خليبل و أوؿ

 حرؼ قد,صادقا" زيدا ظننت قد "تقوؿ,اليقُت على تدؿ أو تفيد علم و الروي إطبلؽ
 ىذا زيدا اختصارا ىذا فاعل و فعل ظننت اإلعراب من لو ؿبل ال السكوف على مبٍت ربقيق
 يف خرب ىو و لظن اثف مفعوؿ ىذا خرب ىذا صادقا و األصل يف مبتدأ ىو و أوؿ مفعوؿ
 . األصل

 

            و فاعل اسم ألنو صادقا بقولو متعلق ؾبرور و جار قولو يف [قولو يف صادقا قولو يف]
 خاؿ ، الساكناف التقى ث البلـ فسكن ابلضمَت اتصلت خلت خاؿ أصلها [ خلت ]

 مفعوؿ [عمرا] فاعل عرف ؿبل يف الضم على مبٍت متصل ضمَت فاعل ىذه التاء إذف خلت
 اثين مفعوؿ ماىرا أي [ حاذقا]و آخره على الظاىرة الفتحة نصبو و هبا منصوب ػباؿ أوؿ

 أتتيكم الباب هبذا متعلقة إحكاـ مت و آخره على الظاىرة الفتحة نصبو و هبا منصوب ػباؿ
 . تعاىل هللا شاء إف اؼبطوالت يف

 :األوؿ ػبربا و اؼببتدأ نواسخ تسمى أبواب ثبلثة ىذه إذف
 و ؽبا اسم أنو على اؼببتدأ ترفع ىي و العمل يف ظاىرىا رأينا [أخواهتا و كان] ابب 

 .ؽبا خرب أنو على اػبرب تنصب
 يعٌت كاف عكس تعمل ىي و ظاىرىا رأينا [أخواهتا و إن ]النواسخ من الثاين و 

 .ؽبا خرب أنو على اػبرب ترفع و ؽبا اسم أنو على اؼببتدأ تنصب
 يعٌت اعبزأين تنصب ىي و أفعاؿ كلها و  [ ظن ابب ]  النواسخ من الثالث الباب 
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 .أصبعُت صحبو و آلو على و دمحم نبينا على سلم و هللا صلى و أعلم هللا و اػبرب و اؼببتدأ
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 التوجيو؟ ما أف بفتح ابتدأت آايت عدة اعبن سورة من األوىل الصفحة يف
 من ابألفعاؿ ابلتماـ يتعلق ما تركنا كبن مستقلة لةصب ذبعلها ال يعٌت مقدرات أو معطوفات

 هباب. ال الدرس ىذا خارج سؤاؿ أي االختصار ابب
 

 اًئ ؟مبتد االستفهاـ يعرب كيف
 مطلقا؟ ىو فهل كذلك كاف إذا و
 ؿبل يف جاء إذا مبتدأ، إال يعرب ما (حرؼ ) ىل يعٌت مبتدأ يعرب كيف() استفهاـ 
 ىل و ماضي فعل ىل،دخلت دخلت االظبية اعبملة لى(ع ىل  ) دخلت نقوؿ يعٌت رفع
 اللفظ قصد إذا الفعل و اغبرؼ لفظو قصد حرؼ؟ ىي و فاعل جاءت كيف فاعل ىنا

 اإلعراب يف أتيت ولذلك مبتدأ كوف أف صح العلم صار إذا و علما اظبا صار اؼبعٌت دوف
 . ظولف حرؼ؟قصد و مبتدأ كيف ،مبتدأ الًتكيب ىذا يف جر،من حرؼ من تقوؿ
 زيد )ضرب اعرب )ضرب( نقل مبتدأ علما صار الفعل أو اغبرؼ لفظ قصد إذا و
 ال و بو ؿبكـو و عليو ؿبكـو عندان إذف ماض فعل ضرب كبلمك يف ضرب تقل عمرا(
 إذا الًتكيب ىذا يف ال؟ضرب أو قبلت مبتدأ الًتكيب ىذا يف فضرب األظباء عن إال ىبرب
 جئت فإذا األصل ىذا إعرابو هبوز فصيح عريب ـكبل عمرا،كل زيد ضرب أعرب لك قيل

 ضرب تقل أعربو الثاين الًتكيب ىذا ماض فعل ضرب " " تقوؿ فصيح بكبلـ تتكلم تعرب
 ضرب"    قولك يفرب / ض تقوؿ مبتدأ جاء ضرب كيف خرب ىذا ماض " " فعل و مبتدأ
 ضرب وأما مرع على وقوعو و لزيد الضرب إثبات ىو الذي معناه فصل فعل " ا عمر زيد
 و الضارب أين اؼبفعوؿ أين و الفاعل أين ضرب عندان ليس اؼبعٌت قصد ما ماضي فعل

 و ضارب عندان ىل اؼبضروب ؟ و الضارب أين اظبية صبلة ىذه ماض فعل ضرب اؼبضروب؟
 ؼباذا؟ ضارب عندان ليس مضروب
 . خرب ىذا فعل و مبتدأ ضرب نقل لفظو قصد إمبا و معناه يقصد مل ألنو

 من قولك جر حرؼ من ،كذلك معناه قصد ىنا عمرا زيد ضرب قولك يف ضرب أما و
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 يف جر حرؼ من أما و ابإلصباع ابسم ليست حرؼ فهي معناه قصد اغبراـ اؼبسجد
 صار حينئذ اؼبعٌت عن اللفظ جرد إذا و معناه يقصد مل و لفظو قصد ىنا فمن ، اإلعراب

 .علًما اللفظ
 الذي ىو / مسماه اسم لو و مسمى لو ضرب و اربدا و اسم ؽبا و مسمى ؽبا من إذف 
 الدرس. عن خارج ىذا كل على يعرب الذي ىو االسم و الفعلية اعبملة يف يكوف
" أف حرؼ  أان أنزلنا( أين الفاعل؟ يكِف : ىذا فعل مضارع ،"  أومل يكفهم أان أنزلنا) 

بٍت على السكوف أو على "اؼبدغمة النوف يف النوف اسم أف يعٌت م انتوكيد و نصب و " 
" فعل و فاعل و اعبملة خرب أف ،أف و ما أنزلناالفتح على خبلؼ يف ؿبل نصب اسم أف،"

 دخلت عليو يف أتويل مصدر فاعل أو مل يكفهم إنزالنا.
 ماىي أغراض حذؼ الفاعل ولو ابختصار؟ا

 الختصار ال ىبتصر .
 ؟أسقط ، مللو أضيف إىل حذؼ الفاعل ، اؼبذكور قبل الفعل أو شبهو 

 .لبتصر ألننا 
 النسوة"؟ قاؿ "و بقوؿ كيف و اؼبؤنث مع العامل أتنيث هبب أليس 

 قاؿ و ، )اإلصباع يف ثبت ؼبا تستنكر اآلف أنت يستنكر ال يستفسر سأؿ إذا الطالب
 لذلك و التأنيث و التذكَت الوجهاف فيو هبوز اعبمع واسم صبع اسم ىذا نسوة ( نسوة

 الوجهاف فيو هبوز الصحابة قالت و الصحابة قاؿ تقوؿ كسَتت صبع الصحابة كذلك
 أبدب. يسأؿ الطالب
 اؼبناسبة ؟  حبركة اغبركة اشتغاؿ اغبرؼ تقدير سبب يكوف  مىت

 موضع كل يف ىنا اؼبيمغبلمي "  "  اؼبتكلم ايء إىل اؼبضاؼ قلنا اؼبناسبة اعبواب : حركة
 و كلها اؼبواضع يف اربد إذف ،    بغبلمي مررت و غبلمي ورأيت غبلمي جاء مكسورة

ـِ  الكسر على مبٍت إنو النحاة بعض قاؿ لذلك  ىو بل مبنيا ليس أنو الصحيح و.كحذا
 .مكسورا يكوف أف إال قبلها ما يناسبها ال الياء ؛ ألف  الياء مناسبة اغبركة ىذه و معرب
 قاؿ األصل على رفع حينئذ الرفع يقتضي عامٌل ، عليو دخل فإذا مدركة العلة إذف 
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 الشتغاؿ قدرت ؼبا اؼبيم ىو الذي أخره على مقدرة ضمة رفعو و مرفوع فاعل غبلمي،غبلمي
 .اؼبناسبة حبركة احملل
 ىذا يف غبلـ يف اؼبيم ينطق أف يبكن ىل ،   حركة الكسرة ، و حركة الضمة إذف 

 ؟ كسرا و ضما غَته يف ال الًتكيب
 التعذر لكن متعذر ىذا واحدة حالة يف واحد موضع يف  -تضمها و تكسرىا  -يعٌت 

 الياء حذفت ولو ايء قبل بكسرة اشتغلت لكوهنا إمبا و اؼبيم لذات ال أصلي ال عرضي
 .  األصل إىل اؼبيم لرجعت

 لكن جرا و نصبا و رفعا اغبركة قبلت اؼبيم بغبلـ (،إذف مررت غبلما رأيت غبلـ ) قاؿ
 كلها. ركاتاغب تقدمرتْ  حينئذ و الكسرة لزمت أضيفت ؼبا

 التقدير؟ سبب ما ىو اآلخر معتل اؼبضارع كاف إذا
            فهو الضمة و الياء و الواو كانت إف و " فالتعذر ىبشى "   األلف كاف إف 

 " الثقل " .
 نقل " الفىت " ىبشى  أمكنو ؼبا بو ينطق أف اؼبتكلم أراد ما لو التعذر أف بينهما الفرؽ و 

 لو تستطيع ما األلف على ابلضمة أتيت أف حاوؿ ابلضمة تنطق أف ذريتع أنو دبعٌت التعذر
 .هبا أتيت ما الفجر إىل العشاء من ذبلس
 اؼبتكلم تكلف لو ،  اللساف على يثقل لكنو ،  الضمة زبرجو أف يبكن الثقل لكن 

 .ألظهره إلظهاره
 رةالكس أظهرت ابلقاضيِ  الضمة،مررت أظهرت القاضيُ  تقوؿ أف يستحيل لذلك و 
 .ثقل فيو لكن
 ألف اؼبتكلم ؛ تكلف لو التعذر أف = ىو  الثقل و التعذر بُت الفرؽ نقوؿ:  لذلك و 
 شيء فيو لكن الستطاع ؛ اغبركة يظهر أف تكلف لو الثقل أما ؛ و استطاع ؼبا اغبركة يظهر

 أعلم. هللا و الثقل من
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 السبلـ على نبينا دمحم و على آلو و صحبو أصبعُت اغبمد هلل رب العاؼبُت و الصبلة و 

 أما بعد:
و ىذا ىو والنوع السابع و األخَت من اؼبرفوعات عرفنا  التوابعقاؿ الناظم رضبو هللا تعاىل:

 .أهنا سبعة أمور
: صبع اتبع و ىو االسم اؼبشارؾ ؼبا قبلو يف إعرابو مطلقا، االسم اؼبشارؾ ؼبا  [التوابع ] 

بو دخل فيو سائر التوابع:النعت و العطف بنوعيو و التوكيد و البدؿ ألهنا مشاركة قبلو يف إعرا
ؼبا قبلها إبعراهبا و قولو و كذلك دخل فيو خرب اؼببتدأ ألنو متابع ؼبا قبلو يعٌت مشاركو 'دمحم 
مسافر'،مسافر مرفوع كما أف دمحم مرفوع إذف ىو مشارؾ ؼبا قبلو لكنو ليس مطلقا و إمبا إذا 

دخل عليو أحد النواسخ و أما إذا دخل عليو أحد النواسخ انفصل اػبرب عن اؼببتدأ"دمحم مل ي
قائم" "كاف دمحم قائما" مل يتابعو إذف ليس مطلقا و التوابع الذي أعناه أىل النحو إمبا يكوف 

بعض  مشاركا ؼبا قبلو مطلقا مىت ما تغَت اؼبتبوع تغَت التابع معو و أما اؼببتدأ فيشاركو اػبرب يف
األحواؿ ال مطلقا، حبيث إنو إذا دخل عليو انسخ حينئذ تغَت اؼببتدأ و تغَت اػبرب كاف "زيد 
قائما" إف "زيدا قائم" ىذا ليس مشاركا ؼبا قبلو كذلك حاؿ اؼبنصوب قد يشاركو يف بعض 
األحواؿ حاؿ اؼبنصوب"رأيت زيدا" أو ليس رأيت تقل مثبل "رأيت زيدا صادقا" دبعٌت 

يت زيدا صادقا" ىذا حاؿ من زيد حينئذ نقوؿ ىذا مشارؾ لو لكنو يف بعض اعتقدت"رأ
األحواؿ دوف بعض ألنو إذا كاف صاحب اغباؿ مرفوعا حينئذ انفصل اغباؿ عنو جاء زيد 
راكبا إذف مل يطابقو، طابقو يف ما إذا كاف صاحب اغباؿ منصواب ألف اغباؿ أتيت من الفاعل 

ؿ بو منصوب و اغباؿ منصوب إذف طابق لكن ليس مطلقا و و أتيت من اؼبفعوؿ بو و اؼبفعو 
 ..إمبا يف بعض األحواؿ

 .التابع ىو االسم اؼبشارؾ ؼبا قبلو يف إعرابو مطلقا
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 ابب النعت
التابع ىذا جنس يدخل ربتو أربعة أنواع: النعت و العطف و التوكيد و البدؿ و إذف  

ارت طبسة ىذا أو ذاؾ ال شئت وصلت العطف قلت عطف البياف و عطف النسق فص
 .إشكاؿ فيو

 :قاؿ الناظم

 

و التابع اؼبشتق أو مل يعرؼ النعت عن عادتو فيما سبق حينئذ نقوؿ حقيقة النعت: ى
اؼبؤوؿ بو اؼبباين للفظ متبوعو التابع ىذا جنس دخلت فيو األنواع األربعة أو اػبمسة فشمل 

 التوابع كلها.
اؼبشتق أو اؼبؤوؿ بو خرجت كل التوابع إال نوع من أنواع التوكيد،اؼبشتق سيأيت معنا 

ع فإهنا ال تكوف مشتقة وال اؼبشتق أو اؼبؤوؿ بو يعٌت ابؼبشتق ىذا فاصل ـبرج لبقية التواب
مؤولة ابؼبشتق و لذلك ال ىبلط الطالب بُت النعت و بُت غَته،ألف النعت ال يكوف إال 
مشتقا و أما التوكيد فهو جامد جاء القـو أصبعوف جاء زيد نفسو،نفسو ليس دبشتق بل ىو 

كقولو   جامد وكذلك أصبعوف "وزيد زيد"، زيد الثاين ىذا مؤكد كذلك ىو جامد و البياف
"جاء زيد أبو عبد هللا"،أبو عبد هللا ليس دبشتق و عطف النسق "جاء زيد و عمر" ليس 
دبشتق إذف ال يلتبس على الطالب النعت بغَته ىذا ىو األصل ألف النعت أساسو الذي يبٌت 
عليو أف يكوف مشتقا أو مؤوال ابؼبشتق و أما ماعدا النعت فهذا إمبا يكوف جامدا على 

لتوكيد اللفظي قد هبيء مشتقا التوكيد اللفظي ىو إعادة اللفظ األوؿ بعينو األصل بقي ا
"جاء زيد زيد"،زيد الثاين مؤكد لؤلوؿ ىنا جاء جامدا،جاء زيد زيد ألنو علم لكن قد أييت 
"جاء زيد العامل العامل" ،جاء فعل ماضي و زيد فاعل و العامل نعت،العامل الثاين تكرار للكلمة 

للفظ األوؿ بعينو إذف الثاين جاء مشتقا و ىو التوكيد حينئذ البد من إخراج األوىل إعادة ا
ىذا النوع نقوؿ اؼبباين للفظ متبوعو يعٌت يشًتط يف اؼبشتق الذي يكوف نعتا أف يكوف 

َبُع لِلَمنػُْعوِت يف اإِلْعَرابِ  النػمْعُت َقْد قَاَؿ َذُوو األَلَبابِ   يَػتػْ
 َكَجاَء  زَيٌد  َصاِحُب  اأَلِمَتِ  َكذاَؾ يف التػمْعرِيِف وِالتػمْنِكَتِ 
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ـبالفا للفظ اؼبتبوع كما ىنا جاء زيد العامل لفظ زيد ىذا متبوع، العامل ىذا اتبع يف اللفظ 
 تطابقا إذف إذا تطابقا يف االشتقاؽ ال يكوف الثاين نعتا وإمبا يكوف توكيدا زبالفا،العامل العامل

"جاء زيد الفاضل الفاضل"،الفاضل ىذا مشتق و األوؿ نعت و الثاين تكرار لؤلوؿ بعينو 
فهو توكيد إذف وقع التوكيد مشتقا فكيف نقوؿ أبف النعت ال يكوف إال مشتقا،نقوؿ النعت 

اللفظ جاء زيد العامل،العامل ىذا نعت و ىو مشتق لكن العامل الثاين و اؼبنعوت متخالفاف يف 
 أوالفاضل الثاين ىذه تكرار األوؿ فهي توكيد لفظي،اؼبشتق اؼبراد بو ىنا ىذا البد من فهمو:

ما دؿ على حدث وصاحبو يعٌت لفظ يدؿ على حدث و يدؿ على صاحبو يعٌت فاعل 
أربعة أشياء ىنا: اسم الفاعل و اسم اؼبفعوؿ  اغبدث أو الذي وقع عليو اغبدث و ىو يشمل

 و الصلة اؼبشبهة و اسم التفضيل ىذه أربعة.
يعٌت النعت إما يكوف اسم فاعل و إما أف يكوف اسم مفعوؿ و كيفية اشتقاؽ اسم 

إف شاء هللا تعاىل والصلة اؼبشبهة و اسم  اؼبفصوؿالفاعل و اسم اؼبفعوؿ أيتينا يف نظم 
األربعة ال يقع نعتا إال إذا كاف مؤوال الكبلـ يف اؼبشتق، و اؼبؤوؿ التفضيل،ماعدا ىذه 

ابؼبشتق يعٌت ليس مشتقا ىو يف لفظو جامد إذا عرفنا اؼبشتق أبنو ما دؿ على حدث و 
صاحبو حينئذ اعبامد ما دؿ على واحد منهما إما على حدث فقط كاؼبصدر و ىي جوامد 

م إذف األلفاظ ثبلثة مشتقة و ىي ما صبعت و إما أف يدؿ على الذات فقط كزيد و ىو عل
بُت أمرين تدؿ على حدث و صاحبو، العامل ىذا اسم فاعل دؿ على ماذا؟دؿ على صاحب 
العلم و دؿ على العلم،العلم ىو اغبدث و صاحبو ىو اؼبتصل هبذا اغبدث،الضارب دؿ على 

ضرب ىذه شيئُت:األوؿ فاعل الضرب و الثاين اغبدث الذي ىو الضرب،لكن كلمة ال
مصدر دلت على اغبدث فقط، علم دلت على اغبدث فقط ألهنا مصدر و األعبلـ جوامد 
و تدؿ على الذوات فقط إذف مشتق أو مؤوؿ ابؼبشتق،اؼبؤوؿ ابؼبشتق ىو اعبامد الذي يؤدي 
معٌت اؼبشتق دبعٌت أنو يفسر ابؼبشتق يف ىذا اؼبوضع و إف شئت قلت يف قوة اؼبشتق لكنو يف 

فظو يكوف جامدا دبعٌت أنو ليس ابسم فاعل و ليس ابسم مفعوؿ و ال صفة األصل يف ل
مشبهة و ال اسم تفضيل حينئذ يقع جامدا لكن نؤولو ابؼبشتق مثل ماذا اؼبؤوؿ ابؼبشتق؟ 
اسم اإلشارة إذا قلت مثبل "جاءين زيد ىذا" زيد فاعل و ىذا نعتو نعت حينئذ كيف يكوف 
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نقوؿ ىذا يف قوة اؼبشتق يعٌت يؤوؿ ابؼبشتق ألف الكبلـ  نعتا و ذا اسم إشارة مبٌت و جامد
يف قوة قولك جاءين زيد اؼبشار إليو ماذا أوقعت ؿبل اعبامد؟ لفظا مشتقا ألف اؼبشار اسم 
مفعوؿ حينئذ نقوؿ ىذا مؤوؿ ابؼبشتق يعٌت نفسر الكبلـ بلفظ اؼبشتق و كل أظباء اإلشارة 

ذو اليت دبعٌت صاحب يف قوة اؼبشتق "جاء رجل يصح النعت هبا حينئذ تفسر ابسم اؼبفعوؿ 
ذو علم"،رجل فاعل و ذو نعت لو و ىي جامدة كيف صح النعت بذو و ىي جامدة نقوؿ 
ألهنا يف قوة اؼبشتق يعٌت تؤوؿ ابؼبشتق و توضح و تفسر ابؼبشتق و ىذا واضح ألف ذو ىنا 

اؼبنسوب كذلك يف قوة دبعٌت صاحب و صاحب ىذا اسم فاعل إذا رددانه إىل اؼبشتق االسم 
اؼبشتق جاءين رجل مكي يعٌت منسوب إىل مكة كذلك اعبملة اػبربية و اؼبصدر و االسم 

التتبع تكوف نعتا و تفسر  ية ابالستقراء والوصف ىذه شبان أياؼبوصوؿ و شبو اعبملة و 
لفظ متبوعو ابؼبشتق،إذف ماىو النعت ىو اؼبشتق أو اؼبؤوؿ التابع اؼبشتق أو اؼبؤوؿ بو اؼبباين ل

 قاؿ الناظم ىنا :
َبُع لِلَمنػُْعوِت يف اإِلْعَرابِ  النػمْعُت َقْد قَاَؿ َذُوو األَلَبابِ   يَػتػْ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َكَذاَؾ يف التػمْعرِيِف وِالتػمْنِكَتِ 

 

 ىذه طبسة يتبع النعت اؼبنعوت يف اثنُت من طبسة،النعت ينقسم إىل قسمُت:
 األوؿ اغبقيقي و الثاين السبيب،اغبقيقي و السبيب-

 اغبقيقي كبو "جاءين زيد العاقل" 
 السبيب كبو "جاءين زيد العاقل أبوه"

يد العاقل تنظر إىل النعت عرفنا العاقل ىنا مشتق تنظر ما بعده، عرفتم الفرؽ؟جاءين ز 
اسم الفاعل اسم اؼبفعوؿ الصفة اؼبشبهة و اسم التفضيل ىذه ترفع، ترفع ضمَتا مستًتا و قد 
ترفع يف بعض األحواؿ اظبا ظاىرا إذا كاف اؼبشتق رافعا لضمَت مستًت يعود إىل اؼبنعوت فهو 

سم ظاىر بعده حينئذ يكوف سببيا ىذا الفرؽ بينهم حينئذ إذا اغبقيقي و إذا كاف رافعا ال
وقفت جاءين زيد العاقل الفاضل العامل بعده ليس عندان حرؼ واحد حينئذ نقل ىذا حقيقي 
ؼباذا؟ ألنو رفع ضمَتا مستًتا يعود إىل اؼبنعوت جاءين زيد العاقل أبوه نقل رفع بعده ألنك 
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فاعل من الذي رفعو العاقل إذف النعت رفع اظبا ظاىرا تنظر يف العاقل بعده أبوه،أبوه ىذا 
ىذا نسميو سببيا، االسم حبسب اإلعراب لو ثبلثة أحواؿ: رفع و نصب و جر مر معنا إما 
رفع و إما نصب و إما خفض ىذه ثبلثة و حبسب اإلفراد و غَته لو ثبلثة أحواؿ: إفراد و 

إما أف يكوف مفردا أو مثنا أو صبعا  تثنية و صبع،حبسب اإلفراد يعٌت ىل ىو مفرد أـ ال؟
بقطع النظر عن نوعية اعبمع ىذه ثبلث،ثبلث و ثبلث ستة، و حبسب التذكَت و التأنيث 
لو حالتاف إما مذكر و إما مؤنث ليس عندان وسط و ال ما هبمع األمرين إما ىذا و إما ذاؾ 

اف إما نكرة و إما معرفة إذف لو حالتاف ستة و اثناف شبانية وحبسب التنكَت و التعريف حالت
اثناف مع شباف عشرة و لذلك يقوؿ النحاة االسم لو عشرة أحواؿ إف كاف النعت حقيقيا تبع 

 منعوتو يف أربع من عشرة و إذا كاف سببيا تبعو يف اثنُت من طبسة تفصيلو كما أييت: 
َبُع لِلَمنػُْعوِت يف اثنُت    من طبسة سواء كاف حقيقيا أو النػمْعُت َقْد قَاَؿ َذُوو األَلَباِب  يَػتػْ

سببيا هبتمعاف يف اثنُت من طبسة ث يفًتقاف يتبع النعت للمنعوت يف اثنُت من طبسة سواء  
 كاف حقيقيا أو سببيا و نبا اللذاف ذكرنبا الناظم نص عليهما ىنا.

يف اإلعراب يعٌت يف واحد من أوجو اإلعراب رفعا أو نصبا أو جرا يعٌت االسم لو حالة 
دة إف كاف مرفوعا حينئذ انتفى النصب و اػبفض و إف كاف منصواب ارتفع الرفع و واح

اػبفض و إف كاف ـبفوضا ارتفع الرفع و النصب يعٌت واحدة يف اإلعراب يدخل ربتو ثبلثة 
أحواؿ فبلبد من التقدير فنقوؿ:يتبع للمنعوت يف واحد من أوجو اإلعراب كم ىي؟ ثبلثة 

تو يف الرفع إف كاف اؼبنعوت مرفوعا و يتبع النعت منعوتو يف البد أف يتبع النعت  منعو 
النصب إف كاف اؼبنعوت منصواب و يتبع النعت اؼبنعوت يف اػبفض إف كاف اؼبنعوت ـبفوضا 
إذف يف واحد من أوجو اإلعراب ال يف الثبلثة كلها ألف يبتنع كذاؾ أي مثل ذاؾ يف واحد 

عرفة وجب أف يطابقو النعت فيكوف كذلك معرفة من التعريف و التنكَت فإف كاف اؼبنعوت م
و ال هبوز أف يوصف النكرة ابؼبعرفة و ال هبوز أف توصف اؼبعرفة ابلنكرة البد من التطابق 
تنكَتا و تعريفا إف كاف معرفة حينئذ تعُت التعريف و ارتفع التنكَت و إذا كاف نكرة حينئذ 

ثبلثة أوجو اإلعراب و اثناف يف التعريف و  تعُت التنكَت و ارتفع التعريف ىذه كم اآلف؟طبسة
 التنكَت.
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السبيب و اغبقيقي هبب أف يتبع النعت اؼبنعوت واحد يف اثنُت من ىذه اػبمسة جاءين 
زيد العاقل،زيد ابلرفع العاقل تبعو يف الرفع إذف العاقل ىذا نعت و ىو مشتق تبع زيدا يف 

عو فبل هبوز إذا جعل اتبعا و مل اثنُت من طبسة أوال ىو مرفوع ألف زيد مرفوع فتب
ىذا ال هبوز فإف ظبع جاءين زيد العاقَل  لِ جاءين زيد العاقَل، جاءين زيد العاق  17:40....

فليس بنعت بل ىو مقطوع أعٌت أمدح العاقل ذبعلو مفعوال بو لفعل ؿبذوؼ وجواب و أما إذا  
احد من التعريف و التنكَت كاف صلة ؼبا قبلو و اتبعا لو حينئذ هبب أف يكوف مرفوعا يف و 

زيد علم و كذلك العامل معرفة إذف طابقو يف التعريف و ال هبوز أف يقاؿ جاء رجل العاقل ال 
نقل ىذا ال يصح ؼباذا؟ النتفاء شرط  هبوز و ال يصح أف يقاؿ جاء زيد عاقبل أو عاقل 

لنوعُت كذلك جاء النعت مع اؼبنعوت و ىو التطابق يف التعريف و التنكَت إذف ىذا عاـ يف ا
 زيد القائم أبوه،زيد معرفة و القائم معرفة زيد مرفوع و القائم مرفوع إذف تطابقا.

 

ُعوتِ [ َبُع ِللَمن ْ يف واحد من أوجو اإلعراب كذاؾ   ]الن  ْعُت َقْد قَاَل َذُوو األَلَباِب  يَ ت ْ
لنوعُت ث إف كاف يف واحد من التعريف و التنكَت،ث إف رفع ضمَتا مستًتا ىذا اغبكم عاـ ل

حقيقيا أبف رفع ضمَتا مستًتا تبع اؼبنعوت يف واحدا من التذكَت و التأنيث وواحد من اإلفراد 
و التثنية و اعبمع دبعٌت أنو يكمل لو بقية العشرة طبسة فيتبعهم يف اثنُت من ىذه اؼبذكورات 

كذلك التذكَت و   و بقي ماذا؟ بقي اإلفراد و غَتىا ثبلثة أحواؿ و لو واحدة منها و بقي
التأنيث فيتبع النعت منعوتو إف كاف  حقيقيا يتبعو كذلك يف التذكَت و التأنيث و يتبعو  
كذلك يف اإلفراد و التثنية و اعبمع إذف ىذه العشرة نقوؿ اغبقيقي يتبع النعت منعوتو يف 

تثنية و اعبمع أربعة من العشرة ألف اػبمسة اليت ذكرىا منها اثناف بقي ماذا؟ بقي اإلفراد و ال
و التذكَت و التأنيث ىذه طبسة لو اثناف إما اإلفراد إذا كاف مفردا ارتفع التثنية و اعبمع إذف 
لو واحد منها و كذلك من التذكَت و التأنيث لو واحد منها إذف اثناف من اػبمسة اؼبتبقية 

وؿ "مررت طبسة و طبسة عشرة اثناف و اثناف،أربعة من عشرة ىذا يف اغبقيقي و لذلك تق
برجل قائم" رجل نكرة و قائم نكرة رجل مفرد و قائم مفرد،لرجل رجل ـبفوض و قائم 
ـبفوض مذكر مذكر إذف تبعو يف أربعة من عشرة مررت برجلُت قائمُت ألف اؼبنعوت مثٌت 
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فوجب أف يطابقو النعت فيكوف مثنا مثلو كذلك تقوؿ ابمرأتُت قائمتُت و تقوؿ ابمرأة قائمة 
قائمتُت و بنساء قائمات إذف هبب أف يطابق النعت اؼبنعوت يف اإلفراد إف كاف  و ابمرأتُت

مفردا و ابلتثنية إف كاف مثنا و ابعبمع إف كاف صبعا حبسب نوعية اعبمع و إذا كاف مذكرا  
 كذلك وجب أف يكوف النعت مذكرا و كذلك يف التأنيث ىذا يف اغبقيقي.

اد و التثنية و اعبمع يتعُت لو حالة واحدة و ىي و أما السبيب فمن حالة أو أحواؿ اإلفر  
اإلفراد يعٌت هبب أف يكوف مفردا ث ابعتبار التذكَت و التأنيث يكوف ابعتبار اؼبرفوع الذي 
بعده ال الذي قبلو إذف من اػبمسة اؼبتبقية اليت مل يذكرىا الناظم نقل ليس لو اختيار يف 

احدة و ىي اإلفراد يعٌت ال يثٌت و ال هبمع و ابعتبار اإلفراد و التثنية و اعبمع بل يلـز حالة و 
التذكَت و التأنيث ال يتبع اؼبنعوت و إمبا يتبع االسم اؼبرفوع الذي بعده ولذلك تقوؿ "مررت 
برجل قائمة أمو" رجل ىذا منعوت قائمة ىو النعت تبعو يف اػبفض و تبعو يف التعريف و 

لـز حالة واحدة و ىي قائمة ث ابعتبار التأنيث تبع التنكَت رجل قائمة ماذا؟ابعتبار اإلفراد 
ما بعده مع كوف اؼبنعوت ماىو؟ نوعو مذكر لكن قائمة مؤنث ؼبا أنث؟ لكوف االسم اؼبرفوع 
الذي رفعو النعت مؤنثا حينئذ مل يتبع ما قبلو و إمبا تبع ما بعده "َأْخرِْجَنا ِمْن َىِذِه اْلَقْريَِة 

القرية الظامل جاء يف القرآف الظامل ىذا نعت للقرية،القرية مؤنث و الظامل الظماملِِ أَْىُلَها"،من 
مذكر ؼبا ذكر النعت مع كوف اؼبنعوت مؤنثا نقوؿ ابلنظر لكوف النعت ىنا سببيا فباعتبار 
التذكَت و التأنيث يتبع ما بعده إذف َكَذاَؾ يف التػمْعرِيِف وِالتػمْنِكَِت قصد الناظم ىنا هبذه 

اػبمسة أف هبمع بُت اغبقيقي و السبيب ث يفًتقاف يف مزيد على ىذه اػبمسة األحواؿ 
فالنعت إف كاف حقيقيا تبع ما قبلو يف اثنُت من اػبمسة و إف كاف سببيا لـز اإلفراد ث يكوف 
التذكَت و التأنيث ابعتبار ما بعده كجاء زيد صاحب األمَت، جاء يعٌت كقولك جاء زيد،زيد 

َت نعت لو،ما نوع النعت ىنا؟حقيقيا أو سببيا؟ ؼبا السبيب الرفع ما بعده فاعل و صاحب األم
ال مل يرفع ما بعده ىذا النعت ىنا يعترب حقيقيا صاحب األمَت ىو يعٌت زيد،زيد معرفة 
ابلعلمية و صاحب األمَت معرفة ابإلضافة،زيد مرفوع و صاحب مرفوع مثلو زيد معرفة و 

ب كذلك مذكر،زيد مفرد و صاحب األمَت مفرد تبعو صاحب معرفة زيد ىذا مذكر و صاح
 يف أربعة من عشرة.



 

167 
 

م اآلجروميةالشرح املختصر على نظ  

 ث قاؿ الناظم رضبو هللا تعاىل:
 املعرفة و النكرة

ؼبا ذكر التعريف و التنكَت بكوف النعت يطابق منعوتو تعريفا و تنكَتا أراد أف يبُت لنا 
لتعريف و التنكَت  على قوؿ اؼبعارؼ و حقيقة النكرة،اؼبعرفة و النكرة  ينقسم االسم ابعتبار ا

اعبمهور إىل قسمُت ال اثلث ؽبما إما معرفة و إما نكرة،كما أنو إما مذكر و إما مؤنث 
 حينئذ إما معرفة و إما نكرة و ىذا ابالستقراء و التتبع.

 

ْعرَِفوْ 
َ
ْعرَِفوْ  َواْعَلْم  ُىِدْيَت الرُّْشَد َأفم اؼب

َ
 طَبَْسُة َأْشَيا ِعْنَد أَْىِل اؼب

 

و اعلم الواو ىذه لبلستئناؼ البياين واعلم ىذا أمر ابلعلم دبعٌت تعلم و ىي كلمة أيتى   
هبا إىل إشارة إىل ما يهتم بو بعدما يذكر،ُىِدْيَت الرُّْشَد صبلة دعائية معًتضة و الرشد ضد 

ْعرَِفْو ،اؼبعرفة ىنا ترادؼ العلم أف اؼبعرفة أي 
َ
جنس اؼبعرفة الغي ىديت يعٌت ىداه هللا َأفم اؼب

ألنو أخرب عنها خبمسة و طبسة متعدد حينئذ اؼبعرفة ليس واحد و إمبا ىو شيء مشًتؾ 
مشًتؾ فاؿ اغبُت تكوف للجنس طبسة أشياء عند أي يف حكم أىل اؼبعرفة .26:51...

يعٌت يف حكم أىل العلم أي النحاة ألف ىم الذين يبحثوف يف ىذه اؼبسألة إذف قسم لك 
ؼ لك اؼبعرفة و الصحيح أنو يذكر تعريف اؼبعرفة أوال ث بعد ذلك تعدد و اؼبعرفة و مل يعر 

 يقاؿ ماعدا ىو النكرة.
اؼبعرفة يف اللغة مطلق اإلدراؾ،مطلق اإلدراؾ و اصطبلحا ما وضع اؼبستعمل يف معُت،ما 
أي اسم وضع ضمَت يعود إىل ما ليستعمل يف معُت إذف لو مدلوؿ لو مفهـو لكنو معُت يعٌت 

الوضع ىو جعل اللفظ دليبل للمعٌت ما وضع يعٌت اؼبعارؼ ال تكوف إال من جهة ـبصص 
و الوضع ىو جعل اللفظ دليبل على اؼبعٌت يعٌت جعل ىذا اللفظ لساف عرب  الوضع
ىذا اؼبعٌت ىذا من صنع العرب و االستعماؿ لقولو ليستعمل،االستعماؿ ىو  27:57....

 إطبلؽ اللفظ و إرادة اؼبعٌت.
واحد و ىو اغبمل فعندىم وضع و استعماؿ و ضبل،الوضع جعل اللفظ  بقي شيء 

دليبل على اؼبعٌت، واالستعماؿ إطبلؽ اللفظ و إرادة اؼبعٌت ىذا من صفات اؼبتكلم و الوضع 
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من صفات الواضع بقي اغبمل و ىو من صفات اؼبخاطب و ىو اعتقاد السامع مراد اؼبتكلم 
ما وضع ليستعمل يف معُت أعرؼ اؼبعارؼ لفظ اعببللة  بكبلمو ىذه ثبلثة أشياء إذف اؼبعرفة

يف اإلصباع "هللا" أعرؼ اؼبعارؼ و ىذا ؿبل وفاؽ بُت أىل العلم كباة وغَتىم ث أييت للرتبة 
بعدىا ىو قاؿ طبسة أشياء و بعضهم زاد سادسا ث أييت بعد لفظ اعببللة الضمَت يعٌت 

أييت الرتبة العلم ث بعد العلم اسم اإلشارة ث  أعرؼ اؼبعارؼ بعد لفظ اعببللة ث بعد الضمَت
اؼبنصوب االسم اؼبنصوب ث ذو األداة احمللى ابؿ  ث اؼبضاؼ إىل واحد من ىذه اؼبعاين ىذه 

 طبسة على ما أراده اؼبصنف صبعو مالك رضبو هللا تعاىل يف قولو: 
 فمضمر أعرفها ث العلم فذو إشارة فموصوؿ متم   

 فذو أداة فمنادى عينا فذو إضافة هبا تبينا                                    
يعٌت اجعلها ستة و ليست خبمسة و اؼبشهور أهنا طبسة و اػببلؼ يف النكرة اؼبقصودة 

 يف ابب النداء و معُت والصحيح أنو معرفة كما سيأيت يف موضعو.
عد النعت ىل كل ىذه إذف ىذه طبسة أنواع للمعرفة البحث ىنا يتعلق دباذا؟ألنو ذكره ب

 اؼبعاين ينعت هبا و تقع نعتا أو تقع منعوات ىذه زبتلف اؼبعارؼ على ثبلثة أقساـ:
 الضمَت ال ينعت و ال ينعت بو يعٌت ال يقع منعوات و ال يقع نعتا ىذا الضمَت  

جاء زيد الفاضل وصفت 30:28 .......العلم ينعت و ال ينعت بو،العلم ينعت يعٌت
أف تقوؿ جاء الفاضل زيد على أف زيد ىو نعت للفاضل ال يصح و  زيد لكن ىل يصح

ىذا يف أعبلـ البشر و أما يف أظباء هللا تعاىل و أظباء الرسوؿ صلى هللا عليو و سلم و القرآف 
ثبلثة أنواع فيصح أف ينعت هبا على الصحيح،مت خبلؼ عند النحاة و الصحيح ما ذكرانه 

بلـ،يعٌت ىي أعبلـ من جهة و ىي أوصاؼ من جهة ألف أعبلـ هللا تعاىل أوصاؼ و أع
أخرى فإذا وقعت نعتا حينئذ جاء النعت من جهة الوصفية ال من جهة العلمية ولذلك 
ىبتلفوف يف قولو بسم هللا الرضبن،الرضبن ىل ىو نعت أـ ال إذا قلنا القاعدة األعبلـ ال ينعت 

اؼبوضع و الصحيح أنو نعت ألف  هبا حينئذ قالوا ليس بنعت بل ىو بدؿ فيختلفوف يف ىذا
أعبلـ الرب زبتلف عن أعبلـ البشر إذف العلم ينعت و ال ينعت بو و البقية ماعدا اؼبنادى 
فينعت هبا و تنعت يعٌت اسم اإلشارة يصح أف ينعت و ينعت بو يصح ىذا و ذاؾ جاء ىذا 
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شارة ينعت و الفاضل،الفاضل نعت السم اإلشارة جاء زيد ىذا ىذا نعت لزيد إذف اسم اإل
 ينعت بو.
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َهمُ  َوْىَي الضمِمَُت ُثم ااِلْسُم الَعَلمُ  ُبػْ
 َفُذو اأَلَداِة ُثم ااِلْسُم اؼب

 ُأِضيَف فَافْػَهِم اؼبِثَاَؿ َواتْػبَػَعوْ  َوَما ِإىَل َأَحِد َىِذي اأَلْربَػَعوْ 
َنا  اؽبُمَ  كَبُْو َأاَن َوِىْنُد َوالُغبَلـُ  ـُ َوَذاَؾ   َواْبُن  َعمِّ  ا

 

عدىا ث مثل أبمثلة و ىي أي أظباء أو اػبمسة األقساـ للمعرفة الضمَت و ىذا اظبو عند 
البصريُت عند الكوفيُت يعربوف ابلكناية و لذلك أييت يف بعض التفاسَت ىذا كناية عن كذا 
فيظن القاريء أنو كناية من ابب اجملاز وليس ىذا اؼبراد بل اؼبراد أنو الضمَت يعود إىل  

ـ،َوْىَي الضمِمَُت الضمَت فعيل دبعٌت اسم مفعوؿ يعٌت مضمر مأخوذ من اػبفاء و االستتار كبل
و حده ما دؿ على متكلم كأان أو ـباطب كأنت أو غائب كهو ما يعٌت لفظ اسم أو إف 
شئت قل معرفة دؿ على متكلم كأان أان يدؿ على متكلم إذف أان و ما كاف يف حكمو فبا 

ترب ضمَتا أو ـباطب كأنت أو غائب كهو،ث أييت ابلرتبة بعده االسم دؿ على اؼبتكلم يع
العلم لو قاؿ العلم لكفى ألف العلم ال يكوف إال اظبا حينئذ ىذا التخصيص فيو تطويل و 
العلم يف اللغة اعببل و ابالصطبلح ما دؿ على مسماه ببل قيد ما يعٌت معرفة دؿ على 

ا علمو مطلقا يعٌت ببل قيد ألف اؼبعارؼ سبق أهنا ما مسماه ببل قيد اسم يعُت اؼبسمى مطلق
وضع ليستعمل يف معُت إذف مدلوؽبا كلها معُت إذف البد أف يكوف اؼبدلوؿ معُت ىنا وضع 
أف يستعمل يف معُت لكن ببل قيد اؼبعارؼ كلها إما أف يدؿ على مسمى بقيد أو ببل قيد ما  

 كاف بقيد:
إما أف يكوف لفظيا كاؿ إذا قلت ....يكوف حسيا إما أف يكوف القيد لفظيا و إما أف -

الرجل العامل نقل ىذا معرفة دؿ على معُت ىل دؿ معُت بشيء معنوي حسي أو بشيء 
لفظي،شيء لفظي و ىو اؿ كذلك اؼبضاؼ صاحب األمَت دؿ على معُت ألف صاحب 

