
 

 [2 ] 
 
 
 
 
 

 اآلجرومية ملقدِّمةاَشرح 

 
 

 

 

 للشيخ 

 
 

  

مالحظة: أصل هذا الشرح دروس لفضيلة الشيخ؛ ألقاها يف 
 املسجد النبوي, ومل يراجعها الشيخ بعد الصف والتفريغ



 
 

 هـ1438 
 فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشر

 خالد حامد ,احلازمي
 / خالد احلازمي  .أصول األخالق اإلسالمية

 .ه1429 ,املدينة املنورة -  
 سم  24×17ص ؛  447
 978- 603 – 00-. 735 -6 :ردمك

 

 أ. العنوان     األخالق اإلسالمية     -1
 3467/1429  212ديوي 

 

 3467/1429 :رقم اإليداع
 978- 603 – 00-. 735 -6 :ردمك

 

 
 

 

 ح 



 (2األجرومية ) ملقدِّمةاشرح 

 

 

3 

 

 ٱ ٻ ٻ ٻ
 

 الكالم هو اللفظ املركب املفيد بالوضع

  .هذه هي بداية املقدمة اآلجرومية

أبو عبداهلل حممد بن حممد الصنهاجي  :اآلجرومية نسبة إىل مصنفها

, وهو من أهل فاس من املغرب , وكان عاملا بالنحو املعروف بابن آجروم

والقراءات واألدب والفرائض. وقد كتب اهلل عز وجل لكتابه هذا القبول, 

هـ يف املغرب يف فاس. 723عام  وقد ذكر أنه صنفه أمام الكعبة. وتويف 

وهذا الكتاب قد صنفه املصنف خمتصرا من كتاب اجلمل للزجاجي, 

يتميز به ها الكتاب حسن ترتيبه, فإن ترتيبه:  اختصره ثم رتبه, ومما

ذكر فيه املعرب واملبين وعالمات اإلعراب, ثم بعد ذلك ذكر املرفوعات 

ثم ذكر املنصوبات ثم املخفوضات, فجمع كل نوع يف مكان, وهذا 

أسهل لطالب العلم. وبلغت عدد شروحات هذا املنت أكثر من ثالثني شرحا 

ط, وانتشر يف اآلفاق وحفظه طلبة العلم ما بني مطبوع وما بني خمطو

لسهولته, ومنه ما هو منظوم كما نظمه العمريطي لكن املنت أوىل من 

 النظم ألن األصل أن الشخص يرجع إىل األصل وليس إىل الفرع وهو النظم.

وعلم اللغة العربية هو وسيلة إىل فهم كالم اهلل وإىل فهم كالم النيب 

 .قصود منه بعد فهم النصوص هو تقويم اللسانعليه الصالة والسالم, وامل
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لذلك تعريف النحو: علم يعرف به أواخر الكلم لفظا أو تقديرا يعين 

نتعلم النحو لنقول: جاء زيٌد أم نقول: جاء زيدًا أم نقول: جاء زيٍد, يعين فقط 

ألواخر الكلم أما أواسط الكلم فهذا يف علم الصرف, وال يوجد علم حنو 

ت أي النظر يف أواخر الكلم سوى يف اللغة العربية لذلك ال يف مجيع اللغا

جتد يف أي لغة تشكيال إال يف اللغة العربية, وهذا مما متيزت وتقوت به 

 اللغة العربية على غريها من اللغات.

وملا كان املقصود من النحو هو معرفة أواخر الكلم عرف ما هو هذا 

كالم هو اللفظ املركب املفيد الكالم الذي نريد أن نضبط آخره فقال: ال

بالوضع. هذا الذي نريد أن نشكل آخره نعرف مرفوع أو منصوب أو 

 جمرور.

: الكالم هو اللفظ. اللفظ يعين النطق فنحن نريد أن نشكل قوله 

أواخر النطق والنطق خيرج اإلشارة فلو أن شخصا أشار إىل آخر فقال 

جلس فجلس. ال حنتاج اسكت فسكت أو قال له اشرب فشرب أو قال له ا

إىل تشكيل أواخر حركاته فليست كالما فال حنتاج إىل تشكيلها وإمنا 

 حنتاج إىل الكالم لذلك قال: الكالم هو اللفظ يعين النطق

: الرتكيب ينقسم إىل ثالثة أقسام: تركيب إسنادي ويقال املركب

له: تركيب مسند, وتركيب إضايف. الرتكيب اإلسنادي هو إسناد اخلرب 

إىل املبتدأ: زيد قائم. أسندت القيام إىل زيد, أو إسناد الفعل إىل الفاعل 

فتقول قام زيد فأسندت القيام إىل زيد وهذا النوع من الرتكيب هو الذي 

حنتاج إليه يف النحو فتقول: زيد نائم. أسندت النوم لزيد, وتقول: أكل 

 حممد. فنحتاج إىل تشكيل ألن الكالم مسند. 
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املزجي فال حنتاج إليه يف اللغة مثل كلمة: حضرموت. أما الرتكيب 

وتعريف الرتكيب املزجي حتى يتضح: إضافة اجلملة األوىل إىل الثانية 

حبيث تكون الثانية هي يف حمل تاء التأنيث املربوطة. فمثال: حضرموت, 

أصلها: حضرَم ثم أتينا بالتاء )أوت( حضرموت مبثابة التاء املربوطة, وهذه 

إليها يف النحو ألن حضرموت مبنية على تركيب اجلزأين فكأنها  ال حنتاج

كلمة واحدة, ويغلب على الرتكيب املزجي أنه مبين على فتح اجلزأين, 

وحنن نتكلم على اجلزء األول, سوى كلمة معد يكرب األصل أن تكون 

مفتوحة مثل: حضرموت حضرَم لكن معد يكرب أصبحت جمرورة على 

ن تقوم مقام تاء التأنيث املربوطة مثل طلحة متاما. السماع وإال فاألصل أ

فاطمة, أصلها: فاطَم ثم وضعنا التاء للتأنيث. حضرموت أصلها حضرَم ثم 

وضعنا التاء لكنها للتأنيث فأصبح تركيبا مزجيا, وهذا القسم ال حنتاج 

 إليه يف النحو.

ابة : املركب اإلضايف ومعناه أن يكون اجلزء الثاني مبثالقسم الثالث

التنوين للجزء األول مثل كلمة: عبد مشس فكلمة عبُد مشٍس هذا 

تركيب إضايف. اجلملة الثانية: مشٍس مثل التنوين يف زيٍد, أصلها: عبد ما 

حنتاج لشمس فأضفناه ليتبني, وكانت اإلضافة الثانية, وكانت اإلضافة 

كذلك  الثانية مبثابة التنوين عبُد مشٍس مثل: مررت بزيٍد ومثل أبو ظيٍب

جعلت اجلملة الثانية كالتنوين أبو ظيٍب وهكذا, وهذا الرتكيب أيضا ال 

حنتاج إليه يف النحو. ألنه يف األصل على احلكاية فتقول: رأيت أبو ظيب ما 

تقول أبا ظيب, وتقول: جئت من أبو ظيب ما تقول من أبي ظيب فال حنتاج 
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ملركب. املقصود إليه يف النحو مبعنى يف أواخر الكلم فقوله اللفظ ا

 باملركب: املركب اإلسنادي. 

: يعين حتى أبني لك أواخر الكلمة أعطين كالما مفيدا فقل املفيد 

مثال: قام زيٌد أشكلها لك. مثال لو قلت: إن قام زيد وأكل وشرب, 

وسكّت. فأقول لك: ما أشكلها. ال أعلم ما الذي بعده, فليست من 

 الكالم, فال بد أن يكون مفيدا.

: يعين موضوع يف أصل اللغة العربية, ما تأتيين بكلمات وضعبال

أجنبية وتقول شكلها لي. البد أن يكون هذا الكالم عربيا, فتقول: مات 

 الرجل, وال تأتي بكلمة أعجمية. 

وهذا الكالم الذي عرفه املصنف هو الذي ذكره ابن مالك يف 

 ألفيته:  

 كالمنا لفظ مفيد كاستقم

: إشارة إىل الرتكيب اإلسنادي. كالمنا لفظ مفيد كاستقم. استقم

نفس كالم املصنف هنا. بالوضع: هنا ابن مالك ما ذكرها واستغنى عنها 

بقوله: كاستقم. فقوله: كاستقم, يدخل فيها املركب اإلسنادي ويدخل 

 فيها أيضا أنه بالوضع العربي.

النحو,  يبدأ بك من أساس ومن مزايا اآلجرومية أن املصنف 

فيسري بطالب العلم خطوة خطوة حتى يفهم مجيع النحو, وهذا مما متيز به 

 واهلل أعلم. هذا املنت.
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 ٱ ٻ ٻ ٻ

 وأقسامه ثالثة: اسم وفعل وحرف جاء ملعنى

ملا ذكر املصنف تعريف الكالم وهو اللفظ املركب املفيد بالوضع 

أو يسمعونه ال قال لك بعد ذلك أن كل كالم يتكلم به الناس أو يقرؤونه 

خيلو إما أن يكون امسا أو أن يكون فعال أو يكون حرفا جاء ملعنى. 

وذكر املصنف أقسام الكالم هنا ألنه بعد ذلك سوف يعرج إىل اإلعراب 

فيذكر االسم ما هو وسيأتي أن مجيع األمساء معربة سوى أمساء اإلشارة 

هي مبنية أم  واألمساء املوصولة كما سيأتي. ثم ذكر األفعال لتعلم هل

معربة, منها ما هو مبين ومنها ما هو معرب كما سيأتي. ثم ذكر احلروف 

وأن مجيع احلروف مبنية, فذكر هذه األقسام يعين كأنه يقول لك: هذه 

األقسام الثالثة منها ما أواخر كلمه ال يتغري أبدا مثل: هذا. دائما ساكن, 

, رأيت الذي ذهب, مررت واالسم املوصول: الذي. ال يتغري: جاء الذي ذهب

 بالذي ذهب, وهكذا.

وقوله: أقسامه ثالثة: اسم. االسم: ما دل على معنى يف نفسه من غري 

أن يقرتن بزمان مثل: كتاب, إذا قلت: كتاب هذا اسم دل على معنى يف 

نفسه. كتاب معروف أنه كتاب, قلم معروف أنه قلم, دل على معنى يف 

 مستقبل وال حاضر, هذا زيد فنعرف أنه نفسه ومل يقرتن بزمن ال ماض وال

 زيد, مسجد نعرف أنه مسجد. هذا هو االسم.

قال: وفعل. وهو ما دل على معنى يف نفسه واقرتن بزمان, يدل على 

معنى لكنه مقرتن بزمان, وهذا الزمان: إما أن يكون ماضيا: أكل, 
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 يعين ماٍض عن الكالم, أكل يعين قبل الكالم أكل. أو حاضر: يأكل.

أو مستقبل: كل, وهو األمر: كل, يف املستقبل. فما دل على فعل وحركة 

مقيدة بزمن: ماضي حاضر مستقبل يسمى فعال, تقول: كتب, يشرب, 

 .صلى, يصلي, هذا الفعل

احلرف: ما مل يدل على معنى, وجيب أن يقرتن بغريه مثل كلمة:يف, 

بأمر, ثم ذهب ثم وكلمة: ثم. مبفردها ال تدل على شيء وال بد من اقرتانها 

 خرج وهكذا. 

: وحرف جاء ملعنى: احرتاز عن احلروف اليت مل جتئ ملعنى, وقوله 

وهي حروف اهلجاء, مثل كلمة: خالد: خ ا ل د. هذه ال تدخل يف احلرف 

الذي نريده, وإمنا الذي نريده هو الذي جاء ملعنى ومل يقرتن بزمن: يف, 

ا. أما كلمة: زيد, هذا حرف ز والباء, والالم مثل: ذهب للمدرسة, وهكذ

 ي د, ما أتينا بها من أجل معنى نريده, 

فمثال لو تقول: ذهبت إىل املسجد فإىل يدل على معنى إىل بواسطة 

ومسافة لكن ليس مقرتنا بزمن, ويدل على معنى, فهذا هو احلرف الذي 

يريده املصنف, ال تركيب الكلمة: مسجد, م س ج د, وإمنا حرف جاء 

 رف جر, حرف عطف وهكذا. واهلل أعلم. ملعنى: ح

 الفعل املضارع مسي بذلك ألنه مضارع للقول أي: مقارن للقول.
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 ٱ ٻ ٻ ٻ

 .... والباء والتاء.فاالسم يعرف باخلفض والتنوين

ملا ذكر أن الكالم ال خيرج إما أن يكون إال امسا أو فعال أو حرفا 

هذا اسم أو فعل أو ذكر بعد ذلك عالمات كل منهم حتى تعرف هل 

 حرف.

قال: فاالسم يعرف باخلفض. اخلفض هذا على اصطالح الكوفيني, 

أما على اصطالح البصريني يقولون باجلر واملعنى واحد. باخلفض يعين 

: مررت برجل صائم, فقولك: صائم هذا جمرور دل على لباجلر. فمثال تقو

 لى أنه اسم.أنه اسم, وتقول: مررت برجل طويل, طويل هذا خفض, دل ع

. كريم: هذا بالتنوين. مثل: نادى ژەئ  وئ   وئ  ژ قال سبحانه: 

مناٍد. مناٍد: هذا منوم, فيكون حني ذاك امسا باخلفض والتنوين. والتنوين 

مثل: مررت برجل كريم. كذلك هذا تنوين. واخلفض: مررت بغالم زيٍد. 

حنو غالم زيد: كذلك جمرور. فسواء كان خفضا جبر أو صفة أو عطف و

 ذلك فهذا اسم, لذلك قال: يعرف باخلفض والتنوين

ودخول األلف والالم عليه: فتقول: جاء الرجل. فالرجل: نقول هذا اسم 

لدخول األلف والالم عليه, وتقول: قام املصلي. فنقول: املصلي هنا اسم 

 لدخول األلف والالم عليه, وهكذا.
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خلفض على وحروف اجلر: يعين إذا صح أن يدخل أحد من حروف ا

تلك الكلمة فهي اسم, ثم ذكر حروف اخلفض وهي: من إىل عن على يف 

 رب الباء الكاف والالم. 

د هنا اسم لدخول حرف اجلر فلو قلت: جئت من املسجد. فاملسج

إىل: تقول: خرجت من املسجد إىل البيت. فالبيت: اسم لدخول حرف عليه. 

ة السطح: اسم.                              اجلر عليه. عن: تقول: جئت من على السطح. فكلم

يف: تقول: دخلت يف البيت. فالبيت: اسم لدخول حرف اجلر عليه.                     

رب: رب رياٍل انتفع به الفقري. فريال: نقول: اسم لدخول حرف اجلر عليه.        

                     الباء: تقول: كتبت بالقلم. فالقلم: اسم لدخول حرف الباء عليه. 

الكاف: تقول: زيد كاألسد. فاألسد: اسم لدخول الكاف عليه.                           

الالم: تقول: جئت لزيد: فزيد: اسم لدخول الالم عليه, وكذا لوجود 

 التنوين.

ثم قال: وحروف القسم: هذه يصح أن تكون: وحروُف. ألنها معطوفة 

 إىل.. وهي حروُف القسم. على:   حروف اخلفض وهي من

ويصح أن تكون معطوفة على: باخلفِض. يعرف باخلفِض والتنويِن 

وحروِف اجلر ويعرف أيضا بدخول حروِف القسم عليه. وهذا يظهر أنه 

أقرب ألنه ذكر هناك: والباء. وهنا ذكر الباء. فهناك جارة, وهنا قسم, 

 فكأن هذه نوع وهذه نوع.
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ٱ  ژ . ژڳ  ڳ  ڳ  ژ لذلك نقول: وحروِف القسم وهي الواو: مثل: 

. الباء: مثل: باهلل عليك. فلفظ اجلاللة هنا نقول: اسم لدخول باء ژٻ  

 القسم عليه.       

 والتاء: تاهلل إن كدت لرتدين. تاهلل إنك لفي ضاللك القديم. وهكذا. 

ذلك: اسم. أو فإذا دخل اخلفض على الكلمة: فهو اسم. والتنوين ك

 حروف اجلر: اسم. أو حروف القسم فهو: اسم.

 واهلل أعلم.
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 ٱ ٻ ٻ ٻ

 .... وال دليل الفعل .والفعل يعرف

يعين  ,ملا ذكر عالمات االسم انتقل بعد ذلك إىل عالمات الفعل

 كيف تعرف أن هذه الكلمة هي فعل. تعرفها بأحد هذه األمور: 

يعين يصح دخول قد عليها فلو قلت: قد أقوم. وصح املعنى  ,بقد :أوال

فسمع فعل  ژٱ  ٻ  ٻ  ژ  :قال عز وجل .فدل على أن ما بعد قد هنا فعل

  :وقال سبحانه .وعرفنا أن تلك الكلمة فعل بدخول قد عليها ,ماضي

وقال  .فيعلم نقول أنه فعل لصحة دخول قد عليها :قد يعلم ژڌ  ڎ  ڎ  ژ 

  .قد قاهلا, فدل على أنه قال هنا فعل ژڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ  :عز وجل

ستعلم نقول هنا فعل  ,ستعلم ماذا أصنع :السني مثل :بقد والسني :قال

وقال  ژڀ         ٺ   ٺ  ٺ  ٺ          ٿ   ژ  :قال سبحانه ,لصحة دخول السني عليه

فدل على أن نستدرج فعل لصحة دخول السني  ژک  ژ  :عز وجل

علمنا أن  :سوف آكل ,سوف آكل الطعام :مثل لو قلت ,وسوف .عليها

فيأتي  ژۀ  ۀ  ہ  ژ  :لـآكل فعال لصحة دخول سوف عليها, قال عز وج

  .والسبب صحة دخول كلمة سوف عليه من قبل ,هنا فعل

, قالت النساء :عليه, مثل لو قلتودخول تاء التأنيث الساكنة  :قال

قال, تاء التأنيث الساكنة يف آخره فلما كانت يف هذه الكلمة وهي: 

فعلمنا أن قال  ژڑ  ک  ژ  :قال عز وجل ,علمنا أن تلك الكلمة فعال
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  ژڳ  ژ  :وقال سبحانه .هنا فعل لدخول تاء التأنيث الساكنة عليه

 :وقال يف اآلية األخرى ژوئ  وئ   ۇئ  ژ  :وقال عز وجل ,أصلها كانت

فعلمنا أن تلك الكلمة فعال لصحة دخول تاء   ژڻ  ڻ   ۀ  ژ 

 .التأنيث عليها

واحلرف ما ال يصلح معه دليل االسم وال دليل الفعل يعين  :قال

نعلم أنه حرف لو وضعنا عليه عالمات األمساء عليه ومل يصح,  :احلرف

فمثال ) من ( لو وضعنا قبلها كلمة يف )يف من ( ما يصح, ولو أتينا بالسني 

إذا مل تصح دخول عالمات االسم وال الفعل عليه عرفنا أنه حرف. ) مسن ( ف

ثم نأتي  ,ولو كلمة مثال ) عن ( لو أتينا بعالمة التنوين ) عٍن ( فال يصح

بعالمات الفعل فلو قلنا ) سعن ( ما تصح الكلمة فدل على أن ذلك حرف 

ل فإذا مل يصلح على تلك الكلمة ال عالمات االسم وال يصلح دخو .وهكذا

 .عالمات الفعل عليه علمنا بذلك أنها حرف

ويكون بهذا قد انتهى من عالمات االسم وعالمات الفعل وعالمات 

  .احلرف

 .واهلل أعلم
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 ٱ ٻ ٻ ٻ

 .... وخفض وجزم .باب اإلعراب

 .ملا بني أن الكالم ال خيلو إما أن يكون امسا أو فعال أو حرفا

هذه الكلمات إما أن يكون منها مبين ال تتغري حاله مطلقا,  :قال

فجميع احلروف مبنية ما يتغري أواخرها مطلقا. مثل:  ,احلروف :ومن ذلك

 :عن .جئت يف البيت ,مررت يف البيت ,ذهبت يف البيت :دائما تقول يف ,يف

  .وهكذا فجميع احلروف مبنية ,ما تتغري :إىل ,ما تتغري

اء واألفعال. من األمساء ما هو مبين ما يتغري فيبقى لدينا األمس

مطلقا, مثل: أمساء اإلشارة والضمائر واألمساء املوصولة وسيأتي. واألفعال 

منها ما هو مبين دائما وهو األمر واملاضي, واملضارع أحيانا يكون مبنيا 

 .وأحيانا يكون معربا

منها  ملا عرفت أن الكلمات السابقة اسم, فعل, حرف, :فهنا يقول

فإذا تغري آخره نسمي هذا معربا يعين حنتاج إليه يف  ,ما قد يتغري آخره

كسرة أم جزم, وإذا كان  ,فتحة ,النحو لننظر ما هي حركة آخره ضمة

 مبنيا ما حنتاج.

اإلعراب ثم بعد ذلك بني أقسام عالمات اإلعراب ثم بعد  :فهنا قال

ت, يعين كأنه يقول: أنا ذلك بني املعربات ثم األمساء اليت تعرب باحلركا

وذلك يف  ,صنفت لك هذا الكتاب من أجل أن تعلم أواخر الكلم

 .الكلمات املعربة ال املبنية



 (2األجرومية ) ملقدِّمةاشرح 

 

 

15 

)مرة يكون رفعا ومرة يكون نصبا وقد  اإلعراب هو تغري :فقال

يكون جزما وقد يكون نصبا وخفضا وهكذا(. تغري أواخر الكلم خيرج 

 ,ليس من اختصاص النحو هذا .وسط الكلمة ضرب يضرب, فرح يفرح

بل الصرف وخيرج ما كان يف أول الكلمة ُيْضَرُب َيْضِرُب فال ننظر إليه 

 ,وإمنا النحو واألعراب حيتاج إليه أواخر الكلم. لذلك قال أواخر الكلم

يعين اختالف العوامل  ,اختالف العوامل الداخلة عليها ,ما الذي يغريها

عليه ناصب تنصب, وخافض الداخلة على ذلك الكالم, فإذا دخل 

 .جتردت من ناصب وجازم ترفع وهكذا ,ختفض

 .ثم بعد ذلك قال هذا التغري أحيانا يظهر يف اللفظ وأحيانا ما يظهر

تغري أواخر الكلم لفظا ) زيٌد ( فيتغري لفظا فتقول:  ,لفظا :ولذلك قال

 ,جاء زيٌد :وتقول ,إن زيدًا :فتقول .) زيٍد ( فيظهر يف اللفظ :( وتقولزيدًا)

فيختلف لفظا ظاهرا أو تقديرا واملراد باللفظ الذي  .مررت بزيٍد :وتقول

 ,باٌب ,يظهر عليه تغري أواخر الكلم ما كان خمتوما بغري حرف علة زيٌد

والياء  ,واأللف ,الواو :وحروف العلة ثالثة ,أما إذا ختم حبرف علة .مسجٌد

إن كان خمتوما حبرف علة ف  .جمموعة يف قوهلم ) واي ( هذه حروف العلة

كالياء مثال وما قبل ذلك حرف العلة مكسور فال تظهر عليه عالمات 

جاء  :ما تقول ,جاء القاضي :فتقول .القاضي :اإلعراب على آخره مثل

 :ما نقول ,جاء املاشي :ومثل .فالنطق ثقيل ,للثقل :ملاذا ؟ نقول .القاضُي

 .جاء املاضي خمتوم حبرف علة ) ي ( وما قبله مكسور :وتقول ,املاشُي

وإذا كان خمتوما بألف مقصورة وما قبلها مفتوحا فالعالمة فيه كذلك 

 .وهكذا ,جاءت منى وجاءت هدى :مثل .ال للثقل وإمنا للتعذر ,مقدرة
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وتقول هذه هدى فإذا كان  ,فيتعذر أصال ما تستطيع أن تضع عليها الضم

ف يكون حني ذاك املانع هو التعذر ال ميكن النطق به للفتح وخمتوم باألل

جاء  :فال تقول ,وكذلك لو كان خمتوما بواو وما قبلها ضمة .وهكذا

  .فهذا ال يتغري أواخر الكلم ,الناجُو ففيه ثقل

يعين إذا كانت الكلمة خمتومة حبرف علة فإن أواخر الكلم فيها 

تدخل عليها العوامل,  يكون مقدرا, وليس ظاهرا, ملا ذكر بأن الكلمة

 .هي هذه العوامل اليت ميكن أن تدخل

يعين كل كلمة ال خترج عن هذه األقسام  ,قال: وأقسامه أربعة

مررت  :خفض .رأيت زيدًا :نصب .زيٌد :تكون الكلمة مرفوعة :رفع .األربعة

 .فهنا جزم: خيرْج زيد ,مل خيرج زيٌد :أو جزم مثل .بزيٍد

 عن هذه العوامل األربعة. فال ميكن أي كلمة أن خترج

يسري طالب العلم خطوة خطوة  ,تصنيفه هلذا املنت بديع واملصنف 

لذلك أقبل عليه العلماء وطلبة العلم باحلفظ والشرح ألنه  ,ملعرفة النحو

 .يسري بطالب العلم من األصل النحو فبني له ذلك

 .واهلل أعلم
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 ٱ ٻ ٻ ٻ

 فيها ".... وال خفض ." فلألمساء من ذلك

 ,أن عالمات اإلعراب أربعة بدأ يبني لك هذه العالمات ملا ذكر 

هل تكون يف األفعال ؟ ما هي العالمات اليت تكون يف األمساء ؟ وما هي 

 العالمات اليت تكون يف األفعال ؟

فال تظهر تلك  ,ومل يقل تلك العالمات يف احلروف فإن احلروف مبنية

 .فقط لألمساء واألفعالالعالمات على احلروف وإمنا هي 

الرفع والنصب  ,فلألمساء من ذلك يعين من العالمات األربع :قال

الرفع مثل  ,لألمساء ثالث عالمات فقط .واخلفض يعين اجلر وال جزم فيها

مرفوع هذا اسم يعين يصح أن يكون االسم مرفوعا,  ,قام زيٌد :تقول

اهلل اسم منصوب وعالمة نصبه الفتحة, واخلفض  ,إن اهلَل :والنصب تقول

باسم خمفوض وهذا اسم اهلِل  :بسم اهلل ,بسم اهلِل الرمحن الرحيم :تقول

أي  ,الرحيم خمفوض وال جزم فيها ,الرمحن خمفوض ,كذلك خمفوض

ال ميكن أن يكون االسم جمزوما أبدا فال تقول هذا اسم جمزوم مطلقا 

فعل  :يذهب ,يذهب حممُد :رفع فتقولولألفعال من ذلك ال ,ما ميكن

ملاذا قلنا مرفوع ؟ ألن عالمة الرفع تصح أن تكون لالسم  ,مضارع مرفوع

عالمة  :يذهُب ,يذهُب زيٌد :ويشرتك االسم والفعل يف هذه العالمة فتقول

  .عالمة رفع لالسم :زيٌد ,رفع الفعل
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 ,لن يذهب :فتقول ,يعين يصح أن يكون الفعل منصوبا :والنصب

