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 هللا الرمحن الرحيم  بسم

ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن  ونستعينهاحلمد هلل، حنمده  إن  
سيئات أعمالنا، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممًدا 

ُوُتنَّ ِإالَّ واأانْ ُتْم  ،عبده ورسوله ﴿َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا ات َُّقوا اَّللَّا حاقَّ تُ قااتِِه واال َتا
 بدعة وكل بدعة، حمدثة   كل  أنَّ  واعلموا» ،[102ُمْسِلُمونا﴾]آل عمران:

 . «النار يف ضاللة وكل ضاللة،

 بعد:  أما

 الندى"قطر  شرح جمالس من األول اجمللس هو هذا فيكم، هللا ابرك فإخويت
 هذا األنصاري، هشام اببن املعروف حممد أيب الدين مجال ملؤلفه" الصدى وبل

 خطًوا أوسع وهو تعاىل، هللا شاء إن الثالث املستوى هو املعهد دروس من الكتاب
وإن كان قريًبا منها يف أبواهبا، إال  أن  فيِه أشياءَ ختتلُف عنه  ،اآلجرومية املتممة من

 زايدًة ونقًصا. 

املستوى مهم جًدا، وهذا الكتاب ابلذات مهٌم جًدا جًدا، والكثري من  هذا
به، ويُعترب كتااًب متوسطًا لطالب العلم، ملن يريد أن  اآلجروميةالعلماء يكتفي بعد 

قطر الندى وبل يهتم ابلنحو ال بد أن مير على هذا الكتاب العظيم، كتاب "
" ألفه مؤلفه على طريقة مذهبه مذهب البصريني، وإن كان له اقرتاحات الصدى

مل األنصاري أو له موافقات لغري مذهبه، له رأٌي قد خيالف مذهبه فيه؛ ألن هذا العا
متبحٌر جًدا يف النحو، وامتدحه الكثري من العلماء وصارت  -رمحه هللا تعاىل-
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ب العلم يف كل البالد حىت أن ابن خلدون  قال: ما  -رمحه هللا-كتبه مطلًبا لُطال 
زلنا وحنن ابملغرب نسمع أنه ظهر مبصر عاملٌ ابلعريب يُقال له ابن هشام أحنى من 

 سيبويه. 

هشام األنصاري يف علم النحو وعكف العلماء بعد ذلك على  ابن معروفٌ 
تدريس كتبه ألمهيتها، وأمهية ما يكتب هذا الرجل، فله مشاركاٌت ال ميكن ألحد 
أن يتجاوزها أو يستغين عنها، له كتاب أوضح املسالك معروف يف شرح ألفية 

سائل املعروف، له شرٌح لشذور الذهب، له ر  الندىابن مالك، له كتاب قطر 
كثرية جًدا، حىت  أن قطر الندى هذا وهو منٌت قصري أو صغري قام بشرحه يف شرح 

 قطر الندى. 

 شرحه ُأخرى، شروحاتٌ  له" الندى"قطر  أيدينا بني الذي الكتاب وهذا
 هذا ألمهية العلماء من واحد   غري وشرحه نفسه، هشام ابن وشرحه الفاكهي،
 يُركز أن الثالث املستوى إىل معنا وصل الذي العلم لطالب بُد   ال لذلك الكتاب؛
 وسأنتحي أزيد، وال خمتصرة بطريقة   أشرحه أن سأحاول الكتاب، هذا على كثريًا
حيث  ،ةاملاضي الطرق عن قلياًل  ختتلف بطريقة   وسأمشي املرة هذه يف سآخذ أو

ويف املتممة كنت أشرح املنت وأمشي وأسري وال أتوقف  اآلجروميةأنين يف كتاب 
العلم إن  لطالبوال أعوُد إىل شيء؛ لكن ُهنا أريُد حقيقًة وهو من ابب الفائدة 

شاء هللا تعاىل، أن أشرح هذا الكتاب بشرح خمتصر ومناسب إن شاء هللا، مث بعد 
نقاط  أضعها، كل درس أقوم بعمل خمتصر  ملا شرحته من الدرس من خالل أو عرب 

كذلك سأهتم يف هذا الكتاب إن شاء هللا تعاىل ابإلعراب، سأحاول أن أكثف 



 لندى )ألبي حذيفة محمود الشيخ( حفظه هللاشرح قطر ا

 

4 

ال بُد  يف كل درس أن أُعِرب أكثر من مُجلة خاصًة إذا كانت آية،  اإلعراابت،من 
أو كان بيًتا شعراًي أو غري ذلك، واإلعراب سيكون كاماًل إن شاء هللا تعاىل 

فقط، شاهد اجلُملة مثاًل، مثاًل كان درسنا اليوم سأحاول أن ال أُعرب الشاهد 
عن الفاعل، فأحبث يف اجلُملة عن الفاعل وأُعرب الفاعل، بل سأحاول أن أعرب 
اجلملة كاملة أو اآلية كاملة حىت يتدرب طالب العلم أكثر وسأضع أسئلة ومتارين 

 منها.  يستفيدوا كيلطالب العلم  

أن يكون للطالب مراجعة دائمة هلذا الكتاب وهلذه الدروس، مباشرًة  وأمتىن
 تتم الفائدة وتتاح الفائدة للجميع إن شاء هللا تعاىل.  حىتويسألين 

 :قسمني إىل سينقسم الكتاب طبًعا

 : يف املستوى الثالث. األول القسم

ن شاء إ-: يف املستوى الرابع، وسينتهي علم النحو يف املعهد الثاين والقسم
أن يزيد شيًئا بعد  -حفظه هللا تعاىل ورعاه-إن أراد شيخنا الرملي  إال   -تعاىلهللا 

 ذلك إذا رأى أن فيه فائدة لطالب العلم. 

العلماء يف ترمجة ابن هشام: "هو اإلمام الذي فاق أقرانه، وشأى من  قال
سن العبارة، تقدمه، وأعىي من أييت بعده، الذي ال يشق غباره يف سعة االطالع وحُ 

ومجال التعليل، من هو؟ هو أبو حممد عبد هللا مجال الدين بن يوسف بن أمحد 
بن عبد هللا بن هشام األنصاري املصري؛ ُولد يف القاهرة يف ذي القعدة من عام 
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مثان  وسبعمائة من اهلجرة، وتويف رمحه هللا تعاىل سنة اثنني وستني وسبعمائة 
 يفة يف كشف الظنون. للهجرة، وهذا قد ذكره حاجي خل

 إن مظاهنا إىل يرجع ذلك يف االستزادة يريد ملن الرتمجة، هبذه نكتفي طيب،
 ، قال املؤلف رمحه هللا: املنت يف نبدأ تعاىل، هللا شاء

 

 : هللا رمحه املؤلف قال

يف اللغة، قد تكون الكلمة  معناها معرفة الكلمة إذا أردان مفرد" : قول  ةُ ما لِ "الكا 
مبعىن الكلمة الواحدة أو مبعىن اجلُملة، ُكلُّ ذلك يدخل يف الَكِلمة، ولكن ُهنا 

ِلماة  ُهوا : تعاىل قال كما"  كجملةطبًعا عندما نقول: "الكلمة   ﴿كاالَّ ِإَّنَّاا كا
ما هي الكلمة اليت قاهلا عند موته الكافر أو املقصر؟  ؛[100قاائُِلهاا﴾]املؤمنون:

 ؛[100( لاعالِ ي أاْعماُل صااِِلًا ِفيماا ت اراْكُت﴾]املؤمنون:99﴿قاالا رابِ  اْرِجُعوِن )
﴿كاالَّ ِإَّنَّاا كاِلماة  ُهوا عليه بزجر  وردع قال:  -سبحانه وتعاىل-رد  هللا 

( 99﴿قاالا رابِ  اْرِجُعوِن )مُجلة كاملة: مع أنه قال  ؛[100قاائُِلهاا﴾]املؤمنون:
 . [100لاعالِ ي أاْعماُل صااِِلًا ِفيماا ت اراْكُت﴾]املؤمنون:

الَكِلمة ُتطلق على اجلُملة، أو على اخلطبة إذا كانت مفيدة، على الشيء  إًذا
املفيد، وأيًضا ُتطلق على الكلمة الواحدة مفرد الكالم، وهذا مراد املؤلف؛ لذلك 

 مفرد".  : قول  ةُ ما لِ "الكا قال: 
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تممة، أن   اآلجرومية: هو اللفظ الدالُّ على املعىن، أخذان يف والقول
ُ
ويف امل

عن قوله:  استغىن -تعاىلرمحه هللا -الكالم: لفٌظ مركًب مفيٌد ابلوضع، املؤلف 
بكلمة: قول، والقول قد يكون كلمة واحدة قوٌل واحد،  ابلوضع،لفظ، ومفيٌد 

 : قول  ةُ ما لِ "الكا وقد يكون أكثر من قول، لكن هو يريد القول الواحد؛ فقال: 
... اخل؟ من ابب االختصار؛ اللفظملاذا استغىن املؤلف عن كلمة  طبًعامفرد"؛ 

قوٌل والقول: ألن الزايدة يقول يف شرحه أهنا معيٌب عند أهل االصطالح، فالكلمة 
.. كل ذلك يدل فرساللفظ الدال على معىن مثل: زيد يدلُّ على معىن، رجل، 

 على معىن. 

اجلملة اليت تدل على معىن هي قول، لكنه يريد كلمًة واحدة؛ فوضع  كذلك
 فاصاًل وقال: الكلمة قوٌل مفرد، فخرج بقوله: مفرد الكالم أو القول املركب. 

نقول: هذا لفٌظ، قد يكون مركًبا وقد ال يكون عندما  جمردالاللفظ  طبًعا
مركًبا، فنقول مثاًل: السماء صافية هذا لفظ، ونقول مثاًل: السماء لفظ، وزيد 

عكس زيد لفظ، نالحظ من كلمة اللفظ: كل صوت، صوٌت مشتمٌل  وديزلفظ، 
سواء كان  ديز،على بعض احلروف، سواء دل  على معىن كـ زيد، أو مل يدل كـ 

مركًبا كـ السماء صافية، أو كان مفرًدا كـ السماء، كل ذلك يدخل يف اللفظ، فكل 
يدخل فيه إال  اللفظ  المفرد"  : قول  ةُ ما لِ "الكا ذلك احرتز عنه املؤلف فقال: 

  .مفرد" : قول  ةُ ما لِ "الكا فقال: مفرد؛ إًذا  مركب،الاملفيد؛ لكنه يدخل فيه 
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 ال ،اآلجروميةأقسام الكالم أخذانها يف  "رف  حا وا  عل  فِ وا  اسم   يا هِ وا : "قال
 أن وجدوا العرب، لكالم العلماء ابستقراء واالستقراء، ابحلصر هذا عن خترج
 العقلي وابحلصر واحلرف، والفعل االسم عن: الثالثة هذه عن خيرج ال الكالم
 هنالك أن وجدوا حرف، فعل، اسم،: الثالث هذه عن خيرج ال الكالم أن وجدوا
يعطي معىًن يف غريه، الذي يعطي معىًن يف غريه  اً وكالميعطي معىًن بذاته،  ا  كالم

هو احلرف، ال يستطيع أن يعطي معىن يف ذاته، مثل حرف "من" ِمن لوحدها ال 
.. أشياء التبعيضتستطيع أن أتخذ منها معىن، "ِمن" قد تفيد االبتداء، قد تفيد 

د تفيد السؤال، أو االستفهام؛ فال تستفيد منها ُأخرى، "َمن" قد تفيد الشرط، وق
 امسه قسم وهذاإال إذا وضعتها يف غريها؛ لذلك قال: هذه تفيد معىًن يف غريها، 

 .احلرف

يفيد معىن يف ذاته، وهذا الذي يفيد معىن يف ذاته،  اكالم  هنالك أن ووجدوا
 وجدوا أنه ينقسم إىل قسمني: 

أن هنالك قسًما من الكلمات يفيد أو يعطي معىًن يف ذاته وال يقرتن  وجدوا
بزمان، ال حيتاج إىل زمان، عندما تسمع هذه الكلمة ال حتتاج إىل زمان  يف ذهنك 
تقدره حىت يصل املعىن، مثل: حممد، رجل، فرس، شجرة، هذه الكلمات تعطيك 

.. اخل، الشجرة، الذكرأو معىن يف ذاهتا أم ال؟ نعم؛ حممد اسم، رجل اسم للرجل 
 اأي كلمة يف ذلك تعطي معىن يف ذاهتا، هل خطر يف ذهنك زمن؟ ال؛ قالوا: هذ

  االسم.
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كلمات تعطي معىن يف ذاهتا، ولكن ال بُد  أن تضع يف ذهنك زمان   وهنالك
معيًنا، فقالوا: هذا هو الفعل، ووجدوا أن هذا الفعل قد حيتاج إىل زمن  يف املاضي، 

يف احلاضر واملستقبل، أو زمن لطلب أمر  أو طلب حدوث شيء  يف  زمن  أو 
املستقبل، فقالوا: الذي يقرتن ابلزمن املاضي هذا هو الفعل املاضي مثل: "ذهب"، 

قالوا: هذا  ،التكلم زمنوالفعل الذي يقرتن بزمن احلاضر وما بعد احلاضر أو ما بعد 
عد الكالم قالوا: هذا هو فعل الذي يُطلب وقوعه ب والفعلالفعل املضارع يذهب، 

  .واملتممة اآلجروميةاألمر "اذهب" وهذا واضح إن شاء هللا تعاىل، وأخذانه كله يف 
 

 ا االسمُ فأمَّ : "قال" رف  حا وا  عل  فِ وا  اسم   يا هِ وا : "-هللارمحه - املؤلف قال
" وابِلديِث عنه كتاِء "ضربُت". عرفُ فيُ   أبل ك "الرجِل" وابلتنويِن ك "رجل 

ملعرفة االسم، وليست هذه ُكلُّ  عالمات -تعاىلرمحه هللا -املؤلف هنا  ذكر
العالمات، ولكنه اختصر ذلك إما لكثرة استعماهلا، أو ألن  هذا الكتاب للمبتدئني 

 عالمات.  الثالث هذه أعطيه أن يكفيعنده مثاًل، فقال: 

ويف  اآلجرومية يف أخذانها ُأخرى عالمات هنالك أن نعرف حنن لكن
 املتممة، وهنالك أصاًل عالمات مل ُتذكر بعد. 

هذه "ال" عالمة أتيت يف أول  ؛أبل ك "الرجِل" عرفُ فيُ  ا االسمُ فأمَّ : "قال
 الكلمة، "ال" التعريفية "الرجل". 

" الكلمةأتيت يف آخر  ةهذه عالم وابلتنويِن": "قال  ك "رجل 
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 أهمُّ عالمة.  هذه ؛"وابِلديِث عنه كتاِء "ضربُت" :قال

 عالماتٌ  هذه" والتنوين التعريف،: "ال والثانية ذكرها اليت األوىل العالمة
 إليِه؛ اإلسنادُ  أو عنُه، احلديث: وهي اأُلخرى العالمة أم ا حقيقية، ظاهرة لفظية
تاءِ " معنوية عالمةٌ  فهذه  " ذكرها من ابب التمثيل، ماذا يريد بذلك؟ ضربتُ  كا

: عندما أتيت مثاًل "قَاَم زيٌد" أنت عمن تتحدث ابلقيام؟ عن زيد، قال: قال
مبا أنك تتحدث عن زيد، فزيد اسم، هذا معىن احلديث عنه؛ لذلك اسُتدل على 
امسية حرف التاء، اتء الضمري "ضربُت" أبهنا اسم ملاذا؟ ألننا نتحدث عنه 

ضربُت  تتحدث؟ من الذي ضرب؟ أان من عن"ضربُت" من الذي ضرب؟ 
 .. وهكذا. ضربتَ 

 أو"ال،  شيء وضع إىل حتتاج ال ألنك العالمات؛ أقوى هي: يقولون فهذه
".. اخل، ال حتتاج إىل شيء، إمنا جمرد احلديث عنه أو اإلسناد إليه كسر  أو تنوين،

 فإنك تتكلم عن االسم. 

 عندما الفائدة ابب من واضح، كله  تعاىل هللا شاء إن هذا وأيًضا طيب،
: مثاًل  تقول عندما تنوين،: "رجٌل" مثاًل  تقول عندما التنوين" والتنوين" :قال
" تنوين أليس صه  " " تنوين، عندما تقول: "حينئذ " تنوين، عندما تقول: "مسلمات 

كذلك؟ هذا التنوين له فوائد، ماذا نستفيد من التنوين؟ تقول يل: طيب بني يل 
 ما هو التنوين حىت أعرف ماذا أستفيد منه! 
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: هي نون، هذه النون أتيت آخر الكلمة، نوٌن زائدة عن الكلمة التنوين
وليست منها، ساكنة تنوين "رجٌل" الحظ! تلحق اآلخر ابللفظ لفظًا ال خطًا 

 ساكنةلغري توكيد، هنالك نون توكيد يف األخري، نون التوكيد تعرفوهنا وقد تكون 
 ؛[32نَّ والاياُكوًًن ِمنا الصَّاِغرِينا﴾]يوسف:﴿والاِئْن َلْا ي اْفعاْل ماا آُمُرُه لاُيْسجانا 

الحظ تنوين، لكن هذا التنوين توكيد، وهذه النون نون التوكيد ابللفظ والكتابة 
مكتوبة إمنا ملفوظة،  نوانً واخلط موجودة، لكن نون التنوين أو التنوين هذه ليست 

وٌن زائدٌة ساكنٌة وليست للتوكيد بل هي زائدة ساكنة تلحق اآلخر لفظًا، التنوين ن
 تلحق اآلخر لفظًا ال خطًا لغري توكيد. 

فوائد منها: أهنا أتيت للتنكري، عندما أقول مثاًل: "جاء سيبويُه"، أو "مررُت  هلا
بسيبويَه" إذا وضعت التنوين لقلت: "مررت بسيبويه "؛ فُهنا اعلم أنين أردت 

يف املعىن أنين مررت برجل   التنكري، ومل أُرد سيبويه املعروف، بوضع التنوين أردت
ُعر ف 

حنوي  مثل سيبويه، قوي  يف النحو ابلتنكري، ابلتنكري أي: مل أُرد املعروف امل
سيبويه املعروف، وهلا فوائد ُأخرى أظن أنه ال داعي لذكرها اآلن، لكن عدها 

 . استعماالتالعلماء تقريًبا إىل عشرة 

 حنن االسم ؟"نِ ابا رْ ضا  وا هُ وا " هو ما" نِ ابا رْ ضا  وا هُ وا : "-هللارمحه - املؤلف قال
أي: االسم قسمان ُمعرب  "وماْبِن  ،: ُمْعراب  نِ ابا رْ ضا  وا هُ وا " االسم، عن نتكلم

عرب 
ُ
ومبين، وهذا أخذانه أن  االسم قد يكوُن معراًب، وقد يكون مبنًيا، ما هو امل

 وما هو املبين؟ 
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ما ي ات اغاري أواخُره بسبب العوامِل الداخلِة  وا هُ وا : "-هللارمحه - املؤلف قال
يعين: املعرب هو االسم الذي يتغري آخره وهذا التغريُّ ليس بسبب  ؛عليه ك "زيد "

الصرف، إمنا بسبب دخول عامل على الكلمة فغري  حالة آخره، الكالم قد يتغري  
ًا  سواًء يف أوله أو يف آخره أو يف وسطه، ولكن هذا التغريُّ قد يكون  تصريفيًاتغريُّ

يف تصريف الكالم، مثاًل تقول: "ِفلس، أفُلس، فُليس".. الحظ! هذه كلمة 
"فُليس" خيتلف عن األوىل والثانية، و"ِفلس" تغريت "أفُلس" ختتلف عن "ِفلس" 

ٌ بسبب عامل،  ُعَرب هو تغريُّ
ٌ صريف؛ بينما امل .. العاملهذا التغريُّ ال نريده، هذا تغريُّ

 مل؟ ما هي العوا

وجه خمصوص من اإلعراب، يعين  علىما أوجب كون آخر الكلمة  :هو العامل
الشكل الذي جعل آخر الكلمة أتخذه ختتص به هذا هو العامل، قد يكون هذا 
العامل لفظًيا كالفعل واحلرف، يعين عندما أقول: زيد، هل هي مرفوعة أم منصوبة 

ك، أقول مثاًل: "قام زيٌد" أم جمرورة؟ تقول: أدخل عليها عامل حىت أفهم علي
أدخلت الفعل قام، هذا قام عامل عمل يف زيد الرفع، حو ل زيد إىل فاعل مرفوع، 
"قام زيٌد" ما الذي جعل زيد مرفوعة ابلضم؟ العامل اللفظي الفعلي "قام"، "مررُت 

جمرورة ابلكسرة؟ العامل اللفظي احلريف "من"  زيد جعلبزيد " زيد  جمرورة، ما الذي 
 ضح؟ وا

عوامل ليست لفظية بل معنوية، مثاًل: املبتدأ، "السماء صافيٌة"،  وهنالك
السماء: مبتدأ مرفوع، ما الذي جعلها مرفوعة؟ بعض العلماء يقول: ليست 
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لوحدها مرفوعة؛ إمنا هو عامل معنوي يسمى عامل االبتداء، األمر سهل إن شاء 
امل هو الذي يعمل يف الكلمة هللا تعاىل، املهم أن تصل إليك فكرة العامل، الع

 حيوِ ل حالتها أي: آخرها، من رفع  إىل نصب  إىل جر، طيب. 