السم نكرة أضيف إىل معرفة فاكتسب التعريف إذف دؿ على معُت بقيد و ىو لفظي كذلك ا
اؼبنصوب جاء الذي قاـ أبوه دؿ على شيء معُت بشيء لفظي،اسم اإلشارة يدؿ على شيء 
معُت ال بقيد لفظي و إمبا بقيد حسي ألف اإلشارة ىي ما وضع ؼبسمى و إشارة إليو دبعٌت 
أف اإلشارة اغبسية اإلشارة ابليد البد أف تكوف داخلة يف مسمى الفظي يعٌت ال يكوف معرفة 
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ة إذا مل يصاحبو اإلشارة اغبسية ال يكوف معرفة لو قلت مثبل و أنتم أمامي "ىذا اسم اإلشار 
طالب جيد" من ىو ىذا؟ ىل ىو معرفة ىل حصل التعيُت ال لكن لو قلت ىذا طالب 
جيد حصل التعيُت أو ال إذف مىت يكوف اسم اإلشارة معرفة؟إذا صاحب اللفظ اإلشارة 

إمبا إبشارة حسية إذا انتفى القيد اللفظي و انتفى  اغبسية إذف حصل التعيُت ال ابللفظ و
القيد اغبسي حينئذ يتعُت أف يدؿ على مسماه ببل قيد و ىو العلم ليس غَت و لذلك نقوؿ 
العلم ما يدؿ على مسماه ببل قيد فإف دؿ على مسماه بقيد لفظي أو حسي فليس بعلم بل 

قدـ الناظم ىنا ذو األداة على ما  ًتتيبللىو شيء آخر ث االسم العلم فذو األداة الفاء ىنا 
بعد خالف ماسبق و األصح أف اسم اإلشارة ث االسم اؼبوصوؿ ث ذو األداة قدـ ماحقو 
التأخَت فذو األداة يعٌت ما كاف ؿببل ابؿ و إمبا عرب ابألداة قالوا ليشمل أـ اغبمَتية فإف اؿ 

م فذو األداة ليشمل القوؿ أبف  أـ ال تدخل ربتها أـ اغبمَتية حينئذ تكوف ماذا؟ تكوف أع
معرفة يف لغة ضبية كذلك ليشمل القوؿ أبف اؼبعرؼ ىو اؿ أو البلـ على اػببلؼ ث االسم 
اؼببهم ،اإلهباـ ىو عدـ اإليضاح و ىذا يدخل ربتو شيئاف االسم اؼبوصوؿ و أظباء اإلشارة  

شارة اغبسية و كذلك كلها مبهمات يعٌت ال يبكن أف يتعُت االسم اسم اإلشارة إال ابإل
اؼبوصوؿ ال يبكن أف يتعُت إال ابعبملة اليت تليهم االسم اؼببهم،مبهم ؼباذا؟ألهنا ربتاج إىل 
مفسر يفسر اؼبراد و يعُت اؼبراد قلنا ىذا ربتو نوعاف:اسم اإلشارة و ىو ما وضع ؼبسمى و 

يو قد يكوف مفردا و قد إشارة إليو كأنو قاؿ ما دؿ على مسماه بقيد اإلشارة إليو و اؼبشار إل
مثٌت و قد يكوف صبعا و قد مذكرا و قد يكوف مؤنثا و ىذه تعرؼ ابؼبطوالت و االسم 
اؼبوصوؿ موصوؿ اسم مفعوؿ لوصل الشيء بغَته إذا أسبو و اؼبراد بو ما فتقر إىل صلة و عائد 

ا اؼبقاـ فإذا إىل صلة يعٌت إىل صبلة أو شبو صبلة ىذه اعبملة و شبو اعبملة ىي اليت يتضح هب
قلت مثبل جاء الذي،جاء الذين،جاء اللذاف و سكت،ىل حصل التعريف ال ما حصل 
التعريف لكن لو قلت "جاء الذي عنده مايل"،"جاء الذي يف اؼبسجد"،"جاء الذي أبوه 
قائم"،"جاء الذي مات أبوه"،حصل التعريف ىنا إذف ما فتقر إىل صلة و اؼبراد ابلصلة اعبلة 

ة و عائد يعٌت الضمَت يربط بُت ىذه اعبملة و بُت االسم اؼبوصوؿ األخَت قاؿ أو شبو اعبمل
َوَما ِإىَل َأَحِد َىِذي اأَلْربَػَعْو ُأِضيَف،و ما يعٌت و الذي أضيف إىل أحد متعلق بقولو أضيف 
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إىل أحد ىذه األربعة يعٌت إما : إىل الضمَت غبلـ نكرة و ما يعٌت نكرة أضيف إىل أحد ىذه 
أو تقوؿ معرفة أضيف لكونو أضيف إىل أحد ىذه األربعة غبلـ نكرة فتضيفو إىل  األربعة

الضمَت غبلمك غبلمك ىذا معرفة أو نكرة؟ غبلمك معرفة ؼباذا؟ مع كونو يف األصل نكرة 
ألنو أضيف إىل الضمَت فاكتسب التعريف غبلـ زيد معرفة ألنو أضيف إىل العلم غبلـ ىذا 

لرجل صاحب األمَت نقل ىذه كلها اكتسبت التعريف بكوهنا غبلـ الذي قاـ أبوه غبلـ ا
أضيفت إىل واحد من ىذه األربعة و كل مضاؼ إىل واحد من ىذه األربعة فهو يف رتبة ما 
أضيف إليو إال اؼبضاؼ إىل الضمَت و ىي رتبة العلم فَافْػَهِم اؼبِثَاَؿ َواتْػبَػَعْو، فافهم اؼبثاؿ،مثاؿ 

جزئي يعٌت آحاد يذكر إليضاح القاعدة و اتبعو يعٌت اتبعو كَبُْو جزئي يذكر إليضاح القاعدة، 
َأاَن  ىذا مثاؿ للضمَت متكلم و ىند ىذا مثاؿ للعلم و ىو مؤنث و الغبلـ ىذا مثاؿ 

 للمحلى ابؿ و ذاؾ ىذا اؼبشار إليو اسم إشارة مثاؿ السم اإلشارة.
َنا نكرة ابن أضيف إىل عمنا و عم ىذا معرفة  ألف عم نكرة واكتسب التعريف  َواْبُن َعمِّ

و اكتسب التعريف عمنا اؽبماـ تكملة و اؼبلك  النعتمن ان ضمَت ث أضيف النكرة إىل 
 ث أراد أف يبُت ما يقابل اؼبعرفة و ىو النكرة: اؽبمةالعظيم 

 

ْ َواِحًدا يف نَػْفِسوِ  َوِإْف تَػَرى اظْبًا َشائًِعا يف ِجْنِسوِ   َوملَْ يُػَعُتِّ
َنكمػُر َوَمْهَمػا تُػرِدِ فَػْهَو  

ُ
بَتِدي اؼب

ُ
 تَػْقرِيَب َحدِِّه ِلَفْهِم اؼب

ـِ  َفُكػػلُّ  َماِ ألَلِػٍف  َوالبلمـِ   َيْصُلُح  َكالَفَرِس  َوالُغبَل
 

ترى إف   41:30.....َوِإْف تَػَرى اظْبًا َشائًِعا يف ِجْنِسِو، ترى عندكم ابأللف إذا كانت 
 ع ؾبزـو إبف حينئذ األلف ىذه البد من حذفها.ىذه جازمة و ترى فعل مضار 

 

َوِإْف تَػَرى اظْبًا إذف النكرة ال تكوف إال اظبا كما أف اؼبعرفة ال تكوف إال اظبا أيهما أخص  
و أيهما أعم اؼبعرفة أـ االسم؟ االسم أعم من اؼبعرفة ؼباذا؟ ألف االسم يكوف معرفة وزايدة إذف  

ة و االسم،االسم أعم من النكرة إذف كل نكرة اسم و كل معرفة اسم من غَت عكس و النكر 
ال عكس و إف ترى اظبا شائعا يف جنسو ترى اظبا من حيث اؼبعٌت الكبلـ ىنا يف اؼبعٌت ترى 
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يعٌت يف أفراد جنسو ألف  التقدًنمنتشرا يف جنسو البد من ......اظبا من حيث اؼبعٌت شائعا 
ا الذي يريد ىو و اعبنس اؼبراد بو ىنا اعبنس الشيوع إمبا يكوف يف األفراد ىذا األصل ىذ

اؼبنطقي وىو ماال يبنع تعقل معناه من وقوع الشركة فيو دبعٌت أنك لو تصورت اؼبعٌت يف 
الذىن ال ىبتص ىذا اؼبعٌت بفرض دوف آخر بل كل مشًتؾ قالوا رجل ىذا نكرة لو تعقلت 

،كلمة رجل معناىا يف لساف مدلوؿ كلمة رجل و ىو ذكر ذكر ابلغ من بٌت آدـ ىذا اؼبعٌت
 العرب ذكر ابلغ من بٌت آدـ ىل ىذا قدر مشًتؾ أـ أنو خاص بفرد دوف آخر؟

 

قدر مشًتؾ يف الذىن بقطع النظر عن األفراد يف اػبارج حينئذ وجوده يف اػبارج ال  
يوجد إال يف ضمن أفراده زيد و عمر و خالد يعٌت ال يكوف عندان أفراد يصدؽ عليو كلمة 

 تقوؿ ىذا ذكر ابلغ من بٌت آدـ و ليس بزيد و ال عمر و ال خالد يبكن أف يوجد رجل ث
يف اػبارج جواب ال إمبا يوجد يف الذىن فحسب و ىذا اؼبراد ابعبنس ما ال يبنع تعقلو من 
وقوع الشركة فيو يعٌت يف مدلولو و أما يف اػبارج فالذي يوصل لكونو نكرة ىو اآلحاد و 

 التقدًن. األفراد إذف البد من
 

فهو عاـ يف جنسو يعٌت يف أفراد ...َوِإْف تَػَرى اظْبًا َشائًِعا يف ِجْنِسِو، يعٌت منتشرا و  
ْ َواِحًدا يف نَػْفِسِو  يعٌت ال يصدؽ على واحد دوف آخر فبل يقولن قائل اظبو  جنسو، َوملَْ يُػَعُتِّ

صدؽ على غَتؾ زيد كلمة رجل ىذه يل و ال تصدؽ على عمر ال ىذه تصدؽ عليك و ت
فكل زيد رجل و ال عكس ألنو أعم ألنو يشمل زيد و عمر و خالد إىل ماال هناية من 
اآلحاد و لن يعُت أي مل ىبتص بذلك االسم واحد من أفراد جنسو دوف اآلخر و مل يعُت 

 واحدا يف نفسو ىذا اؼبعٌت الذي أراده يف حد النكرة.
 

الشرط ىو أي االسم الذي شاع يف  ما شاع يف جنس  فهو اؼبنكر ؼ وقع يف جواب
أفراد جنسو و مل يعُت واحد يف نفسو اؼبنكر يعى االسم اؼبنكر كأنو أراد أي وبد االسم ال 
اؼبعٌت فحسب فهو اؼبنكر حينئذ ربكم عليو أبنو نكرة ىذا اغبد فيو شيء من الصعوبة يعٌت 

ظي و مهما ترد تقريب بتصوره و إدراكو شيء من الصعوبة و لكن يرد فيو إىل األمر اللف
حده إذف حد فيو صعوبة البد من تقريبو و التقريب إمبا يكوف بشيء لفظي ألنو ىو 
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ترد  45:42......احملسوس و مهما ىذا اسم شرط ترد ىذا فعل شرط األصل أنو ؾبزـو 
 ماذا؟
 

و اؼببتديء يف ىذا ....تقريب حده أي حد النكرة ؼبن لفهم اؼببتدأ لفهم ىذا متعلق 
من أخد أبوائل العلم فضابطو ىذا التقرير فكل ما األلف و البلـ يصلح يعٌت كل ما  .....

يصلح و يقبل دخوؿ األلف و البلـ يعٌت اؿ فهو نكرة فكل الفاء واقعة يف جواب الشرط 
مهما ترد فكل يعٌت فهو كل،كل ىذا خرب حملذوؼ فهو كل ما االسم اسم موصوؿ يصلح 

رفة األلف و البلـ اؼبتعلق بقولو يصلح و ىذه األلف و البلـ أللف و البلـ يعٌت اؿ اؼبع
يشًتط فيها أف تكوف مؤثرة يعٌت تفيد التعريف فإف مل تفد التعريف فدخوؽبا و خروجها سواء 
و ىذه اليت ال تفيد التعريف كالداخلة على األعبلـ كالعباس مثبل،العباس عباس ىذا معرفة 

 أو نكرة؟
 

 ؟عباس معرفة علم العباس 
 

كبن نقوؿ الضابط ماىو فكل ما األلف و البلـ يصلح فهو نكرة و العباس عباس معرفة 
و دخلت عليو اؿ، نقوؿ اؿ ىنا الداخلة على العلم خروجها و دخوؽبا سواء و اؼبراد هبذا 

 الكبلـ أهنا مل تفد التعريف و لذلك ابن مالك يقوؿ نكرة قابل اؿ مؤثرا يعٌت أثرت ماذا؟
 

مل تؤثر التعريف فليست بضابط للنكرة و ىذا إمبا يكوف يف األعبلـ اليت  التعريف فإف 
دخلت عليها اؿ،إذف كل اسم صلح أف يقبل اؿ ابلقوة فهو نكرة، كالفرس و الغبلـ لكن 
اؼبراد الدخوؿ ىنا لغة ال عقبل يعٌت الطالب يقوؿ الضرب القائم و لذلك الطبلب يقل اؼباء 

ؼبا ىذه انفية أدخل اؿ على ما إذف ىذا الدخوؿ عقلي و ما جاء زيد ،ماىو إعراب ما؟ 
ليس بلغوي يعٌت مل يسمع من لساف العرب البد ضبط اؼبسألة ابللغة يصلح لغة ال عقبل يف 
فصيح الكبلـ كالفرس فرس الفرس مثاؿ ؼبا ال يعقل و الغبلـ غبلـ دخلت عليو اؿ إذف 

 عرؼ لك النكرة ث بُت لك الضابط من أجل التسهيل.
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 الباب الثاين من أبواب التوابع  ىو العطف
 

 قاؿ رضبو هللا تعاىل ابب العطف: 
 

 ُحُروفُُو  َعَشػَرٌة  اَي  َسػاِمعُ  َىَذا َوِإفم الَعْطَف أَْيًضا اَتِبعُ 
ـْ فَاْجَهْد تَػَنلْ  الَواُو َوالَفػا ُثم أَْو ِإمما َوَبلْ   َلِكْن َوَحىتم اَل َوَأ

 َسَقْيُت َعْمرًا أَْوَسِعْيًدا ِمْن شَبَدْ  ممٌد َوقَػدْ َكَجاَء َزيٌد َوؿبَُ 
 َوَمْن يَػُتْب َوَيْسَتِقْم يَػْلَق الرمَشدْ  َوقَػْوُؿ َخاِلٍد َوَعاِمٍر َسػَددْ 

 

 العطف يف اللغة ىو الرجوع إىل الشيء بعد االنصراؼ عنو.
 وىو ضرابف: 

نسق و ترؾ عطف البياف و عطف بياف و عطف نسق و الذي أعناه الناظم ىنا عطف ال
عطف البياف ىو اتبع موضح أو ـبصص جامد غَت مؤوؿ ىذا أحسن التعاريف اتبع ىذا 
جنس يشمل التوابع اػبمسة موضح أو ـبصص ىذا بياف لفائدة عطف البياف يعٌت ألي 
شيء أييت عطف البياف و البحث يف قواعد النعت  وعطف البياف إمبا يكوف يف الببلغة 

عو ذلك إف كاف معرفة أو ـبصص ؼبتبوع كاف نكرة جامد خرج النعت ألف موضح ؼبتبو 
النعت اتبع موضح أو ـبصص يعٌت فائدتو حينئذ اشًتؾ النعت و عطف البياف  يف فائدة أو 
يف مطلق الفائدة فدخل معا أردان إخراجو قلنا جامد إذف جامد أخرج النعت ألف النعت ال 

مؤوؿ ىذا أخرج اعبامد الذي يؤوؿ ابؼبشتق ألف اعبامد  يكوف جامدا و إمبا يكوف مشتقا غَت
 نوعاف جامد يؤوؿ ابؼبشتق  الثاين جامد ال يؤوؿ دبشتق أي النوعُت ىو عطف البياف؟

 

الثاين الذي ال يؤوؿ ابؼبشتق إذف اؼبشتق و اعبامد الذي يؤوؿ ابؼبشتق ىذا ىو النعت و  
ق فكأف النعت و عطف البياف اقتسما أما عطف البياف فهو اعبامد الذي ال يؤوؿ ابؼبشت

القسمة أخد النعت اؼبشتق و اعبامد اؼبؤوؿ و أعطى العطف البياف اعبامد غَت اؼبؤوؿ إذف 
غَت مؤوؿ ـبرج ؼبا وقع من النعوت جامدا فإنو يف أتويل اؼبشتق ،حينئذ عطف البياف يوافق 

عو يف أربعة من عشر واحد من متبوعو يف أربعة من العشرة السابقة للنعت اغبقيقي يوافق متبو 
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 التأنيثوواحد من  50:59.....اإلعراب وواحد من التذكَت و التأنيث وواحد من اإلفراد و
من التعريف و التنكَت و لذلك تقوؿ:قاؿ أبو حفص عمر،عمر ىذا ىل ىو مشتق ال ىل 

ذف ىو جامد نعم، ىل ىو جامد مؤوؿ للمشتق ال ،ىل ىو جامد غَت مؤوؿ ابؼبشتق نعم، إ
 ىو عطف بياف ىكذا.

 

إذف "أقسم أبو حفص عمر" "ىذا خامت حديد"  إذف يوافق متبوعو يف أربعة من العشرة 
السابقة من النعت اغبقيقي و عطف البياف ؼبا كاف مفيدا فائدة النعت من اإليضاح و 

و  و اإلعراب.51:46......يلزمو موافقة اؼبتبوع ابلتنكَت و التذكَت و اإلفراد و  التخصيص
الذي ذكره اؼبصنف ىنا ابب العطف عٌت بو عطف النسق ،النسق بفتح السُت سُت مصدر 

و النسق  ابإلسكاف ىو اؼبصدر على اؼبشهور ،عطف  اؼبنسوؾدبعٌت اسم اؼبفعوؿ  يعٌت 
النسق ىو التابع اؼبتوسط بينو و بُت متبوعو أحد اغبروؼ العشرة اآليت ذكرىا و إف شئت قل 

ا جنس دخلت فيو صبيع التوابع اؼبتوسط بينو و بُت متبوعو أحد التسعة، التابع ىذ
اغبروؼ،حروؼ العطف العشرة أخرج السائل التوابع ألنو ال يفصل بُت التابع و اؼبتبوع 

 حبرؼ عطف البتة.
 قاؿ الناظم: 

 ُحُروفُُو َعَشَرٌة اَي َساِمعُ  َىَذا َوِإفم الَعْطَف أَْيًضا اَتِبعُ 
 

ىذا و يف ......لسابق ىذا يسمى عند البيانيُت براءة اؼبخلص كما قاؿ َىَذا أي اؼبذكور ا
األظباء ما ال ينصرؼ، إذف براءة اؼبخلص و ىو االنتقاؿ من كبلـ إىل كبلـ آخر مع مناسبة 
بينهما و إف مل تكن مناسبة يسمى اقتضااب، َوِإفم الَعْطَف أَْيًضا اَتِبُع ُحُروفُُو َعَشَرٌة اَي َساِمُع، و 

ف العطف قلنا إف األصل أنو ال يؤتى هبا كثَت ما أييت الناظم ىنا يف مقدمات الكبلـ إبف و إ
ىذا حشو،العطف أيضا اتبع،أيضا ىذا مفعوؿ مطلق،آض يئيض أيضا دائما يكوف منصواب 
على مفعولية اؼبطلقة اتبع يعٌت من التوابع حروفو عشرة ألف العطف عطف النسق اؼبراد بو ما 

 بُت متبوعو أحد اغبروؼ حروؼ العطف ماىي ىذه اغبروؼ؟  توسط بينو و
 

قاؿ ابالستقراء و التتبع عشرة،حروفو أي التابع عطف النسق عشرة مبتدأ و خرب و 
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األصح أف يقاؿ تسعة إبسقاط إما ألف الصحيح أهنا ليست  بعاطفة و إمبا العاطف ىو 
ء ،إما لو كاف عاطفة لدخل حرؼ الواو قبلها و لذلك "فإما منا بعد وإما فداء" و إما فدا

العطف الواو على حرؼ العطف و حرؼ العطف ال يدخل على اغبرؼ ىذا يدؿ على أف 
إما ليست عاطفة و لذلك قاؿ اعبرجاين: عدىا يف حروؼ العطف سهو ظاىر"، يعٌت غلط 

ال و قد ليس بصحيح، و لذلك ال يوجد إما الثانية الكبلـ يف إما الثانية ال توجد إما الثانية إ
 سبقتها الواو فالواو ىي العاطفة و ليست إما حينئذ نقوؿ إسقاط إما ىو األصل.

 ايسامع يعٌت كبلمي.
 

ـْ فَاْجَهْد تَػَنلْ  الَواُو َوالَفػا ُثم أَْو ِإمما َوَبلْ   َلِكْن َوَحىتم اَل َوَأ
 

عٌت الواو الواو يعٌت اؼبسمى الواو قدمو ألنو أـ الباب و ىي تفيد مطلق اعبمعية ي -
 ؼبطلق اعبمع من غَت ترتيب و ال معية تقوؿ "جاء زيد و عمر"،ىذه الواو أفادت شيئُت:

 أوال االشَتاط يف اْلدث 
 اثنيا االشَتاط يف اإلعراب 

"جاء زيد و عمر"،اجمليء اثبت لزيد و اثبت لعمر ىذا االشًتاؾ يف اغبكم يف اؼبعٌت،زيد 
 اإلعراب ىل أفاد أف زيد جاء قبل عمر أو أف مرفوع و عمر مرفوع إذف شركت بينهما يف

عمرا جاء قبل زيد أو أهنما جاءا معا ال الواو ال تفيد ذلك،وبتمل ىذا الكبلـ ثبلث 
 احتماالت:

جاء زيد و عمر وبتمل أف ؾبيء زيد قبل ؾبيء عمر احتماؿ ليس نصا و وبتمل أف 
لذي يرجح ىو ؾبيء عمر قبل ؾبيء زيد العكس و وبتمل أهنما جاءا معا و ا

 البد من قرينة اؼبرجح لكوف زيد جاء قبل عمر أو ابلعكس.  55:49....الشيء
 

إذف دبطلق اعبمع ال تفيد ترتيبا و ال معية خبلفا للكوفيُت القائلُت أبهنا للًتتيب 
الواو،إذف الواو أفادت شيئُت أوال التشريك يف اؼبعٌت دبعٌت أف تشرؾ ما بعد الواو ما قبلها يف 

  فيثبت ؼبا ثبت للمعطوؼ ما ثيت للمعطوؼ عليو.اؼبعٌت
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والفاء،الفاء للًتتيب و التعقيب  و اؼبراد ابلتعقيب وقوع اؼبعطوؼ عقب اؼبعطوؼ   - 
عليو ببل مهلة،جاء زيد فعمر،شرؾ يف اؼبعٌت يعٌت اجمليء اثبت لزيد و اثبت لعمر ىذا اؼبراد 

ت الًتتيب ليست كالواو دبعٌت أف ؾبيء زيد ابؼبعٌت يف اإلعراب زيد مرفوع و عمر مرفوع أفاد
سابق على ؾبيء عمر و ىذا وبتمل جاء زيد و عمر وبتمل ؾبيء زيد يـو السبت و وبتمل 
ؾبيء عمر يـو اإلثنُت مثبل إذف بينهما فاصل و اللفظ ال يدؿ لكن إذا قلت جاء زيد فعمر 

ببل فاصل يف الزمن ،إذف  إذف ليس بينهما مهلة دبعٌت أف ؾبيء عمر قد وقع عقب ؾبيء زيد
 فهي تفيد التشريك يف اغبكم و تفيد الًتتيب و تفيد التعقيب ث تعقيب كل شيء حبسبو.

 

ث بضم الثاء و ىي للًتتيب كالفاء لكنها تدؿ على الًتاخي دبعٌت أف مت فاصبل يف  -
و يف  الزمن بُت اؼبعطوؼ و اؼبعطوؼ عليو جاء زيد ث عمر أفادت التشريك ىنا يف اغبكم

الًتتيب و يف الداللة على اؼبهلة دبعٌت أف مت فاصبل بُت اجمليئُت جاء زيد ث عمر ث أو،أو 
ىذه ألحد الشيئُت أو األشياء يعٌت تدؿ على أحد األمرين و حينئذ ؽبا أربعة معاين ىذا 

و اإلابحة إف وقعت بعد  التشكيك التخيَتو اإلابحة الشك و  التخيَتاؼبشهور عند النحاة 
 طلب تزوج ىذا طلب تزوج ىندا أو أختها ىذا للتخيَت أو اإلابحة؟

 

ىذا للتخيَت ألنو ال هبوز اعبمع يف التخيَت ال هبوز اعبمع بُت اؼبعطوؼ و اؼبعطوؼ  
عليو و إمبا أتخذ واحدا منهم إما ىند و إما أختها، تعلم النحو أو الفقو،تعلم ىذا طلب 

ا ألنو هبوز اعبمع بُت النحو و الفقو ىذا واضح إذف إذا النحو أو الفقو أو ىنا لئلابحة ؼباذ
وقعت أو بعد الطلب فهي إما للتخيَت و إما لئلابحة الفرؽ بينهما إف جاز اعبمع بينهما 

 فهي لئلابحة و إف مل هبز اعبمع حينئذ ىي للتخيَت.
د الشك و التشكيك و ذلك إذا وقعت بعد اػبرب أو وقعت يف اػبرب مثل ماذا؟ "جاء زي

أو عمر" ىذا وبتمل الشك إذا كاف اؼبتكلم ال يعلم من الذي جاء زيد أو عمر و إذا علم و 
أراد أف يلبس على غَته قاؿ جاء زيد أو عمر ىو يعلم أف الذي جاء زيد لكن يريد 

 التشكيك ابعتبار اؼبخاطب إذف إمبا األعماؿ ابلنيات.
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واو كما يف القوؿ "فإما منا بعد وإما ث إما الصحيح أهنا ليست عاطفة و العاطفة ال 
 فداء" 

 

و بل،بل ىذه لئلضراب و معناه جعل ما قبل يف حكم اؼبسكوت عنو "ما جاء دمحم بل 
.لك أف الذي 01:00:14.....بكر" ما جاء دمحم بل بكر لو قلت مثبل ما جاء دمحم ث 

دمحم ما حالو  جاء بكر فقلت بل بكر حينئذ أضربت عن األوؿ و أثبتت اجمليء لبكر و
مسكوت عنو  ال تثبت و ال تنفي ىذا اؼبراد ابإلضراب إذف معناه جعل ما قبلو يف حكم 

لك شيء آخر  قلت بل عن اؼبسكوت عنو بعد أف نفيت ما جاء دمحم نفيت عنو لكن مل 
بكر حينئذ أثبتت لبكر ما نفيتو أوال و صار دمحم يف حكم اؼبسكوت عنو مل يثبت لو ؾبيء و 

 .مل ينفى
 

لكن تدؿ على تقرير حكم ما قبلها و إثبات ضده ؼبا بعدىا لكن تدؿ على ماذا؟ أف  
ما قبلها من اغبكم اؼبقرر و إثبات ضده ؼبا بعدىا "ال أحب الكساىل لكن اجملتهدين" إذف 
ما قبل لكن كما ىو،نعم ال أحب الكساىل لكن أحب،إذف ال أحب أحب أثبتت بلكن 

 أوال و ىو نفي احملبة لكن و حىت.بعدىا نقيض و ضد ما نفيتو 
 

حىت يف بعض اؼبواضع كما يف األصل ألهنا تكوف جارة و يريد ىنا ماذا؟ العاطفة "حىت 
مطلع الفجر" ىنا جارة "مات الناس حىت األنبياء"، يعٌت مات الناس فبلغ اؼبوت كل أحد 

شيئا فشيئا و الغاية أف حىت بلغ األنبياء نقوؿ ىذه تفيد الغاية و التدريج،التدريج يعٌت وقع 
ما بعدىا داخل يف حكم ما قبلو لذلك تقوؿ "أكلت السمكة حىت رأَسها" يعٌت حىت الرأس 
صار مأكوال "أما حىت رأِسها" ما أكلت الرأس "حىت رأُسها"  ىذا ؿبتمل حىت للغاية و 

 التدريج.
ء زيد ال عمر ال و أـ ،ال ىذه تدؿ على النفي ما جاء زيد و ال عمر أو تقوؿ مثبل جا 

تكوف انفية ؼبا قبلها وأـ ،أـ ىذه لطلب التعيُت بعد نبزة داخلة على أحد اؼبستويُت أزيد 
عندؾ أـ عمر؟ أـ ىذه أفادت طلب التعيُت و لذلك اعبواب يف مثل ىذا السؤاؿ أزيد 
عندؾ أـ عمر ال هباب ببل و ال بنعم و إمبا تطلب التعيُت واحدة منو أان أعلم أف عندؾ 
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د منهما  لكن من ىو ال أدري فأطلب أف تعُت يل واحدا فبا ذكر لك يف السؤاؿ، أزيد واح
عنك أـ عمر؟ تقل زيد أو تقل عمر ىذا أو ذاؾ إذا كنت قاطعا أبف أحدنبا عنده و لكنك 
شككت يف عينو و ؽبذا يكوف اعبواب يف التعيُت ال بنعم و ال ببل، فَاْجَهْد تَػَنْل، فاجهد 

 وسعك تنل اؼبأموف ىذه عشرة حروؼ ذكرىا الناظم رضبو هللا تعاىل: يعٌت فابذؿ ما ب
 
 

 

كجاء أي كقولك  جاء زيد و دمحم ىذا مثاؿ لواو زيد جاء فعل ماضي مبٍت على الفتح 
مرفوع  ِباء و رفعو ضمة ظاىرة يف آخره الواو حرؼ ال ؿبل لو من اإلعراب،زيد فاعل 

عطف مبٍت على الفتح ال ؿبل لو من اإلعراب دمحم معطوؼ على زيد و اؼبعطوؼ على 
 اؼبرفوع مرفوع و رفعو ضمة ظاىرة على آخره.

 

إذف الواو شركت بُت دمحم و زيد يف إثبات اجمليء لكل منهما و شركت يف حكم  
ع كذلك دمحم مرفوع ىل أفادت الًتتيب أو اؼبعية؟ اعبواب ال اإلعراب كما أف زيد مرفو 

،وبتمل أف زيد قبل دمحم ؾبيئو و وبتمل أف ؾبيء دمحم قبل زيد و وبتمل أهنما جاءا معا و قد 
 سقيت عمرا أو سعيدا من شبد بفتح اؼبيم أو سكوهنا اؼباء القليل الذي

ال ؿبل لو من اإلعراب   لو و قد حرؼ ربقيق مبٍت على السكوف.01:04:52.......
سقيت فعل و فاعل ،سقيت سقى سقي مثل ضربت سقيت فعل ماضي مبٍت على الفتح 
اؼبقدر منع من ظهوره اشتغاؿ احملل ابلسكوف العارض بدفع توايل أو كراىة توايل أربع 
متحركات فيما ىو كالكلمة الواحدة و التاء ضمَت متصل مبٍت على الضم يف ؿبل  رفع فاعل 

عمرا مفعوؿ بو منصوب بسقي و نصبو الفتحة ظاىرة على آخره أو حرؼ عطف سقيت 
مبٍت على السكوف ال حل لو من اإلعراب سعيدا ابلنصب معطوؼ على عمرا و اؼبعطوؼ 
على اؼبنصوب منصوب و نصبو الفتحة الظاىرة على آخره ،من شبد جار و ؾبرور  من حرؼ 

شبد  نقوؿ اسم ؾبرور ......و شبد،شبد ىذا  جر مبٍت على السكوف ال ؿبل لو من اإلعراب 
دبن و جره كسرة مقدرة على آخره منع من ظهوره اشتغاؿ احملل ابلسكوف الوقفي أو بسكوف 
الروي  يعٌت الضمة أو الكسرة مقدرة لكن ما تنطق هبا قلنا ماذا أوال؟ القاعدة أف اإلعراب 

 َسَقْيُت َعْمرًا أَْو َسِعْيًدا ِمْن شَبَدْ  َكَجاَء َزيٌد َوؿُبَممٌد َوقَػْد      
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داؿ إذف الداؿ تكوف ساكنة و إذا  يتبع اؼبلحوظات ال اؼبرسومات وأف تقل من شبد سكنت ال
كانت ساكنة حينئذ تقدر اغبركة من شبد و اعبار و اعبرور متعلق بسقى ،شاىد يف قوؿ" 
عمرا أو سعيدا" أو حرؼ عطف و عطفت اؼبنصوب على اؼبنصوب كما أف الواو يف اؼبثاؿ 

منهما و  السابق عطفت اؼبرفوع على اؼبرفوع و شركت بينهما يف السقي الذي ىو اثبت لكل
أو ىنا تفيد ماذا؟ إذا وقعت بعد خرب  سقى ليس بطلب إذف إما الشك أو التشكيك فإف  
كاف ال يعلم من الذي سقاه فبكن وبتمل أنو شك ىل ىو عمر أو سعيد و الشك منو عدـ 

 علمو أو يعلم لكنو أراد أف يشكك اؼبخاطب قاؿ عمرا أو سعيدا.
 

قوؿ مبتدأ مرفوع و رفعو ضمة ظاىرة على آخره مرفوع  َوقَػْوُؿ َخاِلٍد َوَعاِمٍر َسػَدْد،
ابالبتداء و ىو مضاؼ خالد مضاؼ إليو ؾبرور ابؼبضاؼ و جره كسرة ظاىرة على آخره، و 
عامل الواو حرؼ عاطف مبٍت على الفتح ال ؿبل لو من اإلعراب و عامل معطوؼ على 

ة ظاىرة يف آخره و ىنا خالد الذي ىو مضاؼ إليو معطوؼ على اجملرور ؾبرور و جره كسر 
اؼبثاؿ لعطف ؾبرور على ؾبرور حينئذ الواو شركت بينهما يف اؼبعٌت و يف اغبكم سدد،سدد 
سداد ىو االستقامة إذف قوؿ خالد سدد، سدد خرب مبتدأ مرفوع ابؼببتدأ و رفعو ضمة 

ؼبا  مقدرة على آخره منع من ظهورىا اشتغاؿ احملل بسكوف الروي أو الوقف إذف يكوف اتبعا
 سبق.

 

َوَمْن يَػُتْب َوَيْسَتِقْم يَػْلَق الرمَشْد، "و عطفك الفعل على الفعل يصح" كما قاؿ ابن  
مالك،إذف العطف كما يكوف يف األظباء يكوف كذلك يف األفعاؿ و من يتب عطف الفعل 

 على الفعل و من يتب و يستقم  من اسم شرط مبٍت على السكوف ال ؿبل لو من اإلعراب؟
ب و يستقم،من تركنا اإلعراب ىنا خفضا، من اسم شرط مبٍت على السكوف يف ومن يت

ؿبل رفع مبتدأ ىنا يف ؿبل رفع مبتدأ و أظباء الشرط يف إعراهبا ؽبا ظابط سهل يف الغالب 
تنظر إىل الفعل الذي بعده فعل الشرط إما أف يكوف متعداي أو الزما  واضح كاف الزما 

 ة على كذا يف ؿبل رفع مبتدأ فهي مبتدأ ىذا مىت؟فتعرب أظباء الشرط كلها مبني
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إذا كاف فعل الشرط فعبل الزما حينئذ أظباء الشرط تعرهبا مبتدأ ،إف كاف متعداي فلو  
 حاالف:

 

إما أف يستويف مفعولو أو ال ،يستويف مفعولو يعٌت ينصب اؼبفعوؿ فإف نصب اؼبفعوؿ  
إف مل يستويف مفعولو أعربتها مفعوال بو من فكاألوؿ يعٌت كالبلـز تعرب أظباء الشرط مبتدأ 

 يعيد القاعدة؟
أظباء الشرط يف إعراهبا نقوؿ تنظر إىل الفعل الشرط إما أف يكوف الزما و إما أف يكوف  

متعداي فإف كاف الزما عربت أظباء الشرط مبنية على كذا زبتلف أي مبنية على الفتح من 
ذا يف ؿبل رفع مبتدأ ألف الفعل الذي يلي مبنية على السكوف على حسبها،تبنيها على ك

يكوف الزما إف كاف متعداي إما أف تنصب اؼبفعوؿ ينطق بو موجود و إما أال تستويف اؼبفعوؿ 
إف استوفت اؼبفعوؿ حينئذ كالسابق يعٌت تعرب مبتدأ و إف مل تستويف اؼبفعوؿ حينئذ أعربتها 

، اتب زيد إىل ربو نقل ىذا الـز إذف من ىذه  مفعوال بو "و من يتب" "اتب زيد" ىذا الـز
مبتدأ من اسم شرط مبٍت على السكوف يف ؿبل رفع مبتدأ يتب ىذا فعل مضارع فعل الشرط 

حذفت الواو  و التاءؾبزـو دبن و جزمو سكوف آخره يتوب ىذا األصل التقى الساكناف الواو 
ب ىو أي من، و و الباء حذفت الواو يتب و الفاعل ضمَت مستًت جوازا يعود إىل من يت

يستقم الواو حرؼ عطف يستقم فعل مضارع معطوؼ على يتب و اؼبعطوؼ على اجملزـو 
ؾبزـو إذف شركت الفعل الثاين مع األوؿ يف اعبـز يستقم ىو يعود إىل من، يلقى فعل مضارع 
جواب الشرط يلقى ؾبزـو و جزمو حذؼ حرؼ العلة، يلقى ىو و الفاعل ضمَت مستًت 

رشد مفعوؿ بو منصوب و نصبو فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورىا يعود إىل من، ال
اشتغاؿ بسكوف الضرب أو الروي أو الوقف يعٌت إذا وقفت على ساكن تقدر الضمة حىت 
يف كبلـ النفي جاء زيد قلت جاء زيد من اؼبواضع الذي يقدر فيها اغبركات الوقف العارض 

حينئذ إذا قلت جاء زيد،جاء فعل ماضي بساكن  تعتديالعرب ال تقف على متحرؾ و ال 
و زيد فاعل مرفوع و رفعو الضمة اؼبقدرة على آخره ألنك وقفت على الداؿ ابلسكوف أنت 
ال تقف تقوؿ جاء زيد ىذا خطأ العرب ال تقف على متحرؾ و إمبا تقف على ساكن نقل 
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ف  بنوعيو و جاء زيد تقف عليو ابلساكن،الرشد إذف ىذا مفعوؿ بو  ىذا ما يتعلق ابلعط
التوكيد أنيت بو بعد الصبلة و نواصل يف الكبلـ و هللا أعلم و صلى هللا و سلم على نبينا دمحم 

 و على آلو و صحبو أصبعُت. 
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اغبمد هلل رب العاؼبُت و الصبلة و السبلـ على نبينا دمحم و على آلو و صحبو أصبعُت

ظم رضبو هللا تعاىل ابب التوكيد ىذا الباب الثالث فيما ذكره اؼبصنف أما بعد:قاؿ النا 
 النعت أوال ث العطف و التوكيد ىو الثالث و اعتبار ما زدانه  ىو عطف البياف يعترب الرابع. 