 .واهلل جيعل فعل مضارع منصوب ژڦ  ڦ    ڄ  ژ  :وقال سبحانه

 .جمزوم فعل ژپ  ڀ   ڀ  ڀ  ژ  :قال سبحانه :وجزم

فقط إما  ,يعين األفعال ال ميكن أن تكون جمرورة :وال خفض فيها

 .أن تكون مرفوعة أو منصوبة أو جمزومة

وما  ,ثم بعد ذلك بإذن اهلل سيبني لك املصنف ما هي عالمات الرفع

 .وما هي عالمات اجلزم ,وما هي عالمات اخلفض ,هي عالمات النصب

 .واهلل أعلم

 

 

  



 (2األجرومية ) ملقدِّمةاشرح 

 

 

19 

 ٱ ٻ ٻ ٻ

 .... مل يتصل بآخره شيء .باب معرفة عالمات اإلعراب

أن الكلمة إما أن تكون معربة وإما أن تكون  ملا بني املصنف 

 .مبنية

هذا املعرب الذي يتحرك يف احلركات األخرية أو حبروف له  :قال

 .جزم ,خفض ,نصب ,رفع :أربع عالمات

للرفع أربع عالمات الضمة والواو  :قال ,ثم الرفع له أربع عالمات

األصل أن الكلمة ترفع بالضمة و ماعدا الضمة نائب عنها  واأللف والنون,

 .ألن األصل يف حركات الرفع هي الضمة

بدأ يفصل ما هي الكلمة  ,ضمة واو ألف نون : عالمات الرفعملا بني

فأما الضمة فتكون عالمة للرفع يف االسم املفرد  :قال ,اليت ترفع بالضمة

ومجع التكسري ومجع املؤنث السامل والفعل املضارع الذي مل يتصل بآخره 

أن الكلمات اليت ترفع بالضمة أربع كلمات فليس هناك أي  :يعين .شيء

فأما الضمة فتكون عالمة للرفع يف  :قال ,ترفع سوى هذه األربع كلمة

ما ليس  :واملقصود باالسم املفرد هنا ,االسم املفرد :األول ,أربع أشياء

فمثال كلمة  ,مبثنى وال مجع وال ملحقا باملثنى وليس من األمساء اخلمسة

 ,وحممد: هذا اسم مفرد ,هذا اسم مفرد :وزيد ,هذا اسم مفرد :رجل

  :مثل قوله عز وجل ,هذا اسم مفرد يدل على شخص واحد :وامرأة

هذا اسم مفرد ) سبحانه وتعاىل ( مرفوع وعالمة رفعه  ژڇ  ڇ   ژ 
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مرفوع وعالمة رفعه  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  ,الضمة الظاهرة على آخره

مرفوع وعالمة رفعه الضمة  ژپ  پ  ژ  ,الضمة الظاهرة على آخره

 ,هو الذي تكسر عن إفراد الكلمة :تكسري ومجع .الظاهرة على آخره

رجل إذا أردنا  :فمثال ,الذي تغري شكل الكلمة ملا أردنا أن جنمعها :يعين

 ,كتب :كتاب ,مساجد :مسجد ,قضاة :قاضي ,اجلمع تغريت رجال

مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  ژ  :قال سبحانه :فتقول .أقالم  وهكذا :قلم

مجع تكسري مرفوع وعالمة رفعه   ژٱ  يب  جت  حت    خت  مت    ىت  يت   

وهو ما كان خمتوما  :ومجع املؤنث السامل ,الضمة الظاهرة على آخره

أما إن كانت األلف أصلية فال يكون مجع مؤنث  ,بألف وتاء زائدتني

بغاة إن كانت التاء أيضا أصلية فإنه ال يكون  ,غزاة ,قضاة :مثل ,سامل

بنات ما نقول مجع مؤنث سامل بل مجع  :)مثل بنت ؟ ,مجع مؤنث سامل

لو كان خمتوما بألف وتاء نقول هذا هو مجع املؤنث  :ومثال ,تكسري(

  ,أما إن كانت مزيدة فال نعتربها كلك ,السامل

 ,لالسم املعتاد ومجع التكسري ومجع املؤنث السامل :لذلك قال

 ,تهندا :هند ,ما كان خمتوما بألف وتاء مزيدتني :فاملؤنث السامل

يعين فال  :آخره ألف وتاء زائدة وهاء التأنيث ال تدخل ,فاطمات :فاطمة

اهلل  .مجع مؤنث سامل ,فاطمات :فاطمة :فتقول .ال .تدخل على أنها مزيدة

يقول " واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض" املؤمنات: مجع مؤنث سامل 

 مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

والفعل املضارع الذي مل يتصل بآخره شيء , مثل: يذهب, يقول, قال 

يعلم: فعل مضارع ما اتصل بآخره شيء. مما قد  ژچ  چ     ڇ  ژ سبحانه: 
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يتصل به: نون النسوة, ونون التوكيد, مثل: َلَتْضِرْبَن زيدًا, أخرْبن زيدا, 

 زيدًا, ِلَيْضِرْبَن زيدًا أو: اضرْبَن زيدًا.  تأكيدا: لتضرُبنَّ

أو اتصل بآخره واو ونون: يقولون, هذه فعل مضارع. يقولون. ملا اتصل 

بها واو ونون. ما نقول: مرفوع وعالمة رفعه الضمة. يقولون: فهنا الفاعل: واو 

 اجلماعة, والنون نون اجلمع.

 فتبني مما سبق: أن الضمة تكون عالمة يف أربعة أشياء. 

 واهلل أعلم.
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 ٱ ٻ ٻ ٻ

 .... ذو مال .الواووأما 

أصل العالمات الضمة وما عداها نائب عنها ومما ينوب عنها الواو وال 

 تكون الكلمة مرفوعة بالواو إال يف موضعني اثنني فقط.

يف مجع املذكر السامل, وهو ما كان خمتوما بالواو  :املوضع األول

والنون, مثل: زيدون, مفردها زيد فيضاف هلا الواو والنون, مؤمن يضاف 

هلا الواو والنون فإذا كان مرفوعا: أي مجع املذكر السامل فال يكون 

مرفوعا بضمة وال ألف وال بثبوت النون وإمنا يكون مرفوعا بالواو, قال 

املؤمنون: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه  ژٻ  ٻ  ٱ  ژ : سبحانه

خرب مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه  ژژ  ژ  ڑ  ژ مجع مذكر سامل, 

 مجع مذكر سامل, وهكذا. 

ويف األمساء اخلمسة: أي أن األمساء اخلمسة أيضا ترفع بالواو, فال 

ذه األمساء ترفع بضمة وال ألف وال بثبوت نون وإمنا ترفع بالواو, ماهي ه

ترفع بالواو كما  :أبوك .اخلمسة؟ أبوك, أخوك, فوك, محوك, ذو مال

قال عز وجل خربا عن إخوة يوسف " وأبونا شيخ كبري " الواو: لالستئناف, 

 :أبونا: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه من األمساء اخلمسة. أخوك

الواو وهو  فتقول: أخوك طالب علم, أخوك: مبتدأ مرفوع عالمة رفعه

مضاف والكاف مضاف إليه. فوك: فوك واسع: يعين الفم, فوك: مبتدأ 

مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه من األمساء اخلمسة وهو مضاف والكاف 

مضاف إليه. محوك: احلمو قريب الزوج فال ينطق محوَك ألن املرأة يقال هلا 
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لمرأة: هذا زوجِك هذا محوِك: يعين عم أوالدك أو جد أوالدك. مثل ما يقال ل

وهذه عمتِك فيقال هلا هذا محوِك, هذا: اسم إشارة مبتدأ, محوك: خرب 

مرفوع وعالمة رفعه الواو وهو مضاف والكاف مضاف إليه. ذو مال: 

صاحب مال, زيد ذو مال, بشرط أن تكون ذو مبعنى صاحب, فزيد: 

ع مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره, ذو: خرب مرفو

 .وعالمة رفعه الواو ألنه من األمساء اخلمسة وهو مضاف ومال مضاف إليه

واألمساء اخلمسة ترفع أيضا  ,إذا مجع املذكر السامل يرفع بالواو

 .بالواو إذا كانت مرفوعة

 واهلل أعلم.
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 ٱ ٻ ٻ ٻ

 .... أو ضمري املؤنثة املخاطبة .وأما باأللف

العالمة األصلية يف الرفع ثم سبق لكم أن عالمات الرفع الضمة وهي 

 الواو ثم بعد ذلك يذكر هنا األلف ثم النون.

فاأللف تكون عالمة للرفع يف املثنى لذلك قال: وأما األلف فتكون 

عالمة يف تثنية األمساء خاصة: يعين ال يكون إال يف االسم وهو أصال 

هذان:   ژ ں  ں  ڻ     ڻ  ڻژ  :يذكر األمساء, مثل قوله سبحانه

اسم إشارة مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه مثنى, خصمان: خرب 

مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه مثنى, والنون: عالمة التثنية, كما يف قوله 

هذان: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه  ژوئ  وئ  ۇئ  ژ  ه:سبحان

مثنى, وكذا تقول: هذان الطالبان, هذان: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه 

األلف ألنه مثنى, والنون: عالمة للتثنية, الطالبان: خرب مرفوع وعالمة رفعه 

 األلف ألنه مثنى, والنون: عالمة للتثنية.

قال: وأما النون فتكون عالمة يف الفعل املضارع إذا اتصل به ضمري 

تثنية أو مجع أو ضمري املؤنثة املخاطبة, وهذا الذي يسمى األفعال اخلمسة, 

تفعالن, يفعلون, تفعلون, تفعلني, فهذه ترفع بثبوت النون,  وهي: يفعالن,

تعلمون: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه  ژگ  گ            ڳ  ژ : قال سبحانه

ثبوت النون ألنه من األفعال اخلمسة, والواو ضمري مبين على السكون يف 

, تعقلون: فعل ژڱ  ڱ     ں  ژ حمل رفع فاعل, كذلك قوله سبحانه: 

ارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه من األفعال اخلمسة, والواو مض
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فاعل, لذلك قال: وأما النون فتكون عالمة للرفع يف الفعل املضارع, فال 

يكون يف الفعل األمر وال املاضي. فقط يف املضارع. لذلك: "يا مريم اقنيت 

ن ألنها فعل لربك" ما نقول: ترفع بثبوت النون ألنه فعل أمر, فحذفت النو

أمر, فال تدخل النون إال يف الفعل املضارع هنا, إذا اتصل به ضمري تثنية 

سواء كان مذكرا أو مؤنثا, مذكر: تقول: أنتما تفعالن. تفعالن: فعل 

مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبت النون ألنه من األفعال اخلمسة, واأللف: 

كان مؤنثا: أنتما  ضمري تثنية مبين على السكون يف حمل رفع فاعل, أو

تكتبان. أنتما: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه األلف, تكتبان: فعل مضارع 

مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه من األفعال اخلمسة, وضمري التثنية: 

مبين على السكون يف حمل رفع فاعل. لذلك قال: إذا اتصل به ضمري 

ذكرا أو مؤنثا, تثنية, ضمري تثنية األلف أو ضمري مجع سواء كان م

مذكر مثل: أنتم تصومون, تصومون: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه 

ثبوت النون ألنه من األفعال اخلمسة, والواو: مبين على السكون يف حمل 

 رفع فاعل, واجلملة من الفعل والفاعل: يف حمل رفع خرب املبتدأ )أنتم(.

تتلون فعل مضارع مرفوع  ,ژ ہ  ھ  ھژ  :لذلك قال سبحانه

وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه من األفعال اخلمسة, والواو فاعل, أو ضمري 

املؤنثة املخاطبة مثل: أنِت تصلني, أنِت: مبتدأ, تصلني: فعل مضارع مرفوع 

وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه من األفعال اخلمسة, وياء املخاطبة: مبين على 

وكذلك ) أنِت تتحجبني ( تتحجبني: فعل السكون يف حمل رفع فاعل, 

مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه من األفعال اخلمسة, وياء 

 املخاطبة: مبين على السكون يف حمل رفع فاعل.
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قد انتهى من عالمات الرفع: ضمة, الواو,  وبهذا يكون املصنف 

 األلف, والنون, ويليه بعد ذلك بإذن اهلل عالمات النصب.

 هلل أعلم.وا
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 ٱ ٻ ٻ ٻ

 .... ومل يتصل بآخره شي .وللنصب مخس عالمات

ملا فرغ من عالمات الرفع شرع بعد ذلك يف عالمات النصب ثم بعد 

 ذلك ما هي األمور اليت تنصب أو بالياء أو بالكسرة و غري ذلك. 

هلذا املنت حيث جيمع الشيء  وهذا من حسن تصنيف املصنف 

الواحد يف مكان واحد ليسهل على الطالب القواعد لذلك قال: وللنصب 

مخس عالمات: يعين ال خيرج النصب عن هذه اخلمس عالمات: الفتحة 

 وسيأتي تكون ألي شيء, واأللف والكسرة والياء وحذف النون. 

نصب يف ثم بدأ يفصل بعد ذلك فقال: فأما الفتحة فتكون عالمة لل

ثالثة مواضع: يف االسم املفرد. واملقصود به هنا: ما ليس مبثنى وال جمموع, 

مثل تقول: إن زيدًا ذهب, زيدًا: اسم إن منصوب وعالمة نصبه الفتحة, ملاذا 

عالمة نصبه الفتحة؟ ألنه اسم مفرد, وتقول: إن الطالَب جمتهد, الطالب: 

مة نصبه الفتحة؟ ألنه اسم اسم إن منصوب وعالمة نصبه الفتحة, ملاذا عال

إن: حرف ناسخ, اهلل: اسم إن  ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ژ مفرد, قال سبحانه: 

 منصوب وعالمة نصبه الفتحة, ملاذا؟ ألنه اسم مفرد, وقال سبحانه: 

اجلنة: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة  ژڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ژ 

 الظاهرة على آخره ألنها اسم مفرد وهكذا.

ومجع التكسري: الذي تكسر مفرده عن مجعه, مثال: طالب, ملا 

أردنا مجعه تكسري ما قلنا طالبون, قلنا: طالب, فتقول: إن الطالب 

جمتهدون, الطالب: اسم إن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على 
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املساجد: اسم إن   ژڃ   ڃ  ڃ  ژ آخره ألنه مجع تكسري, قال سبحانه: 

صبه الفتحة الظاهرة على آخره ألنه مجع تكسري, وقال منصوب وعالمة ن

أولياء: اسم إن منصوب وعالمة نصبه   ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ سبحانه: 

 الفتحة الظاهرة, ملاذا؟ ألنه مجع تكسري. 

قال: والفعل املضارع إذا دخل عليه ناصب ومل يتصل بآخره شيء: يعين 

 الفعل املضارع ينصب بشرطني: 

دخل عليه ناصب, وستأتي النواصب, حروف الشرط األول: إذا 

النصب يعين فإذا دخل عليه حرف ناصب أو نواصب على الفعل املضارع 

 توفر شرط.

الشرط الثاني: ومل يتصل بآخره شيء, يعين ومل يتصل بالفعل 

املضارع شيء, مثل: نون النسوة أو نون التوكيد. فمثال لو تقول: لن تقوم, 

ضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة لن: حرف ناصب, تقوم: فعل م

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ الظاهرة, ملاذا؟ ألنه مل يتصل بآخره شيء, قال سبحانه: 

نربح: فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على  ژڇ  

آخره ألنه دخل عليه ناصب ومل يتصل بآخره شيء فإذا اتصل بآخره شيء 

ل ناصب عليه يكون اتصل بآخره مثل: الواو والنون, مثل: يفعلون, فإذا دخ

شيء, فال يكون النصب بالفتحة, وكذا لو اتصلت به نون النسوة مثل: لن 

تذَهْبَن, تذهب هنا شكل ألصل نون النسوة وإال أصلها: لن تذهَب, فاتصل 

بآخره شيء فال ينصب بالفتحة, أو نون التوكيد مثل: لن تقدَمنَّ إال الدرس 

يد هنا ال يكون النصب بالفتحة ألنه )ختاطب رجل(, لن تقومن: تأك
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اتصل به نون التوكيد, فإذا مل يتصل به شيء ودخل عليه ناصب ينصب 

 بالفتحة.

 واهلل أعلم.
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 ٱ ٻ ٻ ٻ

 .... مجع املؤنث السامل .وأما األلف

 يذكر عالمات النصب. زال املصنف  ال

وسبق لكم أن عالمات النصب الفتحة واليوم يتحدث عن األلف 

 والكسرة.

واأللف  عالمة للنصب يف األمساء اخلمسة مثل تقول: إن أباك عظيم, 

إن: حرف ناسخ, أباك: اسم إن منصوب وعالمة نصبه األلف ألنه من 

األمساء اخلمسة وهو مضاف, كاف اخلطاب: مضاف إليه, عظيم: خرب 

ۇ  ژ  :مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره, مثل قوله عز وجل

يا: حرف نداء, أبانا: منادى منصوب وعالمة  ژۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ    ۇ  ۆ

نصبه األلف ألنه من األمساء اخلمسة وهو مضاف, و)نا(: مضاف إليه, 

مثل: إن أخاك صاحل, أخاك: اسم إن منصوب وعالمة نصبه األلف ألنه من 

إن فاك نظيف, فاك: اسم إن منصوب وعالمة  األمساء اخلمسة, ومثل:

ألنه من األمساء اخلمسة, وتقول: إن محاِك عفيفة, إن: حرف  نصبه األلف

 ناسخ, محاِك: اسم إن منصوب وعالمة نصبه األلف وهكذا.

قال: وحنو ذلك من األمساء اخلمسة: أبوك, أخوك, محوك, فوك, 

 ذو مال.

وأما الكسرة فتكون عالمة للنصب يف مجع املؤنث السامل, فتقول: 

ف ناسخ, اهلنداِت: اسم إن منصوب وعالمة إن اهلندات متحجبات, إن: حر

نصبه الكسرة ألنه مجع مؤنث سامل, متحجبات: خرب إن مرفوع وعالمة 
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ڻ  ڻ  ۀ  ژ قال سبحانه:  رفعه الضمة الظاهرة على آخره,

معطوف على منصوب  ژۀ  ژ  :فقوله عز وجل ژۀ  ہ   

ہ  ہ  ھ     ژ وعالمة نصبه الكسرة ألنه مجع مؤنث سامل, وقال سبحانه: 

مجع  ژھ  ھ  ھ   ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  

ۆئ  ژ مؤنث سامل منصوب وعالمة نصبه الكسرة, ومثل قوله عز وجل: 

خلق اهلل: فعل وفاعل, السماوات: مفعول به  ژۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   

منصوب وعالمة نصبه الكسرة ألنه مجع مؤنث سامل, واألرض: معطوف 

ألنه اسم مفرد, لذلك قال:  ةمة نصبه الفتحعلى مفعول به منصوب وعال

 والكسرة تكون عالمة للنصب يف مجع املؤنث السامل. 

 وتأتي العالمتني األخريتني بإذن اهلل وهي الياء وحذف النون. 

 واهلل أعلم.
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 ٱ ٻ ٻ ٻ

 .... اليت رفعها بثبوت النون .وأما الياء

 وأما الياء فتكون عالمة للنصب يف التثنية واجلمع. قوله 

هذه هي العالمة الرابعة من عالمات النصب وهو أن املثنى يكون 

منصوبا والياء نيابة عن الفتحة, األصل هي الفتحة, فتقول: شاهدت 

الطالبني, شاهدت: فعل وفاعل, الطالبني: مفعول به منصوب وعالمة نصبه 

الذين:  ژېئ  ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ژ حانه: الياء ألنه مثنى, قال سب

 مثنى منصوب وعالمة نصبه الياء.

وكذلك اجلمع عالمة نصبه الياء, فتقول: إن املساكني أعزاء, إن: 

حرف ناسخ, املساكني: اسم إن منصوب وعالمة نصبه الياء, قال 

إن: حرف  ,اخل ژ.. .ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ژ سبحانه: 

ناسخ, املسلمني: اسم إن منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه مجع مذكر 

 سامل, وهكذا.

وأما حذف النون فتكون عالمة للفعل املضارع الذي رفعه بثبوت 

النون, أي: إذا كان من األفعال اخلمسة, فتقول: الطالبان لن يفعال 

وتقول:  املنكر, يفعال: فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه حذف النون,

 املرأتان لن تعمال, تعمال: فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه حذف النون,

لن: حرف ناصب, تفعلوا: فعل  ژېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ژ قال سبحانه: 

مضارع منصوب وعالمة نصبه حذف النون ألنه من األمساء اخلمسة, وقال 

ها أصلها )يتمنون( واهلاء ضمري فحذفت النون ألن ژٿ  ٿ  ٿ  ژ سبحانه: 
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من األمساء اخلمسة )ولن يتمنوه( أصلها )يتمنونه( فعل مضارع منصوب 

 وعالمة نصبه حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة, وهكذا. 

 بذلك قد انتهى من عالمات النصب.  ويكون املصنف 

 واهلل أعلم.
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 ٱ ٻ ٻ ٻ

 .... ومجع املؤنث السامل .وللخفض ثالث عالمات

 هذه العالمات.ثم بعد ذلك بدأ يفصل 

 قال: فأما الكسرة فتكون عالمة يف االسم املفرد املتصرف.

االسم املفرد يعين: غري املثنى وال اجلمع مثل: زيد, خالد, عمرو 

وهكذا, فهذا جير بالكسرة وبشرط آخر أن يكون متصرفا يعين غري 

ممنوع من الصرف, فإذا كان ممنوعا من الصرف فسيأتي أنه خيفض 

وع من الصرف مثل: مساجد, فتقول: مررت مبساجَد كثرية, بالفتحة, ممن

وسيأتي. فإن كان االسم مفردا منصرفا فإن عالمته الكسرة, فتقول: 

هذا  ژۈ  ۈ  ژ جئت من عند زيد, وتقول: خرجت من البيت, قال سبحانه: 

اسم مفرد متصرف, لكن لو كان غري متصرف يكون بالفتحة مثل قوله 

اسم مفرد  ژژ  ڑ  ژ أتي, وكقوله سبحانه: وسي ژڭ  ۇ  ژ سبحانه: 

 وهكذا. ژڱ  ں  ں  ڻ  ژ متصرف, وقوله سبحانه: 

رجال ومساجد ومصابيح,  :قال: ومجع التكسري املتصرف, مثل

وبشرط أن تكون متصرفة فتخرج املصابيح واملساجد, مثل: رجال, 

, كتب, أقالم, مساطر, فجمع التكسري يكون جمرورا ()سجاجيد

مالئكته: مجع  ژڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ژ بالكسرة, قال سبحانه: 

 مجع تكسري, كتاب: كتب,  ژۀ   ژ تكسري, ملك: مالئكة, 
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رسول: رسل, فتكون جمرورة بالكسرة مجع تكسري  ژڻژ 

 متصرف.

قال: ومجع املؤنث السامل كذلك جير بالكسرة, مثل: مررت 

 باهلندات, وجئت من عند املؤمنات والصادقات, وهكذا, قال سبحانه: 

الالم: حرف جر, املؤمنات: اسم جمرور  ژک  ک    گ  گ  گ  ژ 

 وعالمة جره الكسرة ألنه مجع مؤنث سامل, وهكذا.

املتصرف, ومجع  فإذا الذي جير بالكسرة ثالثة: االسم املفرد

 التكسري املتصرف, ومجع املؤنث السامل.

 واهلل أعلم.
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 ٱ ٻ ٻ ٻ

 .... يف االسم الذي ال ينصرف .وأما الياء

 يعين أن الياء تكون عالمة للجر يف ثالث مواضع.

املوضع األول: يف األمساء اخلمسة, فتقول مثال: ذهبت إىل أخيكم, 

إىل: حرف جر, أخيكم: اسم جمرور وعالمة جره الياء ألنه من األمساء 

إىل:  ژڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک   ژ اخلمسة, قال سبحانه: 

حرف جر, أبيكم: اسم جمرور وعالمة جره الياء ألنه من األمساء اخلمسة 

وهو مضاف, والكاف: مضاف إليه, وامليم: للجمع, وكذا تقول: ذهبت 

إىل رجل ذي علم غزير, ذهبت إىل رجل: جار وجمرور, ذي علم: صفة 

 للرجل جمرورة وعالمة جرها الياء ألنها من األمساء اخلمسة, قال سبحانه:

ألنها من األمساء اخلمسة يعين: صاحب اجلالل  ژڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ   ژ  ژ 

 واإلكرام.

ويف التثنية: يعين أن املثنى جير بالياء, كما تقول: ذهبت إىل 

العاِلَمني, اسم جمرور وعالمة جره الياء ألنه مثنى, وتقول: قرأت يف 

ڱ  ں  ژ  الكتابني, جمرور وعالمة جره الياء ألنه مثنى, قال سبحانه:

اجلنتني: مضاف إليه وعالمة اإلضافة الياء ألنه مثنى, يعين: قطوف  ژں  

 اجلنتني قريبة.

قال: واجلمع: يعين كذلك اجلمع مجع املذكر السامل جير بالياء 

فتقول: جلست مع املصلني, مع املصلني: املصلني: مضاف إليه جمرور 

جث  مث  ژ ه: وعالمة جره الياء ألنه مجع مذكر سامل, قال سبحان
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باملؤمنني: الباء: حرف جر, املؤمنني: اسم جمرور وعالمة جره الياء  ژىث  

 ألنه مجع مذكر سامل.

فالذي جير بالياء ثالثة كما سبق: مجع املذكر السامل, املثنى, 

 األمساء اخلمسة. 