ما ي ات اغاري أواخُره بسبب  وا هُ وا املعرب، قال: " يف -هللارمحه -املؤلف  قال
واملتممة أخذان لفظًا أو تقديرًا، قد ترى  اآلجروميةيف  "العوامِل الداخلِة عليهِ 

التغريُّ لفظًيا تراه لفظًيا، تقول مثاًل: جاَء أو رأيُت، أو دعوان نقول: "جاء حممٌد" 
جاء: فعٌل ماض  مبين على الفتح، حممٌد: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة 

 على آخره، واضح؟ هذا لفظي وظاهر. 

 وفاعل، رأيت: فعل ماض  مبين على السكون "رأيُت حممًدا" رأيت: فعلٌ 
التصاله بضمري رفع املتحرك التاء، والتاء ضمرٌي رفٌع متحرك مبيٌن على الضم يف 
حمل رفع الفاعل، "رأيُت حممًدا" حممًدا: مفعول به منصوب ابلفتحة، أليس 

وظاهر، "مررُت مبحمد " مررُت: فعٌل وفاعل  لفظيٌ كذلك؟ إًذا الحظ النصب 
ه قبل قليل، الباء: حرف جر أو حرف خفض األمر سهل، وحممد : اسٌم أخذان

جمرور حبرف الباء، أي: بسبب حرف الباء، وعالمة جره الكسرة ظاهرة، هذا 
رأيُت الفىت، مررُت  الفىت،لفظي تغريٌُّ لفظي، طيب أنخذ أمثلة ُأخرى: "جاء 

والثانية: منصوبة  ابلفىت" تالحظ: الفىت، الفىت، الفىت، األوىل: مرفوعة فاعل،
مفعول به، والثالثة: جمرورة اسم جمرور، هل رأيت تغريًا على آخر الكلمة ابللفظ؟ 
ال؛ لذلك هذا ابلتقدير، الفىت يف "جاء الفىت" فاعٌل مرفوع وعالمة رفعه الضمة 
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قدرة على آخره، منع من ظهورها ماذا؟ التعذُّر، الفىت يف الثانية "رأيُت الفىت" 
ُ
امل

منصوب وعالمة نصبه الفتحة منع من ظهورها التعذُّر، "مررُت ابلفىت"  مفعول به
 الفىت اسٌم جمرور وعالمة جره الكسرة، منع من ظهورها التعذُّر. 

ال تظهر  ،والعصامثل الفىت،  الزمةمقصورة  ألفٌ  آخره الذي االسم يف التعذُّر
 عليه مجيع احلركات للتعذُّر. 

االسم املنقوص؟ االسم املنقوص: هو االسم االسم املنقوص، ما هو  وهنالك
الذي ينتهي ابلياء، اسم ينتهي ابلياء األصلية من الكلمة، الياء هذه أصلية يف 

 الكلمة، حىت خنرج الياء الزائدة عن الكلمة. 

 امسًا ليست"غالمي"  أصلية، ايءٌ  آخره اسمٌ  ملاذا؟ منقوص، اسمٌ "القاضي" 
 هذه أصلية، ليست الياء هذه ولكن نعم ايء، وآخره اسم أنه مع ملاذا؟ منقوًصا،

 القاضي أصلية الياء القاضي أم ا ُغالم، فيه واألصل االسم، على جاءت ضمري   ايء
 اً ألف التصريف يف األحيان بعض يف تكون قد الياء، الحظ يقضي، قضى من

ولكنها ترجع إىل أصلها ايء، القاضي اسٌم منقوص، واالسم املنقوص تظهر فقط 
 عليه حركة الفتحة ملاذا؟ خلفتها، أم ا الضمة والكسرة فال يظهران ملاذا؟ للثقل. 

 والعرب ثقيلة، ولكنها" القاضيُ : "جاء تقول أن تستطيع" القاضي"جاء 
، فعل" القاضي"جاء  الكالم خفة حيبون  ابلضمة مرفوع فاعل: قاضيوال ماض 
 منصوب، به مفعول: القاضي اللسان، على خفيفة" القاضي"رأيت  للثقل، املقدرة
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 اسم ابلكسرة القاضي" ابلقاضي"مررُت  ابلفتحة، منصوب به مفعول: رأيت
  .الثقل ظهورها من منع جمرور

 

" أي: القسم الثاين أو الضرب الثاين من األمساء، واماْبِن  : "هللا رمحه املؤلف قال
األول: معرب، الضرب الثاين: املبين، املبين من البناء، والبناء هو: وضع شيء  

 على شيء، على وجه  يُراد به الثبات واللزوم. 

االصطالح، اصطالح النحويني: البناء هو لزوم آخر الكلمة حالًة ُمعينة،  يف
امل  وال اعتالل، يعين الكلمة تلزم حركًة معينة، شكاًل أو حالًة واحدة لغري ع

واحًدا، وليس بسبب عامل، مل تتأثر ابلعامل وال تتأثر ابلعامل، وال تتأثر بشيء  
 آخر، الزمة كأهنا مبنية كأنك بنيت سورًا. 

ك  يعين: ال يتغري  آخره بسبب العوامل، قال: " "الفهِ وماْبِنٌّ وهو ِب : "قال
" وأخواتِه "هؤالِء"  يف ُلُزوم الكسر، وأمِس يف لغة اِلجازيِ نيا، وك  "أحدا عشرا

إذا ُحِذفا املضاُف إليه  ،يف لزوم الفتح، وكقبُل وبعُد وأخواِِتما يف لزوم الضَّم ِ 
 .مْن وكْم يف لزوم السُّكون وهو أصل البناء"  ونُِويا معناُه، وك

ادم إن شاء هللا تعاىل، ونكمل يف الدرس الق ،عند هذا القدر نتوقف طيب
واجعلوا هذا الدرس مقدمة، جنعل هذا الدرس مقدمة، ابرك هللا فيكم، ونسأل هللا 
العظيم رب العرش العظيم أن يوفقكم لطاعته ولطلب العلم، وأن ينفع بكم 
وينفعكم فيما تفعلون وتقرؤون، وأن يرزقكم اإلخالص يف القول والعمل، وأن 
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أهليكم ويف مالكم، وأن جيعلكم تقفون على ثغر من يبارك لكم يف أوقاتكم يف 
ثغور اإلسالم تسدونه دون األعداء، ونسأل هللا تعاىل أن جيزي شيخنا أاب احلسن 
الرملي عنا خري اجلزاء، فهو الذي أعانين وساعدين ودرسين، ولوال هللا مُث  هو أن 

اكم هللا خريًا، وسبحانك يسره هللا يل، ملا مسعتم هذا الكالم مين، ابرك هللا فيكم وجز 
ونتوب إليك، والسالم عليكم  نستغفركاللهم وحبمدك، نشهد أن ال إله إال أنت، 

 ورمحة هللا وبركاته.
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد ، وعلى آله وصحبه 
 أمجعني، أم ا بعد: 

فأيُّها اإلخوة ابرك هللا فيكم، هذا اجمللس الثاين من جمالس شرح "قطر الندى 
 وبل الصدى" البن هشام األنصاري رمحه هللا تعاىل. 

" أي: االسم، عندما تكلمنا عن الكلمة، وهو ضرابن: "-رمحه هللا–قال 
سم، وقال: وقلنا: أن الكلمة تُقسم إىل اسم  وفعل  وحرف  جاء ملعىن، مُث  بدأان ابال

" وابِلديِث عنه كتاِء " فأما االسم فيعرف أبل ك  "الرجِل" وابلتنويِن ك  "رجل 
 "ضربُت".

ُمْعراب  وهو: أي: أن االسم ضرابن نوعان قسمان، " وهو ضرابن"قال: "
ما ي ات اغاري أواخُره بسبب العوامِل الداخلِة عليه ك  "زيد "، وماْبِنٌّ وهو بالفه، ك  

ُزوم الكسر، وكذلك "حذاِم وأمِس" يف لغة اِلجازيِ نيا، وك  "أحدا "هؤالِء" يف لُ 
" وأخواتِه يف لزوم الفتح، وكقبُل وبعُد وأخواِِتما يف لزوم الضَّمِ ، إذا  عشرا
ُحِذفا املضاُف إليه ونُِويا معناُه، وكمْن وكْم يف لزوم السُّكون وهو أصل 

 البناء".

عرب و 
ُ
قلنا: أن األمساء قد تكون معربة وهو ذكران يف املرة املاضية عن امل

األكثر، وقد تكون مبنية وهو األقل، واملعرب قلنا كما قال املؤلف: وهو ما يتغري 
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آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، والعامل هو: ما أوجب كون آخر الكلمة على 
وجه  خمصوًص من اإلعراب، قد يكون هذا العامل لفظًيا، مثل الفاعل أو الفعل 

 كلها عوامل.   -حرف اجلر–احلرف أو 

أو قد يكون معنواًي؛ كاالبتداء إذا الكلمة ابتدئ هبا، فتأخذ حالة الرفع 
بسبب عامل  معنوي  يُقال له: االبتداء، والتغريُّ املقصود به، ذكران أن  التغريُّ هو 
غري التغريُّ يف آخر الكلمة، وليس فقط يف آخر الكلمة أو املراد آبخر الكلمة أن يت

شكلها فقط، ألن هذا قد يشكل علينا، الصرف تتغري الكلمات يف أوهلا ويف 
وسطها ويف آخرها بسبب ميزان الصرف، تقول مثاًل: مسألة مسائل.. اختالف، 
أو ُمعلِ مة، ُمعلِ مات، أليس فيه اختالف يف اآلخر؟ فال يُقال: هذا التغري املقصود؛ 

ية للكلمة، من رفع  إىل نصب  إىل خفض  إىل إمنا تغري  حال الكلمة، احلال اإلعراب
جزم  إذا كانت فعلية بسبب العوامل وليس بسبب الصرف، هذه العوامل تدخل 
على هذه الكلمة أي: هذا االسم، ُهنا نتكلم على االسم فتغري من حالة آخره، 
مثل كلمة زيد، تقول: "جاء زيٌد" جاء: فعُل ماض  مبينٌّ على الفتح، زيٌد: فاعٌل 

رفوٌع وعالمة رفعه الضمة، العامل: جاء، الفعل هذا عامٌل لفظي، عمل يف كلمة م
 زيد الرفع على أهنا الفاعل. 

"رأيُت زيًدا" رأيُت: فعل ماض  مبيٌن على السكون، التصاله بضمري الرفع 
املتحرك التاء، والتاء هذه مبنيٌة على الضم يف حمل رفع الفاعل، زيًدا: مفعول به 

ة نصبه الفتحة، ما الذي حو ل كلمة زيد من الرفع إىل النصب؟ منصوب وعالم
 العامل "رأيُت". 
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"مررُت بزيد " مررُت: فعٌل وفاعل، الباء حرف جر مبين على الكسر ال حمل 
له من اإلعراب، وزيد: اسم جمرور ابلكسرة، ما الذي جعله مكسورًا؟ عامل اجلر 

عرب، وهو واضح إن شا
ُ
 ء هللا تعاىل. حرف الباء، هذا هو امل

من ابب الفائدة وإن كنا سنتكلم عن ذلك بتفصيل  أكثر، أن  ُهنالك أمساًء 
ُمعربة تظهر عليها أو يظهر عليها التغري يف آخرها، وهنالك أمساء معربة ال يظهر 
عليها التغري؛ بل يُقد ر تقديًرا؛ لذلك من اجليد أن تزيد على هذا التعريف، وتقول: 

غري حال آخره بسبب العوامل الداخلة عليه لفظًا أو تقديرًا، املعرب هو ما يت
ابللفظ ترى هذا التغري واضًحا، ترفع أو تنصب أو ختفض بلسانك، ولرمبا يكون 
التغري حاصاًل، ولكن ال تلفظه بلسانك، ولكنك تقدره تقديرًا، ملاذا تقدره تقديرًا؟ 

ا ُيستثقل لفظ آخره، ومن ألن من األمساء ما يتعذُر لفُظ آخره، ومن األمساء م
 األمساء ما يشتغل آخرُه حبركة ما، أو قبل اآلخر حبركة  ما بسبب ايء املتكلم.

، الفىت: فاعٌل مرفوع  أعطي أمثلة، تقول: "جاَء الفىت" جاَء: فعٌل ماض 
 ابلضمة، أين الضمة؟ ال تظهر، منع من ظهورها التعذر. 

 تحة، منع من ظهورها التعذر. "رأيُت الفىت" الفىت: مفعول به منصوب ابلف

"مررت ابلفىت" الفىت: اسٌم جمرور، وعالمة جره الكسرة منع من ظهورها 
 التعذر. 

تالحظ أن احلركات تتعذر على االسم املقصور، أو على األلف املقصورة، 
وهذا ما ُيسمى ابالسم املقصور، االسم املقصور هو: االسم الذي ينتهي أبلف  
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ا نعين ابملقصورة؟ ليس فيها مهزة يف اآلخرة، صحراء ألٌف مقصورة  الزمة، ماذ
ممدودة، هيفاء ألٌف ممدودة، محراء ألٌف ممدودة، سلمى، ُحبلى، عصا، فىت، 
موسى.. ألٌف مقصورة، وهذه األلف الزمة أي: من أصل الكلمة، هذا ُيسمى 

 مة. االسم املقصور، االسم املقصور هو: االسم الذي ينتهي أبلف  مقصورة  الز 

االسم املقصور ال تظهر عليه مجيع احلركات للتعذر، يتعذر اللسان أن ينطق 
هبا، تفضل وانطق هبذه احلركات، وأان أفضل حقيقًة وأنت تسمع هذا الدرس أن 
تسجل يكون معك القلم، ويكون معك الدفرت أو كتابك، وتسجل ابلنقاط دعوان 

ريات أو يظهر التغريُّ ابللفظ القسم نقول: أن األمساء املعربة قد تظهر عليها التغي
األول، والقسم الثاين قد ال يظهر، القسم الثاين ينقسم إىل ما ال يظهر مطلًقا، 

 أي: ال تظهر عليه مجيع احلركات مطلًقا بسبب التعذر يف االسم املقصور. 

القسم الثاين مما يُقدر أو تُقدر عليه احلركات: ما ينتهي بياء  الزمة، مثل: 
ي، وهذا ُيسمى االسم املنقوص، االسم املنقوص هو االسم الذي ينتهي القاض

بياء  الزمة، أي: من أصل الكلمة، مثل: القاضي، اجلاين، الداعي، تقول: جاء 
 القاضي. 

: أن  -وأرجو أن حتفظها جيًدا–قبل أن أعطي هذا املثال ال بُد أن أُبني 
ليه حركة الفتحة فقط، أي: يف االسم املنقوص الذي ينتهي بياء  الزمة، تظهر ع

حالة النصب، حركة الفتحة فقط، ملاذا؟ خلفتها، وال تظهر عليه حركة الضمة وال 
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الكسرة  ملاذا؟ للِثقل، إًذا االسم املنقوص وهو القسم الثاين ال تظهر عليه الضمة 
 والكسرة للِثقل، ولكن تظهر عليه حركة الفتحة فقط، خلفتها. 

لقاضي: فاعٌل مرفوٌع ابلضمة، أين الضمة؟ منع من نقول: "جاء القاضي" ا
ظهورها الِثقل، "رأيت القاضَي" القاضي: مفعوٌل به منصوب ابلفتحة ظهرت؛ 
ألن اللسان يستخف إظهارها، "مررُت ابلقاضي" القاضي: جمرور ابلكسرة، منع 

 من ظهورها الِثقل. 

هو االسم الذي  القسم الثالث: من األمساء اليت تقدر عليه احلركات مجيعها
ينتهي بياء ولكن ليست الزمة مثل االسم املنقوص، بل ايء املتكلم، تقول: 
غالمي، غالم زدان إليها ايء ليست من أصل الكلمة، ايء غالمي من املتكلم؟ 
أان، هذه األمساء اليت تنتهي بياء املتكلم، ال تظهر عليها مجيع احلركات، ملاذا؟ 

ا الشتغال احملل حبركة املناسبة، اشتغال ما قبل اآلخر ليس للتعذر، وليس للِثقل، إمن
 حبركة املناسبة. 

يعين عندما وضعت حرف الياء على االسم، اضطررت أن أكسر الكلمة وال 
أرفعها حىت وإن كانت مرفوعة، وال أنصبها حىت وإن كانت منصوبة، فبقيت على 

 حالة  واحدة، ملاذا؟ اشتغل احملل حبركة املناسبة، أو حبركة مناسبة. 

قدرة على تقول: "جاء غالمي" غالمي: فاعٌل مرفوع وعالمة رفعه الضمة امل
ما قبل اآلخر، غالم مقدر عليه، منع من ظهورها اشتغال احملل حبركة املناسبة، 
–وهو ُمضاف والياء ضمرٌي متصٌل مبين على السكون يف حمل جر ابإلضافة 



 لندى )ألبي حذيفة محمود الشيخ( حفظه هللاشرح قطر ا

 

21 

سجلها سجل هذه املعلومة حنن اتفقنا إن شاء هللا تعاىل أننا سنعرب وسنكثر من 
مي" كذلك غالمي: منصوب ابلفتحة "رأيت غال -اإلعراب إن شاء هللا تعاىل

 املقدرة، "مررت بغالمي" كذلك وهذا واضح إن شاء هللا تعاىل.

" أان قلت: ومبين  هكذا لفظتها، لكن خطأ ومبنٌّ : "-رمحه هللا–قال املؤلف 
؟ ظننت أان هنالك جر، لكن ومبين معطوف على  هي ومبيٌن، ملاذا قلت ومبين 

 مرفوع على كلمة معرب، طيب. 

" البناء يف اللغة: وضع شيء  على شيء  على وجه  يُراد به الثبات مبنٌّ و "
واللزوم، ويف النحو أو يف االصطالح: لزوم آخر الكلمة حالةً واحدة، حالةً واحدة 

ري عامل وال اعتالل، يعين هذه احلالة ال تتأثر ابلعامل، وال توجد علة معينة غل
 طقت بذلك. جلعلها تلزم هذه احلالة إال أن العرب ن

يف لزوم الكسر، وكذلك "حذاِم وأمِس" يف لغة " ك  "هؤالءقال: "
 اِلجازيِ نيا".

ُهنا يتكلم عن األمساء املبنية ابلكسرة، ألن املبنية على أربعة أقسام: ُهنالك 
أمساٌء مبنية ابلكسرة، ُهنالك أمساٌء مبنية ابلضمة، ُهنالك أمساٌء مبنية ابلفتحة، 

 نية على السكون أو ابلسكون ال أبس بذلك. وُهنالك أمساٌء مب

يف لزوم الكسر، " ك  "هؤالء"؛ بدأ  الكسر قال: "ك  "هؤالءقال: " ،نعم
 وكذلك "حذاِم وأمِس" يف لغة اِلجازيِ نيا".
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الحظ أن األمساء املبنية على الكسر تنقسم إىل قسمني: قسم  متفق  على 
كسره، وقسم  فيه خالف؛ ألنه قال ماذا؟ قال يف لغة احلجازيني، أي: يف لغة 

 غريهم ال يلتزمون الكسر، نفصل يف ذلك؟ نفصل إن شاء هللا. 

عند  إًذا كلمة "هؤالء" مكسورة دائًما يف لزوم الكسر"؛" ك  "هؤالءقال: "
؛ وكذلك "حذاِم وأمِس" يف لغة اِلجازيِ نيا"مجيع العرب، حفظناها؟ متام، قال: "

إًذا هنالك كلماٌت اختلف العرب يف كسرها، ُهنالك من يكسرها مطلًقا، 
احلجازيون ستمر معك كثريًا يرحيوننا دائًما، عندهم حالة واحدة ليس عندهم 

ما بنو متيم وغريهم عندهم تفصيالت تفصيالت كثرية وهذا أريح للعقل وللسان، بين
 معينة. 