التوكيد يقاؿ التأكيد ابؽبمزة و إلبداؽبا ألفا على القياس كما يف رأس،راس فأس فاس ىذا 
التأكيد و أتكيد و ىنا اؼبصدر توكيد اؼبراد بو دبعٌت اسم الفاعل و  جائز حينئذ التوكيد و

التوكيد ىذا أفصح اللغات، التوكيد يف اللغة التقوية أكد الشيء إذا قواه و استبق معنا إف 
أتيت للتأكيد و اؼبراد بو التقوية و اصطبلحا التوكيد ينقسم عند النحاة إىل قسمُت:توكيد 

 لفظي و توكيد معنوي.
ىو إعادة اللفظ األوؿ بعينو بذاتو بنفسو يعٌت يكرره مرة مرة أخرى و  :توكيد اللفظيال

ىذا اللفظي يدخل يف األظباء و يف األفعاؿ و يف اغبروؼ يعٌت التوكيد اللفظي ليس خاصا 
ابألظباء و إمبا يكوف يف االسم و يكوف يف الفعل و يكوف يف اغبرؼ مثاؿ االسم: كما إذا 

د ،حينئذ أكدت الفاعل بتكراره مرة أخرى جاء زيد،رأيت زيدا زيدا،مررت قلت جاء زيد زي
 بزيد بزيد تعيده مرة أخرى بلفظو و منو قوؿ الشاعر: 

 الـز أخاؾ أخاؾ   أخاؾ أخاؾ
أخاؾ الثاين تعترب توكيدا لؤلوؿ و كذلك يقع التأكيد يف اعبملة كما ىو يف الشطر الثاين 

سي احبسي،أاتؾ أتى فعل ماضي و البلحقوف فاعلو و من قولو أاتؾ أاتؾ البلحقوف احب
الكاؼ ىذا مفعوؿ بو أاتؾ الثاين ىذا يعترب توكيدا لؤلوؿ،احبسي احبسي اعبملة الثانية 

علي مواثقا وعهود اً" ال ال أكده  ال ال أبوح حبب بثنة إهنا أخذت"مؤكدة للجملة األوىل 
اء زيد ىذا يسمى توكيدا لفظيا و ىو بتكراره كما إذا قلت نعم نعم جاء زيد،ال ال ما ج

واضح من جهة التكرار و لكن الذي عناه اؼبصنف ىنا ىو النوع الثاين و ىو التوكيد اؼبعنوي 
و ىو ؿبصور يف الفاضل معدودة مسموعة عن العرب ربفظ و ال يقاس عليها و ىي النفس 

 .و العُت و كل و أصبع و التوابع أصبع
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ػؤَكمَد 
ُ
بَػُع اؼب  َرْفٍع َوَنْصٍب ُثم َخْفٍض فَاْعِرؼِ  التموِكػيُد يف َويَػتػْ

 َوَىِذِه  أَلَفػاظُُو  َكَما  تَػَرى َكَذاَؾ يف التػمْعرِيِف فَاْقُف األَثَػَرا
 

ػؤَكمَد التموِكػيُد،يتبع التوكيد اؼبؤكد عندان نعت و منعوت عندان توكيد و مؤكد يعٌت 
ُ
بَػُع اؼب َويَػتػْ

 زيد نفسو" أين اؼبؤكد نفسو أين اؼبؤكد زيد إذف يتبع اؼبؤكد اؼبؤكد يف ماذا؟ اؼبؤكد مؤكد "جاء 
 

 يف رفع و نصب ث خفض يعٌت يتبعو يف ماذا؟ 
 

 يف واحد من اإلعراب إما رفعا و إما نصبا و إما خفضا ؼباذا يتبعو؟
 

 ألف ىذا شأف التابع ماىو التابع؟ 
 

ما ذكر من أنواع اإلعراب و يتبع اؼبؤكد االسم اؼبشارؾ ؼبا قبلو مطلقا إذف تبعو في 
 التوكيد،التوكيد ىذا فاعل و اؼبؤكدة مفعوؿ بو مقدـ عليو يتبعو يف ماذا؟ 

 

قد يتبع يف َرْفٍع َوَنْصٍب يعٌت أو نصب فإف كاف اؼبؤكد مرفوعا كاف التوكيد مرفوعا و إف  
 ىذهخفض ث كاف منصواب فهو منصوب و إف كاف ؾبرورا فهو ؾبرور ث خفض يعٌت و 

 .إمبا اؼبراد هبا الًتتيب الذكر فَاْعِرِؼ،يعٌت فاعلم ذلك  تتميم للبيت.4:32...ليست على 
 

َكَذاَؾ يف التػمْعرِيِف أي اتبع لو يف التعريف إذا قلت ىناؾ يف التوكيد اللفظي جاء رجل   
ظ اؼبذكورة نفسو رجل،نكرة نكرة،جاء زيد زيد معرفة معرفة و أما ىنا فالتوكيد اؼبعنوي األلفا

و عينو و كل و أصبع ىذه معارؼ و إذا كانت معارؼ حينئذ أييت الكبلـ ىل اؼبؤكد يشًتط 
فيو أف يكوف اتبعا للمؤكد تعريفا و تنكَتا؟ إف اشًتطنا حينئذ التوكيد ال يتبع النكرات و إف 

صنف ىنا  مل نشًتط حينئذ التوكيد ىنا اؼبعنوي يتبع النكرات و لكن على بعض ما ذكره اؼب
كذاؾ يف التعريف يعٌت اؼبؤكد ىنا ال يكوف إال معرفة ألنو مل يذكر التنكَت و إمبا خص 
التعريف حينئذ ال يؤكد إال اؼبعارؼ فبل يقاؿ جاء رجل نفسو و جاء رجل عينو ؼباذا؟ ألف 

 .يشًتط يف التأكيد أف يكوف اتبعا لو يف التعريف و التنكَت ىذا قولو
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رِيِف، كذاؾ أي مثل ذاؾ كونو تبعو يف الرفع و النصب و اػبفض يف َكَذاَؾ يف التػمعْ 
التعريف أي اتبع لو يف تعريفو و مل يقل يف تنكَته كما قاؿ يف النعت ألف ألفاظ التوكيد كلها 
معارؼ حينئذ ال تتبع النكرة  و ىذا مذىب البصريُت ،سواء كانت النكرة ؿبدودة كيـو و 

دودة كوقت و زمن وحُت، النكرة إما تكن ؿبدودة يعٌت ؽبا ليلة و شهر و حوؿ أو غَت ؿب
أوؿ و ؽبا آخر  يـو ىذا نكرة لو أوؿ و لو آخر ليلة شهر أسبوع ىذه نكرات ؽبا أوؿ و ؽبا 

 آخر  أو غَت ؿبدودة مثل زمن،حُت وقت ىذه ليست ؿبدودة،ىل كل النكرات ال تؤكد؟
 

انت ؿبدودة جاز أتكيدىا تقل "صمت عند البصريُت نعم ال تؤكد و عند الكوفيُت إذا ك
الشهر كلو" أكدتو أو ال،"صمت الشهر كلو" أو "صمت شهرا" اآلف نكرة "صمت شهرا  
كلو" صبيعو على مذىب الكوفيُت هبوز توكيد النكرة إذا كانت ؿبدودة و ىذا اؼبذىب أرجح 

و ىو أصح  إذف كذاؾ يف التعريف و التنكَت إذا كانت النكرة ؿبدودة على مذىب الكوفيُت
لوجود السماع بذلك و مذىب الكوفيُت جواز توكيد النكرة احملدودة غبصوؿ الفائدة لذلك 
كبو صمت شهرا كلو،ىذا ىو الصحيح و أما على ظهر كبلـ اؼبصنف كذاؾ يف التعريف 
فوافق البصريُت فبل تتبع النكرة فبل يقاؿ جاء رجل نفسو ألف ألفاظ التوكيد معارؼ فبل تتبع 

 :ث قاؿالنكرة،
َوَىِذِه  أَلَفػاظُُو َكَما تَػَرى، ىذه مشار إليو ؼبا سيأيت، ألفاظو ىذا نعت و وبتمل أنو بدؿ و 

 .وبتمل أنو عطف بياف كما ترى تتميم يعٌت كما سًتاه

 
النػمْفػُس  َوالَعُْتُ،النفس بسكوف الفاء ليس النفس،و ىي ىنا دبعٌت الذات و العُت كذلك 

عُت،إذف النفس و العُت يؤكد هبما تفسر دبعٌت الذات فكبلنبا دبعٌت الذات النفس و ال
 اؼبعارؼ تقل "جاء زيد نفسو" "جاء زيد عينو" يعٌت ذاتو ماذا أفادت النفس ىنا و العُت؟

َبعُ  النػمْفػُس  َوالَعُْتُ  وَُكلُّ َأصْبَعُ   َوَمػا أِلَصْبََع َلَدْيِهْم يَػتػْ
 َوِإفم  قَػْوِمي ُكلمُهْم  ُعُدوؿُ  َيُصوؿُ  َكَجاَء َزيػٌد نَػْفُسػػوُ 

 فَاْحَفْظ ِمثَااًل َحَسًنا ُمِبيَنا َوَمػرم  َذا بِػالَقْوـِ َأصْبَِعينَػا
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 أفادت رفع احتماؿ حذؼ اؼبضاؼ وىم يعربوف دباذا؟
نفي اجملاز و إرادة اغبقيقة و عرب بعضهم ما يرفع توىم مضاؼ إىل اؼبؤكد يعٌت نقوؿ  

.فحذؼ اؼبضاؼ و أقيم 9:33.....لساف العرب أنو جاء رسوؿ جاء زيد وبتمل يف 
اؼبضاؼ إليو مقامو و وبتمل جاء خرب زيد أو جاء أمر زيد إذف وبتمل ث مضاؼ حذؼ 
اؼبضاؼ و أقيم اؼبضاؼ إليو مقامو و وبتمل أنو جاء بذاتو ىذا األصل حينئذ ؼبا ورد 

ىن لقلنا جاء زيد نفسو إذف ال أمَته االحتماؿ و أردان رفع التوىم الذي يبكن أف يكوف يف ذ
و ال رسولو و ال خربه فيحمل على الذات بنفسو إذف جاء زيد وبتمل ؾبيء ذاتو أو خربه أو  
كتابو فإذا قلت جاء زيد نفسو بعض االحتماؿ الثاين أو إف شئت قل ارتفع االحتماؿ الثاين 

لدفع توىم مضاؼ ؿبذوؼ  الذي ىو ؾبيء الكتاب أو اػبرب إذف النفس و العُت يؤكد هبما
 إىل اؼبؤكد ىكذا أطلقو النحاة 

 

و لكن يقاؿ األصل يف ضبل األلفاظ على مدلوؽبا دبعٌت إذا قيل جاء زيد فاألصل ضبل 
اللفظ على مدلولو و ىو إثبات اجمليء لزيد و األمر اآلخر وبتاج إىل قرينة فإف وجدت قرينة 

ولو أو كتابو حينئذ ال أبس أف يقاؿ بو و أما دوف تدؿ على أف اؼبراد بنسبة اجمليء ىنا إىل رس
قرينة فبل و لذلك يطبق اؼبفسروف على التنبيو يف ىذا اؼبوضع يف قولو "جاء ربك" و جاء 
ربك وبتمل ماذا؟ ؾبيء الذات و ىو فبتنع عندىم إذف يتعُت اجملاؿ أي" أمر ربك" و ىذا ال 

 شك أنو خطأ غلط فاحش
 

اد األفعاؿ إىل من أسندت إليو ضبلو على حقائقها و ال حينئذ نقوؿ األصل يف إسن 
وبمل اللفظ على االحتماالت أو اجملازات إال ابلقرائن و األصل ىو ضبلو على اغبقيقة و 
حيثما استحاؿ األصل ينتقل إىل اجملاز يعٌت حيثما استحاؿ ضبل اللفظ على اغبقيقة و 

يو أنو وبمل على ظاىره و ىو إسناد و جاء زيد األصل ف زاألصل حينئذ ينتقل إىل اجملا
و  ما ذكره النحاة فيو نظراجمليء إىل ذاتو و ال وبمل على خربه أو كتابو إال بقرينة ظاىرة و 

إف أطبق عليو كثَت من النحاة النفس و العُت البد من اتصاؽبما بضمَت يعود إىل اؼبؤكد 
العُت ضمَت يعود على اؼبؤكد يناسبو فإف كاف اؼبؤكد مفردا مذكرا حينئذ اتصل ابلنفس و 
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يطابقو "جاء زيد" نفسو "جاءت ىند نفسها" ليطابق ىذا الضمَت اؼبؤكد جاء زيد نفسو 
جاءت ىند نفسها جاء الزيداف إذا أكدت ابلنفس و العُت اؼبثٌت أو اعبمع حينئذ األفصح 

ظ إىل يف صبيع أف أتيت ابلنفس و العُت على وزف أفعل أنفس و أعُت ث تضيف ىذا اللف
ضمَت يناسب و يطابق اؼبؤكد فتقوؿ جاء الزيداف أنفسهما،جاء الزيداف أعينهما جاء الزيداف 
أنفسهم أعينهم جاءت اؽبندات أنفسهن إذف جئت بضمَت مطابق مع ارباد اللفظ وىو 
أنفس و إمبا اػببلؼ يكوف يف الضمَت العائد إىل اؼبؤكد ىذا ىو األفصح يف الكتب إذف 

فيؤكد ابلنفس وحدىا جاء زيد نفسو و يؤكد ابلعُت وحده تقوؿ جاء زيد النفس و العُت 
عينو و هبوز اعبمع بينهما لكن بشرط أف يقدـ النفس على العُت و ال هبوز العكس جاء 

 زيد نفسو عينو
 

وكل ىذا يؤكد بكل ومثلها أصبع للداللة على اإلحاطة و الشموؿ ألف من أساليب  
عبزء وىو نوع من أنواع اجملاز حينئذ جاء القـو وبتمل أف قـو العرب إطبلؽ الكل و إرادة ا

اجمليء ىنا ؾبيء القـو كلهم و وبتمل أنو أطلق الكل و أراد بو اعبزء يعٌت بعض القـو و ىو 
نوع اجملاز و ىو مسلي و ال إشكاؿ فيو حينئذ إذا أردت نفي اجملاز و أردت داللة اللفظ 

ل و أصبع  "جاء القـو كلهم" "فسجد اؼببلئكة كلهم" على اإلحاطة و الشموؿ أتيت بلفظ ك
إذف نقوؿ ىذا اللفظ يدؿ على اإلحاطة و الشموؿ دبعٌت أنو ينفى استعماؿ اللفظ أو 
إطبلؽ اللفظ العاـ و إرادة اػباص كما ىو شأف العرب كل و أصبع مؤكد هبما لئلحاطة و 

مـو نقوؿ جاء القـو فيحتمل الشموؿ أي العمـو كل لرفع احتماؿ إرادة اػبصوص بلفظ الع
ؾبيء صبيعهم و وبتمل ؾبيء بعضهم و أنك ذبوزت و عربت ابلكل عن البعض فإذا قلت  

 كلهم حينئذ رفع ىذا االحتماؿ كل يؤكد هبا بثبلثة شروط:
 

األوؿ أف يكوف اؼبؤكد هبا مفردا أو صبعا و اؼبثٌت ال يؤكد بكل،و إمبا الذي يؤكد بلفظ  - 
 مع.كل ىو اؼبفرد و اعب

 

اثنيا أف يكوف اؼبؤكد متجزائ بذاتو أو بعاملو يعٌت يدؿ على آحاد و ىذه اآلحاد -
منفصلة بعضها عن بعض أو يكوف االنفصاؿ ال ابعتبار الذات و إمبا ابعتبار العاـ فسجد 
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اؼببلئكة ملك و ملك و ملك إذف آحاد متجزئة اشًتيت العبد كلو العبد ال يتجزأ و إمبا 
اء ىنا حصل التجزؤ يف العبد ال من جهة ذاتو و إمبا من جهة ما تعلق بو و الذي يتجزأ الشر 

تشًتي بعضو و تًتؾ بعضو إذف حصل فيو التجزؤ أف .16:02.....ىو الشراء و العبد 
يكوف اؼبؤكد متجزائ بذاتو أو بعاملو فاألوؿ "فسجد اؼببلئكة كلهم أصبعوف" و الثاين 

عتبار الشراء ال يف ذاتو و أما جاء زيد كلو ال يصح "اشًتيت العبد كلو" فالعبد يتجزأ اب
 ىذا،ال يصح أف يؤكد زيد بلفظ الكل.

 

الثالث أف يتصل هبا ضمَت عائد إىل أو على اؼبؤكد البد من ضمَت و كل أصبع، أصبع -
و صبعا و صبعهما و ىو أصبعوف و ال يثنياف على الصحيح لعدـ السماع و يؤكد هبا غالبا 

هبمع بُت كل و أصبع "فسجد اؼببلئكة كلهم أصبعوف" جاءت أصبع بعد  بعد لفظ كل يعٌت
لفظ كل ىذا ىو الغالب و قد أييت غَت الغالب ابلتأكيد أصبع دوف لفظ كل و لذلك يقاؿ 
اشًتيت العبد كلو أصبع جاء لفظ كلو و أصبع و ىنا اتصل بو ضمَت يعود على اؼبؤكد يعٌت 

مل على ضمَت عائد على اؼبؤكد مطابق لو كاف الشرط يف أصبع كالشرط يف كل أبف يشت
مذكر فهو مذكر اشًتيت العبد كلو أصبع ما اتصل هبا ضمَت قلت يتصل ال ليس كذلك إمبا 

 استغنت عن الضمَت لكوهنا اتبعة لكل و كل يشًتط فيها اتصاؿ الضمَت
 

صبع و إذف أصبع ال تتصل هبا ال يتصل هبا الضمَت و اشًتيت األمة كلها صبعا مؤنث أ 
اشًتيت العبيد كلهم أصبعُت و اشًتيت اإلماء كلهن صبعة يعٌت على وزف فعلة و ما ألصبع 
لديهم يتبعوا يعٌت توابع أصبع و توابع أصبع ال يؤكد هبا إال بعد التأكيد أبصبع يعٌت كلو أصبع 
أبدع أبصع مثبل و ىي أكتع و أبتع و أبصع قيل أكتع أفعل مأخوذ من تكتع اعبلد إذا 

تمع و أبتع مأخوذ من البتع من قولو فبلف ذو بتع أي عنقو طويل و أبصع  قيل مأخوذ اج
من البصع و ىو اجتماع العرؽ على كل استعماالهتا قليلة ىذه وما ألصبع لديهم يتبع يعٍت و 
الذي يتبع ألصبع يعٌت توابع أصبع ىنا أصبع ابلفتح على أنو ؾبرور ابلبلـ يعٌت فبنوع من 

وزف الفعل و الوصفية كما مر معنا،لديهم يعٌت عندىم لدى دبعٌت عند كجاء  الصرؼ للوزف 
زيد نفسو يصوؿ كجاء أي كقولك جاء زيد نفسو يصوؿ،جاء فعل ماضي مبٍت على الفتح 
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ال ؿبل لو من اإلعراب زيد فاعل مرفوع ِباء عٌت بو جاء و رفعو ضمة ظاىرة على آخره 
د يف إعرابو حينئذ يكوف مرفوعا و رفعو ضمة ظاىرة على نفسو توكيد لزيد و اؼبؤكد يتبع اؼبؤك

آخره و نفسو مضاؼ و اؽباء ضمَت متصل مبٍت على الضم يف ؿبل جر مضاؼ إليو يصوؿ 
فعل مضارع  مرفوع لتجرده عن  الناصب و اعباـز و رفعو ضمة ظاىرة على آخره و الفاعل 

الفعل و الفاعل يف ؿبل نصب ضمَت مستًت جوازا تقديره ىو يعود على زيد و اعبملة من 
 حاؿ من زيد ألف اعبمل بعد اؼبعارؼ أحواؿ.

 

َوِإفم قَػْوِمي ُكلمُهْم ُعُدوُؿ، و إف إف حرؼ نصب و توكيد مبٍت على الفتح ال ؿبل لو من 
اإلعراب، قومي قـو اسم إف منصوب هبا يعٌت تعُت العامل ،منصوب هبا و نصبو فتحة 

ا اشتغاؿ احملل حبركة اؼبناسبة ماىي حركة اؼبناسبة الكسرة ؼبا  مقدرة على آخره منع من ظهورى
كانت مناسبة ألي شيء للياء ألف الياء ال يناسبها ما قبلها إال أف يكوف مكسورا إذف قومي 
نقل ىذا اسم إف اسم إف ال يكوف إال منصواب كيف جر ابلكسرة نقل ىذا ليس بكسرة 

ة على آخره منع من ظهورىا اشتغاؿ احملل إعراب و إمبا ىو منصوب و نصبو فتحة مقدر 
حبركة اؼبناسبة و ىي الكسرة ألف قـو اسم صبع أضيف إىل الياء و الياء ايء اؼبتكلم ال يناسبها 

 ما قبلها أف يكوف ؾبرورا.
 

قـو مضاؼ و الياء ضمَت متصل مبٍت على السكوف يف ؿبل جر مضاؼ إليو ، كلهم أو  
 كلهم أو كلهم؟ كل ابلنصب ؼباذا؟

 

،قـو منصوب لكنو مقدر حينئذ ال يلتبس كلهم موافقة و مطابقة للفظ ال،   ألنو تبع قـو
اللفظ الكسر ىنا ليس كسرة إعراب و إمبا ىي كسرة بنية حينئذ كلهم كل ىذا توكيد لقـو و 
ىو منصوب و توكيد اؼبنصوب منصوب و عبلمة نصبو فتحة ظاىرة على آخره و اؽباء كل 

متصل مبٍت على الضم يف ؿبل جر مضاؼ إليو و اؼبيم ميم اعبمع مضاؼ و اؽباء ضمَت 
 عدوؿ خرب إف مرفوع هبا ورفعو ضمة ظاىرة على آخره ذو صبع عادؿ.
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َوَمػرم  َذا بِػالَقػْوـِ َأصْبَعِػيَنا، مر فعل ماضي مبٍت على الفتح ال ؿبل لو من اإلعراب ما معٌت 
 ال ؿبل لو من اإلعراب؟

ع يف ؿبل رفع و ال نصب و ال إىل آخره يعٌت ليس فاعبل و ال مفعوال ليس مرفوعا مل يق 
،مر ذا  بو وال اسم إف و ال و مر ذا،ذا اسم إشارة مبٍت على السكوف يف ؿبل رفع فاعل ابلقـو
يعٌت ىذا ابلقـو الباء حرؼ جر مبٍت على الكسر ال ؿبل لو من اإلعراب القـو اسم ؾبرور 

آخره، اعبار و اجملرور متعلق بقولو مر ابلفعل يعٌت ما معٌت  ابلباء و جره كسرة ظاىرة على
متعلق؟ مر متعلق و بقـو متعلق بو إذا قيل ىذا متعلق هبذا يعٌت سبم معناه مر ذا ابلقـو 
أصبعينا،أصبعينا األلف حرؼ إطبلؽ و أصبعُت ىذا توكيد للقـو و توكيد اجملرور ؾبرور و جره 

اؼبذكر السامل و األلف ىذه لئلطبلؽ فاحفظ مثاال حسنا أصبعُت الياء ألنو ملحق ابعبمع 
مبينا فاحفظ اغبفظ لبلستظهار مثاال مثاؿ جزئي يذكر لئليضاح القاعدة و الشاىد عند 
النحاة  اؼبثاؿ و الشاىد قل شاىد و اؼبثاؿ فرؽ بينهما الشاىد جزئي يذكر إلثبات القاعدة 

الشاىد أف يكوف مسموعا يف لساف العرب و اؼبثاؿ جزئي يذكر إليضاح القاعدة يشًتط يف 
يعٌت ما أتيت ابلشاىد و تقوؿ مر ابلقـو أصبعُت من عندؾ ىكذا و إمبا البد أف يكوف 
نطقت العرب بو يعٌت ال يكفي يف الصنع ال يصنع و أما اؼبثاؿ فبل يشًتط فيو السماع مثل 

رب.قد تكوف نطقت وما جاء زيد...ما نطقت الع ........األمثلة اليت يذكرىا النحاة يف 
 نقل.

 

فَاْحَفْظ ِمثَااًل َحَسًنا ُمِبيَنا، إذف حاصل التوكيد أنو نوعاف توكيد لفظي و توكيد معنوي، 
اللفظي ىو إعادة اللفظ األوؿ بعينو و ىذا يدخل يف األظباء و األفعاؿ و اغبروؼ و التوكيد 

ألف النفس و العُت و الكل  اؼبعنوي ؿبصور أبلفاظ اليت عدىا الناظم و ىو خاص ابألظباء
 أصبع كلها أظباء حينئذ ال يكوف التوكيد اؼبعنوي فعبل و ال حرفا.
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  التوابعابب البدؿ خاسبة 
 

 ِإْعرَابَُو  َوالِفْعُل  أَْيضػًا   يُػْبَدُؿ  ِإَذا اْسٌم اْبِدَؿ ِمِن اْسٍم يَػْنػَحُل      
 ِإْحَصاَءَىا فَاظْبَْع  ِلَقويل َتْسَتِفدْ     أَْقَسػاُمُو  أَْربَػَعػٌة فَػِإْف  تُرِْد   

 زَيٌد  َأُخوَؾ  َذا  ُسُروٍر هَبِػَجا   فَػَبَدُؿ الشميِء  ِمَن الشميِء َكَجا      
ًفا  ِنْصَفُو يُػْعِط الثمَمْن  َوَبَدُؿ  البَػْعِض ِمَن الُكلِّ َكَمْن         أَيُْكْل  َرِغيػْ

 ؿُبَممٌد  َجػَمالُُو   َفَشاقَػنِػي     رَاقَػٍِت         َوَبَدُؿ اْشِتَماٍؿ  كَبْوُ 
 زَيٌد  ضِبَارًا  فَػَرًسا يَػْبِغي اللمِعبْ  َوَبَدُؿ  الَغَلِط كَبُْو  َقْد رَِكْب       

 
 

ِإَذا اْسٌم اْبِدَؿ، ابدؿ ىذا األصل سقطت اؽبمزة ألهنا نبزة وصل يعٌت يف درج الكبلـ 
 تذىب.

 

ة العوض "عسى ربنا أف يبدلنا خَتا منها" يعٌت يعوضنا خَتا منها فالبدؿ البدؿ يف اللغ
ىو العوض ويف االصطبلح اتبع مقصود ابغبكم ببل واسطة،اتبع ىذا جنس ما معٌت جنس 
يعٌت ما عم شيئُت فصاعدا حينئذ اتبع دخل فيو النعت و العطف و التوكيد و العطف 

 بنوعيو:
طف البياف و خرج التوكيد ىذه الثبلثة خرجت مقصود ابغبكم خرج النعت و خرج ع

 ؼباذا؟
 ألف ىذه مكملة إذا قلت مثبل "جاء زيد العاقل" ما اؼبقصود ابغبكم؟ 

 

إثبات اجمليء لزيد ىذا األصل،الفاضل العاقل ىذا مكمل للحكم جاء زيد نفسو" 
صالة اؼبقصود ابغبكم إثبات اجمليء للمؤكد و نفسو ىذا متمم للحكم ليس مقصودا ابأل

أقسم أبو حفص عمر أبو حفص أقسم أبو حفص ىو اؼبقصود ابغبكم حينئذ عطف البياف 
يكوف مكمبل للمقصود و ليس ىو اؼبقصود بذاتو إذف بقولو مقصودا ابغبكم خرج النعت و 
التوكيد و عطف البياف ألهنا مكملة للمتبوع اؼبقصود ابغبكم فاؼبنعوت ىو اؼبقصود ابغبكم و 

ود ابغبكم و كذلك اؼبعطوؼ عليو عطف بياف ىو اؼبقصود ابغبكم بقي اؼبؤكد ىو اؼبقص
 ماذا؟
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عطف النسق،عطف النسق مقصود ابغبكم "جاء زيد و عمر" عمر مقصود ابغبكم 
إثبات اجمليء  كما أثبت لزيد أثبت لعمر لكن بواسطة و البدؿ يكوف ببل واسطة و لذلك 

ـبرج لعطف النسق فهو اتبع مقصود قاؿ: ببل واسطة أخرج عطف النسق إذف ببل واسطة 
ابغبكم لكنو بواسطة إذا اسم أبدؿ من اسم إذف يقع البدؿ و العوض بُت االسم و االسم و 
الفعل أيضا يبدؿ من الفعل  إذف البدؿ ليس خاصا ابألظباء بل يدخل األظباء و يدخل 

ا البدؿ ىذا ليس األفعاؿ يعٌت ليس كالتوكيد،التوكيد خاص ابألظباء التوكيد اؼبعنوي و أم
 خاصا ابألظباء بل يكوف يف الفعل و يكوف يف االسم.

 
 

يَػْنػَحُل ِإْعرَابَُو،ينحل بفتح الياء يقاؿ كبلو القوؿ كمنعو نسبو إليو  دبعٌت يعطى،ينحل 
إعرابو يعٌت نعطيو إعرابو إعراب ماذا؟ من اؼبعطى ىنا  نعطي البدؿ إعراب اؼببدؿ منو، "جاء 

ا بدؿ من بدؿ من كل من كل جاء زيد أخوؾ أخوؾ بدؿ من زيد زيد أخوؾ" أخوؾ ىذ
حينئذ نعطي أخوؾ الرفع الذي أعطي اؼببدؿ منو يعٌت اغبكم ىنا كاغبكم يف التوكيد و 

 النعت والعطف السابق ألف البدؿ ىنا اتبع و ماىو حقيقة التابع؟
 

 .االسم اؼبشارؾ ؼبا قبلو يف إعرابو مطلقا البد أف يكوف البدؿ كذلك 
 

يَػْنػَحُل يعٌت يعطى ِإْعرَابَُو، إف كاف مرفوعا فهو مرفوع و إف كاف  اْسمٍ  ِمنِ  اْبِدؿَ  اْسمٌ  ِإَذا 
منصواب فهو منصوب و إف كاف ـبفوضا فهو ـبفوض و إف كاف ؾبزوما فهو ؾبزـو ألف اعبـز 

الفعل مبتدأ و يبدؿ ىنا داخل يف الفعل و الفعل داخل يف البدؿ، َوالِفْعُل  أَْيضػًا  يُػْبَدُؿ ، و 
اعبملة خرب أيضا ىذا مفعوؿ مطلق آض يئيض أيضا يعٌت آض ىو الفعل اؼباضي يئيض ىذا 
الفعل اؼبضارع أيضا ىذا اؼبصدر،حينئذ أيضا ال ذبدىا إال منصوبة و إعراهبا مفعوؿ مطلق 

 أقسامو على اؼبشهور،أقساـ البدؿ أربعة: ابالستقرار و التتبع.
 

ْحَصاَءَىا يعٌت صبعها فَاظْبَْع الفاء واقعة يف جواب الشرط فإف ترد إحصائها فَػِإْف تُرِْد إِ   
يعٌت صبعها فاظبع لقويل،البلـ ىذه زائدة للتوكيد وىو زايدة شاذة ألف اظبع فعل متعدي 
سيتعدى إىل مفعولو مباشرة فإف عدي حبرؼ نقوؿ ىذا شاذ،الفعل اؼبتعدي ينصب مفعولو 

 أف يعدى الفعل حبرؼ البتة فإف عدي فهو شاذبنفسو فإف أتخر ال هبوز 
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يعٌت األصل أنو يكوف قبيحا و ىذا مثلو فاظبع قويل ىذا األصل لكن لو تقدـ اؼبفعوؿ  
بو جاز مفعوؿ بو إما أف يتقدـ و إما أف يتأخر ضربت زيدا،زيدا ضربت، ضربت زيدا،زيدا 

ه زائدة و نقوؿ ىذا شاذ مفعوؿ بو إذا قلت ضربت لزيد،زيدا ىذا مفعوؿ بو و البلـ ىذ
وبفظ و ال يقاس عليو و ىذا منو زيدا ضربت هبوز أف يتعدى الفعل للمفعوؿ اؼبتقدـ حبرؼ 
زائد تقوؿ لزيد ضربت "إف كنتم للرؤاي تعربوف" أصلها تعربوف الرؤاي،الرؤاي مفعوؿ بو ؼبا تقدـ 

وؿ بو مقدـ منصوب و قاؿ للرؤاي إذف إعراب للرؤاي تقوؿ البلـ حرؼ جر زائد و الرؤاي مفع
نصبو الفتحة اؼبقدرة على آخره،نقوؿ تعربوف فعل و فاعل إذف فاظبع لقويل،نقوؿ ىذا البلـ 

فاظبع َتْسَتِفْد،تستفد ىذا ؾبزـو لوقوعو يف جواب الطلب األوؿ ,زائدة و ىي شاذة،َتْسَتِفْد 
 من األقساـ األربعة:

 

َأُخوَؾ،بدؿ الشيء من الشيء ىذه عبارة ابن مالك  َكَجا زَيدٌ   فَػَبَدُؿ الشميِء ِمَن الشميءِ  -
بدؿ الكل من الكل  .......رضبو هللا تعاىل و اؼبشهور أنو بدؿ كل من كل و بعضهم 

إبدخاؿ اؿ و فيو شيء من القبح ألف كل ال يدخل عليها اؿ و إمبا يقاؿ بدؿ كل من كل 
ن الثاين فيو عُت األوؿ بدؿ الكل من الكل  على ما اشتهر و إف كاف فيو شيء من اللح

يعٌت البدؿ عُت اؼببدؿ منو ىو بعينو أو قل مساواي لؤلوؿ يف اؼبعٌت زيد أخوؾ جاء زيد 
أخوؾ جاء فعل ماضي زيد فاعل أخوؾ بدؿ،زيد أخوؾ من أخوؾ زيد،من زيد أخوؾ،صح 
إذف زيد ىو عينو أخوؾ وأخوؾ ىو عينو زيد،إذف الثاين ىو عُت األوؿ يسمى ماذا؟ بدؿ  

من كل أو بدؿ الشيء من الشيء أبف يكوف الثاين مساواي لؤلوؿ فبدؿ الشيء من  كل
الشيء الفاء ىذه فاء الفصيحة كجاء زيد أخوؾ و جاء حملمد أبو عبد هللا ذا سرور هبجاء 
األلف لئلطبلؽ و االبتهاج  ىو السرور و الفرح ذا سرور ىذا حاؿ للفاعل زيد، من فاعل 

سرور مضاؼ إليو، و السرور دبعٌت الفرح و هبجا دبعٌت الفرح جاء و ىو زيد،وىو مضاؼ و 
 فإذف ىو عينو. 
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ىذا النوع الثاين بدؿ البعض من الكل يعٌت أف يكوف الثاين  بدؿ البعض من الكلو  -
جزءا من األوؿ ليس ىو عينو كالسابق بدؿ الشيء من الشيء تساواي و أما ىنا بينهما 

اعبزئية الثاين جزء من األوؿ كمن أيكل رغيفا نصفو،  عبلقة وىي البعضية أو شيء تقوؿ
أكلت الرغيف،الرغيف يصدؽ على الرغيف تعرفونو الرغيف كلو،فإذا قلت أكلت الرغيف 
نصفو الثاين بدؿ من األوؿ ما العبلقة بُت الرغيف و النصف؟ اعبزئية الثاين بعض من األوؿ 

ءا من األوؿ أو قل بعضا من األوؿ ليس كلو إذف بدؿ البعض من الكل أف يكوف الثاين جز 
سواء كاف مساواي لنصفو أو أكثر أو أقل و قولو البعض ابؿ و كذلك الكل ابؿ ىذا فيو 
ضعف ؾباز القياس قالوا على اؼبشهور البد يف بدؿ البعض من الكل أف يشتمل على ضمَت 

 يعود على اؼببدؿ منو.
 

ًفا ِنْصَفُو يُػْعِط الثم  َمْن،كمن يعٌت كقولك من اسم شرط مبٍت على َكَمْن أَيُْكْل َرِغيػْ
السكوف يف ؿبل رفع أو نصب؟يف ؿبل رفع ألف أيكل ىذا فعل الشرط رغيفا مفعوؿ بو إذف 
استوف اؼبفعوؿ ىذا مثاؿ ؼبن استوف مفعولو حينئذ ؼبا نصب مفعولو تعُت أف يكوف اسم 

ع كوف أيكل متعدي الشرط مبتدأ من اسم شرط مبٌت على السكوف يف ؿبل رفع مبتدأ م
لكنو ؼبا استوف مفعولو حكمنا على اسم الشرط بكونو مبتدأ أيكل فعل مضارع فعل شرط 
ؾبزـو دبن و جزمو سكوف آخره و الفاعل ضمَت مستًت جوازا يعود على من رغيفا مفعوؿ بو 
منصوب بيأكل و نصبو فتحة ظاىرة على آخره نصفو نصف ىذا بدؿ بعض من كل و بدؿ 

الكل بدؿ اؼبنصوب منصوب حينئذ تبعو يف النصب و نصبو فتحة ظاىرة على البعض من 
ىنا  إليويف ؿبل جر مضاؼ  الضمآخره نصف مضاؼ و اؽباء ضمَت متصل مبٍت على  

اشتمل بدؿ البعض على ضمَت يعود على اؼببتدأ نصفو  نصف الرغيف إذف كأنو قاؿ كمن 
 .أيكل رغيفا نصف رغيف عاد الكبلـ

َمْن،يعطي فعل مضارع جواب الشرط ؾبزـو دبن وجزمو حذؼ حرؼ العلة يُػْعِط الثم  
يعطي ابلياء فاعل ضمَت مستًت جوازا تقديره ىو،الثمن مفعوؿ بو منصوب و نصبو فتحة 
مقدرة على آخره، ىو ليس ظاىرا فبل تقل  أعطيك شبن تكمل الكبلـ و إمبا تقف عليو 

 ف.الثمن إذف تكوف الفتحة مقدرة إذف ىذاف نوعا
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 النوع الثالث أشار إليو بقولو:-
 

 كَبُْو رَاقَػٍِت      ؿُبَممٌد َجػَمالُُو َفَشاقَػٍِت  َوَبَدُؿ اْشِتَماؿٍ 
 

َوَبَدُؿ اْشِتَماٍؿ،أو بدؿ االشتماؿ، بدؿ االشتماؿ أف يكوف بُت األوؿ و الثاين مبلبسة 
الثاين جزء من األوؿ فاحكم بغَت الكلية و اعبزئية يعٌت إف مل يكن الثاين عُت األوؿ أو يكن 

عليو أبنو بدؿ اشتماؿ أف تكوف عبلقة بُت األوؿ و الثاين بغَت اعبزئية و الكلية دبعٌت أنو كما 
يقاؿ واغبرؼ عبلمتو عدـ العبلمة أف ال يقبل عبلمة  االسم و ال عبلمة الفعل ىنا إذف 

كم عليو أبنو بدؿ ينضبط بضابط بدؿ الشيء من الشيء أو بدؿ البعض من الكل حينئذ رب
  .38:55........اشتماؿ ىذا من ابب التقرير أو يكوف اؼببدؿ منو مشتمبل على البدؿ 

 

الضابط الثاين أف يكوف البدؿ منو مشتمبل على البدؿ أبف يكوف داال عليو حبيث إذا 
ذكر اؼببدؿ منو تتشوؽ النفس و تنتظر البدؿ راقٍت دمحم أييت  السؤاؿ من الذي راقو؟ نقل 
صبالو أعجبٍت زيد تشوقت النفس من الذي أعجبك يف زيد ذاتو صبالو علمو مالو أاي كاف 
تقل علمو،إذف ؼبا تذكر اؼببدؿ منو حينئذ تتشوؽ النفس و أييت البدؿ بعده ىذا من جهة 
اؼبعٌت إذف بدؿ االشتماؿ كبو رَاقَػٍِت يعٌت أعجبٍت ؿُبَممٌد َجػَمالُُو،صبالو ىذا ليس مستقبل عن 

 و إمبا ىو وصف يف اؼبعٌت حملمد حينئذ كأنو قاؿ  راقٍت صباؿ دمحم،أعجبٍت زيد علمو دمحم
راقٍت،راؽ فعل ماضي مبٍت  اؼبعٌتأعجبٍت علم زيد، فهو وصل للمبدؿ منو ىذا من حيث 

 على الفتح اؼبقدر و النوف ىذه مكسورة أين آخر الفعل؟
 

ىذه ليست داخل الفعل و إمبا القاؼ راؽ فعل ماضي مبٍت على فتح ظاىر و النوف  
ىي نوف الوقاية "وقبل اي النفس مع الفعل التـز نوف وقاية" إذف راقٍت ىذا فعل و مفعوؿ بو و 
النوف ىذه ليست داخلة يف حيز الفعل و إمبا ىي زائدة و الياء ضمَت متصل مبٍت على 

ظاىرة على السكوف يف ؿبل نصب مفعوؿ بو دمحم ىذا فاعل راؽ مرفوع بو و رفعو ضمة 
آخره صبالو ىذا بدؿ اشتماؿ صباؿ مرفوع و رفعو ضمة ظاىرة على آخره و ىو مضاؼ و 

يف ؿبل جر مضاؼ إليو فشاقٍت،شاقٍت حبها ىاجٍت  الضماؽباء ضمَت متصل مبٍت على 
 ..التتميم من اببتشوقٍت يعٍت 
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غلطا،إذا  الرابع و األخَت،بدؿ الغلط أي بدؿ عن اللفظ الذي وقع ىذا الغلط بدؿ و- 
قلت "ركب زيد ضبارا فرسا"،فرسا ىذا يعرب بدؿ غلط لكن ىل ىو الغلط أـ اغبمار كلمة 
 اغبمار األوىل ىي اليت وقعت غلطا إذف بدؿ الغلط بدؿ عن اللفظ الذي وقع غلطا اتضح؟ 

 

إذا قلت ركب زيد ضبارا أخطأت تريد أف تقوؿ فرسا فقلت ضبارا حينئذ رجعت قلت 
رب أنو بدؿ غلط لكنو بدؿ عن اللفظ الذي ذكر غلطا ال أنو نفسو ىو فرسا فالثاين يع

الغلط حينئذ يكوف الثاين ىو اؼبقصود دوف األوؿ قد ركب زيد ضبارا  فرسا يبغي اللعب قد 
حرؼ ربقيق مبٍت على السكوف الؿبل لو من اإلعراب ركب فعل ماضي مبٍت على الفتح 

و كبو ذلك زيد فاعل مرفوع  الظرؼوف الروي أو اؼبقدر منع من ظهوره اشتغاال ابحملل بسك
لركب و رفعو ضمة ظاىرة على آخره ضبارا ىذا مفعوؿ بو منصوب بركب و نصبو فتحة 
ظاىرة على آخره فرسا بدؿ غلط و بدؿ اؼبنصوب منصوب و نصبو فتحة ظاىرة على آخره 

ىذا مايتعلق يبغي اللعب ىذا تعليل لزيد يعٌت صبلة يف ؿبل نصب حاؿ يبغي ىو اللعب،
أبنواع البدؿ األربعة يف االسم ىنا قاؿ و الفعل أيضا يبدؿ و لكن مل يذكر لو أمثلة فأما 

 البدؿ يف الفعل فأربعة أيضا،بدؿ البعض من الكل مثل ماذا؟
 

"إف تصلي تسجد هلل يرضبك" إف تصلي تسجد،إف حرؼ شرط تصلي  فعل مضارع  
لة و الفاعل ضمَت مستًت وجواب تقديره أنت فعل الشرط ؾبزـو إبف و جزمو حذؼ حرؼ الع

تسجد فعل مضارع بدؿ،بدؿ ماذا؟ بدؿ البعض من الكل ألف الصبلة سجود و زايدة ىو 
أراد أف يقوؿ ماذا؟ إف تسجد هلل يرضبك ىذا األصل و لكنو أتى يف الكماؿ  ث جاء 

ن الكل  ابعبزئية إف تصلي تسجد هلل يرضبك،يرضبك ىو جواب الشرط أما بدؿ الكل م
كقولو "ومن يفعل ذلك يلقى أاثمًا يضاعف" يضاعف ىذا بدؿ ليلقى، ومن يفعل ذلك 
يلقى،من اسم شرط مبٍت على السكوف يف ؿبل رفع مبتدأ يفعل ىذا فعل الشرط ىو ذلك 
مفعوؿ بو يلقى جواب الشرط يضاعف ىذا بدؿ كل من كل،بدؿ االشتماؿ" إف علي هللا 

أف تبايعا اػبافظ طائعا"،إف علي هللا يعٌت و هللا منصوب بنزع  أف تبايعا تؤخذ كرىا أو ذبيء
تؤخذ اشتملت اؼببايعة على اؼبؤاخذة كرىا و بدؿ الغلط كبو إف أتتنا تسألنا نعطك ،أراد إف 
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تسألنا نعطك وقاؿ ماذا؟ إف أتتنا فأخطأ حينئذ يكوف بدؿ غلط فتسألنا بدؿ غلط من أتتنا 
و سبق لسانو إىل قولو أتتنا إذف البدؿ نوعاف يكوف يف االسم  أراد أف ىبرب أوال بقوؿ تسألنا

و يكوف يف الفعل ث كل منها أو منهما إما بدؿ كل من كل أو بدؿ بعض من كل أو بدؿ 
 .اشتماؿ أو بدؿ الغلط
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 املنصوابت من األمساء
اؼبنصوابت من األظباء انتهى من اؼبرفوعات األظباء ث انتقل إىل النوع الثاين من 

صبع منصوب وىو لغة اؼبستقيم و اؼبستوي و اصطبلحا ما اشتمل  اؼبنصوابت اؼبنصوابت،
على علم النصب من الفتحة و ما انب عنو يعٌت االسم الذي وجد فيو عبلمة النصب إما 

 :الفتحة أو ما انب عنها و اؼبنصوابت طبسة عشر
 :أوؽبا ابب اؼبفعوؿ بو، و اؼبفعوؿ طبسة أنواع

 اؼبفاعيل ؿبصورة يف طبسة : اؼبفعوؿ بو و اؼبفعوؿ اؼبطلق و ىو أصلها و اؼبفعوؿ بو يعٌت
 واػبامس لو يقاؿ ألجلو اؼبفعوؿ الرابع و مالك ابن و.......اؼبفعوؿ فيو اؼبسمى ظرفا 

 عُت يعٌت اؼبطلق قيل لذلك و اؼبطلق اؼبفعوؿ فيها األصل مفاعيل طبسة ىذه معو اؼبفعوؿ
 .القيد

 ابب املفعول بو
 ىذا ابب بياف حقيقة العلم اؼبسمى ابؼبفعوؿ بو يعٌت الذي فعل بو الفعل أو شئت يعٌت

 قل الذي وقع عليو الفعل،ما حده قاؿ:
 َفَذاَؾ  َمْفُعوٌؿ  فَػُقْل بَِنْصػِبوِ    َمْهَما تَػَرى اظْبًا َوَقَع الِفْعُل بِوِ        
َبارَِكبَوَقْد       َكِمثْػِل ُزْرُت  الَعاملَ اأَلِديَبا     ُت الَفػَرَس النمِجيػْ

 

َمْهَما تَػَرى اظْبًا َوَقَع الِفْعُل بِِو ،مهما ىذا اسم شرط،ترى اظبا إذف مهما يف ؿبل رفع 
مبتدأ ألف ترى استوف مفعولو متعدد مهما ترى يعٌت تعلم اظبا إذف خرج بو الفعل فبل يكوف 

حرفا و هبذا تعلم أف اؼبفعوؿ بو من اؼبفعوؿ بو فعبل وخرج بو اغبرؼ فبل يكوف اؼبفعوؿ بو 
 كالفاعل العنواف ىذا أبف قلت فإذا النظائر .و......عبلمات األظباء كما عده السيوطي 

 ال كذلك ىنا و االظبية على عبلمة ذلك جعلت الفعل و اغبرؼ خرج و االسم يف ؿبصور
ا و خرج بو الفعل و اغبرؼ َمْهَما تَػَرى اظبًْ  إذف لبلسم عبلمة فصار األظباء إال بو مفعوال يقع

 وقع الفعل بو الباء ىنا دبعٌت على يعٌت عليو أي عليو ؼباذا؟
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و ال ألف بو تعلق بقولو وقع و بلساف العرب وقع إمبا يتعدى بعلى و قعت على خدـ  
إذف الباء ىنا دبعٌت علم أي عليو ألنو مادة الوقوع تتعدى بعلى و قولو وقع الفعل أي  بو

عل و اؼبراد ابلوقوع ىنا تعلقو دبا ال يعقل إال بو يعٌت أنك إذا قلت ضربت صادر من الفا
زيدا زيدا ىذا اسم وقع عليو فعل الفاعل، يعٌت الفعل الصادر من الفاعل فالضرب أين ؿبلو 

 وقع على من؟
 

 على زيد، ما ضربت زيدا،ما إعراب زيد؟ 
 

اؿ ما ضربت زيدا أنت مفعوؿ بو ىل وقع عليو الضرب ما وقع عليو الضرب ،ىو ق 
جعلتو مفعوال بو،إذف وقع عليو أو ال ما وقع عليو و مع ذلك النحاة إبطباؽ يسمونو مفعوال 
بو إذف ما اؼبراد ابلوقوع؟ اؼبراد ما ال يعقل تصور اغبدث إال دبسماه يعٌت ما ضربت زيدا 

 الضرب ىذا لو صدر ثبت من ابب التجوز يقع على من؟
 

وؿ بو سلبا أو إهبااب فقولو وقع اؼبراد ابلوقوع تعلقو دبا ال يعقل بو على زيد إذف زيد مفع 
حسا أو معنا فذاؾ اؼبشار إليو االسم الذي وقع عليو فعل الفاعل يف السلب و اإلهباب 

 مفعوؿ يعٌت بو مفعوؿ بو.
 