ثم قال: وأما الفتحة فتكون عالمة للجر يف االسم الذي ال ينصرف, 

  :رف مجعها الناظم يف قولهواألشياء اليت ال تنص

 امجع وزن عادال أنث       ركب وزد عجمة فالوصف قد كمال 

وسيأتي إن شاء اهلل نضع درسًا أو أكثر من درس يف العالمات اليت 

  .متنع من الصرف

اسم جمرور وعالمة جره الفتحة  :)جلست إىل إبراهيم( إبراهيم :فمثل

  .نيابة عن الكسرة ألنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمى

اسم جمرور وعالمة  :مثود  ژ ڭ  ۇ  ۇ  ۆژ   :قال سبحانه

  .جره الفتحة نيابة عن الكسرة ألنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمى

ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ژ وقال سبحانه يف آيات كثرية أكثر األمساء  

هذه ممنوعة من الصرف ألن غالب أنبياء بين   ژڤ      ڤ  ڦ  ڦ   

أمساؤهم ليست عربية غري مصروفة للعلمية  ,إسرائيل ليسوا عربًا

  .واهلل أعلم .والعجمى
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 ٱ ٻ ٻ ٻ

 ويف األفعال اليت رفعها بثبوت النون  ...وللجزم عالمتان

الرفع والنصب واخلفض واجلزم عالمات اإلعراب كما سبق لكم 

 ,واليوم العالمة الرابعة وهي اجلزم ,وسبق العالمات الثالث املتقدمة

  .فاألمساء ال جزم فيها ,واجلزم ال يكون إال يف األفعال

السكون ويكون يف الفعل املضارع الصحيح  :وللجزم عالمتان :قال

يس آخر الفعل خمتومًا ل :املراد بالصحيح اآلخر يعين غري املعتل يعين   اآلخر

 .حبرف من حروف العلة

فإذا كان كذلك يكون جزمه  ,حروف العلة الواو واأللف والياء

بالسكون فنقول مثاًل: ) زيٌد مل يذهب إىل املدرسة ( يذهب: فعل مضارع 

قال  .ملاذا ؟ ألنه فعل مضارع صحيح اآلخر ,جمزوم وعالمة جزمه السكون

فعل  ژڀ  ڀ  ژ سكون فعل مضارع صحيح اآلخر  ژپ  ڀ   ژ  :سبحانه

مضارع جمزوم بالسكون ألنه صحيح اآلخر فكل مضارع صحيح اآلخر 

  .جيزم بالسكون

العالمة الثانية من عالمات اجلزم احلذف ويكون يف   واحلذف :قال

الفعل املضارع املعتل اآلخر يعين الفعل  :املوضع األول ,موضعني اثنني

هذا فعل مضارع مرفوع  ,املضارع الذي آخره حرف عله مثل حممد جيري

وعالمة رفعة الضمة منع من ظهورها الثقل أصلها )جيرُي( فإذا أردنا أن 

قال  .جنزم هذا الفعل فنقول ) حممد مل جير ( وحنذف الياء ألنه حرف علة

ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱژ  :سبحانه
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أصلها ) خيشى إال اهلل ( فأتى احلرف اجلازم  ژ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ

وحذف حرف العلة فإذا أراد القارئ أن يقف على كلمة )خيشى( يف اآلية 

 يقول: )ومل خيْش( ألن حرف العلة حمذوف بأداة اجلزم.

 قال: والفعل املضارع املرفوع بثبات النون

األفعال اخلمسة. تقول مثال: حممد وزيد يأكالن  املقصود بذلك:

الطعام, وإذا أردت أن جتزم حذفت النون, تقول: حممد وزيد مل يأكال 

الطعام, ملاذا؟ تقول: فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه حذف النون ألنه من 

أصلها: )تفعلون( تفعلوا: فعل  ژېئ  ېئ  ىئ  ژ األفعال اخلمسة, قال سبحانه: 

 عالمة جزمه حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة.مضارع جمزوم و

بذلك قد انتهى من عالمات اإلعراب األربعة:  ويكون املصنف 

 رفع, نصب, خفض, جزم.

 واهلل أعلم.
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 ٱ ٻ ٻ ٻ

 فصل املعربات قسمان.. و الفعل املضارع املعتل اآلخر جيزم حبذف آخره

 يذكر يف هذا الفصل املعربات قال و املعربات قسمان 

 الكلمة تنقسم إىل قسمني:

ر الكلم فيها فمثال تقول: إما أن تكون معربة بأن يتغري أواخ

)لن يذهب( , و إذا أتيت باجلازم  :, و إذا أتيت بالناصب تقول)يذهب(

)مل يذهب( , هذا يسمى معرب يعين يتغري أواخر الكلم باختالف  :تقول

املبين واملبين هو الذي مل يتزعزع  :العوامل الداخلة عليه , و القسم الثاني

بنيانه ال يتغري سواء دخله ناصب أم جازم أم خافض أم رافع ال يتغري مبين, 

مفعول به لكنه ) رأيت هذا الرجل ( هنا هذا  :فتقول مثال يف أمساء اإلشارة

)مررت بهذا الرجل( مبين على السكون,  :مبين على السكون, و تقول

)جاء هذا الرجل( مبين على السكون,  :وإن كان دخله حرف جر, و تقول

مبين, و هذا املبين  :اسم اإلشارة , فإذا كان ال يتغري دائما ثابت يقال له

معرفة  :ه. و النحومل يتطرف املصرف إليه ألن أواخر الكلمة ال ختتلف في

 :هذا مبين, و مثل :أواخر الكلم , فإذا كان أواخر الكلم ثابتا نقول

)رأيت الذي  :)جاء الذي أكرمته(, و تقول :األمساء املوصولة , تقول

)مررت بالذي أكرمته(, فهنا مل تتغري أواخر الكلم  :أكرمته(, و تقول

 .عليه, فهنا مبنية

  :هي على قسمني :صنفوأواخر الكلم إذا تغريت قال امل

املعربات  :, و إما أن تتغري باحلروف لذلك قالباحلركاتإما أن تتغري 
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قسم يعرب يعين يتغري أواخر كلمه باحلروف قسم يعرب  :قسمان

الواو و األلف و الياء وثبوت  :باحلركات و قسم يعرب باحلروف, باحلروف

 .النون كما سيأتي

 :االسم املفرد :أشياءأربعة  :و الذي يعرب باحلركات قال

 :املراد باالسم املفرد: ما ليس مثنى وال جمموع وال مبلحق بهما , تقول

)هذا زيد, هذا مسجد( فاالسم املفرد دائما يعرب باحلركات ال 

, هذا ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ  :)هذا قرآن ( واهلل يقول :باحلروف, و تقول

 .اسم مفرد يعرب باحلركات

مجع التكسري يعرب باحلركات , أيضا  قال: و مجع التكسري:

مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   ژ )هؤالء رجال , هؤالء نسوة ( , قال سبحانه:  :تقول

 :بيوت و رجال :, فكلمةژٱ  مب  ىب  يب  جت  حت    خت  مت    ىت  يت   

 .هذه مجع تكسري يعرب باحلركات

 مجع املؤنث السامل:  :والقسم الثالث الذي يعرب باحلركات

. (, .ات , هؤالء املؤمنات , هؤالء املصليات, و هكذافتقول: )هؤالء اهلند

 هنا يعرب بالكسرة ,  ژڻ  ڻ  ۀ  ژ و قال سبحانه: 

 ..بالكسرة , و هكذا ژۀ  ہ   ژ 

 قال: و الفعل املضارع الذي مل يتصل بآخره شيء:  :القسم الرابع

, و تقول: )لن خيرج, ( , هنا إعرابها باحلركة بالضمة ) خيرج :مثل

, كالهما فعل ژمج  جح  مح   جخ  حخ  ژ : سبحانهلن يأكل( , قال 

 .مضارع , و العالمة اإلعرابية حركة
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يعرب باحلركات سهل لك أكثر , قال: و مجيعها  الذيو ملا ذكر 

  :ترفع بالضمة

األقسام األربعة يف حال الرفع رفعها يكون بالضمة,  هذهيعين كل 

بالضمة,  ژپ  پ  ژ  :فاالسم املفرد يكون بالضمة , قال سبحانه

)هذه مساجُد( , وكذلك  :وكذلك مجع التكسري يرفع بالضمة فتقول

مجع املؤنث السامل يرفع بالضمة , و كذلك الفعل املضارع يرفع بالضمة 

 كما سبق.

يعين االسم املفرد ينصب  :تنصب بالفتحة :الو يف حال النصب يق

 منصوباسم  :) إن احلمَد( احلمد :بالفتحة مثل قوله عليه الصالة و السالم

و عالمة نصبه الفتحة , و كذلك مجع التكسري ينصب بالفتحة , و مجع 

  .املؤنث السامل ينصب بالفتحة , و كذلك الفعل املضارع

 :ختفض بالكسرةقال: و 

) احلمد هلل( , هذا اسم مفرد , )ربِّ(, كذلك  :املفرد مثلفاالسم 

) مررت  :اسم مفرد , و كذلك مجع التكسري خيفض بالكسرة فتقول

ڻ  ژ  :قال سبحانه كذلك , السامل. , و مجع املؤنث .بالرجاِل( و هكذا

و كذلك الفعل املضارع إذا مل , ژڻ  ۀ  ۀ  ہ   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  :قوله سبحانهيتصف بآخره شيء ينصب بالفتحة مثل 

  .فعل مضارع منصوب ژ پ  پ  پ  پ

ترفع بالضمة و تنصب  بالفتحة و جزم  :و ملا ذكر هذه القاعدة

  .بالسكون , ذكر بعد ذلك ثالثة أمور شذت عن هذه
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 :مجع املؤنث السامل ينصب بالكسرة :قال: وخرج عن ذلك ثالثة أمور

) إن زيدًا ( و لكن  :االسم املفرد تقولنيابة عن الفتحة فأنت مثال يف 

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ژ  :يف املؤنث السامل تنصبها بالكسرة, قال سبحانه

  :, هذا مجع مؤنث سامل منصوب و عالمة نصبه الكسرة, قالژېئ  

ڻ  ژ  :نصبت األرض بالفتحة ألنها اسم مفرد, و قال سبحانه ژېئ  ژ 

 ....  و هكذا.ژڻ  ۀ  ۀ  ہ   

 :الغ ينصرف خيفض بالفتحة واالسم الذي :قال

اسم  :) مررت مبساجَد كثرية ( مبساجد :نيابة عن الكسرة مثل

جمرور و عالمة جره الفتحة نيابة عن الكسرة ألنه اسم ممنوع من الصرف 

ألنه على صيغة مفاعل صيغة منتهى اجلموع ) كثريٍة ( صفة جمرورة و 

 عالمة جره الكسرة  ألنها اسم مفرد 

 : ملضارع إذا اتصل بآخره شيءو الفعل اقال: 

الفعل املضارع يرفع  :حنن هناك قلنا-فإذا اتصل بآخره شيء, 

لكن إذا اتصل بآخره شيء ختتل هذه  -بالضمة و ينصب بالفتحة

)لن خترجن( هنا مل  :نون النسوة, فلو قلت :القاعدة, فإذا اتصل به مثال

النسوة, وكذا  يصبح النصب بالفتحة فسكن الفعل املضارع التصاله بنون

) لن خترجي ( فهنا الفعل انكسر يعين  :لو اتصل به ياء املتكلم, فتقول

القاعدة يف رفعه يف نصبه إذا اتصل بآخره شيء ال يكون مرفوعا أو 

 .منصوبا باحلركات و إمنا على حسب ما يكون
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و ملا فرغ من املعربات باحلركات سيأتي بإذن اهلل املعربات باحلروف 

  .ربعة أنواعو هي أيضا أ

 واهلل أعلم.
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 ٱ ٻ ٻ ٻ

 والذي يعرب باحلروف.. و تنصب و جتزم حبذفها 

ملا سبق ما الذي يعرب باحلركات أعقبه بعد ذلك بالذي يعرب 

 باحلروف

و هي ما زيد فيها  :التثنية :قال: و الذي يعرب باحلروف أربعة أنواع

  .ألف و نون عن مفرده

 و هو ما زيد فيه واو و نون عن مفرده  :و مجع املذكر السامل

واألمساء اخلمسة و األفعال اخلمسة, و األمساء اخلمسة كما 

 .أبوك, أخوك, محوِك, فوَك, ذو مال :سيأتي

يفعالن, تفعالن, يفعلون, تفعلون, تفعلني,  :واألفعال اخلمسة قال

وضابطها: كل فعل مضارع اتصل به ألف تثنية, أو واو مجاعة, أو ضمري 

  .خماطبة 

وقوله: وهي تفعلون: يعين ما كان على وزن يفعالن و تفعالن, و إذا 

شئت قلت: ) يأكالن , تأكالن ( و هنا يفعالن: هذا فعل مضارع اتصل به 

ألف تثنية مثل: ) يشربان , يقومان , ينامان ( فهو فعل مضارع لغائب , أو: 

م تفعلون, أو تفعالن ملخاطب, و كذلك يفعلون لغائب, أو خماطب: أنت

اتصل به ضمري خماطبة: أنيت تفعلني, و هكذا.. مثل: ) أنيت تكرمني 

 زوجِك ( , و ملا ذكرها على سبيل اإلمجال بدأ يفصل 
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 : فأما التثنية فرتفع باأللفقال: 

ں  ژ ) :فتقول: )هذان مسجدان , هذان عظيمان( , قال سبحانه

 .ژں  

 :و تنصب و ختفض بالياءقال: 

 .التثنية , فتقول: )رأيت الطالبني , مررت بالطالبني(يعين 

 :و أما مجع املذكر السامل فريفع بالواوقال: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ژ  :قال سبحانه

 , وهكذا.ژٺ      ٺ  

 :و ينصب و خيفض بالياء

ينصب بالياء مثل ) رأيت الصاحلني ( , و خيفض بالياء , قال 

, فالتثنية و مجع املذكر السامل يف ژجث  مث  ىث  ژ  :سبحانه

الثنية  :كالهما بالياء , و إمنا خيتلفان يف الرفع :النصب و اخلفض سواء

 .باأللف و مجع املذكر بالواو

 :و األمساء اخلمسة ترفع بالواوقال: 

) هذا أبوك , هذا أخوك ( , وتنصب باأللف , فتقول: )رأيت  :تقول

., وختفض بالياء, فتقول: )سرت إىل .أباك , شاهدت أخاك ( وهكذا

 أخيك, رجعت من عند أبيك(, وهكذا.
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 :األفعال اخلمسة ترفع بثبوت النونقال: 

تعقلون, تعلمون, ومثل قوله  ژھ  ے  ژ ترفع بالنون, قال سبحانه: 

فعل مضارع مرفوع و  :, هذه من األفعال اخلمسةژڀ  ٺ  ٺ  ژ سبحانه: 

 ژٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ژ عالمة رفعه ثبوت النون ألنه من األفعال اخلمسة , 

فعل مضارع مرفوع و عالمة رفعه النون ألنه من األفعال اخلمسة ,  :ينفقون

  .و الواو فاعل , فاألفعال اخلمسة ترفع بثبوت النون

 :زم حبذفهاو تنصب و جتقال: 

تفعلون ,  :, أصلهاژىئ  ىئ  ژ  :تنصب حبذفها, مثل قوله سبحانه

, فتقول: فعل مضارع ژېئ  ېئ  ىئ  ژ , واجلزم: ژىئ  ژ فدخل الناصب: 

 .جمزوم و عالمة جزمه حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة , و الواو فاعل

 .واهلل أعلم
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 ٱ ٻ ٻ ٻ

 باب األفعال.. حتى يدخل عليه ناصب أو جازم 

 .باب ذكر األفعال , و تغيري احلركات يف آخره

  :األفعال ثالثة

)ضرب, يضرب,  :ماض, مضارع, أمر, حنو :يعين ثالثة أنواع

 .اضرب(

ماض: ما دل على زمن املاضي و انتهى , مثال تقول: )مات الرجل( , 

  .انتهى

)كل غدا واشرب بعد ساعة( ,  :لو األمر: ما يدل على املستقب

 ..وهكذا

و املضارع: ما كان يف احلاضر, تقول: )الرجل يأكل , الرجل 

. , لذلك قال: )حنو: ضرب يضرب و .يبكي(, ما زال يبكي, و هكذا

 .اضرب(

 :بعد ذلك قال يف عالماته األخرية: فاملاضي مفتوح اآلخر أبدا

إال يف حالتني: احلال  :مثل: ) ذهب , أكل , شرب , مات ( , نقول

 :مثل ,إذا اتصل باملاضي واو اجلماعة , فإنه يكون مبنيا على الضم :األول

الرفع  إذا اتصل ضمري :)اضربوا , كلوا , اشربوا ( , و احلال الثانية

)ضرْبُت( , فهنا الفعل املاضي أصبح ساكنا التصاله بالتاء ,  :املتحرك مثل
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)أكلُت( فالالم سكنت التصاهلا  :وهو ضمري املتكلم, و تقول أيضا

 .بضمري الرفع املتحرك

بعد ذلك قال ملا انتهى من املاضي, شرع بعد ذلك يف األمر, فقال: 

 واألمر جمزوم أبدا: 

إما أن يكون جزما  :يعين دائما عالمته اجلزم, و له أربع عالمات

., .) اضرب زيدا , كل الطعام , اشرب من املاء ( وهكذا :بالسكون مثل

 :و إما أن يكون مبنيا على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد, فتقول

) أكتب الدرَس( , فلما اتصلت  :)اضرَبنَّ زيدا , اكتَبنَّ الدرَس( , أصلها

جيزم حبذف النون إذا  :به نون التوكيد بيَن عل الفتح , و العالمة الثالثة

. , و العالمة .كذاكان من األفعال اخلمسة , فتقول: ) اقتال زيدًا ( , و ه

) يغزو (,  :أن تكون حبذف حرف العلة إذا كان خمتوما بها مثل :الرابعة

) ارِم القوس (, حتذف  :) يرمي ( , فتقول :فتقول: ) اغز زيدا (, و مثل

 .حرف العلة , و هكذا..

ما كان  :ثم بعد ذلك انتقل اىل الفعل الثالث و هو الفعل املضارع فقال

  :) أنيت ( :يف أوله إحدى الزوائد األربع , و جيمعها قولك

 الفعل املضارع له عالمتان لنعرف هل هو فعل مضارع أم ال ؟

صحة دخول حرف )مل( عليه فإذا  :عالمة منفصلة :العالمة األوىل

أتيت حبرف وأدخلت )مل( عليه, و مل يصح الكالم, ال يكون مضارعا, 

)مل يأكل زيدا(, فدل  :يد( ليس مبضارع, و لو قلت)مل أكل ز :فلو قلت

)فعل مضارع يلي مل  :على أن الفعل هنا مضارع, لذلك قال ابن مالك



 (2األجرومية ) ملقدِّمةاشرح  

 

 

50 

أن يكون متصال  :عالمة متصلة بالفعل نفسه :كيشم( , والعالمة الثانية

)أقوم( بدئ باهلمزة فهو  :به إحدى احلروف األربعة الزوائد ) أنيت ( فمثال

)تقوم(,  :)يقوم(, والتاء تقول :)نقوم(, و الياء تقول :تقولمضارع, والنون 

و كذا تقول: )ينام,  وكذا تقول )أكل , نأكل , يأكل , تأكل (,

تنام(, فأي إحدى الزوائد األربع دخلت على الفعل , فالفعل هنا يكون 

 .مضارعا

 :هو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازمقال: 

التني حتى لو مل يدخل عليه ناصب أو جازم , هو مرفوع أبدا إال يف ح

  ڄڦژ  :احلالة األوىل: إذا اتصل به نون التوكيد الثقيلة , كما قال سبحانه

 :)ينبذ( , فلما دخلت نون التوكيد عليه بين على الفتح :أصلها ژڄ  

إذا اتصلت به  :واحلالة الثانية .)ينبّذن( , وكذا تقول: )واهلل ليقتلن زيد(

 .ژڃ  ڃ     ژ  :نون النسوة فيبنى على السكون, قال سبحانه

)يرتبصن( , و كذا  :أصلها: )يرتبص( , فلما اتصلت به نون النسوة تقول

) النساء يأكلن ( , ما تقول: )يأكلون( و إن كان مضارعا التصاله  :تقول

التصاله  بنون النسوة, و تقول: )اهلندات يشربن( , فيبنى على السكون

 بنون النسوة,

, وستأتي بإذن اهلل النواصب حتى يدخل عليه ناصب أو جازمقال:  

 .واهلل أعلم .واجلوازم
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 ٱ ٻ ٻ ٻ

 فالنواصب عشرة.. والم اجلحود و حتى 

أن , فلما ذكر أن األفعال ثالثة , ويف باب األفعال ال زال املصنف 

 .النواصب له الذي ينصب منها هو الفعل املضارع ذكر, ما هي

 :فالنواصب عشرة :فقال

)أن( فإذا سبق حرف )أن( الفعل املضارع  :يعين عشر أدوات و هي

ينصبه مثل تقول: )أريد أن أكتب( , )أن(: حرف مصدري و نصب , 

أكتب: فعل مضارع منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره , 

قال سبحانه: )أن تقول نفس( , )أن(: حرف مصدري و نصب , تقول: فعل 

 .ة على آخرهمضارع منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهر

و األداة الثانية قال: )لن(, فتقول مثال: )لن اشرب املاء( , )لن(: حرف 

نصب, أشرب: فعل مضارع منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على 

حرف  ,)ولن(:آخره, قال سبحانه: )ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى( 

 , ترضى: فعل مضارع منصوب و عالمة نصبه الفتحةمصدري ونصب

 املقدرة على آخره.

)إذن(: فلو قال لك شخص: )أريد أن أزورك(, فتقول له: )إذن 

ُأكرَمك(, )إذن(: حرف نصب, أكرمك: فعل مضارع منصوب و عالمة 

)أنا(,  :نصبه الفتحة الظاهرة على آخره, و الفاعل ضمري مسترت تقديره

 .والكاف للمخاطب: مفعول به
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أحفظ القرآن( , )كي(: )كي(: مثل: )أنا أذهب إىل احلرم كي 

حرف نصب , أحفظ: فعل مضارع منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة 

, )كي(: حرف نصب , يكون: ژڳ     ڳ    ڱ   ڱ  ژ على آخره , قال سبحانه: 

 .فعل مضارع منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره

اَح( , الم )أريد أن أنام ألرت :)الم كي(: يعين الم التعليل, فتقول

التعليل و إن شئت قلت: )الم كي(, أرتاح: فعل مضارع منصوب و عالمة 

 , ژ ڀ  ڀ  ڀژ نصبه الفتحة الظاهرة على آخره , قال سبحانه: 

تعليل , يعلم: فعل مضارع منصوب , )الم كي( أو الم الژپ  پ      ژ 

 .عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخرهو

ضارع سبقه كلمة )ما( و )كان( , م )الم اجلحود(: و هي كل فعل

ما تصرف منها مثل: )ما كان ليذهب زيد , ما كان ليقوم زيد( , هذه و

الم اجلحود يعين الم النفي كما قال سبحانه: )ما كان اهلل ليذر( , )و ما 

كان اهلل ليطلعكم( , هذه الم اجلحود و هي كل فعل مضارع سبقه )ما( 

 .االنافية و )كان( و ما تصرف منه

ثم قال: )حتى(: يعين تقول:  )أريد أن أشرب حتى أشبع( , )حتى(: 

حرف مصدري و نصب, أشبع: فعل مضارع منصوب و عالمة نصبه الفتحة 

الظاهرة على آخره, قال سبحانه: )حتى مييز اخلبيث من الطيب(, )حتى(: 

مصدري ونصب, مييز: فعل مضارع منصوب و عالمة نصبه الفتحة 

)سرت  :ه, وإذا دخلت )حتى( على اسم فتكون حرف جرالظاهرة على آخر

حتى البيت( , فتكون هنا: غائية , قال سبحانه: )سالم هي حتى مطلع 
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الفجر( , )حتى(: جارة , مطلع: اسم جمرور و عالمة جره الكسرة 

 الظاهرة على آخره.

 و سيأتي إن شاء اهلل يف الدرس القادم بقية األدوات الثالثة.

 واهلل أعلم.
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 ٱ ٻ ٻ ٻ

 واجلواب بالفاء و الواو و أو 

سبق أن النواصب عشرة و سبق ذكر سبعة منها و اآلن يذكر الثالثة 

 املتممة للعشرة.