طبًعا حذاِم على وزن فعاِل، عند "حذاِم وأمِس" يف لغة اِلجازيِ نيا"؛ قال: 
احلجازيني كل كلمة  على وزن فعاِل فإهنا تُبىن على الكسر، تقول مثاًل: "جاءت 

 على حذاِم، رأيُت حذاِم، مررت حبذاِم، جاءت حذاِم" حذاِم: فاعٌل مرفوٌع مبينٌ 
 الكسر، هكذا "رأيُت حذاِم" كذلك مبنية على الكسر عند احلجازيني. 

عند بين متيم  تفصيل يف ذلك، يقولون: إذا كانت الكلمة أو إذا كان االسم 
على وزن فعاِل، وآخره ألٌف وراء، فإننا نبنيه على الكسر، إذا كان االسم على 

سمى فاء الكلمة، العني عني وزن فعاِل، تفعيالت الكلمة فـََعل، هذه الفاء تُ 
الكلمة، الالم الم الكلمة؛ فتقول مثاًل: َضَرب الضاد هذه فاء الكلمة، الراء عني 

 الكلمة، والباء الم الكلمة، هذه يف التصريفات مهمة. 



 لندى )ألبي حذيفة محمود الشيخ( حفظه هللاشرح قطر ا

 

23 

يقول بنو متيم: إذا كان االسم على وزن فعاِل، وآخره ألٌف وراء، مثل: "وابِر" 
اسٌم لكوكب، و "سفاِر" اسٌم ملاء، يُقال: إذا كان  قبيلة اسٌم لقبيلة، و "حضاِر"

على وزن فعاِل، وآخره ألٌف وراء فإننا نبنيه على الكسر كاحلجازيني، كإخواننا 
احلجازيني عرفنا هذا القسم؟ عند بين متيم احلجازيون يبنون على الكسر مطلًقا 

قدميًا لغة العرب  على وزن فعاِل وانتهينا، جزاهم هللا خريًا من كان مسلًما منهم،
 منهم من كان غري ذلك يف اجلاهلية. 

طيب، بنو متيم يقولون: حنن نوافق إخواننا احلجازيني بكسر االسم على وزن 
فعاِل إذا كان آخره ألف وراء، مثل: "وابِر، حضاِر، سفاِر" هكذا يقولون، جيد، 

نا ال نبنيه على قال: أما إذا كان االسم على وزن فعاِل، وال ينتهي أبلف وراء فإن
الكسر، خنالف إخواننا احلجازيني املعذرة، طيب ماذا تفعلون به؟ قال: نعامله 
معاملة املمنوع من الصرف، تذكرون املمنوع من الصرف؟ يُرفع ابلضمة، ويُنصب 

 ويكسر مباذا؟ ابلفتحة، هكذا يقولون. 

ذاُم، فيقولون مثاًل: "جاءت حذاُم، رأيُت حذاَم، مررت حبذاِم" واضح؟ ح
جاءت حذاُم: فاعل مرفوع ابلضمة، رأيت حذاَم: مفعول به منصوب ابلفتحة، 
مررت حبذاِم: اسم جمرور ابلفتحة عوًضا عن الكسرة ملاذا؟ ألنه ممنوعٌ من الصرف، 
 وهذا واضح إن شاء هللا تعاىل، هذه الكلمة األوىل اليت اختلف فيها بنو متيم. 

ا وهي كلمة "أمس" أمس هذه عند كذلك عندهم كلمة ُأخرى خيتلفون فيه
احلجازيني كذلك مكسورة دائًما؛ بينما عند بين متيم يقولون: وهللا حنُن نفصل، 
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طيب ما هو التفصيل عندكم اي بين متيم؟ يقولون: إذا كان االسم "أمس" علًما 
وليس ظرفًا، علًما ليس ظرفًا، يعين مثاًل أعطيك مثاال، تقول مثاًل: "مضى أمس" 

تتكلم عن علم، علم امسه أمس، أمس وتريد به اليوم املاضي، اليوم الذي  أمس هنا
قبل يومك مباشرة، هذا ليس ظرفًا، ال تقول: مضى يف أمس، مضى أمس، تقول: 
هو نفس أمس هذا هو الذي مضى، الظرف الشيء الذي وقع فيه كأنك تقدر 

مة يف األجرومية )يف(.. فهذا هو الظرف، وهذا أخذانه يف املفعول فيه، يف املتم
 كذلك. 

"مضى أمس" مضى: فعٌل ماض مبين على الفتح منع من ظهورها التعذر، 
سنتكلم عنها إن شاء هللا تعاىل يف وقتها، أمس: فاعٌل مرفوع مبين على الكسر. 

 وهذا عند احلجازيني فقط.

 

فإذا كان أمس علًما وليس ظرفًا، وكان هو اليوم الذي قبل يومك مباشرة، 
قول احلجازيون؟ يقولون: يُبىن على الكسر، هكذا يقول احلجازيون، أما فماذا ي

بنو متيم فبعضهم يعربه إعراب ما ال ينصرف، يُرفع ابلضمة، تقول: "مضى أمُس"، 
ويُنصب وجُير مباذا؟ ابلفتحة، تقول: "قضيت أمَس يف املكتبة" أمَس: مفعول به 

مس: أي من البارحة، أمَس منصوب ابلفتحة، "انتهيت من عملي مذ أمَس" ُمذ أ
ُهنا اسم، أمس هذه: مضاف إليه جمرور مباذا؟ ابلفتحة، عوَضا عن الكسر؛ ألنه 
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ممنوع من الصرف، هذا بعض بين متيم يفعلون ذلك، يعربونه إعراب ما ال ينصرف، 
 إذا كان ماذا حىت ال ننسى، لعلي أان توهتكم قليال، نعيد الكالم قلياًل. 

مة أمس تدلُّ على اليوم الذي قبل يومك مباشرة، وليست يقولون: إذا كان كل
فإننا نعربه إعراب ما ال ينصرف،  -هذا قول بعض بين متيم–ظرفًا بل علما، فإننا 

وأكثرهم يقولون: مننعه من الصرف فقط يف حالة الرفع يعين ال ننونه، هذا معىن 
ن: "مضى أمٌس"، ممنوع من الصرف ال يُنون، تقول مثاًل: "مضى أمُس" وال يقولو 

تستطيع أن تقول: "جاء زيٌد" زيٌد ألهنا مصروفة، لكن ال تستطيع أن تقول: "جاء 
يزيٌد" يزيد ممنوع من الصرف، فتقول: "يزيُد، جاء يزيُد" كذلك أمس يقولون: 

 مننعها من الصرف يف حالة الرفع، فنقول: "مضى أمُس مبا فيه". 

سر كاحلجازيني، واضح؟ أعيد.. طيب، وابلنصب واجلر قال: نبنيه على الك
جزاهم –أان أعرف أنين توهتكم قلياًل يف الكالم، احلجازيون ما عندهم مشكلة 

وذلك إذا كان أمس مبعىن اليوم، واليوم املقصود به: اليوم الذي قبل  -هللا خريًا
 يومك مباشرة، علم وليس ظرفًا ال نقدر ) يف ( قبله، متام؟ 

 ا، بنو متيم قسموا إىل فرقتني: احلجازيون على الكسر مطلقً 

 فرقة تقول: حنن نعامله معاملة املمنوع من الصرف.

القسم الثاين قالوا: نعامله معاملة املمنوع من الصرف إذا كان مرفوًعا فقط 
يف حالة الرفع، أما يف حالة النصب واجلر فإننا نبنيه كإخواننا احلجازيني، انتهينا، 

 الكسر. طيب هذا ابلنسبة للمبين على 
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" وأخواتِه يف لزوم القسم الثاين: املبين على الفتح، قال:  "وك  "أحدا عشرا
ماذا يقصد أبحد عشر وأخواته؟ يقصد أحد عشر إىل تسع عشرة،  الفتح"

وُيستثىن من ذلك اثنا عشرة، ملاذا يستثىن اثنا عشر حىت ننتهي منها؟ اثنا عشر 
قد أخذانه اتركوه، لكن نتكلم عن تعامل معاملة املثىن، هذا من ملحق املثىن و 

أحد عشر، وثالثة عشر، أربعة عشر إىل تسعة عشر، ماذا نفعل هبذه األمساء 
العدد املركب، وسنتكلم عن األعداد يف وقته إن شاء هللا تعاىل، هذا يُبىن على 
الفتح دائًما، تقول مثاًل: جاء أحد عشر رجاًل، أحد عشر رجاًل فاعل، هذه 

ر فاعل، لكن نراها مبنية على الفتح ملاذا؟ هكذا، هذه تُبىن على اجلملة، أحد عش
الفتح، مبين يُقال: أحَد عشَر، فاعٌل، مبيٌن على فتح اجلزئني هكذا أعْرهبا دائًما، 
جاء: فعل ماض  حتتاج إىل فاعل، الفاعل أحد عشر هم الذين جاءوا، فاعل مبيٌن 

ثاين: عشر، وكذلك ثالثة عشر، على فتح اجلزئني اجلزء األول: أحد، واجلزء ال
أربعة عشر،.. إىل تسعة عشر؛ فهذا قال يف لزوم الفتح: هل يوجد يف ذلك 

 خالف؟ ال يوجد يف ذلك خالف.

وكقبُل وبعُد وأخواِِتما يف لزوم الضَّمِ ، إذا ُحِذفا املضاُف إليه قال: "
 ونُِويا معناُه".

املبين على الضم، فيه  هذه مسألة مهمة يف مسألة البناء على الضم، االسم
أمثلة قبل وبعد وأخواهتما، ماذا يقصد أبخواهتما؟ يريد بذلك اجلهات الست، 
وما يف معناها، اجلهات الست ما هي اجلهات الست؟ فوق، حتت، عندي 
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ابلرتتيب أفضل، طيب اجلهات الست: فوق، حتت، وراء، أمام، ميني، مشال، 
 ، خلف، وقدام.. اخل. وخلف، وقدام، هذه مبا معىن اجلهات الست

هذه كلها أتيت إما ظرفًا، وإما امسًا جمرورًا، جيد؟ قد أتيت مضمومة وقد ال 
 أتيت مضمومة، مىت أتيت مضمومة )أي: مبنية على الضم( ومىت ال أتيت مضمومة؟ 

يقول ابختصار: إذا جاءت قبل وبعد وأخواهتما حمذوفة املضاف إليه، ال 
معىن املضاف إليه، األمر ليس واضًحا، طيب يوجد مضاف إليه، ولكن نُوي 

 نوضح بطريقة أفضل، بطريقة أسهل إن شاء هللا تعاىل. 

 قبل وبعد وأخواهتما هلا أربع حاالت: 

احلالة األوىل: أن يكوان قبل وبعد مضافني، مضاف ومضاف إليه، أو 
 خمفوضني بـ من، تقول مثاًل: "جئتك قبل زيد  وبعدُه" الحظ! جئتك قبل زيد،

د، أو جئتك من قبل يقبل زيد: مضاف ومضاف إليه، وتقول: "جئتك من قبل ز 
ذلك.. اخل" إذا كان القبل والبعد وأخواهتما مضاف ومضاف إليه، واملضاف 
واملضاف إليه موجود، فُهنا تكون منصوبة على الظرفية، تقول: "جئتك قبل زيد" 

وفاعل ومفعول  جئتك: فعٌل وفاعل ومفعول به، هذا واجب عندك، كيف فعل
 به جئتك، أرجو أن جتيب عنه إن شاء هللا تعاىل؟ 

قبل هذا ظرُف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف وزيد  
مضاف إليه، واضح؟ هذا الحظ موجود عندي املضاف، واملضاف إليه، قبل: 
مضاف، وبعده: مضاف إليه، وتقول: ظرف، إال إذا وجدان حرف اجلر ِمن قبله، 
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ال تقول: ظرف؛ تقول: اسم جمرور، عندما أقول مثاًل: "جئتك من قبل زيد"  فُهنا
ِمن: حرف جر، قبل: سم جمرور وهو مضاف، وزيد: مضاف إليه، على كل حال 
هو القسم األول إذا ُوجد قبل مضاف، وبعده املضاف إليه مذكورًا، فإنه يُعرب 

 ظرف منصوب، أو يُعرب اسم جمرور، انتهينا؟ انتهينا. 

لقسم الثاين: ال يكون املضاف إليه موجوًدا، حمذوفًا يعين أقول مثاًل: جئتك ا
قباًل، هكذا حذفت املضاف إليه، قباًل هنا احلالة الثانية ماذا نعرب قباًل؟ قباًل: 
ظرف منصوب ابلفتحة التنوين، "جئتك قباًل، جئتك بعًدا، جئتك أواًل.. أليس 

 هذه اليت نريد يف البناء على الضم. كذلك؟ جيد هذه احلالة الثانية، ليست 

احلالة األوىل: عندما جند املضاف، واملضاف إليه؛ تعرب ظرف منصوب 
 ابلفتحة، أو اسم جمرور ابلكسرة ليس لنا عالقة هبا. 

احلالة الثانية: أن حُيذف املضاف إليه، وال نريد شيًئا آخر، تقول: جئتك 
اًل وبعًدا كلمة يف ذهنك؟ هل تقدر قباًل وبعًدا، هل تنوي بعد قباًل، كلمة قب

 مضاف إليه يف ذهنك؟ ال؛ هذه احلالة الثانية. 

احلالة الثالثة: أن حتذف املضاف إليه، وتقدر لفظًة حمذوفة، لفظًة معينة، 
يعين تقول مثاًل: "جيوز لك أن تشرب املاء من قبل السعي ومن بعد" الحظ! 

ي ومن بعد" الحظ كلمة بعد أين نعيد.. "جيوز لك أن تشرب املاء من قبل السع
املضاف إليه؟ حمذوف، تستطيع أن تقدرها؟ نعم، تستطيع أن تقدر لفظًا معيًنا؟ 
نعم، ما هو اللفظ املعني؟ السعي، لكن حذفته لالختصار، وكأنك تريد أن تقول: 
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تستطيع أن تشرب املاء من قبل، أو قبل سواًء وضعت ِمن أو مل تضع، ِمن قبل 
سعي، أو تقول: تستطيع أن تشرب املاء قبل السعي وبعد، وال السعي وبعد ال

تقول شيًئا آخر، وتقدر السعي هي احملذوفة، أليس كذلك؟ هذه احلالة الثالثة ال 
نتكلم عنها يف البناء على الضم، ملاذا؟ ألننا حذفنا املضاف إليه، ولكن ننوي 

 الثالثة. لفظه، نستطيع أن ننوي اللفظ، لفظ معني واضح؟ هذه احلالة 

احلالة الرابعة: هي اليت نريدها، ما هي؟ هي أن حنذف املضاف إليه بعد قبل 
)وهلل األمر من  وبعد وأخواهتما، وال ننوي لفظه، ولكننا ننوي معناه كقوله تعاىل: 

قبل ومن بعد( من قبل ماذا؟ تستطيع أن تنوي لفظًا معيًنا ال جيوز غريه، أو تريد 
لفظًا معيًنا؟ ال؛ ولكن تستطيع أن تقدر ألفاظًا من قبل أشياء معينة، ليس لفظًا 
بذاته، هذه  احلالة احلالة الرابعة تذكرها، إذا حذف املضاف إليه بعد قبل وبعد 

وي معناُه فإننا نبين قبل وبعد على الضم )وهلل األمر من قبل ومن وأخواهتما، ونُ 
بعد( وهلل الواو على ما قبلها، هلل: جاٌر وجمرور شبه مجلة يف حمل رفع خرب مقدم، 
األمر: مبتدأ مؤخر مرفوع، ِمن: حرف جر، قبل: اسٌم مبيٌن على الضم، واضح؟ 

 واضح إن شاء هللا تعاىل، هذا يف حال الضم. 

وكمْن وكْم يف لزوم يء يف حال البناء، قال املؤلف رمحه هللا: "آخر ش
 السُّكون وهو أصل البناء".

السكون هو أصل البناء، أصل الكلمات أن تكون مبنيًة على السكون، 
ولكنه أخرها، ولكن حىت ال تظن أن التأخري يفيد التقليل عادًة، أو التهميش، 
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لك: انتبه! أان أخرت السكون، األمساء  ألنه دائًما أيتون ابألهم فاألهم؛ فقال
" كمن وكم يف لزوم السكوناملبنية على السكون، ولكنها أصل البناء، قال: "

من هذه دائًما ساكنة، سواًء كانت من الشرطية، أو من االستفهامية، أو من اسم 
املوصول، كذلك كم إذا كانت االستفهامية أو كانت اخلربية، تقول: "جاءين من 

" من أعرفه: موصول، وتقول: "َمن عندك؟" الحظ السكون، وتقول: "من أعرفهُ 
أكرمين أكرمه" شرطية أليس كذلك؟ كلها لزمت السكون، وكم إذا كانت 
استفهامية تقول: كم كتااًب عندك؟ كم أستفهم؟ أو تقول أو تريد بـ كم اخلربية، 

: وليس من ابب وسنتكلم عنها يف الكتاب يف وقت  آخر إن شاء هللا تعاىل، تقول
السؤال ولكن من ابب اخلرب تقول: "كم ابئس  مات كفرًا أو مات جوًعا" أان 

 عندي املثال جوًعا، ولكن ذهبت إىل الكفر، ال أريد أن أقول: اجلوع. 

سبحان هللا! األمر سهل، على كل حال كم الحظ لزمت السكون، وِقس 
 على ذلك.

هللا تعاىل، سجل عندك نتوقف عند هذا القدر، األمر واضح إن شاء 
املعلومات، سجلها ابرك هللا فيك، حىت وإن أطلت أان، ولكن أنت رتب أمورك، 
رتب األقسام اليت ذكرهتا، أعد التسجيل إذا خفيت عليك كلمة، ألنين أعدت 
يعين عندما أشعر أنين توهتك يف بعض األحيان أعيد وأكرر، فإن مل أرتب األفكار 

، والذي مل أعربه أان أعربه أنت، والذي طلبتك أن تعربَه أان ابرك هللا فيك رتبها
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أعربه أنت، أذكر أنين طلبت أن تعرب كلمة "جئتك" جئتك قلت: أهنا فعل 
 وفاعل ومفعول به، بني ذلك. 

طيب، نتوقف عند هذا القدر، وسبحانك اللهم وحبمدك، نشهد أن ال إله 
 ة هللا وبركاته.إال أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسالم عليكم ورمح
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على رسولنا حممد ، وعلى آله 
 وصحبه أمجعني، أما بعد: 

فيا إخويت ابرك هللا فيكم، هذا اجمللس الثالث من جمالس شرح قطر الندى 
 . -رمحه هللا تعاىل-وبل الصدى ملؤلفه ابن هشام األنصاري 

م الكلمة، اهينا يف الدرس املاضي من الكالم عن القسم األول من أقسانت
وهو: االسم، وقلنا: أنه ضرابن: معرٌب ومبين، واإلعراب هو األصل، هذا كله 

 واضح إن شاء هللا. 

واليوم سنتكلم إن شاء هللا تعاىل عن القسم الثاين من أقسام الكلمة وهو 
اإلعراب هو األصل يف ين، لكن االسم الفعل، والفعل كذلك ضرابن: ُمعرٌب ومب

 والبناء قليل، خبالف الفعل البناء هو األصل والفرع منه اإلعراب. 

، وأمر ، ومضارع، أما املاضي واألمر فهما مبنيان  الفعل يُقسم إىل: ماض 
رب، وأقول: وأصله عدائًما، دائًما وأبًدا املاضي واألمر مبنيان، أم ا املضارع فأصله م

معرب، أي: أن هنالك حاالت يُبىن فيها الفعل املضارع ألسباب سنذكرها يف 
 وقتها إن شاء هللا تعاىل. 

هو: ما دل  على حدث، وهو كلمٌة  -ابرك هللا فيكم كما تعلمون-الفعل 
دلت على معىن يف ذاهتا، تقرتن بزمن، ينقسم الفعل إىل ثالثة أقسام: الفعل 
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عل األمر، والفعل املضارع، هذا كله نعرفه، ونعرف أيًضا أن الفعل املاضي، وف
املاضي: كلمٌة دلت على معىن يف ذاهتا تقرتن بزمن، أي زمن؟ زمن املاضي، أو 
 ، يف حكم زمن املاضي إذا تيقن حصوله، تقول مثاًل: "ذهب" هذا فعل ماض 

؛ أتى: الكالم عن أمر [1لنحل:]ا﴿أاتاى أاْمُر اَّللَِّ فاال تاْست اْعِجُلوُه﴾وقال تعاىل: 
هللا، الظاهر الكالم فيما يذكر املفسرون وهللا تعاىل أعلم، أان مل أراجعها اآلن لكن 
هذا ما أعلمه، وتُراجع إن كان ُهنالك خطأ، أتى: فعل ماض  من حيث اإلعراب، 

 لكن على احلقيقة مل أيِت بعد، لكننا متيقنون من حصول ذلك. 