فَػُقْل بَِنْصػِبِو،يعٌت حكمو أنو منصوب مطلقا ىذا األصل سواء كاف النصب ابلفتحة أو 
لف أو ابلياء سواء كانت الفتحة ظاىرة أو مقدرة فقل بنصبو، و عامل اؼبفعوؿ بو إما ابأل

 الفعل و إما الوصف ىذا اؼبشهور.
 

َكِمثْػِل ُزْرُت  الَعاملَ اأَلِديَبا، كمثل الكاؼ حرؼ جر و مثل ؾبرور هبا زرت فعل و فاعل    
بِِو، إذف العامل وقعت عليو الزايرة إذف نقوؿ ىذا و العامل مفعوؿ بو،َمْهَما تَػَرى اظْبًا َوَقَع الِفْعُل 

َبا،ركبت قد  مفعوؿ بو األديبا، األلف لئلطبلؽ ىذا نعت للعامل ، َوَقْد رَِكْبُت الَفػَرَس النمِجيػْ
حرؼ ربقيق ركبت فعل و فاعل و الفرس مفعوؿ بو إذف وقع عليو فعل الفاعل و ىو 

ث قسم بعدما عرؼ لك اؼبفعوؿ بو و ىو ...... الركوب، النجيبا األلف لئلطبلؽ يعٌت كريبا
ما وقع عليو فعل الفاعل سلبا أو إهبااب قسمو إىل نوعُت  َوظَاِىرًا أَيْيت َوأَيْيت ُمْضَمرَا ،و ظاىرا 
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أي واظبا ظاىرا أييت ىو ظاىرا حاؿ كونو ظاىرا و أييت مضمرا يعٌت ضمَتا و عرفنا الفرؽ 
 بينهما فيما سبق.

 

 ثَالُُو َما ذُِكرَا ،فأوؿ الفاء فاء الفصيحة فأوؿ ماىو؟فََأومٌؿ مِ 
 

الظاىر،فأوؿ مثالو ما ذكرا بعد سيأيت فيما أييت فََأومٌؿ ِمثَالُُو َما ذُِكرَا، ما دباذا نفسرىا 
 انفية أو موصولة؟ 

 

إف قلت انفية يعٌت ما ذكر بعد سيذكر و إف قلت موصولة يعٌت الذي ذكر سابقا و 
راد إذف اللفظ يتحد و اؼبعٌت ىبتلف َفَأومٌؿ ِمثَالُُو َما ذُِكرَا، يعٌت الذي ذكر سابقا الثاين ىو اؼب

من قولنا زرت العامل و ركبت  الفرس ألف العامل اسم ظاىر و الفرس اسم ظاىر ذكرا األلف 
 ىذه لئلطبلؽ.

 

َفِصْل َكَزاَرين َأِخي َوِإايم  ُه َأِصْل، يعٌت الضمَت قد يكوف َوالثماين اؼبضمر ُقْل ُمتمِصٌل َوُمنػْ
متصبل و قد يكوف منفصبل و ىذاف القسماف للبارز ألف الضمَت إما أف يكوف مستًتا و إما 
أف يكوف ابرزا البارز ىو الذي لو صورة يف النطق و اللفظ مثل التاء من قمت تنطق بو و أما 

مر و الفاعل ضمَت مستًت اؼبستًت فليس لو صورة ينطق هبا كاؼبستًت يف قولك قم ىذا فعل أ
ىل نطقت هبذا الضمَت اعبواب ال إذف ىذا يسمى مستًتا فالذي ال ينطق بو فهو اؼبستًت و 
الذي ينطق بو و لو صورة يف اللفظ نقوؿ ىذا ابرز، البارز ينقسم إىل نوعُت متصل و 
 منفصل اؼبتصل ىو الذي ال يستقل بنفسو كالتاء من ضربت و النوف من قمنا،التاء ال

تنفصل يعٌت ما عندؾ ت يعٌت ما تقل ت و إمبا تقل أان و كبن مثبل ىذا منفصل و ىو ؿبل 
رفع إذف اؼبتصل ىو الذي ال يستقل بنفسو كتاء قمت و اؼبنفصل عكسو ىو الذي يستقل 

 بنفسو كأان و أنت و ىو اؼبتصل ينقسم حبسب موقعو يف اإلعراب إىل ثبلثة أقساـ:
 

نصوبو منصوب احملل كأكرمك و ـبفوضو كغبلمو إذف اؼبتصل مرفوع احملل كتاء قمت و م
 قد يكوف يف ؿبل رفع و قد يكوف يف ؿبل نصب و قد يكوف يف ؿبل خفض.
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اؼبنفصل حبسب موقعو من اإلعراب ال يكوف إال يف ؿبلُت إما رفع و إما نصب و ال 
 ؿبل خفض  يكوف يف ؿبل خفض البتة إذف فرؽ بُت اؼبتصل و اؼبنفصل،اؼبتصل قد يكوف يف

 غبلمو و أما اؼبنفصل فبل يكوف يف ؿبل خفض البتة فأما اؼبرفوع فاثنتا عشرة كلمة:
 

ىذا اؼبرفوع يف ؿبل  ىمأان و كبن و أنت و أنت و أنتما و أننت و أنتم ىو ىي نبا ىن 
 :رفع و اؼبنصوب اثنتا عشرة كلمة

 

ىا إاينبا إايىم إايىن و إايي و إايان و إايؾ و إايؾ إايكما و إايكم إايكن إايه إاي
 الصحيح أف إي ىي الضمَت و الباقي ىذه ملحقات هبا .

 

 إايه قلت الغائب أردت إف إايؾ قلت مؤنث أو مذكر أو إايؾ قلت اؼبخاطب أردت إف 
و  55:54...... اتبعا يكوف حينئذ بعده ث فقط إي ربفظ يعٌت إايىن إايىم إاينبا إايىا

بعاملو إذف اؼبتصل يكوف مفعوال بو ىذا الذي أراد  و منفصل  الثاين الضمَت قل متصل يعٌت
 و يكوف مفعوال بو.

 

زيد أكرمك ،زيد مبتدأ و أكـر ىو ؾ، أكـر فعل ماضي مبٍت على الفتح ال ؿبل لو من 
وإمبا اإلعراب يكوف ابعتبار اعبملة إذف أكرمك فعل ماضي مبٍت على الفتح .....اإلعراب 

الفاعل ضمَت مستًت جوازا تقديره ىو يعود على زيد و الكاؼ ال ؿبل لو من اإلعراب و 
ضمَت متصل مبٍت على الفتح يف ؿبل نصب مفعوؿ بو  متصل إذف اؼبفعوؿ بو قد يكوف 
ضمَتا متصبل و اعبملة من أكرمك يف ؿبل رفع خرب اؼببتدأ الذي ىو زيد و منفصل مثل 

دـ ماحقو التأخَت إايؾ إاي إايؾ نعبد ،أصل نعبدؾ متصل أريد االختصاص و القصر فق
مفعوؿ بو ضمَت منفصل مبٍت على السكوف يف ؿبل نصب مفعوؿ بو و الكاؼ حرؼ 
خطاب و على قوؿ بعض أف إايؾ كلها ضمَت إذف تعرب إايؾ تقوؿ ضمَت منفصل مبٍت 

 على الفتح يف ؿبل نصب مفعوؿ بو و نعبد فعل و فاعل.
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ُه َأِصْل، يع ٌت كقولك زارين ين مثل راقٍت إمبا النحو قياس يتبع زار فعل َكزَاَرين َأِخي َوِإايم
ماضي مبٍت على الفتح ال ؿبل لو من اإلعراب و النوف نوف الوقاية حرؼ مبٍت على الكسر 
ال ؿبل لو من اإلعراب و الياء ضمَت متصل مبٍت على السكوف يف ؿبل نصب مفعوؿ بو و 

عل يل زار مرفوع بو و رفعو ضمة مقدرة ىو ضمَت متصل يعٌت ال يستقل بنفسو أخي أخ فا
على آخره منع من ظهورىا اشتغاؿ احملل حبركة اؼبناسبة وىو مضاؼ و الياء ضمَت متصل 
مبٍت على السكوف يف ؿبل جر مضاؼ إليو و إايه أصل إاي ضمَت منفصل مبٍت على 
السكوف يف ؿبل نصب مفعوؿ بو و اؽباء حرؼ خطاب مبٍت على الضم ال ؿبل لو من 

 اإلعراب و بعضهم يرى أف إايه مضاؼ و اؽباء مضاؼ إليو.
 

أصل وصل فعل ماضي أصل فعل مضارع أصلو أوصل ىذا األصل فيو أصل ىذا فعل  
مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب و اعباـز و رفعو ضمة مقدرة على آخره الضمة ليست 

تحة أو خفض إذف ىنا ظاىرة كل ما وقفت على ساكن فقدر اغبركة سواء كانت ضمة أو ف
وظاىرا أييت و أييت مضمرا و بُت أف اؼبضمر يكوف متصبل و منفصبل و مثل للنوعُت ابؼبثالُت 
  و نقف على ىذا و هللا أعلم و صلى هللا و سلم على نبينا دمحم و على آلو و صحبو أصبعُت.
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 بسم الو  الرضبن الرحيم
و السبلـ على نبينا دمحم و على آلو و صحبو أصبعُت أما اغبمد هلل رب العاؼبُت و الصبلة 

 بعد .
 . بو ابب املفعولو أخذان  ( من األمساء املنصوابت) شرعنا يف  

أنو االسم الذي وقع عليو فعل الفاعل ، و أف حكمو النصب  ، ىذا ىو   و عرفناه: 
 األصل و ينقسم إىل ظاىر و مضمر و اؼبضمر ينقسم إىل متصل و منفصل.

 ابب املفعول املطلق
ضد اؼبقيد  ، و ظبي اؼبفعوؿ بكونو مطلقا ؛ ألنو مل يقيد حبرؼ  ، يقاؿ  :  املطلق 

كما مر معنا ،  و     -اؼبفاعيل طبسة  -اؼبفعوؿ بو أو ألجلو و ال بظرؼ يقاؿ اؼبفعوؿ معو  
،  كلها مقيدة حبرؼ جر أو بظرؼ اؼبفعوؿ معو قيدتو دبعو ىي ظرؼ و اؼبفعوؿ ألجلو لو

مفعوؿ بو ، قيدتو حبرؼ اعبر الذي مل يقيد يسمى اؼبفعوؿ اؼبطلق إذف اؼبطلق ضد اؼبقيد عرفو 
 الناظم ىنا بقولو:

ْصَدُر اْسٌم َجاَء اَثلِثًا َلَدى
َ
 َتْصرِيِف ِفْعٍل َوانِْتَصابُُو َبَدا َواؼب

 

حدث أفعل ، و ىو ؿبل صدور الشيء و اؼبصدر عند الصرفيُت  ) اسم لل( املصدر)  
 الذي ىو أحد مدلوؿ الفعل ( مر معنا أف الفعل يدؿ على شيئُت : 

 ( كلمة دلت على معٌت يف نفسهأ)
( و اقًتنت إذف معٌت و اقًتنت، اؼبعٌت ىو اغبدث و اقًتنت أبحد األزمنة الثبلث ٕ) 

و يضرب  ماضىذا نقوؿ الزمن ، فضرب مثبل يدؿ على شيئُت على حدث وزمن و ىو 
حدث و زمن و ىو اغباؿ أو االستقباؿ ،  وقم يدؿ على شيئُت حدث و  يدؿ على شيئُت

 .الزمن اؼبستقبل
يسمى مصدرا و اؼبصدر  : ىو اسم اغبدث  وقم يقـو و قاـ عليو دؿ الذي اغبدث:  

يعٌت عندان اسم ومسمى كما مر معنا اغبدث ىو الذي يقع اظبو الضرب مثبل الضرب ىو 
ىو  عُت اغبدث مسمى اؼبصدر ىو عُت اغبدث اظبو الذي تراه ىذا اؼبسمى اغبدث ، 
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الضرب إذف عندان مسمى الضرب و الضرب اغبدث ىو عُت اؼبسمى اؼبصدر اسم للحدث 
 الذي ىو أحد اؼبدلولُت الفعل  قاؿ ىو ىنا :

( ىذا على اؼبشهور ما وقع اثلثا يف تصريف فعل -و املصدر اسم جاء اثلثا لدى )
ب ضراب و قاـ يقـو قياما ، و أكل أيكل أكبل و )أكل( تصريف الفعل فيقاؿ ضرب يضر 

فعل ماض و) أيكل( فعل مضارع و) أكبل ( اؼبصدر جاء اثلثا لكنو ليس ببلـز يعٌت يبكن 
أف يقاؿ أكل أكبل ،  أيكل ليس ببلـز و إمبا مراده التقريب و جرى على  ذلك كثَت من 

يعٌت ( جاء)  إذف خرج الفعل (اسم)يا الصرفيُت يذكروف اؼبصدر اثلثا  وليس أبوؿ و ال اثن
دبعٌت  (لدى)ورد حالة كونو اثلثا و ليس بقيد و إمبا ىو لبياف واقع حاؿ كثَت من الصرفيُت 

 .عند تصريف فعل أي ربويل الفعل من ماضي إىل اؼبضارع ث أييت بعد ذلك اؼبصدر
انتفت اؼبصدرية أنو يكوف مصدرا دبعٌت أنو إذا  (املفعول املطلق)أراد اؼبصنف ىنا  

انتفت اؼبفعولية حينئذ ،كل مفعوؿ مطلق البد أف يكوف مصدرا فإذا مل يكن مصدرا = 
 حينئذ أييت دبا يسمى النائب عن اؼبفعوؿ اؼبطلق .

ىو اؼبصدر الفضلة اؼبسلط عليو عامل من لفظو أو من معناه  ، و  ( املفعول املطلق) و
ف يكوف تعريفا  للمفعوؿ اؼبطلق و إمبا ىو التعريف الذي ذكره اؼبصنف ال يستقيم ال أ

جاء )للمصدر،اؼبصدر عرفنا معٌت اؼبصدر اسم،إذف اؼبصدر ال يكوف فعبل  و ال يكوف حرفا 
 (.اثلثا لدى تصريف فعل

 من كلها اؼبنصوابت بل الفضبلت من مطلق ، مفعوؿ بعمدة ليس يعٌت )الفضلة(  
 . الفضبلت من اؼبخفوضات و ، الفضبلت

  عند النحاة ؿبصور يف شيئُت فقط ال اثلث ؽبما اؼببتدأ و اػبرب و الفعل و )العمد(
 فاعلو ، ماعدا ىذا يسمى فضلة إذف ماىي "الفضلة"؟ 

ما ليس بعمدة حينئذ )كل ما مل يكن عمدة ( ما اؼبراد ابلعمدة مبتدأ و خرب فعل و  
يب اإلسنادي ، و إذا أردت فاعل و لذلك مر معنا يف أوؿ األبواب أف اؼبركب اؼبراد بو الًتك

التقريب صبلة اظبية مؤلفة من مبتدأ وخرب و صبلة فعلية مؤلفة من فعل و فاعل أو انئبو ىذا 
الذي يسمى عمدة ما عداه فهو فضل ، شاع عند النحاة الفضلة ما يبكن أف يستغٌت عنو ، 
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من و ىذا غلط ألف بعض الفضبلت ال يستغٌت عنها ولذلك اتفقوا على أف اغباؿ 
مرحا ىذا حاؿ لو أسقط ال يصح  و ال سبش يف األرض مرحا"الفضبلت و يف قولو تعاىل:"

" إذف ال سبش يف األرض هنى ال سبشي يف األرض مرحااؼبعٌت إذف ال يبكن أف يستغٌت عنو "
عن اؼبشي مطلقا و اغباؿ قيد للعامل ووصف لصاحبو إذف لو مفهـو و لذلك ىو معترب عند 

"مفهومو أف غَت  و من يقتل مؤمنا متعمداثبت فيو األحكاـ الشرعية ، " األصوليُت يعٌت ت
 اؼبتعمد لو حكم آخر و اغبكم ىنا منزؿ على اؼبتعمد إذف متعمد ىذا حاؿ و ىو فضلة.

 

و إذا قيل أبنو ما يستغٌت عنو = فسد الكبلـ و الصحيح أنو يقاؿ الفضلة = ما ليس  
ال فعل و ال فاعل ث قد يستغٌت عنو يف الكبلـ و قد بعمدة يعٌت ما ليس مبتدأ و ال خرب و 

ال يستغٌت عنو و أما أنو يعرؼ أبنو يستغٌت عنو فهذا غلط إذف الفضلة إذف اؼبصدر قد 
يكوف فضلة و ىو اؼبراد ىنا يف اؼبفعوؿ اؼبطلق و قد يكوف عمدة "كبلمك كبلـ حسن"، 

أو اسم مصدر على خبلؼ "كبلمك" مبتدأ و كبلـ حسن ىذا خرب وكبلنبا مصدر مصدر 
"كبلمك" مبتدأ )كبلـ حسن( ىنا وقع اؼبصدر عمدة و ليس بفضلة "جد جده" جده ىذا 
مصدر وقع فاعبل إذف ىو عمدة وليس بفضلة اؼبسلط عليو عامل من لفظو أو من معناه و 

 :هبذا يقسم اؼبفعوؿ اؼبطلق كما سيذكر الناظم إىل نوعُت
 
 

 عٌت ما وافق عاملو يف اللفظ و اؼب -
 

 و ما وافقو يف اؼبعٌت دوف اللفظ -
 

هبذه القيود كبكم على اللفظ أبنو مفعوؿ مطلق :  أوال أف يكوف مصدرا ،  اثنيا : أف 
يكوف فضلة ليس بعمدة يعٌت لو وقع اؼبصدر مبتدأ أو خرب ال يكوف مفعوال مطلقا البتة ، 

لو يف اللفظ و اؼبعٌت ضربت اثلثا  : أف يسلط عليو عامل يعٌت الذي ينصبو يكوف موافقا 
زيدا ضراب، ضراب ىذا مفعوؿ مطلق وىو اؼبصدر فضلة وافق عاملو يف اللفظ و اؼبعٌت "قعدت 
قعودا" "جلست جلوسا" و ىكذا / ىذا وافقو يف اللفظ و اؼبعٌت حينئذ )ضراب( منصوب 

 بضرب وقعودا منصوب بقعد و جلوسا منصوب ِبلس إذف وافقو يف اللفظ و اؼبعٌت .
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فإف وافقو يف اؼبعٌت دوف اللفظ فاؼبشهور أنو مفعوؿ مطلق كذلك "قعدت جلوسا" 
"جلست قعودا" ىنا قعودا جلست قعودا، قعودا ىذا مفعوؿ مطلق ىو مصدر وىو فضلة 
سلط عليو عامل وافقو يف اؼبعٌت ألف اؼبشهور أف القعود و اعبلوس يف اعبملة دبعٌت واحد 

كنو ليس من لفظو يعٌت مل يتحد اللفظ فرؽ بُت أف تقوؿ حينئذ سلط عليو عامل نصبو ل
جلست جلوسا اربدا يف اللفظ و اؼبعٌت و أما جلست قعودا فاؼبعٌت واحد لكن اللفظ ـبتلف 

 ىل ىذا مفعوؿ مطلق أـ ال؟ 
 فيو نزاع عند النحاة و اؼبشهور أنو مفعوؿ مطلق .

 

(، يعٌت ربويلو من صيغة إىل صيغة َتْصرِيفِ د )( يعٌت عنَواملَْصَدُر اْسٌم َجاَء اَثلِثًا َلَدى) 
بدا يعٌت ظهر إذف اؼبفعوؿ  (َوانِْتَصابُُو َبَدا)أخرى و كما ذكران ىذا ضابط و ليس بتعريف، 

( ىذا مبتدأ و بدا انتصابو يعٌت ىو و اعبملة انتصابواؼبطلق من اؼبنصوابت ولذلك قاؿ و )
عامل فيو إما أف يكوف فعبل كاألمثلة السابقة و يعٌت ظهر و ال (انتصابو بدا و)خرب اؼببتدأ 

إما أف يكوف دبثلو يعٌت دبصدر اؼبصدر قد ينصب اؼبفعوؿ اؼبطلق على أنو مصدر على أنو 
مفعوؿ مطلق اؼبصدر قد ينصب اؼبصدر على أنو مفعوؿ مطلق،عجبت من ضربك زيدا 

،ضربك ضراب شديدا، عجبت ىذا ماذا؟ مصدر من ضربك عجبت من ضربك زيدا ضراب
ىذا مصدر و نصب اؼبصدر ضراب إذا اؼبصدر ينصب اؼبصدر على أنو مفعوؿ مطلق كذلك 
الوصف أان ضارب زيدا ضراب ،ضارب ىذا اسم فاعل وصف حينئذ نصب اؼبصدر على أنو 
مفعوؿ مطلق،إذف وانتصابو أي اؼبصدر على أنو مفعوؿ مطلق بدا وظهر و العامل فيو إما أف 

 يكوف اؼبصدر يعٌت دبثلو و إما أف يكوف وصفا.يكوف الفعل و إما أف 
 َما بَػُْتَ َلْفِظيٍّ َوَمْعَنِويِّ  َوْىَو َلَدى ُكلِّ فَػتَػًى كَبِْويِّ 

قسمو إىل قسمُت و قد دخل القسماف يف اغبد السابق سلط عليو عامل من لفظو ىذا 
 (لدىة اؼبطلقة )اللفظ أو من معناه و ىذا اؼبعنوي و ىو أي اؼبصدر اؼبنصوب على اؼبفعولي

و ىذا من إطبلؽ الكل و إرادة اعبزء ألف التقسيم ىذا ليس  (كل فّت َنوي)دبعٌت عند 
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متفقا عليو ألف بعض النحاة يرى أف اؼبعنوي ليس من اؼبفعوؿ اؼبطلق بل النائب عن اؼبفعوؿ 
يعٌت ما تردد  (َنِويِّ َما بَ نْيَ َلْفِظيٍّ َوَمعْ اؼبطلق حينئذ نقوؿ ىذا من إطبلؽ الكل و إرادة اعبزء )

بُت قسمُت األوؿ اللفظي و الثاين اؼبعنوي ووجو اغبصر على ما ذكرانه سابقا = إما أف 
يوافق لفظو لفظ عاملو الناصب لو أو ال؟ يعٌت اؼبصدر اؼبنصوب على اؼبفعولية اؼبطلقة إما أف 

 اؼبعٌت دوف اللفظ ىذا يوافق العامل يف اؼبعٌت و اللفظ أو ال و فإف مل يوافقو فحينئذ وافقو يف
 وجو التفصيل.

 َكُزْرتُُو زاَِيرًَة ِلَفْضِلوِ  َفَذاَؾ َمػا َواَفَق َلْفػَظ ِفْعِلوِ 
 

عافاان هللا و  -(  الفاء تسمى فاء الفصيحة و بعضها يسميها فاء الفضيحةفذاك) 
ا ؼب مقدرالفصيحة فعيلة دبعٌت مفعلة يعٌت مفصحة ألهنا أفصحت عن جواب شرط  -إايكم

ذكر لك القسمُت كأنو استحضر سائبل يقوؿ إذا عرفنا أهنما قسماف فما ضابط األوؿ و ما 
لفظ فعل ما يعٌت مصدر اسم  (وافق ما)( أي األوؿ و ىو اللفظي فذاكضابط الثاين )

منصوب دبعٌت الذي يعٌت مصدر وافق ىو الضمَت يعود ؼبا أي اؼبصدر وافق اؼبصدر لفظ 
 حروفو األصوؿ و معناه ولو خالفو يف حركة عينو يعٌت اغبركات فعلو الناصب لو يعٌت يف

ليست اؼبرادة يف اؼبوافقة و إمبا اؼبراد اؼبعٌت و اغبروؼ "فرح فرحا" فرحا فعبل أييت اؼبصدر على 
فعل ففرح فعل ماض عينو مكسورة ألنو على وزف فعل اؼبصدر منو الثبلثي أييت بفتح عينو 

قو يف اللفظ و اؼبعٌت ، و مل يوافقو يف حركة العُت ىل خرج عن  على وزف فعل حينئذ ىنا واف
 كونو مفعوال مطلقا لفظيا؟

 

اعبواب ال ؼباذا ألف الشرط يف التطابق و التوافق أف يكوان متطابقُت يف اللفظ و يف 
يعٌت كقولك   (َكُزْرتُوُ )اغبروؼ يعٌت و اؼبعٌت و أما حركة العُت فليست داخلة يف اؼبطابق  

زيد من الناس زرتو زايرة، زرتو فعل و فاعل زرت فعل ماض مبٍت على فتح مقدر منع زرتو 
  فيما ىومن ظهوره اشتغاؿ احملل ابلسكوف العارض لدفع توايل أو كراىة توايل أربع متحركات 

كالكلمة الواحدة ؛ ألف العرب تكره أف أتيت لفظة واحدة و أربع أحرؼ متوالية متحركة ىذا 
لو نظَت إال فيما لو قدر فيما قدر فيو االنفصاؿ "كشجرة" ىذه أربعة أحرؼ فبنوع ال يوجد 
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و الذي سوغ ؾبيء أربعة متحركات يف مثل ىذا أف التاء يف قوة االنفصاؿ ؛ ألهنا ليست 
حرفا أصليا  ، و أما اغبرؼ األصلي ىذا ال يصح أف أييت أربع متحركات فيما ىو كلمة 

رب ؛ ألنو فيو ثقل ولذلك لو قلت ضربت أصلو ضرب واحدة إذف ىو مكروه يف لساف الع
 لو اتصلت بو التاء و ىي مبنية على الضم لقلت ضربت يف ثقل أو ال؟ 

 

فيو ثقل ضربت حينئذ سكن آخر الفعل ضربت من أجل التخفيف على اللساف إذف 
(،زرت فاعل ضمَت متصل مبٍت على التاء ضمَت متصل مبٍت على الضم يف ؿبل رفع كزرتو)
مفعوؿ  (زايرة)عل و اؽباء ضمَت متصل كذلك مبٍت على الضم يف ؿبل نصب مفعوؿ بو. فا

مطلق مصدر نعم مصدر، و ىنا أيتيك أنبية الصرؼ كيف ربكم عليو أنو مفعوؿ مطلق ألنو 
البد أف يكوف مصدرا، و إذا ما ضبطت أبواب اؼبصدر حينئذ أييت اإلشكاؿ زايرة ىذا 

ل يعٌت نصبو عامل من لفظو و معناه ألنو موافق لو يف مصدر و ىو فضلة سلط عليو عام
اغبروؼ و اؼبعٌت لفضلو جار و ؾبرور متعلق بقولو زرتو، زرتو ؼباذا؟ لفضلو إذف متمم ؼبعٌت 

 زايرة ؼبا زرتو؟لفضلو.
 

 ِوفَاِؽ َلْفٍظ َكَفرِْحُت َجَذالَ  َوَذا ُمػَواِفػٌق ِلَمْعَناُه بِػبلَ 
 

( الضمَت يعود إىل العامل يعٌت ملعناه)موافق أي مصدر موافق  أي اؼبعنوي الثاين (و ذا) 
موافق ؼبعٌت عاملو الناصب لو لفعلو أو اؼبصدر أو الوصف ببل وفاؽ لفظ ببل يعٌت بغَت ال 
ىنا دبعٌت غَت و لذلك دخلت عليها الباء ولو كانت حرؼ نفي ؼبا صح أف يدخل اغبرؼ 

يعٌت موافقة لفظو يف حروفو وافقو يف  (وفاق لفظ)يعٌت بغَت أو بدوف  بال()على اغبرؼ إذف 
(  يعٌت مصدر موافق ؼبعناه دبعٌت عاملو أي موافق)اؼبعٌت دوف اغبروؼ و ذا أي اؼبعنوي 

 يعٌت من غَت موافقة لفظو بل وافقو يف اؼبعٌت فحسب. (لفظ بال وفاق)الفعل الناصب لو 
 

يعٌت كقولك فرحت فعل و  (كفرحت)، الفرح و اعبذؿ دبعٌت واحد (َكَفرِْحُت َجَذالَ ) 
فاعل و جذال ىذا مصدر و ىو فضلة و سلط عليو عامل وىو فرح ىل فرح وجذؿ متفقاف 

 يف اغبروؼ ؟ اعبواب: ال !
 ىل نبا متفقاف يف اؼبعٌت ؟ 
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اعبواب نعم إذف يسمى مفعوال مطلقا و ىو معنوي و ىذا ؿبل خبلؼ ىل ىو مفعوؿ 
الصحيح أنو مفعوؿ مطلق إذف اؼبفعوؿ اؼبطلق على  مطلق أو انئب عن اؼبفعوؿ اؼبطلق

نوعُت لفظي و معنوي اللفظي ما وافق اؼبصدر عاملو يف اللفظ و اؼبعٌت و اؼبعنوي ما وافقو 
 يف اؼبعٌت دوف اللفظ.

و ىو يسمى اؼبفعوؿ فيو كما ظباه ابن مالك رضبو هللا تعاىل، الظرؼ يف  (ابب الظرف)
رؼ ابب الظرؼ ال شك أف ظرؼ نوعاف ظرؼ مكاين و ظرؼ اللغة الوعاء، الوعاء ىو الظ

 زماين ىنا أراد ابلظرؼ النوعُت يعٌت ابب الظرؼ الزماين و اؼبكاين عرفو بقولو:
 َزَمانِيػًا َمػَكانِيَػًا ِبَذا يَِفػي الظمْرُؼ َمْنُصوٌب َعَلى ِإْضَماِر يف    

 

اإلضمار يعٌت ببلغة إذا قاؿ لكنو أظهر يف مقاـ  -و ىو-األصل أف يقوؿ  (الظرف) 
 ابب الظرؼ نقوؿ :

 و ىو ما يعيده مرة اثنية فيو تكرار حينئذ نقوؿ ىذا أظهر من ابب اإليضاح للمبتدأ . 
(إذف خرج اؼبرفوع و خرج اجملرور،الظرؼ من اؼبنصوابت إذف ال منصوب)( قاؿ  الظرف)

مصطلح ليس اؼبراد بو اسم الزماف يكوف إال منصواب وانتبو ىنا اؼبراد ابلظرؼ يعٌت بقيده ىذا 
و ليس اؼبراد بو اسم اؼبكاف فكل ظرؼ يعٌت ظرؼ زماف فهو اسم زماف من غَت عكس  ، 
كل ظرؼ مكاف فهو اسم مكاف من غَت عكس" يـو اعبمعة يـو مبارؾ" يـو اعبمعة ىذا 

 مبتدأ ) يـو مبارؾ(  ىذا خرب يـو اسم زماف ىل ىو ظرؼ؟
 ال ؼباذا؟ 
 

نصواب  على إضمار فيو إذف وجد "اسم الزماف" و مل يوجد الظرؼ، وجد ألنو ليس م 
اسم الزماف الذي ىو " يـو "حيث وقع مبتدأ و خربا ومل يوجد كونو ظرفا  إذف ليس كل اسم 

)لعلكم تتقوف أايما ىذا ال يكوف ظرفا  )أايما معدودات(زماف يكوف ظرفا، و لذلك 
خرج اجملرور "صمت يف يـو اػبميس" لو جر اسم  أايما ىذا ليس ظرفا للتقوى و معدودات(

، يـو اسم زماف صمت فعل و  الزماف بفي ظاىرة خرج عن كونو ظرؼ زماف صمت يف يـو
( ال تقل ظرؼ قل جار و ؾبرور متعلق بصاـ ؼباذا؟   فاعل )يف يـو
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لكونو ؾبرورا و الظرؼ الذي ىو من اؼبنصوابت ال يكوف إال منصواب إذف اغباصل ليس  
م زماف يكوف ظرفا بل كل ظرؼ زماف يكوف اسم زماف من غَت عكس و كذلك كل اس

يقاؿ يف اؼبكاف إذف الظرؼ منصوب، منصوب دباذا؟ منصوب بعاملو و العامل إما أف يكوف 
فعبل و إما أف يكوف وصفا، و إما أف يكوف مصدرا، يعٌت كما ىو الشأف يف اؼبفعوؿ اؼبطلق 

( ابلنصب ألنو منصوب على إضمار يف  صمت يـو اػبميس،)صمت( فعل و فاعل )و يـو
يعٌت على مبلحظة و تقدير معٌت يف يعٌت مبلحظة الظرفية يف تدؿ على الظرفية إذا الحظنا 

.  الظرفية و ىي الوعاء الصـو وقع يف يـو اػبميس فيـو اػبميس صار وعاء للصـو
 

ة : ىو الوعاء إذف كما أف الكأس وعاء للماء ىذا اؼبراد و لذلك قلنا الظرؼ يف اللغ  
الكأس وعاء و ظرؼ للماء ىذه الظرفية الصـو يف صمت يـو اػبميس اليـو صار وعاء و 
ظرفا للصـو فهو واقع فيو إذف صمت يـو ىذا منصوب على الظرفية و العامل فيو صاـ أان 
صائم يـو اػبميس صائم ، ىذا اسم فاعل إذف العامل فيو اسم الفاعل عجبت من صومك 

يس كاف شديد اغبر يعٌت من صومك الواقع يف يـو اػبميس إذف يـو ىذا يف ىذه يـو اػبم
األمثلة الثبلثة نقوؿ منصوب على الظرفية و العامل فيو إما الفعل و إما الوصف و إما 

 اؼبصدر إذف الظرؼ منصوب على إضمار يعٌت على تقدير و مبلحظة يف أي يف؟ 
 

ية و ىنا اؼبراد هبا الدالة على الظرفية و عرفنا الدالة على الظرفية ألف يف قد أتيت سبب
الظرؼ اؼبراد بو الوعاء يعٌت أف اؼبفهـو من الًتكيب ىو الظرفية و ليس اؼبراد أنك أتيت 
ابلًتكيب و زبرج يف يعٌت تظهرىا تنطق هبا ال ليس ىذا اؼبراد ألنك لو نطقت هبا ػبرج عن  

ألنو ؾبرور بفي إذف ما اؼبراد اؼبراد  كونو ظرفا صمت يف يـو اػبميس ليس بظرؼ ؼباذا؟
مبلحظة معٌت يف يعٌت ىذا الًتكيب حصل فيو شيء من الظرفية و الظرفية من  الذي يدؿ 

( الدالة على الظرفية أبف يبلحظ معٌت يف و على إضمار يفعليو؟ لفظ يف ىذا مراد النحاة )
 إف مل يصرح بلفظها بل قد يتعذر التصريح بلفظها.
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، زمانيا يعٌت قد يكوف الظرؼ اسم زماف حينئذ ينصب على ( ًا َم َكانِيَ ًا بِ َذا يَِف يَزَمانِي) 
الظرفية و يسمى ظرؼ زماف و قد يكوف الظرؼ اسم مكاف فينصب على الظرفية يعٌت على 
مبلحظة معٌت يف فيكوف ظرؼ مكاف واسم الزماف االسم الداؿ على الزماف من إضافة الداؿ 

يفي بذا بذا  اؼبكاف االسم الداؿ على اؼبكاف من إضافة الداؿ إىل اؼبدلوؿ إىل اؼبدلوؿ واسم
 يفي يعٌت يكمل التقسيم للظرؼ ما ابلتتميم.

 
 اليَػْوـَ َوالَلْيػَلَة ُثم َسَحَرا أَممػا الزمَماينُّ فَػَنْحُو َما  تَػَرى

 َوأََبَدا ا َوَوقْػتَػًا أََمًداِحينَػً  َوُغػْدَوًة َوُبْكػَرًة ُثم َغَدا
 ْعِمِل الِفْكَر تَػَنْل قَبَاَحافَاْستػَ  َوَعْتَمػًة َمَساًء اْو َصَباَحػا

 
، أما حرؼ تفصيل مضمنة معٌت الشرط و لذلك جاءت الفاء واقعة (َأم  ا الز َماين  ) 

أما بعد ؼ جاءت الفاء واقعة يف جواب الشرط اؼبقدر ) (أما)ِبواب فنحو ما ترى 
ؼ اؼبكاف فنحو لو أمثلة يعٌت اسم الزماف و اغبكم على اللفظ بكونو اسم ، أي ظر (الزماين

زماف أو اسم مكاف ىذا توقيفي يعٌت وقوؼ على السماع ما نطقت بو العرب اسم زماف 
حكمنا بكونو اسم زماف بل اللغة كلها موقوفة على التوقيف السماعي فما حكمت بو 

فهو اؼبعتمد و ما ليس كذلك حينئذ ينفى   العرب من حيث النطق للداللة على معٌت معُت
، اليـو ىذا من طلوع الفجر إىل (الليلة مث سحرا)يعٌت ما أيتيك اليـو و  (فنحو ما ترى)

، إذف اليـو نقوؿ ىذا ظرؼ زماف منصوب على الظرفية و  غروب الشمس صمت اليـو
 معُت لو العامل فيو صمت صاـ أو صمت يـو اػبميس و كبلنبا ـبتص اليـو ـبتص يعٌت

 أوؿ و لو آخر و االختصاص ىنا حصل دباذا؟ 
 

حصل ابؿ و أما صمت يوما ىذا كذلك منصوب على الظرفية لكنو مبهم و ليس 
دبختص و لذلك اسم الزماف اؼبعُت و اؼببهم كبلنبا ينصباف على الظرفية خببلؼ اسم اؼبكاف  

 كما سيأيت.
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فجر "اعتكفت الليلة" يعٌت يف الليلة إذف اليـو ابؿ و الليلة غروب الشمس إىل طلوع ال
إذف على معٌت يف و الليلة ظرؼ زماف يعٌت منصوب على الظرفية الزمانية و العامل فيو 
    اعتكف ث للًتتيب الذكري، سحر اسم آلخر الليل،آتيك سحرا يعٌت يف وقت السحر 

لوع الشمس ( ابلتنوين مع التنكَت وىو يطلق من وقت دخوؿ صبلة الصبح إىل طو غدوة)
ىذا أوؿ النهار من الفجر و قالوا إنو غدوة مثل  (و بكرةأزورؾ غدوة يعٌت يف ىذا الوقت )

أزورؾ بكرة غدوة من وقت دخوؿ صبلة الصبح إىل طلوع الشمس و البكرة أوؿ النهار من 
(،غدا ىذا اسم لليـو الذي بعد يومك غدا) ( أتيت ابلذكرمث)الفجر أزورؾ بكرة أزورؾ غدوة 

 يفـو األربعاء غدا يعٌت اػبميس غدا أزورؾ غدا يعٌت يف الغد إذف مبلحظة معنا معٌت الي
اسم لزماف مبهم أنظر األمثلة السابقة اليـو و الليلة و السحر و الغدوة و البكرة و  (حينا)

ىذا ليس لو أوؿ و ال آخر ووقتا ىذا مثل  (حينا)الغد كلها معينة يعٌت ؽبا أوؿ و ؽبا آخر و 
( دبعٌت أمدا إذف ىذه كلها ليست ؽبا أوؿ و ال آخر أبدادبعٌت أبدا و)  (أمدا) حُت و

 فيسمى مبهما و لذلك اسم الزماف سواء كاف ـبتصا أو مبهما ينصب على الظرفية
 

مثل حُت و أمدا "أمد الدىر" "ال أزورؾ أمد الدىر" و  (ووقتا)اسم لزماف مبهم ( حينا) 
غاية ؼبنتهاه واألمد و األبد دبعٌت واحد و عتمة ىذا اسم لثلث أبدا الزماف اؼبستقبل الذي ال 

، أو عتمة ليلة كذا (عتمةالليل األوؿ تبدأ من مغيب الشفق و منتهاىا ثلث الليل، أزورؾ )
و ىو زمن معُت مساء ىذا آخر النهار من الزواؿ إىل آخر النهار ىذا اؼبشهور يف لساف 

مساء أي آخر النهار من الزواؿ إىل آخر الليل  يف اغبجينبٍت عليو مسألة العرب و ىذا اؼبثل 
( أوؿ النهار من الفجر إىل الزواؿ آتيك صباحا)أو آتيك مساء كذا أو ( مساء)آتيك 

تنل )( يعٌت فأعمل الفكر الفكر اؼبراد بو ىنا النظر يعٌت أتمل فاستعمل الفكر)صباحا 
وقوعو يف الطلب جواب الطلب ىذا ؾبزـو على ما اعباـز لو؟  (تنلو فبلحا ) (جناحا

قل تعالوا أتلو ىذا ؾبزـو بوقوعو يف جواب الطلب تنل ؾبزـو لوقوعو يف  (تنل( )استعمل)
جواب الطلب إذف ىذه أمثلة السم الزماف الذي ينصب على الظرفية الزمانية و صبيع أظباء 

 .الزماف تقبل النصب على الظرفية مبهما كاف أو ـبتصا
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ػَكاينُّ 
َ
ـَ َوَخْلَف َوَورَا ِمثُالُُو اذُْكػرَا ُثم اؼب ا ـَ ُقدم  أََما

 ْلَقاَء َثم َوُىػَنا ِحَذاَءاتِ  َوفَػْوَؽ رَبَْت ِعْنَد َمْع ِإزَاَءا
 
(، يعٌت االسم الداؿ على اؼبكاف وىنا أييت التفصيل اؼبكاين قد يكوف ـبتصا مثُ  املَ َكاين  ) 

ألظباء أظباء اؼبكاف إال ما كاف مبهما يعٌت ال و قد يكوف مبهما فبل ينتصب من ىذه ا
ينتصب على الظرفية إال اؼببهم و أما اؼبختص فبل ال ينتصب على الظرفية حينئذ البد من 

 تقييده 
أظباء اؼبكاف ال ينتصب منها إال ما كاف مبهما يعٌت غَت مقيد ليس لو أوؿ و ال آخر  

وراء ) ليس لو حد منتهى (أمام)ود كأظباء اعبهات الستة فوؽ و ربت ىذا ليس ؽبا حد
و أما أظباء اؼبقادير كالفرسخ واؼبيل والربيد ىذه  ، إىل اؼبنتهى ( ليست ؽبا حد ألهنامشال ميني

االسم الداؿ  (مث املكاين)معينة يعٌت ؿبدودة ؽبا أوؿ و ؽبا آخر كالكيلو و اؼبًت و كبو ذلك 
على الظرفية وىو الذي ليس لو صورة على اؼبكاف و ال يكوف إال مبهما يعٌت الذي ينصب 

و ال حدود ؿبصورة مثالو عرفنا اؼبثاؿ أنو جزئي يذكر إليضاح القاعدة أذكرا األلف ىذه بدؿ 
عن نوف التوكيد اػبفيفة و ليست لئلطبلؽ قد ذكرت يف الشرح السابق أهنا ربتمل اإلطبلؽ 

ذا اسم للجهة اليت تكوف ى (أمام)وىذا ليس بصحيح و الصواب أهنا بدؿ عن النوف أذكرا ،
أماـ الشخص،جلست أماـ اؼبعلم أي قدامو وىذا وبتمل ىنا و ىناؾ إىل ما الهناية و أماـ 
ىنا دبعٌت قداـ و قداـ دبعٌت أماـ إذف أماـ قداـ يعٌت و ىذا حد حرؼ العطف و قداـ 

اسم للجهة اليت تكوف خلف  (و خلف)مرادؼ ألماـ فمعنانبا متحد و لفظهما ـبتلف 
لشخص و ىي ضد قداـ جلست خلفك ووراء ابؼبد مرادؼ ػبلف خلف وراء دبعٌت واحد ا
ىذا ضد فوؽ يعٌت يعلن بو ربت" " اسم للمكاف العايل" "وفوؽ كل ذي علم عليم"وفوؽ"

قد  "و عند"ىذا اسم ؼبا قرب من اؼبكاف  عنداسم للمكاف األسفل  فوؽللضدية ضد 
تك عند صبلة العصر يعٌت وقت صبلة العصر تستعمل للزماف ابعتبار اؼبضاؼ إليو جئ

 وبتمل ىذا و ىي مبلزمة للنصب على الظرفية إف خرجت عن الظرفية حينئذ ذبر دبن 
 خاصة .
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 لكنها دبن فقط ذبر  و عند فيها النصب يستمر 
 اغبريري يف اؼبلحة .ىكذا قاؿ  

)مع( يعٌت ومع  إذف عند اسم ؼبا قرب من اؼبكاف "جلست عند زيد" أي قريبا منو )عند( 
إبسكاف العُت مع و األصل  معكلها على حذؼ حرؼ العطف فوؽ و ربت و عند ومع ،

 أهنا تفتح مع .
 ومَع مْع فيها قليل .....