 :قال: و اجلواب بالفاء و الواو: هنا فيه قلب للكالم , و أصل الكالم

صود بالفاء هنا: فاء السببية, والفاء تنصب اجلواب الذي بعدها, واملق

واو املعية. واجلواب الذي بالفاء أو بالواو ينصب ما بعدها إذا تقدمها الواو: و

أحد تسعة أمور نظمها بعضهم يف قوله: )مر وادع وانه وسل واعرض 

.. متن وارج كذاك النفي قد كمال( هذه تسعة أمور إذا تقدمت .حلضهم

 .فاء السببية فإمنا بعد الفاء ينصب إذا كان مضارعا

مثال لو قلت: )تب إىل اهلل فتستقيم حالك( , تب:  األمر األول: األمر:

هذا أمر, إىل اهلل: جار و جمرور, الفاء: للسببية, تستقيم: فعل مضارع 

منصوب, إما أن تقول منصوبة بالفاء على قول املصنف, أو نقول: منصوبة 

بـ)ـأن( مقدرة وجوبا بعد الفاء, كالهما صحيح, فعل مضارع منصوب 

 .الظاهرة على آخره ألن الفعل وقع جوابا للفاء بعد أمر وعالمة نصبه الفتحة

) يا رب  :األمر الثاني: إذا وقع اجلواب بعد الدعاء , مثال ذلك أن تقول

وفقين فأتزوج( والفاء للسببية , أتزَوَج: فعل مضارع منصوب بالفاء و عالمة 

 .نصبه الفتحة الظاهرة على آخره

ان تقول: )ال تفعل املعصية إذا تقدمها نهي, مثل  :األمر الثالث

فتندم(, ال: ناهية , تفعل: فعل مضارع جمزوم بال الناهية, و الفاعل ضمري 
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مسترت تقديره: )أنت( , املعصية: مفعول به منصوب و عالمة نصبه الفتحة 

الظاهرة على آخره ,فتندم: الفاء للسببية, تندم: فعل مضارع منصوب 

ھ   ھ  ژ ره, و مثل قول سبحانه: وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخ

, أصلها: )ميوتون( , الفاء للسببية ناصبة , ميوتوا: فعل ژھ  ے  

مضارع منصوب و عالمة نصبه حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة, وواو 

 .فاعل :اجلماعة

 :مثل أن تقول .األمر اخلامس: العرض , و املراد بالعرض: األمر بلطف

أداة حذف , تطلب: فعل مضارع مرفوع و  :د( , )أال()أال تطلب العلم فتسفي

 :عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره , و الفاعل ضمري مسترت تقديره

مفعول به, فستفيد: الفاء للسببية , تستفيد: فعل مضارع  :)أنت( , العلم

 .منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره

يض, و هو األمر بشدة, األمر السادس: احلض يعين احلث التحض

مثل: )هال أدبت زوجتك فتحتجب, هال تصلي فتسعد( الفاء للسببية, 

 .تسعد: فعل مضارع منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره

األمر السابع: متنَّ: يعين إذا وقعت بعد التمين مثل: )ليتين ذكي 

و عالمة  فأحفظ( , فأحفظ: الفاء للسببية , أحفظ: فعل مضارع منصوب

نصبه الفتحة الظاهرة على آخره , ومثل قول الشاعر: )أال ليت الشباب يعود 

.. فأخربه مبا فعل املشيب(, الفاء للسببية, أخربه: فعل مضارع منصوب .يوما

وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره, املراد بالتمين: طلب شيء 

ما, متعذر: يعين فيه مستحيل أو متعذر, مستحيل: أال ليت الشباب يعود يو

صعوبة: )ليتين أكون غنيا بسرعة فأتصدق(, و ليت للتمين و لعل للرجاء, 
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ڑ  ژ و أحيانا )لعل( تكون للرجاء يف األمر املستحيل كقوله سبحانه: 

, وقعت بعد ژڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  

الفاء للسببية, الرجاء لكن املقصود به التمين ألن هذا أمر مستحيل, 

 .أطلع: فعل مضارع منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره

مثل: )لعلي  :األمر الثامن: الرجاء: طلب أمر يسري حتقيقه بإذن اهلل

أدرس فأستفيد(, الفاء للسببية, أستفيد: فعل مضارع منصوب وعالمة 

 .وهكذا..  نصبه الفتحة الظاهرة على آخره, ومثل: )لعلي أزورك فأسرتيح(

األمر التاسع: ثم بعد ذلك قال: )كذاك النفي قد كمال( , كذاك 

النفي: أي إذا تقدم اجلواب بالنفي , فإذا تقدمها نفي ما بعدها ينصب مثل: 

)ما أريد النوم فأكسل( الفاء للسببية, أكسل: فعل مضارع منصوب و 

تقدم الفعل  عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هذا السبب التاسع إذا

 .املضارع فإنه ينصبه

و كذلك الواو: واو املعية فيما تقدم من األمور التسعة, فمثال: األمر, 

لو قلت: )اشرب املاء و تسعَد( أي: اشرب املاء و مع املاء السعادة , أو )اتل 

 .القرآن وترتقي( , يعين مع تالوة القرآن: الرقي , و هكذا..

و منه قول العرب: )ال تأكل السمك و تشرَب اللنب( يعين ال فعل هذه 

 مثل: )ال يقضى عليهم فيموتوا( , ومثل: )ال تسبح ,مع هذه , سبقها نفي

 .وجتلس يف الشمس(, الواو للمعية , و هكذا

ثم بعد ذلك قال يف الناصب العاشر:  أو , سواء كانت مبعنى )إىل( أو 

طلَق نسائي( يعين: إما أن تزورني , إذا فعلت ذلك )إال( مثل: )لتزورن أو أ
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و  .فلن أطلق نسائي, يعين: إن مل تزرني سوف أطلق , و إن زرتين مل أطبق

)ألقتلن الكافر أو يسلم( , يعين: حتى يسلم , و مثل: )ألالزمن  :كذا

الغريم أو يدفع حقي( يعين: حتى يدفع حقي , و مثل:)ألكتنب أو أنام( 

  .تى أنام , و هكذايعين: ألكتنب ح

 بذلك قد انتهى من النواصب. و يقول املصنف 

 واهلل أعلم.
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 ٱ ٻ ٻ ٻ

 . يف النهي و الدعاء.واجلوازم مثانية عشر

 :أداة جتزم الفعل املضارع , و هذه األدوات تنقسم إىل قسمني 18يعين 

)مل , ملا , أمل , أملا , الم األمر  :قسم جيزم فعال واحدا , وهي هذه الستة

 و الدعاء , ال يف النهي و الدعاء( , و القسم الثاني منها جيزم فعلني. 

 :و هي: مل و ملا :و الذي جيزم فعال واحدا ذكره بقوله

)مل(: كأن تقول: )مل يذهب زيد إىل احلرم( , تقول: )مل(: حرف 

و نفي و قلب, يعين  حرف جزم :جزم , و إن شئت قلت يف معناها: )مل(

قلبت املعنى من املضارع إىل املاضي )مل يذهب( يف املاضي, يذهب: فعل 

پ  ڀ   ڀ  ژ مضارع جمزوم وعالمة جزمه السكون , قال سبحانه: 

, مل يلد: فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه السكون , و مل يولد: ژڀ  

 .ونمل: أداة جزم , يولد: فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه السك

 )ملا(: :قال :و األداة الثانية

مثل: )ملا يذهب زيد إىل املدرسة( , قال سبحانه: ) وملا يعلم اهلل الذين 

جاهدوا منكم( , ملا: أداة جزم , يعلِم: فعل مضارع جمزوم وكسر هنا 

 اللتقاء الساكنني, واختريت الكسرة ألنها أخف احلركات , وقوله: 

 .ژ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱژ 
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 األداة الثالثة: )أمل(:قال يف 

مثل تقول: )أمل تطلب العلم( , تطلب: فعل مضارع جمزوم وعالمة 

, أمل: أداة جزم , ژۀ   ہ  ہ  ہ  ژ جزمه السكون , قال سبحانه: 

ے  ۓ  ژ نشرح: فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه السكون , قال سبحانه: 

جزمه حذف  , أمل: أداة جزم, يأن: فعل مضارع جمزوم و عالمةژۓ  ڭ  

 حرف العلة, وأصلها: )يأني(, حرف العلة الياء حذف لدخول اجلازم عليه.

 و األداة الرابعة ذكرها بقوله: )أملا(:

مثل تقول: )أملا تشرب عصريا( , تشرب: فعل مضارع جمزوم وعالمة 

 .جزمه السكون

 واألداة اخلامسة قال: )الم األمر و الدعاء(:

يعين الالم سواء كانت لألمر أو الدعاء, األمر ملن هو دونك, والدعاء 

ملن هو أعلى منك, مثل تقول ملن هو دونك: )لتضرْب زيدا( يعين اضرب 

زيدا, )ولتضرب زيدا(, يف الم الداء: )يا رب لتغفر ذنيب و لتعف عن زليت(, 

الالم: جازمة, تعف: فعل مضارع جمزوم حبذف حرف العلة, أصلها: 

 )تعفو(, فحذفت الواو ألنها حرف علة. 

 و األداة السادسة قال: )ال يف النهي والدعاء(:

يف النهي ملن هو دونك, والدعاء ملن هو أعلى منك, يف النهي كما 

, ال: ناهية جازمة, تقربوا: فعل مضارع ژ ژ  ژ  ڑژ قال سبحانه: 

 انه: جمزوم و عالمة جزمه حذف النون و الواو فاعل, وكما فال سبح

, أصلها: ال تقربون , فعل مضارع ژڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ژ 
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جمزوم و عالمة جزمه حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة , و الدعاء 

, ال: ال الدعاء ,ال: جازمة يراد بها ژ ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائژ مثل: 

الدعاء , تؤاخذنا: فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه السكون , ومثل 

, وال حتمل: فعل مضارع جمزوم ژوئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ژ و جل:  قوله عز

 : أيضا كذلك.ژىئ  ىئ   ىئ  ژ وعالمة جزمه السكون , 

 و سيأتي بإذن اهلل القسم الثاني من األدوات اجلازمة اليت جتزم فعلني.

 واهلل أعلم.
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 ٱ ٻ ٻ ٻ

 وإن وما ومن ومهما.. وإذا يف الشعر خاصة

أن اجلوازم مثانية عشر و أنها تنقسم إىل  ملا ذكر املصنف 

)مل, ملا, أمل,  :قسمني: قسم جيزم فعال واحدا و هي ست أدوات سبقت

إخل( , ثم بعد ذلك ذكر األدوات اليت جتزم فعلني اثنني فقال: وإن وما  ..أما

والفعالن هذان: األول  .إخل ..ومن ومهما وإذما وأي ومتى وأيان وأين وأن

ط , و الثاني يسمى: جواب الشرط, وجزمهما يكون يسمى: فعل الشر

 .على حسب ما مضى: إما بالسكون, أو حذف النون, أو حذف حرف العلة

و األدوات اليت جتزم فعلني اثنتا عشرة أداة, واليت جتزم فعال ستة, فأصبح 

اجملموع مثانية عشر, واملصنف ذكر تسع عشر أداة, التاسعة عشر 

 .إذا يف الشعر خاصة(استطرادا و هي قوله: )و 

 :قال يف األدوات اجلوازم لفعلني: )إن(

مثل أن تقول: )إن تكرمين أكرمك( , إن: أداة جزم , و إن هي 

الوحيدة من هذه اجلوازم اليت جتزم فعلني: حرف, و البقية أمساء, فإن 

شئت قلت: أداة جزم , وإن شئت قلت: حرف جزم, تكرمين: فعل مضارع 

أكرمك:  , والياء فاعل,, والنون للوقاية  السكونجمزوم وعالمة جزمه 

جواب الشرط جمزوم و عالمة جزمه السكون , والفاعل ضمري مسترت 

ڄ  ڄ  ڃ  ژ تقديره: )أنا( , والكاف: مفعول به , قال سبحانه: 

فعل مضارع جمزوم وعالمة إن: أداة جزم جتزم فعلني , تصبك:   ژ ڃ

 حمل نصب مفعول به, , والكاف ضمري مسترت يف جزمه السكون
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فعل حسنة: فاعل مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره, تسؤهم: 

, و اهلاء: مفعول به, والفاعل ضمري مضارع جمزوم وعالمة جزمه السكون

 :, تصبكژڃ  چ   چ  چ  ژ مسترت تقديره: احلسنة, وأيضا: 

فعل الشرط جمزوم وعالمة جزمه السكون , يقولوا: جواب الشرط 

 جمزوم و عالمة جزمه حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة.

 واألداة الثانية: قال: )من(:

فعل مضارع جمزوم )من يطلب العلم يفلح( , من: أداة جزم , يطلب: 

, يفلح: جواب الشرط جمزوم وعالمة جزمه  وعالمة جزمه السكون

فعل مضارع , من يعمل: ژڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ژ السكون , قال سبحانه: 

, جيز به: جواب الشرط وعالمة جزمه  جمزوم عالمة جزمه السكون

 .حذف حرف العلة , أصلها: جيزى

 ثم قال: )مهما(:

مضارع مثل: )مهما تبتسم أبتسم( , مهما: أداة جزم , تبتسم: فعل 

جمزوم بالسكون, أبتسم: جواب الشرط, و يصح أن يكون جواب الشرط 

فعال ماضيا فيكون يف حمل جزم , هنا: أبتسم , فجواب الشرط جمزوم 

وعالمة جزمه السكون, و يصح أن يكون جواب الشرط فعال ماضيا, 

, ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ قال سبحانه: 

 ,مه حذف حرف العلة , أصله: تأتيناجمزوم و عالمة جزتأتنا: فعل الشرط 

 فما حنن لك مبؤمنني: هذه اجلملة جواب الشرط يف جمل جزم.
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 )إذما(: 

 .مثل: )إذما جتلس أجلس( , جتلس: فعل الشرط , وأجلس: جوابها

 )أي(:

, , أي: أداة جزمژ ک  گ  گ  گ   گ  ڳژ تقول كما قال سبحانه: 

ما: صلة , تدعوا: فعل مضارع جمزوم , فله األمساء احلسنى: اجلملة يف 

 جواب الشرط. 

 ثم بعد ذلك قال: )متى(:

مثل: )متى ما تبكي أبكي(, متى: أداة جازمة, أبكي: فعل 

جمزوم, وجوابه: أبكي, و مثل قوهلم: )متى أضع العمامة تعرفوني(, متى: 

, وحتركت مة جزمه السكونفعل مضارع جمزوم وعالأداة جزم, أضع: 

فعل مضارع  :للكسر اللتقاء الساكنني , تعرفوني: أصلها: تعرفونين

 حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة.جمزوم وعالمة جزمه 

فعل الشرط , و  :)أيان(: مثل: )أيان متكث أمكث( , متكث

 أمكث: جوابه.

 )أين(:

, , أينما , )ما( صلةژۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ژ كقوله سبحانه: 

تكونوا: فعل الشرط جمزوم و عالمة جزمه حذف النون ألنه من األفعال 

فعل مضارع جمزوم وعالمة  :اخلمسة, يدرككم, أصلها: يدرُكُكم

 .جزمه السكون
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 )أّنى(:

مثل: )أّنى تسكن اسكن( , يعين: يف أي مكان تسكن , أنا 

 .أسكن فيه

تسعد( فعل الشرط ثم بعد ذلك قال: )حيثما( مثل: )حيثما تقرأ القرآن 

 .و اجلواب

)كيفما(: )كيفما جتلس يف املسجد ترتِق( حبذف حرف العلة , هذه 

 .اثنتا عشرة أداة جتزم فعلني

 ثم قال بعد ذلك استطرادا: )و إذا يف الشعر خاصة(

يعين: )إذا( ال جتزم إال يف الشعر ,و جتزم فعلني وال تكون إال يف 

 ر: الشعر وال تكون يف النثر , يف الشع

 .. و إذا أصابتك خصاصة فتجمِل( ,.)استغن ما أغناك ربك بالغنى

إذا: جازمة, أصابتك: فعلها يف حمل جزم و إن كان ماضيا, فتجمل: 

الروي فيه, جواب الشرط  :أصلها: فتجمْل, لكن كسرت لوزن البيت

 .جمزوم و عالمة جزمه السكون

بإذن اهلل باب بهذا قد انتهى من اجلوازم ,ويليه  و يكون املصنف 

 مرفوعات األمساء , و أيضا قد انتهى من األفعال.

 واهلل أعلم.
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 ٱ ٻ ٻ ٻ

 .. وما أشبه ذلك.باب الفاعل

 أن املرفوعات سبعة وأن أوهلا الفاعل عّرف الفاعل فقال: ملا ذكر 

 يعين: نعرف الفاعل بثالثة أمور:  االسم املرفوع املذكور قبله فعله

يكون امسًا, فال ميكن أن يكون فعال وال ميكن األمر األول: أن 

أن يكون حرفا, )قام( ال ميكن أن تكون هي الفاعل, وحرف )عن( ال 

ميكن أن تكون هي الفاعل ألنه حرف فال بد أن يكون امسا مثل: )زيد, 

 مسجد(

األمر الثاني: أن يكون مرفوعا, فإذا رأيت كلمة مرفوعة احتمال أن 

كلمة منصوبة ال ميكن أن تكون فاعال وكذا تكون فاعال, وإذا رأيت 

 اجملرورة

األمر الثالث: أن يذكر الفعل قبله, فلو قلت: )زيد قام( فال ميكن 

أن تكون زيد فاعال ألنه مل يتقدمها فعل, ولو قلت: )أكل خالد الطعام( 

عندنا )أكل خالد األكل( )خالد( فتقدمه فعل وهو )أكل( فيكون هو 

الفاعل: االسم الذي وقع عليه الفعل, كيف؟ لو  الفاعل. وإن شئت قلت:

قلت: )أكل زيد( من الذي أكل؟ هو زيد فهو الفاعل, ولو قلت: )نام 

حممد( من هو الذي وقع عليه فعل النوم؟ من هو الذي نام؟ هو حممد هو 

الفاعل, وكذا: )كتب الطالب( من الذي وقع عليه فعل الكتابة؟ الطالب 

 االسم الذي وقع عليه الفعل. وهكذا, فيصح أن تقول: هو
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 ظاهرًا أو مضمرًايعين الفاعل إما أن يكون الفاعل  :وهو على قسمني

 ظاهر: يعين تراه, مضمر: يعين غري منطوق وسيأتي

 فالظاهر حنو قولك: قام زيد, ويقوم زيد, وقام الزيدان...قال: 

ذكر يف هذه األمثلة أن الفاعل ميكن أن يكون فعله ماضيا أو 

مضارعا, لذلك قال: )قام زيد ويقوم زيد(, وذكر بأن الفاعل ميكن أن 

يكون مفردا مثل: )زيد(, أو مثنى مثل: )الزيدان(, أو مجعا سواء كان 

مجع مذكر سامل مثل: )الزيدون(, أو مؤنث مثل: )اهلندات(, أو تكسري 

مثل: )قامت اهلنود(, وميكن أن يكون من السماء اخلمسة مثل: )قام 

, وميكن أن يكون الفاعل مضافا إىل غريه مثل: )غالمي, أخوك(

كتابي, بييت, بابي( وهكذا, وميكن أن يكون الفاعل مؤنثا, وإذا ُأنِّث 

 يؤنَّث الفعل معه مثل: )قامت هند, تقوم هند وقامت اهلندان( وهكذا.

لذلك قال: )قام زيد( فعل ماضي, وزيد فاعل, و)يقوم زيد( مفرد 

مثنى, و)قام الزيدون ويقوم الزيدون وقام الرجال مذكر, و)الزيدان( 

ويقوم الرجال(, هذا مجع تكسري, و)قامت هند وتقوم هند( هذا الفاعل 

و)قامت اهلندات  مفرد مؤنث, و)قامت اهلندان وتقوم اهلندان( مثنى مؤنث,

وتقوم اهلندات( هذا مجع مؤنث سامل, و)قامت اهلنود وتقوم اهلنود( مجع 

الرجال( هناك مجع تكسري مذكر, قال: )وقام أخوك تكسري مؤنث, و)

ويقوم أخوك( يعين: يصح أن يكون الفاعل من األمساء اخلمسة مثل أيضا: 

)قام أبوك وأكل أبوك( وهكذا, و)قام غالمي ويقوم غالمي(, هذا فاعل 

مضاف إىل غريه يف كلمة واحدة, فتقول: )قام غالمي( قام: فعل ماضي 

: فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها مبين على الفتح, غالمي
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اشتغال احملل حبركة املناسبة ألن املناسب للياء الكسرة, وهو مضاف, 

وياء املتكلم: مضاف إليه, وكذا تقول: )كتابي(, وكذا تقول: )انكسر 

قلم الطالب(, مضاف إليه, انكسر: فعل ماضي مبين على الفتح, والقلم: 

ة الظاهرة على آخره وهو مضاف, فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضم

 والطالب: مضاف إليه.

 .مما تقدم من أمثلة مشابهة هلا وما أشبه ذلكقال: 

 .. وَضَرْبَن.واملضمر اثنا عشر

أن الفاعل إما أن يكون ظاهرا مثل: )قام زيد(,  ملا ذكر املصنف 

ذكر بعد ذلك انه قد يكون مضمرا, وهذا املضمر يعين: ليس بظاهر, 

 وإمنا حرف, ينقسم إىل ثالثة أقسام: 

)ضربُت, القسم األول: أن يكون الضمري للمتكلم, وهو اثنان: 

 باملفرد واجلمع.  ضربنا(

)ضربَت, ضربِت, ضربتما, القسم الثاني: املخاطب, وهو مخسة: 

 .ضربتم, ضربنت(

ذكر مخسة وأسقط واحدًا  القسم الثالث: الغائب, واملصنف  

ضربوا, )مثنى مذكر(, )ضرب, ضرَبت, ضربا كما سيأتي, واخلمسة هي: 

, ومل يذكر املثنى املؤنث: )ضربتا(, فذكر اثنا عشر ضمريا, ُضربن(

 وهي ثالثة عشر ضمريا.

قوله: حنو قولك: )ضربُت(, وهو التاء, فضمري القسم األول: ذكره ب

املتكلم فاعل, فتقول: ضربت: فعل ماضي مبين على السكون التصاله 
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بضمري الرفع, والتاء ضمري مبين على الضم يف حمل رفع فاعل, وكذلك 

تقول: )ضربنا الكفار( مثاًل, ضربنا: فعل ماضي مبين على السكون 

 على السكون فاعل يف حمل رفع.  مبين التصاله بضمري الرفع, و)نا(:

وتقول يف ضمري املتكلم: )ضربَت(: فعل ماضي مبين على السكون 

التصاله بضمري الرفع, والتاء: يف حمل رفع فاعل, و)ضربِت(, تقول: 

ضربِت: فعل ماضي مبين على السكون التصاله بضمري الرفع, والتاء: 

اطبة فاعل, مبين على الكسر يف حمل رفع فاعل, يعين: تاء املخ

)ضربتما(: فعل ماضي مبين على السكون واأللف فاعل, وهكذا 

)ضربتم(: فعل ماضي مبين على السكون التصاله بضمري الرفع, والتاء 

مبين على الضم يف حمل رفع فاعل, وامليم للجمع, وكذا: )ضربنت(: فعل 

 ماضي, ونون النسوة فاعل.

ماضي مبين على  ويف الغائب تقول: )زيد ضرب خالدا( ضرب: فعل

الفتح, والفاعل: ضمري مسترت تقديره: )هو(, وابن مالك يقول: )كافعل 

وافق نقتبط إذ تشكروا(, وتقول: )أنِت ضربِت أختك( ضربِت: فعل ماضي 

مبين على السكون, والتاء فاعل, و)ضربتما(: فعل ماضي مبين على 

 السكون, واأللف فاعل, وكذا تقول: )ضربتم وضربنت( وهكذا.

قلت للناس:  ژچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ژ قال سبحانه: 

 .قلت: فعل ماضي, أصلها: قال, والتاء فاعل, وهكذا
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 ... وُيكَرم عمرو.باب املفعول الذي مل يسم فاعله

أي: باب نائب الفاعل, فإن الفعل إذا ذكر معه الفاعل ثم ذكر معه 

املفعول فنقول: فعل ومفعول مثل: )ضرب زيد اجلداَر(, فإن حذفنا الفاعل 

هو أصبح املفعول نائبا عن الفاعل فتقول: )ُضِرب اجلداُر(, لذلك قال: 

حكمه تقول: )ضرب اجلداُر( اجلدار: اسم, املرفوع: يعين  :االسم املرفوع

 الرفع.

 يعين الذي حذف فاعله. :الذي مل يذكر معه فاعله

يعين إذا أردت أن حتذف الفاعل فماذا  :فإن كان ماضياثم قال: 

 تصنع يف فعله؟

فتقول: )ُضِرب  :فإن كان ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخرهقال: 

فتقول: )ُيضَرب  :وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخرهزيد(, 

 .الطفل(

ظاهر ومضمر, فالظاهر حنو قولك: يعين نائب الفاعل:  وهو قسمان:

ُضِرب: فعل ماضي مبين للمجهول, زيد: نائب فاعل  :ُضِرب زيد وُيضَرب زيد

مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره, وأحكام نائب الفاعل هي 

نفس أحكام الفاعل متاما من ناحية الرفع وعالمات الرفع أيضا. قال: 

وُيضَرب زيد, ُيضَرب: فعل مضارع مبين للمجهول مرفوع وعالمة رفعه 

الضمة الظاهرة على آخره, زيد: نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة 

خلق: فعل ماضي   ژٿ  ٹ  ٹ  ژ الظاهرة على آخره. قال سبحانه: 

مبين للمجهول, اإلنسان: نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة 
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خلق: فعل ماضي مبين   ژ ٿ  ٿ     ٿ  ٹژ على آخره, وقال سبحانه: 

للمجهول, اإلنسان: نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على 

 آخره.

يعين ميكن أن يكون فعل نائب الفاعل رباعي, األول:  :وأكرم عمرو

ُأكِرم:  :وأكرم عمرو ويكرم عمروُضِرب: ثالثي, وهنا: ُأكِرم: رباعي, 

فعل ماضي مبين للمجهول, عمرو: نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة 

الظاهرة على آخره, وُيكَرم: فعل مضارع, وعمرو: نائب فاعل مرفوع 

 وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

  .وسيأتي إن شاء اهلل القسم الثاني وهو املضمر
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 ٱ ٻ ٻ ٻ

 وُضِربوا وُضِربن.. .واملضمر اثنا عشر

ضمريًا, وهو  املضمر من نائب الفاعل اثنا عشر ضمريًا, وأسقط 

ضمري املؤنثة املثنى, الضمري املؤنث املثنى للغائب, فأسقط: )ُضِربتا(, فهي 

 إذًا ثالثة عشر ضمريًا.

واملضمرات ثالثة أقسام: القسم األول: أن  :واملضمر اثنا عشر: قال 

 الثاني: للمخاطب, والقسم الثالث: للغائب.يكون للمتكلم, والقسم 

, فهو ضمري متكلم نائب ُضِربت وُضِربناوالقسم األول ذكره بقوله: 

فاعل, قوله: ُضِربت: ُضِرب: فعل ماضي مبين للمجهول مبين على 

السكون التصاله بضمري الرفع, والتاء: نائب فاعل مبين على الضم, 

نا( اجلماعة: نائب فاعل يف حمل رفع ُضِربنا: فعل ماضي مبين للمجهول, و)

 مبين للسكون.