كلمٌة دلت على معىن يف ذاهتا، يُطلب حصول الشيء،   أم ا فعل األمر فهو
أو يُطلب هبا حصول الشيء بعد زمن التكلم، كقولك: "اقرأ"، أم ا الفعل املضارع 
فهو: كلمٌة دل ت على معىن يف ذاهتا تقرتن بزمن التكلُّم وما بعد زمان التكلم 

 "يصلي" اآلن يصلي وال زال يصلي. 

طبًعا كل هذا واضح، وأخذانه يف األجرومية،  -تعاىلرمحه هللا -بدأ املؤلف 
وأما الفعل فثالثة : "-رمحه هللا-وأخذانه يف متممة األجرومية، قال املؤلف 

 بدأ ابلقول عن املاضي، أو ابلكالم عن املاضي.  أقسام"

، قال: " : ويُ ْعراف بتاِء التأنيث الساكنِة. وبناؤه على الفتح كضربا ماض 
اعة فُيضامُّ ك  "ضربُوا"، والضمرِي املرفوِع املتحرِك فُيساكَُّن ك  إال مع واِو اجلم

 "ضرْبُت". ومنه نِعم وبِئس وعسى وليس يف األصح".
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املاضي له عالمة، عالمة فارقة عن مجيع األفعال واألمساء كذلك، ما هي 
: ويُ ْعراف بتاِء التأنيث الساكنِة؛ هذه العالمة؟ قال رمحه هللا:  يث اتء التأنماض 

الساكنة األصلية، ساكنة أصالًة، هنالك اتء أتنيث  ليست ساكنة، أو ليست 
أصلية مثل: التاء املربوطة، هذه عالمة مهمة يُعرف هبا الفعل املاضي، أن تكون 
هذه التاء يف آخر الكلمة وهي اتء أصلية ساكنة يف أصلها ال تتحرك، وإن حتركت 

قاء الساكنني، كما قال تعاىل: ليست بسبب اإلعراب، إمنا بسبب عارض كالت
؛ قالت: هذه التاء اتء أتنيث ساكنة، [51]يوسف:﴿قاالاِت اْمراأاُة اْلعازِيِز﴾

حتريكها، و ، عندما التقت بساكن امرأة، فاضطرران إىل كسر التاء أصلها: قالتْ 
؛ لكن هي أصلها ساكنة، قال تعاىل: [51]يوسف:﴿قاالاِت اْمراأاُة اْلعازِيِز﴾

ْلاة ﴾﴿قاالاْت   ؛ أليس كذلك؟ [18]النمل:َنا

" الفعل املاضي دائًما وأبًدا مبيٌن، وبِناؤُه على الفاتحقال املؤلف رمحه هللا: "
واألصل أن يُبىن على الفتح، لكن حقيقًة له حاالت خيرج عن بناء الفتح؛ لذلك 

 الفعل املاضي له ثالث حاالت بناء: 

قالت، ضرب الولد أخاه"  أواًل: البناء على الفتح، "ضرب ضربت، قال
ضرب: فعل ماض  مبيٌن على الفتح، الولد: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة، 
أخاه: مفعوٌل به منصوٌب ابأللف نيابًة عن الفتحة؛ ألنه من األمساء اخلمسة أم 
الستة؟ األمر لك، يف األجرومية أخذانها مخسة، يف املتممة أخذانها ستة واألمر 
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تعاىل وهو مضاف، واهلاء ضمري متصل مبين على الضم يف حمل سهٌل إن شاء هللا 
 جر ابإلضافة. 

البناء على الفتح وهو األصل، اثنًيا: البناء على السكون، واثلثًا: البناء على 
 الضم. 

؛ ولو زدان اتء التأنيث الساكنة وبناءه على الفتح ك  "ضرب"قال رمحه هللا: "
﴿واجااءاْت ن يتأثر، قال تعاىل: يبقى الفعل على حاله، "ضرب، ضربت" ل

، والتاء [19]يوسف:سايَّاراة ﴾ ؛ الواو: على ما قبلها استئنافية، جاءت: فعل ماض 
 للتأنيث ال حمل هلا من اإلعراب، وسيارٌة: فاعل مرفوع ابلضمة. 

نعم فإن  إال مع واِو اجلماعة فُيضامُّ ك  "ضربُوا"؛: "-رمحه هللا-قال املؤلف 
الفعل املاضي يُبىن على الضم، مىت؟ إذا اتصلت به واو اجلماعة، تقول: "األوالد 
كسروا الشباك" ما حكم األوالد؟ األوالد كسروا الشباك، حكمهم أهنم حيتاجون 
إىل تربية وال شك، هذا من حيث الرتبية وال شك، هذا من حيث احلكم لكن 

وع وعالمة رفعه الضمة مجع تكسري، من حيث اإلعراب، األوالد: مبتدٌأ مرف
كسروا: فعل ماض  مبين على الضم، ملاذا؟ التصاله بضمري الواو، والواو هذه: 
ضمرٌي متصٌل مبيٌن على السكون يف حمل رفع الفاعل، ما من فعل إال وله فاعل، 

 ال بد إذا أعربت الفعل أن تبحث عن فاعله. 

الفعلية كسروا الشباك كلها يف  الشباك: مفعوٌل به منصوب ابلفتحة، واجلملة
 حمل رفع خرب، إًذا هذه احلالة الثانية: البناء على الضم. 
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أو الضمرِي املرفوِع املتحرِك فُيساكَُّن ك  احلالة الثالثة قال املؤلف رمحه هللا: "
ن " ِت" كـ "ضربْ نا" كـ "ضربْ الضمري املرفوع املتحرك كـ "ضربُت" كـ "ضربْ  "ضرْبُت"؛
ة أو نون اإلانث، هذا كله ضمري رفع متحرك كله فاعل، هذا الضمري نون النسو 

، ضمري رفع متحرك "ضربن"، طبًعا فرق بني "ضرْبنا، وضربَنا" دائًما أييت فاعال
متحرك، ضربَنا  نصبضرْبنا النا هذه ضمري رفع املتحرك، ضربَنا النا هذه ضمري 

ست ضمري رفع متحرك بل النا هذه ليست ضمري رفع متحرك، ضربَنا النا هذه لي
ضمري نصب متحرك، يف حمل نصب مفعول به، ضرب هو ان، ضربنا حنن "ضربْنا، 
ضربت، ضربِت، ضربن" نون اإلانث، كلها هذه ضمري رفع متحرك أتيت على أهنا 
فاعل، فإذا اتصل هبا الفعل املاضي، فإن الفعل املاضي يُبىن على السكون، ملاذا؟ 

رَب، وزدت التاء مثاًل ضرَبُت، الحظ توالت األمثال ت، أصلها ضبَ لو قلت: ضرَ 
أو توالت املتحركات، أربع متحركات متتالية، َضَرَبُت، هذه ُتسمى متحركات، 
العرب يكرهون ذلك؛ لكراهة توايل املتحركات؛ فإهنم سكنوا آخر الفعل املاضي 

 ضرْبُت، هكذا يقول العرب. 

شاء هللا تعاىل واضح، وال شيء  طبًعا هذا كله إن -رمحه هللا-قال املؤلف 
، ومنه: نِعم وبِئس وعسى وليس يف األصح": "-رمحه هللا-فيه، قال املؤلف 

" يعين أن  املسألة فيها خالف، ولكن حقيقًة الصحيح كما قال يف األصحقوله: "
املؤلف: "نعم، وبئس، وعسى، وليس" هي أفعاٌل ماضية على الصحيح، وهذه 

امدة: ليس هلا اشتقاق، األفعال أو األمساء أو الكلمة قد أفعال ماضية جامدة، ج
تكون جامدة وقد تكون مشتقة، املشتقة هلا تصاريف من فعل مضارع إىل فعل 
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ماض  إىل فعل أمر ، إىل مصدر، إىل غري ذلك، الكلمة اجلامدة أو األفعال اجلامدة، 
 يوجد هلا فعل أو األمساء اجلامدة تبقى على حالة  معينة، مثل: نعم، وبئس، ال

مضارع وال فعل أمر، وعسى وليس كذلك، هذه أفعال ماضية على الصحيح، 
" ملاذا؟ للعالمة الدالة على الفعل املاضي وهي: اتء يف األصحقال املؤلف: "

التأنيث الساكنة، ثبت يف اللغة العربية أن هذه الكلمات األربعة جاء معها اتء 
 ت، وعست، وليست. التأنيث الساكنة، فقيل: نعمت، وبئس

من توضأ يوم اجلمعة فبها »: -صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا 
الغسل واجب أم مندوب؟ اختلف « ونعمت، ومن اغتسل ابلغسل أفضل

غسل اجلمعة واجب على »العلماء يف ذلك بناًء على حديث صحيح، وهو: 
، ملاذا فاختلف العلماء بني موجب لغسل اجلمعة وبني مستحب له« كل حمتلم

اختلفوا؟ جاءت أدلة يف السنة أن كثريًا من الصحابة كانوا أيتون اجلمعة وال 
من عمله  -رضي هللا تعاىل عنه-يغتسلون، جاء بعض الصحابة، وهو عثمان 

متأخرًا عن صالة اجلمعة، فأنكر عليه عمر وكان أمريًا للمؤمنني، فذكر له عثمان 
فقال: والوضوء أيًضا أو كما قال؟ يعين  أنه كان يعمل، وأنه توضأ وأتى املسجد،

كذلك الوضوء، على كل حال جلس ومل يذهب ليغتسل، لو كان الغسل واجًبا 
لرده عمر إىل البيت واغتسل عثمان، هل غسل اجلمعة واجب؟ الصحيح أنه ليس 

وكلمة واجب  -رمحه هللا تعاىل-بواجب، بل هو مستحب، وهذا مذهب الشافعي 
شرعي، أو الوجوب االصطالحي: ما يثاب على فعله ليس معىن الوجوب ال

 امتثااًل، ويعاقب على تركه، بل يُراد بذلك الوجوب الذي هو حٌق ولكنه مستحب. 
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الحظ نعمت « من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت»على كل حال الكلمة 
أخذت اتء التأنيث الساكنة، ويف املثل وهذا ليس مثاًل، إمنا أتيت به أان: "بئست 

رأة تكفر العشري" بئست، وأيًضا عسى يُقال: "عست هند أن تقوم" ويُقال امل
 كذلك: "ليست املؤمنة من تؤذي جرياهنا". 

نعرب من ابب الفائدة: نعم: فعل ماض  مبيٌن على الفتح، حتتاج إىل فاعل، 
هبا ونعمت، نعمت هي، الفاعل ضمري مسترت، يف توضأ من توضأ يوم اجلمعة 

، والتاء للتأنيث ال فبها ونعمت، "بئس ت املرأة تكفر العشري" بئست: فعل ماض 
حمل هلا من اإلعراب، املرأة: فاعل مرفوع، "تكفر العشري" فعل مضارع، والفاعل 
ضمري مسترت تقديره: هي، والعشري: مفعول به منصوب ابلفتحة، واجلملة الفعلية 

ر هذه القاعدة: اجلمل بعد املعارف أحوال، من تكفر العشري يف حمل ماذا؟ تذك  
وبعد النكرات صفات، املرأة ال التعريف عرفتها، هذه معرفة جاءت مجلًة بعدها 

 فهي حاٌل وال بد، فهذه اجلُملة الفعلية يف حمل نصب احلال. 

"عست هند أن تقوم" عسى: فعل ماض  انقص، حيتاج إىل اسم وخرب، ما 
ع، طبًعا التاء ال حمل هلا من اإلعراب، هند: اسم هو امسه؟ هند، اسم عست مرفو 

عسى مرفوع ابلضمة، وأن تقوم.. أن: حرف مصدري ونصب، تقوم: فعل مضارع 
منصوب بـ أن، واملصدر املؤول من أن وتقوم أي: قيامها يف حمل نصب خرب 

 عسى. 
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"ليست املؤمنة من تؤذي جرياهنا" ليست: ليس فعل ماضي انقص، املؤمنة: 
مرفوع، ومن تؤذي جرياهنا.. من: اسم موصول ال حمل له من اإلعراب،  اسم ليس

تؤذي جرياهنا صلة املوصول ال حمل هلا من اإلعراب، واجلملة من االسم املوصول 
والصلة، أو صلة املوصول طبًعا كل ذلك وهي من تؤذي جرياهنا يف حمل نصب 

 خرب ليس. 

" بناًء وليس يف األصحنعم، وبئس، وعسى، فائدة: عندما قال املؤلف: "
على قبوهلا اتء التأنيث الساكنة، ومع ذلك من ابب الفائدة ذهب الفر اء ومجاعٌة 
من الكوفيني: أن نعم وبئس، امسان.. طبًعا هنالك تعليالٌت عندهم، وذهب 

ىل أن إالفارسي وغريه: أن ليس حرف نفي مبنزلة ما النافية، وذهب الكوفيون 
ل، وكل له حجته، ورد العلماء على حججهم مباذا؟ عسى حرف ترج  مبنزلة لع

 بتاء التأنيث الساكنة، طيب الفعل املاضي واضح إن شاء هللا تعاىل. 

: ويعرف بداللته على الطلب مع قبوله َيءا : "-رمحه هللا-قال املؤلف  وأمر 
املخاطاباِة، وبناؤه على السكون ك  "اضرْب"، إال املعتلَّ فعلى حذف آخره ك  

 واخشا وارِم"، وحنو قوما وقوموا وقومي فعلى حذف النون، ومنه: هلمَّ "اغزُ 
 يف لغة َتيم، وهاِت وتعالا يف األصح".

راْأ فعل األمر هو مبينٌّ دائًما، واألصل أنه يُبىن على السكون، قال تعاىل:  ﴿اق ْ
والفاعل: ؛ اقرأ: فعل أمر  مبينٌ على السكون، [1]العلق:اِبْسِم رابِ كا الَِّذي خالاقا﴾
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ضمري مسترت تقديره أنت، واملخاطب سيد البشر سيد األمة سيد ولد آدم حممد 
 صلى هللا عليه وسلم. 

ولكن حقيقًة قد خيرج فعل األمر من بناء السكون إىل غريه ألسباب، لذلك 
يوجد أربع حاالت  لبناء فعل األمر، ذكر املؤلف ثالث حاالت منها، وأان أذكر 

 ، البناء على السكون وهو األصل أواًل "اقرأ". الرابعة إن شاء هللا

اثنًيا: البناء على حذف حرف العلة، تقول: "اغُز، اخَش، ارِم" هذه أمثلة 
 املؤلف. 

اثلثًا: البناء على حذف النون "كلي، كلوا، ُكال" هذه ترد إىل األفعال  
 اخلمسة، يفعالن، تفعالن، يفعلون، تفعلون، تفعلني.. 

: البناء على الفتح، مىت؟ إذا اتصلت -وهذه مل يذكرها املؤلف- احلالة الرابعة
، عاشرن أخا فضل   ن  رَ بفعل األمر نون التوكيد، تقول: عاشِ  ، عاشرن أخا فضل 

هذه الحظ فعل أمر مبنية على الفتح ملاذا؟ التصاهلا بنون التوكيد، هذه مل يذكرها 
 املؤلف. 

األصل، البناء على حذف حرف إًذا البناء على السكون واضحة اقرأ وهذا 
العلة، الفعل املعتل والفعل الصحيح اآلخر، الفعل الصحيح اآلخر إذا مل يتصل 

عل األمر منه يبىن على ماذا؟ يبىن على السكون، اقرأ، اذهب، فبه شيء، فإن 
افعل، كل.. أما  إذا كان الفعُل معتل اآلخر ونقصد مبعتل اآلخر أي: ينتهي هذا 

ف العلة، ألف، واٌو، ايء، ففعل األمر منه يُبىن على حذف هذا الفعل أبحد حرو 
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احلرف، وتبقى احلركة املناسبة اليت تدلُّ على وجود احلرف قبل احلذف "اغُز" فعل 
أمر  مبيٌن على حذف الواو؛ ألنه حرف علة، والضمة دليٌل على وجد الواو قبلها، 

لفتحة دليلٌ على وجودها، "اخَش" فعل أمر  مبينٌ على حذف حرف العلة األلف وا
"ارِم" فعل أمر مبين على حذف حرف العلة الياء، والكسرة دليٌل على وجود 

 الياء. 

الحظ هنا "ارِم" الفعل ال ُيكسر، فوجدت الكسرة ُهنا، تقول: أن الكسرة 
بسبب حرف العلة احملذوف، فتجد هذا يف القرآن الكرمي، طبًعا موجود هذا يف 

ِن لِلَِّذينا آماُنوا أاْن د الفعل مكسورًا كما قال تعاىل: القرآن الكرمي، قد جت ْ َيْا ﴿أاَلا
﴾ ؛ أمل يـأِن، أصلها أيين.. حذف حرف [16]اِلديد:َتاْشاعا قُ ُلوُُبُْم ِلذِْكِر اَّللَِّ

العلة للجزم بـ أمل، أيِن الياء حمذوفة، الكسرة دليل على ماذا؟ على وجود الياء، 
قط للداللة، هذه ليست حركة إعرابية حركة داللة، وقد الفعل ال يكسر إمنا ُهنا ف

أييت الفعل مكسورًا من ابب التقاء الساكنني، ال يوجد يف ابيل اآلن مثال، لكن 
 يف القرآن الكرمي قرأت ذلك فتنبه هلذا ابرك هللا فيك. 

ب عندما تقول: "اغُز، اخَش، ارِم" ال بد أن تذكر الفاعل، اغُز أنت، يط
اخَش أنت، ارِم أنت، الفاعل: ضمري مسترت تقديره أنت، تذكر دائًما ضع الفاعل 

 يف اإلعراب، إًذا هذه احلالة الثانية البناء على حذف حرف العلة. 

احلالة الثالثة: البناء على حذف النون يف األمثلة اخلمسة "يفعالن، تفعالن، 
﴿فاُكِلي وااْشراِب واق ارِ ي يفعلون، تفعلون، تفعلني" قال تعاىل: 
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ًنا﴾ ؛ كلي: فعل أمر  مبيٌن على حذف النون، والياء هذه ضمرٌي [26]مرمي:عاي ْ
وااْشراِب واق ارِ ي  ﴿فاُكِليمتصٌل مبيٌن على السكون يف حمل رفع الفاعل 

ًنا﴾  ؛ معطوف على فعل األمر هذا. [26]مرمي:عاي ْ

احلالة الرابعة كما ذكران: البناء على الفتح "عاشرن" عاشرن: فعل أمر مبين 
على الفتح التصاله بنون التوكيد، ونون التوكيد ال حمل هلا من اإلعراب، عاشرن 

 ، أخا: مفعول به منصوب أنت الفاعل ضمري مسترت تقديره: أنت، أخا فضل 
ابأللف ألنه من األمساء اخلمسة، وهو مضاف وفضل مضاف إليه جمرور، كله 

 واضح إن شاء هللا تعاىل. 

 ومنه: هلمَّ يف لغة َتيم، وهاِت وتعالا يف األصح": "-رمحه هللا-قال املؤلف 
هي اسُم هلم  يف لغة متيم يقولون: أهنا فعل أمر، ويف لغة غريهم ابلذات احلجازيني ف

فعل أمر، ما معىن هلم؟ هلم قد أتيت مبعىن أقبل، وقد أتيت مبعىن أحضر، فإن أتت 
﴿وااْلقاائِِلنيا مبعىن أقبل فهذه الزمة، أي: ال حتتاج إىل مفعول به، كما قال تعاىل: 

ناا﴾ ُلمَّ ِإلاي ْ ْخوااَِّنِْم ها ؛ أي: أقبلوا، الحظ ال حنتاج إىل مفعول [18]األحزاب:ِِلِ
اءاُكُم﴾إلينا، وقال تعاىل:  به، هلم ُلمَّ ُشهادا ؛ شهداءكم [150]األنعام:﴿ُقْل ها

مفعول به منصوب، وهو مضاف والكاف مضاف إليه وامليم للجمع، احتاجت 
إىل مفعول به، هنا هلم متعدية إىل مفعول به، فهذه ماذا؟ هذه مبعىن أحضر، هلم 

لم  أتيت دائًما هلم ، هذه شهداءكم أي: أحضروهم، تالحظ أن يف القرآن الكرمي ه
ليست لغة التميميني بل لغة احلجازيني، هلم عند احلجازيني وهي لغة القرآن هنا، 
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ن يقولون: ال؛ هلم فعل أمر و فهي اسم فعل أمر  دائًما هلم  اسم فعل أمر، التميمي
وليس اسم فعل أمر، لذلك يصرفوهنا هلم أنت، هلمي أنِت، هلما أنتما، هلموا 

هلممن بفك امليم املشددة مع تسكني الثانية، هلممن أننت، هلمي الحظ أنتم، 
هلمي إلينا، هلمي أي: أقبلي إلينا، هلمي عند التميميني: فعل أمر  مبين على 
ماذا؟ على حذف النون من األفعال اخلمسة، هلممن: فعل أمر  مبين على السكون 

عل األمر، الذي يؤثر على ملاذا؟ لألصل، وهذه النون نون اإلانث ال تؤثر على ف
فعل األمر فقط حرف العلة واألفعال اخلمسة، وكذلك نون التوكيد، هلممن هذه 

 نون اإلانث، ونون اإلانث طبًعا فاعل. 