 كما قاؿ ابن مالك .  
 

أصل مْع حبركتُت بفتح اؼبيم و العُت حينئذ منصوبة على الظرفية وإذا قيل "مَع" فهو  
م ؼبكاف االجتماع يعٌت يف اؼبكاف و الزماف "جلست مع زبفيف ؽبا و قيل لغة أخرى مع اس

زيد"،إذف أي مصاحبا لو يف اؼبكاف و يلـز منو الزماف إذا جلست معو يف اؼبكاف إذف الزمتو 
يعٌت و تلقاء ىذا  (تلقاء)دبعٌت مقابل جلست إزاء زيد أي مقابلو  (إزاء)يف الزماف كذلك 

و ( "ىنا مث )ويست ىي ث ،ث تلك حرؼ عطف بفتح الثاء و ل ثمرادؼ إلزاء يف اؼبعٌت 
" إذف ث ىذه اسم إشارة للمكاف البعيد جلست ث يعٌت يف ث ىذا التقدير إذا رأيت ث رأيت

يعٌت و مبلحظة معناه اؼبعٌت فيو جلست ث و ىنا ىذا اسم إشارة يشار بو إىل اؼبكاف القريب 
إشارة حينئذ يكوف التقدير يكوف أظباء  ىنا و مثجلست ىنا أي اؼبكاف القريب حينئذ 

 اإلعراب ؿبليا ألنو مبٍت فيكوف اإلعراب ؿبليا.
 

( األلف ىذه انئبة عن التنوين وكذلك إزاءا يعٌت حذاء إزاء إال إذا أضيف و حذاءا) 
األلف ىذه بدؿ عن التنوين أو لئلطبلؽ حذاءا دبعٌت تلقاء فبدود جلست حذاء زيد أي 

ا ينصب على الظرفية اؼبكانية إذف الظرؼ نوعاف ظرؼ أزمنة و قريب منو إذف ىذه أمثلة ؼب
ظرؼ أمكنة اسم الزماف إذا قدر فيو معٌت يف و سلط عليو عامل سواء كاف فعل أو وصفا أو 

 مصدرا نصبو على أنو ظرؼ مكاف و كذلك يقاؿ يف اسم الزماف.
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 (ابب اْلال)
فظ اغباؿ يذكر و يؤنث و أي ىذا ابب بياف حقيقة اغباؿ وىو من اؼبنصوابت  و ل 

يقاؿ حاؿ و حالة ابب اغباؿ، اغباؿ يف اللغة ما عليو اإلنساف من خَت أو شر حالو كذا 
 يعٌت ما كاف عليو إنساف من خَت أو شر و اصطبلحا فسره الناظم بقولو:

 
َئاِت َأْي ِلَما انْػبَػَهمْ  رًا َوَنْصُبُو اكْبََتمْ  اغبَاُؿ لِلَهيػْ َها ُمَفسِّ  ِمنػْ

َتِهَجاَكجَ   َواَبَع َعْمٌرو اغِبَصاَف ُمْسَرَجا اَء َزيٌد َضاِحًكا ُمبػْ
َقاِصَداَفِع اؼبِثَاَؿ َواْعِرِؼ ا َوِإنمٍِت َلِقػْيُت َعْمرًا رَاِئَدا

َ
 ؼب

يُء اِبتَِّضاحِ  وََكػونُػُو َنِكَرًة اَي َصاحِ   َوَفْضَلًة هبَِ
 فػًا يف االْسِتْعَماؿِ ُمَعرم  ِإالم  َواَل َيُكوُف َغالًِبا ُذو اغبَاؿِ 

 

ىيئات صبع ىيئة وىي الصورة ألف الشيء لو  (للهيئات( حقيقتو عند النحاة )اْلال)
حقيقة و ىي الذات و لو صفة تتعلق ابلذات فزيد  لو حقيقة و ىي ذاتو و لو صفة يعٌت 

ؿ أوصاؼ تتعلق بو و الذات قد تكوف مبهمة و الصفات قد تكوف مبهمة حينئذ وظيفة اغبا
أهنا أتيت و تكشف و تبُت و تفسر ىيئة الذات و أما الذات زيد يكوف معلوما خببلؼ 
التمييز و ىذا الفرؽ اعبوىري بُت النوعُت التمييز أييت يكشف اغبقيقة و أما اغباؿ فإمبا 

( قلنا صبع ىيئة و ىي اْلال للهيئاتتتعلق بصفات اغبقيقة ال بذات اغبقيقة و لذلك قاؿ) 
و قد تكوف معنوية غَت ؿبسوسة "جاء زيد راكبا" جاء زيد فعل و فاعل زيد صورة ؿبسوسة 

ىذا معلـو عند اؼبخاطب ألنو ذات علم يدؿ على مشخصو أثبتت لو اجمليء ىذا اجمليء 
يتنوع قد يكوف زحفا قد يكوف بطائرة و قد يكوف راكبا و قد يكوف ماشيا و لو أنواع حينئذ 

 لى أي وجو جاء؟يف كيفية ؾبيء زيد ع انبهاـوقع 
 

حينئذ جاء زيد إذا قلت راكبا حينئذ انكشف حاؿ زيد ال يف ذاتو و إمبا يف كيفية ؾبيئو  
و لذلك ضابط اغباؿ أنو يصح أف تقع جواب كيف ث يراع عند ابعتبار من عقا جواب  

 كيف يف سؤاؿ من سأؿ كيف جاء زيد؟
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 جاء زيد كيف؟ 
كشف لنا حاؿ زيد من حيث اؽبيئة و ىذا   تقل راكبا إذف راكبا ىذا حاؿ ما وظيفتو 

شيء ؿبسوس "تكلم زيد صادقا" زيد الكبلـ قد يقع على وجو الصدؽ و قد يقع على وجو 
 زبتلف تكلم زيد ألي سبب كيف؟  اؼبشاربـبالف و األغراض زبتلف و 

صادقا إذف صادقا ىذا حاؿ كشف ىيئة زيد من حيث الكبلـ ألف الكبلـ لو وجوه من 
ع إذا قاؿ صادقا تقوؿ ىذه حاؿ كشفت ىيئة زيد من حيث مايتعلق بو ؿبسوسا حيث الوقو 

أو غَت ؿبسوس ألف النوااي الصدؽ ؿبلو القلب ال يرى إمبا تلتمس األاثر فحسب إذف 
 .للهيئات

 

( ىذا حرؼ تفسَتي يعٌت للهيئات ما اؼبراد اؽبيئات؟ اؽبيئات منها أي( )َأْي ِلَما انْ بَ َهمْ ) 
( ِلَما انْ بَ َهمْ تفسَتية ) أيبهمة إذف مل أتيت اغباؿ مؤكدة يف األصل حينئذ واضحة ومنها م

يعٌت للذي خفي و استًت منها أي من اؽبيئات إذف جاء زيد ال تدري كيف جاء زيد راكبا 
أي خفي و استًت منها أي من  انبهمؼبا للذي  أي( ِلَما انْ بَ َهمْ طائرا ماشيا حبوا إذف )

لو اغباؿ للهيئات مفسر اغباؿ مفسر للهيئات ىذا أحسن ابلرفع هبوز اؽبيئات ىذا تفسَت لقو 
أي مبُت للهيئات جار و ؾبرور متعلق بقولو مفسر إذف  مفسرالنصب لكن الرفع أحسن 

 من اؽبيئات ىكذا عرفو يف األصل. ِلَما انْػبَػَهمْ حقيقة اغباؿ االسم اؼبنصوب اؼبفسر 
 

ع يف جواب كيف و ىذا تعريف ابن ىشاـ و عرفو بعضهم بقولو: اغباؿ وصف فضلة يق 
عرفنا الوصف ابألمس يعٌت  وصفو ىو جيد وىو وصف فضلة يقع يف جواب كيف،

مشتقا و ىو ما دؿ على حدث و صاحبو و لذلك اغباؿ يف األصل ال تقع إال مشتقة دبعٌت 
ل أهنا دالة على حدث و صاحبو و لذلك يف األمثلة السابقة جاء زيد راكبا ىذا اسم فاع

اسم مفعوؿ إذف األصل يف  جاء زيد ضاحكا ابع عمر حصاان مسرجاتكلم زيد صادقا 
اغباؿ أهنا وصف يعٌت مشتقة فإذا جاء اغباؿ غَت مشتق أوؿ ابؼبشتق كما ىو الشأف يف 
اعبامد اؼبؤوؿ ابؼبشتق يف ابب النعت، إذف وصف أي مشتق ىو مادؿ على ذات و صفة و 

 فعوؿ الصفة اؼبشبهة أفعاؿ التفضيل أمثلو اؼببالغة.ىذا يشمل اسم الفاعل و اسم اؼب



 

218 
 

م اآلجروميةالشرح املختصر على نظ  

" ما إعراب ضاحك ىنا خرب عمدة أو زيد ضاحكفضلة ألف الوصف قد أييت عمدة "
فضلة؟ عمدة إذف قد أييت الوصف عمدة إذف الوصف الفضلة يقع يف جواب كيف ألف  

 .سأؿ من سؤاؿ يف كيف كيف يسأؿ هبا عن اغباؿ ث يرى عند اعتبار من عقا جواب
 

 ، نصبو ضمَت يعود إىل اغباؿ و لو قالوا و نصبها هبوز؟ (َوَنْصُبُو اَْنََتمْ )ث قاؿ اؼبصنف   
 

هبوز نعم ألف اغباؿ لفظ اغباؿ نفسو من حيث اؼبعٌت يذكر أو يؤنث و قالوا حسنت 
حاؿ زيد و حسن حاؿ زيد هبوز الوجهاف حاؿ لفظ حاؿ يذكر و يؤنث حسن حاؿ زيد 

ربسنت حاؿ زيد هبوز الوجهاف و نصبو و نصبها هبوز الوجهاف و نصبو  ذكرت حسنت أو
أي اغباؿ ابلفعل أو شبو الفعل اكبتم يعٌت واجب و اغبتم دبعٌت الواجب كما ىو الشأف عند 
األصوليُت وىو كذلك يف لساف العرب و ىذا أمر الـز ألنو ال يكوف إال منصواب ألنو فضلة 

 و النصب إعراب الفضبلت.
 

َتِهَجاكَ )   ( يعٌت كقولك جاء زيد،جاء فعل ماضي مبٍتكجاء، )(َجاَء زَيٌد َضاِحًكا ُمب ْ
فاعل مرفوع ِباء و رفعو ضمة ظاىرة على آخره  زيدعلى الفتح ال ؿبل لو من اإلعراب 

( ىذا حاؿ من الفاعل لزيد نصا كيف نصا؟ ألف اغباؿ قد أييت يف بعض اؼبواضع ضاحكا)
أو حاؿ من اؼبفعوؿ لقيت زيدا راكبا ىل ىو مثل جاء زيد  وبتمل أنو حاؿ من الفاعل

ضاحكا لقيت فعل و فاعل زيدا مفعوؿ بو راكبا راكبا ىذا ابعتمار السامع وبتمل أنو حاؿ 
من الضمَت اؼبتصل الفاعل لقيت أان راكب و ىو ماشي و وبتمل أف راكبا حاؿ من زيد 

لف فراكبا ىنا إذا قيل أبنو حاؿ من مفعوؿ بو إذف ىو راكب و أان ماشي إذف اؼبعٌت ىبت
ألهنا ؿبتملة للمفعوؿ بو  و العكس ابلعكس و ىنا جاء زيد راكبا  انصةالفاعل ليس 

أي فرحا ىذه حاؿ اثنية حاؿ  (مبتهجا)ضاحكا نقوؿ ىذا نص يف كونو حاال من الفاعل 
كل ىذا   بعد حاؿ تعدد اغباؿ هبوز و عند بعضهم حاؿ من الضمَت اؼبستًت يف ضاحكا على

 .أو ذاؾ كبلنبا صحيح
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( فعل ماضي مبٍت على الفتح ال ؿبل لو من ابع)(، َواَبَع َعْمٌرو اِْلَصاَن ُمْسَرَجا)
اإلعراب أكرر اإلعراب من أجل أف وبفظ عمرو فاعل مرفوع و رفعو ضمة ظاىرة على آخره 

اغبصاف حاؿ من  (مسرجا)مفعوؿ بو منصوب و نصبو فتحة ظاىرة على آخره  (اْلصان)
يف اؼبفعوؿ بو إذف حاؿ من اؼبفعوؿ بو نصا وانظر ىنا ضاحكا حاؿ  نصاإذا ال وبتمل إذف 

مفسر ِلَما انْػبَػَهم من اؽبيئات وىو كذلك وصف فضلة يقع يف جواب كيف يعٌت نطبق اغبد 
جاء زيد كيف؟ ضاحكا إذف ضاحكا اسم فاعل وىو وصف وىو كذلك  يقع فضلة يعٌت 

ل و ال بفعل و ىذا قطعا و ليس مبتدأ و ال خرب إذف وقع فضلة ليس ليس بعمدة ليس بفاع
بعمدة يقع يف جواب كيف و مثلو مسرجا اسم مفعوؿ مسرج مفعل إذف وصف فضلة و 

 .لذلك نصب و يقع يف جواب كيف كيف ابع اغبصاف؟ مسرجا
 

ؤل يسمى رائدا و ،  الرائد ىو الذي يرسل يف طلب  الك(َوِإن ِن َلِق ْيُت َعْمًرا رَاِئَدا) 
(،إف حرؼ توكيد و نصب مبٍت على الفتح ال ؿبل لو من اإلعراب و إنن لقيت عمرا رائدا)

النوف ىذه نوف الوقاية دخوؽبا جائز ليس  بواجب ألهنا يف األصل إمبا تدخل تقي الفعل 
ل الكسر إين ىذا جائز إنٍت هبوز فيو الوجهاف إذف نوف الوقاية حرؼ مبٍت على الكسر ال ؿب

لو من اإلعراب، و الياء ضمَت متصل مبٍت على السكوف يف ؿبل نصب اسم إف، إذف 
( لقي فعل ماض مبٍت على الفتحة اؼبقدرة منع من ظهورىا لقيتالضمَت وقع اسم إف ىنا )

اشتغاؿ احملل ابلسكوف العارض لدفع كراىة توايل أربع متحركات فيما ىو كالكلمة الواحدة 
: احفظ مثاؿ واحد و قس عليو ما شئت آالؼ  ابلفعل آالؼ و لذلك خذ فائدة ؾباان

األفعاؿ إذا حفظت صيغة واحدة فعل ماض مبٍت على السكوف مبٍت على الفتح اؼبقدر منع 
من ظهوره اشتغاؿ احملل إىل آخره فقس عليو ما شئت إمبا النحو قياس يتبع و بو يف كل أمػر 

ر منع من ظهورىا اشتغاؿ احملل ابلسكوف ينتفع، لقي، إذف فعل ماضي مبٍت على فتح مقد
العارض لدفع كراىة توايل أربع متحركات فيما ىو كالكلمة الواحدة سطرين أو أقل ربفظها 

 النحو صعب والنحو النحو من تفر و مايشكل عليك االعراب وكبن تعبنا وووتسًتيح بدؿ 
 .فقط أصوؿ ضبط إىل وبتاج إمبا بصعب ليس
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مبٍت عل  (لقيت)تصل مبٍت على الفتح يف ؿبل رفع نصب و التاء ضمَت م (لقيت) 
مفعوؿ بو و التاء كذلك ىنا ضمَت  عمراالضم يف ؿبل رفع فاعل لقيت أان لقيت من عمرا 

متصل مبٍت على الضم كل التاء فاعل مبٍت إذا كاف للمتكلم مبٍت على الضم يف ؿبل رفع 
سًتيح كم أيتيك من األمثلة الفعل فاعل ما أتيت  ؼبنصوب و ال ؾبرور حينئذ ربفظها  و ت

( مفعوؿ بو منصوب بلقي و نصبو فتحة ظاىرة على آخره رائدا عمرامتصل بتاء الفاعل )
حاؿ ؿبتملة ليست لفظا يف الفاعل وال اؼبفعوؿ يعٌت نرجع  إىل نية اؼبتكلم و أما اؼبخاطب 

عوؿ لقيت أان رائدا حاؿ ؿبتملة ألف تكوف من الفاعل أو من اؼبف( رائدا)فيجعلها ؿبتملة 
 عمرا يعٌت حاؿ كوين رائدا عمرا أو لقيت عمرا حاؿ كونو ىو رائدا ىذا وبتمل ىذا و ذاؾ.

 

إذف ثبلثة أمثلة ذكرىا الناظم أتخذ منها أف اغباؿ ذبيء من الفاعل وحده    (َفِع امِلثَالَ )
سرجا، و كقولك جاء زيد ضاحكا و اغباؿ أتيت من اؼبفعوؿ بو وحده ابع عمر اغبصاف م

أتيت منهما معا يعٌت ؿبتملة لواحد منهما و أتيت رابعا ؽبما معا نصا لقيت عمرا رائدا ىذه 
ؿبتملة ؽبما يعٌت ىي لواحد ؼباذا نقوؿ ىي لواحد؟ ألف رائدا مفرد و لقيت عمرا نبا اثناف 

لقيت زيدا فلما مل يثٍت علمنا أنو أراد واحدا منها ال بعينو فهي ؿبتملة ىذا أوىل لكن لو قاؿ 
راكبُت، ىذه نص يف االثنُت لقيت زيدا راكبُت األصل أف يقوؿ و قد قيل بو لقيت زيدا 
راكبا راكبا اغباؿ األوىل للتاء و اغباؿ الثانية للمفعوؿ بو ابلتاء يعٌت الفاعل إذف لقيت زيدا 

 راكبُت ىذه نص يف االثنُت.
 
ىذا ىو  عيعي عي فعي الفاء ىذه عاطفة و (، فِع وعى َفِع امِلثَاَل َواْعِرِف املََقاِصَدا)

فعل أمر على حرؼ واحد ألنو لفيف مفروؽ سيأيت معنا يف اؼبقصود إف شاء هللا تعاىل 
لفيف مفروؽ وعى يعي يوعي ىذا األصل أوعي ىذا األصل،فع اؼبثاؿ وعى اغبديث يعيو 

ر إلثبات وعيا حفظو مثاؿ حقيقة جزئي يذكر إليضاح القاعدة و ما اعبزئي الذي يذك
القاعدة؟  الشاىد الفرؽ بينهما أف الشاىد البد أف يكوف مسموعا يعٌت منقوال من لساف 
العرب و الثاين قد يكوف مسموعا و ال يشًتط فيو و قد يكوف مصنوعا يعٌت من أتليفك 
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صبع مقصد يقاؿ قصد الشيء ىو إتياف الشيء و  (َواْعِرِف املََقاِصَدا)أنت كاألمثلة السابقة 
 .و ضرر واعرؼ اؼبقاصد قصد قصده أي كبى كبوهابب
 

يُء اِبتَِّضاحِ  وََكػونُػُو َنِكَرًة اَي َصاِح         َوَفْضَلًة هبَِ
 
( أي اغباؿ نكرة يعٌت يشًتط يف اغباؿ أف يكوف نكرة و سبق معنا تعريف و كونو) 

أو مقدر فهو النكرة "ومهما ترى اظبا شاع شائعا يف جنسو" حينئذ ما شاع يف جنس موجود 
نكرة إذف يشًتط يف اغباؿ أف يكوف نكرة وكونو أي اغباؿ لو قاؿ و كوهنا جاز ؼباذا؟ ألنو 
مؤنث من جهة اؼبعٌت و ىو قابل ؽبذا و ذاؾ ال يكوف اغباؿ إال نكرة ألف اؼبقصود بياف 

لو اؽبيئة و ىذا حاصل ابلنكرة فبل حاجة إىل تعريفو فإذا جاء حينئذ اغباؿ معرفة وجب أتوي
ابلنكرة "أرسلها العراؾ" أي معًتكة العراؾ معًتكة أولتها ابلنكرة جاؤوا األوؿ فاألوؿ أي 

 و إذف النحاة عند شاع الذي ىذا ابلنكرة فأولو منفردا أي وحدؾ اجتهدمرتبُت أو مًتتبُت 
 على ابلنكرة أتويلو وجب معرفة جاء إذا و نكرة يكوف أف اغباؿ يف يشًتط يعٌت نكرة كونو

 .ترخيم يسمى ىذا صاحيب اي  صاحيب اي يعٌت صاح اي البصريُت عند شاع ما
  
، يعٌت و هبيء اغباؿ فضلة ابتضاح يعٌت ابتضاح صاحب اغباؿ (َوَفْضَلًة جيَِيُء اِبتَِّضاحِ )

أو ابتضاح لكونو فضلة و الفضلة كما مر ما يقع بعد سباـ اعبملة يعٌت ليس عمدة ليس 
و ال فعبل ىذا واضح ألف االسم ىبتلف عن الفعل إذف ما ليس  مبتدأ و ال خربا وال فاعبل

عمدة أو ما يقع بعد سباـ اعبملة كما عرب بعضهم ال ما يصح االستغناء عنو فإنو مردود لقولو 
" ألنو لو جوز االستغناء عن اغباؿ لصار النهي عاما ال و ال سبش يف األرض مرحاتعاىل: "

ذا اؼبراد و إمبا اؼبراد أنو هنى عن نوع من أنواع اؼبشي سبشي يف األرض ال سبشي قف و ليس ى
 و ىو اؼبرح و التبخًت إذف و هبيء فضلة ابتضاح.
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 ِإالم ُمَعرمفػًا يف االْسِتْعَماؿِ  َواَل َيُكوُف َغالًِبا ُذو اغبَاؿِ 
 

( عندان حاؿ و عندان صاحب اغباؿ، اغباؿ يشًتط فيها أف تكوف نكرة و ذو اْلال) 
َواَل َيُكوُن َغالًِبا )غباؿ يشًتط فيو العكس أف يكوف معرفة أو نكرة لكنها دبسوغ، صاحب ا
(، قولو غالبا احًتز بو من غَت الغالب وىو أف يكوف نكرة لكن البد من مسوغ ُذو اْلَالِ 

 ذو اغباؿ أي صاحب اغباؿ و من ىو صاحب اغباؿ؟
 من اغباؿ وصف لو يف اؼبعٌت؟ 
د ضاحكا اغباؿ عند األصوليُت قيد لعاملها و وصف مثل زيد من قولك جاء زي 

لصاحبها و لذلك ىي من اؼبفهومات اؼبخالفة يعٌت تضبط هبا األحكاـ الشرعية وضبط 
اغباؿ لو عبلقة أبصوؿ الفقو إذف جاء زيد راكبا اجمليء ىذا العامل يف اغباؿ ألف الذي رفع 

اغباؿ و اغباؿ شيء  زيد ىو جاء و الذي نصب ضاحكا ىو جاء فالعامل يف صاحب
واحد متحد جاء زيد راكبا زيد مرفوع ِباء و راكبا منصوب ِباء  و لذلك نقوؿ الفعل 
البلـز ىو الذي ال ينصب مفعوال بو و بعضهم يقوؿ أف الفعل البلـز ىو الذي ال ينصب 

 ىذا خطأ 
اؿ )جاء زيد راكبا( جاء فعل الـز أو متعدي الـز قطعا جاء فعل الـز وىنا نصب اغب 

و كيف يقاؿ أبف الفعل البلـز ىو الذي ال يتعدى ال ينصب مطلقا نقل ال ليس ىذا اؼبراد 
اؼبراد الفعل البلـز ىو الذي ينتفي عنو نصب اؼبفعوؿ بو فحسب و أما التمييز فينصبو و أما 
اغباؿ فينصبو كاؼبثاؿ الذي معنا و لذلك حىت اؼبفعوؿ معو و اؼبفعوؿ ألجلو ينصب ابلفعل 

ـز و ابلفعل اؼبتعدي إذف نقوؿ )جاء زيد(، زيد ىذا مرفوع ِباء و زيد ىو صاحب اغباؿ البل
ألف اغباؿ وصف لو يف اؼبعٌت و اغباؿ قيد للعامل ألف اجمليء يقع على أنواع فلما قاؿ 
)راكبا( قيده و لذلك العبارة ماىي قيد لعاملها ووصف لصاحبها زيد جاء زيد راكبا وصفت 

و قيدت العامل الذي ىو جاء دبجيء معُت صاحب اغباؿ ال يكوف إال زيد بكونو راكبا 
معرفة لذلك قاؿ إال معرفا ألنو ؿبكـو عليو يف اؼبعٌت فبل يكوف نكرة إال دبسوغ يف 
االستعماؿ و االستعماؿ مر معنا  إطبلؽ اللفظ و إرادة اؼبعٌت إذف شرط  صاحب اغباؿ 
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 واحد من أربعة أمور:
" أين اغباؿ؟ خشعا، خشع ىذا مفرد أو صبع؟ أبصارىم ىبرجوف خشعاالتعريف " األول 

صبع ماذا؟ صبع خاشع و خاشع اسم فاعل إذف وصف سواء كاف مفردا أو ِبمعو يكوف 
حاال و ىنا خشعا ىذا حاؿ أين صاحب اغباؿ ىبرجوف الواو ىي صاحب اغباؿ معرفة أو 

 اؼبعرفة.نكرة معرفة إذف جاءت اغباؿ ىنا من اؼبعٌت صاحب اغباؿ ىو 
:وىو من اؼبسوغات لكوف اغباؿ لصاحب اغباؿ نكرة التخصيص يعٌت هبوز أف  الثاين 

 :يقع صاحب اغباؿ نكرة لكن دبسوغ من اؼبسوغات 
" سواء حاؿ من أربعة و أربعة ىنا نكرة لكنو أربعة أايـ سواء للسائلُتالتخصيص يف "

 اكتسبت التخصيص. أفاد التخصيص ابإلضافة ألف النكرة إذا أضيفت إىل نكرة
" قرية من قرية قرية نكرة يف سياؽ و ما أىلكنا من قرية إال ؽبا منذروفالتعميم " اثلثا 

النفي فتعم فإذا عمت مشلت الكل و إذا مشلت الكل صارت يف قوة اؼبعرفة ؽبا منذروف 
 منذروف ؽبا،ؽبا منذروف  اعبملة يف ؿبل نصب حاؿ.

قائما رجل " رجل ىذا مبتدأ و قائما ىذا حاؿ :التأخَت عن اغباؿ فيها "  الرابع 
متقدمة على اؼببتدأ و قد وقع نكرة لكن الذي سوغ ذلك التأخَت إف أتخر صاحب اغباؿ 
عن اغباؿ إذف و ال يكوف غالبا ذو اغباؿ إال معرفا ما اؼبراد بغالبا؟ يعٌت ما الذي يفهم منو 

مسوغ إما التخصيص و إما التعميم و  ماىو غَت الغالب؟  غَت الغالب النكرة اليت وجد معها
إما التأخَت و إال يف الغالب يف االستعماؿ ال يكوف صاحب اغباؿ إال معرفة من غَت الغالب 
أف يكوف ؽبا مسوغ و ليس اؼبراد أنو يكوف نكرة مطلقا بدوف مسوغ ال ليس ىذا اؼبراد و إمبا 

ألنو ؿبكـو عليو يف اؼبعٌت ىو  اؼبراد أف يكوف نكرة دبسوغ إال معرفا أو نكرة معها مسوغ
مشابو للمبتدأ نقف على ىذا و هللا أعلم و صلى هللا و سلم على نبينا دمحم و على آلو 

     .وصحبو أصبعُت
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
اغبمد هلل رب العاؼبُت و الصبلة و السبلـ على نبينا دمحم و على آلو و صحبو أصبعُت  

 أما بعد .
 قاؿ الناظم رضبو هللا تعاىل :

 {  ابب التمييز}  
و قد يكوف ؾبرورا يف  وىو من اؼبنصوابت ، و ال يكوف مرفوعاأي ىذا ابب بياف التمييز 

 بعض األحواؿ يعٌت ليس كل سبييز يكوف منصواب بل قد يكوف مرفوعا.
سم الفاعل أي مصدر ميز يبيز سبييزا وىنا من ابب إطبلؽ اؼبصدر و إرادة ا( التمييز)  

اؼبميز يعٌت التمييز ىذا معٌت مصدري و اؼبعٌت اؼبصدري ال ينصف و ليس اؼبراد ىنا هبذا 
ر و اؼببُتِّ كما قاؿ الناظم  اسم )الباب و إمبا اؼبراد بو اؼبميز ، و لذلك يسميو البعض ابؼبفسِّ

 وىذه مبُت أو مفسر من عبارات الكوفيُت. (مبني
انفصلوا أي "و امتازوا اليـو أيها اجملرموف" و يراد بو االنفصاؿ  يف اللغة يطلق ( التمييز) 

 انفصلوا عرفو اؼبصنف بقولو:
 

ٌ ِلَمػا َقِد انْػبَػَهمْ  َواِت اِبْسِم سَبْييٍز ُوِسمْ  ِاْسػٌم ُمبَػُتِّ  ِمَن الذم
 

اسم إذف ال يكوف التمييز إال اظبا خرج الفعل فالفعل ال يكوف سبييزا و خرج اغبرؼ ، و 
 غبرؼ ال يكوف سبييزا.ا

 
إذف التمييز من خواص األظباء ، و عليو يكوف من عبلمات األظباء :  أف يقع سبييزا  

فإذا جاء اللفظ سبييزا ، حكمت عليو أنو فبيز حينئذ يكوف من عبلمات األظباء  ،كما أف 
 و  من عبلمات األظباء : التنوين و اػبفض و اؿ و كذلك من عبلمات األظباء كونو فاعبل

كونو مفعوال بو و كونو سبييزا ؛ ألنو إذا قيل أبف التمييز ال يدخل الفعل و ال اغبرؼ فاختص 
 ابالسم.
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اؼبراد بو )اسم( إذف خرج بو ماعدا خرج بو الفعل و اغبرؼ فبل يكوانف سبييزا، )اسٌم(
ف اظبا االسم الصريح وىو الذي ال وبتاج عبعلو سبييزا إىل أتويل خببلؼ اغباؿ،اغباؿ قد تكو 

 -متعلق ابحملذوؼ-مؤوال ابلصريح ألف الظرؼ يقع حاال ،و اعبار و اجملرور يقع حاال يعٌت 
تقعاف حالُت ، حينئذ تؤوؿ ابالسم إذف اغباؿ  -و اعبملة الفعلية و كذلك اعبملة االظبية 

 قد يكوف اظبا صروبا ، و قد يكوف اظبا غَت صريح ، كالفاعل كما مر معنا .
 

 بل يكوف إال اظبا صروبا ألنو ال يقع فعبل و ال صبلة فعلية و ال صبلة اظبية.أما التمييز ف
 

يف نسخة مفسر مبُت خرج بو ماعدا اغباؿ من اؼبنصوابت ألف اؼبفعوؿ  (اسم مبنيِّ ) 
إال  (مبني)ألجلو ليس مبينا يف اعبملة و كذلك اؼبفعوؿ معو كل اؼبنصوابت خرجت بقولو 

مبُت خرج بو ماعدا اغباؿ من اؼبنصوابت مبُت ألي شيء ،  اغباؿ ألف اغباؿ تكوف مفسرة
أي خفي و استًت من  ( قد انبهم) ( ؼبا يعٌت لشيء  ملا قد انبهم من ايش ؟من الذوات)

خرج بو ماعدا اغباؿ  ) إذف اغباؿ شاركت يف التمييز يف كوف كل منهما  (مبني)الذوات قلنا 
 مبُت افًتقا يف ماذا؟

 

ي من اؽبيئات الصفات مع العلم ابلذوات و التمييز مبُت ؼبا انبهم من اغباؿ مبُت ؼبا خف 
 الذوات إذف افًتقا اغباؿ مبُت ؼبا انبهم من اؽبيئات و التمييز مبُت ؼبا انبهم من الذوات .

 ملا)ىذا جار و ؾبرور متعلق بقولو انبهم أي خفي و استًت  ()من الذواتو لذلك قاؿ 
خرج بو اغباؿ ألف اغباؿ يرفع  (من الذوات(، )ن الذواتم)( أي خفي و استًت قد انبهم

 اإلهباـ و لكن ال عن الذات و إمبا يرفعو عن ىيئة الذات و ىذا من الفوارؽ بُت النوعُت .
 

سبييز يعٌت ظبي اسم سبييز  (ابسم)(، وسم االسم الواقع السابق ؼبا ذكر اِبْسِم ََتْييٍز ُوِسمْ ) 
 دبعٌت علم. (وسم)ظبي سبييزا 

ؼبا   -النسب أو-الذوات و نزيد  إذف التمييز ىو االسم اؼبنصوب اؼبفسر ؼبا انبهم من  
 انبهم من الذوات أو النسب ألف التمييز نوعاف :

 سبييز مفرد (ٔ)
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 و سبييز مفسر لنسبة . (ٕ)
سبييز مفسر ؼبفرد و ىو :  سبييز الذات الذي ذكره الناظم  ، و سبييز مفسر لنسبة ،  سبييز  

ذا سبييز الذات وىو: ما رفع  إهباـ اسم مذكور قبلو ؾبمل اغبقيقة ، يعٌت يذكر مفسر ؼبفرد ى
اسم واحد مفرد و يكوف ؾبمل اغبقيقة فيأيت التمييز مفكرا لو يعٌت تقل عندي 

 عشروف،عشروف ماذا؟
 ؟ -قلًما كتااب-عشروف ىذا مبهم ما ىو اؼبعدود يف العشرين  

" ، كتااب ىذا سبييز ورفع إهباـ اسم مفرد ؾبمل وبتمل حينئذ يقوؿ " عندي عشروف كتااب 
مبهم اغبقيقة ؛ ألنك إذا قلت"عندي عشروف" ما وضح الكبلـ  وبتاج إىل تفسَت عشروف 
ماذا؟ عشروف مليوف عشروف ألف فيحتمل فإذا قلت" عندي عشروف ألفا " حينئذ جاء 

دير وىي عبارة عن التمييز ورفع إهباـ الذات و ىذا لو مضاف لو أماكن يقع بعد اؼبقا
 اؼبساحات )عندي جريب( جريب ماذا؟ 

 

لببل إذف لببل ىذا سبييز جريب ىذا ؾبمل و الكيل ) عندي صاع ( صاع من ماذا؟ قاؿ 
مثل  َمٌت ،تثنية  منوافسبرا إذف سبر ىذا سبييز كشف معٌت الصاع و كذلك الوزف  عندي 

 ز كشف اغبقيقة ابؼبنوين .الكيلو ىنا )عندي منواف( ماذا؟ عسبل  إذف عسبل سبيي
 

إذف كوكبا ىذا سبييز رفع  )كوكبا(ماذا؟  )إين رأيت أحد عشر(وكذلك أييت بعد العدد  
اإلهباـ عن اؼبفرد إذف سبييز الذات : ما رفع إهباـ اسم مذكور قبلو ؾبمل اغبقيقة ولو مضاف 

العدد إين رأيت يقع بعد اؼبقادير و ىي اؼبساحات و اؼبكيبلت و اؼبوزوانت و كذلك بعد 
أحد عشر كوكبا ابإلفراد و النصب و ىذا حكم األعداد من األحد عشر إىل التسع و 

 التسعُت كلها يكوف التمييز مفردا منصواب.
 

 يتعلق مل يعٌت / ،  عليو سابقة صبلة يف نسبة إهباـ رفع ما وىو النسبة مفسر ىذا : الثاين

 سابقة صبلة يف نسبة إهباـ )رفعَ  فعلية صبلة أو اظبية ةصبل كانت سواء ابعبملة تعلق إمبا و ابؼبفرد

 : نوعاف ىو و ( عليو
 احملوؿ (ٔ)
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 . ؿبوؿ غَت (وٕ) 
 

 أقساـ: ثبلثة احملوؿ ابألمثلة اؼبصنف ذكرىا كلها ىذه أصل لو يكن مل و أصل لو يعٌت
 قمبل انرا الرأس اشتعل شيبا"، الرأس "واشتعل تعاىل كقولو فاعل عن حمول : األول -

 اشتعل  " أصلو الشيب ىو اشتعل الذي أف عرفنا شيبا قاؿ ؼبا حينئذ إهباـ فيو  ؿبتمل يبا؟ش

 تقدير و فاعل ىو سبييزا يكوف أف قبل أصلو سبييز ىذا شيبا شيبا الرأي اشتعل " الرأسِ  شيبُ 

 فارتفع ، مقامو الرأس إليو اؼبضاؼ أقيم و شيب اؼبضاؼ حذؼ ، الرأس شيب اشتعل الكبلـ

 " قاؿ التمييز على فنصب احملذوؼ ابؼبضاؼ فجيء ، اإلهباـ حصل ث الرأس اشتعل وارتفاع
 . شيبا" الرأس اشتعل
 ذا وبتمل ماذا؟ األرض ،فجران " عيوان األرض فجران و " كقولو املفعول عن حمول الثاين-

 أف قبل وأصل ىذا عيوف إذف األرض، عيوف فجران أصلو اإلهباـ رفع حينئذ عيوان قاؿ ؼبا و ذاؾ و

 صار ث انتصابو فانتصب مقامو إليو اؼبضاؼ أقيم و حذؼ و -بو مفعوؿ - أصلو سبييزا يكوف

 سبييز. أنو على انتصب و احملذوؼ ابؼبضاؼ جيء عيوان قاؿ ماذا؟ األرض فجران إهباـ
 الثاين فيو اؼبعنيُت أي عيوان؟ األرض فجران أو األرض عيوف فجران ؟ ؟  أبلغ اعبملتُت أي و

 اليت ىي عيوف ؽبا األرض إذف األرض عيوف فجران أما عيوف صارت كلها األرض كأف ٌتيع

 صارت كلها األرض كأف " عيوان األرض وفجران " قاؿ ؼبا لكن حالو على الباقي و فجرت

 عيوان.
 

 خرب ،"أكثر"منك أكثر مبتدأ ،"أان"" ماال منك أكثر أان  " املبتدأ عن حمول الثالث-

 حذؼ مايل" منك أكثر "مايل التقدير مبتدأ ماال أصل سبييز ىذا  اال""م بو متعلق منك

 بيوات أوالدا منك أكثر أان قيل و رفع بضمَت جيء حينئذ رفع ضمَت يكوف ال الياء ماؿ اؼبضاؼ

 ماال قاؿ كاف أاي سيارات
 إذف جاء ىذا التمييز لرفع اإلهباـ الواقع يف اعبملة " أان أكثر منك " أي شيء ؟ 

ماال " إذف نقل ىذا التمييز ؿبوؿ عن مبتدأ جيء بو لكشف اغباؿ عن اعبملة  قاؿ "
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 ىذا ثبلثة أنواع للمحوؿ 
 ( عن فاعلٔ)
 (عن مفعوؿٕ) 
 ( عن مبتدأ ٖ) 

و ىذه مقيسة الثاين : غَت احملوؿ ظباعي يعٌت الفضلة ؿبفوظة ربفظ و ال يقاس عليها 
ا ىذا سبييز امتؤل اإلانء ماذا؟ طبرا عصَتا؟ مثاؿ مشهور ماىو ؟ " امتؤل اإلانء ماءا  " ماء

من  ) اسم مبُت ؼبا قد انبهم (ماءا إذف ىذا صار كاشفا للنسبة الواقعة يف اعبملة قبلو إذف 
إذف ماحكم التمييز (فانصب)الذوات أو النسب ليشمل النوعُت ألف الناظم مثل للنوعُت  
لم بو و حذؼ ما يعلم جائز النصب فانصب يعٌت انصب التمييز حذؼ اؼبفعوؿ بو للع

 التمييز ال يكوف مرفوعا و قد يكوف ؾبرورا.
 