: فعل ماضي ُضِربَتثم انتقل إىل القسم الثاني وهو املخاطب بقوله: 

: للمخاطبة املؤنثة, ُضِربِتمبين للمجهول, والتاء: يف حمل رفع نائب فاعل, 

: للمخاطب املثنى سواء كان ذكرا أم أنثى, فتقول: )أيها الطالبان ُضِربتما

تما(, وتقول: )أيتها املرأتان ُضِربتما(, فهو يصلح للذكر واألنثى, ُضِرب

ُضِربتما: فعل ماضي مبين للمجهول, والتاء: نائب فاعل, و)ما(: عالمة 

فعل ماضي مبين للمجهول, والتاء: نائب فاعل, وامليم:  ُضِربتم:للتثنية, 

ڄ  ڤ  ڤ      ڤ      ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ژ عالمة للجمع, قال سبحانه: 

نفس: ُضِربتم, لئن ُأخِرجتم: فعل ماضي مبين  ژڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   
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ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  ژ للمجهول, والتاء: نائب فاعل, وامليم: للجمع, 

نفسها: ضربتم: فعل ماضي مبين للمجهول,  ژچ  چ      چ  ڇ  ڇ  ڇ  

: فعل ماضي مبين ُضِربنتوالتاء: نائب فاعل, وامليم: للجمع, قال: 

 , ونون النسوة: نائب فاعل.للمجهول

: وهو ُضِربثم بعد ذلك انتقل إىل القسم الثالث وذكره بقوله: 

للغائب, فتقول: )زيد ُضِرب( ُضِرب: فعل ماضي مبين للمجهول, ونائب 

: تقول: )هند ُضِرَبت( فعل ُضِرَبتالفاعل: ضمري مسترت تقديره: )هو(, 

لفاعل: ضمري مسترت ماضي مبين للمجهول, والتاء: للتأنيث, ونائب ا

: للمثنى, تقول: )الرجالن ُضِربا( واأللف: ُضِرباتقديره: )ضربت هي(, 

: فعل ُضِربوانائب فاعل, وأسقط املصنف: ُضِربتا فتقول: )املرأتان ُضِربتا(, 

ڎ  ڈ  ڈ  ژ ماضي مبين للمجهول, والواو: نائب الفاعل, قال سبحانه: 

أخرجوا: نفس: ُضِربوا, أخرجوا: فعل ماضي مبين  ژژ  ژ  ڑ  ڑ  

للمجهول, والواو: نائب الفاعل, قوتلوا: فعل ماضي مبين للمجهول, والواو: 

 : )النساء ُضِربن(, نون النسوة: نائب فاعل.ُضِربننائب الفاعل, 

 .بهذا قد انتهى من نائب الفاعل ويكون املصنف 
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 .تقدم ذكره .. فالظاهر ما.باب املبتدأ واخلرب

 هذان هما املرفوع الثالث والرابع من مرفوعات األمساء.

 :املبتدأ هو االسم املرفوع العاري عن العوامل اللفظيةقال: 

هو االسم: يعين املبتدأ ال يكون إال امسًا, فال يكون فعاًل وال حرفًا. 

املرفوع: يعين حكمه الرفع. العاري عن العوامل اللفظية: يعين مل يتقدمه 

شيء لذا لو قيل لك: ما الذي رفع املبتدأ؟ تقول: كونه مبتدأ, لذلك قال 

 ابن مالك: 

(. يعين الذي رفع تدا.. كذاك رفع خرب مبب.ورفعوا مبتدأ باالبتدا)

املبتدأ هو االبتداء, والذي رفع اخلرب هو املبتدأ, وقيل: يرتافعان يعين: رفع 

 املبتدأ هو اخلرب, واخلرب هو املبتدأ.

فاملقصود: إذا أتى يف أول الكالم اسم متجرد عن العوامل, واملراد 

, أو بالعوامل: اليت تؤثر على االسم مثل: كان وأخواتها, أو إن وأخواتها

ظن وأخواتها, أو أحد حروف اجلر, وهكذا, فإذا جترد يكون مبتدأ 

اهلل:   ژپ  پ  ژ مثل: )زيد قائم( زيد: مل يسبقه كالم, قال سبحانه: 

حممد: مبتدأ مل  ژ ٱ  ٻ  ٻژ مبتدأ, الصمد: اخلرب, وقال سبحانه: 

ذلك: املبتدأ,  ژٻ  ٻ  ژ يسبقه شيء, ورسول اهلل: خرب, وقوله: 

على املعنى الثاني: ذلك:  ژٻ  ٻ  ژ والكتاب: خرب, ويصح أن تقول: 

: خرب, فكل ژ پ  پٻ   پژ اسم اإلشارة مبتدأ, الكتاب: بدل, واجلملة: 

 اسم يف بداية الكالم يكون مبتدأ.
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االسم:  :االسم املرفوع املسند إليهثم بعد ذلك انتقل إىل تعريف اخلرب: 

مثل ما سبق ليس حبرف وال بفعل, املرفوع: حكمه دائما الرفع, املسند 

إليه: يعين املسند إليه ذلك الوصف مثال: )زيد قائم( أسندت لزيد القيام, 

هذا هو اخلرب, وتقول: )زيد نائم( أسندت لزيد النوم, فالذي أسندت إليه 

صالة والسالم, عليه ال ژ ٱ  ٻ  ٻژ املبتدأ يكون هو اخلرب, مثال: 

أسندت حملمد الرسالة, فالرسالة هي اخلرب, وتقول مثال: )خالد تاجر(, 

فأسندت خلالد التجارة, فيكون هو اخلرب, لو قلت: )خالد( ماذا فيه؟ 

تقول: )تاجر(, فيكون هذا هو اخلرب, وتقول: )حممد طالب علم( حممد: 

ون هذا اخلرب, ماذا فيه؟ ماذا أسندت له؟ أسندت له أنه طالب علم, فيك

 وهكذا.

 أزيد مبتدهذا للمفرد, وابن مالك قال: ) :مثل قولك: زيد قائمقال: 

(, )زيد قائم( زيد عاذر من اعتذر. مثل: )زيد قائم( إذا قلت: )وعاذر خرب

زيد: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره, قائم: خرب 

و)قائم( هنا اسم فاعل  مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره,

( الزيدان: مبتدأ, والزيدان قائمانحيتاج إىل فاعل: )قائم هو(, وقولك: )

وقائمان: خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة األلف ألنه مثنى, والنون عالمة 

الزيدون للتثنية, وقائمان: اسم فاعل حيتاج إىل ضمري تقديره: هو, وتقول:)

ک  ژ ن: خرب, مثل قوله سبحانه: ( الزيدون: مبتدأ, وقائموقائمون

 واملؤمنون واملؤمنات: مبتدأ, وأولياء: خرب املبتدأ.  ژ گ  گ   گ  گ

وهو  :قال: واملبتدأ قسمان: ظاهر ومضمر, فالظاهر ما تقدم ذكره

 .زيد والزيدان والزيدون, ويأتي إن شاء اهلل املضمر
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 ٱ ٻ ٻ ٻ

 ... وما أشبه ذلك.واملضمر اثنا عشر

أن املبتدأ إما أن يكون ظاهرًا مثل: )زيد قائم(,  ملا ذكر املصنف 

ذكر بعد ذلك أنه قد يكون مضمرًا, أي: يكون ضمريًا, وال يكون إال 

 ضمريًا منفصاًل فقط.

ضمريًا وهي منقسمة إىل ثالثة أقسام: القسم  :واملضمر اثنا عشرقال: 

والقسم الثاني: للمخاطب: (, أنا وحنناألول: إما أن يكون متكلمًا: وهو )

هو, هي, هما, هم, (, والقسم الثالث: الغائب: )أنَت, أنِت, أنتما, أنتم, أننت)

 (.هن

 :وهي أنا وحننقال يف القسم األول: 

أنا: للمتكلم املفرد, وحنن: للمتكلم اجلمع, أنا: مثل قوله سبحانه: 

 حمل رفع مبتدأ, , نقول: أنا: ضمري منفصل يفژپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ      ڀ   ٺ  ژ 

أنا: ضمري منفصل  ژڃ  چ  چ  ژ اهلل: خرب, ومثل قول فرعون زعمًا منه: 

مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ, ربكم: خرب, وحنن: مثل: )حنن 

جمتهدون( حنن: ضمري منفصل مبين على الضم يف حمل رفع مبتدأ, قال 

 خرب.حنن: مبتدأ, أنصار اهلل:   ژ خت  مت  ىت  يت  جثژ سبحانه: 

فتقول: )أنت مسلم(  أنَت:ثم بعد ذلك انتقل إىل القسم الثاني بقوله: 

أنت: مبتدأ مبين على الفتح يف حمل رفع مبتدأ, ومسلم: خرب مرفوع وعالمة 

قال  أنتما:تقول: )أنت مؤمنة(, و أنِت:رفعه الضمة الظاهرة على آخره, 
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يف  أنتما: مبتدأ مبين على السكون ژی  ی  ی  ی  ژ سبحانه: 

 .أننت,. وكذلك: أنتمحمل رفع مبتدأ, و

هو: ضمري   ژ ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ىئ    یژ كما قال سبحانه:  هو:والغائب: 

مثل: )هي  هي:منفصل مبين على الفتح يف حمل رفع مبتدأ, واهلل: خرب, و

عفيفة( هي: تقول ضمري منفصل مبين على الفتح يف حمل رفع مبتدأ, 

ن( تقول: هما: ضمري منفصل مبين على كذلك تقول: )هما عابدا هما:و

السكون يف حمل رفع مبتدأ, عابدان: خرب مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه 

هم:  ژڤ  ڤ  ڦ  ژ كما قال سبحانه:  هم:مثنى والنون عالمة للتثنية, و

ضمري مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ, خالدون: خرب, ومجلة: فيها 

تقول: )هن  هن:خالدون: خرب, هم خالدون فيها, خالدون: خرب, وكذلك: 

تقيات( أو )هن متحجبات( هن: مبتدأ, متحجبات: خرب مرفوع وعالمة رفعه 

 .الضمة الظاهرة على آخره

 .جاريته ذاهبة .. وزيد.واخلرب قسمان: مفرد وغري مفرد

أن املبتدأ ينقسم إىل قسمني: القسم األول:  ملا ذكر املصنف 

ظاهر مثل: )زيد قائم(, والقسم الثاني: املضمر مثل: )أنت عابد(, ذكر 

 بعد ذلك أن اخلرب أيضًا ينقسم إىل قسمني: 

ومراده باملفرد هنا: ما ليس جبملة وال شبه مجلة, فلو قلت مثل  مفرد:

ما قال: )زيد قائم( قائم: هنا اخلرب مفرد ألنه ليس جبملة وال شبه مجلة, 

ولو قلت: )الزيدان قائمان( كذلك, قائمان: هنا اخلرب مفرد, وإن كان 

ل: مثنى ألنه ليس جبملة وال شبه مجلة, ولو قلت: )الزيدون قائمون( تقو
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اخلرب هنا مفرد ألنه ليس جبملة وال شبه مجلة, فالقسم األول: املفرد لذلك 

 قال: حنو قولك: زيد قائم.

يعين: أيضًا ميكن أن يكون اخلرب غري مفرد,  وغري مفرد:قال: 

 .. حاوية معنى الذي سيقت له..ومفردًا يأتي ويأتي مجلةلذلك قال ابن مالك: 

ال, ويأتي اخلرب مفردًا ويأتي أيضا ومفردًا يأتي: نصبت هنا على احل

مجلة مثل ما قال املصنف: حاوية معنى الذي سيقت له, يعين الكالم فيه 

ـ ال بد أن يكون  واخلرب اجلزء املتم للفائدةتام, كما قال أيضًا ابن مالك: 

 كاهلل بر واأليادي شاهده. متما للكالم ـ 

  رور:وغري املفرد: وهو أربعة أشياء: اجلار واجملقال: 

فلو قلت مثل: )زيد يف الدار( زيد: مبتدأ, يف الدار: يف: حرف جر, 

الدار: اسم جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره, واجلملة يف 

حمل رفع خرب, وألنها ليست جبملة تامة أصال ـ أي: اجلار واجملرور ـ لذا 

 مسي شبه مجلة.

  الظرف:وكذا 

فتقول: )زيد عندك( زيد: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة 

على آخره, عندك: ظرف مكان مبين على الفتح وهو مضاف, والكاف: 

مضاف إليه, والظرف ألنه ليس جبملة تامة ـ أي: عندك ـ ليست مجلة تامة, 

 وإمنا متعلق مبحذوف: كائن أو استقر, لذلك قال ابن مالك: 

 .. ناوين معنى كائن أو استقر..حبرف جر وأخربوا بظرف أو
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فلو قلت: )عندك( اجلملة ناقصة, لذلك قيل: شبه مجلة, ومتام 

اجلملة: )زيد كائن عندك(, أو )زيد استقر عندك(, أو )زيد سكن 

 عندك(, وهكذا.

هذه مجلة تامة مثل:  والفعل مع فاعله:واجلملة: مثل ما ذكره قال: 

)زيد(: مبتدأ, اجلملة: )قام أبوه(, فتعرب هذه اجلملة لوحدها, قام: فعل 

ماضي مبين على الفتح, أبوه: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه من 

ألنها  :السماء اخلمسة وهو مضاف, واهلاء: مضاف إليه, ومجلة: قام أبوه

ممكن يكون مجلة مثل  مجلة تامة يف حمل رفع خرب, واضح, فاخلرب

تقول: )زيد ذهب إىل احلرم( فزيد: مبتدأ ال بد أن يكون له خرب, ما هو 

اخلرب؟ اجلملة: ذهب إىل احلرم, وكذا تقول: )خالد تزوج عائشة( خالد: 

 مبتدأ, أين اخلرب؟ مجلة: تزوج عائشة, اجلملة تامة.

)زيد جاريته  مثل: املبتدأ مع خربه:والنوع الرابع من أنواع غري املفرد: 

ذاهبة( زيد: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره, جاريته 

ذاهبة: جاريته: أصل الكالم: جارية زيد, جارية: نقول هنا: مبتدأ مرفوع 

وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف, واهلاء: مضاف إليه, 

اني مع خرب املبتدأ الثاني: خرب وذاهبة: خرب للمبتدأ الثاني, ومجلة املبتدأ الث

للمبتدأ األول, يعين: )زيد جاريته ذاهبة(, هذا مبتدأ وخرب, اجلملة يف حمل 

رفع خرب املبتدأ األول, ومثل تقول: )زيد(: مبتدأ, )وجهه حسن( وجهه: 

مبتدأ, حسن: خرب, ومجلة: وجهه حسن: خرب للمبتدأ األول, ومثل أن تقول: 

املسجد: مبتدأ, منائره طويلة: مبتدأ وخرب, )املسجد منائره طويلة( 

  .واجلملة: خرب املبتدأ األول, وهكذا
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 ..  وما أشبه ذلك.باب العوامل الداخلة على املبتدأ واخلرب

اليت تنسخها  الداخلة على املبتدأ واخلرب:يعين األدوات,  العوامل:

ل الذي وتغري حكم املبتدأ واخلرب من الرفع إىل النصب فيهما على التفصي

 سيأتي بإذن اهلل.

وهي ثالثة أشياء: كان وأخواتها, وإن وأخواتها, وظننت قال: 

 وأخواتها.

كان  فأما كان وأخواتها فإنها ترفع االسم وتنصب اخلرب:ثم قال: 

وأخواتها: كان هي أم الباب لكثرة ورودها يف الكالم وما بعدها أخوات 

 هلا, لكن ليس بكثرتها.

قال: فإنها ترفع املبتدأ: تقول: )كان زيٌد(, وتنصب اخلرب: )قائمًا(,  

فبدل أن كان )زيٌد قائٌم( ملا أتت )كان( رفعت األول, وإن كان مرفوعًا 

لكنه كان مرفوعا باالبتداء, وهنا أصبح مرفوعًا بـ)كان(, ونصبت 

 اخلرب, لذلك ملا غّيرت احلكم مسينا )كان( حرف ناسخ, وإن شئت قلت:

فعل ماضي ناسخ, فلما غّيرت حركات املبتدأ واخلرب نسخت احلكم 

السابق. قال: فأما كان وأخواتها فإنها ترفع املبتدأ وتنصب اخلرب, كما 

 يف األلفية:  قال ابن مالك 

 .. تنصبه ككان سّيدًا عمر(.)ترفع كان املبتدا امسًا واخلرب

م كان, عزيزًا: كان اهلل: اس  ژڱ  ڱ  ڱ  ژ واهلل عز وجل يقول: 

 خرب منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

 ثالثة عشر أداة, وهذه األدوات تنقسم إىل أقسام: وذكر 
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األدوات الثمانية األوىل ترفع االسم وتنصب اخلرب بدون  القسم األول:

 شرط, فتقول: )كان زيد قائما(, )صار العنب زبيبا(, وهكذا دون شرط.

األدوات الست األوىل تأتي ناقصة, يعين حتتاج إىل  القسم الثاني:

مبتدأ وخرب, وتأتي تامة, وال حتتاج إىل مبتدأ وخرب, مثل تقول: )أضحى 

زيٌد( يعين دخل يف الضحى, وتقول: )صار املطر( يعين نزل املطر, ال حنتاج 

 إىل خرب, وتقول: )ظل زيد( يعين بقي زيد, تأتي تامة, وتأتي ناقصة.

األدوات الست األوىل تأتي متصرفة, يعين يأتي منها  الث:والقسم الث

ماضي ومضارع وأمر, أما السابع والثامن وما بعدهما فال يأتي غال جامدا 

 خاصة السابع والثامن: )صار, ليس(.

األدوات التاسعة والعاشرة واحلادية عشرة والثانية  والقسم الذي يليه:

 كما قال ابن مالك:عشرة يشرتط أن يتقدمها نفي أو شبه نفي 

 )وهذه األربعة لنفي أو شبه نفي متبعة(.

ال تعمل عمل )كان( إال إذا سبقها )ما( مصدرية  واألداة األخرية:

 . ژڱ  ڱ  ڱ  ژ ظرفية, مثل: 

 وتفصيل ما تقدم:

: )كان( هنا تأتي ناقصة, تقول: )كان الرجل نائمًا(, كانقال: 

 {سبحانه: )وإن كان ذو عسرةوتأتي تامة يعين ما حنتاج إىل خرب, قال 

فال حنتاج إىل خرب, وأيضًا   ژ ائ  ەئ     ەئژ يعين: ُوِجد ذو عسرة, 

تتصرف, تقول: )كان زيٌد قائمًا(, )ومل يكن زيٌد قائمًا(, وتقول: )كن 

 قائمًا( ففيها صرف.
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: تأتي تامة وتأتي ناقصة, واملصنف يتكلم أمسىثم بعد ذلك قال: 

عن الناقصات, والتامة مثل: )أمسى زيد( يعين: دخل يف املساء, وتأتي تامة 

, ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ژ وما بعدها, كما قال سبحانه: 

هذه تامة وليست ناقصة, يعين ال حنتاج فيها إىل خرب, يعين: ننزه اهلل إذا 

 إذا دخل يف املساء. دخلنا يف الصباح, وننزه اهلل

, تقول: )أضحى زيد( يعين: دخل يف الضحى, وتقول: أصبح, أضحى

 )أضحى زيد يأكل(, هنا ناقصة, فجملة )يأكل(: خرب زيد.

 : )ظل زيد يكتب(.ظل

 : )بات زيد كرميا(. بات

: مثل: )ليس الشيطان قويا(, وتقول: )ليس املؤمنون صار, ليس

 ضعفاء(, وهكذا.

 :وما زال وما انفك وما فتئ وما برحثم بعد ذلك قال: 

 : تقول: )ما زال املطر نازال(.ما زال

 : )ما انفك زيد عاملا( يعين: ما زال, تفيد االستمرار. ما انفك

 : )ما فتئ زيد كرميا(.ما فتئ

 املؤمن يصلي(. ما برحو) 

: ويشرتط فيها أن يتقدمها )ما( املصدرية وما دامثم بعد ذلك قال: 

مثل: )سآتيك ما دمت نشيطا( يعين: سآتيك مدة دوامي نشيطا, الظرفية, 

 وهكذا.



 (2األجرومية ) ملقدِّمةاشرح  

 

 

82 

وما تصرف منها حنو: كان ويكون وكن, وأصَبح ويصبح لذلك قال: 

 وأصِبح, تقول: كان زيد قائما وليس عمرٌو شاخصا, وما أشبه ذلك.
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 ... ولعل للرتجي والتوقع.وأما إن وأخواتها

املبتدأ واخلرب, وهذه النواسخ: وهي هذه هو الناسخ الثاني من نواسخ 

إن وأخواتها مجيعها حروف, وأما كان وأخواتها فجميعها أفعال, لذلك 

 هنا ال يقال: فعل ناسخ, وإمنا يقال: حرف ناسخ.

مثل: )إن زيدًا( وأما إن وأخواتها تنصب االسم وترفع اخلرب: قال: 

تقول: إن: حرف توكيد ونصب, زيدًا: اسم إن منصوب وعالمة نصبه 

الفتحة الظاهرة على آخره, )قائٌم(: خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة 

إن اهلل: اسم )إن(  ژې  ې  ې   ى   ژ الظاهرة على آخره. قال سبحانه: 

إن( مرفوع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره, غفور: خرب )

وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. يعين عكس كان وأخواتها يف 

 العمل, لذلك قال ابن مالك:

.. كأن عكس ما كان لكان من العمل( .)إلن أن ليت لكن لعل

 فحملوها عكس كان وأخواتها.

: مثل: وهي إن وأنثم بعد ذلك بدأ يذكر إن وأخواتها وهي ستة فقط: 

أن: نفس عمل )إن( وهي مثلها يف املعنى وتفيد   ژۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ژ 

 التوكيد كما سيأتي.

: لكن لالستدراك, تقول: )مجيع الطالب حاضرون لكن لكن وكأن

زيدًا غائٌب( تستدرك من هؤالء الطالب زيدًا فهو غائب, فتقول: لكن: 

حرف استدراك, وإن شئت قلت: لكن: حرف ناسخ, وإن قلت: أداة 
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دوات )إن(, زيدا: اسم لكن منصوب وعالمة نصبه ناسخة, وإن قلت: من أ

 الفتحة الظاهرة  على آخره, غائب: خرب.

كأن: تقول: )كأن زيدًا شيخ اإلسالم( يعين يف علمه ونصيحته 

 وهكذا.

 : تقول: )ليت النهار طويل فأحفظ فيه(.ليت

 : تقول: )لعل زيدًا يتزوج هندًا(.لعلوكذا: 

قائٌم, وليت عمرًا شاخٌص, وما أشبه تقول: إن زيدًا ثم بعد ذلك قال: 

 .ذلك

ومعنى إن وأن ثم بعد ذلك بدأ يبني معاني تلك األدوات فقال: 

 : لتوكيد ذلك األمر.للتوكيد

: إخراج معنى غري املعنى السابق فتقول: )مجيع ولكن لالستدراك

 البيوت نظيفة لكن بيت زيد منهدم(. 

 كذا. : تقول: ) كأن زيدًا قمٌر(, وهوكأن للتشبيه

: ومعنى التمين: بعد حصول ذلك األمر أو استحالته, وليت للتمين

و أو قد يكون للتعذر,  بعده: مثل قول الفقري: )ليتين أملك قصرا شاسعا(

 مثل: )ليت الشباب يعود يومًا(. 

: وهو حصول أمر ليس مبتعذر ال سيما من يطلب من ولعل للرتجي

اهلل عز وجل, فتقول: )دعوت اهلل أن أكون غنيا, ولعل اهلل أن يستجيب 

: تقول لو كان يف حادث: )لعل زيدًا هالٌك( يعين أتوقع أن والتوقعدعوتي(, 

 .يكون هالك
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 ... وما أشبه ذلك.وأما ظننت وأخواتها

ة أقسام: القسم األول: أن يكونا املبتدأ واخلرب ينقسم إىل أربع

مرفوعني وهو إذا جتردا عن النواصب, أو إذا جتردا عن العوامل الداخلية 

 عليها, أعم.

 القسم الثاني: أن يكون اخلرب منصوبا إذا دخل عليه كان وأخواتها.

 القسم الثالث: يكون االسم منصوبا إذا دخل عليه إن وأخواتها.

رب مجيعا يكونا منصوبني وهو إذا دخل القسم الرابع: املبتدأ واخل

وأما ظن وأخواتها فإنها تنصب املبتدأ عليه ظن وأخواتها, لذلك قال: 

: يعين عندنا مبتدأ وخرب: )زيد قائم(, إذا أردنا أن ننصب املبتدأ واخلرب

واخلرب نقول: )ظن حممد زيدًا قائمًا( فأصبح املبتدأ واخلرب هنا منصوبني: 

 واخلرب مرفوع ثان. املبتدأ مفعول أول,

: املبتدأ تنصب املبتدأ واخلرب على أنهما مفعوالن هلالذلك قال: 

 مفعول أول, واخلرب مرفوع ثان.

: وهي أم الباب, وهي ظننت: يعين ظن وأخواتها عددها عشرة, وهي

أفعال الشك؛  :وهذه مجيعها أفعال, تسمى أيضًا: أفعال القلوب, وتسمى

ألن كلها شك, ظننت زعمت خلت وهكذا. )ظننت( أصلها: ظن, ودخلت 

عليها التاء, وهذه التاء هذه ليست داخلة يف العوامل, وإمنا هي معمول 

فيها, فالتاء هنا هي الفاعل, لذلك هي: )ظّن(, تقول: )ظن حممد املسجَد 

 واسعًا(.
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ب: فعل : مثل: )حسب حممد الدرس صعبًا( تقول: حسوحسبت

ماضي, حممد: فاعل  مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره, 

 الدرس: مفعول أول منصوب, صعبًا: مفعول ثان منصوب.

: كذلك: )خلت املاء متسخًا( يعين ظننته متسخًا, خلت: خال: وخلت

فعل ماضي مبين على السكون التصاله بضمري املتكلم, وضمري املتكلم 

 اء: مفعول به أول, متسخا: مفعول به ثان.يف حمل رفع فاعل, امل

: مثل: )زعم الرجل أن اإلسالَم شاقٌّ( اجلملة يف حمل نصب وزعمت

 مفعول أول وثان.

 : مثل: )رأيت اهلل أكرب من كل شيء(.ورأيت

 ُعّلمنا: نا ژڃ  ڃ  ڃ       ژ : مثل قوله سبحانه عن سليمان: وعلمت

األوىل: مفعول به أول, أصل الكالم: وعلم اهلل سليمان منطق الطري, 

فـ)نا(: مفعول به أول, ومنطق الطري: منطق: مفعول به ثان وهو مضاف, 

 والطري: مضاف إليه.

: مثل: )وجدت الدار واسعة( وجد: فعل ماضي مبين على وجدت

واسعة:  السكون التصاله بضمري املتكلم, الدار: مفعول به أول منصوب,

 مفعول به ثان منصوب.

إبراهيم: مفعول  ژں  ں  ڻ          ڻ  ژ : مثل قوله سبحانه: واختذت

 به أول, خليال: مفعول به ثان.

 ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ژ : مثل قوله سبحانه: وجعلت

جعل: فعل ماضي, اهلل: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على 
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أول منصوب وعالمة نصبه الفتحة, البيت  آخره, الكعبة: مفعول به

 احلرام: بدل من الكعبة, قياما: مفعول به ثان, للناس: جار وجمرور.

: تقول مثال: )مسع زيد عمرا متكلما( عمرا: مفعول به أول, ومسعت

 متكلما: مفعول به ثان.

 .تقول: ظننت زيدا منطلقا وخلت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك
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 .ومررت بزيد العاقل.. .باب النعت

النعت أي: الصفة, والنعت هو الوصف املتم للمنعوت, لذلك قال ابن 

 (. .. بومسه أو بوسم ما به اعتلق.فالنعت تابع متم ملا سبق: ) مالك 

فالنعت تابع: يعين املنعوت, متم ملا سبق: متمم للمنعوت يف الوصف, 

بومسه: بوصفه, مثل: )جاء زيد الكريم(, أو بوسم ما به اعتلق: أي بوصف 

 ذلك الوصف, )جاء زيد الكريم أبوه( وهكذا. 

, يف رفعه ونصبه وخفضه: يعين يف اإلعراب, النعت تابع ملنعوتهقال: 

: يعين إذا كان معرفة املنعوت جيب أن وتنكريه تعريفهوتابع أيضا له يف 

يكون النعت معرفة, وإن كان املنعوت نكرة يكون كذلك النعت 

 نكرة.

: قام: فعل ماضي مبين على الفتح, زيد: تقول: قام زيد العاقلقال: 

فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره, العاقل: وصف لزيد 

 عه الضمة الظاهرة على آخره.بأنه عاقل مرفوع وعالمة رف

املنعوت  وهنا  ژڄ  ژ وصفه:   ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ قال سبحانه: 

 نكرة: )كتاب( فجاء النعت نكرة: )مبارك(.

: رأيت: فعل وفاعل, وزيدًا: مفعول به, رأيت زيدًا العاقلوتقول: 

 والعاقل: نعت منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

فوصف الرزق بأنه حسن,   ژڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   ژ قال سبحانه: 

 وهنا نكرة ونكرة.
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: بزيد: جار وجمرور, العاقل: وصف لزيد ومررت بزيد العاقلقال: 

 جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره.

ھ   ژ وصف اهلل بأنه   ژہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ژ قال سبحانه: 

 فهنا جمرور وكالهما معرفة: النعت واملنعوت, وقال سبحانه:  ژھ  

وصف الشيطان بأنه رجيم.   ژڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ژ 

 نعت  ژحئ  ژ نعت  ژىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  ژ وأيضًا من نكرة: 

 وهكذا.  ژمئ  ژ 

فإذا جاء املنعوت مرفوعًا يكون مرفوعًا, وإذا كان نكرة يكون 

ما هي املعرفة  نكرة, وإذا كان معرفة يكون معرفة, ثم سيذكر 

 وما هي النكرة.
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 .. حنو الرجل والفرس.واملعرفة مخسة أشياء

أن النعت يتبع منعوته يف رفعه ونصبه وخفضه  ملا ذكر املصنف 

وتنكريه وتعريفه, ذكر بعد ذلك ما هي املعرفة اليت تتبع املنعوت, يعين 

املنعوت كيف نعرف أنه معرفة حتى جنعل النعت معرفة, وكيف نعرف أنه 

 نكرة حتى جنعل النعت نكرة.

ها : يعين إذا أتتنا كلمة متى نعرف أنواملعرفة مخسة أشياءفقال: 

معرفة أو نكرة, قال: إذا كانت أحد هذه األشياء اخلمسة فهي معرفة, 

 فيجب أن جنعل النعت معرفة.

: حنو: أنا وأنتـ يعين الشيء األول: الضمري ـ االسم املضمرقال: 

والضمري يؤتى به لالختصار مثل لو تقول: )أنا ذهبت إىل احلرم( فالضمري 

هذا اختصار من: أنا فالن بن فالن بن فالن ذهبت إىل احلرم, فكان 

: حنو: أنا وأنتالضمري اختصارًا لالسم, فتقول: أنا ذهبت إىل احلرم. قال: 

ه الثالثة مثل: أنا: املتكلم, واملخاطب: أنت, والغائب: هو, وما تفرع عن هذ

)حنن أنِت أنتما أنتم أننت هو هي هما هم هن( فهي ضمائر لو أتت جيب أن 

 يكون النعت معرفة.

: العلم االسم العلم؛ حنو: زيد ومكةوالشيء الثاني من أنواع املعرفة: 

يعين إذا قيل هذا االسم عرف به ذلك الرجل أو ذلك الشيء, فلو قلت: 

 احللقة هو خالد, ولو قلت: )املدينة( )خالد( خالص عرفنا إن الذي يف

, ولو قلت: )عرفة( عرفت عرفة, ولو قلت: )منى( ملسو هيلع هللا ىلصعرفنا أنه مدينة النيب 

 عرفت منى, وهكذا. لذلك قال: زيد ومكة, مما تعرف عند اإلطالق.
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: يعين اسم واالسم املبهم؛ حنو: هذا وهذه وهؤالءوالشيء الثالث قال: 

جيب أن يكون  ,ة, وأردت أن تصف بعدها اإلشارة, فإذا أتى اسم اإلشار

ومعنى االسم املبهم: يعين أنت ما تكلمت, وإمنا أشرت النعت صفة, 

فقلت: )هذه طالب جمتهد وهذه امرأة مؤمنة وهؤالء طالب علم جمتهدون( 

وهكذا. وأيضًا من األمساء املبهمة: االسم املوصول, فتقول: )جاء الذي 

 أكرمته( وهكذا.

: واالسم الذي فيه األلف والالم؛ حنو: الرجل والغالم والشيء الرابع:

فكل ما ترى كلمة عليها ألف والم فهي معرفة مثال: )احلمد( هذي معرفة 

 )العاملني( معرفة؛ لدخول األلف والالم, وهكذا.

: إضافة للضمري, مثل: وما أضيف إىل واحد من هؤالء األربعة

كتابي اجلميل( فتصف )كتابي( فكلمة كتابي: معرفة, فتقول: )هذا 

 كتابك بأنه مجيل وهكذا.

 واملضاف إىل العلم مثل تقول: )هذا كتاب زيد(.

 ومضاف إىل االسم املبهم تقول: )هذا كتاب هذا الرجل(.

واملضاف إىل األلف والالم, إذا كان فيه ألف والم وإضافة, مثل لو 

ر وليس قلت: )غالم زيد( هذه نكرة, )الغالم لزيد( هذه مضافة حبرف اجل

 باإلضافة, وهكذا.

النكرة كل اسم شائع يف وملا بني املعرفة انتقل إىل النكرة, قال: 

ال يراد به واحد بعينه, االسم الشائع يف جنسه, مثل لو تقول:  جنسه

)كتاب( فيدخل فيه كتاب اللغة وكتاب الدين وكتاب العربي وكتاب 



 (2األجرومية ) ملقدِّمةاشرح  

 

 

92 

ة املسجد العجمي, وكذا لو قلت: )سجادة( نكرة تدخل فيه سجاد

وسجادة احملل وسجادة البيت, وتقول: )رجل( يدخل فيه املسلم والكافر 

 والصغري والكبري والطويل والقصري وهكذا.

قال: وتقريبه: يعين وتقريب النكرة, اسم شائع يف جنسه, شائع: 

يعين عام, يف جنسه, قلت: )رجل( شائع يف الرجال دون النساء, )سجاد( 

: ال ال خيتص به واحد دون اآلخرعمدة وهكذا. شائع يف السجاد دون األ

 خيتص به املسلمون دون الكفار؛ ألنه عام: )رجال(.

كل ما صلح دخول األلف : يعين تقريب تعريف النكرة: وتقريبه

: فلو قلت: )رجل( وصح دخول األلف والالم عليه فهي نكرة: والالم عليه

 : )رجل, الرجل( )غالم, الغالم(و لذلك قال ابن مالك 

 .. أو واقع موقع ما قد ذكرا(.)نكرة قابل )أل( مؤثرا

نكرة قابل )أل(: فلذلك إن صح دخول األلف والالم عليها فهي 

 نكرة.

: فلو حذفت األلف والالم: )غالم فرس( ثم حنو: الرجل والفرسقال: 

 أدخلتها عليها وصحت تلك الكلمة فهي نكرة.
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 .. وزيد مل يقم ومل يقعد.باب العطف

إشراك املعطوف مبا  :العطف لغة: امليل, واصطالحًا عند النحويني

أخذه املعطوف عليه من حكم, فإذا كان املعطوف عليه: )أكل( 

فاملعطوف إذا: )أكل(, لو قلت: )أكل زيد وعمرو( فإذا كان ما دام أنه 

زيد أكل فعمرو أيضًا أكل, وإذا قلت: )نام خالد وعبداهلل( فعبد اهلل 

 لد, فما دام خالد نام, فعبداهلل نام, وهكذا.يأخذ حكم خا

وهي أم الباب, وتفيد:  :وحروف العطف عشرة: وهي الواوقال: 

اشرتاك املعطوف مع املعطوف عليه من غري ترتيب, فمثاًل: )دخل زيد 

 وعمرو( يعين مجيعًا دخال, اشرتكا يف الدخول.

ذلك دخل : تقول: )دخل زيد فعمرو( يعين: أول دخل زيد وبعد والفاء

 عمرو, لكن دخول عمرو بعد زيد بيسري.

: تفيد الرتتيب والرتاخي: )دخل زيد ثم عمرو( يعين دخل زيد وبعد وثم

 فرتة ساعة أتى عمرو, وهكذا.

: مثل: )اخرت زيدًا أو عمرًا لتأخذه معك ليعلمك القرآن( وأوقال: 

فتقول: أو: حرف عطف, عمرًا: معطوف وهو منصوب ألن املعطوف عليه 

 منصوب.

 ژٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ      ڀ   ڀ  ژ : كقوله سبحانه: وأم

ءأنذرتهم أم مل تنذرهم, أم: حرف عاطفة, مل: حرف جزم ونفي وقلب, 

تنذرهم: فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه الكسرة وهو معطوف أيضًا 

 على ءأنذرتهم.
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: مثل أن تقول: )إما أن تشرب العصري أو املاء( )إما أن تشرب وإما

العصري وإما أن تشرب املاء( فتشرب معطوفة على تشرب األوىل, قال 

وإما: حرف عطف, فداء: معطوف وهو  ژڑ  ک  ک  ک  ک  ژ سبحانه: 

 منصوب ألن املعطوف عليه منصوب أيضًا.

ًا( فتقول: بل: حر : وهي لالستدراك, مثل: )كّلم عمرًا بل زيدوبل

عطف, وزيدًا: معطوف وهو منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على 

 آخره.

: مثل تقول: )كل اخلبز ال الطعام( فتكون ال: حرف عطف, وال

 الطعام: معطوف وهو منصوب ألن املعطوف عليه منصوب فهو من التوابع.

: وهي عاطفة بشرط أال يكون الواو مقرتنًا بها, وال يسبقها ولكن

نفي, مثل تقول: )احضر درس التفسري ال النحو( هنا معطوف على: 

 التفسري, أو تقول: )اجلس على السجاد ال البالط( وهكذا. 

 ال يوجد مثال.

: يعين إذا مل تكن غائية, فإن كانت غائية وحتى يف بعض املواضع

مبعنى: إىل, فال تكون عاطفة وإمنا تكون حرف جر, كما قال سبحانه: 

هنا جارة, يعين: إىل مطلع الفجر, أما إذا مل تكن   ژڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ        ژ 

غائية فإنها تكون عاطفة مثل: )كّلم الطالب حتى زيدًا( وتقول أيضًا: 

ما يصيب الناس »وقوله عليه الصالة والسالم:  ,ألنبياء()مات الناس حتى ا

فيجوز جر الشوكة ألن حتى هنا عاطفة على  «من هم وال غم حتى الشوكة

ما سبق, وتقول: )احضر مجيع الدروس حتى النحَو( يعين: احضر حتى 
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النحو, فعطفتها على الدروس فتكون جمرورة, وإذا قصدت )الدروَس( 

 فنجعلها منصوبة. يعين: حتى دروَس النحو

: ورأيت زيدًا وعمرًا: مرفوعة, تقول: قام زيد وعمروولذلك قال: 

: جمرورة, وهذه األمثلة الثالثة هي اليت ميثل ومررت بزيد وعمرٍومنصوبة, 

بها النحاة للرفع والنصب واجلر: )قام رأيت مررت( فتستخدم للسهولة يف 

 عالمات الرفع الثالثة.

: ومل يقعد: الواو: زيد مل يقم ومل يقعدوقال: وتقول يف اجلزم: 

عاطفة, مل: حرف جزم, يقعد: فعل مضارع جمزوم, ومجلة: ومل يقعد: 

 معطوفة على السابق.
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 .. ومررت بالقوم أمجعني..باب التوكيد

 واملقصود بالتوكيد: أي: تثبيت اخلرب وتيقينه. 

يعين يف احلكم يف ثالثة أمور:   :التوكيد تابع للمؤكدقال: 

, ومن ناحية املعرفة أو ونصبه وخفضهكما سيأتي  يف رفعهللحكم 

 : أي: أن املؤكد ال يكون نكرة.وتعريفهعدمها, قال: 

: النفس مثل تقول: ويكون بألفاظ معلومة؛ وهي: النفس والعنيقال: 

أتى هو زيد )جاء زيد نفسه( وأتينا بهذا التوكيد لنؤكد ونثبت بأن الذي 

وليس وكياًل عنه, وليس مثاًل ابنه وليس وصيه, وإمنا هو بنفسه أتى, 

 لذلك قال: مثل أن تقول: جاء زيد نفسه.

: مثل أن تقول: )جاء حممد عينه( يعين بذاته أتى هو الذي والعنيقال: 

أتى, مثل أن تقول: )أتى الوزير نفسه(, وتقول: )أتى األمري عينه( مل يرسل 

 ال وكياًل وإمنا عينه ونفسه.مندوبًا و

: يعين من ألفاظ التوكيد, ويكون )كل( فيما يقبل وكلقال: 

التبعيض, مثل أن تقول: )أكلت الرغيف كله( فأتينا بـ)كله( ألن الرغيف 

متبعض, قفلك أن تقول: )أكلت الرغيف ثلثه ونصفه وربعه( وهكذا, 

 فكل ما يتبعض يكون توكيد بـ)كل(.

ژ  ژ  ڑ   ڑ  ژ توكيدًا للجمع, قال سبحانه:  : ويكونوأمجعقال: 

ېئ  ېئ  ژ يعين مجيع آل لوط, وقال سبحانه:  ژک  ک  

سجد: فعل ماضي مبين على الفتح, املالئكة: فاعل مرفوع   ژېئ   ىئ  

وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره, كلهم: نقول: توكيد مرفوع 
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واهلاء مضاف إليه,  وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره, وهو مضاف,

وامليم ميم اجلمع, وأمجعون: توكيد ثاٍن مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه 

 ملحق باجلمع, والنون عالمة اجلمع مثل التنوين للمفرد, أمجعون للجمع.

: فأمجع ال يكون ما بعدها مما ذكره إال تابعة وتوابع أمجعثم قال: 

 ألمجع.

: فتقول: )جاء القوم أمجعون أكتعون( وال وهي: أكتع وأبتع وأبصع

تقول: )جاء القوم كلهم أكتعون( وإمنا هذه الثالثة تكون فقط ألمجع, 

وال تقول: )جاء القوم أبصعون( وإمنا  )جاء القوم كلهم أبصعون(فتقول: 

 هي تأتي تابعة ألمجع, لذلك قال: وتوابع أمجع.

: رأيت القوم كلهمتقول: قام زيد نفسه, وثم مّثل بعد ذلك فقال: 

رأيت: فعل وفاعل, القوم: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة 

على آخره, كل: توكيد للقوم منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على 

 آخره, وهو مضاف, واهلاء مضاف إليه, وامليم للجمع.

: وإذا أردت أن تؤكد تقول: )مررت بالقوم ومررت بالقوم أمجعني 

عني أكتعني( وتقول: )مررت بالقوم أمجعني أبتعني( وتقول: )مررت أمج

بالقوم أمجعني أبصعني( وجيوز أيضًا: )مررت بالقوم أمجعني أكتعني 

 أبتعني أبصعني( وال تكون إال توكيدًا فقط إال ألمجع.
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 .. فأبدلت زيدًا منه..باب البدل

والتوابع السابقة وهي البدل هو القسم األخري من أقسام التوابع, 

يعين ملا يسبقها من املتبوع,  التوكيد والنعت والعطف هذه تأكيد ملا سبق:

مثاًل تقول: )هذه بقرة صفراء( تؤكد أن هذه البقرة صفراء, وكذلك 

 التوكيد تقول: )جاء زيد نفسه( تؤكد.

 أما البدل فليس تأكيدًا, وإمنا هو املقصود بالكالم فمثاًل تقول: 

ا التاجر( أنت ال تريد ختاطب هذا الرجل بنسبه أو بعلمه وإمنا )يا أيه

بتجارته: )يا أيها التاجر( فالبدل هو املقصود بالكالم فيما أريده, كقوله 

بشيء يراه يف  ملسو هيلع هللا ىلصفاهلل عز وجل خاطب النيب   ژچ  چ  چ  ژ سبحانه: 

 وهو الرسالة, لذلك قال ابن مالك: ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

واسطة هو املسمى بدال( فهو املقصود يف )البدل التابع املقصود بال 

 الكالم.

وأنت تقول مثال: )شربت العصري نصفه( تريد أن تبني كم شربت من 

العصري, ومثل أن تقول: )يا زيد بن عبداهلل( أنت تريد أن تبني أي الزيدون 

 هم فتبني: )ابن عبداهلل( أنت تقصد )ابن عبداهلل( من هو؟ هو )زيد(.

قصود باخلطاب, والبدل إما أن يكون عن اسم, إذًا؛ البدل هو امل

: )جاء زيد املعلم( إذا أبدل اسم من اسموإما أن يكون عن فعل, لذلك قال: 

فأنت تريد أن تبني زيد ما هو؟ املعلم, وتقول: )جاء حممد الوزير( قصدت 

يف الكالم شيئًا تريد إظهاره وهو الوزارة, وكذا تقول: )دخل خالد األمري( 

 قصد شيئًا تظهره وهو اإلمارة, وهكذا.تريد أن ت
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: إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل: فعل من فعلولذلك قال:  

تقول: )زيد ينام يرتاح( فأنت تريد أن تبني ما هو النوم؟ يرتاح يف هذا النوم, 

 ماذا تريد أن تقصد بهذا الكالم؟  ژٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ژ قال سبحانه: 

فـ)يضاعف له العذاب يوم القيامة( بدل: )يلق   ژٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ژ 

أثاما( ألن املقصود هو بيان املضاعفة يف العذاب ملن سبق من املشركني 

 والزناة والقتلة.

 : يعن ينقسم البدل إىل أربعة أقسام:وهو أربعة أقسامقال: 

: يعين بدل شيء كامل من بدل الشيء من الشيءالقسم األول قال: 

دل الكل من الكل, مثل: )جاء زيد أبوك, جاء زيد شيء كامل, يعين ب

قام زيد أخوك( مشتملة على مجيع هذا الشيء كاماًل, لذلك قال: )

 (.أخوك

: يعين البدل بعض أجزاء املبدل منه, فتقول: وبدل البعض من الكل

)شربت املاء ربعه( شربت: فعل وفاعل, املاء: مفعول به منصوب وعالمة 

ربع: بدل منصوب وعالمة نصبه  لى آخره, رُبَعه:نصبه الفتحة الظاهرة ع

الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف, واهلاء: مضاف إليه. قال سبحانه: 

پ  ڀ        ڀ      ڀ  ژ ثم بّين كم يقوم املقصود باخلطاب ما هو؟  ژٻ   ٻ   پ   پ  ژ 

فنصفه نقول: بدل منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره  ژڀ   

 وهو مضاف, واهلاء: مضاف إليه.
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: ذكر وصف يف املبدل منه مما له وبدل االشتمالوالقسم الثالث: 

ومثل ما قال املصنف:   ژٱ  ٻ      ژ ومثل:  ژچ  چ  ژ صلة به, مثل: 

 ( يعين خصلة فيه وهي العلم.نفعين زيد علمه)

: بأن تقول مثال: )قرأت املصحف وبدل الغلطوالقسم الرابع: 

فهو أخطأ يريد أن يقول: )قرأت الكتاب( فأخطأ وقال: )قرأت  الكتاب(

القرآن( مثاًل, يعين أخطأ يف الكالم, وكذا لو تقول: )جلست على 

السجاد احلصري( هو أراد أن يقول: )احلصري( فأخطأ فقال: )السجاد( 

( فغلط, يريد زيدًا فغلط فقال: رأيت زيدًا الفرسلذلك قال: مثل قوله: )

ل زيدًا منه, وهذا يسمى بدل الغلط يعين يتبع ما قبله, فلو الفرس, فأبد

قلت مثاًل )جاء زيد أبوك( يعين أقصد: أبوك, وهذا يسمى بدل الغلط, 

 وحكمه حكم املبدل منه.
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 .. والتوكيد والبدل..باب منصوبات األمساء

من املرفوعات, أعقبه بعد ذلك بذكر  ملا فرغ املصنف 

املنصوبات مخسة املنصوبات, فلما ذكر أن املرفوعات سبعة, ذكر أن 

 : ويذكرها اآلن على سبيل اإلمجال, ثم يفصلها بابًا بابًا.عشر

: مثل: )ضربت زيدًا( فزيدًا هنا: مفعول به وهي املفعول بهقال: 

 كما سيأتي.منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره 

: مثل: )أكلت أكاًل( فاملصدر منصوب وعالمة نصبه الفتحة واملصدر

 الظاهرة على آخره.

 : مثل: )أقابلك اليوم(.وظرف الزمان

 : مثل: )جلست أمامك أو عندك أو خلفك(.وظرف املكان

 : مثل: )جاء زيد راكبًا(.واحلال

 : مثل: )اشرتيت عشرين كتابًا( كتابًا: متييز.والتمييز

 : مثل: )ضربت الرجال إال زيدًا(.ملستثنىوا

: مثل: )ال إله إال اهلل( ال: نافية للجنس, إله: اسم ال منصوب واسم ال

وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره, وخربها حمذوف تقديره: )حق(, 

 إال: أداة استثناء, اهلل: بدل عن اخلرب احملذوف.

جباًل( كما سيأتي,  : يف بعض أحواله مثل: )يا طالعًاواملنادى

 واملضاف مثل: )يا عبد اهلل(.

 .ژڱ  ڱ  ڱ  ژ : مثل: وخرب كان وأخواتها
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 .ژڻ  ۀ   ۀ  ہ  ژ : واسم إن وأخواتها

: مثل: )رأيت زيدًا الطويل( والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء: النعت

 فالطويل: صفة لزيد.

منصوب؛  : مثل: )أكرمت زيدًا وعمرًا( عمرًا: هنا معطوفوالعطف 

 ألن املعطوف عليه منصوب.

 : )رأيت زيدًا أباك(. والبدل: )رأيت القوم أمجعني(. والتوكيد 

وسيأتي تفصيل تلك األبواب, وذكرها هنا إمجااًل ليعرفها طالب 

 العلم.
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 .. وضربهم وضربهن..باب املفعول به

هذا القسم األول من املنصوبات, واملفعول به عرفه املصنف بقوله: 

الذي : أي هذا حكمه, ووصفه: املنصوب: يعين ال يكون فعاًل, وهو االسم

الفعل  : يعين الذي أوقعت الفعل عليه, مثل: )أكلت الطعام(يقع به الفعل

وقع بأكل الطعام, و)دخلت املسجد( الدخول وقع بدخول املسجد, 

وكذلك: )شربت املاء( الفعل وقع على املاء, فما وقع به الفعل أي: عليه 

: فالضرب هنا يقع على زيد فهو حنو: ضربت زيدًاالفعل فهو مفعول به, 

به, مفعول به, و)كلمت املعلم( التكليم هنا وقع على املعلم فهو مفعول 

 : الركوب هنا وقع على الفرس وهو املفعول به.وركبت الفرسقال: 

: ظاهر وهو قسمان: ظاهر ومضمر. فالظاهر: ما تقدم ذكرهقال: 

 يعين ليس مبضمر, ما تقدم ذكره: من ضربت زيدًا وركبت الفرس.

: وعالمة املتصل أمران: األمر واملضمر قسمان: متصل ومنفصلقال: 

االبتداء به, فمثاًل: )أكرمتك( فالكاف هنا ضمري, ما األول: أال يصح 

يصح أن جنعلها يف أول الكالم: )َك أكرمت( و)أعطيتك( ما يصح تقول: 

 )َك أعطيت(.

والعالمة الثانية: أنه ال يصح أن تأتي بعد )إال(, فما تقول: )أكرمت 

  :إالك( )ضربين( ما يصح تقول: )ضرب إالي( وهكذا. لذلك قال ابن مالك

 .. وال يلي )إال( اختيارًا أبدًا(.وذو اتصال منه ما ال يبتدا)
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)وذو اتصال(: يعين الضمري املتصل ال يصح أن يكون يف أول الكالم: 

)ما ال يبتدا(, )وال يلي إال(: يعين وال يلي حرف )إال(, )اختيارًا(: ال 

 اضطرارًا فال يكون يف أول الكالم.

 .. والياء واهلاء من سليم ملك(.قال: )كالياء والكاف من ابن أكرمك

فإذا أردنا أن نعرف هل هو متصل أو منفصل نأتي بأحد هاتني 

العالمتني إذا ما صح الضمري بعدها فهو متصل, فمثال: )إياك( هذا ضمري 

منفصل, يصح أن نقول: )ال نعبد يا ربنا إال إياك( فلما صح ضري )إياك( بعد 

, فنقول: )إياك نعبد( فما صح )غال( فهو منفصل, وصحيح أن يبتدأ بها

االبتداء به من الضمائر املنصوبة فهو منفصل, وما صح أن يكون بعد )إال( 

 فهو منفصل, وإال فهو متصل.