طيب، هذه عند التميميني، أما احلجازيون دائًما هلم، اسم فعل أمر، حتتاج 
﴿وااْلقاائِِلنيا تعاىل:  إىل فاعل، وإذا كانت متعدية حتتاج إىل مفعول به، يعين قوله

ناا﴾ ُلمَّ ِإلاي ْ ْخوااَِّنِْم ها ؛ أي: أقبلوا إلينا، اسم فعل أمر والفاعل: [18]األحزاب:ِِلِ
 أنتم، وإلينا: جار وجمرور متعلق بفعل األمر. 

؛ يعين أهنما وهاِت وتعالا يف األصحأما هاِت وتعال، قال املؤلف رمحه هللا: 
فيها خالف، والصحيح أهنما فعال أمر  ملاذا؟ نعود فعال أمر  يف األصح، املسألة 

 إىل دليل فعل األمر الذي مل نذكره املعذرة أان نسيت أن أذكر عن فعل األمر. 

 ويعرف بداللته على الطلب مع قبوله َيءا املخاطاباِة"قال املؤلف رمحه هللا: 
ي ذلك؛ الفعل فعل األمر يُعرف بداللته على الطلب، يدل على الطلب، وال يكف

بل يقبل ايء املؤنثة املخاطبة، مثاًل: "يقوم" الفعل األمر منه ُقم، هذا فعل أمر يدل 
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على الطلب، ويقبل ايء املخاطبة قومي، هنالك أفعال طلب ال تقبل ايء املخاطبة 
 صه "املؤنثة املخاطبة؟ نعم، مثل فعل يدل على الطلب ال يقبل؟ نعم، مثل ماذا؟ "

هذا يدل على الطلب، ولكنه ليس فعل أمر، ملاذا؟ ال يقبل  مبعىن اسكت، نعم إًذا
 ايء املؤنث املخاطبة، أو ايء املخاطبة فبالتايل هذا اسم فعل أمر . 

طيب، هل هناك ابلعكس؟ أفعال تقبل ايء املخاطبة وال تدل على الطلب؟ 
طبًعا تقومني، هذه ايء املخاطبة تقومني لكن هذه من األفعال اخلمسة وليست 

أمر فهي ال تدل على الطلب، ال بد أن جيتمع األمران مًعا، أو أن جتتمع  فعل
 العالمتان مًعا، داللته على الطلب، وقبوله ايء املخاطبة، فُيقال: فعل أمر. 

نعود إىل هاِت وتعاَل، هاِت وتعاَل قال املؤلف: يف األصح أهنما فعال أمر ، 
ن ايء املخاطبة، انتهت املسألة ملاذا؟ ألهنما يدالن على الطلب، وألهنما يقبال

 طبًعا تعاَل دائًما انتهى اخلالف، هايت.. هل جيوز أن يقول: هايت؟ جيوز، تعايَل 
الالم مفتوحة، دائًما وأبًدا الالم مفتوحة، بينما هاِت حبسب تصريفها وحبسب 

 .هايت للمؤنث ،للمذكر رابطها الذي بعدها، هاتوا، هايت، هاتيا، طبًعا هاتِ 

الحظ تعاَل تبقى دائًما مفتوحة، وهذه لغة القرآن تعالوا تعالني  وتعالَ 
ياًل﴾  ؛ الكالم [28]األحزاب:﴿ف ات اعاالانْيا أُماتِ ْعُكنَّ واُأسار ِْحُكنَّ سارااًحا َجِا

لزوجات النيب صلى هللا عليه وسلم، فتعالني الالم دائًما مفتوحة، والفعل األمر 
 تعالنْيَ، والنون فاعل نون اإلانث. مبين على ماذا؟ مبين على السكون، 
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طبًعا هناك من عد  هاِت وتعاَل على أهنما أمساء أفعال، وليس األمر كذلك، 
وهذه لغة القرآن، تقول مثاًل: "هاِت الكتاب" هاِت: فعل أمر مبين على حذف 
ماذا؟ على حذف الياء، الكتاب: طبًعا مفعول به منصوب، هاِت أنت الفاعل 

كتاب، هاتوا: فعل أمر مبين على حذف النون، والواو: ضمري متصل أنت، هاتوا ال
 فاعل، والكتاب: مفعول به منصوب. 

 ﴿ُقْل ت اعاالاْوا أاْتُل ماا حارَّما رابُُّكْم عالاْيُكْم﴾ويف تعاَل، قال تعاىل: 
؛ تعالوا: فعل أمر  مبين على حذف النون، والواو: ضمري متصل [151]األنعام:

يف حمل رفع الفاعل، وهو هذا فعل الطلب، أتُل جواب الطلب، فعل أمر  مبين 
على ماذا؟ على حذف حرف العلة، أصلها أتُل، بقيت الضمة للداللة على الواو 

 ى هللا عليه وسلم. احملذوفة، والفاعل: ضمري مسترت تقديره أان، عائٌد على النيب صل

طيب، نتوقف عند هذا القدر، نرجئ الكالم عن الفعل املضارع يف الدرس 
القادم إن شاء هلل تعاىل، سبحانك اللهم وحبمدك، نشهد أن ال إله إال أنت، 

 نستغفرك ونتوب إليك، والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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 بسم هللا الرمحن الرحيم 

والصالة والسالم على نبينا حممد  وعلى آله وصحبه احلمد هلل رب العاملني، 
فهذا اجمللس الرابع من جمالس  -ابرك هللا فيكم-أمجعني، أيها اإلخوة األكارم 

 . -رمحه هللا تعاىل-شرح "قطر الندى وبل الصدى" البن هشام األنصاري 

تكلمنا يف الدرس املاضي عن ابب األفعال، وذكران الفعل املاضي وفعل 
 نتحدث عن الفعل املضارع.  -إن شاء هللا تعاىل-اليوم األمر، 

ومضارع : ويُعرف بلام، وافتتاُحه حبرف  من : )-رمحه هللا-قال املؤلف 
َنااْيُت، حنو: نقوم وأقوم ويقوم وتقوم. وُيضامُّ أولُه إن كان ماِضيه رابعيًا ك  

وُيسكَّن "يُدحرج وُيكرم"، ويفتح يف غريه ك  "ياضرب وجيتمع وياستخرج". 
آخره مع نونا النِ سوة حنو: "يرتبْصنا وإال أن يعفْونا"، ويُ ْفتاُح مع نون التوكيد 
املباشرِة لفظًا وتقديرًا حنو: "لينبذانَّ"، ويُعرب فيما عدا ذلك حنو: "يقوُم زيد  

 وال تتبعانِ  لتبلاُونَّ فإما تراِينَّ ال يصدُّنَّك".

تستطيع أن تقول: الفعل املضارع: دل ت الفعل املضارع كلمة تقرتُن بزمن أو 
على معىن يف ذاهتا مقرتنة بزمن احلال واالستقبال، حنو: يقرأ طالب العلم كتاب 
هللا، يقرأ: فعل مضارع مرفوع، يقرأ اآلن، وال زال يقرأ، زمن احلال ويدخل يف زمن 

 االستقبال.

ف نفي  وجزم  مل: هذا حر  ومضارع : ويُعرف بلام(: )-رمحه هللا-قال املؤلف 
وقلب، يدخُل فقط على الفعل املضارع ال غري؛ لذلك هي أهم عالمة  له، هنالك 
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عالمات أخرى للمضارع مل يذكرها املؤلف؛ ولكن هذه العالمة هي عالمة فاصلة 
 فارقة. 

ذكران يف األجرومية واملتممة أحرف التنفيس )السني، وسوف( قال تعاىل: 
لاِتِهُم الَِِّت كاانُوا  ﴿ساي اُقوُل السُّفاهااُء ِمنا  ُهْم عاْن ِقب ْ النَّاِس ماا واالَّ

هاا﴾ ؛ سيقول.. السني هذه حرف تنفيس تدل على املستقبل، [142]البقرة:عالاي ْ
 تنفيس ال حمل هلا من اإلعراب، يقول: فعل مضارع مرفوع. 

؛ كذلك سوف هذه دخلت [21]الليل:﴿والاساْوفا ي اْرضاى﴾وقال تعاىل: 
ى الفعل املضارع، ال حمل هلا من اإلعراب، إمنا اقتصر املؤلف هنا على ماذا؟ عل

 بعالمة "مل" فهي أهمُّ عالماته، أي: عالمات الفعل املضارع. 

﴿َلْا ياُكِن الَِّذينا كافاُروا ِمْن أاْهِل اْلِكتااِب وااْلُمْشرِِكنيا ُمنفاكِ نيا قال تعاىل: 
؛ مل يكن.. ما رأيكم أن نعرب؟ هيا بنا.. طبًعا [1]البينة:حاَّتَّ َتاْتِي اُهُم اْلب ايِ ناُة﴾

ال بُد  أن نكثر من اإلعراب حىت نستفيد أكثر، وترتسخ املعلومات بطريقة  عملية، 
 وحنن اآلن يف املستوى الثالث؛ فال بُد  أن جنتهد أكثر وأكثر ابرك هللا فيكم. 

اإلعراب، مل: حرُف نفي  وجزم  وقلب، مبنية على السكون ال حمل له من 
 هذا واضح. 

 يكن: فعل مضارع جمزوم بـ مل، وعالمة جزمه السكون، مل يكن.. هذه أصلها. 
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تقول: لكن ال أرى ساكًنا؛ إمنا أرى كسرة، مل يكِن هذه الكسرة بسبب 
التقاء الساكنني، النون ساكنة، وال هذه بعدها ساكنة؛ فالتقاء الساكنني جعلنا 
 حنرك النون؛ ألننا نستطيع أن حنركها، وال نستطيع أن حنرك اليت بعدها، مل يكن. 

ن تكون الكلمة "مل يكون" ولكن علًما أبهنا طاملا أهنا كانت ساكنة، األصل أ
ُحذفت الواو اللتقاء كذلك السكون، الواو هذه ساكنة والنون ساكنة، وكذلك 
ُكسرت النون ُحركت النون اللتقاء الساكنني، يعين عند التقاء الساكن الواو مع 
النون حذفنا الواو وبقيت الضمة، يُك.. بقيت الضمة داللة عليها، تستطيع أن 

على احملذوف، يف حال احلذف الذي  تدل   عت أن تبقي داللةحتذف إذا استط
ليس حذفًا إعرابًيا، إمنا حذف ختفيف على اللسان، فهذا احلذف تستطيع أن 
 حتذف حرفًا حبيث ال تؤثر على املعىن، وجنُد عالمًة أو داللًة على هذا احملذوف. 

فاستطعنا أن حنذف الواو، لن حنذف النون، الحظ التقى الساكنان، يكون 
عند اجلزم طبًعا، أما هي يف األصل يكوُن ال يوجد ساكنان ملتقيان، لكن عندما 
جزمنا مل يكون.. النون ساكنة، والواو هذه ساكنة، فالتقى ساكنان نريد أن حنذف 

ع أن جند هلا داللة، الضمة يُك، للتخفيف على اللسان، حذفنا الواو؛ ألننا نستطي
 لكن ال نستطيع أن حنذف النون، ال يوجد عندان داللة عليها، واضح؟ 

صارت مل يكن، حركنا النون ابلكسر، واألفعال ال ُتكسر، لكن حركناها 
للكسر؛ اللتقاء النون الساكنة مع ال الذين، ملاذا حركنا النون ومل حنرك الذين؟ 

 نا ما نستطيع حتريكه، واضح؟ ألن تلك ال تتحرك، فحرك
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، كفروا: هذه صلة املوصول ال اسم يكنالذين، اسٌم موصول يف حمل رفع 
﴿َلْا ياُكِن الَِّذينا كافاُروا ِمْن أاْهِل اْلِكتااِب حمل هلا من اإلعراب 

؛ جاٌر وجمروٌر، وعاطٌف ومعطوٌف، ومتعلٌق ابلفعل [1]البينة:وااْلُمْشرِِكنيا﴾
 لكالم لوحدك اي طالب العلم. كفروا، فسر هذا ا

منفكني: خرب يكن منصوب وعالمة نصبه الياء؛ ألنه مجٌع مذكٌر سامل، حىت: 
حرف جر، هذا األصل فيه، لكنه ابالختصار نقول: هو انصٌب للفعل املضارع 
أتتيهم، أتتيهم: فعل مضارع منصوب ابلفتحة، واهلاء: مفعول بِه ضمري متصل يف 

 أعربته، وامليم للجمع، والبينة: فاعل مرفوع مؤخر، حمل نصب مفعول به مقدم
 كاماًل من ابب فقط التدريب ابرك هللا فيكم. 

هل تقول: وافتتاحهُ ابلرفع، أم وافتتاحِه  وافتتاُحُه": "-رمحه هللا-قال املؤلف 
ابجلر؟ ابجلر هذا معطوف على مل، ويُعرف بـ مل وافتتاحه، هل يُعرف املضارع 

حروف أنيت؟ لعل املؤلف يُريُد ذلك، ولكن بعض العلماء  ابفتتاحه حبرف من
قال: وافتتاحه ابلضم وليس ابجلر، أي: مجلة استئنافية جديدة، وليست الواو 
عاطفة؛ ألن الذي سنتكلم عنه ليس عالمًة للفعل املضارع، هذا قول.. على كل 

 حال. 

افتتاحُه أنخذ على كالم املؤلف إن شئت قل: وافتتاحِه، أو إن شئت قل: و 
يعين  َنااْيُت"حروف وافتتاحُه حبرف  من : "-رمحه هللا-األمر سهل، قال املؤلف 

أن يبدأ الفعل املضارع إم ا حبرف النون أو ابهلمزة أو ابلياء أو ابلتاء، هذه احلروف 
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إذا ابتدئ هبا املضارع وكانت زائدة، طبًعا أحد احلروف، وكان هذا احلرف زائًدا 
 وله معىن. 

 حنو: نقوم وأقوم ويقوم وتقوم"على ذلك قال: " : ذكر املؤلف مثااليعين
مثاًل النون أتيت للداللة على املتكلم، أو للتعظيم نقوم، أو للداللة على املتكلم إذا 
كان معه غريه نقوم، وهي زائدة هذه تكون النون مع الفعل املضارع، قد أتيت 

الطبيب الدواء، نرجس النون نرجس  :النون مع الفعل املاضي نعم، مثال ذلك
هذه داخلة على الفعل املاضي، ولكن هذه نون أصلية وليست زائدة، ونون الفعل 

ا رائحٌة هلفيه نرجًسا )نبتة  وضعة، "نرجس الطبيب الدواء" أي: دائز املضارع 
 طيبة(. 

نقوم وأقوم، اهلمزة مثاًل أتيت زائدة وللداللة على املتكلم، أقوم أان أقوم، وإن 
نت اهلمزة تدخل على الفعل املاضي، ولكن ليست من ابب أهنا للداللة على كا

املتكلم، ولكن للتعدية كما يُقال، مثال ذلك: أكرم، حممٌد أكرم أخاه، فاهلمزة 
 ُهنا وإن كانت زائدة ولكن ال تدلُّ على املتكلم فهي ليست ابملضارع. 

للداللة على  كذلك الياء، يقوم.. هذه يقوم أتيت تدخل على املضارع
الغائب، يقوم هو ويقوم الناُس، ولرمبا جتد الياء يف املاضي، ولكن ليست زائدة 
بل من أصل الكلمة، تقول: يرأن الشيُخ الشيب ابحلناء، يرأن أي: خضب الشيخ 
الشيب ابحلناء، هذه يرأن الياء هذه من أصل الكلمة، كذلك التاء إذا أتت زائدة 

ؤنثة الغائبة، سواء كانت مفردة أو مثناة، تقول: ودلت على اخلطاب أو على امل
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أنت أتكل الطعام لوحدك، وهنٌد تقرأ الكتاب، واهلندان تقومان، هذه اتء املضارع، 
، وهذه التاء املقصود مَ وتدخل على املاضي؟ نعم تدخل على املاضي؛ كقولك: تعل  

رس فتعلم، طاوعين مُت خالًدا الدهبا تسمى بتاء املطاوعة، اتء املطاوعة تقول: عل  
فتعلم، أو أثر فيه تعليمي أنُه تعلم، والحظ أنه تعلم مشتقة من تعليمي، الكلمة 
مشتقة، علمُت فتعل م، فهذه تسمى اتء املطاوعة، لكن رمبا أتيت التاء لغري 

م؟ مل يتعلم، ولكن تلعثم، علمُت زيًدا املطاوعة، تقول: علمُت زيًدا الدرس هل تعل  
 لتاء هذه ليست اتء املطاوعة؛ ألنه مل يؤثر فيه هذا التعليم. الدرس فتلعثم، ا

على كل حال الشاهد من ُهنا، أن هذه األحرف )أحرف أنيُت( تدخل 
على الفعل املضارع إذا كانت زائدة، وللدالالت اليت ذكرهتا لكم، وإن كانت هذه 

 األحرف تدخل على الفعل املاضي كما أسلفت. 

وُيضامُّ أولُه إن كان ماِضيه رابعيًا ك  "يُدحرج قال املؤلف رمحه هللا: "
 وُيكرم"، ويفتح يف غريه ك  "ياضرب وجيتمع وياستخرج".

األفعال قد تكون ثالثية، ورابعية، ومخاسية، وسداسية، ونقصد بذلك 
األفعال املاضية، ونقصد تكون رابعية وثالثية ومخاسية.. وغري ذلك، أي تفعيلة 

رب، كلمة رابعية دحرج، كلمة مخاسية اجتمع، كلمة الكلمة، كلمة ثالثية ض
سداسية استخرج، إذا كانت الكلمة رابعية، أو إذا كان ماضي الكلمة رابعًيا، 
فُهنا املضارع منه ُيضمُّ أوله، دحرج رابعية، املضارع منه ال بُد  أن تضم األول 

سًيا؛ فإن  الفعل املضارع يُدحرُج، أم ا إذا كان الفعل املاضي ثالثًيا أو مخاسًيا أو سدا
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منه يُفتح يف أوله "ضرب يضرُب" ثالثي، "اجتمع جيتمع" مخاسية، "استخرج 
 يستخرج" سداسية، واضح؟ واضح إن شاء هللا. 

وُيسكَّن آخره مع نونا النِ سوة حنو: "يرتبْصنا : "-رمحه هللا-قال املؤلف 
 لفظاً وتقديراً حنو: "لينبذانَّ"، وإال أن يعفْونا"، ويُ ْفتاُح مع نون التوكيد املباشرةِ 

 وال يصدُّنَّك". ،فإما تراِينَّ  ،وال تتبعان ِ  ،ويُعرب فيما عدا ذلك حنو: "يقوُم زيد  

ذكران يف الدرس املاضي أن الفعل املاضي واألمر مبنيان ال غري، هذه أفعاٌل 
عرب فقط إال  أن يُبىن ألسباب  معينة، 

ُ
إًذا الفعل مبنية، والفعل املضارع هو امل

املضارع أصله ُمعرب، إال  إذا دخل عليه شيءٌ أخرجه من حيز اإلعراب إىل البناء، 
املاضي واألمر دائًما مبنيان، أم ا املضارع فاألصل فيِه أنه معرب، إال  إذا دخل 

 عليِه شيٌء فنقله من اإلعراب إىل البناء. 