 فَػْلًسا أَْربَػُعوفَ  َعَلْيوِ  َويل  نَػْفًسا َزيدٌ  طَابَ  َقدْ  َوُقلْ  فَاْنِصبْ 
 
 

 )فَاْنِصْب( َوُقْل يف مثالو )َقْد طَاَب َزيٌد نَػْفًسا(      
"فعل ماضي مبٍت  طابراب،""حرؼ ربقيق مبٍت على السكوف ال ؿبل لو من اإلع قد"

" نفساعلى الفتح ال ؿبل لو من اإلعراب زيد فاعل مرفوع و رفعو ضمة ظاىرة على آخره" 
سبييز منصوب و نصبو الفتحة الظاىرة على آخره ىذا التمييز ؿبوؿ عن فاعل "طابت نفس 

يء زيد" حذؼ اؼبضاؼ نفس و أقيم اؼبضاؼ إليو مقامو زيد قاـ زيد نكر ألنو مذكر ث ج
 يل عليو أربعون فلسا" ، " و  طاب زيد نفساابحملذوؼ اؼبضاؼ و انتصب على التمييز  " 

،) أربعوف (مبتدأ و ) عليو ( أو يل وبتمل كل واحد منهما أنو خرب مقدـ فلسا ىذا سبييز  "
ما نوعو كاشف عن الذات إذف سبييز مفرد سبييز مفسر ؼبفرد ؛ ألف األربعُت عدد و عرفنا أف 

 ماذا؟  (يل عليو أربعون)  اد إمبا ىي من اؼبفرد !  إذف أربعوفاألعد
كشفت اؼبراد ابألربعُت و " خالد أكـر من عمر (فلسا)ؿبتمل أشياء متعددة إذا قلت 

 أاب "ما ىو التقدير؟
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أبو خالد أكـر من عمر ىذا ؿبوؿ عن أبو خالد  ) ىذا ( مبتدأ أبو خالد أكـر من  
ؼ من اؼببتدأ ) أبو خالد ( مبتدأ أبو مضاؼ و خالد عمر ىذا األصل و حذؼ اؼبضا

مضاؼ إليو حذؼ اؼبضاؼ الذي ىو أب فأقيم اؼبضاؼ إليو و ىو خالد مقامو فارتفع 
ارتفاعا صار مبتدأ فقاؿ خالد أكـر من عمر يف ماذا؟ أاب يعٌت ال علما و ال خلقا و ال غَته 

ذف مثل الناظم دبثالُت مثاؿ للمحوؿ و إمبا أاب إذف جيء ابحملذوؼ فانتصب على أنو صبيل إ
و دبثاؿ واحد عن كاشف عن الذات و  -عن اؼببتدأ -و مثاؿ  للمحوؿ  -عن الفاعل-

 .-اؼبفرد -ىو
 َوَجبَػا قَػدْ  َنِكػَرةً  وََكػونُػوُ   قاؿ: ث
ىذه األلف لئلطبلؽ يعٌت التمييز   (قد وجبا)كونو نكرة ( نكرة)أي التمييز  ( كونو) 

وف إال نكرة اغباؿ ال تكوف إال نكرة و التمييز كذلك ال يكوف إال نكرة اشًتكا كاغباؿ ال يك
يف ىذا اغبكم إذف اغباؿ و التمييز بينهما تشابو و بينهما اجتماع و افًتاؽ هبتمعاف يف األوؿ  
كل واحد منهما اسٌم ، اغباُؿ اسٌم لكنو قد يكوف صروبا و قد يكوف غَت صريح و التمييز 

يكوف إال صروبا إذف اشًتكا يف االظبية فاغباؿ ال يكوف إال اظبا و التمييز ال اسٌم لكنو ال 
 يكوف إال اظبا.

 التمييز و ، بعمدة ليسَ  اغباؿ ألف ؼباذا؟ اعبملة سباـ بعد فضلة منهما كل فضلة : الثاين 

 النوعُت. بُت ابلفرؽ اؼبراد عرفنا بعمدة ليس
 ىناؾ. و ىنا صنفاؼب نص كما نكرة منهما كل نكرة :  اثلثا  
 اعبملة. يف منصوب التمييز و ، منصوب منهما كل : رابعا 
 و اؽبيئات من انبهم ؼبا = مبُت اغباؿ أف إال قبلو ؼبا مبُت قبلو ؼبا مفسر منهما :كل خامسا 

 : يفًتقاف و الذوات من استًت و خفي و انبهم ؼبا =  مبُت التمييز
 من شيء فيو منهما كل يعٌت اظبا أو ذات تفسَت التمييز و ىيئة تفسَت اغباؿ : األوؿ 

 . االنبهاـ
 . جامدا يكوف أف التمييز يف األصل و مشتقا يكوف أف اغباؿ يف األصل : الثاين 

 قد اؼبعربُت عند بينهما التفريق يصعب فبن اغباؿ و التمييز ألف بينهما الفوارؽ من ىذا  
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 التشابو. عندان اختفى الفوارؽ ىذا عرفنا إذا و حاؿ أنو التمييز و سبييز لو يقل اغباؿ ىبطئ
 اإلستثناء ابب

 َخبَل َعَدا َوَحاَشا ااِلْسِتثْػَنا َحَوى ِإالم َوَغَُت َوِسَوى ُسَوًى َسَوا
ـُ مَتم  َوْىَو ُموَجبُ   َفَما  أََتى  ِمْن  بَػْعِد   ِإالم يُػْنَصبُ  ِإَذا الَكبَل
ـَ  الَقوـُ ِإالم َعْمرَ   َوَقْد   َأاَتين  النماُس    ِإالم  َبْكرَا اتَػُقػوُؿ قَا
 فَأَْبِدَؿ اْو اِبلنمْصِب ِجيْء ُمْستَػْثِنَيا َوِإْف بِنَػْفٍي  َوسَبَػاـٍ ُحػلَِّيا

 أَْو  َصاغِبًا   فَػْهَو  ِلَذْيِن  َصاِلحُ  َكلَػْم يَػُقْم َأَحٌد  االم َصاِلحُ 
يُء   ِفيِو  الَعَمبلَ  أَْو َكاَف اَنِقًصا  فََأْعرِْبُو َعَلى  َحَسِب  َما هبَِ
 َعَبدتُّ ِإالم هللَا  فَاِطػَر السمػَما َكَما  َىَدى ِإالم  ؿُبَممٌد َوَما
 ِإالم  أبَِضْبََد    َشِفْيِع     الَبَشرِ  َوَىْل يَػُلوُذ  الَعْبُد يَػْوـَ اغَبْشرِ 

 َسَواٌء َأْف هُبَرم اَل ِسَوى ُسَوى َوُحْكُم  َما اْستَػثْػنَػْتُو  َغَُت  َوِسَوى
َتُو  ُمْعَتِقَدا َواْنِصْب أَوِاْجُرْر َما حِبَاَشا  َوَعد  َخبَل   َقِد    اْستَػثْػنَػيػْ
 َوَحاَلِة  اعبَرِّ   هِبَا     اغبَْرِفيموْ  يف َحػاَلِة النمْصِب هِبَػا الِفْعِليموْ 
ـَ الَقْوـُ َحاَشا  َجْعَفرَا  ٍر  َفِقْس ِلَكْيَما َتْظَفرَاَجْعفَ  أَوْ  تَػُقوُؿ قَػا

 

أي ىذا ابب بياف حقيقة االستثناء،االستثناء من اؼبنصوابت،  يعٌت اؼبستثٌت اؼبراد 
ابؼبستثٌت من اؼبنصوابت يف بعض أحوالو ليس مطلقا و إمبا يف بعض أحوالو = كما ىو 

 الشأف يف التمييز ألنو قد يكوف ؾبرورا إذف يف بعض أحوالو.
 

مصدر استثٌت يستثٍت استناءا ، استغفر يستغفر استغفارا إذف ىو مصدر و  ( الستثناءا) 
اؼبراد بو ىنا مصدر دبعٌت اسم مفعوؿ الذي ىو اؼبستثٌت ىذا الذي يراد ىنا يعٌت ما يقع بعد 
إف "  قاـ القـو إال زيدا "  زيدا ىو اؼبراد هبذا الباب إذف االستثناء مصدر وفرؽ بُت اؼبصدر 

  ما يقع اؼبصدر عليو و اؼبراد ىنا اؼبستثٌت.و بُت
 

يف اللغة مأخوذ من الثٍت وىو العطف ، و قولو " ثنيت اغببل أثنيو " إذا  (  االستثناء)  
عطفت بعضو على بعض ىذا ىو اؼبشهور و قيل من  " الصرؼ " ثنيت عن الشيء إذا 
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ا مشًتؾ بُت األصوليُت و صرفتو عنو و على اؼبشهور عند النحاة األصوليُت أف البحث ىن
 النحاة.

) اإلخراج إبال ( حقيقة االستثناء عندىم اإلخراج ) إبال أو إحدى أخواهتا ما لواله  
(لدخل يف الكبلـ السابق اإلخراج إبال أو إحدى أخواهتا ما لواله يعٌت لوال ىذا اإلخراج إبال 

 إال زيدا، إال زيدا " . لدخل يف الكبلـ السابق حقيقة ذلك أف يقاؿ قولك"  قاـ القـو
 

) إال ( أداة استثناء حرؼ استثناء و )زيدا ( مستثٌت و ) القـو (مستثٌت منو قاـ القـو إىل 
ىنا أثبتت القياـ ؼبدلوؿ اللفظ ِبميع آحاده فكل ما أو من يصدؽ عليو أنو من القـو ثبت 

ذ زبرجو، زبرجو دباذا؟ لو القياـ ، إذا أردت عدـ إثبات ىذا اؼبعٌت ألحد أفراد القـو حينئ
أبداة من أدوات االستثناء فتقوؿ " قاـ القـو إال " إذف إال ما بعد إال يثبت لو نقيض اغبكم 
السابق ماىو اغبكم السابق؟ القياـ ماىو نقيض القياـ؟ عدـ القياـ إذف قاـ القـو كل القـو 

لمستثٌت إبال يعٌت ما بعد قاموا إال أخرجت زيدا زيد مل يقم ، قاـ أـ ال؟مل يقم إذف )يثبت ل
إال نقيض اغبكم ؼبا قبلها( فالقياـ اثبت للقـو زيد من القـو لكنو مل يقم حينئذ أخرجتو إبال، 
لوال ىذا االستثناء بػ إال لدخل زيد يف القـو فثبت لو القياـ إذف اإلخراج إبال أو إحدى 

 أخواهتا ما لواله لدخل يف الكبلـ السابق قاؿ الناظم :
 

 َخبَل َعَدا َوَحاَشا ااِلْسِتثْػَنا َحَوى َوَغَُت َوِسَوى ُسَوًى َسَوا الم إِ 
 

ستة أدوات ذكر لك الناظم ستة أدوات و  ( إال  و غري و سوى خال عدا حاشا)  
ليس و ال " أدوات االستثناء شبانية ، الستة اليت ذكرىا الناظم رضبو هللا تعاىل و بقي عليو 

قـو ليس زيدا" "قاـ القـو ال يكوف زيدا  "استثناء حصل بليس و يعٌت ليس "قاـ ال "، يكون
حصل ببل يكوف إذف أدوات االستثناء ابالستقراء و التتبع شبانية  ، و ىي على النحو التايل 

 ألهنا أربعة أقساـ من حيث الفعلية و االظبية و اغبرفية.
 

ع يعٌت ال خبلؼ ، و األوؿ حرفاف : ونبا  " إال و حاشا "  إال ابتفاؽ  عند اعبمي
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 حاشا عند إماـ النحاة سيبويو .
( بو خبلؼ فعبلف و نبا  ليس)( ابتفاؽ و    ال يكونالقسم الثاين فعبلف ابتفاؽ: ) 

ؿبل خبلؼ ىل ىي فعل أـ حرؼ ؟! و الصحيح أهنا فعل   -ليس-ليس و الثاين ال يكوف، 
 (فعل ابتفاؽ. و ال يكون) 

و الفعلية يعٌت اترة مًتدداف ماىو نوع الًتدد فيهما؟ وبتمل بُت اغبرفية  الثالث : مًتدداف
يعٌت يف موضع كبكم عليو أبنو فعل و يف موضع آخر الستعماؿ آخر  -ال-أو وبتمل ؟ 

بطريق آخر كبكم عليو أبنو حرؼ ليس يف اؼبوضع نفسو )مًتدداف( يعٌت اترة أييت فعبل و 
عند غَت ( عدا)  عند اعبميع و ( خال) و نبا  اترة أييت حرفا مًتدداف بُت اغبرفية و الفعلية

 سيبويو.
 " بلغاهتا إذف ىذه أربعة أقساـ قاؿ الناظم: غري و سوىو نبا  "  الرابع : اظباف

ىذا الثالث الثاين و الثالث ،  (و غري و ِسوى)ىذه حرؼ قدمها ألهنا أـ الباب   (إال) 
بكسر السُت و  " ِسوى" بلث لغات ىذه لغتاف يف سوى إذف ذكر للثالث ث (ِسَوى ُسَوىً )

" بضم السُت و فتح الواو كُهدًى  وُسَوىً فتح الواو كرِضى و ىي اللغة الفصحى الشهَتة "
" ، سوى  ِسواء" ابؼبد يف األصل سواء كسماء و فيو لغة كِبناء "   و سواءمقصورة  ، "

اء " بكسر كرضى وُسَوًى كهدى و سواء ابؽبمزة كسماء بقي واحدة زدىا و ىي " ِسو 
خبل و عدا  (، خال عدا حاشا) السُت ذكرىا ابن مالك كبناء أربعة لغات بقي شيء واحد 

و حاشا االستثناء حوى على الشيء و استوىل عليو يعٌت االستثناء حوى ىذه األدوات لكل 
 واحد من ىذه األدوات أحكاـ من حيث االستثناء و النصب و غَت ذلك.

 
ـُ مَتم وَ   َفَما أََتى ِمْن بَػْعِد ِإالم يُػْنَصبُ  ْىَو ُموَجبُ ِإَذا الَكبَل

ـَ الَقوـُ ِإالم َعْمَرا  ين النماُس    ِإالم َبْكرَاَوَقْد َأاتَ  تَػُقػوُؿ قَا
 

 لو ثبلث حاالت: -إال  -ىذا ما يتعلق  )إبال ( قلنا بدأ هبا ؛ ألهنا أـ الباب اؼبستثٌت بػ 
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 األوىل  :وجوب النصب .
 ، على اػببلؼ .   أو مرجوحا: جوازه يعٌت ال هبب سواء كاف راجحا و الثانية 

الثالث : أف يكوف على حسب العوامل ثبلث حاالت األوىل ما ىي؟ وجوب النصب 
يعٌت ال هبوز غَته الثاين جواز النصب يعٌت هبوز غَته وىو االتباع كما سيأيت  ، الثالث 

 م ليست زايدة كلها نظمها الناظم.حبسب العوامل  بدأ ابغبالة كلها نظمها الناظ
     قاؿ: األوىل اغبالة

 منو اؼبستثٌت يعٌت منو اؼبستثٌت يذكر أف االستثناء ابب يف ىنا الكبلـ سباـ(  َت   الَكاَلمُ  ِإَذا )

 يعٌت ؟  اتـ الكبلـ ىنا قيل فإذا - اتما  -بكونو الكبلـ وصف ذكر إذا يذكر قد و وبذؼ قد

 إال. قبل ما منو؟ اؼبستثٌت ىو ما مذكورا " منو ثٌتاؼبست " أف منو تفهم
 نصب الذي ىو ، العامل ىذا  )قاـ( "  زيدا إال القـو قاـ " عندان " زيدا إال القـو قاـ  "

 أبي شيء أبي أخرجناه زيد منو أخرجنا الذي منو مستثٌت يسمى و فاعل ىذا " القـو " زيدا

 ما يكوف اؼبستثٌت إذف (مستثٌت زيدا ) استثناء أداة أو استثناء حرؼ إال إذف " إال " بػ واسطة

 اؼبستثٌت بُت متوسطة تكوف االستثناء أداة و إال قبل ما يكوف منو اؼبخرج منو اؼبستثٌت و إال بعد

 رضبو مالك البن خبلؼ ، معا ابؼبستثٌت و منو اؼبستثٌت يف عمل الذي ىو ( قاـ ) منو اؼبستثٌت و

 : قاؿ حيث تعاىل هللا
 ........ إال  ستثنتِ ا ما

 أف أما ، إشكاؿ فبل إال بواسطة قيل إف و ابلفعل أنو : الصحيح و نصبت اليت ىي إال يعٌت

 نظر. ؿبل ىذا فحسب إبال الناصب يكوف
كبلـ اتـ موجب يعٌت  :مل   (و ىو موجب)ىذا الشرط األوؿ  (،ِإَذا الَكاَلُم َت  )إذف  

 يتقدـ عليو نفي و ال شبهو .
د بشبو النفي ىنا ىو : النهي و االستفهاـ  ، إذف ىذاف شرطاف، األوؿ : سباـ و اؼبرا 

الكبلـ و الثاين : أف يكوف موجبا يعٌت مثبتا غَت منفي فرؽ بُت أف تقوؿ " قاـ القـو " و 
بُت " ما قاـ القـو "  اؼبراد األوؿ أـ الثاين األوؿ قاـ القـو مل يتقدـ عليو حرؼ نفي و ال 

 شبو النفي.
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على  -إال  –( ىذا الشرط الثالث أف يكوف االستثناء حبرؼ َفَما أََتى ِمْن بَ ْعِد ِإال  ) 
قاؿ -اؼبستثٌت  -جهة اػبصوص فما أتى من بعد إال ما ىو الذي أتى من بعد إال ؟ 

فما اسم موصوؿ ، دبعٌت الذي يعٌت  " االسم الذي أتى من بعد إال ينصب"  أو  (يُنصبُ )
ٌت الذي أتى من بعد إال على جهة اػبصوص ينصب وجواب ، قيِّْدُه ؛ فما أتى أي اؼبستث

          " ىذا فعل إخضاع ال يدؿ على الوجوب و لكن مراد الناظم ىنا الوجوب  يُنصبألف"  
 أي وجواب مىت إذا اجتمعت فيو ىذه الشروط الثبلثة ما ىي؟(  ينصب) 

 

وبذؼ أف يكوف موجبا أف يكوف أف يكوف الكبلـ اتما يعٌت ذكر اؼبستثٌت منو مل 
(  تقول قام القوم إال عمرااالستثناء إبال حينئذ وجب النصب ىنا و ال هبوز االتباع البتة ) 

منصوب على االستثناء و  "عمرا"حرؼ استثناء   "إال"فاعل " القوم" فعل ماض "  قام" 
ي أو شبهو إذف الكبلـ ىنا القـو اؼبستثٌت منو مذكور إذف الكبلـ اتـ قاـ مل يتقدـ عليو نف

موجب األداة ىي حرؼ إال إذف يتعُت أف يقاؿ إال عمرا و ال هبوز إال عمر ىنا واجب 
 النصب لوجود ىذه الشروط الثبلثة .

 

( و قد أاتين الناس)ىذا مثاؿ آخر أتكيد على ما سبق  ( و قد أاتين الناس إال بكًرا) 
فعل  (أتى)ف ال ؿبل لو من اإلعراب حرؼ ربقيق مبٍت على السكو )قد(  أتى فعل ماضي و

إال بكرا فاعل )( و الناسماضي مبٍت على الفتح اؼبقدر و النوف للوقاية و ايء مفعوؿ بو )
منصوب على استثناء حكم النصب الوجوب ألنو كبلـ اتـ قد ( بكراحرؼ استثناء و ) (إال

إذف و استثناء إبال إذف  أاتين مل يتقدمو نفي و ال شبهو الناس ىو اؼبستثٌت منو و ىو مذكور
بكرا هبب نصبو اغباؿ الثاين أف يكوف اتما و إبال لكن يفقد شرط واحد وىو اإلهباب إذا 

 الكبلـ مت ،مت ىو اغباؿ موجب جاء نقيضو وىو أف يكوف منفيا و لذلك قاؿ:
 فَأَْبِدَؿ اْو اِبلنمْصِب ِجيْء ُمْستَػْثِنَيا َوِإْف بِنَػْفٍي َوسَبَػاـٍ ُحػلَِّيا

 اغِبًا فَػْهَو ِلَذْيِن َصاِلحُ أَْو صَ  ػْم يَػُقْم َأَحٌد االم َصاِلحُ َكلَ 
 

إذف اغبالة الثانية  )جواز الوجهُت ( و نبا النصب و اإلبداؿ ، و قد قلنا فيما سبق 
أو هني أو  ( و إن بنفي) جواز خبلِؼ النصب ، يعٌت عدـ النصب مع جواز النصب يعٌت 
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النفي لوضوحو بنفي يعٌت تقدـ اعبملة نفي حينئذ ليست اعبملة استفهاـ و إمبا نص على 
مثبتة ليست موجبة بل ىي منفية إذف فقد شرطا من الشروط الثبلثة،الشرطاف الباقياف كما 
 نبا يعٌت سباـ مع إال سباـ يعٌت أف يذكر اؼبستثٌت منو مع إال يعٌت تكوف أداة االستثناء ىي إال.

 

(  حليَ يعٌت مت الكبلـ و ذلك بذكر اؼبستثٌت منو حليا يعٌت )   (ٍم ُح لَِّياَوِإْن بِنَ ْفٍي َوََتَ ا)
" ىذا مغَت  حليا الكبلـ ابؼبذكورين بنفي و سباـ حلي األلف ىذه انئبة عن الفاعل ألف  "

الصيغة و األلف ىذه انئبة عن الفاعل ترجع إىل ماذا؟ إىل النفي و التماـ و ىو التماـ  ، 
أصلها فأبدؿ  (فَأَْبِدَل أْو اِبلن ْصبِ )ألبسها حليا أو وصفها و نعتها،   يقاؿ حبلىا ربلية

إبسكاف البلـ ، ألنو فعل أمر مبٍت على السكوف = لكن ؼبا خففت أو إبسقاط اؽبمزة و ال 
بفتح اؽبمزة إذف  -أو  -تسقط اؽبمزة إال إذا سكنْت ، و إلقاء حركتها إىل ما قبلها / 

حة ىذه من أين جاءت ىي فتحة اؽبمزة ؼبا أريد زبفيفها أو نبزهتا نبزة قطع الفت( فَأَْبِدَل أوْ )
إذف ال تسقط و إمبا سقطت ىنا لضرورة الوزف و ؼبا أراد ذلك حينئذ بدؿ من أف يقاؿ 
التخلص من التقاء الساكنُت قد يقاؿ حينئذ = نقوؿ ىذه الفتحة ألقيت عن اؽبمزة اليت  

 حبذفها. كانت على اؽبمزة و أريد زبفيفها
 فبا -بدال إما- بو إيت اؼبستثٌت مستثنيا جيء يعٌت (،ُمْستَ ْثِنَيا ِجيءْ  اِبلن ْصبِ  اوْ  فَأَْبِدلَ ) 

 بقولو ىنا الشاىد و ابلنصب الثاين النوع و مرفوعا يكوف قد و منصواب يكوف قد حينئذ و قبلو

 اال   َأَحدٌ  يَ ُقمْ  َكلَ مْ ) اىن الناظم مثل كما قلت إذا يتعُت مل و النصب جاز يعٌت - ابلنصب –

 ما " واجب " صاغبا إال القـو "قاـ واجب؟ صاغبا إال القـو قاـ صاغبا إال القـو قاـ ما (،َصاِلحُ 

 كاؼبثاؿ االستثناء على النصب األوؿ الوجو "وجهاف صاغبا " يف هبوز " صاغبا إال القـو قاـ

 بدال يكوف أف هبوز و مستثٌت أنو على نصبابل صاغبا "، صاغبا إال القـو قاـ ما " بو اؼبنطوؽ

  صاحل إال القـو قاـ ما ابلرفع إذف القـو قاـ ما " قاـ " مرفوع ىنا منو اؼبستثٌت و منو اؼبستثٌت من

 َوََتَ امٍ  بِنَ ْفيٍ  َوِإنْ ) منفيا لكونو ؼباذا؟ الوجهاف فيو فجاز كل من بعض بدؿ أنو "على

 البعض بدؿ البدؿ؟ أنواع أي من يكوف حينئذ حكمها فيأخذ لهاقب فبا إال بعد ما فأبدؿ(،ُح لَِّيا

 لساف يف الشهَت لكن ينصب أف اؼبستثٌت يف األصل ألف األصل على ابلنصب أو ، الكل من
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 أف على نصوا لذلك و أكثر اإلتباع أف -إال مع سباـ -، النفي وىو اؼبقاـ ىذا مثل يف ، العرب

 -أو-( اِبلن ْصبِ  اوْ  فَأَْبِدلَ )  السماع لكثرة ؼباذا؟ ـاؼبقا ىذا يف النصب من أجود اإلتباع
 هبوز صاحلٌ  إال تقوؿ أف لك و صاغبا إال القـو قاـ ما تقوؿ أف إما ـبَت أنت يعٌت للتخيَت

 الكثَت ألنو ابلرفع صاحلٌ  إال تقوؿ أف األجود لكن تبلـ ال بذاؾ أو هبذا نطقت سواء الوجهاف

 العرب. لساف يف
 

يعٌت ايت ابالستثناء بعد إال إما ابلبدؿ أو  (،اْو اِبلن ْصِب ِجيْء ُمْستَ ْثِنَيا فَأَْبِدلَ ) 
ىو اؼبستثٌت منو وىو مذكور حينئذ الكبلـ= يكوف  -أحد-، )مل يقم أحد(ابلنصب كقولك 

أو صاغبا يعٌت قل  صاحلاتما وىو منفي ؛ ألنو ُسبق بلم و ىي حرؼ نفي إال أداة استثناء 
أي اؼبستثٌت  ِلَذْيِن أي النصب و البدلية َصاِلُح ، صاحل األوؿ ماىو؟ كػ  (وفه)ىذا أو ذاؾ 

فهو ِلَذْيِن )صاحل ما الفرؽ بينهما؟ (  مل يقم أحد إال صاحل أو صاْلا فهو ِلَذْيِن صاحل)
صاحل ىذا ليس بعلم و إمبا ىو وصف وصاحل األوؿ ىذا علم إال صاحل كلم يقم   (صاحل

 (.فَ ْهَو ِلَذْيِن َصاِلحُ )مثل إال زيد أو صاغبا ىذا علم  أحد إال صاحل ىذا علم
 

اغبالة الثالثة : أف يكوف حبسب موقعو من اإلعراب يعٌت حبسب العوامل الكبلـ يف 
( يعٌت أو كاف الكبلـ انقصا ؛ ألف الوصف ابلتماـ ، و النقص  أو كان انقصا)اؼبستثٌت إبال 

 . -منومل يذكر اؼبستثٌت -إمبا ىو للكبلـ يعٌت 
 إف ذكر اؼبستثٌت منو يف اللفظ فالكبلـ اتـ 
 إف حذؼ اؼبستثٌت منو فالكبلـ انقص  
و حينئذ ال يكوف إال منفيا إذا كاف غَت  -انقصا-أي الكبلـ  -كاف -للتنويو  -أو -

اتـ مل يذكر فيو اؼبستثٌت منو حينئذ ال يكوف إال منفيا ؛ ألف اإلثبات اؼبتعذر " ما ضربت إال 
ذا نقص  "ما ضربت إال زيدا " ما حرؼ نفي ضربت فعل و فاعل إال أداة استثناء زيدا " ى

حرؼ استثناء ملغاة زيدا مفعوؿ بو ليس مستثٌت إمبا مستثٌت من جهة اؼبعٌت أما إعرااب فبل 
نقوؿ إال أداة استثناء ملغاة يعٌت ال أثر ؽبا "  زيدا "نقوؿ ىذا مفعوؿ بو و ال نعربو على أنو 

 االستثناء حينئذ نقوؿ أين اؼبستثٌت منو؟ منصوب على 
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مل يذكر يف الكبلـ ما ضربت أحدا إال زيدا ىذا األصل لكنو يف اؼبعٌت ، ىذا الكبلـ  -
هبذا الًتكيب قالوا ال وجود لو إال منفي ؛ ألنو لو جاء مثبتا ، لفسد اؼبعٌت لو قلَت " ضربُت 

فبكن؟ ال يبكن إذف -رض إال زيدا ضربت كل الناس الذين على وجو األ -إال زيدا "  يعٌت 
رأيت إال زيدا يعٌت رأيت كل الناس  -ما رأيت إال زيدا-ضربت كل الناس نقوؿ ما يبكن ، 

حبذؼ مستثٌت منو ال يكوف إال منفيا لتعذر اإلهباب -النقص -،  إذف  ىذا متعذرإال زيدا 
 يف صدقو / إف كاف كاذاب ىذا شيء آخر .اؼبراد بو الصدؽ.

(على حسب ما هبيء فيو العمل يعٌت على  فأعربو ( حينئذ ) انقصا أو كان)  -
          حسب العوامل فإف ركب مع عامل يقتضي الرفع رفع على أنو فاعل " ما قاـ إال زيد"

) ما (حرؼ نفي ) قاـ (فعل ماضي إال أداة استثناء ملغاة ) زيد ( فاعل ، ما رأيت إال زيدا 
فأعربو على حسب إال بزيد أعدت اغبرؼ بعد إال إذف    ) )  زيدا ( مفعوؿ بو ما مررت 

فأعربو يعٌت يعطى ما يستحقو لو مل توجد إال كأف إال ملغاة و لذلك   ( ما جييء فيو العمال
 ( فيو فأعربو على حسب ما َيت) نعرب إال أبهنا أداة استثناء ملغاة يعٌت ال عمل ؽبا البتة 

األلف ىذا لئلطبلؽ و ىذا يسمى استثناء  ( العمال)إال  يعٌت يف اؼبستثٌت أو يف الذي بعد 
 مفرغا من التفرغ يعٌت ما قبل إال تفرغ للعمل فيما بعد إال.

 َعَبدتُّ ِإالم هللَا  فَاِطَر السمَما َكَما  َىَدى   ِإالم   ؿُبَممٌد  َوَما
 َشِفْيِع  الَبَشرِ أبَِضْبََد   ِإالم    َوَىْل يَػُلوُذ   الَعْبُد يَػْوـَ  اغَبْشرِ 
 َسَواٌء َأْف هُبَرم اَل ِسَوى ُسَوى َوُحْكُم َما اْستَػثْػنَػْتُو َغَُت َوِسَوى
َتُو  ُمْعَتِقَداَخبَل قَػػِد  اْستَػثْػنػَ  َواْنِصْب أَوِاْجُرْر َما حِبَاَشاَوَعَدا  يػْ

 
دمحم   (ىدى)أداة استثناء ملغاة دمحم  ()إال(فعل ماض  ىدى) كقولك ما نفي ( كما) 

و ما ) يعٌت ابتدأ دمحم فاعل ىدى أين إال؟ نقوؿ ال أثر ؽبا البتة فهي ملغاة كأهنا مل تكن 
وما نفي عبدت فعل و فاعل إال هللا يعٌت عبدت هللا هللا ىذا مفعوؿ بو و إال أداة  (  عبدت

ىذا نعت للفظ اعببللة و ىو مضاؼ السماء مضاؼ إليو إذف ىذا ( فاطر) استثناء ملغاة 
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 ىو النوع الثالث من حاالت اؼبستثٌت إبال .
اغبالة األوىل : وجوب النصب و ذلك إذا اجتمع الشروط الثبلثة السابقة سباـ الكبلـ أف 

 يكوف موجبا أف يكوف االستثناء إبال وجب النصب .
اغباؿ الثانية : جواز النصب مع جواز غَته و ىو البدلية و ىذا فيما إذا كاف الكبلـ اتما 

 و اغبالة الثالثة الذي ىو االستثناء اؼبفرؽ. كذلك بػ إال ،منفي و االستثناء   لكنو
 الَبَشرِ  َشِفْيعِ  أبَِضْبَدَ  ِإالم  اغَبْشرِ  يَػْوـَ  الَعْبدُ  يَػُلوذُ  َوَىلْ 

 

 (وىل)و ىو االستفهاـ أو النهي  ( و إن بنفي أو شبهو)ىذا مثاؿ ألي شيء؟ قلنا  
ىذا فعل مضارع من الذ  (يلوذ)ال ؿبل لو من اإلعراب حرؼ استفهاـ مبٍت على السكوف 

لتجرده عن  .يلوذ فعل مضارع مرفوعقاؿ يعٌت أييت على يفُعلبو عبأ إليو و عاذ بو و اببو 
ىل يلوذ العبد  فاعل  يلوذ مرفوع  ( العبد) الناصب اعباـز و رفعو ضمة ظاىرة على آخره 

ظرؼ منصوب على الظرفية يف يـو إذف  ( يوم اْلشر)بو و رفعو ضمة ظاىرة على آخره 
 (اْلشر)و ىو مضاؼ و  (يلوذ)على معٌت يف يـو منصوب على الظرفية متعلق بقولو 

حرؼ استثناء مبٍت على  (إال)مضاؼ إليو ؾبرور ابؼبضاؼ و جره كسرة ظاىرة على آخره 
الباء  (ِبمحد)أداة استثناء   إال(( )ِبمحد شفيع البشر)السكوف ال ؿبل لو من اإلعراب 

اسم ؾبرور ابلباء و جره الفتحة نيابة عن الكسرة ؼباذا؟ ألنو فبنوع من  (أمحد)حرؼ جر و 
نعت ألضبد و نعت اجملرور ؾبرور وجره   (شفيع)الصرؼ و اؼبانع لو وزف الفعل  و العلمية 

مضاؼ و البشر مضاؼ إليو ؾبرور ابؼبضاؼ وجره كسرة  (شفيع) كسرة ظاىرة على آخره
 آخره و ىنا أين الشاىد ىل اؼبستثٌت منو مذكور؟ ظاىرة على 

 

 أين ىو؟ 
 

أي عبد؟ ما ىو مذكور ما ىو التقدير؟ ىل يلوذ أحد العبد؟   (ىل يلوذ العبد)  حدِّدوا
ىنا للجنس ، ىل يلوذ العبيد يـو اغبشر إال أبضبد؟ نبلحظ ىنا -أؿ-كيف أييت ىذا؟ 

 . استثناء مفرؽ و ىل يلوذ العبد أبحد إال أبضبدا
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 ُسَوى َسَواٌء َأْف هُبَرم اَل ِسَوى َوُحْكُم َما اْستَػثْػنَػْتُو َغَُت َوِسَوى
 

(  قلنا أدوات االستثناء شبانية أـ الباب إال إاليعٌت ماعدا )( بغري وسوىىذا االستثناء )
( ما ىبفض دائما ٔماعدا إال حينئذ فيو تفصيل أدوات االستثناء ثبلثة أقساـ غَت إال : )

اؼبستثٌت ال يكوف إال ؾبرورا الثاين ما ىبفض اترة و ينصب أخرى الثالث و ىذا يبكن يعٌت 
 أف يكوف متفرًعا عن الثاين .

 ما ينصب دائما وىو  " ما عدا و ما خبل " 
 و ما ىبفض اترة و ينصب أخرى " عدا و خبل و حاشا " 
لو من اؼبنصوابت ما ىبفض دائما " غَت و سوى  "و لذلك قلنا اؼبستثٌت يف بعض أحوا 

 ليس دائما و إمبا يف بعض األحواؿ 

( ما الذي هبر  جُيَر ا حكمو َأنْ (   ُسَوى َسَواٌء  )َوُحْكُم َما اْستَ ثْ نَ ْتُو َغرُي َوِسَوى) 
اؼبستثٌت إذف انئب الفاعل يعود إىل اؼبستثٌت هبر دباذا؟ إبضافة غَت و سوى إليو ال سوى يعٌت 

ؾبرورا ، كما إال ثٌت بغَت و سوى إال ؾبرورا ، ال غَت يعٌت ال يكوف ال غَت إذف ال يكوف اؼبست
أف اؼبستثٌت إبال بعد سباـ الكبلـ اؼبوجب ال يكوف إال منصواب ؛ كذلك االستثناء " بغَت و 
سوى "ال يكوف إال ـبفوضا نقوؿ " قاـ القـو غَت زيد " أين اؼبستثٌت منو؟ القـو أين اؼبستثٌت 

              مبلزمٌة ، لئلضافة  / إذف–و غَت -و ؼباذا؟ ألنو مضاؼ إليو  " زيد " ـبفوض خفضت
مضاؼ إليو غَت حركتها كيف تنطق هبا؟ تعطي غَت و اؼبثاؿ ال  ( زيد) مضاؼ و ( غري) 

اغبركة اليت أعطيتها اؼبستثٌت  (غري)يكوف إال بغَت ألف السؤاؿ ال يظهر عليو اإلعراب تعطي 
 بعد إال .

بعد سباـ الكبلـ اؼبوجب  = حينئذ تنصب غَته ، و إذا  -نصب بعد إال فما وجب ال 
جاز الوجهاف جوزتو يف " غَت " و إذا تعُت اإلعراب حبسب العوامل كذلك يف غَت حينئذ =  
تقوؿ ماذا؟  ) قاـ القـو غََت ( ابلنصب) غَت زيد( ، زيد انتهينا منو ؾبرور ألنو مضاؼ إليو 

ـو غَت زيد  (ىنا يتعُت النصب ؼباذا؟ ألنك تعطي حق غَت حركة الكبلـ يف غَت ) قاـ الق
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اؼبستثٌت بعد إال فيما إذا كانت كبلما اتما موجبا  " قاـ القـو إال زيدا " وجب النصب لزيد  
" قاـ القـو إال زيدا " وجب النصب لزيٍد/ إذف " قاـ القـو " كبلـ اتـ موجب " غََت "  

 ابلنصب وواجب النصب ؼباذا؟

 ف اؼبستثٌت بعد إال يف كبلـ اتـ موجب هبب نصبو .أل 

 واضح ؟ 

" ما قاـ القـو غَُت زيد " و غََت زيد " هبوز فيو الوجهاف إذف غَت زيد على البدلية و غَت  
قيل على اغباؿ فيو قوالف إذف  " غَت " حركة الراء من أين على االستثناء و زيد ابلنصب 

 إف كاف واجب النصب حينئذ تعُت نصب غَت.أنيت هبا حركة اؼبستثٌت بعد إف ف

و إف جاز فيو اؼبستثٌت بعد إال الوجهاف فيما إذا كاف بعد كبلـ اتـ غَت موجب حينئذ  
جاز الوجهاف يف لفظ غَت" ما قاـ غَُت زيد" ما قاـ غََت زيد " يصح الوجهاف؟ حسب 

ما إذا قلت " ما قاـ إال العوامل إذف يتعُت الرفع  " ما قاـ غَت " فاعل ليس لو حاؿ أخرى ك
زيٌد " ابلرفع قوال واحدا ألنو فاعل "  ما قاـ غَت زيد "بضم غَت ألنو فاعل ما رأيت غَت زيد 

يستثٌت هبما  (غري و سوى)مفعوؿ بو " ما مررت بغَت زيد " ألنو اسم ؾبرور ابلباء إذف 
 حركة الراء و األلف ( يعٌتغري و سوى)اؼبضاؼ إليو ىو اؼبستثٌت فيكوف ؾبرورا و أما إعراب 

 " حركة اؼبستثٌت بعد إال أبحوالو الثبلث السابقة.غري و سوىإمبا يعطى "
 

َتُو ُمْعَتِقَدا َواْنِصْب أَِو اْجُرْر َما حِبَاَشا َوَعَدا       َخبَل َقِد اْستَػثْػنَػيػْ
 ْرِفيمْو               ا اغبَ َوَحاَلِة اعبَرِّ هبَِ  يف َحػاَلِة النمْصِب هِبَػا الِفْعِليمْو      

  

( ىذه هبوز النصب هبا و هبوز اػبفض يعٌت ما ىبفض اترة و  عدا و حاشا و خال) 
ينصب أخرى تقوؿ " قاـ القـو عدا زيًدا"  قاـ القـو عدا زيٍد "هبوز الوجهاف، لكن إذا 

و "  أفعاؿ ألف الفعل يف األصل ىو الذي ينصب  عدا و خال و حاشانصبت نويت " أف 
"حروؼ جر و الذي هبر ىو   عدا و خال و حاشاإذا خفضت حينئذ نويت أبف ىذه "  
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الذي  (ما)يعٌت جره  (اجرر)للتنوية  (أو)على اؼبفعولية ،  (وانصب)حرؼ اعبر إذف 
ىذا الثالث،قد استثنيتو أي اؼبستثٌت حاؿ  ( خال)ىذا الثاين و ( عدا) ىذا األوؿ و  (حباشا)

ىذا متعلق ابلنصب الفعلية  (ِبا) حالة النصب هبذه اؼبذكورات بقلبك يف( معتقدا)كونك 
هبذه األفعاؿ اغبرفية تعتقد أهنا  ِبا()إذا نصبت فهي أفعاؿ و حالة اعبر يعٌت يف حالة اعبر 

حروؼ " قاـ القـو "فعل و فاعل "عدا " فعل ماض مبٍت على الفتح اؼبقدر ، و الفاعل 
لى بعض اؼبفهـو فبا سبق زيدا مفعوؿ بو " قاـ القـو ضمَت مستًت وجواب تقديره ىو يعود ع
" حرؼ جر مبٍت على السكوف ال ؿبل لو من عداعدا زيد " قاـ القـو فعل و فاعل " 

اإلعراب "زيد" اسم ؾبرور بعدا و جره كسرة ظاىرة على آخره إذف االستثناء بعدا و خبل و 
إخراجا فيو وجهاف إف نصبت هبا ما حاشا فيو وجهاف إما االستثناء من جهة اؼبعٌت ألف فيو 

بعدىا فهي أفعاؿ و إف جررت ما بعدىا فهيب حروؼ و يف كبل اغبالُت حصل اإلخراج هبا 
 ألف االستثناء ىو اإلخراج.

 
ـَ الَقْوـُ َحاَشا َجْعَفرَا  أَْو َجْعَفٍر َفِقْس ِلَكْيَما َتْظَفرَا تَػُقوُؿ قَػا

 

" فعل ماض مبٍت على  حاشاو فاعل "  " فعل قام القوم)تقوؿ( مثاؿ حاشا "  
السكوف ال ؿبل لو من اإلعراب والفاعل ضمَت مستًت وجواب تقديره ىو يعود على البعض 

حاشا جعفر أو ابلتنوين  " جعفر" "  ابلنصب مفعوؿ بو حباشا أو جعفرااؼبفهـو ؼبا قبلو و " 
إمبا  فقس()ه حاشا حرؼ جر و جعفر اسم ؾبرور حباشا و جره كسرة ظاىرة على آخر 

" ما "  ( لكيما تظفرا) النحو قياس يتبع ، قس إذف أمرؾ الناظم أبف تقيس على ما ذكر 
(األلف  جعفرازائدة و كي ىنا سبقتها البلـ حينئذ تظفرا األلف ىذه لئلطبلؽ و ) 

فعل مضارع  (تظفراللفتحة )لئلطبلؽ جعفرا انئب عن التنوين ليس إطبلؽ تظفرا ىذه مّدٌة 
اذا؟ فيو أقواؿ لكيما تظفرا، تظفرا فعل مضارع منصوب أكمل الفراغ ... بػ كْي ؼبا منصوب دب

قلنا بكي ؼبا مل تكن أف مضمرة؟ ألف كي ىنا مصدرية و ضابطها ) ىي اليت يسبقها البلـ 
" قد يتعُت هبما النصب إذا  عدا و خال( "   عدا و حاشا و خاللفظا أو تطبيقا ( إذف  )
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ا " ما "  يعٌت إذا قلت " قاـ القـو ماعدا زيدا " تعُت النصب ىنا سبقت كل واحد منهم
ؼباذا؟ ألف ما ىذه مصدرية و " ما " اؼبصدرية ال تدخل إال على األفعاؿ ،  إذف تعُت أف 
تكوف " عدا " فعبل  و إذا كانت عدا فعبل حينئٍذ وجب النصب هبا إذف " قاـ القـو ماعدا 

  يف لغة ضعيفة أشار إليها ابن مالك :زيدا "  و ال يصح ماعدا زيد إال
 واقبراٌر قد يرد ....