: وهذه الضمائر  تنقسم إىل ثالثة أقسام: إما أن فاملتصل اثنا عشر

 تكون للمتكلم, قال:

ان: : فنقول: االسم األول للمتكلم, وهما ضمريحنو قولك: ضربين

الياء و)نا( )ضربين( تقول: ضرب: فعل ماضي مبين على الفتح, والنون 

لفاعل: ضمري مسترت تقديره: للوقاية؛ لكي تقي الفعل من الكسر: وا

, والياء: مفعول ضمري متصل مبين على السكون يف حمل نصب )أنا(

مفعول به, تقدير الكالم: )ضرب زيٌد عمرًا( فقوله: ضربين: متكلم. فإذا 

دت أن تعرف هل هو ضمري رفع أو نصب ضع مكانها أمساء ظاهرة, أر

 ژگ  گ  گ  گ  ڳ  ژ ضربين: أيضًا كقوله سبحانه عن عيسى: 

والفاعل: ضمري مسترت جعل: فعل ماضي ينصب مفعولني, والنون للوقاية, 

 تقديره: أنا, والياء: مفعول به أول, مباركًا: مفعول به ثاني.
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ضرب: فعل ماضي مبين على الفتح, و)نا( : وضرَبناقال: وكقوله: 

ضمري متصل مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به, وتقدير 

الكالم: )ضرب زيد اجلماعة( فاجلماعة هنا: اختصرت الضمري املتصل 

 وهو )أنا(.

ضربَك ثم بعد ذلك القسم الثاني من ضمائر املتصل: وهو املخاطب: )

( فعل ضربَكة ضمائر, )( مخسوضربِك وضربكما وضربكم وضربكن

ماضي مبين على الفتح, والفاعل: ضمري مسترت تقديره: )هو(, والكاف: 

ضمري متصل مبين على الفتح يف حمل نصب مفعول به, وتقدير الكالم: 

 )ضرب زيٌد عمرًا( الذي هو )ضربك(.

(: للمثنى سواء كان مذكرًا ضربكما(: كذلك للمؤنثة, و)ضربِكو)

( للمؤنثة, ضرب: فعل ماضي مبين على ضربكنو) (,ضربكمأم مؤنثًا, و)

الفتح, والكاف: يف حمل نصب مفعول به, )ضربكن( والنون: للنسوة. قال 

أعطى: فعل ماضي ينصب مفعولني,  ژڎ    ڎ  ڈ  ژ سبحانه: 

)أعطيناك(: )نا(: الفاعل, والكاف: يف حمل نصب مفعول به, يعين أعطى 

 .اهلل حممدًا, الكوثر: مفعول به ثاٍن

ثم بعد ذلك انتقل إىل القسم الثالث من الضمائر املتصلة: وهي 

( ضرب: فعل ماضي مبين على الفتح, والفاعل: ضمري ضربهالغائبة: )

 مسترت تقديره: )هو(, لذلك قال ابن مالك:

 )كافعل وافق نقتبض إذ تشكروا(
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ضربه: نفسها, واهلاء: ضمري مبين على الضم يف حمل نصب مفعول 

( كذلك املثنى سواء مذكرا أم مؤنثا, ضربكماكذلك, ) (ضربهابه, )

(: ضرب: فعل ماضي مبين على الفتح, ضربهمو)ضربهم وضربهن( )

والفاعل: ضمري مسترت تقديره: )هو(, واهلاء: ضمري يف حمل نصب مفعول 

 (.ضربهنبه, وامليم: للجمع, وكذلك: )
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 .. وإياهم وإياهن..واملنفصل اثنا عشر

 املنفصل للمفعول به اثنا عشر ضمريًا أخذت باالستقراء.يعين الضمري 

...اخل: والضمري املنفصل ينقسم إىل ثالثة أقسام: وهي إياي وإياناقال:  

, ومخسة للمخاطبة: إياي وإياناالقسم األول: للمتكلم, وهو ضمريان: 

إياه وإياها وإياهما , ومخسة للغائب: إياَك وإياِك وإياكما وإياكم وإياكن

, وأم الباب: إياي, وال تأتي )إياي( وما تفرع منها إال وهو اهم وإياهنوإي

مفعول به منصوب, يعين إذا أتتك كلمة: )إياك( فهي مفعول به منصوب 

إذا مل تكن للتحذير, مثل: )إياك والنار(, فإن مل تكن للتحذير فهي 

 :مفعول به, قال ابن مالك 

 والتفريع ليس مشكال(... إياي .)وذو انتصاب يف انفصال جعال

وذو انتصاب يف انفصال: يعين الضمري املنفصل املنصوب, جعال 

)إياي(: يعين الضمري )إياي(, والتفريع ليس مشكال: يعين ما تفرع من 

 )إياي(, وهو ضمري املخاطب أو الغائب.

(: فلو قلت: )إياي أعطيتك( إياي: ضمري منفصل يف إيايلذلك قال: )

(: كقولك: )إيانا أكرمناك( إيانا: إياناوأيضًا: )حمل نصب مفعول به, 

 ضمري منفصل مفعول به مقدم مبين على الفتح.

ضمري منفصل مفعول به  ژٿ  ٿ  ژ (: كقوله سبحانه: إياكقال: )

مقدم, نعبد: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره, 

, ژٿ  ٿ  ژ والفاعل:  مضري مسترت تقديره: )حنن(, وكذلك: 

(: يعين: )إياك إياِك, وأيضًا قولك: )ژائ  ائ  ژ وكقوله سبحانه: 
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نصحت لك( فإياِك: ضمري منفصل مفعول به مقدم, نصحت: فعل مضارع 

مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره, والكاف للمخاطبة, 

(: مثل: )إياكم نعطي( إياكم: ضمري إياكما وإياكم وإياكنوكذلك: )

وياء املتكلم: حمل نصب مفعول به مقدم, نعطي: فعل مضارع,  منفصل يف

(: مثل: إياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهنفاعل هنا, وكذلك يف الغائب: )

)إياهم دعونا( إياهم: ضمري منفصل مفعول به مقدم, دعونا: فعل ماضي 

 مرفوع, وهكذا.

 .بذلك قد انتهى من املفعول به ويكون 
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 وما أشبه ذلك. ...باب املصدر

هذا القسم الثاني من املنصوبات, فسبق املفعول به, وهنا اآلن: 

, فقوله: االسم: دل على هو االسم املنصوباملصدر, واملصدر عّرفه بقوله: 

أن املصدر ال يكون إال امسًا, وقوله: املنصوب: يعين هذا حكم املصدر 

: يف تصريف الفعل الذي جييء ثالثًابأنه ال يأتي إال منصوبًا, وقوله: 

تصريف الفعل: األمر األول فيه: ذكر املاضي )ضرب( والثاني: نأتي 

 باملضارع )يضرب( فالثالث هو املصدر )ضربًا( ومثل: )أكل يأكل أكاًل (

 و)نام ينام نومًا( فالثالث الذي يأتي هو الذي يسمى مصدرًا,.

 :مثل قولك: ضرب يضرب ضربًا. وهو قسمان: لفظي ومعنويقال: 

: مثل: )ضرب فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظياللفظي عّرفه بقوله: 

يضرب ضربًا( فاملصدر هنا نفس حروف الفعل, ضرب: الضاد والراء 

ۉ    ۉ  ې  ې  ې   ژ , ومثل قوله سبحانه: حنو: قتلته قتاًلوالباب, قال: 

ُدكَّت: فعل ماضي مبين للمجهول, والتاء للتأنيث, واألرض: نائب  ژې  

فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره, دكًا: نقول: مصدر 

منصوب باملصدرية وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره, ودكًا الثانية: 

الواو: حرف قسم, وهي  ژۀ  ہ  ژ تأكيد, وكقوله عز وجل: 

حرف جر, الناشطات: اسم جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على 

آخره, نشطًا: مصدر منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره, 

 .ژڳ  ڳ   ژ , وكذا قوله: ژھ  ھ  ژ وأيضًا: 

واسم املصدر كاملصدر, واملراد باسم املصدر: فيما لو تغري شيء من 

سمى: اسم مصدر, مثل: )كلمه تكليما( أصل املصدر: حروفه, فإنه ي
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)كلمه كالما( فلو تغّير شيء يسري من احلروف يقال: اسم مصدر, 

 .ژڃ  چ  چ   چ  ژ كقوله سبحانه: 

: يعين وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنويوالقسم الثاني: 

نى, املصدر نفس معنى ألفاظ الفعل ليس كألفاظه, وإمنا يتفقان يف املع

: القعود هو معنى اجللوس, فجلست: فعل ماضي حنو: جلست قعودًاقال: 

مبين على السكون؛ التصاله بتاء الفاعل, والتاء: مبنية على الضم يف حمل 

رفع فاعل, قعودًا: مصدر منصوب باملصدرية وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة 

ا, على آخره, ومثل: )نهضت قيامًا( ومثل: )اضطجعت مائاًل( وهكذ

غرق: نزع الروح, معناها نفس معنى  ژڻ  ڻ  ژ وكقوله سبحانه: 

 النازعات.
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 .. وحينًا وما أشبه ذلك..باب ظرف الزمان واملكان

هذا هو املنصوب الثالث من املنصوبات: ظرف الزمان, والرابع: ظرف 

 املكان.

: أواًل: الظرف: هو اسم الزمان املنصوبقال يف تعريف ظرف الزمان: 

الوعاء, وهذا الوعاء إما أن يكون وعاًء لوقت, وإما أن يكون وعاًء يف 

مكان من هذا الوعاء, فإن كان لوقت فهو ظرف الزمان, وإن كان 

ملكان فيه فهو ظرف املكان, مثل: )أتيتك صباحًا( هذا ظرف زمان, وإن 

تعريف كان يف املكان مثل: )جلست جنبك( فهو ظرف مكان, فقال يف 

ظرف الزمان: اسم الزمان فدل على أن ظرف الزمان اسم, وال يكون فعاًل 

أو حرفًا, الزمان: يدل على زمن يدل على وقت: )أمس اليوم غدًا شهر سنة 

ساعة( وهكذا, هذه أوقات, املنصوب: يعين حكمه دائمًا النصب, 

 : يعين بتقدير حرف )يف(بتقدير )يف(كيف نعرف أنه ظرف زمان؟ قال: 

نضعها قبل الظرف مثل: )أتيتك صباحًا( فإذا قلنا: )أتيتك يف الصباح( وصح 

الكالم فدل على أنه ظرف زمان, وإذا مل يصح ال يكون ظرف زمان, 

ال ميكن أن يكون: )مطلع يف الفجر( فدل  ژڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ        ژ مثل: 

  على أنه ليس ظرف زمان, وإمنا يكون مضافًا إليه, وكقوله سبحانه:

ن نضع )يف( قبل )يومًا( ال يصح ال يصح أ ژپ  پ    ڀ  ڀ  ڀ      ڀ  ژ 

وإن يف يومًا عند ربك( أو: )وإن يف يوٍم عند ربك(, )كألف سنة( ال يصح )

أن نقول: )كألف يف سنة(, فإذا صح أنه )يف( فهو ظرف زمان, وإال فال, 

مثل: )قمت لياًل( يعين )قمت يف الليل( يعين ظرف زمان كما سيأتي. لذلك 

 ظرف املكان والزمان بقوله: عّرف ابن مالك 
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 .. يف باطراد كامكث هنا أزمنا(.كان أو ُضمِّنا)الظرف وقت أو م

الظرف وقت: يعين ظرف زمان, ُضمِّنا )يف(: يعين ُضمِّنا حرف )يف(, 

 امكث هنا: ظرف مكان, أزمنا: ظرف زمان.

چ  ژ : يوم, مثل قوله سبحانه: حنو: اليوم والليلةقال املصنف: 

لكم فيصح تقدير )يف( يعين: يف هذا اليوم أكملت  ژچ  چ  ڇ  

فعل وفاعل ومفعول به,  :دينكم, ومثل قولك: )جئتك اليوم( فتقول: جئتك

 اليوم ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

 : كقولك: )منت الليلة( يعين: منت يف الليلة, قال سبحانه: والليلة

عل يعين: قم يف الليل, ظرف زمان, قم: فعل أمر, والفا ژٻ   ٻ   پ   پ  ژ 

ضمري مسترت تقديره: )أنت(, الليل: ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه 

 الفتحة الظاهرة على آخره.

 : غدوة, مثل: )أزورك غدوة( يعين يف أول النهار.وغدوة وبكرة

 : يعين: )أزورك بكرة( يعين مبكرًا يعين يف النهار الباكر.وبكرة

: صليت : مثل: )صليت سحرا( والسحر: ما قبل الفجر, يعينوسحرًا

 يف زمن السحر.

: فتقول: )آتيك بإذن اهلل غدًا( فـ)غدًا(: ظرف زمان منصوب وغدًا

 وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

: يعين يف الليل إذا ادهلم الليل, تقول: )أزورك عتمة( ظرف وعتمة

 زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
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 )آتيك صباح اخلميس(.: مثل: وصباحًا ومساًءقال: 

 ومساء: )سأتزوج مساء اجلمعة( وهكذا.

 : أبدًا, يعين: )لن أقبل الكفر أبدًا( على التأبيد.وأبدًا وأمدًا وحينًا

 وأمدًا: مثل تقول: )أنا مسلم أمدًا( يعين يف كل حني. 

 وحينًا: مثل: )أنا أرتاح حينًا( فـ)حينًا( ظرف زمان منصوب. 

ل: ساعة ودقيقة وحلظة, يعين مثل: )انتظرني : مثوما أشبه ذلكقال: 

 .حلظة( حلظة: ظرف زمان, ساعة: مثل: )آتيك ساعة( ثم خرجت, وهكذا

 .. وَثمَّ وما أشبه ذلك..وظرف املكان

: دل على أن االسم: يعين االسم الدال على املكان, وقوله: اسم املكان

النصب,  : هذا حكمهاملنصوبالظرف اسم فال يكون فعاًل وال حرفًا, 

ال نقول أن   ژ خب  مب  ىب  يب  جتژ فلو أتى ظرف لكنه جمرور, مثل: 

بتقدير )عنِد( ظرف لكونها جمرورة, فالظرف جيب أن يكون منصوبًا, 

: يعين نقدر حرف )يف( قبل ظرف املكان, فإن صح الكالم بها فهو )يف(

ظرف مكان, وإال فال, مثل: )جلست أمامك( يعين: )جلست يف املكان 

أمامك( فيصح, وكذلك: )جلست ميينك( فلو قلت: )جلست يف الذي 

 املكان الذي عن ميينك( وهكذا.

: مثل لو قلت: )جلست أمام الكعبة( جلست: حنو: أمام وخلفقال: 

فعل وفاعل: أمام: ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على 

 آخره, وهو مضاف, والكعبة: مضاف إليه.
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)جلست خلف اجلدار( فـ)خلف(: ظرف مكان : مثل لو قلت: وخلف

 منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

)مكثت خلف : )جلست أمام املعلم( وتقول: قدام ووراءوكذلك: 

 السيارة(.

فـ)فوق(: ظرف   ژ مئ  ىئ     يئ  جبژ : كقوله سبحانه: وفوق

 مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   ژ : يف قوله سبحانه: وحتت

 ژپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          

 تقدير )يف(: )يف حتتها األنهار(.

: مثل لو تقول: )جلست عند الكتاب( عند: ظرف عندوكذلك أيضًا: 

 مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

صاحيب( ويصح يف )مع( السكون : مثل لو قلت: )جلست مع ومع

مع  ژہ  ہ  ہ  ہ  ژ  و  ژېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ژ له سبحانه: ووالفتح, مثل ق

الصابرين: مع: ظرف مكان منصوب  وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على 

 آخره.

 : يعين جبانب: )جلست إزاء املسجد(.وإزاء

 : كذلك, مبعنى: )إزاء( يعين مبعنى )جانب(.وحذاء

 : يعين )أمام(. وتلقاء
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: مثل لو قلت: )جلست هنا( تقدير الكالم: )جلست يف هذا وهنا

 .ژ ڌ  ڎ  ڎژ املكان هنا( فهي ظرف مكان, قال سبحانه: 

: وليس )ُثم( وإمنا )ُثم( عاطفة, وهذه هنا ظرف مكان َثمَّوكذلك: 

يعين: وإذا رأيت هناك   ژې  ې  ې    ى  ژ مبعنى )هناك(, قال سبحانه: 

نعيما وملكًا كبريًا, أي: وإذا رفع أهل اجلنة أبصارهم إىل األمام رأيت 

 وجدوا نعيمًا آخر غري الذي عندهم.

: مثل تقول: )جلست جانب زيد( ومثل: )جلست وما أشبه ذلكقال: 

حول زيد(, وكذلك اجلهات األربع: )ميني مشال( فلو قلت: )جلست مشال 

 .زيد( هذا ظرف مكان, وهكذا
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 .. وال يكون صاحبها إال معرفة..باب احلال

األصل يف احلال يف اللغة: بيان حال كيفية الشخص, واصطالحًا 

. وعّرفه ابن االسم املنصوب املفّسر ملا انبهم من اهليئاتبقوله:  عّرفه 

.. ُمْفِهٌم يف حال كفرٍد .بقوله: )احلال وصف فضلة منتصب مالك 

 أذهب(.

: دل على أن احلال االسم املنصوبوكالهما ذكر الشروط, فقوله: 

: دل كذلك أن احلال ال يكون إال منصوبًا, املنصوبال يكون إال امسًا, 

: يعين املبني صفة صاحب احلال عند وقوع املفسر ملا انبهم من اهليئات

الفعل, مثل: )جاء الرجل مبتسمًا( وصفة الرجل عند جميئه أنه مبتسم, 

ا لو قلت: )قدم زيد حزينًا( ما هي صفة فقوله: )مبتسمًا( هو احلال, وكذ

زيد ملا قدم؟ حزينًا. وإذا أردت أوضح أن تعرف هل هو حال أم ال, فضع 

كلمة )كيف( قبلها, إذا صّح ما بعده جوابًا فهو حال, مثل: )قدم زيد 

عريانًا( فتقول: )قدم زيد( كيف؟ )عريانًا( فهو حال, لذلك قال احلريري 

 يف ملحة اإلعراب:

 .. جواب كيف يف سؤال من سأل.ى عند اعتبار من عقل)ثم تر

 ( عكاظ خاطبا.. وخطب قصر يف.مثاله جاء األمري راكبًا 

 يعين إذا صح جواب )كيف( ملا بعده فهو حال.

ثم احلال ال خيلو إما أن يكون للفاعل, مثل: )جاء زيد راكبًا( أو 

ھ  ھ  ژ ه: ـــ)ضاحكًا( أو )قائمًا( فاحلال هنا لزيد, ومثل قوله سبحان

 هنا احلال للفاعل. ژھ  
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ويكون الفاعل أحيانًا للمفعول, مثل: )رأيت الفرس مسرجًا( )رأيت 

الفرس( كيف رأيته؟ )مسرجًا( حال منصوب وعالمة نصبه الفتحة 

كيف أرسلناك؟  ژىث  يث   ژ الظاهرة على آخره, ومثل قوله سبحانه: 

داعيًا أو واعظًا أو نبيًا؟ قال: )رسواًل( فصح أن يكون حااًل, وكذا قوله 

)حلم أخيه( كيف هذا؟  ژٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ژ سبحانه: 

 )ميتًا(.

وأحيانًا يصح أن يكون احلال من الفاعل واملفعول, مثل: )رأيت 

يصح أن عبداهلل ضاحكًا( فيصح أن يكون الضاحك هو أنت الرائي, و

 ژۅ  ۉ  ۉ        ژ يكون هو عبداهلل, مثل قوله سبحانه: 

كافة: حال, فيصح: )وقاتلوا أيها املسلمون كافة املشركني( ويصح أن 

 يكون احلال للمفعول, يعين: )أيها املسلمون قاتلوا املشركني مجيعًا(.

ٹ  ٹ  ژ : مثل قوله سبحانه: وال يكون احلال إال نكرةثم بعد ذلك قال: 

كيف يؤمنون؟ )مجيعا( ما يبقى أحد   ژ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ٹ

ں  ڻ  ڻ  ژ ه: ــمنهم, ومجيعًا هنا: حال نكرة, ومثل قوله سبحان

 بيوتا: هنا حال. ژڻ  

: مثل: )جاء زيد ضاحكًا( يف وال يكون إال بعد متام الكالمقال: 

)؟  النهاية؛ ألنك تريد تبني كيف حاله فال يكون كيف احلال إال بعد.

 متام الكالم(.

 : مثل: )جاء زيد( زيد هنا: معرفة, وال يكون صاحبها إال معرفة

 .الضمري هنا )نا(: معرفة, فيكون ما بعده هنا حااًل ژ ىث  يث   حجژ 
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 .. وال يكون إال بعد متام الكالم..باب التمييز

أصل التمييز: يعين التفريق, )ميزت اخلبيث من الطيب( فرقت وبينت 

ۆ  ۆ       ۈ    ۇڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇژ اخلبيث من الطيب, كما قال سبحانه: 

 .ژۈ       ٴۇ  ۋ  

االسم املنصوب املفّسر والتمييز اصطالحًا كما فّسره املصنف بقوله: 

 امسًا, فال يكون فعاًل : فال يكون التمييز إالاالسم: ملا انبهم من الذوات

وال حرفًا, وحكمه النصب, وأحيانًا يأتي جبر, لكن اجلر يكون يف 

: يعين ملا أمجل وأخفي من الذوات, املفسر ملا انبهم من الذواتحمل متييز, 

واملراد بالذوات: يعين األعيان, فلو قلت مثال: )أكلت عشرين( عشرين 

 هذا العن الذي أكلته. ماذا؟ )عشرين مترة( فالتمييز يبني ويوضح

وتقريبه: كل ما صح أن يكون قبله كلمة )ماذا( فهو متييز, مثل: 

)سرت عشرين( عشرين ماذا؟ )مرتًا( وتقول: )أكلت ثالثني( ماذا؟ تقول: 

 )حلوى(.

.. ينصب متييزًا .وابن مالك عّرفه بقوله: )اسم مبعنى )من( مبّيٌن نكرة

مبا قد فّسره( وتعريفهما واحد؛ فابن مالك يقول: مبعنى )من(: مثاًل لو قلت: 

)أكلت عشرين( من ماذا؟ )من التمر( فتقول: )عشرين مترة( وكقوله 

ى    ى  ژ ول: ـــــوأيضًا تق ژٹ  ژ من ماذا؟   ژٿ  ٹ  ژ سبحانه: 

 وهكذا. ژائ           ژ ماذا؟  ژائ  

 : )تصبَّب( ماذا؟ )عرقًا(.لك: تصبب زيد عرقًاحنو قوقال: 
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: يعين امتأل, ماذا؟ )شحمًا( هل امتأل علمًا وعقاًل أو وتفّقأ بكر شحمًا

 بياضًا؟ فقال: )شحمًا(.

: هل طابت نفسه أو ولده أم ماذا؟ بيَّن التمييز أنه وطاب حممد نفسًا

 نفسه.

واملساحات يكون  : فكل ما بعد املقادير واشرتيت عشرين غالمًا

متييزًا, مثل: )سرت عشرين كيلو مرتًا( هذا متييز, أو: )أكلت كيلوين 

اثنني من التفاح( فـ)من التفاح(: هذا متييز, وكذا لو تقول: )شربت لرتين 

ماًء(فما بعد املقادير واملساحات واألطوال متييز, وما بعد األعداد متييز: 

ن كتابًا( فكل ما بعد األعداد )اشرتيت عشرين غالمًا( و)اشرتيت عشري

 يكون متييزًا.

زيد أكرم منك وأيضًا: كل ما بعد أفعل التفضيل متييز, كقوله:  

: أكرم منك ماذا؟ يف أوالده أو إخوانه أو ممتلكاته؟ )أبًا( قال سبحانه: أبًا

 .ژىئ  يئ   جب  حب  ژ 

 .وأمجل منك وجهًا

فكل ما بعد أفعل التفضيل وما بعد األعداد وما بعد املقادير دائمًا 

ڎ  ژ تكون متييز, وكذا ما كان شبه املقادير, كقوله سبحانه: 

خريًا: متييز, )مثقال ذرة( من ماذا؟ )خريًا(  ژڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  

وقل نفس الشيء يف  ژک  ک  ک  ک  گ  گ   ژ وكقوله سبحانه: 

 املثقال ليس وحدة وزن, إمنا شيء يسري جدًا.شبه املقادير؛ ألن 
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إذا؛ ما بعد األعداد  متييز, ما بعد املقادير واألطوال واملساحات 

 متييز, ما بعد أفعل التفعيل متييز.

 مثل: )تصبب زيد عرقًا(. وال يكون إال نكرة:

: ليميَّز, فال ميكن أن يقول: )خبزًا وال يكون إال بعد متام الكالم

 .وإمنا: )أكلت عشرين رغيفًا( وهكذا أكلت عشرين(
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 .. وما مررت إال بزيد..وإن كان الكالم منفيًا تامًا

سبق أن أنواع االستثناء ثالثة: القسم األول: التام املوجب, مثل: )قام 

 القوم إال زيدًا(.