: يرتبصن، -رمحه هللا-أول شيء: نون النسوة، أو نون اإلانث، ذكر املؤلف 
؛ ولعله أخذه [228]البقرة:﴿وااْلُمطالَّقااُت يارتاابَّْصنا﴾هذا أخذه من قوله تعاىل: 
﴿واالَِّذينا يُ ت اواف َّْونا ِمْنُكْم واياذاُرونا أاْزوااًجا من قوله تعاىل: 

؛ نالحظ أن املؤلف ذكر أمثلة الطالق واملوت، ولعله [234]البقرة:يارتاابَّْصنا﴾
" ذكر املثال الثاين، أي: أن إالَّ أن يعفونبذلك شيًئا؛ ألنه بعد ذلك قال: "يريد 

﴿وااْلوااِلدااُت : أخرى العفو، على كل حال يوجد أمثلة
وكذلك من ابب التسهيل على املرأة إذا أرادت أن  [،233]البقرة:يُ ْرِضْعنا﴾
الشاهد:  [،232رة:]البق﴿فاال ت اْعُضُلوُهنَّ أاْن يانِكْحنا أاْزوااجاُهنَّ﴾تنكح 
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يرتبصن، يرضعن، ينكحن، الحظ كلها أفعاٌل مضارعة اتصل هبا نون اإلانث، 
نون النسوة، هذه نون النسوة دائًما فاعل، اتصلت ابلفعل املضارع فحولته من 

اُت يُ ْرِضْعنا﴾﴿وااْلُمطالَّقااُت يارتاابَّْصنا﴾معرب  إىل مبين  على السكون  ؛ ﴿وااْلوااِلدا
 مبيٌن على السكون التصاله بنون النسوة، طيب. فعل مضارع  

؛ أن يعفون: املطلقات الاليت، أو املرأة [237]البقرة:﴿ِإالَّ أاْن ي اْعُفونا﴾
﴿واِإْن اليت طُلقت من قبل أن مُتس وقد فُرض هلا فريضة، فلها نصف ما فرضتم، 

ُنَّ فارِيضاًة فاِنْصُف ماا ف اراْضُتْم طالَّْقُتُموُهنَّ ِمْن ق اْبِل أاْن َتااسُّوُهنَّ واقاْد ف اراْضُتمْ   َلا
ُة النِ كااِح﴾  . [237]البقرة:ِإالَّ أاْن ي اْعُفونا أاْو ي اْعُفوا الَِّذي بِياِدِه ُعْقدا

؛ يعفون أصلها: ﴿ِإالَّ أاْن ي اْعُفونا﴾؛ أي: النساء يعفون، ﴿ِإالَّ أاْن ي اْعُفونا﴾
يعفو، ومُجعت بنون النسوة يعفون، ملاذا قلنا: هذه نون النسوة، ومل نقل: هذه نون 
الرجال، أو نون اجلمع يف األفعال اخلمسة يعفون، الرجال يعفون والنساء يعفون، 
ولكن ُهنا أن هذه تنصب الفعل املضارع، فإذا كان فعاًل من األفعال اخلمسة 

نون هنا موجودة، إًذا هذه ليست نون األفعال اخلمسة، يُنصب حبذف النون، ال
؛ يعفو: ﴿ِإالَّ أاْن ي اْعُفونا﴾هذه نون أخرى ما هي هذه النون؟ نون اإلانث، ويعفو 

فعل مضارع منصوب ولكنه مبيٌن على السكون؛ التصاله مباذا؟ بنون اإلانث، 
فعل مضارع والنون هذه فاعل، الحظ عندما قلنا: أو يعفو، يعفو الحظ يعفَو 

منصوب ابلفتحة، لكن عندما اتصلت نون النسوة، أن يعفوْن بُنيت على 
 السكون. 



 لندى )ألبي حذيفة محمود الشيخ( حفظه هللاشرح قطر ا

 

54 

هذه احلالة األوىل اليت يُبىن فيها الفعل املضارع على السكون، أو احلالة اليت 
يُبىن فيها الفعل املضارع، وهي احلالة اليت إذا اتصلت به نون النسوة يُبىن على 

 السكون. 

: أنه يُبىن على الفتح، وهذا إذا اتصلت به نون التوكيد، سواء احلالة الثانية
﴿والاِئْن َلْا ي اْفعاْل ماا آُمُرُه لاُيْسجانانَّ والاياُكوًًن ِمنا كانت اخلفيفة أو الثقيلة 

لكالم؟ امرأة العزيز يف قصة ا؛ من الذي قال هذا [32]يوسف:الصَّاِغرِينا﴾
 ؤذيه.تيوسف عليه السالم، تريد أن تسجنه أو 

، نْ على كل حال.. نون التوكيد الثقيلة، أن  يضربن ، نون التوكيد اخلفيفة يضربَ 
يضربن، يضربن ، تقول: تضربُن ابلضم هذا خطأ، ليس خطًأ لكن أان يف هذا 
املثال ال أريد يضربُن ابلضم، يضربن حممٌد يضربن أخاه، رأيت حممًدا يضربن أخاه 

 اً لثقيلة، وتستطيع أن ختفف تقول: رأيت حممدمن ابب التوكيد، هذه التوكيد ا
يضربن، أليس كذلك؟ هذه نون التوكيد الثقيلة أو اخلفيفة، وطبًعا ابن هشام ذكرها 
يف غري مكان: ابلشديدة، ويذكروهنا العلماء ابلشديدة، سواًء قلت: الشديدة أم 

 الثقيلة األمر سهل. 

عين ال يوجد فاصل بني نون هذه النون إذا اتصلت ابلفعل املضارع مباشرًة، ي
التوكيد وبني الفعل املضارع، فإن  الفعل املضارع يُبىن على ماذا؟ يُبىن على الفتح، 

ن: فعل مضارع مبين على الفتح؛ التصاله بنون التوكيد اليت ال حمل هلا من يضربَ 
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ى اإلعراب، لكن إذا فصل بني نون التوكيد والفعل املضارع فاصٌل، فُهنا ال يُبىن عل
 الفتح بل يُعرب يرجع إىل األصل. 

 عندان فقط حالتان للبناء: 

 احلالة األوىل: اتصال الفعل املضارع بنون النسوة. 

احلالة الثانية: اتصال الفعل املضارع بنون التوكيد، وال يوجد فاصل بني الفعل 
 املضارع ونون التوكيد. 

ليس الفعل املضارع ال يوجد فاصل! ماذا نعين بـ ال يوجد فاصل؟ ابختصار: 
من األفعال اخلمسة، إذا كان من األفعال اخلمسة إًذا يوجد فاصل؛ ألن األفعال 
اخلمسة: يفعالن، تفعالن، يفعلون، تفعلون، تفعلني.. هذه األلف والواو والياء، 

 .هذه الفاصل بني الفعل املضارع وبني نون التوكيد

 وذكرفهذه األلف تفصل بني الفعل املضارع، ذكر املؤلف أمثلة: فال تتبعان  
 .كذلك: تريِ ن، ُكلها تفصل الفعل املضارع عن نون التوكيد

رمبا يكون هذا الفاصل ملفوظًا به، مثل: تتبعان، األلف ولرمبا  علمًا أبنه
ك، سنتكلم عن هذا ن  يكون حمذوفًا هذا الفاصل، مثل: يصدن ك، أصلها: يصدونُـ 

أن الفعل املضارع يُبىن على  -ابرك هللا فيك-أن تعرف ابلتفصيل، لكن املهم 
السكون إذا اتصلت به نون النسوة، ويُبىن على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد، 
ولكن بشرط أال يفصل بني نون التوكيد والفعل املضارع فاصٌل، كيف يفصل 
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مر؟ فاصل؟ يعين يكون الفعل املضارع من األفعال اخلمسة ابختصار، واضح األ
 واضح. 

اآلن نتكلم كيف نُعرب األمثلة اليت ذكرها املؤلف: مثاًل ذكر املؤلف "لينبذن" 
باذانَّ يف اِْلُطاماِة﴾قوله تعاىل:  ؛ كال: حرف ردع وزجر ال [4]اَلمزة:﴿كاالَّ لايُ ن ْ

حمل له من اإلعراب، الالم: هذه واقعة يف جواب القسم احملذوف، تقديره: وهللا 
 .لينبذن

باذانَّ يف اِْلُطاماِة﴾فهنا:  ؛ يوجد قسم حمذوف، الالم دليل عليه، ﴿كاالَّ لايُ ن ْ
واقعة يف جواب قسم حمذوف، الالم ال حمل هلا من اإلعراب، ينبذن: فعل مضارع 

، اتصلت مبيٌن على الفتح؛ التصاله بنون التوكيد، أصل الكالم الفعل املضارع يُنبذُ 
مبنية على الفتح، الحظ النون مباشرة للفعل ، صارت ن  به نون التوكيد صارت ينبذَ 

املضارع، الفعل املضارع ينبذ ليس من األفعال اخلمسة، إًذا هذه مباشرة، فورًا يُبىن 
 الفعل املضارع على الفتح.

﴿واال ت اتَِّبعاانِ  ساِبيلا الَِّذينا ال : -نعرب مثال املؤلف تتبعان
﴿واال سبحانه وتعاىل ملوسى وأخيه  ؛ القول ملن؟ يقول هللا[89]يونس:ي اْعلاُمونا﴾

﴿قاالا قاْد ُأِجيباْت داْعواُتُكماا فااْستاِقيماا واال ؛ ت اتَِّبعاانِ  ساِبيلا الَِّذينا ال ي اْعلاُمونا﴾
؛ تتبعانِ  أصلها تتبعان هذه [89]يونس:ت اتَِّبعاانِ  ساِبيلا الَِّذينا ال ي اْعلاُمونا﴾

، يتبعان تتبعان يتبعون تتبعون تتبعني، األصل، فعل من األفعال اخلمسة ابأللف
جيد؟ نعم هذا األصل، تتبعان، تتبعاِن، جيد.. عندان  هنا تتبعان ُشددت تتبعان  
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النون تتبعان، وعندان نون التوكيد املكررة،  (نون ثبوت)ثالثة نوانت: نون الفعل 
أو  وحةنون مفتنون املشددة نون التوكيد، فنون التوكيد تنقسم إىل نون ساكنة مث 

 النون املكسورة حبسب الكالم.

عندان يف هذه اجلملة "تتبعان" توجد ثالث نوانت، فُتحذف نون ماذا؟ 
حُتذف النون األوىل، نون الثبوت هذه حُتذف؛ لكراهة توايل األمثال، نون ونون 
ونون حنذف النون األوىل؛ ومع ذلك ُهنا مل حنذف نواًن، ملاذا؟ ألن ال هذه ال 

تدخل على الفعل املضارع فتجزمُه، إذا كان الفعل املضارع فعاًل  الناهية اليت
صحيًحا عالمة جزمه السكون، ال تلعب، إذا كان الفعل املضارع معتاًل عالمة 
جزمه حذف حرف العلة، إذا كان الفعل املضارع من األفعال اخلمسة عالمة 

الفعل املضارع  جزمه حذف النون ال تتبعا، مع نون التوكيد هذه النون فاصلة بني
تتبع.. والنون ما هو الفاصل؟ األلف، إًذا هذا الفعل معرب وليس مبنًيا، واضح 

 كيف فصلنا يف هذا؟ طيب. 

طبًعا األلف هذه، األلف والواو والياء يف األفعال اخلمسة ماذا تُعرب دائًما 
أو  اجلماعة يف حمل رفع فاعل )واو وأبًدا حىت ال تنسى ماذا تُعرب؟ ضمرٌي متصلٌ 

كلها ضمائر يف حمل رفع الفاعل، سبيل:   (،ألف االثنني، أو ايء املؤنثة املخاطبة
مفعول به منصوب وهو مضاف، والذين: اسٌم موصول يف حمل جر ابإلضافة، ال 

 يعلمون: صلة املوصول ال حمل هلا من اإلعراب 
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لاُونَّ يف أاْموااِلُكْم واأانْ ُفِسُكْم والاتا " لتبلونكذلك " ْسماُعنَّ ِمنا الَِّذينا ُأوُتوا ﴿لاتُ ب ْ
؛ [186]آل عمران:اْلِكتاابا ِمْن ق اْبِلُكْم واِمنا الَِّذينا أاْشراُكوا أاًذى كاِثريًا﴾

لتبلون ، أصلها تبلوون أضيفت هلا نون التوكيد، صارت: تبلوون ، حنذف النون 
حنذف النون؛  مللتوايل األمثال أليس كذلك؟ طيب يعين قبل قليل ذكران ال تتبعان 

ملاذا؟ ألن النون أصاًل ُحذفت ابجلزم، لكن ُهنا تبلوون ال يوجد جزم، الكلمة 
مرفوعة ُحذفت النون لتوايل األمثال، ُحذفت نون ماذا؟ نون الفعل، الفعل املضارع 
من األفعال اخلمسة، بقيت تبلو مع أن.. أصل الكلمة ليست تبلون أصلها تبلوون 

ألًفا مُث  ُحذفت، عندما قُلبت ألًفا صارت ساكنة، فالتقى الواو هذه ُحركت وقُلبت 
واو اجلماعة، فُحذفت األلف وبقيت الفتحة، هي ساكن األلف مع واو اليت 

صارت تبلْون ، هي أصلها ليست تُبلون أصلها تبلوون بتكرار الواو، ُحركت الواو 
ماعة الساكنة؛ وقُلبت ألًفا، وهذه األلف ساكنة؛ التقى ساكن األلف مع واو اجل

فحذفنا اليت هلا داللة ما هي؟ األلف، هلا الداللة الفتحة، تستطيع أن تضع 
ضع داللة على واو اجلماعة حلذفنا، و الفتحة، إًذا نستطيع أن حنذف، لو نستطيع 

حذفنا األلف ووضعنا الفتحة، تُبَل.. بقيت واو اجلماعة  لذلك لكن ال نستطيع
ون التوكيد، طبًعا حذفنا نون الثبوت نون الرفع يف تبَلو.. هذه أصلها ساكنة مع ن

الفعل املضارع، أليس كذلك؟ كانت ثالثة نوانت حذفنا النون لتوايل األمثال، 
بقي عندان نون التوكيد، نون التوكيد هذه نون مشددة من نون ساكنة مث نون 

 مفتوحة متحركة. 
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مع نون التوكيد  وعندان واو اجلماعة بقيت ساكنة، التقى الساكن مع ماذا؟
نستطيع أن حنرك  الاألوىل النون األوىل الساكنة، عندان ساكنان حر ِك، ماذا حنرك؟ 

 النون، ولكن تستطيع أن حترك الواو اللتقاء الساكنني صارت "لتبلون". 

الشاهد: النون ُهنا، نون التوكيد هذه، وإن كانت دخلت على الفعل 
ضارع؛ بل بقي معراًب، ملاذا؟ ألن هناك املضارع؛ ولكن لن تؤثر على الفعل امل

فاصاًل بني نون التوكيد والفعل املضارع وهو واو اجلماعة؛ حذفنا نون الفعل، نون 
الفعل موجودة ولكن حذفناها من ابب توايل األمثال فقط، لذلك تقول: "تبلون " 

 وعالمة رفعه النون -الحظ مرفوع يعين ُمعرب-فعٌل مضارع مرفوع وعالمة رفعه 
اليت حذفناها لتوايل األمثال، والواو أي واو اجلماعة، ضمرٌي متصل مبينٌّ على 
السكون يف األصل، حركناها اللتقاء الساكنني فقط، يف حمل رفع الفاعل طبًعا، 

 ونون التوكيد ال حمل هلا من اإلعراب. 

لكن تذكر يف اإلعراابت مىت حُنرك هذه، وال حنرك األخرى يف التقاء 
لذي نستطيع أن حنركه، الذي احنرك هذه وال حنرك الثانية، حنرك  الساكنني،

تستطيع أن حتركه حركه، كذلك مىت حنذف يف توايل األمثال، أو يف التقاء الساكنني 
 كذلك يف بعض األحيان حتذف وال حترك؟ إذا استطعت أن تبقي داللًة. 

؛ أصل الكلمة: وال يصدُّنَّكمثال ذلك، املثال الذي سأذكره بعد قليل 
يصدون، فعل من األفعال اخلمسة، "يصدان، تصدان، يصدون، تصدون، 
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ك" تصدين" أضفنا نون التوكيد الثقيلة الشديدة على الفعل، صارت "يصدونن  
 هذا األصل أليس كذلك؟ نعم. 

هية "وال" جتزم الفعل املضارع، عالمة حذف الفعل املضارع من اعندان ال الن
ك" لكن هذه الواو ف النون، حذفنا النون صارت "يصدون  األفعال اخلمسة حذ

واو اجلماعة ساكنة، ونون التوكيد ساكنة، األوىل لذلك استطعنا أن حنذف واو 
 الضمة.  وهي اجلماعة؛ ألننا نستطيع أن نبقي هلا داللة

؛ يصدُّ يصدُّ.. وبقيت نون التوكيد والكاف، وال يصدُّن  ومن هنا جاءت 
 سنعرب. 

ناهية، جتزم الفعل املضارع، الفعل املضارع يصدوننك، أو يصدنك، ال: ال ال
الفعل املضارع جمزوم وعالمة جزمه حذف النون، نون الفعل املضارع، هذه النون 
الباقية يصدنك، هذه نون التوكيد، والفاعل: واو اجلماعة احملذوفة، والدليل على 

: ال حمل هلا من اإلعراب، وجود الواو احملذوفة: الضمة، يصدُّنك، ونون التوكيد
والكاف: ضمري متصل مبين على الفتح يف حمل نصب مفعول به؛ أظن هذا األمر 

 واضح إن شاء هللا تعاىل.

؛ هذا املثال سأتركه لك، لتعربه لوحدك، وإذا أشكل فإما تراِينَّ بقي املثال: 
يف أن تعرف أن الفعل املضارع عليك عليك أمر فيه اسألين عنه، لكن عموًما 

أصله معرب، إال إذا اتصل به النون نون النسوة فإنه يُبىن على السكون، أو 
اتصلت به نون التوكيد املباشرة له من غري فاصل، فإن الفعل املضارع يُبىن على 
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الفتح، أما إذا كان بني فعل املضارع ونون التوكيد فاصٌل سواًء أكان لفظًا ملفوظًا 
أو تبلون.. كلها موجودة األلف والواو، أو كان  به مثل: وال تتبعان، أو تتبعان،
 الفاصل مقدرًا مثل يصدُّنك. 

ملاذا قلنا مقدر ابملناسبة نسيت أن أذكر هذا، ملاذا قلنا: مقدرًا يف "يصدُّن ك"؟ 
ألننا حذفنا الواو؛ لكن  الواو مقدرة موجودة يف الفعل، إمنا مل نلفظها فهي مقدرة 

قوله: لفظًا أو تقديرًا، إذا ُوجد الفاصل بني الفعل  على أهنا موجودة، هذا معىن
املضارع ونون التوكيد لفظًا أو تقديرًا فإن الفعل املضارع يعود إىل أصله أو يبقى 
على أصله معراًب وهذا فقط مىت؟ يف األفعال اخلمسة، أو إذا كان الفعل املضارع 

 . صاًل، مثل: يقوم زيدٌ يكون معراًب يف احلاالت الطبيعية ال يوجد نون التوكيد أ

 يقوم: فعل مضارع مرفوع ابلضمة. 

 زيٌد: فاعل. 

نتوقف عند هذا القدر، نسأل هللا تعاىل أن تكونوا قد استفدمت من هذا 
الدرس، سبحانك اللهم وحبمدك، نشهد أن ال إله إال أنت، نستغفرك ونتوب 

 إليك، والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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 الرحيم بسم هللا الرمحن 

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد  وعلى آله وصحبه 
هذا اجمللس اخلامس من جمالس شرح "قطر  -ابرك هللا فيكم-أمجعني، أيها اإلخوة 

عليه -الندى وبل الصدى" أليب حممد عبد هللا مجال الدين بن هشام األنصاري 
 . -رمحة هللا

تكل منا يف الدرس املاضي عن ابب األفعال، وبقي القسم الثالث من أقسام 
 الكالم أو أقسام الكلمة وهو احلرف، قال املؤلف رمحه هللا: 

وأما اِلرُف: فيعرف أبن ال يقبل شيًئا من عالمات االسم والفعل، حنو: "
"، بل "ما املصدريُة وملا الرابطُة" يف وإذ ما"هل وبل". وليس منه "مهما 

 األصح". 

احلرف كِلمة دل ت على معىن يف غريها، عالمتها عدمية، أي: ال تقبل عالمة، 
وليس منه قال رمحه هللا: ) حنو: "هل وبل"(ال عالمة االسم وال عالمة الفعل، )

 إذليس من ابب احلرف "( وإذ ماأي: ليس من ابب احلرف "مهما"، ) "مهما(
هذه األربعة اليت ذكرها املؤلِ ف  (بل "ما املصدريُة وملا الرابطُة" يف األصح"" )ما

 ، وما املصدرية، ومل ا الرابطة". وإذ مافيها خالٌف معروٌف عند النحويني: "مهما، 

أم ا "مهما" فاجلمهور على أهنا اسم، وهذا ما ذهب إليه املؤلف، وذهب 
ذهبا إىل أن   -ٌب إىل السهيلي وابن يسعونوهذا الكالم منسو -بعض النحويني 

"مهما" حرٌف واستدلوا أبشياء، واستدل اجلمهور أبشياء، أمهها حقيقةً قوله تعاىل: 
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ُتعلِ ق ال يتعلق [132]األعراف:﴿ماْهماا َتاْتِناا ِبِه ِمْن آياة ﴾
؛ "بِه" هذه متعلِ ق، وامل

، علًما أبن  "به" متعلقة بـ "مهما" فلو كان ت "مهما" حرفًا ملا تعل ق هبا اجلار حبرف 
؛ بِه هذه متعلقة؛ فهذا دليٌل قوٌي على أن  "مهما" ﴿ماْهماا َتاْتِناا بِِه﴾واجملرور "بِه" 

اسٌم وليس حرفًا، ورد  اجلمهور على من ذهب إىل حرفية مهما، وجاوبوا على 
 استدالالهتم.