حينئذ يتعُت  (خال)أو  ( عدا) لكن اؼبشهور يف فصيح الكبلـ أنو إذا سبقت " ما " 
النصب هبما ؼباذا؟ ألهنا يف ىذه اغبالة صارت أفعاال إذف هبوز الوجهاف النصب و اػبفض 

نصينا على عدا و خبل دوف حاشا ألف حاشا ال يف عدا و خبل ما مل يتقدمهما ما اؼبصدرية و 
 تصحبها كما قاؿ ابن مالك :

 وال تصحبهما ......
يعٌت ال تتقدـ عليها  ما اؼبصدرية و قد قيل بو و ىو ضعيف إذف ىذا ما يتعلق أبدوات  

 االستثناء.
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 ابب ال
 فْػَردتم الَ تَػْنِويٍن إَذا  أَ  ِمْن َغَِت  اِْنِصػْب ِببَل   ُمَنكمػرًا ُمتمِصبلَ 
 ُلُو  اَل َريْػَب يف الِكَتابِ َوِمثػْ  تَػُقػوُؿ اَل ِإيبَػاَف لِلُمْرتَػابِ 
ُب   التمْكَراُر َواإِلنْبَػاؿُ   اْنِفػَصاؿُ  ؽَبَا  ِإَذا  َما َوَقَع   َوهبَِ

 اَل خُبٌْل ِإَذا َما اْستُػْقرِيُشحٌّ َو  تَػُقوُؿ يف  اؼبِثَاِؿ اَل يف َعْمرِو
 ا  َوَأْف َتُكوَف  ُمْهَمَلوْ ِإْعَماؽبَُ  اَز  ِإْف َتَكرمَرْت ُمتمِصَلوْ َوَجػ

 فَاقْػَببلَ   ِبَرْفعٍ   أَيْتِ   َوَمنْ  ِندم  الَ   وَ  ِلَربَِّنا  ِضدم  الَ   تَػُقػوؿُ 
 

يعٌت " ال " النافية للجنس و اؼبراد ببل النافية ىنا الباب يف األظباء اؼبنصوبة و ال ىذه 
 إف .تعمل عمل 

 لِلَػا ..... عمل إف اجعل 
 و ماىو عمل إف؟ 

  نصب االسم و رفع اػبرب ، إذف من الذي يدخل معنا ىنا ؟ 
؛  ألنو ىو  { ابب ال أي اسم ال} ) اسم ال (  ألف البحث يف اؼبنصوابت إذف   

        الذي من اؼبنصوابت ال خربىا ألف خرب ىنا ليس خربىا يعٌت ألف اػبرب يكوف مرفوعا 
أي انفية للجنس و عرفنا اعبنس فيما مضى أنو  ) ما ال يبنع تعقلو من وقوع  ( ابب ال)

الشركة فيو ( و لذلك ىو معٌت النكرة اعبنس ىو النكرة و لذلك تقوؿ  " ال رجل يف الدار  
" نفيت اعبنس ىنا يعٌت جنس الرجاؿ منفي كينونة ، ليس جنس الرجاؿ يعٌت ال يوجد رجل 

 نونة الرجاؿ أو الرجل يف البيت منفية ابب ال قاؿ الناظم:ال و إمبا كي
 ِمْن َغَِت تَػْنِويٍن إَذا أَفْػَردتم الَ  اِْنِصػْب بِػبَل ُمَنكمػًرا ُمتمِصبَل           
 َوِمثْػُلُو اَل َريْػَب يف الِكَتابِ  تَػُقػوُؿ اَل ِإيبَػاَف لِلُمْرتَػاِب            

(  ؿببل  " ال رجل  " رجل ىذا اسم ال مفرد  ، و انصبا  )( ؿببل أو لفظانصب)  
ىو مبٍت معها على الفتح كيف نقوؿ انصب ؟ لكننا نقوؿ" ال رجل "  رجل اسم ال مبٍت 



 

244 
 

م اآلجروميةالشرح املختصر على نظ  

 على الفتح يف ؿبل نصب  إذف النصب ىنا حصل ماذا؟ 
يف احملل ال يف اللفظ "  ال طالعا جببل "  ال طالب علم كسبلف "  ابب التفاؤؿ ال 

 الب علم .ط
إذف نقل ىنا حصل النصب ظاىرا ، إذف ) انصب ( ؿببل أو لفظا ، و حكم النصب 

يعٌت مل تكررىا قلت  " ال رجل يف الدار  (أفردت ال)يكوف واجبا  ( إذا أفردت ال) لقولو 
 " و إذا مل تفردىا إذا كررهتا  )ال رجل يف الدار و ال امرأة(.

فيجوز الوجهاف "  ال رجٌل يف الدار و ال امرأٌة إذا تكررت ال = جاز النصب و عدمو  
، هبوز الوجهاف مىت هبب  " إذا أفردت ال " يعٌت إذا مل تكررىا و إمبا  وابلبناء على الفتح" 

" ىي الناصبة بنفسها منكرا إذف ببل  ال ذكرهتا مرة واحدة إذف انصب وجواب ببل إذف" 
( أطلق  منكراا أف تكوف انفية للجنس ) النافية للجنس و ىذا ىو الشرط األوؿ يف إعماؽب

من أجل أف   -ىنا قولو منكرا فيطلق على االسم و اػبرب كبن نريد أف نلصق الشروط ابلنظم
إذف انصب وجواب ؼباذا وجواب؟ لقولو يف آخر البيت )إذا أفردت ال(  قيِّْده ببل النافية  -ربفظ

 للجنس ىذا الشرط األوؿ .
انىية ، تكوف زائدة ، تكوف دبعٌت ليس ،  و اؼبراد ىنا أف تكوف  ألفم " ال " تتنوع تكوف

انفية للجنس ىي اليت تعمل عمل إف منكرا أطلق الناظم حينئذ يشًتط يف إعماؿ ال أف 
أف يكوف اظبها نكرة و أف يكوف خربىا نكرة إذف معموالىا نكراتف  ( منكرا) يكوف اظبها 

يعٌت ال يفصل  (متصال)"ال تنصب يعٌت  ،  ال فإذا كاف معرفة حينئذ = نقوؿ ال تعمل "
ال غوؿ فيها، فصل بينهما )ال فيها غوؿ( بُت اظبها و بُت ال فاصل فإف فصل امتنع النصب 

 فوجب الرفع و التكرار  .
يعٌت تباشر النكرة ال مباشرة للنكرة أبف مل يفصل بينهما بينها و بُت اظبها  (متصال)

و ىذا (  من غري تنوين) ؾبرورا ولو ظرفا أو جرا أو ؾبرورا ، فاصل  ، و لو ظرفا أو جارا و 
 إمبا يكوف يف ماذا؟ 

يعٌت  ( من غري تنوين) يف اؼبضاؼ ألنو ال ينوف تنصبو " ال طالب علم" دوف نصب 
و ىذا عندما يكوف يف اؼبضاؼ و مع التنوين يف الشبيو  (من غري تنوين)انصبو وجواب  
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يأيت و ىذا عندما يكوف مبنيا على ما ينصب بو  لو كاف معراب ابؼبضاؼ و أما اؼبفرد كما س
يعٌت (  إذا أفردت ال) ؛ ألنو ركب مع ال تركيب اػبمسة طبسة عشرعلى رأي اعبمهور ، 

اغبكم السابق انصب إىل آخره إذا أفردت ال يعٌت ال اؼبفردة و ىي اليت مل تتكرر إذف شروط 
 :  للجنس انفيةال 

 . للجنس فيةان تكوف أف  : أوال 
 اثنيا : أف يكوف معموالىا نكرتُت .

 اثلثا : اتصاؽبا ابظبها أف ال يفصل بينهما فاصل .
و من الفاصل / أف ال يتقدـ اػبرب عليها إذا تقدـ دبعٌت أنو فصل بُت ال و اظبها سواء  
كاف أبجنيب أو خبرب ال حينئذ نقوؿ مطلقا ال ال تعمل إذا وجدت ىذه الشروط الثبلث أو 

 ألربعة  = حينئذ مع إفراد ال تعُت النصب )إذا أفردت ال( .ا
 و عليو : يقاؿ إذا استوفت الشروط حينئذ ال ىبلو اسم ال : 
 إما أف يكوف مضافا ،  أو شبيها ابؼبضاؼ ،  أو مفردا . 
إما أف يكوف مضافا مضاؼ و مضاؼ إليو يعٌت و إما أف يكوف شبيها ابؼبضاؼ ليس  

 و إمبا ىو شبيو بو و إما أف يكوف مفردا  .مضافا و مضاؼ إليو 
قلنا ؿببل أو لفظا ىذا  (انصب)فإف كاف مضافا أو شبيها بو ظهر النصب فيو إذف 

 تفسَت ؼبا ذكرانه.
 علم صاحب ال " ، مبنيا اظبها ليس مبنية ليست و ، النصب ظهر مضافا ال اسم كاف إف 

 " علم صاحب " اإلعراب من لو ؿبل ال السكوف على مبٍت حرؼ للجنس انفية ( ال ) " فبقوت
 ال اسم( علم صاحب )   التنكَت عن خرج ما نكرة فهو نكرة إىل أضيف إف و ، نكرة ال اسم

 ابلرفع فبقوت إليو ضاؼ علم و مضاؼ صاحبها آخرىا على ظاىرة فتحة نصبو و هبا منصوب

 اؼبضاؼ. ىو ىذا إذف فيو العاملة ىي و ال خرب
 شبيو لكنو دبضاؼ وليس ابؼبضاؼ الشبيوُ  ، كالسابق  ( مذموـٌ  جود صاحب )ال

 مثل بعده ؼبا ألضفتو التنوين حذؼ لو و بعده فيما عمل قد و منوف إنو حيث من ابؼبضاؼ

 ماذا؟
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 فيما عمل منوف ىو و فاعل اسم ىذا )طالعا( جببل طالعا و  ( مذموـٌ  جببل طالعا ال )

 = ال يف عمل ىذا نقوؿ حينئذ طالعا فيو العامل و بو مفعوؿ ( جببل ) جببل ىو ، طالعا بعده
 أشبو إذف  " جبل طالع ال " قلت ألضفتو التنوين حذفت لو معناه سباـ من شيء بو اتصل إذف

 . بعده ؼبا إضافتو و التنوين غبذؼ قابل ىو و منوان كونو حيث من اؼبضاؼ
 إما بعده فيما عِملَ  يعٌت  ، معناه سباـ من شيء بو اتصل ما = ابؼبضاؼ الشبيو ضابط إذف 

 ـبفوض أو " حاضر جببل طالعا ال " منصوب أو فبدوح" فعلو قبيحا "ال كقوؿ بو مرفوع

 ". عندان زيد من خَت ال "  بو يتعلق خبافض
 ىذا ، ابؼبضاؼ شبيها ؟ ماذا يسمى ىذا بعده فيما عمل و منوان ال اسم يكوف أف إذف 

 و منصوبُت يكوانف ابؼبضاؼ الشبيو و ؼبضاؼا إذف ظاىرا النصب يكوف و النصب حكمو
 بقي اؼبنوف ىو ابؼبضاؼ الشبيو و القاعدة على ينوف ال اؼبضاؼ أف إال ظاىرا يكوف النصب

  ماذا؟
 ابب يف اؼبفرد غَت و ،  اإلعراب ابب يف اؼبفرد غَت ىنا اؼبفرد و ، مفردا ال اسم يكوف أف

 . اػبرب و اؼببتدأ
 (  ابعبملة شبيو ال و صبلة يسل ما ) اؼبفرد ىناؾ قلنا 
 ( آخره إىل مثٌت ليس ما ) اإلعراب ابب يف اؼبفرد و
 ( ابؼبضاؼ شبيها ال و مضافا ليس ما ) اؼبفرد ىنا و 
 بقي بقي؟ ماذا إذف ابؼبضاؼ شبيها ليس و قدمناه لذلك و اؼبضاؼ عرفنا مضافا ليس ما 

 مفرد فهو أبنواعو  ، اعبمع فيو دخل و اؼبثٌت فيو ودخل  واحدة أو واحد على دؿ الذي اؼبفرد

  مفردا) كاف إف حكمو حينئذ = ( ابؼبضاؼ شبيها ال و مضاؼ ليس ألنو  ) الباب ىذا يف

 يبٌت مبنيا يكوف اؼبفرد ىنا و معرابف ابؼبضاؼ الشبيو و اؼبضاؼ معراب ليس و مبٍت إذف ( يػبٌت

 .  معراب كاف لو بو ينصب ما على ماذا؟ على
 على ىنا تبنيو إذف ابلفتحة دباذا؟ تنصب ابلنصب عربتو لو )رجل( " الدار يف رجل ال "

 رجلُت ال " ال ابب يف تبنيو إذف ابلياء تنصبو نصبتو لو رجبلف " الدار يف رجل ال " تقوؿ الفتح
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 ". الدار يف رجاؿ ال " إذف ابلفتحة نصبتو لو رجاؿ " الدار يف
 (تقوؿ  عليو يبٌت حينئذ عنها ينوب دبا أو لفتحةاب كاف سواء نصبا أعرب  ما كل )  ىكذا 

 لو بو يوصف ما على يبٌت فإنو مفردا كاف إف إذف = ىكذا و الياء على مبٍت الفتح على مبٍت

 رجاؿ ال " تقوؿ و " رجل ال " تقل الفتح على بٍت تكسَت صبع أو مفردا كاف فإف  ، معراب كاف

 كوف مع نصب ؿبل يف الفتح على مبٍت رجاؿ ال نصب ؿبل يف الفتح على مبٍت ال اسم رجل  "

 مثٌت كاف إف و األصل على ابلفتحة لنصب نصب لو منهما كل و تكسَت صبع رجاؿ و مفرد

 . الياء على يبٌت فإنو ، تصحيح صبع أو
 يف الياء على مبٍت ال اسم  )رجلُت( رجلُت( )ال " عندي مسلمُت ال " " ابلدار رجلُت ال "
 على مبٍت ال اسم مسلمُت مسلمُت ال تقل مثبل الغرب يف أو عندي" ُتمسلم ال " نصب ؿبل

  ؟ الياء على بٍت ؼبا نصب، ؿبل يف الياء
 على يبٌت السامل اؼبؤنث صبع  ) الفتحة عن نيابة ابلياء لنصب أعرب لو فيما نصب لو ألنو

 يبٌت قد و كسرال على يبٌت قوالف فيو يعٌت الفتح على يبٌت قد و الدار يف مسلمات ال الكسر

 مفردا أو (ٖ) ابؼبضاؼ شبيها أو (ٕ) مضافا يكوف أف إما (ٔ) ال اسم أحواؿ ىذه إذف ( الفتح

 ابؼبضاؼ شبيها ال و مضافا ليس ما ىو و اؼبفرد و معرابف منصوابف ابؼبضاؼ الشبيو و اؼبضاؼ

 الناظم: قاؿ معراب كاف لو عليو ينصب ما على ماذا؟ على يبٌت مبنيا يكوف ىذا
 اإلعراب من لو ؿبل ال السكوف على مبٍت للجنس انفية (ال) (،ِللُمْرتَ ابِ  ِإميَ انَ  الَ  تَ ُق ولُ )

 ال مع لًتكبو أوال بٍت ؼبا الفتح على بٍت ؼباذا نصب ؿبل يف الفتح على معها مبٍت ال اسم (إميان)
 ألنو الفتح لىع أو الفتحة على بٍت ؼبا اعبهور و سيبويو عند اؼبشهور ىذا عشر طبسة تركيب

 ابحملذوؼ متعلق ؾبرور و جار (للمراتب)ابلفتحة لنصب نصبا أعرب لو و اؼبقاـ ىذا يف مفرد

 يف الفتح عل معها مبٍت اظبها )ريب( للجنس انفية (ال) (الكتاب يف ريب ال) مثلو و ال اػبرب
  ال. خرب ؿبذوؼ متعلق ؾبرور و جار الكتاب يف نصب ؿبل

 اْنِفػَصاؿُ  َوَقعَ  َما ِإَذا ؽَبَا َواإِلنْبَػاؿُ  التمْكرَارُ  َوهبَِبُ 
 

ما العمل ؟ قاؿ    -بينهما فاصل  -" ابالسم أبف فصل   ال يعٌت إذا مل تتصل  "
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 ( ما ىو اإلنباؿ  ؟ يعٌت ترؾ إعماؽبا ال تعمل . وجب اإلمهال)
)  يعٌت تكرر ال حينئذ إذا قلت  (التكرار)ث وجب على رأي البعض النحاة = وجب 

ال فيها رجل و ال امرأة ( وجب التكرار يعٌت ال يصح أف تقوؿ  ) ال فيها رجل ( و تقف!!  
( اإلنباؿ اؼبراد بو الرفع عن  و جيب التكرار و اإلمهالال !  ال بد أف تكررىا مرة أخرى )

( يعٌت وجب تكرار ال مرة أخرى  التكراراالبتداء يعٌت يرفع لضعفها يف الفاصل و هبب  ) 
اي  ( إذا ما) ( يعٌت لبل  هلا)إشعارا إبلغائها  غَت اؼبربِّد وابِن كيساف ؛ت ىي اؼبفردة عند ليس

 ما بعد إذا زائدة. - -طالبا خذ فائدة  
 (بينها و بُت اظبها . ذا  ما وفع انفصالإ) 

أو دخلت على معرفة  ) ال دمحم زارين و ال بكر (  ال دمحم )دمحم( ىذا معرفة و األصل يف 
    النافية للجنس تدخل على النكرة إذف زبلف شرط  / فإذا زبلف شرط وجب التكرار ال 

 ) ال دمحم زارين و ال بكر ( وجب اإلعادة و وفيها خبلؼ.
( يعٌت عدـ إعماؽبا  ، و إذا مل تُعمل  تكرار ال و اإلمهالإذف و هبب التكرار  يعٌت  )  

 أي ، ِلبل) ؽبا ( أو نكرة ( رفع على االبتداء  " حينئذ رفع االسُم بعد سواء )كاف معرفة ال "
كبن نكرر  -تقوؿ يف اؼبثاؿ مثاؿ جزئي ينكر إليضاح القاعدة  ( إذا ما وقع انفصال )، 

 . -من أجل اغبفظ 
، يعٌت إذا ما طلب منو الضيافة أقرى و  (اَل يف َعْمِرو ُشح  َو اَل ُُبٌْل ِإَذا َما اْستُ ْقِري )

و األصل " ال شحم يف عمر و ال خبَل " ، قدمت اػبرب  ، وُفصل بُت "  استقرى طلب ضيافت
وجب اإلمهال ال و اظبها نكرة "  ال يف عمر " إذف ما دخلت على النكرة حينئذ        ) 

 ث قاؿ:  -ال يف عمر شحٌّ و ال خبلٌ  -(  و ال خبل كررهتا مرة أخرى  و تكرار ال
 ُمْهَمَلوْ  َتُكوفَ  َوَأفْ  ِإْعَماؽُبَا َلوْ ُمتمصِ  َتَكرمَرتْ  ِإفْ  َوَجػازَ 

 -!- االنفصاؿ مع التكرار السابق
 مىت  ( الدار يف رجل ال )  النصب هبب مىت قلنا  ( الدار يف رجل ال )  متصلة :  ىنا و 

 النصب؟ هبب
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 ال و الدار يف رجل ال قلت و اظبها و ال بُت تفصل مل ،  تكررىا مل إذا يعٌت ال أفردت إذا 
  حصل؟ ماذا ال اعبواب اظبها؟ و ال بُت فصل حصل ىل ىنا؟ صنعت ماذا امرأة

 إذف  ( ال أفردت إذا)  قولو يف ذكره الذي "  الثالث أو الرابع الشرط  " انتفى إذف كررهتا

 الشروط بقية مع االتصاؿ مع كررهتا أنك دبعٌت ال تفرد مل كونك ىو و الشرط ىذا انتقض ؼبا

 . اإلنباؿ جاز و اؿاإلعم جاز  حينئذ=
    ال إعماؿ و رجل النكرة يف األوىل ال إبعماؿ  ( امرأةَ  ال و الدار يف رجلَ  ال ) فتقوؿ 

  الدار يف رجل ال الدار يف يعٌت  " امرأةٌ  ال و الدار يف رجلٌ  ال ) تقوؿ أف لك هبوز و  ، الثانية

 . تداءابالب مرفوع مبتدأ رجل و ملغاة للجنس انفية ال مبتدأ  (رجل)
 - النفي سياؽ يف كونو ىنا ابلنكرة االبتداء سوغ الذي وٓ
 و مبتدأ ألصلها عادت اعبملة صارت إذف (خرب الدار يف ) مبتدأ ( )رجل  نفي تقدمو إذف 
 مرفوع مبتدأ ىذا امرأة( )و زائدة أو ملغاة )ال( و عطف حرؼ )واو( ( امرأة )ال و خرب

 . عليو سبق ما لداللة ؿبذوفا يكوف اػبرب و هآخر  على ظاىرة ضمة رفعو و ابالبتداء
     تكررت إن) متصلة كوهنا حاؿ  (متصلة)  ال ( تكررت إن) لغة يعٌت (  جاز و ) إذف 

 جاز فاعل ىذا إعماؽبا و ماضي فعل جاز (إعماؽبا جاز) ابظبها متصلة كوهنا حاؿ ( ال

 ِبَرْفعٍ  َيَْتِ  َوَمنْ  ِند    الَ   وَ  ِلَربَِّنا د  ضِ  الَ  ) اؼبثاؿ: يف )تقوؿ( مهملة تكوف أف و ال أي إعماؽبا

 ( فَاقْ َبالَ 
" )ند( ىذا نكرة و  و ال ند(ىذا نكرة و دخلت عليو ال ، وىو متصل هبا  "  ضد) 

 " الدخلت عليو"  
" ىذا اسم ال مبٍت معها على الفتح   ال ضدحينئذ = جاز اإلعماؿ و لذلك تقوؿ "  

 يف ؿبل نصب .
 ال"  ند اسم ال مبٍت معها على الفتح يف ؿبل نصب ،  و هبوز أف تقوؿ  "  ال ند و" 

"ابلرفع على أنو مبتدأ و خرب   و ال ند" خرب  "  و لربنا"  ابلرفع على أنو مبتدأ "  ضد  
 ؿبذوؼ .
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( األلف ىذه مبدلة عن نوف التوكيد  ال ضد  لربنا و ال ند  فاقبال --و من َيِت برفع )
 اػبفيفة .

 
إذف جاز = إف تكررت حاؿ كوهنا متصلة إعماؽبا ،  و أف تكوف مهملة  ، يعٌت ال  

تنصب و ال يُبٌت معها االسم اؼبفرد ، و إمبا هبوز فيها الوجهاف اإلعماؿ على األصل ،  و 
اإلنباؿ على أنو مبتدأ و هللا أعلم و صلى هللا و سلم على نبينا دمحم و على آلو و صحبو 

 أصبعُت .
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
اغبمد هلل رب العاؼبُت و الصبلة و السبلـ على نبينا دمحم و على آلو و صحبو أصبعُت أما 

 بعد:
 (ابب املنادى) 

 .{   ابب املنادى} قاؿ الناظم رضبو هللا تعاىل  : 
 

أي ىذا ابب بياف حقيقة اؼبنادى، منادى اسم مفعوؿ من نودي ينادى منادات، منادى 
النداء مأخوذ من النداء و ىو الطلب سواء كاف حبرؼ أو بغَته  طلب مطلقا سواء كاف  ىو

حبرؼ  أو "  اي زيد "  ىذا نداء " أدعو زيدا " ىذا نداء " أاندي زيدا " ىذا يسمى نداء 
 ليس خاصا ابغبرؼ و قد يكوف ابغبرؼ و ابلفعل .

 
ىو الطلب بػ اي أو إحدى  و اؼبنادى يف االصطبلح : أو النداء يف االصطبلح  ، :

 أخواهتا إذف النداء ىو الطلب مطلقا حبرؼ أو بغَته ىذا يف اؼبعٌت اللغوي.
 
 و أما يف اصطبلح النحاة /  أرادوا بو الطلب بػ اي أو إحدى أخواهتا إذف ىو خاص.  
 

ادى أما اؼبنادى :  فهو اؼبطلوب إقبالو مطلقا يعٌت سواء كاف ابللفظ أو ابإلشارة مثبل اؼبن
يف اغبقيقة ىو قسم من أقساـ اؼبفعوؿ بو  ؛ و لذلك ابن ىشاـ يف قطر الندى ؼبا ذكر 
اؼبفعوؿ بو قاؿ ) و منو اؼبنادى (  أي من اؼبفعوؿ بو اؼبنادى إذف ىو قسم من أقساـ اؼبنادى 
ألف  " اي زيد "  أصلها  " أدعو زيدا "  مثل أضرب زيدا إذف ىو مفعوؿ بو إذف اؼبنادى من 

 اـ اؼبفعوؿ بو الذي حذؼ عاملو وجواب وىو ىنا أدعو و انب عنو أحرؼ النداء . أقس
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َناَدى يف الَكبلَـِ أَيْيت         

ُ
 طَبَْسُة أَنْػَواٍع َلَدى النَُّحاةِ  ِإفم اؼب

ْفػَرُد الَعػَلُم ُثم النمِكَرْه        
ُ
ْشَتِهَرهْ أَْعٍِت هبَِ  اؼب

ُ
ْقُصوَدَة اؼب

َ
 ا اؼب

َُشبمُو ِبوِ  ثُػمم  َت ِضػدُّ َىػِذِه فَانْػَتِبِو    شُبم 
َضػاُؼ َواؼب

ُ
 اؼب

 يَػُنوُب َعْنُو اَي َذا الَفْهمِ أَْو َما  فَػاأَلوماَلِف اْبِنِهَما اِبلضممِّ     
ُر    رُ َوالبَ  تَػُقػوُؿ  اَي َشْيُخ َواَي زَُىيػْ  اِقي فَاْنِصػبَػنمُو اَل َغيػْ

 

 طبسة"  إف اسم اؼبنادى نصب و توكيد "حرؼ " إف (  أنواع مخسة املنادى  إن)    
 مرت اليت اؼبواضع كل حشٌو ،  ىي و الناظم هبا أييت ما أكثر وما إف و خرب ىذا أنواع " 

 خايل أما اؼبمكن و للمًتدد هبا يؤكد إمبا إف ألف حشو فهي التعاريف يف "" إف فيو معنا
 منزلة الذىن خايل نزؿ إذا إال ، عندىم وفاؽ ؿبل و قاعدة ىذه لو يؤكد ال ىذا الذىن
 اؼبمكن. أو اؼبًتدد

 

 تغنِت ) عن  اؼبؤكدات ( فل  ترددٍ  من و حكمٍ   - -مِن  الذىنِ  خايلَ  زباطب فإف 
) فإف زباطب خايل الذىن من حكم و من تردد فلتغنِت ( أي : لستغنِت ، عن  

 " . اؼبؤكدات ،  ىكذا قاؿ السيوطي يف " عقود اعبماف
 

اؼبراد بو  ( يف الكالميقع  املنادى) إذف ،   ( املنادى  يف الكالم) إذف "  إف  " حشو 
 اي زيد  " ىل ىو كبلـ ؟ "  زيد

 

اظباف " مبتدأ و خرب أو اسم و ، "   أقل ما يتألف منو الكبلـ اظباف أو اسم و فعل 
 فعل و "  اي زيد " ىذا قد قيل بو مذىب علي الفارسي .

 

كبلـ قد يتألف من حرؼ و اسم لكنو رد عليو و ىو أف العربة ابألصل ال ابلفرع أف ال 
إذ أصل اي زيد ، أدعو زيدا ، و أدعو زيدا ىذا مؤلف من فعل و اسم ، إذف العربة ابألصوؿ 

 أي عند النحاة.  ( يف الَكاَلِم َيَِْت مَخَْسُة أَنْ َواٍع َلَدى الن َحاةِ )  ال ابلفروع
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فْ 
ُ
ْقُصوَدةَ  هِبَا أَْعٍِت  النمِكَرهْ  ُثم  الَعػَلمُ  ػَردُ اؼب

َ
ْشَتِهَرهْ  اؼب

ُ
 اؼب

َُشبمُو ِبوِ  ثُػمم  شُبمَت ِضػدُّ َىػِذِه فَانْػَتِبوِ 
َضػاُؼ َواؼب

ُ
 اؼب

 
              و اؼبراد بو اؼبفرد العلم : ىنا ما ليس مضافا و ال شبيها بو  ( املفرد العلم) 

ىو أراد أف يعدد األنواع اػبمسة ث يبُت حكمها من حيث البناء و اإلعراب  ( مث النكرة) 
 إعرابو؟ اؼبفرد اؼبفرد ما 

إعراب اؼبفرد " بدؿ   (إن املنادى يف الكالم َيت مخسة أنواع املفرد) مفرد ابلرفع 
د مفصل من ؾبمل " ، إذف بدؿ من طبسة اؼبفرد العلم و اؼبفرد ىنا يف ابب اؼبنادى " كاؼبفر 

يف ابب ال النافية للجنس " = ما ليس مضافا و ال شبيها ابؼبضاؼ ، عرفنا اؼبراد ابلشبيو 
و عرفنا أهنا ما شاع يف جنس اؼبوجود أنو   (النكرة)( للًتتيب الذكري   مث )   ابؼبضاؼ

 مقدر و النكرة يف ابب اؼبنادى نوعاف:
 نكرة مقصودة ،  و نكرة غَت مقصودة -

ْشَتِهَرْه(ُثم النم :  )قاؿ 
ُ
ْقُصوَدَة اؼب

َ
كبو " اي رجل" و ىذه عدت عند بعض ، ِكَرْه أَْعٍِت هِبَا اؼب

النحاة النكرة اؼبقصودة عدت من اؼبعارؼ و لذلك سبق أف اؼبعارؼ قيل طبسة و قيل ستة 
بزايدة النكرة اؼبقصودة ؼباذا؟  ألنك إذا أقبلت على اؼبنادى فقد عيػْنتو إذا قلت " اي رجل " 

 يتو حينئذ نقوؿ ىذا تعيُت و حصل التعيُت ابلقصد و اإلقباؿ.اند
 

( ىذا مفرد   النكرةأتى ابلعناية ىنا ، و الظاىر أهنا يف غَت موضعها )   ( أعن) إذف  
ُت :الشراح و يف استعماؽبم عند   أي " أبي "  أتى اؼبفرد يفسر أف أراد إذا أنو واحملشِّ

 .التفسَتية
 عليو دؿ الذي اؼبعٌت حكاية أراد إذا " .  أعٌت " يعٌت  قاؿ اؼبركب يفسر أف أراد إذا و  
 يف اغبواشي : معك يرد لذلك و يعٍت "  أو " أعٌت قاؿ اعبملة أو الكبلـ

 

 " يعٌت أو " أعٌت لفظ يعٌت ابلعناية كذا { و كذا أجل من ىنا ابلعناية أتى } و 
"   ي" أ  ألفّ  اؼبقصودة أي النكرة ث األصل إمبا و اللفظ ىذا مقاـ ليس اؼبقاـ ىذا حينئذ
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 " حرؼ  أي "  ذىبا : أي عسجدا "  اشًتيت اؼبفردات ، "  تفسَت للتفسَت هبا يؤتى إمبا
 اإلعراب. من لو ؿبل ال.ىنا مبٍت على السكوف تفسَت

 

     أعٌت مفعوؿ ابلنصب (املقصودة) أعٌت (املقصودة) السابقة (النكرة) أي  (ِبا أعىن ) 
 ابؿ قيل و اإلقباؿ و القصد بسبب عارض تعريفها و معرفة صارت إذا ( تهرةاملش )

 .معرفة أهنا اؼبهم قوالف يعٌت ايء عنها انبت احملذوفة
 

َُشبمُو ِبوِ  شُبمَت ِضػدُّ َىػِذِه فَانْػَتِبوِ 
َضػاُؼ َواؼب

ُ
 ثُػمم اؼب

 

 ( ىي ث و زيدت عليها التاء لكنها مفتوحة :مثت)  
 فمضيت شُبت قلت ال يعنيٍت   - - -ى اللئيم يسبٍت و لقد أمر عل 

فهي حرؼ " ث " ىي حرؼ و األصل فيها " ث" و قد تزاؿ يف لغة عليها التاء و تكوف 
( ما ىو اؼبشار إليو  ِض د  َى ِذِه فَانْ َتِبوِ ( ىذه لغة يف ث  )   مثتمفتوحة و قد تسكن إذف ) 

النكرة ىنا نوعاف نكرة مقصودة و نكرة غَت  النكرة اؼبقصودة ضدىا غَت اؼبقصودة إذف
 مقصودة.

(، كقوؿ األعمى  " اي رجبل خذ بيدي "   اي رجبل ما عُت مثُ َت ِض د  َى ِذِه فَانْ َتِبوِ )
شخصا أو يف قوؿ اػبطيب "  اي غافبل عن ربو "  أمامو صبع و مل يعُت شخصا بعينو =  

 ىي مقصودة أـ ال ليست مقصودة ؼباذا؟ حينئذ نقوؿ " اي غافبل " غافل ىذا نكرة ىل 
 

ألنو مل يعُت مدلولو دبعٌت أنو مل ىبصصو  و أما إذا قاؿ "  اي رجبل " و"  اي رجل "و أراد 
" ث "أتى هبا على  (،مثُ َت ِض د  َى ِذِه فَانْ َتِبوِ ،)بو شخصا معُت  حينئذ صارت مقصودة

اؼبشبو ابؼبضاؼ و ىو : ما اتصل بو شيء أصلها للًتتيب الذكر اؼبضاؼ و اؼبشبو بو عرفنا 
من سباـ معناه إما مرفوعا و إما منصواب و إما تعلق بو جار و ؾبرور  كم ىذه اؼبفرد العلم 
األوؿ النكرة اؼبقصودة الثاين ضد النكرة اؼبقصودة الثالث  اؼبضاؼ الرابع اؼبشبو بو إذف أنواع 

 اؼبنادى طبسة:
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صودة  و إما نكرة غَت مقصودة و إما مضاؼ و إما شبيو إما مفرد علم و إما نكرة مق -

 ابؼبضاؼ ما أحواؽبا قاؿ:
 

 . أَْو َما يَػُنوُب َعْنُو اَي َذا الَفْهمِ  فَػاأَلوماَلِف اْبِنِهَما اِبلضممِّ 
 
 

تثنية أوؿ وليس ىو مثٌت حقيقًة بل ىو ملحق   (األوالن)الفاء فاء الفصيحة  (فاألوالن) 
ُفكم مل يعطف مثلو عليو بل تقل " األوؿ و الثاين "  األوؿ و الثاين ألنو قصد  ابؼبثٌت ألنو لو

( أي اؼبفرد العلم و النكرة  فاألوالنعلى الًتتيب  )  اؼبفرد العلم و النكرة اؼبقصودةابألولُت 
   يعٌت نبا مبنياف ال معرابف و على خبلؼ يف علة  (ابنهما)اؼبقصودة ما حكمهما قاؿ  

 على كلٍّ السماع ىو اغبجة ىنا. البناء  ،
 

ابنهما )فاؼبنادى : ) اؼبفرد العلم مبٍت و النكرة اؼبقصودة (كذلك مبٍت على ماذا؟  
 إذف يبٌت على ما يرفع بو لو كاف معراب. ( أو ما ينوب عنو ابلضم

 

فع اؼبفرد العلم :  يبٌت على ما يرفع بو لو كاف معراب ،  النكرة اؼبقصودة تبٌت على ما ير  
 هبا لو كانت معراب .

 

حرؼ نداء مبٍت على السكوف ال ؿبل لو من اإلعراب )رجل( منادى  (اي)" اي رجل "  
مبٍت على الضم يف ؿبل نصب من أين جاء احملل النصب ىذا؟ ألنو يف األصل مفعوؿ بو 

  -إذف قدمنا فيما سبق أف اؼبنادى )مفعوؿ بو( حينئذ يكوف يف ؿبل نصب ؟ من أين جاء 
ىذا األصل حينئذ ؼبا حذفت أدعو و أقمت اي مقامو حينئذ بٍت  -عو زيدا أدعو رجبل  أد

رجل منادى مبٍت على الضم " ،  رجل و بقي مبلحظة األصل و ىو النصب قيل  " اي رجل
يف ؿبل نصب ؼبا بٍت ؟ ألنو علم مفرد ؼبا بٍت على الضم ؟ ألنو لو أعرب لكاف إعرابو يف 

جباؿ؟ نكرة غَت مقصودة أو علم؟ و " اي رجل" كبن قلنا  ؿ أويب () اي جباالرفع ابلضمة 
-اي زيد اي زيد زيد   -مفرد علم ىو رجل و جباؿ)  إذف غلط رجل مفرد علم (و إمبا يقاؿ 

ىذا مفرد علم اي رجل ىذا نكرة مقصودة اي نوح نوح ىذا علم مفرد إذف مبٍت على الضم يف 
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 ؿبل نصب مفعوؿ بو إذف .
على ما يرفعاف بو لو  ( ابنهما(  )الذي ىو  )اؼبفرد العلم و النكرة اؼبقصودة (فاألوالن)

ابلضم و ذلك فيما إذا كاف مفردا و فيما إذا كاف  (ابلضم أو ما ينوب عنهما)كاف معراب 
و ىو األلف يف اؼبثٌت اي رجبلف و كذلك الواو ( أو ما ينوب  عنو)صبعا يعٌت صبع تكسَت 

 حينئذ نقوؿ األلف أو نقوؿ اؼبنادى ىنا مبٍت على األلف ؼباذا؟ يف اعبمع اي مسلموف مثبل
ألنو لو أعرب ، ألعرَب رفعا ابأللف  اي زيداف اي زيدوف األوؿ مبٍت على األلف و الثاين 

 األلف الضمعن الضم يعٌت الضمَت يف )عن( يعود على  (أو ما ينوب عنو)مبٍت على الواو 
 اي)  يعٌت الفهم ذا اي جباؿ اي و نوح اي و زيدوف اي و دافزي اي اعبمع يف الواو و اؼبثٌت يف

 على مبٍت نداء حرؼ اي(  شيخ اي تقول)  الكبلـ معاين إدراؾ ىو الفهم (الفهم صاحب
 ىو و نصب ؿبل يف الضم على مبٍت منادى ىذا (شيخ)  و اإلعراب من لو ؿبل ال السكوف

 ؿبل يف الضم على مبٍت منادى ىذا زىَت (زىري اي )و الشيخ عينت إذا مقصودة ( نكرة )
 أبمرين: البناء اؼبنادى يستحق إذف علم مفرد ألنو نصب
 .تعريفو و ، إفراده 
 معرفة أو كزيد النداء قبل معرفة كاف سواء معُت بو مرادا يكوف أف )بتعريفو( اؼبراد و 
 .معُت بو تريد كرجل عليو اإلقباؿ و القصد بسبب النداء بعد

 

رُ َوالَباِقي )  الباقي ماىو الباقي؟ نكرة غَت اؼبقصودة و اؼبضاؼ و  (،فَاْنِص بَ ن ُو اَل َغي ْ
وجواب دبعٌت أنو هبب نصبو و فيكوف النصب ظاىرا ال ؿببل و  ( فانصبّنو)الشبيو ابؼبضاؼ 

يعٌت ال ( ال غري)  الباقي يعٌت الذي بقي بعد اؼبفرد العلم و بعد النكرة اؼبقصودة فانصبنو
ال غَت  معناهغَت النصب ال غَت و ليس غَت غَت حذؼ اؼبضاؼ إليو و نوي هبوز فيها 

 النصب.
 

 اي طالعا جببلو انصبو )الفعل اؼبقدر( و قيل حرؼ نداء لسده مسد الفعل إذا قلت "  
اي الذي انب عنو ايء و كذلك "  الفعل و قيل ايء" اي طالعا جببل طالعا ما لناصب لو؟ قيل 

"منصوب و  اي غافبلأنو مضاؼ نصب ظاىر ىنا و كذلك "  " منصوب على طالب علم
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النصب لو أدعو و قيل ايء إذف ىذا ما يتعلق أبنواع اؼبنادى اػبمسة اثناف مبنياف على الضم  
 أو ما ينوب عنو و ثبلثة تكوف منصوبة و نصبها ظاىر.