القسم الثاني: التام املنفي, التام: يعين اجلملة اليت قبل أداة االستثناء 

كاملة املعنى, مثل: )ما قام القوم( ومثل: )ما أكل الناس( ومثل: )ما خرج 

الضيوف( هذه تامة, منفية: هي اليت يكون قبلها حرف نفي, مثل: )ما قام 

ن قد سبقها نفي, زيد( أو نهي: )ال يقم القوم( وكذا االستفهام, فإن كا

والكالم تام قبلها جيوز البدل فيما بعد أداة االستثناء, مثل: )ما قام القوم( 

إذا جعلناها على البدا: )زيٌد( يعين بدل من القوم كأنك تقول: )قام القوم 

زيد( وإذا كان املبدل منه منصوبًا فيكون ما بعده منصوبًا, مثل: )ما رأيت 

بة على االستثناء, ويصح أن تكون منصوبة على القوم إال زيدًا( فهنا منصو

البدلية, ولو قلنا: )ما مررت بالقوم إال بزيد( يصح بدل من )بالقوم(, ويصح 

أن نقول: )ما مررت بالقوم إال زيدًا( على االستثناء ننصبها, فيصح البدل 

بعد أداة االستثناء عما قبله, فإذا كان املستثنى منه مرفوع نرفع, قال 

هنا بدل )ما فعل القوم( فما دام املستثنى   ژ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺژ  سبحانه:

منه مرفوع نرفع االستثناء )ما قام القوم إال قليل( وجيوز النصب على 

ومثل  ژ م  ه  ن  ياًل م  ل   َ  َّل إ   وه  ل  ع  ا ف  م   ژاالستثناء كما يف اآلية يف الرواية األخرى: 

هنا   ژ يب  جت  حت   خت  ىئ  يئ  جب        حب  خب  مب  ىبژ قوله سبحانه: 

مب  ىب  يب  جت  حت    ژنصب على االستثناء, ولو جعلناها على البدل: 

 هذا القسم الثاني.  ژ خت
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القسم الثالث: أن يكون االستثناء ناقصًا, ومعناه: مل يذكر 

املستثنى منه, مثل: )ما قام إال زيد( ما فيه مستثنى منه قبل أداة االستثناء, 

: يعين ُنعمل  الفعل يف املستثنى, وبعبارة أوضح: كان حبسب العواملقال: 

حنذف أداة االستثناء وجنعل املستثنى حسب ما قبله, مثل: )ما قام إال زيد( 

حنذف األداة فنقول: )ما قام زيد( ولو كان الفعل منصوبًا العامل ينصب 

حنذف )إال( مثل: )ما ضربت إال زيدًا( هل هي زيدًا أو زيٌد أو زيٍد؟ حنذف 

داة فنقول: )ما ضربت زيدًا( فننصبها, ولو قلنا: )ما مررت إال بزيد( األ

فأصلها: )ما مررت بزيد( فإن كان ناقصًا فهو على حسب العوامل, مثل: 

وما })ما أكل إال زيد( حنذف )إال( فنقول: )ما أكل زيد( قال سبحانه: 

عليه الصالة والسالم, هل هي رسوٌل رسواًل رسوٍل؟  {حممد إال رسول

ىئ  ژ حنذف األداة فيكون الكالم: )حممد رسول( وكذا قوله سبحانه: 

حنذف األداة: )يهلك القوم( فتكون مرفوعة؛ ألنها  ژيئ  جب  حب   خب  

 نائب فاعل.

 .بهذا قد انتهى من األقسام الثالثة ويكون 
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 .. وحاشا بكرًا وبكٍر..واملستثنى بـغري

ثالثة أقسام: وهي )إال( سبق لكم أن أدوات االستثناء تنقسم إىل 

واملستثنى بـ)إال( ال خيلو من ثالثة أحوال سبقت: إما أن يكون موجبًا أو 

 منفيًا أو ناقصًا.

والقسم الثاني هنا من األدوات: إذا كان االستثناء بأدوات االستثناء 

: يعين جمرور ال غري( قال: غري, ِسوى, ُسوى, سواءاليت هي أمساء: وهي )

,  ال غري: يعين ال ميكن أن يكون منصوبًا أو مرفوعًا على املستثنى جمرور

 البدلية.

: مثل: )قام الطالب غري زيد( فـ)زيد( جيب جره ألنه واملستثنى بغري

مستثنى باالسم )غري( وتقول: )ما رأيت الطالب غري زيد( وتقول: )ما مررت 

 بالطالب غري زيد(.

قام: فعل ماضي, : لو تقول: )قام الطالب سوى زيد( ِسوىوكذا: 

الطالب: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره, سوى: أداة 

استثناء, زيد: مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على 

 آخره.

: مثل لو تقول: )أكل الطالب سواء زيد( يعين مل ُسوى وسواءوكذا: 

ليست استثناء,  ژٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ      ژ يأكل, أما قوله سبحانه: 

 وإمنا مستٍو عندهم اإلنذار وعدم اإلنذار.

: هذه واملستثنى خبال وعدا حاشا جيوز نصبه وجرهثم بعد ذلك قال: 

األدوات )خال, عدا, حاشا( أحيانًا يأتي يصح أن تكون فعاًل, ويصح أن 
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تكون امسًا, فإذا جعلناها فعاًل نصبنا ما بعدها, وإن جعلناها امسًا جررنا 

واملستثنى خبال وعدا وحاشا جيوز ما بعده على أنه مضاف إليه, لذلك: 

: تقول: قام: فعل ماضي, القوم: نصبه وجره, حنو: قام القوم خال زيدًا

 فاعل, خال: فعل ماضي, زيدًا: مستثنى منصوب.

ناها امسًا نقول: خال: أداة استثناء, زيد: مضاف إليه : وإن جعلوزيٍد

 جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره.

: إذا جعلناها فعاًل, وإذا عدا عمرًا: تقول: قام القوم عداوكذلك: 

 .وعمرٍوجعلناها امسًا نقول: 

, وإذا جعلناها بكرًا: قام القوم حاشا: إذا جعلناها فعاًل: حاشاوكذا: 

 .بكٍر: امسًا

و)غري وِسوى وُسوى وسواء( تأخذ حكم املستثنى, فنجعل عالمتها 

اإلعرابية كأنها هي املستثنى, فمثال: إذا كان االستثناء تامًا موجبًا ال 

جيوز فيه إال النصب, فتقول: )قام القوم غرَي( ما تقول: غرُي وال غرِي, وإذا 

رَي زيد( وإذا كان ناقصًا كان تامًا منفيًا: )ما قام القوم غرُي زيد( أو )غ

تقول: )ما قام غرُي زيد( أو )ما رأيت غرًي زيد( أو )ما مررت بغرِي زيد( يعين 

 جنعل عليه العوامل.

 .بهذا قد انتهى من باب االستثناء ويكون املصنف 
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 .. ال رجٌل يف الدار وال امرأٌة..باب ال

املقصود بـ)ال( هنا: هي )ال( النافية للجنس, واملراد باجلنس: ما حتته 

أنواع, فلو قلت: )ال مسجد يف القرية( يعين ليس فيها مساجد, هنا نفيت 

مجيع جنس املساجد صغريها وكبريها قدميها وحديثها, وأحيانًا )ال( 

أو يقصد بها الفرد, فلو سألت شخصًا: )انظر هل هناك كتاب يف الغرفة 

كتابني( فقلت له: )هنا ال كتابني بل كتاب واحد( أو: )ال كتاب إال 

 واحدًا( هنا املقصود به الفرد.

وإذا أردت أن تعرف الفرق بني )ال( اليت للجنس واليت للفرد من ناحية 

 املعنى, فما الذي حتدث عنه املتحدث هل يقصد اجلنس أم الواحد.

: ال: أي النافية للجنس, تنويناعلم أن )ال( تنصب النكرات بغري قال: 

تنصب النكرات: إذا كانت امسًا هلا, بغري تنوين: يعين دائما مبين, وجيب 

 أيضًا أن يكون خربها نكرة, تنصب االسم كما قال ابن مالك: 

 )عمَل إن اجعل لـال( )اجعل إن عمل ال( فعمل )ال( تعمل عمل )إن(

 )مفردة جاءتك أو مكررة(

: تقول: ال رجل: ال: نافية للجنس, رجل: اسم )ال( الدارحنو: ال رجل يف 

مبين على الفتح يف حمل نصب, وخربها حمذوف تقديره: )موجود( يف 

 الدار: جار وجمرور, ويغلب على خرب )ال( إسقاطه, كما قال ابن مالك: 

 .. إذا ظهر منه اشتهر(.)وخرب ذا شاع يف اخلرب

إله إال اهلل( ال: نافية للجنس, يعين إذا ظهر واشتهر سقوطه, مثل: )ال 

إله: اسم )ال( منصوب وعالمة نصبه الفتحة, اسم مبين على الفتح يف حمل 
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نصب, واخلرب حمذوف تقديره: )حق( إال: أداة استثناء, اهلل: بدل من خرب 

 )ال( احملذوف.

: يعين إذا مل تنفصل األداة عن إذا باشرت النكرة ومل تتكرر )ال(قال: 

فال فوت هلم يعين فال يفوتون من   ژڦ  ڄ  ژ االسم, مثل قوله سبحانه: 

 ژ پ  پ  ڀژ النار, ال: نافية للجنس, فوت: امسها, ومثل قوله سبحانه: 

ال: نافية للجنس, ظلم: اسم )ال( مبين على الفتح يف حمل نصب, وخربها: 

 ژۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ژ )ال ظلم موجود( اليوم: ظرف, مثل قوله سبحانه: 

 إال من رحم اهلل.

 : يعين انفصل ابتعد امسها عن األداة.فإن مل تباشرهاقال: 

ملغاة, يف الدار:  : مثل: )ال يف  الدار رجٌل( تقول: ال: نافيةوجب الرفع

جار وجمرور يف حمل رفع خرب مقدم, رجل: مبتدأ مؤخر, مثل قوله 

 .ژېئ  ىئ    ىئ  ژ سبحانه: 

 : كقوله سبحانه: ووجب تكرار )ال( حنو: ال يف الدار رجل وال امرأة

 .ژېئ  ىئ    ىئ  ىئ    ی  ی  ی  ژ 

 امرأة(: وهي مباشرة هلا, مثل: )ال رجل يف الدار وال فإن تكررت )ال(

: بأن يكون االسم منصوبًا وأن يكون االسم جاز إعماهلا وإلغاؤها

ويصح: )ال ضرُر وال  «ال ضرَر وال ضراَر»: ملسو هيلع هللا ىلصمرفوعًا: مثل قول النيب 

ال حوَل وال قوَة إال باهلل كنز من كنوز »: ملسو هيلع هللا ىلصضراُر( ومثل قول النيب 

 .(اجلنة( ويصح: )ال حوٌل وال قوٌة إال باهلل
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 والثالثة الباقية منصوبة ال غري... .باب املنادى

 املنادى: هو مناداة آخر حبرف النداء )يا( أو إحدى أخواتها.

: وقولنا: )يا زيد( )يا( هذه أداة النداء أو املنادى مخسة أنواعقال: 

 حرف النداء, زيد: هذا نسميه منادى, يعين من ناديت؟ زيد, ولو قلت: 

واملنادي هو املتكلم, قال: مخسة )يا اهلل( من دعوت؟ اهلل, ناديت اهلل, 

أنواع: واملقصود باملفرد هنا: ما ليس مضافًا وال شبيهًا باملضاف, فيدخل 

 فيه املثنى واجلمع, فهما يف باب النداء يسميان مفردًا.

 : املفرد مثل: )يا عمرو يا زيد يا خالد( وأيضًا مثل: املفرد العلم

ومثل: )يا مسلمون( ومثل قول )يا مسلمان يا امرأتان يا بنتان( وهكذا, 

اخلطيب: )أيها املسلمون( ومثل: )يا مؤمنون أيها املؤمنون( وهكذا, هذا 

 العلم: مثل: )مسلم زيد خالد( وهكذا. يسمى مفردًا.

: يعين مل أسمِّ علمًا بل نكرة لكن النكرة املقصودةالنوع الثاني: 

)سأتزوج مثل لو قال لك شخص:  أقصد هذه النكرة يعين: )رجاًل(

امرأتني( تلتفت إليه تقول: )يا رجُل( فال تعين بكلمة )رجل( جمهواًل, وإمنا 

 تقصد من جبانبك )يا رجُل(.

: مثل لو دخل مريض إىل املستشفى النكرة غري املقصودةوالنوع الثالث: 

وقال: )يا طبيبًا عاجلين( وال يقصد طبيبًا بعينه بل أي طبيب, ومثل لو 

ا رجاًل أنقذني( وكذا  لو أعمى يسري يف الطريق شخص يغرق فيقول: )ي

 يقول: )يا رجاًل أمسك بيدي( أي رجل فلم خيصص أحدًا.
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: مثل: )يا عبداهلل ( ومثل: )يا خالق اخللق( ومثل: )يا رب واملضاف

البيت( وهكذا, )ربَّ( هذا املضاف )البيت( مضاف إليه, )يا عبداهلل( 

 ه.)عبد( هو املضاف, )اهلل( املضاف إلي

: الذي ال يتم املعنى إال بشيء آخر معه, مثل لو قلت: والشبيه باملضاف

)يا قارئًا( ما متَّ املعنى )يا قارئًا كتابه( ومثل: )يا سائقًا( تقول: )يا سائقًا 

السيارة( و مثل لو تقول: )يا طالعًا( ماذا يطلع؟ املنارة؟ املسجد؟ تقول: )يا 

 ا يسمى الشبيه باملضاف.طالعًا صخرًة أو جباًل أ, غريه( هذ

: املفرد مثل: )يا زيد( والنكرة فأما املفرد العلم والنكرة املقصودة

 املقصودة مثل: )يا رجل( مثل قول األعمى: )أمسك بيدي يا رجل(

غري دقيق يف  : هنا املصنف فيبنيان على الضم من غري تنوينقال: 

اجلمع, واملثنى واجلمع ال العبارة؛ ألنه كما قلنا )املفرد( يدخل فيه املثنى و

 يبنيان على الضم, وإمنا لو قال: )فأما املفرد فيبنى على ما يرفع به( 

ومجع املذكر السامل يرفع  )يا زيد( ترفع بالضمة, واملثنى يرفع باأللف

 ومجع املؤنث السامل يرفع بالواو وكذا التكسري. بالواو,

: فال تقول: )يا رجٌل( وال تقول: )يا زيٌد( وإمنا )يا زيُد( من غري تنوين

يا: حرف نداء, إبراهيم: منادى مبين على الضم  ژڍ  ژ قال سبحانه: 

يف حمل نصب, ملاذا قلنا: يف حمل نصب؟ ألن املعنى: )أنادي إبراهيَم( 

فبنيانها على الضم, ونقول: )يف حمل نصب( ألن أصل اجلملة تكون يف 

يا: حرف  ژېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ژ وكذلك قوله سبحانه: حمل نصب, 

نداء, داوود: منادى مبين على الضم يف حمل نصب؛ ألنه مفرد, وكذلك يف 

املثنى تقول: )يا مسلمان( يا: حرف نداء, مسلمان:  منادى مبين على األلف 
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يف حمل نصب, وكذا اخلطيب يف اجلمعة: )أيها املسلمون( تقول: أي: 

 وأي: منادى, واهلاء: للتنبيه, املسلمون: بدل, وكذلك:  اهلمزة: للنداء,

 نفسها, وكذا لو قال الشخص: )أيها املؤمنون(. ژڈ  ژ  ژ  ژ 

والنكرة املقصودة: مثل لو قال شخص: )يا رجل( يا: حرف نداء, 

حنو: يا زيُد, ويا رجل: منادى مبين على الضم يف حمل نصب, قال املصنف: 

 .رجُل

: الثالثة الباقية: هي النكرة الباقية منصوبة ال غري وأما الثالثةقال: 

غري املقصودة, مثل لو قلت: )يا طبيبًا عاجلين( أو )يا عاملًا علمين( تقصد 

 أي أحد من العلماء يعلمك.

ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ژ واملضاف, مثل: )يا عبداهلل( قال سبحانه: 

يعين يا أهل البيت, أهل البيت: منادى حبرف نداء حمذوف   ژ ڤ

منصوب وهو مضاف, البيت: مضاف إليه, وقد حتذف األداة إذا عرف 

يعين )يا يوسف أعرض   ژ ەئ  ەئ   وئ   وئژ املنادى, مثل قوله سبحانه: 

 عن هذا(.

والشبيه باملضاف: منصوب أيضًا كذلك, مثل: )يا قارئًا الكتاب( يا: 

ارئًا: منادى منصوب وهو شبيه باملضاف, وهو اسم فاعل حرف نداء, ق

هنا, والفاعل: ضمري مسترت تقديره: )هو( الكتاب: مفعول به منصوب 

وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره, ومثل: )يا راكبًا السيارة( هذا 

شبيه باملضاف, يعين حنتاج إىل كلمة توضح ما بعده لكن نصبناها, 

َب السيارِة( فقلنا: )يا راكبًا سيارًة( وهذا معنى كأنك تقول: )يا راك
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الشبيه باملضاف, مثل لو قلت: )ذهبت إىل بييت( بيت من؟ زيد, فتحتاج إىل 

 توضيح دار من؟ وكذا تصنيف الطلوع واخلروج والنوم وهكذا.
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 .. وقصدتك ابتغاء معروفك..باب املفعول من أجله

 يكون منصوبًا, نوعه اسم.: يعين حكمه أن وهو االسم املنصوب

: مثل لو قلت: )ذهبت إىل املسجد الذي يذكر بيانًا لسبب وقوع الفعل

طلبًا للعلم( ملاذا ذهبت؟ طلبًا للعلم ألجل العلم, ومثل: )زرت أقاربي مرضاًة 

هلل( زرت أقاربك ملاذا؟ من أجل مرضاة اهلل, ومثل: )حفظت الكتاب رأفة 

أجل أن أرأف حبالي من اجلهل, ومثل: حبالي( ملاذا حفظت الكتاب؟ من 

)قاتلت يف سبيل اهلل نصرة للدين( ملاذا قاتلت؟ من أجل نصرة الدين, هذا 

هو املفعول ألجله, لذلك مسي مفعواًل ألجله, ألجل فعل ما هي النية أو 

 ظاهر احلال من الفعل, ظاهر احلال مثل: )ابتسمت سرورًا مبقدم العامل(.

: ملاذا قام؟ ليجل عمرًا لكونه اًل لعمروحنو قولك: قام زيد إجال

 كبريًا ليسلم عليه.

: ملاذا ذهبت إليه؟ ابتغاء معروفه مما عنده وقصدتك ابتغاء معروفك

 مما أعطاه اهلل من علم مثاًل وغري ذلك.

ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ژ ومثل قوله سبحانه: 

ڻ   ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ ژ من أجل ماذا؟  ژڳ  ڳ    

يردونكم: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على   ژ ڻ

آخره, والواو: فاعل, والكاف: مفعول به, وامليم للجمع, كفارًا: مفعول 

ثاني, حسدًا: مفعول من أجله منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على 

 آخره.
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ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ژ ه: ـــــوكقوله سبحان

ابتغاء: مفعول ألجله منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على  ژڤ  

 آخره,

ومثل: )زرت أمي( ملاذا؟ )برًا بها( زرت: فعل وفاعل, أمي: مفعول به, 

برا: مفعول ألجله منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره, بها: 

 جار وجمرور, وهكذا.
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 تقدمت هناك... وكذلك التوابع فقد .باب املفعول معه

يعين االمسان املرتادفان, ويكون بينهما حرف الواو, وهذا الواو 

مبعنى )مع(, مثل: )أكلت اخلبز واجلنب( يعين أكلت مع اخلبز جبنًا, 

 فإذا صح جعل الواو مبعنى )مع( فهو املفعول معه.

 : يعين حكمه دائمًا النصب.هو االسم املنصوبلذلك قال: 

: مثل: )أكلت اجلنب واخلبز( ُفِعل معه الفعلالذي يذكر لبيان من 

الفعل وقع على هذا وهذا مجيعًا سويًا, ومثل: )شربت الشاهي والسكر( 

يعين شربت الشاهي مع السكر, فكل واو إذا جعلت مبعنى )مع( تكون 

 مفعواًل معه, لذلك قال ابن مالك:

 .. يف حنو سريي والطريق مسرعه(.)ينصب تالي الواو مفعواًل معه

 يعين سريي مسرعة مع الطريق.

: يعين جاء حنو قولك: جاء األمري واجليشبقوله:  ومّثل املصنف 

اجليش مع األمري جاء األمري مع اجليش, ومثل تقول: )سافرت وزيدًا( يعين 

سافرت ومعي زيد, ومثل: )صاحبت عمرًا وبكرًا( يعين صاحبت مع بكٍر 

يعين يا طري أوبي مع اجلبال,   ژ ژ  ژ  ڑ  ڑژ عمرًا, قال سبحانه: 

يعين  ژٿ   ٹ  ٹ  ژ فالواو مبعنى )مع(, وكقوله سبحانه: 

 فأمجعوا مع أمركم شركاءكم أيضًا.

: يعين استوت اخلشبة مع املاء واستوى املاء واخلشبةقال املصنف: 

 سويًا, يعين ارتقيا سويًا.
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واسم إن وأما خرب كان وأخواتها, وقال املصنف يف بقية املنصوبات: 

وأخواتها: فقد تقدم ذكرهما يف املرفوعات. وكذلك التوابع: فقد تقدمت 

 هناك.

قال:  يعين بقية النواصب يف هذه لكنها سبقت هناك, واملصنف 

النواصب مخسة عشر, ومل يذكر سوى أربعة عشر, واخلامس عشر: هو 

مفعوال ظن وأخواتها, ومل يذكره املصنف, بل مل يذكر يف العدد إال 

 مخسة عشر, وهي تصل إىل سبعة عشر.

ويكون بهذا قد انتهى من املنصوبات كما انتهى من املرفوعات, 

 ويليه بإذن اهلل املخفوضات.
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 .. وبواو ُربَّ ومبذ ومنذ..باب خمفوضات األمساء

 أي: باب األمساء املخفوضة, وهذا من إضافة البيان.

: يعين األمساء املخفوضة ثالثة أقسام, املخفوضات ثالثة أقسامقال: 

خمفوض باحلرف, وخمفوض باإلضافة, وتابع ال خيلو إما أن يكون: 

 للمخفوض.

: يعين ما هي فأما املخفوض باحلرفويذكر هنا القسم األول قال: 

 األمساء اليت تكون جمرورًة باحلرف؟ قال: 

, والكاف, فهو ما خيفض مبن, وإىل, وعن, وعلى, ويف, وُربَّ, والباء

 :والالم

وهذه احلروف سبقت يف عالمات االسم يف أول هذا املنت, فهي من 

 عالمات األمساء, وهي أيضًا جتر األمساء, مثل: )ذهبت إىل البيت(.

ُربَّ, مثل: )ُربَّ إنسان عاقل أحتدث معه( تقول: ُربَّ: حرف جر, 

 إنسان: اسم جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره.

 والكاف: )حممد كزيد( الكاف: حرف جر, زيد: اسم جمرور.

: أيضًا من حروف اإلضافة, فهي تفيد القسم وهي وحبروف القسم

 حرف جر.

 : تقول: )واهلل زرت زيدًا(.وهي الواو

 : مثل: )باهلل عليك( )باهلل مل أفعل ذلك(.والباء

 : )تاهلل مل أحتدث مع زيد(.والتاء
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صًا خرج من داره, أين تذهب يف هذه الليلة : مثل لو أن شخوبواو ُربَّ

الظلماء؟ فقال: )وسيارٍة أرجوها( ُربَّ سيارة أرجوها تأتي, وكذا شخص 

يبحث يف بيته وهو مريض, تبحث عن ماذا؟ )ودواٍء أجده( يعين ُربَّ دواء 

 أجده.

: مثل لو قال شخص لصاحبه: أين أنت ما جئت أمس؟ ومبذ ومنذ

ر ثم ذهبت( فتقول: منذ: حرف جر, الظهر: اسم فقال: )انتظرتك منذ الظه

جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره, وكذا لو تقول: 

)انتظرتك مذ املغرب ثم سافرت( يعين انتظرتك إىل املغرب ثم سافرت, 

فمذ: حرف جر, املغرب: اسم جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على 

 آخره.

حبرف اجلر, وسيأتي بإذن اهلل  فهذا هو القسم األول: املخفوض

 القسمان التاليان.

 .. وما أشبه ذلك. واهلل وأعلم..وأما ما خيفض باإلضافة

سبق أن املخفوض ثالثة أنواع: منه ما خيفض حبروف اجلر, ومنه ما 

 خيفض باإلضافة, والقسم الثالث بأن يكون تابعًا لغريه.

: واملقصود دوأما ما خيفض باإلضافة فنحو قولك: غالم زيقال: 

باإلضافة: يعين أضفت هذا القول ملن؟ فهذا الغالم, ملن الغالم؟ لزيد, وهذه 

سيارة من؟ سيارة خالد, وهذا كتاب من؟ كتاب عمرو, هذا معنى 

 اإلضافة.
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ما يقدر بالالم, وما يقدر  :ـ أي هذه اإلضافة ـ وهو على قسمنيقال: 

 .مبن

هذا الغالم تقول: ملك لزيد, : يعين فالذي يقدر بالالم حنو: غالم زيد

فباختصار أن تقول: هذا غالم لزيد, اختصرنا فقلنا: )هذا غالم زيد( وإن 

كانت اإلضافة إىل ما ال يصح متلكه ال نسميه ملك, وإمنا نسميه 

اختصاص, مثل: )باب الدار( كما سيأتي أيضًا, ومنه أيضًا: )يد رجل( 

 يعين خمتصة هذه اليد بالرجل.

: يعين ثوب مصنوع من خز, فاختصرنا ن حنو: ثوب خزوالذي يقدر مب

وقلنا: )ثوب خز( ومثل: )عصري تفاح( يعين عصري من تفاح, ومثل: )ساعة 

 حديد( يعين ساعة مصنوعة من حديد.

 : يعين باب مصنوع من ساج.وباب ساجقال: 

: كذا تقول: خامت مصنوع من حديد, وكذا: )خامت وخامت حديد

 .وما أشبه ذلكب. ذهب( يعين خامت من ذه

 ژٹ  ٹ  ٹ  ژ وتأتي اإلضافة أيضًا مبعنى )يف( قال سبحانه: 

التقدير: بل مكر يف الليل, وكذا تقول: )من هنا إىل هنا مسري ليلة( مسري 

 يف ليلة, وهكذا.

فاإلضافة تكون أحيانًا مبعنى )من( وأحيانًا مبعنى )الالم( وأحيانًا 

وبيانية )من( وتكون بيانية مبعنى مبعنى )يف( فتكون للملك واالختصاص 

 )يف(.
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للقسم الثالث وهو تابع  املخفوض, فمثاًل لو  ومل يتعرض املصنف 

قلت: )مررت برجل طويل( هذا تابع, وكذا لو قلت: )جلست يف مسجد 

واسع( هذا تابع ألنه نعت, وكذا لو قلت: )مررت بزيد وعمرو( هذا من 

 التوابع عطف وهكذا.

د انتهى من هذا املنت املختصر املفيد اجلامع ق ويكون املصنف 

الشامل الذي حيتاجه املبتدئ يف علم النحو, وحيتاجه أيضًا من هو متمكن 

فيه؛ لكونه مجع قواعد النحو يف عبارات خمتصرة, وفّصل أبواب النحو 

 تفصياًل مجياًل بأن جعل املرفوعات ثم املنصوبات ثم املخفوضات.

يعلمنا ما ينفعنا, وينفعنا مبا علمنا, أن يرزقنا ونسأل اهلل عز وجل أن 

 اإلخالص, وأن يتقبل منا ومنكم صاحل األعمال.

 , وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.واهلل أعلم
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