إذ ما"، "إذ ما" كذلك أم ا "ما املصدرية" قبل أن نتكلم عن "ما" عندان "
ذهب سيبويه إىل أهنا حرف مبنزلة "إن" الشرطية، فإذا قلت "إذ ما تقم أقم" أي: 
كأنك تقول: "إن تقم أقم"، وذهب املربد وابن السر اج والفارسي، إىل أن  "إذ ما" 
ظرف زمان، أي: "مهما تقم أقم"، واحتجوا كذلك أبشياء؛ ولكن ذهب املؤلف 

 أصلها جاءت امسًا فال تتغري بعد دخول "إذ" وهذه سنتكلم إىل أن "إذ ما" يف
عنها إن شاء هللا تعاىل يف ابب اجلوازم، جوازم الفعل املضارع؛ فهذه من اجلوازم 

 تستخدم يف الشعر خاصة. 

على كل حال، ُهنا مسألة ُمهمة، يعين كطالب علم قد ال حتتاج كثريًا إىل 
هذه اإلشكاالت، أو هذه اخلالفات، فلو رج حت شيًئا من هذه األشياء، طاملا 
أنك لست متخصص حنو ، فلو رج حت أحد هذه األشياء ومشيت عليه، لن 

 هللا تعاىل أعلم. وخيتلف األمر كثريًا عليك، 

"ما املصدرية، ومل ا الرابطة"؛ "ما املصدرية" حرف، وهذا هو يبقى عندان 
مع الفعل فُتعطي مصدرًا؛ كما قال  كالصحيح إن شاء هللا تعاىل، وهي اليت ُتسب
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؛ أي: ودُّوا عنتكم، ما عنتم: ما [118]آل عمران:﴿وادُّوا ماا عاِنتُّْم﴾تعاىل: 
اعل، واملصدر املؤول ، كأنك تقول: أن، عنتم: فعل ماض  وفيه الفحرف مصدري

من ما وعنتم مبعىن عنتكم، أي ودوا عنتكم؛ فهذه حرٌف، وهذا ما ذهب إليه 
سيبويه، وهو الصحيح إن شاء هللا تعاىل، وذهب األخفش وابن السراج، إىل أهنا 
 اسم مبنزلة الذي، أي: كأهنا اسٌم موصول، واألقرب حقيقًة أن تكون مصدرية. 

 "، مل ا.. هذه هلا ثالث صور: يبقى عندان "مل ا الرابطة

 ونفي  وقلب، مل ا.. كذلك 
إما أن تكون انفية: مبنزلة مل النافية حرف جزم 

 حرف جزم  ونفي  وقلب، هذه الصورة األوىل. 

 .  الصورة الثانية: أن تكون إجيابية مبعىن إال 

 والصورة الثالثة: أن تكون رابطة لوجود شيء  بوجود غريه. 

ة األوىل: وهي مل ا عندما تكون انفية مبنزلة "مل" كقوله تعاىل: ابلنسبة للصور 
؛ ملا: حرف نفي  وقلب  وجزم، ال حمل [23]عبس:﴿كاالَّ لامَّا ي اْقِض ماا أاماراُه﴾

له من اإلعراب، يقِض: فعل مضارع جمزوم بـ مل ا وعالمة جزمه حذف حرف العلة، 
يره: هو، ما أمرَه، ما: حرف دلت حركة الكسر عليِه، والفاعل ضمري مسترت تقد

، وفاعل مسترت، واهلاء مفعول  مصدري  ال حمل له من اإلعراب، أمره: فعل ماض 
به، ضمري متصل يف حمل نصب مفعول به، واملصدر املؤول من ما وأمره أي: ملا 

 ره. يقِض أمْ 
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يت مل الشاهد: مل ا هذه مبنزلة "مل" لكن هنالك فوارق طبًعا بني مل ا ومل؛ مثاًل: أت
مبعىن النفي املطلق، تقول: مل حيضر حممٌد، مل حيضر نفيت حضور حممد وانتهينا، 

نفيت  نعملو قلت: مل ا حيضر حممٌد، ُهنا نفيت حضوره مع إمكانية حضوره، 
 ، مل ا أييت، ولكنه سيأيت، واضح؟ هذه الفرق بني مل ومل ا. هتنتظر حضور قد ولكن 

ينتهي الكالم بـ مل يف الشعر، لكن ينتهي  كذلك من فروقات مل ومل ا، ال
الكالم بـ مل ا يف الشعر خاصة، يعين مُيكن وقد وجد يف الشعر هناية بيت شعر  بـ 
مل ا، لكن ال تستطيع أن تنهي هناية بيت شعري بـ مل، وهنالك فوارق أخرى ذكرها 

عليها، هذه  العلماء، على كل حال هذه النافية مل ا مبنزلة النافية، ليس الكالم
 تفاق حبرف.اب

الصورة الثانية لـ مل ا وهي اإلجيابية، األوىل مل ا النفيية أو املنفية أو النافية، 
، كقولك: عزمت عليك ملا فعلت كذا،  والصورة الثانية: اإلجيابية اليت مبنزلة إال 

، وهذه كذلك حرٌف ابتفاق.   أي: إال  فعلت كذا، مبنزلة إال 

ية يف الصورة الثالثة، وهي مل ا عندما تكون رابطة لوجود شيء الصورة اخلالف
بوجود غريه، تقول: "مل ا جاءين أكرمته" فهنالك من ذهب إىل أهنا ظرف، وهنالك 

ولكن الذي ذهب إىل أهنا ظرف كالمه ضعيف رد  ،إىل أهنا حرف ذهبمن 
 أعلم.  عليه العلماء يف أشياء قد يطول األمر يف ذكرها اآلن وهللا تعاىل
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على كل حال املسألة فيها خالف، ولكن وجودها ظرف ال ينفع؛ ألنك 
تستطيع أن تقول: مل ا جاءين أمس أكرمته اليوم، فكيف تدخل ظرف على هذا 
 الظرف، ففيه مشكلة؛ لذلك على كل حال، مل ا هذه الرابطة أتيت على أهنا حرف. 

ا حرٌف؛ إمنا اتفقوا يف من ابب التسهيل: مل ا على مجيع حاالهتو ابختصار 
الصورة األوىل والثانية سواًء كانت انفية أو كانت إجيابية، واختلفوا يف مل ا اليت 

 ُتسم ى بـ مل ا الرابطة. 

وَجيع اِلروف ابملناسبة: احلروف دائًما مبنية، لذلك قال املؤلف رمحه هللا: "
مبنية ال حتتاج إىل إعراب، حنن ملاذا حنتاج يف الكلمات أن تكون معربة؟  مبنية "

لتميزها عن غريها يف أشياء، لكن احلرف مييزه معناه، مثاًل عندان "ِمن" حرف 
جر، قد تكون زائدة حسب معناها يف اجلُملة، قد أتيت تفيد التبعيض "أعطين من 

بتداء "ذهبت من بغداد إىل عدن مثاًل" ما أعطاك هللا"، قد أتيت تفيد البداية أو اال
 فاملعىن لوحده يكفي يف متييز احلرف؛ لذلك جاءت كلها مبنية. 

يف بداية الكتاب ذكر املؤلِ ف  والكالم: لفظ مفيد(قال املؤلف رمحه هللا: )
تعريف الكِلمة وقال: الكلمة قوٌل ُمفرد، مث اآلن انتقل إىل تعريف الكالم، الذي 

إشارًة عند النحويني؛ بل هو لفٌظ؛ لذلك قال: الكالم لفٌظ مفيد، ليس كتابًة وال 
واللفُظ: صوٌت اشتمل على حروف، سواءً دل  على معىن "كزيد" أو مل يدل على 
معىن كـ ديز، ومفيد: أي: ال حتتاج إىل مساع املزيد حىت تستفيد منه، أعطيك 

قول مثاًل: "حممٌد الكتاب" العبارة من خالهلا، أ مكالًما مفيًدا لك، تكتفي به وتفه
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تقول: هذا كالٌم ليس مفيًدا، حممٌد الكتاب، يعين حيسن بك أن تسألين: ماذا 
تقصد؟ رتِ ب الكالم، ُهنالك شيٌء انقص، لكن أقول لك مثاًل: حممٌد أحضر 

الكالم صار مفيًدا؟ بلى؛ هذا هو الكالم الذي يريده قد الكتاب، أليس 
 صوت، ومفيًدا حيسن السكوت عنده. النحويون؛ أْن يكون لفظًا ب

وأقل ائتالفه من امسنِي ك  "زيد  قائم "، أو فعل واسم قال املؤلف رمحه هللا: )
أقل ائتالف الكالم من امسني أو من فعل  واسم، هذا أقله لكن قد  ك  "قاما زيد "(

يتكو ن الكالم املفيد من أكثر من ذلك، عد ها ابن هشام يف ست صور، يتأل ف 
 منها الكالم. 

أم ا ائتالفه من امسني "زيٌد قائٌم" زيٌد اسم، قائٌم اسم، زيٌد مبتدأ وقائٌم خرب، 
، زيٌد: فاعل وهو اسم،  وأم ا ائتالفه من فعل  واسم كـ "قام زيٌد" قام: فعل ماض 
هذا فعٌل وذاك اسم، وهذا أقل ائتالف الكالم، ولو نقرأ الصور الست اليت ذكرها 

لكان جيًدا إن شاء هللا تعاىل، ففي هذا الذي فص ل رحه على القطر يف شاملؤلف 
 نقرأه على ُعجالة. لذا فيه املؤلف فائدة حقيقًة 

ُصور َتليف الكالم ست: وذلك ألنه يتألَّف من قال املؤلف رمحه هللا: )
أو من  -ثالثة-أو من َجلتني  -اثنان-أو من فعل  واسم  -واحد-امسني 

أو من فعل  وأربعة  -مخسة-أو من فعل  وثالثة أمساء  -عةأرب-فعل  وامسني 
 . -ستة-أمساء 

 أمَّا ائتالفه من امسني فله أربع صور: 
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 إحداها: أن يكوًن مبتدًأ وخربا "زيد  قائم ". 

 الثانية: أن يكوًن مبتدًأ وفاعاًل سدَّ مسد اخلرب. 

تممة، ال بد أن أقائم.. اسم فاعل تذكرون أخذانه ابملحنو: )أقائم  الزيدان( 
يكون قبله نفٌي أو استفهام، مث اسم فاعل، بعده أييت فاعٌل سد مسد اخلرب، 
تقول: قائٌم هذه مبتدأ، وهذا اسم الفاعل حيتاج إىل ماذا تذكرون؟ اسم الفاعل 

 حيتاج إىل فاعل، أين اخلرب يف اجلملة؟ هذا الفاعل سد مسد اخلرب، خبالف 

مبتدًأ وًنئًبا عن فاعل سد مسد اخلرب، وهذا الصورة الثالثة: أن يكوًن 
مهزة االستفهام، مضروٌب: اسٌم مفعول حيتاج  اسم املفعول "أمضروب  الزيدان"(

إىل ماذا اسم املفعول؟ إىل انئب فاعل، اسم الفاعل حيتاج إىل فاعل، اسم املفعول 
إىل ماذا؟  حيتاج إىل انئب فاعل، أمضروب أو أضارٌب كالمها مبتدأ، واملبتدأ حيتاج

إىل خرب، أين اخلرب؟ ال يوجد، سد  مسده الفاعل يف "أقائٌم الزيدان" وسد مسده 
انئب الفاعل يف "أمضروٌب الزيدان"؛ لذلك تقول: الزيدان يف "أمضروٌب الزيدان"، 
الزيدان: انئب فاعل السم املفعول، وقد سد مسد اخلرب للمبتدأ، هذه الصورة 

 الثالثة. 

اسم وًن اسم فعل  وفاعله؛ مثل "هيهات العقيق"( طبًعا )الرابعة: أن يك
الفاعل أخذان اسم الفاعل، قد أييت اسم فاعل يدل على املاضي، أو اسم فاعل 
يدل على األمر، ملاذا ال يُقال: فاعل ويُقال: اسم فعل املاضي واسم فعل األمر؟ 

؟ ألنه ال يقبل اتء ال تأنيث، طيب ملاذا اسم فعل املاضي ملاذا ال يُقال: أنه ماض 
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؟ ألنه يدل على املاضي، واسم فعل األمر ملاذا ال يُقال: فعل  قيل: أنه فعل ماض 
أمر؟ ألنه ال يقبل ايء املخاطبة مثل: صه، طيب ملاذا قيل: اسم فعل أمر ؟ ألنه 
دل على الطلب، ألن فعل األمر يدل على الطلب؛ من ُهنا التشابه، ومن هناك 

فعل املاضي يتشابه مع الفعل املاضي من وجه وخيتلف معه االختالف، إًذا اسم ال
من وجه  آخر، يتشابه معه من أنه يدل على املاضي، وخيتلف معه أبنه ال يقبل 

 اتء التأنيث. 

اسم فعل األمر يتشابه مع فعل األمر من وجه، وخيتلف معه من وجه  آخر، 
من أنه ال يقبل ايء يتشابه مع فعل األمر من أنه يدل على الطلب، وخيتلف معه 

 املخاطبة. 

 هذه الصور األربعة يف ائتالف الكالم من امسني. 

 مبتدأ وخرب.  -1

 مبتدأ وفاعل سد مسد اخلرب.  -2

 مبتدأ وانئب فاعل سد مسد اخلرب.  -3

 واسم فعل وفاعله.  -4

، العقيق:  وهذا واضح، تقول مثاًل: هيهات العقيق، هيهات: اسم فعل ماض 
هذه الصورة األوىل أو الشكل األول، أو الصورة األوىل اليت يتألف فاعل مرفوع، 

 منها الكالم من امسني. 
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اثنًيا: وأمَّا ائتالفه من فعل  واسم؛ فله صوراتن: إحدامها: أن يكون قال: )
 ( قام: فعٌل، زيد: فاعل، فعٌل وفاعل، فعٌل واسم. االسم فاعاًل؛ حنو: "قام زيد "

( ُضرب: سم ًنئًبا عن الفاعل، حنو: "ُضرب زيد "والثانية: أن يكون اال)
 فعٌل مبين  للمجهول، لغري املعلوم، زيٌد انئٌب عن الفاعل.

اثلثًا: وأمَّا ائتالفه من اجلملتني فله صوراتن أيًضا: إحدامها: َُجلة الشرط )
واجلزاء؛ حنو: "إن قام زيد  قمُت"، والثانية: "َُجلتا القسم وجوابه" حنو: "أحلف 

 (. ابهلل لزيد  قائم "

نعرب؟ ما رأيكم تعالوا نُعرب.. أحلُف: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه 
الضمة، والفاعل: ضمري مسترت تقديره: أان، ابهلل: هذا الباء حرف جر متعلق بـ 

بسبب حرف اجلر، الالم يف لزيٌد واقعة يف  جرأحلف، ولفظ اجلاللة هللا يف حمل 
حلف ابهلل" هذه مُجلة القسم األوىل، وهلا جواب لزيٌد جواب القسم الحظ ُهنا "أ

قائٌم جواب القسم؛ لذلك يُقال: الالم هذه واقعة يف جواب قسم، زيٌد: مبتدأ، 
 وقائٌم: خرب. 

( كان: فعل وأمَّا ائتالفه من فعل  وامسني؛ فنحو: "كان زيد  قائًما"قال: )
 ا: خرب كان منصوب. ماض  انقص من أخوات كان، زيٌد اسم كان مرفوع، قائمً 
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خامًسا: وأمَّا ائتالفه من فعل وثالثة أمساء، فنحو: "علمُت زيًدا قال: )
( هذه ظننت وأخواهتا، علمُت: فعل ماض  وفاعل، زيًدا: مفعول عمرًوا  فاضاًل"

، فاضاًل: مفعول به اثلث.   به أول، عمرًوا: مفعول به اثن 

فنحو: "أعلمُت زيًدا عمرًوا وأما ائتالفه من فعل  وأربعة أمساء قال: )
آخر، أعلمُت فعٌل  ( أضفت اهلمزة، مهزة التعدية فضافت يل مفعوالً فاضاًل"

، فاضاًل: مفعول به اثلث،  وفاعل، زيًدا: مفعول به أول، عمرًوا: مفعول به اثن 
 .هذه صور أتليف الكالم الستة، وهذا واضح ومجيل ومفيد إن شاء هللا تعاىل

 

ا القدر، وهبذا نكون قد انتهينا من األفعال واألمساء طيب نتوقف عند هذ
 واحلروف، وكذلك الكالم وأقسام الكالم. 

سبحانك اللهم وحبمدك، نشهد أن ال إله إال أنت، نستغفرك ونتوب إليك، 
لسالم عليكم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني، وا

 ورمحة هللا وبركاته.
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 محن الرحيم بسم هللا الر 

احلمد هلل رب العاملني والصـــالة والســـالم على نبينا حممد وعلى آله وصـــحبه 
 أمجعني.

 أما بعد:

من جمالس شــــــــــرح "قطر الندى وبل  )اجمللس الس        ادس(فهذا أيها اإلخوة 
 .-رمحه هللا تعاىل–الصدى" البن هشام األنصاري 

 اِلعراب()أنواع األعراب وعالمات اليوم نتكلم عن فصل جديد وهو: 

 ]فصٌل[:  -رمحه هللا–قال املؤلف 

ِم وِفْعل  حناُْو زاْيد  ي اُقوُم، وِإنَّ  ب  يف اس      ْ )أانْ وااُع اِِلْعرااِب أاْرب اعاة : رْفع  وناص      ْ
ْ ي اُقْم، فارُيْفاُع بضامَّة   زاْيداً لاْن ي اُقوما، وجارٌّ يف اْسم  حْنُو ِبزاْيد ، وجاْزم  يف ِفْعل  حناُْو َلا

 .ُب ِبفاْتحاة  وجُيارُّ ِبكاْسراة  وجُيْزاُم حبااْذِف حاراكاة(ويُ ْنصا 

عرفنا أن اإلعراب هو تغيري أحوال أواخر الكلم؛ الختالف العوامل الداخلة 
عليهــا، لفظــًا أو تقــديرًا يــدخــل عــامــل معني فيغري من حــال آخر الكلمــة، هــذا 

، )قام زيد (التغيري قد يكون ظاهرًا كقولك  زيُد: فاعٌل مرفوع، ؛ قام: فعل ماض 
 )رأي  ُت زي  ًدا(قيــام عمــل يف زيــد الرفع على أنــه الفــاعــل قــام زيــٌد، الالفعــل فعــل 

املفعول به النصــــــب، مررُت بزيد ، مررُت  يفاجلملة الفعلية من فعل  وفاعل، عمل 
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خر آر هذا عمل يف االســــــــــــم اجلر، ونالحظ أن هذه التغريات يف حالة حرف اجل
 .الكلمة هي تغرياٌت ظاهرة

خبالف قولــك جــاء الفىت، ورأيــت الفىت، ومررت ابلفىت، تالحظوا أن التغري 
؛ لــذلــك التغري يف اإلعراب قــد يكون اال يظهر يتعــذر ظهور التغري فنقــدره تقــدير 

 تغريًا ظاهرًا وقد يكون مقدرًا.

كذلك عرفنا أن أنواع اإلعراب أربعة، ثالثة لالســــــــم وثالثة للفعل، يشــــــــرتك 
يئني وخيتلفان يف شـــيء، الرفع والنصـــب واجلزم لألمساء، كما االســـم والفعل يف شـــ

ذكر صــــاحب اآلجرومية رفٌع، ونصــــٌب وجزٌم، فلألمساء من ذلك الرفع والنصــــب 
واخلفض وال جزم فيها، ولألفعال من ذلك، الرفع والنصـــــــــــــــب واجلزُم وال خفض 

إن  فيها، فاألمساء ختفض وال جتزم، واألفعال جتزم وال ختفض، وهذا كله واضـــــــــــــح
 شاء هللا.