 ابب املفعول ألجلو
يعٌت  ابب املفعول ألجلوة يقاؿ ألجلو و من أجلو و اؼبفعوؿ لو يعٌت لو أظباء متعدد

 ابب الشيء الذي فعل من أجلو شيء آخر قاؿ الناظم:
ُنونَِة الَعاِمِل ِفيِو َوانْػَتَصبْ  َوْىَو المِذي َجاَء بَػَيانػًا ِلَسَببْ   َكيػْ
 الربِّ  َوُزْرُت َأضْبََد ابِْتَغاءَ  َكُقػْمُت ِإْجبَلاًل ؽِبَػَذا اغِبرْبِ 

 

( اسم منصوب و خرب مبتدأ )الذيأي اؼبفعوؿ ألجلو  )وىو(عرؼ اؼبفعوؿ ألجلو  بقولو 
ىو مبتدأ الذي خربه الذي يصدؽ على ماذا؟ على اؼبصدر يعٌت ال يكوف إال اظبا و االسم 

 أعم من اؼبصدر حينئذ نعينو بقولنا اؼبصدر و لذلك عرفو ابن ىشاـ بقولو:
 

أي اؼبصدر و إذا كاف  (الذي) ) اؼبصدر اؼبعلل ( إذف ال بد أف يكوف مصدرا حينئذ 
مصدرا حينئذ يكوف اظبا و إذا اشًتطنا االظبية حينئذ خرج الفعل فبل يكوف الفعل مفعوال 
ألجلو و خرج اغبرؼ فبل يكوف اغبرؼ مفعوال ألجلو حينئذ من عبلمات األظباء أف يقع 

رؼ نقوؿ اؼبراد بو اؼبصدر فخرج الفعل و اغب (الذي)مفعوال ألجلو ىذه من عبلمات  إذف 
( أي جاء() جاء بياان لسبب كينونة العامل فيو)فبل يقع كل منهما مفعوال ألجلو الذي 

يعٌت اؼبفعوؿ لو أو ألجلو أييت يف الكبلـ  ( لسبب كينونة العامل بياان)ىذا اؼبصدر يعٌت ورد 
 ليبُت السبب اغبامل للفاعل على الفعل، قمت ؼبا ؟ 

 

 ؟ كيف ابأف تقع جو  اؿ ضابطهاو لذلك من ضوابطو أنو كما نقوؿ أبف اغب
 

 ؟ ؼبا جوااب يقع ألجلو اؼبفعوؿ كذلك 
  ؼبا؟ قمت 

 بسبب ( بياان جاء)  القياـ الفاعل فعل أجلو من الذي السبب بُت إجبلال إذف إجبلال
 اعبملة هبذه أراد معلم مصدر ىو إذف كذا؟ أجل من فيو العامل وقع ؼبا فيو العامل كينونة
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 إىل زرت ؼباذا قمت ؼباذا الفاعل فعل  ماذا؟ تعليل للتعليل بو جيء إمبا اؼبصدر أف يبُت أف
 :األوؿ شرطُت ىنا اؼبصنف اشًتط إذف فيو( العامل )كينونة يذكر ما آخر

 
 أنو على نصبو يصح ال حينئذ مصدر غَت جاء ، فلو مصدرا ألجلو اؼبفعوؿ يكوف أف 

 جره وجب حينئذ مصدرا يسل ىذا السمن يصح ال قالوا السمن جئتك ألجلو مفعوؿ
 ىذا السمن و ، السمن أخذ ألجل ىنا اجمليء علل السمن أجل من يعٌت ابلسمن جئتك
 يكوف أف إذف مصدرا ليس ألنو  للسمن  جئتك البلـ ذكر وجب حينئذ مصدرا ليس

 .ابلبلـ جره هبب بل السمن جئتك يصح  فبل  مصدرا
اف السبب الذي من أجلو فعل الفاعل الثاين : أف يكوف معلبل دبعٌت أنو جيء بو لبي

 الفعل.
الثالث : أف يكوف قلبيا فبل يصح جئتك قراءة يعٌت ألجل القراءة جئتك قراءة نقل ال 
يصح بل تقل جئتك للقراءة هبب جره ابلبلـ ؼباذا؟ ألف القراءة ليست بعمل قليب خببلؼ 

 يف اشًتاطو .و ىذا يعترب عمبل قلبيا و ىذا ؿبل خبلؼ  إجبلال و ابتغاء الرب
 الثالث : أف يتحد مع عاملو يف الوقت و كذلك يف الفاعل قبعلهما شرطُت :

أف يتحد مع عاملو يف الوقت جئتك طلوع الشمس يعٌت وقت طلوع الشمس ، إذا اربدا 
=حينئذ نقوؿ ىذا مفعوؿ ألجلو أما ) جئتك اليـو ابإلكراـ غدا (نقوؿ ىذا ال يكوف مفعوال 

لفاعل أف يتحدا يف الفاعل أف يكوف مفيدا للتعليل و ىذا ذكرانه أف ألجلو لعدـ ارباد ا
يتحدا يف الوقت كاؼبثاؿ السابق الذي ذكرتو جئتك اليـو لئلكراـ غدا ىذا ال يصح ألف 

 اجمليء وقع اليـو و اإلكراـ الذي ىو اؼبصدر يقع غدا إذف افًتقا.
 إذف نعيد الشروط :

 أف يكوف مصدرا -
 أف يكوف قلبيا -
 أف يتحد مع عاملو ابلوقت  -
 أف يتحد مع الفاعل جاء زيد إلكراـ عمر لو ىذا ال هبوز-
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 أف يكوف مفيدا للتعليل  -
يعٌت اؼبفعوؿ ألجلو يكوف منصواب ىل  (و انتَصب)حينئذ إذا وجدت ىذه الشروط قاؿ 

للنصب بل هبوز  موجبةللنصب و ليست  ؾبوزةىو واجب النصب؟ نقوؿ ال ىذه الشروط 
 (قمت)فر الشروط ووجودىا  هبوز النصب و هبوز اعبر ابلبلـ الدالة على التعليل كػ مع تو 

( ؽبذا اغبرب إجبلال ىذا مصدر و ىو قليب و اربد مع عاملو يف إجالال)يعٌت كقولك قمت 
الوقت يعٌت القياـ و اإلجبلؿ يف وقت واحد ليس مفًتقُت واربدا يف الفاعل الفاعل يف 

 عل القياـ و إجبلال ىذا وقع معلبل قمت ؼبا؟ إجبلال ؽبذا اغبرباإلجبلؿ ىو عينو الفا
ىذا منصوب على أنو مفعوؿ ألجلو و هبوز جره ابلبلـ و ىذا ( إجالال)= حينئذ نقوؿ 

 يكوف ؾبردا من اؿ و اإلضافة كما أييت :
ىذا مضاؼ و ، قل انظر إجبلال ىذا غَت مضاؼ و ابتغاء الرب (ِ َوُزْرُت َأمْحََد ابِْتَغاَء الِبّ )

 بقي حالة واحدة و ىي أف يكوف ) ؿببل أبؿ (و لذلك اؼبفعوؿ ألجلو لو ثبلثة أحواؿ:
ىذا هبوز فيو الوجهاف لكن النصب  -إجبلال  -أف يكوف ؾبردا من أؿ و اإلضافة كػ -

ابلبلـ و البلـ ىذه التعليل و هبوز إجبلال و  -أرجح من اعبر هبوز أف تقوؿ قمت إلجبلٍؿ 
 ىو أرجح.

الثاين أف يكوف ؿببل أبؿ حينئذ يكوف العكس األرجح ىو اعبر ابلبلـ )ضربت إبٍت - 
–التأديب( يعٌت للتأديب هبوز الوجهاف التأديب ابلنصب على أنو مفعوؿ ألجلو و 

 جار و ؾبرور حينئذ نقوؿ الثاين أرجح من األوؿ. -للتأديب
 كذلك وىو إليو مضاؼ مضاؼ ىذا الرب ابتغاء أضبد زرت مضافا يكوف : أف الثالث 

 ال يعٌت السواء على الوجهاف فيو هبوز نقوؿ حينئذ فيو اؼبتوفرة الشروط آخر إىل مصدر
 سيماف كبلنبا الرب ابتغاء معو يستوي و الرب البتغاء تقوؿ أف هبوز اآلخر على أحدنبا يًتجح

إذا كاف ؿببل إذف يًتجح النصب فيما إذا كاف ؾبردا من اؿ و اإلضافة و يًتجح اعبر فيما 
 .أبؿ و يستوي األمراف يف اؼبضاؼ إذف ىذاف مثاالف ؼبا ذكرنبا الناظم رضبو هللا تعاىل
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  ابب املفعول معو

يعٌت الذي يذكر لبياف من فعل معو الفعل اؼبصاحبة أي اؼبذكور لبياف الذات اليت فعل 
 الفاعل الفعل دبصاحبتها عرفو يف قولو و ذكر الضوابط فيو:

 
 َمَعيمٍة يف قَػْوِؿ ُكلِّ رَاِوي اْسػٌم انْػَتَصَب بَػْعػَد َواوِ َوْىَو 

 اَر زَيٌد َوالطمرِيَق َىارابَ َوسَ  كَبْػُو أََتى اأَلِمَُت َواعبَْيَش قُػَبا
 

صريح يعٌت ال يقع مؤوال للصريح ) فضلة ( البد أف  (اسم)أي اؼبفعوؿ معو (وىو ) 
تصب إذف ىو اؼبنصوب و ىنا الناظم أدخل يكوف فضلة بل اؼبنصوابت كلها فضبلت ان

 اغبكم يف اغبد و ىو معيب عند أىل النظر كما يقاؿ :
 أف تذكر األحكاـ يف اغبدود.  - -و عندىم من صبلة اؼبردود  
إذف ابب اؼبفعوؿ معو اؼبفعوؿ معو منصوب على األصل و انصبو الفعل  (انتصبَ ) 

إذف اؼبفعوؿ معو يقع بعد  (ب بعد واو معيةانتص)اؼبذكور قبلو على رأي صبهور البصريُت 
الواو و ىذه الواو تفيد اؼبعية و ليس حسب اؼبعية فقط و إمبا أريد هبا التنصيص على اؼبعية 
ألف الواو  اليت ىي ؼبطلق اعبمع السابقة جاء زيد و عمر أما قلنا ال تدؿ على ترتيب و ال 

 معية وإمبا ىي ؼبطلق اعبمع و ىي ؿبتملة للمعية.
 إذف الواو ىنا للمعية لكنها على جهة )االحتماؿ( 
و اليت ينصب اؼبفعوؿ معو بعدىا إمبا تكوف نصا يف اؼبعية دبعٌت أهنا ال ربتمل إال اؼبعية  

أريد هبا التنصيص على اؼبعية أما إذا كانت ؿبتملة فبل  (واو واو معية)و لذلك نقوؿ بعد 
 يتعُت بل هبوز الوجهاف كما سيأيت.

بفعل أو ما فيو حروفو و معناه( يعٌت أف تسبق ىذه الواو ابلفعل )سرت و  )مسبوقة
النيل( النيل ىذا اسم انتصب بعد واو معية أريد هبا التنصيص على اؼبعية سرت و النيلة و 

 سبقت ىذه الواو دباذا؟ ابلفعل أو ابسم فيو حروؼ الفعل و معناه.
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ذاف مفعوالف معو و الناصب يف األوؿ ) أان سائر و النيل ( النيل ابؼبوضعُت نقوؿ ى 
 الفعل و الناصب الثاين ىو الوصف و ليست الواو .

إذف) معية يف قوؿ كل راوي( ىذا من إطبلؽ الكل و إرادة البعض إذف يشًتط يف 
اؼبفعوؿ معو أف يكوف اظبا و الفعل اؼبضارع  مر معنا أنو ينصب بعد واو اؼبعية ال أتكل 

شرب ىذا مفعوؿ معو اعبواب ال ؼباذا؟ ألف اؼبفعوؿ معو السمك و تشرب اللنب ىل ت
 اصطبلح  ىبص بو االسم.

و أما الفعل اؼبنصوب بعد واو و لو أريد هبا التنصيص على اؼبعية نقوؿ ىذا ليس مفعوال  
معو بل البد من واو أريد هبا النصب على اؼبعية و أف يكوف بعدىا اسم فلو صرح يب معو 

 شمس نقوؿ ىذا ليس مفعوال معو ألف الواو غَت موجودة .نفسها جئتك مع طلوع ال
 

 َوَساَر زَيٌد َوالطمرِيَق َىارابَ  كَبْػُو أََتى اأَلِمَُت َواعبَْيَش قُػَبا
 
اسم فضلة  (اجليش)الواو ىذه واو اؼبعية  (اجليش) فعل ماضي األمَت فاعل و (أتى)

فعوؿ معو منصوب و نصبو انتصب بعد واو معية و سبقت ابلفعل أتى إذف نقوؿ ىو م
سار زيد  (و سار زيد و الطريق ىاراب)( ىذا مفعوؿ بو ألتى قبا) فتحة ظاىرة على آخره

فعل و فاعل و الطريق يعٌت مع الطريق و كذلك السابق أي مع أفادت الواو التنصيص على 
ثالُت اؼبعية و الطريق ىنا يتعُت النصب و اعبيش ىذا هبوز فيو الرفع و النصب مثل ىنا دب

 ليبُت لك أف اؼبفعوؿ معو بعد الواو قد يتعُت النصب و قد يًتجح.
ىل يصح سار زيد و الطريق  -يتعُت النصب إذا كاف ال يصح العطف وجب النصب  

 سار زيد و الطريق يسَت مع زيد أو زيد فقط زيد إذف ىنا وجب النصب .أف تقوؿ 
ز إذف هبوز فيو الوجهاف كلما صح ) أتى األمَت و اعبيش ( هبوز أف أييت اعبيش هبو  

العطف على العامل جاز فيو الوجهاف دبعٌت أنو هبوز النصب على اؼبعية و هبوز العطف أتى 
األمَت و اعبيش الواو حرؼ عطف و اعبيش معطوؼ على األمَت و اؼبعطوؼ على اؼبرفوع 

فعوؿ معو قد هبوز مرفوع هبوز الوجهاف و إمبا يًتجح النصب إذف مثل دبثالُت إشارة ألف اؼب
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تعاطفو كما يف اؼبثاؿ األوؿ ، و قد ال هبوز كما يف اؼبثاؿ الثاين إذف الطريقة يتعُت النصب 
 "ىاراب" ىذا حاؿ من زيد و مثل الثاين " استوى اؼباء و اػبشبة"  على اؼبثاؿ اؼبشهور.

 
 املخفوظات من األمساء:

 
 ْثِل ُزْرُت اْبَن َأيب ُقَحاَفوْ َكمِ  اػبَْفُض اِبغبَْرِؼ َواِبإِلَضاَفْو       
َلتْ َوقُػّرِرَ  نَػَعػْم َواِبلتػمَبِعيمِة الميِت َخَلْت          ْت  أَبْػَوابُػَها   َوُفصِّ

َضاَؼ اِبلمبلـِ يَِفي        
ُ
 رُُه دبِْن َوِقْيَل أَْو ِبِفيتَػْقِدي َوَما يَِلي اؼب

 َمْكِر  اللمْيِل َوالنػمَهارِ  َوكَبْوُ    َكاْبٍِت اْستَػَفاَد َخاسَبَْي ُنَضاِر      
 

( ىذا النوع الثالث من أنواع األظباء قاؿ املخفوضات من األمساءقاؿ الناظم رضبو تعاىل )
(و ـبفوضات األظباء و اؼبقصود ىو ما اشتمل  منصوابت األمساء( )و مرفوعات األمساء)

 اؼبرفوع و اؼبنصوب اؼبخفوضات على علم اػبفض يعٌت الكسرة و ما انب عنها كما قلنا يف
 من األظباء.

لبياف )اػبفض( من خصائص األظباء فبل يوجد يف األفعاؿ حينئذ قولو من األظباء ىذا 
  الواقع ليس لبلحًتاز.

  ابب اإلضافة
( و إما أف يكوف ـبفوضا ابؼبضاؼ ٕ( إما أف يكوف ـبفوضا حبرؼ )ٔاؼبخفوض  : )

 ابباغبرؼ اؼبقدر و الصواب أنو اؼبضاؼ قاؿ ىنا على الصحيح فقيل اإلضافة و قيل 
أطلق اؼبصدر و أراد اسم اؼبفعوؿ أي اؼبضاؼ اؼبطلق يعٌت :  ما يشمل اؼبضاؼ و  اإلضافة

 اؼبضاؼ إليو .
 اإلضافة يف اللغة : مطلق اإلسناد .

و أما يف االصطبلح : فهي نسبة تقييدية بُت اظبُت توجب جر الثاين منهما ) نسبة ( 
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 إف شاء هللا تعاىل .الُسلمم تباط بُت شيئُت و معاين النسبة أيتينا يف شرح أي ار 
)نسبة( أي ارتباط و تعلق بُت شيئُت و ىنا قاؿ) نسبة تقييدية( ألف أحدنبا يقيد اآلخر 
غبلـ زيد غبلـ ىذا مطلق نكرة أضفتو إىل زيد فقيدتو إذف بكونك أضفت األوؿ إىل الثاين 

فإذا قلت  -رة مطلق وبتمل أنو غبلـ زيد و غبلـ عمر إىل آخره قيدتو ألف غبلـ ىذا نك
فاستفاد النكرة غبلـ من اؼبضاؼ إليو التعريف إذف) نسبة تقييدية -غبلـ زيد حينئذ تعرؼ 

بُت اظبُت توجب جر الثاين منهما( أبدا يعٌت اؼبضاؼ حكمو حبسب العوامل الداخلة عليو 
 ألنو داخل فيما سبق : و ال نظر للنحاة يف ىذا الباب ابؼبضاؼ

إما أف يكوف فاعبل ، و إما أف يكوف انئب فاعل ، و إما أف يكوف اسم إف أو خرب إىل  
 آخره.
أنت تقوؿ )غبلـ زيد شقي(  غبلـ زيد جعلتو مبتدأ )جاء غبلـ زيد( ) إف غبلـ زيد(  

 حبسب العوامل الداخلة عليو ىذا اؼبضاؼ.
يعٌت مطلقا  (و الثاين اجرر )ىذه ال تكوف إال ؾبرورة و أما اؼبضاؼ إليو الكلمة الثانية  

 و ىو الذي نعنيو ىنا إذف توجب جر الثاين منهما أبدا قاؿ الناظم ىنا:
 َكِمْثِل ُزْرُت اْبَن َأيب ُقَحاَفوْ  اػبَْفُض اِبغبَْرِؼ َواِبإِلَضاَفْو       

يعٌت اغبرؼ  (فابْلر )لبلسم  (اخلفض))كمثل أكـر  أبيب قحافة( يف بعض النسخ 
ألهنا تعمل  (حروف اخلفض)يكوف خافضا كما مر معنا حبروؼ اعبر و لذلك ظبيت 

اػبفض و ظبيت حروؼ اعبر ألهنا ذبر معاين األفعاؿ إىل األظباء فاػبفض ابعتبار العمل و 
 اعبر قيل ابعتبار العمل و قيل ابعتبار اؼبعٌت.

( يعٌت اػبفض كذلك يكوف افة)و ابإلضقدمو ىنا ألنو األصل  (اخلفض ابْلرف ) 
على اؼبشهور -غبلـ زيد  -ابإلضافة يعٌت إضافة اسم حينئذ العامل فيو اإلضافة فإذا قلت 

عند النحاة أف )غبلـ( ىو اؼبضاؼ و زيد مضاؼ إليو و قيل ابلعكس غبلـ مضاؼ إليو و 
زيد مضاؼ و قيل كل منهما مضاؼ و مضاؼ إليو لكن اؼبشهور عند اعبمهور ىو أف 

 )غبلـ ىو مضاؼ و زيد مضاؼ إليو( .
= حينئذ قلت "غبلـ زيد " غبلـ عرفنا أنو ابعتبار العوامل " زيد  " ما اػبافض لو 
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اؼبضاؼ على الصحيح أنو اؼبضاؼ و قيل : اإلضافة اإلضافة اليت ىي النسبة التقييدية اليت 
 إذف ثبلثة أقواؿ. عرفناىا يف السابق و ىي عامل معنوي و قيل اغبرؼ  اؼبقدر غبلـ لزيد

و الصحيح ىو األوؿ : أف الغبلـ ىو العامل يف زيد ألف اؼبعٌت ضعيف يعٌت نسبة  
التقييدية اليت توجب بُت اظبُت توجب جر الثاين منهما أبدا ىذا عامل معنوي و العامل 
اؼبعنوي ضعيف حينئذ نقوؿ ال يعومؿ على عامل معنوي مىت ما أمكن تعليق اغبكم ابلعامل 

 فظي ىذا ىو األصل.الل
ىذا مفعوؿ بو وىو  (ابن)فعل و فاعل  (زرت)، كمثل (  َكِمْثِل ُزْرُت اْبَن َأِب ُقَحاَفو)

مضاؼ إليو ما لعامل يف أيب؟ لفظ ابن ىو الذي جره و على كبلـ الناظم ( و أِب)مضاؼ 
و يكوف مضاؼ إليو و العامل يف قحافة أيب إذف اؼبضاؼ إلي (قحافة)اإلضافة أيب مضاؼ و 

 ؾبرورا ابؼبضاؼ و قد يكوف ىو مضافا فيجر ما بعده.
 

َلتْ  نَػَعػْم َواِبلتػمَبِعيمِة الميِت َخَلتْ   َوقُػّرَِرْت أَبْػَوابُػَها َوُفصِّ
 
)نعم( ىذا حرؼ جواب مبٍت على السكوف ال ؿبل لو من اإلعراب و ال عمل لو و من  

ىنا ليست جواب أين السؤاؿ ؟ ما وقعت معانيو أنو حرؼ توكيد إذا صدر هبا الكبلـ يعٌت 
 جوااب لكنها يف األصل ىي اعبواب

و إذا صدر هبا الكبلـ ووقعت يف أوؿ الكبلـ حينئذ نقوؿ ىي حرؼ توكيد حرؼ  
نعم و )توكيد إذا صدر هبا الكبلـ نعم إنك طالب ؾبتهد، نعم إنك طالب علم و كبو ذلك 

الذي يعمل اػبفض كما أف اغبرؼ  امل الثالثالع إبسكاف الباء للوزف يعٌت تبْ  (ابلتبعية
ىبفض و اإلضافة كذلك التبعية فالتبعية اؼبراد هبا ما مر معنا ىناؾ = حينئذ تكوف خافضة و 

للمخفوض و ىو قوؿ ضعيف و اغبق أف  (نعم و ابلتبعية)التبعية كذلك عامل معنوي 
بسم هللا اسم ؾبرور ابلباء  {،}بسمميحرلا نمحرلا هللا العامل يف التابع ىو العامل يف اؼبتبوع 

و ىذا واضح اسم مضاؼ و لفظ اعببللة مضاؼ إليو ابسم هللا و جره أو العامل فيو لفظ 
نعت بلفظ اعببللة ما اعبار لو على ىذا القوؿ التبعية كونو اتبعا ؼبا قبلو   ) الرضبن (اسم 
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 كونك أوقعتو نعتا لسابقو ىو الذي جره ابلكسرة .
العامل يف اؼبتبوع ىو العامل يف التابع فلفظ اعببللة هللا جر ابسم حينئذ و الصحيح : أف 

للمخفوض و ىو قوؿ ضعيف و اغبق أف العامل يف  (ابلتبعية)ىو الذي جر لفظ الرضبن و 
 (و قررت أبواِبا)يعٌت سبقت األبواب السابقة  (اليت خلت)التابع ىو العامل يف اؼبتبوع 
( يعٌت فصل بعضها فصلتف االستقرار فيو أبواهبا السابقة )و يعٌت استقرت القرار يف اؼبكا

 عن بعض ابألبواب من ابب التتميم و التكميل.
 

َضاؼَ  يَِلي َوَما
ُ
 ِبِفي أَوْ  َوِقْيلَ  دبِنْ  تَػْقِديرُهُ  يَِفي اِبلمبلـِ  اؼب

 َمْكِر اللمْيِل َوالنػمَهارِ  َوكَبْوُ  َكاْبٍِت اْستَػَفاَد َخاسَبَْي ُنَضارِ 
 

إذف عرفنا اؼبضاؼ و اؼبضاؼ إليو و اؼبضاؼ على حسب العوامل السابقة عليو و 
 اؼبضاؼ إليو إمبا يكوف ؾبرورا أبدا .

عند النحاة أف اإلضافة " النسبة التقييدية بُت اظبُت تكوف على معٌت حرؼ من حروؼ 
"  ليس  اعبر " يعٌت البد أف يكوف الذي علمق بُت اؼبضاؼ و اؼبضاؼ إليو " معٌت حرؼ

مرادا أف يصرح ابغبرؼ ال و إمبا يفسر حبرؼ كما فسران اغباؿ ىناؾ ابللفظ يف و على معٌت 
يف ، و ذكران كذلك التمييز و على معٌت من و ذكران كذلك الظرؼ الزماين على معٌت يف 

 إذف اإلضافة ىنا كذلك تكوف على معٌت حرؼ من حروؼ اعبر.
ـ ىي اليت تكوف مبلحظة اؼبعٌت بُت اؼبضاؼ و و اؼبشهور عند اعبمهور :  أف البل 

 اؼبضاؼ إليو وزيد )من( و ىذاف قوالف مشهوراف و أضاؼ ابن مالك :
 و قلة قاؿ بو حرؼ يف ... 

 و ىذا الذي ذكره الناظم ىنا. 
 

وف يفي يعٌت يكمل معناه اؼبضاؼ و اؼبضاؼ (،  وَ َما يَِلي املَُضاَف اِبل الِم يَِفي    )
ر البلـ و ما يلي يعٌت و الذي يلي يعٌت يتبع اؼبضاؼ الذي يتبع اؼبضاؼ يعٌت أييت إليو بتقدي

بعد اؼبضاؼ مباشرة البلـ يفي يعٌت معٌت البلـ حينئذ تقدر البلـ بُت اؼبضاؼ و اؼبضاؼ 
 إليو و ىذه البلـ أطلقها الناظم ىنا و اؼبراد هبا الدالة على اؼبلك أو الدالة على االختصاص.
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د ( غبلـ فبلوؾ لزيد إذف كأنو قاؿ ألنو يف بعض اؼبواضع يصح الفصل و ) غبلـ زي
 . إدخاؿ البلـ و بعضها ال يصح )غبلـ زيد( أصلو غبلـ لزيد و البلـ ىذه الـ اؼبلك

إذف نفسر اإلضافة ىنا )غبلـ زيد(  على معٌت البلـ اليت للملك ابب الدار يعٌت = 
ل ىي ملك ال و إمبا ) لبلختصاص ( و الفرؽ )ابب للدار( إذف على معٌت البلـ لكنها ى

بينهما أف البلـ اليت للملك تقع بُت ذاتُت و تدخل على من يبلك يعٌت من يصح منو اؼبلك  
كاإلنساف الذي يعقل و الـ االختصاص تقع بُت ذاتُت و تدخل على من ال يبلك ابب 

ص بو ، ال يبلك ألنو ليس الدار / الباب للدار ىل الدار يبلك الباب أو أنو ـبتص بو ؟ ـبت
ابلبلـ ابلبلـ جار و  (يفي)يعٌت الذي  يتبع اؼبضاؼ ابلبلـ يفي  (و ما يلي)بعاقل إذف 

و تقديره دبن أو  ( يعٌت تقديره مبن) ؾبرور متعلق بقولو يفي حينئذ يكمل معناه بتقدير البلـ 
 ا ضابط خببلؼ البلـ ؽباىنا بيانية و ؽب " يفي تقديره دبن ال إشكاؿ فيو و اؼبراد بػ " من 

 يصح اإلخبار بو عنو. ضابط : و ىو أف يكوف اؼبضاؼ إليو جنسا للمضاؼ و
 

مثالو  )خامت حديد ( خامت يكوف من حديد و يكوف من غَته إذف ) اغبديد جنس 
للخامت (و يصح اإلخبار عنو، ىذا خامٌت حديٌد إذف )خامت من حديد( إذا قلت خامت حديد 

كوف على معٌت من خامت من حديد أو بفي إذا كاف اؼبضاؼ إليو ظرفا ابإلضافة حينئذ ي
يعٌت مكر يف الليل إذف إذا عرفنا ضابط من و ضابط يف إذا  } بل مكر الليل {ابؼبضاؼ 

 زبلف شرط من ضوابط اغبرفُت .
 

= حينئذ تكوف اإلضافة على ) معٌت البلـ ( إذف تنظر يف معٌت من ىل اؼبضاؼ إليو 
يصح اإلخبار بو عنو أو ال ؟ إف كاف حينئذ فهي على معٌت من إف مل  جنس للمضاؼ و

يكن حينئذ تنظر ىل للمضاؼ إليو ظرفا للمضاؼ أو ال ؟ إف كاف فهي على معٌت يف إف مل 
 يكن مباشرة ربكم عليو على أنو على معٌت البلـ.

 

االختصاص و ال يلـز فيما ىو دبعٌت البلـ : أف يصح التصريح هبا ، بل يكفو أفادت  
الذي ىو مدلوؿ البلـ ألفم يـو األحد يـو األحد عند النحاة ىذه اإلضافة المية ألف األحد 

ليس كػ  ليس جنس لليـو و ليس ظرفا حينئذ يـو األحد ال نستطيع أف نقوؿ يـو لؤلحد
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 )غبلـ زيد و ابب الدار ( صح أف تفك اإلضافة و تدخل البلـ لكن بعض اؼبواضع ما يصح
ؼبراد ىنا مبلحظة اؼبعٌت فقط يـو األحد يـو لؤلحد علم الفقو اإلضافة المية =حينئذ ا

علم للفقو ال يقاؿ ىكذا ىذا غبٌن ورّكة ، )شجر األراؾ( كذلك حينئذ تقـو دبعٌت البلـ ال 
 يصح إظهار البلـ فيو.

 

 َوكَبُْو َمْكِر اللمْيِل َوالنػمَهارِ  َكاْبٍِت اْستَػَفاَد َخاسَبَْي ُنَضارِ 
 

ابلضم و النضَت ىو الذىب خاسبي نضار أين اؼبضاؼ؟ خاسبي كيف جاء  (نضار)  
 خاسبي ىو خامت واحد اثناف كيف اثناف؟ خاسبُت حينئذ حذفت النوف لئلضافة .

 فبا تضيف احذؼ كطور سينا   --نوان تلي اإلعراب أو تنوينا 
ين على قوؿ أصلها خاسبُت و حذفت النوف ألهنا عوض عن التنو  ( خاَتي نضار) 

مشهور كما تقوؿ )غبلـٌ زيٌد (،غبلـ زيد حذفت التنوين كذلك ما أنيب  ما انب التنوين و 
ىو النوف حينئذ ربذؼ خاسبي نضار، على معٌت ِمن مل ؟ ألف نضار مضاؼ إليو جنس ألنو 
الذىب اؼبراد بو ألف اػبامت يكوف من ذىب و يكوف من غَته إذف نضار الذىب ىذا جنس 

 يصح اإلخبار بو حينئذ نقوؿ إضافة على معٌت منو. للمضاؼ و
 أي مكر النهار كذلك مكر يف الليل و مكر يف النهار  (َوََنُْو َمْكِر الل ْيِل َوالن  َهارِ )
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 قاؿ رضبو هللا تعاىل:
 خاَتة

خاسبة لغة آخر الشيء و اصطبلحا : عندىم اسم أللفاظ ـبصوصة دالة على معاين  
 اب أو ابب:ـبصوصة جعلت آخر كت

 
 يف َعاـِ ِعْشرِيَن َوأَْلٍف َوِماَئوْ  َقْد مَتم َما أُتِْيَح يل َأْف أُْنِشػَئوْ 
 ػػِدِه َوَفْضػِلِو َوَمػنِّوِ َورِفْ  حِبَػْمِد َربَِّنا َوُحْسِن َعػْونِوِ 
 ِلَما َحَوْتُو َذا اْسِتْحَفاظِ َفُكْن  َمْنظُوَمػًة رَائَِقػَة األَلَفػاظِ 

َتِديَجَعػَلهَ   ِد(َداِئَمَة النػمْفِع )حِبُبِّ َأضبَْ  ا اللمػُو ِلُكلِّ ُمبػْ
 َوآلِِو َوَصػْحِبِو َتَكػػرَُّما َصػلمى َعَلْيِو َربػُّنَػا  َوَسلمَما

 
ْد َت  َما أُتِْيَح يل َأْن أُْنِش َئْو  يف َعاِم ِعْشرِيَن َوأَْلٍف َوِمائَْو  حبَ ْمِد رَبِّنَ ؽ  ،قد حرؼ اََ

و كمل ما الذي مت و   (ت)التحقيق ربقيق للتحقيق ىذا إذا ذكرىا بعد هناية الكتاب قبل 
 كمل؟

 

يعٌت الذي أتيح يل إنشاءه أتيح ىذا فعل ماي مغَت الصيغة ( ما أتيح يل أن أنشأه)  
أف و ما دخلت عليو يف التأويل  (أن أنشأه) أاتح أتيح إذف ىو فعل ماض مغَت الصيغة

ذا فعل مضارع دخلت عليو أف حينئذ نقوؿ ىذا يف أتويل مصدر إعرابو مصدر و أنشأ ى
أوحي استماع ىذا انئب فاعل إذف أف و ما  }قل أوحي إيل أنو استمع نفر{انئب فاعل 

 يف َعاِم ِعْشرِيَن َوأَْلفٍ )دخلت عليو يف أتويل مصدر انئب فاعل ألتيح )َأْف أُْنِشػَأْه( مىت قاؿ 
، حبَ ْمِد رَبَِّناعشرين يعٌت أرخ لك اتريخ ىذا النظم على عادة أىل العلم ألف مئة و  (َوِماَئوْ 

 حبمد جار و ؾبرور متعلق بقولو مت قد مت حبمد يعٌت ضبد هللا تعاىل يف االفتتاح .
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 و هللا يف كل األمور أضبد

متعلق بتم و مر معنا  (حبمد ربنا) كما ىو شأف أىل العلم ، و كذلك ضبد يف االختتاـ
يعٌت عونو اغبسن من إضافة الصفة إىل اؼبوصوؼ و العوف ىو  (حسن عونو)معٌت اغبمد و 

 الظهَت على األمر و اعبمع األعواف.
كلمات ثبلث متقاربة الرفد بكسر الراء ىو العطاء و الصلة و    (َورِفْ  ِدِه َوَفْض ِلِو َوَم نِّوِ )

اإلفضاؿ و اإلحساف  فضلوو و اإلعانة  يُقاؿ رفده أي أعطاه ورفده أعانو و اإلرفاد اإلعطاء
ىذا إعرابو؟ ىذا حاؿ من فعل مت قد مت  (منظومة)و منو يقاؿ من عليو ذا أنعم عليو 

منظومة، منظومة يعٌت مشتقة من النظم النظم معروؼ و ىو التأليف نظم شيء إىل شيء 
العلم هبعلوف آخر و اؼبراد بو ىنا شعر الدليل ىو الكبلـ اؼبوزوف قصدا عرفنا أف أىل 

 اؼبنثورات منظومات من أجل تسهيل اغبفظ .
 ابِن آجرـو .. تسهيل منثور 

 أف يعتنوا يف سرب ذا ابلنظم  - - العلم أىل عادة من صار و
 يروؽ للسمع ويشفي ِمْن ظما .  --ألنو يسهل للحفظ كما 

رَائَِق َة رائقة  (وصفها بكوهنا بكوف ألفاظها  منظومة رائقة األلفاظو النظم لو ثبلثٌة )  
 إضافة الصفة إىل اؼبنصوب راقو الشيء إذا أعجبو.....أي األلفاظ  األَلَف اظِ 

 
( فكن أيها الطالب ىذه نصيحة من الناظم فكن ؼبا حوتو َفُكْن ِلَما َحَوْتُو َذا اْسِتْحَفاظِ )

 (كن)أي صاحب ىذا خرب كن ؼبا حوتو ( ذا)يعٌت دبا صبعتو من األلفاظ و كذلك اؼبعاين 
أنت كن فعل أمر انقص مبٍت على السكوف ال ؿبل لو من اإلعراب و اسم كن أنت أيها 

يعٌت صاحب استحفاظ أي حافظا ؽبا مظهرا  (ذا استحفاظ)الطالب ذا ىذا خرب خرب كن
ؽبا عن ظهر قلب و ىذا ىو األصل يف اؼبنظومات من مل وبفظ فبل يتعٌت النظم يعٌت يدرس 

 س اؼبراد ال يدرس.النسخ ال يدرس النظم لي
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َتِدي) جعلها هللا أي اؼبنظومة لكل مبتدي وىو من أخذ و شرع يف  (َجَع َلَها الل  ُو ِلُكلِّ ُمب ْ

مسائل الفن مبتدي و متوسط و منتهي ىذه كانت سنة عند أىل العلم و ىدمت اآلف 
 فضيعت الطبلب فصار الطبلب اآلف مشًتكوف و كذلك يف الدروس فاؼببتدئ ىو الذي

أخذ و شرع يف مسائل الفن متوسط ىو الذي تصور اؼبسائل أبدلتها فإف فهم و استطاع أف 
 يرجح حينئذ ىو اؼبنتهي .

 
النفع ضد الضر يقاؿ من نفع بكذا من انتفع بو و االسم اؼبنفعة أي  (،َداِئَمَة الن  ْفعِ )

أبف هبعلها لكل  يعٌت توسل إىل هللا تعاىل (حبب أمحد)النفع الدائم يعٌت مستمرة النفع 
مبتدئ دائمة النفع و ىذا توسل دبحبة النيب صلى هللا عليو و سلم و ىو توسل مشروع و يف 

 ال ، البدعة وبفظ ال األوؿ ألف أبدلتها ؛ لكٍت  اؼبصنفاألصل )ِباه أضبد( ىكذا عبارة 
 أنك أما و  بعده ما احفظ و ذباوزه إصبلحو تريد ما البيت إصبلح هبب يعٌت = تكرر
 نعم. أي غط تصَت كالببغاء ىذا ! نقوؿ ربفظ و !!! مساء صباح أضبد ِباه تقوؿ
 

 توسل ىو و (أمحد ِباه) األصل و ربفظو ال ذباوزه حينئذ إصبلحو أردت ما أضبد حبب 
 فإذا جائز الصاغبة ابألعماؿ التوسل و صاحل عمل والسبلـ الصبلة عليو حبو و ؿبدث

 البيت كما ترى . أصلحنا
 

عليو عرفنا معٌت  صلىيعٌت ىذا دمحم صلى هللا عليو و سلم  ( عليو ربنا و سلماصلى ) 
ىنا سلم الناظم يف اػباسبة و مل يسلم يف سلم  فاعل صلى عليو على أضبد وربنا الصبلة 

االبتداء إما أنو بناء على أنو ال كراىة و ىو الصحيح و إما أنو اكتفاء ابػباسبة يعٌت ترؾ 
قدمة بناء على أنو سوؼ يسلم يف اػباسبة و سلما األلف لئلطبلؽ و ىو السبلـ يف األوؿ م

التحية على قوؿ و آلو يعٌت على آلو صلى عليو و على آلو عرفنا معٌت اآلؿ و صحبو تكرما 
 منو جلى و على.
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و هبذا انتهى كبلـ اؼبصنف رضبو هللا تعاىل يف األصل و اػباسبة و اغبمد هلل أوال و آخرا  

عليق ـبتصر ذباوزان فيو التعليل دبا أمكن و هللا أعلم و صلى هللا و سلم على نبينا و ىذا ت
 .دمحم و على آلو و صحبو أصبعُت

 
 قبيب على ما يتعلق ابلدرس:

 مل أعرب الرضبن نعت مع أنو جاء بعد معرفة؟-
         اعببللة هللا بسمميحرلا نمحرلا هللا ال إشكاؿ و ىي لفظ اعبواب :  معرفة معرفة 

) الرضبن ( قيل بدؿ و قيل نعت اؼبشهور أنو نعت و من قاؿ إنو بدؿ وأظنو ابن ىشاـ رجح 
بكوف األعبلـ ال ينعت هبا يعٌت قاسوا أعبلـ الرب جل و عبل / على أعبلـ  -فرارا  -ىذا  

ا البشر بكوهنا ال ينعت هبا و ىذا غلط ألف القاعدة ىنا العقدية يف ابب أظباء هللا تعاىل أهن
أعبلـ و أوصاؼ حينئذ يصح أف ينعت هبا من جهة كوهنا وصفا فيعرب على األصل أنو 
نعت بسم هللا الرضبن ىذا نعت  ، الرحيم ىذا نعت بعد نعت و لك أف ذبعلو نعتا للرضبن ال 

 أبس.
ال إشكاؿ  وصفو ينعتالعَلم ينعت حينئذ ينعت من جهة وصفو و ينعت بو من جهة  

 .لكن ينعت بو نقوؿ من جهة الوصف فيو ألف األعبلـ تنعت
 ما ىو الضابط الذي يفرؽ بُت أؿ اعبنسية و العهدية و االستغراقية؟-
 ذكرانه مرارا أحيلك على اؼبطوالت. 
 ما ىو تعريف اؼبعرفة ابلتفصيل؟-
 ما وضع ليستعمل يف معُت . 

 ىل ىبالف اؼبنعوت ؼبا قبلو يف التذكَت و التأنيث؟
من اؼبطابقة ،و إف كاف سببيا حينئذ يكوف التذكَت و التأنيث إف كاف حقيقيا فبلبد  

 ابعتبار االسم اؼبرفوع الذي بعده.
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 ىل يصح أف يقاؿ " جاء زيد كلو "إذا كاف معو بعض األغراض أو اغباجات؟ -
 ال ،كلو الذات يعٌت ال يصح جاء زيد كلو ال يصح. 
 ما اؼبقصود ابلفعل الذي استوف مفعولو؟ -
أخذ مفعولو ، دبعٌت أنو نصب اؼبفعوؿ ،و إذا مل يذكر اؼبفعوؿ حينئذ مل يعٌت الذي  

 يستويف مفعولو  فتنصب ما قبلو على أنو كذلك.
 ما نوع البدؿ ىنا من يشكر ربو يسجد لو يغفر ؟  -
 بدؿ بعض من كل. 
 ما الفرؽ بُت عطف البياف و البدؿ؟  -

 ىل هبوز عطف االسم على اعبملة أو ابلعكس ؟؟
 عم ذكرانهاسأؿ 

 قلت يف قوؿ اؼبصنف ىذه ألفاظو كما ترى ؟ -
أهنا نعت و األوىل ابلكسر و الثانية ابلضم،هللا يزوجك ، )ىذه(  -النفس و العُت - -

 مبنية على الكسر )ألفاظو( ىذه معربة فرؽ بينهما.
أنت الطالب أتقن اؼبسموع ؛ اآلف الطبلب و هللا اؼبستعاف اعتادوا شيء ليس ؽبم   -

ساعة ساعة و نصف ، ث اإلشكاالت يف أشياء مل يذكرىا ، أو أنو  الشارح يفلم  يعٌت يتك
يذىب إىل أشياء زبيبلت عقلية ، فيورد اإلرادات و االستشكاالت أنت اضبط اؼبوجود أوال 

 اجعلو أصبًل ، ث اإلشكاالت ىذه اتركها.
عنها ما  يعٌت ليس كل ما أشكل عليك تسعى وراءه ، إذا ما فهمت العبارة تسأؿ  -

فهمت ىذه الكلمة ، ىذا كاف مبتدئ = حينئذ يسأؿ عم أشكل عليو من لفظ اؼبعلِّم أما ما 
أشكل عليو من اإلرادات اليت تقع لديو ىذه ال يبحث وراءىا ؛ ألهنا ما تنتهي ، و يشغل 

 نفسو و يشغل اؼبدرس .
ىذا اسم تفتأ  يعٌت ال تفتأ  ،حرؼ النفي قد يكوف منفيا،  )تفتأ( أنتَ    -تفتأ تذكر -
 اعبملة خرب تفتأ يوسفتذكر 
 أين اسم كاف؟  (عربة)لقد كاف يف قصصهم   -
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 عربة  -
 كيف نفرؽ بُت الظرؼ و اسم الزماف؟ العبلقة؟  حىت تنكح زوجا غَته() -
 -يف–كل ظرٍؼ اسُم زماف و ليس كلُّ اسم زماف يكوف ظرفا ، إذا نصب على معٌت - 

)و اتقوا يوما ترجعوف فيو إىل عبمعة يـو مبارؾ اسم زماف يـو ا-فهو ظرؼ و إال فهو 
يوما مفعوؿ بو ألنك لو أعربتو ظرؼ زماف لقلت و اتقوا يوما إذا التقوى ليس  هللا(،

 مأمورا هبا يف ىذا الدنيا و إمبا يف يـو اآلخر فسد اؼبعٌت .
كيف نقدر الفاعل وجواب و الضمَت ىو و اؼبعروؼ أف ىو   -يف عدا و خبل و حاشا  -

 در جوازا راجْع اؼبسألة ق
 ىل يلوذ العبد يـو اغبشر ؟ 

 الظاىر أنو استػثناء مفرغ لقلت ماذا؟
 ال ال! ، مفرغ ) أبحد إال أبضبد( . 

 ما الشرح اؼبناسب ؼبنظومة اؼبقصود ؟ 
 إف شاء هللا  أييت يف وقتو

 