ومن خالل الذي درســـــناه يف الكتب املاضـــــية من كتاب اآلجرومية واملتممة 
كذلك عرفنا أن التغري أو العالمات اليت تكون خاصًة يف الرفع أو يف النصب أو 
يف اخلفض أو يف اجلزم قــد تكون عالمــات أصــــــــــــــليــة وقــد تكون عالمــات فرعيــة 

)حناُْو زاْيد  ي اُقوُم، وِإنَّ قال:  -رمحه هللا–تنوب عن األصــــــــــــلية، لذلك قال املؤلف 
ْ ي اُقْم، فارُيْفاُع بضامَّة   زاْيداً لاْن ي اُقوما، وجارٌّ يف اْسم  حْنُو ِبزاْيد ، وجاْزم  يف ِفْعل  حناُْو َلا

 . ويُ ْنصاُب ِبفاْتحاة  وجُيارُّ ِبكاْسراة  وجُيْزاُم حبااْذِف حاراكاة(
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رفع ابلضـــــــــــــمة، والنصـــــــــــــب ابلفتحة، واجلر هذه األربعة اليت ذكرها املؤلف ال
ابلكســــــرة، واجلزم حبذف احلركة اليت تعرف ابلســــــكون هذه أربع عالمات أصــــــلية 
ولكل عالمة منها عالمات فرعية، والعالمات الفرعية ســـــبع عالمات، العالمات 
الفرعية ســـــــبع عالمات مخســـــــة ختص االســـــــم وعالمتان ختص الفعل، لذلك قال 

القطر: وهلذه األنواع األربعة عالمات تدل عليها  صــــاحب القطر يف شــــرحه على
وأنواع اإلعراب أربعة: الرفع والنصب واجلر واجلزم. وهي ابلنسبة لألمساء واألفعال 

 ثالثة أقسام:

، وهو الرفع والنصـــــب حنو: إن  (2)قســـــم تشـــــرتك فيه األمساء واألفعال -1
 املؤمَن لن خيوَن، العاقُل يطيُع أم ُه.

 األمساء وهو اجلر حنو: نظرت إىل الكعبة.قسم ختتص به -2

 قسم ختتص به األفعال. وهو اجلزم حنو: مل حيضر أحد.-3

 . )فارُيْفاُع بضامَّة  ويُ ْنصاُب ِبفاْتحاة  وجُيارُّ ِبكاْسراة  وجُيْزاُم حباْذِف حاراكاة(وقوله: 

 أي: أن هذه األنواع األربعة لإلعراب هلا عالمات تدل عليها وهي ضرابن:

 عالمات أصلية.-1

 عالمة فرعية.-2

 -فذكر هنا العالمات األصلية وهي أربعة: 

 الضمة للرفع.-1
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 الفتحة للنصب.-2

 الكسرة للجر.-3

 حذف احلركة للجزم.-4

قال والعالمات الفروع منحصــرة يف ســبعة أبواب مخســة يف األمساء واثنان يف 
ا األمساء الســتة يف هذا األفعال، مخســة يف األمساء يريد بذلك األمساء اخلمســة ومه

 الكتاب ألنه يعترب أن هناك امسًا سادًسا: 

 املثىن (2 (1
 مجع املذكر السامل (3 (2
 مجع املؤنث السامل (4 (3
 املمنوع من الصرف  (5 (4

 هذه كلها خاصة ابالسم مخسة.

 كذلك األمثلة اخلمسة (6 (5
 والفعل املضارع املعتل األخر  (7 (6
 وهذه ختص ماذا؟ ختص األفعال. 

تَّةا(: -رمحه هللا–قال املؤلف  ؛ أي بدأ اآلن يتكلم عن )إال األمسااءا الس          ِ 
قبل قليل يف املنت فقط كان يذكر أنواع األعراب أربعة رفع ونصــــــــــــب إىل  ،الفروع

راة  وجُيْزاُم حبااْذِف حاراكاة(أخره، قال:  ُب ِبفاْتحاة  وجُيارُّ ِبكاس   ْ مَّة  ويُ ْنص   ا  )فارُيْفاُع بض   ا
؛ يبدأ اآلن ابلعالمات الفروع واحدة تلو األخرى، قال: )إال(قال:  هذه األصول
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، فرُتْفاُع  ال  ُنوُه وُفوُه وُذو ما ا وها تة وِهيا أابُوُه وأاُخوُه ومحاُوها )إال األمساء الس          
 َكَغد (.  اِبْلوااِو وتُ ْنصاُب اِبألِلِف وُُتارُّ اِبْليااِء، واألافاصاُح اْسِتْعمااُل )هان (

حظ أن االســـــــم اجلديد الزائد عن األمساء أو فوق األمساء اخلمســـــــة أواًل: يال
يف إعرابه هل هو اتبٌع  ، واختلفواما يستقبح ذكره من الكالم ومعناه )هنوُه(هو: 

ا، أم أنه له إعراٌب أخر فيه خالف على كل  لألمساء اخلمســـة فصـــار امسًا ســـادســـً
 حال سنمشي على طريقة املؤلف.

ر أهنا ترفع ابلواو نيابة عن الضــــمة وتنصــــب ابأللف بدأ ابألمساء الســــتة فذك
نيابة عن الفتحة وجتر أو ختفض ابلياء نيابة عن الكســــــرة، وجتزم مباذا؟ األمساء ال 

 جزم فيها حىت ال ننسى.

أبو الحظ مرفوعة  )جاء أبو خالد(؛ )وِهيا أابُوُه(: -رمحه هللا–قال املؤلف 
أاب: منصــــــــــــــوب مفعول به  يت أاب خالد()رأفاعل مرفوع مباذا؟ ابلواو، جاء أبو، 

أيب: جمرورة ابلياء هذه العالمات أو هذه  )مررت أبِب خالد(منصـــــــوب ابأللف، 
 عراابهتا.إ

ولكن ذكران يف الكتب املاضــــــــــــــية كذلك أننا نعرب هذه األمساء رفًعا ابلواو 
 بعد حتقيق شروط:ونصًبا ابأللف وجرًا ابلياء 
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ء مفردة أي ليســـــت مجًعا وال مثىن أن : أن تكون هذه األمساالش    رط األول
تكون مفردة أبو مجعها آابء أو آبون، واملثىن منها أبوان فالبد حىت تعرهبا إعراب 

 األمساء اخلمسة أو الستة ال بد أن تكون مفردة، أبو مفرد.

، أخو مكرب : أن تكون مكربة أبو هذا مكرب املصـــــغر منه ُأيَب  الش    رط الثاين
 .املصغر منه ُأخي  

)جاء أخو  )جاء أبو فالن(: أن تكون مضــــــــــــــافة تقول: الش          رط الثالث
 كلها مضاف ومضاف إليه هذا الشرط الثالث.  )جاء ذو مال( فالن(

الشرط الرابع: أن تكون مضافة إىل غري ايء املتكلم، إًذا ليس فقط أن تكون 
اء )جمضــافة بل تكون مضــافة إىل غري ايء املتكلم ال تقول جاء أيب تعالوا نعرب 

جاء: فعل ماض  مبين على الفتح، أيب: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضــــــــــــــمة  أِب(
اشـتغال احملل حبركة املناسـبة الياء هذه  منع من ظهورهااملقدرة على ما قبل اآلخر 

ــــد إذا أردت أن تعرب  ايء املتكلم أجربت املرفوع على أن ينجر ابللفظ، فال ب
 أن يكون مضافًا إىل غري ايء املتكلم. االسم أبو هذا أو أخو من األمساء الستة

 أن تكون مفردة. إًذا الشرط األول:

 أن تكون مكربة. الشرط الثاين:

 أن تكون مضافة إىل غري ايء املتكلم. الشرط الثالث:
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مبعىن الفم أن يكون خـاليًـا من امليم، ال فض  ب)فو(وشــــــــــــــرٌط آخر خيتص 
مساء الســــــــــتة البد أن تتكلم فوك هي مبعىن ال فض فمك، فحىت تعرهبا إعراب األ

من امليم ال تقول ال فض فمك، فمك ابلضم لكن ال فض فوك، فوك:  خاليةهبا 
تة وهو مضـــــــــــــــاف  انئب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه من األمساء الســــــــــــــ

 والكاف ضمرٌي متصٌل مبيٌن على الفتح يف حمل جر ابإلضافة.

()جأن تكون مبعىن صاحب،  ب)ذو(وشرٌط آخر خيتص  أي  اء ذو مال 
صاحب مال  هنالك ذو أتيت مبعىن الذي يف لغة طيء الطائيون يقولون أو 

ويقولون ذو عندهم هذا اللفظ كما يف بيت شعر سنأخذه لعلنا  (الذي)يلفظون 
 :إن شاء هللا تعاىل يف األمساء املوصولة

 ...هذا بئر أِب وبئر جدي 

 ذو حفرت وذو طويت وبئري     

حفرتــه والــذي طويتــه، هــذه يف لغــة الطــائيني يف لغــة طيء أي بئري الــذي 
 أن تكون ذو مبعىن صاحب حىت خنرج ذو املوصولة. والذلك قال

هذه شروطها، ابلنسبة حلموها عندما قال املؤلف أبوه ابلتذكري وأخوه كذلك مث 
قال محوها، هنوه ابلتذكري، فوه ابلتذكري، ذو مال  ابلتذكري إال محوها ابلتأنيث 

 ؟ذا؟ عند املؤلف احلمو أقارب الزوج وهل احلمو أقارب الزوج حًقا ملا
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خالف يف اللغة منهم من يقول هي خاصــــــــة أبقارب الزوج ومنهم من يقول 
بــل يــدخــل فيهــا أقــارب الزوج للزوجــة، أقــارب الزوج ابلنســــــــــــــبــة للزوجــة أمحــاء، 

ز أن والعكس أقـارب الزوجـة ابلنســــــــــــــبــة للزوج أمحـاء، فيجوز أن تقول محوُه وجيو 
 تقول محوها، محوها أي أقارب زوجها، محوه أي أقارب زوجته.

إمنــا املؤلف أراد االســــــــــــــتعمــال األشــــــــــــــهر محوهــا أقــارب الزوج ويف احلــديــث 
اِلاْمُو »صــلى هللا عليه وســلم من احلمو فماذا قال؟ قال: –الصــحيح حذر النيب 

ث فتنــة بــل أي أقــارب الزوج إذا دخلوا على الزوجــة من غري حمرم حيــد «املاْوتُ 
حىت مع احملرم ال جيوز أن جتالس أو أن جتلس قريبك مع زوجتك، ألنه قد حيدث 
خمالفات كما هو معروٌف وحصــــــــــــلت مشــــــــــــاكل وفنت كبرية جًدا جًدا جراء هذا 

 األمر.

ِتْعمااُل )هان (: -رمحه هللا–قال املؤلف  ُح اس      ْ َكَغد (؛ اهلُن اســــــــٌم   )واألافاص      ا
ول هذا هُن زيد  أي فرس زيد  وقيل كناية عن ما يكىن به عن أمساء األجناس تق

يســــتقبح ذكره وهذا قوله يف الشــــرح عند أحد الشــــراح يقول قيل، الذي أعرفه أن 
هذا هو املعىن األشــــهر حقيقًة وإن كان املؤلف ذهب إىل أن اهلُن هو اســــم يكىن 

 به عن أمساء األجناس كناية عن الفرس تقول له هُن زيد، من ابب الكناية.

تذكر أشـــــــــــــياء أخرى تكين هبا هذا اللفظ هبِن كذا، ولكن جاء يف حديث و 
ماْن ت اعازَّى ِبعازااِء »صححه الشيخ األلباين:  -رمحه هللا تعاىل–أخرجه اإلمام أمحد 

 فهذا مذكور. «اجلْااِهِليَِّة ، فاأاْعُضوُه ُِبِنِ  أابِيِه، واال ُتكانُّوا
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عده املؤلف وهو من مدرســـــــة  على كل حال هذا اللفظ من األمساء الســــــــتة
البصـــــــــــريني، بينما الكوفيون ال يعتربونه من األمساء الســـــــــــتة لذلك يقولون األمساء 
اخلمســـــــة وهذا اهلنو إذا اســـــــتعمل جمرًدا عن اإلضـــــــافة من غري إضـــــــافة فهو اســـــــم 

ف ع ل، حرفان هاء ونون ألنه أصــــــــــــــله هنو  )الم الفعل(منقوص حمذوف الم 
ات، لذلك يقال هذا هٌن، رأيت هًنا، ومررت هبن ، على وزن فعٌل فيعرب ابحلرك

 إذا أخذانه على أنه كناية عن أمساء األجناس.

أما إذا أضــــــــــــيف فهنا أنخذه على األمساء الســــــــــــتة وهنالك من أيخذه على 
األمساء الستة رفًعا ابلواو، ونصًبا ابأللف، وجرًا ابلياء، هنوك وهناك وهنيك، وإن 

يف األمساء اخلمســـــــة أو األمساء الســـــــتة اخلاصـــــــة  كان هناك لغة من لغات العرب
هناك لغة املد، ستقول جاء أابك، ورأيت أابك، ومررت أبابك، وهناك لغة القصر 

ك، ك، ورأيك أبَ اليت هي احلركات فيما أذكر تســــــمى لغة القصــــــر تقول: جاء أبُ 
ك، تالحظ عنــدان ثالث لغــات يف تصــــــــــــــريف أو يف إعراب األمســاء ومررت أببِــ 
و األمساء الســــــــتة إما أن تعرهبا كما أخذانها اآلن رفًعا ابلواو، ونصــــــــًبا اخلمســــــــة أ

ابأللف، وجرًا ابلياء، أو على لغة املد لغة واحدة جاء أابك، رأيت أابك، مررت 
أبابك، أو على لغة احلركات جاء أبك، رأيت أبك، مررت أببك، هذه لغات يف 

 ذلك.

تعاىل يف الدرس القادم  طيب نتوقف عند هذا القدر ونكمل إن شــــــــــــــاء هللا
ندخل يف ابب املثىن مل أطل اليوم صراحة عندي بعض األشياء لكن مل أحب أن 
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أقطع الدرس أو أعتذر، أعتذر أان حقيقًة عند االختصار والوقت القليل لكن إن 
 شاء هللا تعاىل يكون فيه الربكة.

وســــــــــبحانك اللهم وحبمدك نشــــــــــهد أن ال إله إال أنت، نســــــــــتغفرك ونتوب 
 ليك، والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.إ
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 بسم هللا الرمحن الرحيم 

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد  وعلى آله وصحبه 
 أمجعني، أما بعد: 

هذا اجمللس السابع من جمالس شرح "قطر  -ابرك هللا فيكم-فأيها اإلخوة 
 . -رمحه هللا تعاىل-الندى وبل الصدى" البن هشام األنصاري 

اليوم نتحدث عن الباب الثاين والباب الثالث مما خرج عن األصل، واألصل هو 
الضمة للرفع، أو الفتحة للنصب، أو الكسرة للخفض، أو السكون )عدُم 

 احلركة( للجزم. 

خرج عن ذلك ذكران سبعة أشياء، وذكران يف املرة املاضية الشيء األول الذي 
األمساء الستة على طريقة البصريني، الذين يزيدون امسًا  خرج عن األصل، وهو:

 سادًسا مع األمساء اخلمسة وهو اهلن. 

ثىن، ونتكلم عن اجلمع، مجع املذكر  -إن شاء هللا تعاىل-اليوم نتكلم 
ُ
عن امل

واملثىن كالزيدان فرُيفع ابأللف، وَجعا املذكر السامل، قال املؤلف رمحه هللا: )
فريفع ابلواو، وجُيارَّاِن وينصبان ابلياء، وكال وكلتا مع الضمري  الساَلا كالزيدونا 

باا، وُأْوُلو وِعْشُرون وأخواتُه وعالامونا  كاملثىن، وكذا اثنان واثنتان مطلًقا وإن رُكِ 
ُهُه كاجلمِع(.  وأاْهُلونا ووابِلونا وأاراُضونا وِسُنونا واببُه وب اُنونا وِعلِ يُّونا وِشب ْ
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ل  على اثنني أو اثنتني بزايدة  يف آخره، أغنت هذه الزايدة عن املثىن: هو ما د
يُروى أن  أول من ذكر  -حىت  تفهم التعريف-العاطف واملعطوف، يعين: يُروى 

املثىن يف زمان التابعني، عندما جاء خرب وفاة ابن  للحج اج وأخ  له؛ فقال: حممٌد 
كالم الكثري، حممٌد وحممد.. وحممٌد يف يوم  واحد؟ قيل: أن العرب استثقلت ال

فحذفوا العاطف واملعطوف هذا، واستبدلومها مباذا؟ ابأللف والنون أو الياء والنون 
ثىن، املثىن يُرفع ابأللف، ويُنصب وجُير ابلياء، وهذا كله واضح 

ُ
الذي صران نعرفه ابمل

 إن شاء هللا، أخذانه يف الُكُتب املاضية. 

ملثىن ألن املثىن معروف عند العرب ال شك، )هذه القصة ال تصح أبهنا سبب ا
 وراجع القرآن الكرمي جتد ذلك كثرياً(.

 

ب ابلياء نيابةً عن الكسرة والفتحة، صيُرفع ابأللف نيابةً عن الضمة، وجُير ويُن
تقول: "جاءين الزيدان، رأيُت الزيدين، مررُت ابلزيدين"، نعرب.. جاءين: جاء: 
فعُل ماض  مبينٌّ على الفتح، والنون هذه للوقاية ال حمل هلا من اإلعراب، والياء 
ضمرٌي متصٌل مبيٌن على السكون يف حمل نصب مفعول به مقدم، الزيدان: فاعٌل 

 رفوٌع ابأللف نيابًة عن الضمة ألنه مثىن. م

ن: مفعول به منصوب ابلياء، ي"رأيت الزيدين"، رأيت: فعٌل وفاعل، الزيد
 "مررت ابلزيدين" ابلزيدين: جمرور ابلياء. 
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وكال وكلتا مع الضمري كاملثىن، وكذا اثنان واثنتان قال املؤلف رمحه هللا: )
باا(.  مطلًقا وإن رُكِ 

لى املثىن أربعة ألفاظ، منها ما حُيمل على املثىن، أي: يُرفع محل النحويون ع
ابأللِف وجُير ويُنصب ابلياء، منها ما حُيمل على املثىن يُلحق به بشروط أو بشرط، 
ومنها ما يلتحق ابملثىن مطلًقا؛ لذلك قال املؤلف: كال وكلتا مع الضمري يُلحق 

َبا، إًذا نالحظ أن ِكال وِكلتا تُلحق  ابملثىن ليس مطلًقا، واثنان واثنتان مطلًقا وإن رُكِ 
ابملثىن بشرط، أما اثنان واثنتان فتُلحق ابملثىن من غري شرط، أربعة ألفاظ: كال، 

 كلتا، اثنان، اثنتان. 

كال كال وكلتا شرطهما واحٌد: أن يكوان مضافني إىل ضمري، لذلك قال: )
ري، "جاءين كالمها" ( يعين تقول: "جاءين كالمها" هذا ضموكلتا مع الضمري

كالمها: فاعٌل مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه مثىن، وهو مضاف واهلاء مضاٌف 
إليه، "رأيُت كليهما" كليهما: مفعوٌل به منصوٌب ابلياء؛ ألنه ملحٌق ابملثىن، واهلاء 
مضاٌف إليه، "مررت بكليهما" اسٌم جمروٌر ابلياء؛ ألنه ملحٌق ابملثىن واهلاء مضاٌف 

على التثنية، أتيت امليم للداللة على  داللة، طيب والـ ما، كالمها كليهما.. إليهما
ُهْم ِعشااًء ميم اجلمع "جاءوا أابهم" دعوان أنخذ اآلية:  ﴿واجااُءوا أاابا

؛ أابهم: اهلاء هو الضمري مضاف إليه، لكن امليم هذه، [16]يوسف:ي اْبُكونا﴾
 هذه ميُم اجلمع للداللة على اجلمع. 
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أضفنامها إىل  احظ أن ِكال وِكلتا أعربناها إعراب املثىن إحلاقًا به، عندمإًذا نال
ضمري، أم ا إذا أضفنامها إىل اسم  ظاهر، فإهنما يُعرابن ابحلركات كأهنما أو على 

ور، كالعصى والفىت، تقول مثاًل: "جاءين ِكال الرجلني، مررت قصأهنما اسٌم م
يُت كلتا املرأتني، جاءت كلتا املرأتني، مررت بكال الرجلني، رأيُت كال الرجلني، رأ

 بكلتا املرتني" الحظ! ِكال وِكلتا مل يتغريا؛ ألننا أضفنامها إىل اسم  ظاهر. 

، ِكال: فاعل مرفوع وعالمة  فنقول: "جاء ِكال الرجلني"، جاء: فعٌل ماض 
رفعه الضمة املقدرة على األلف يف كال منع من ظهورها ماذا؟ التعذر، وهي 

 اف، والرجلني: مضاٌف إليه جمرور ابلياء، نيابًة عن الكسرة، ملاذا؟ ألنه ُمثىن. مض

"رأيُت ِكال الرجلني وِكال املرأتني" ُهنا مفعول به منصوب وعالمة نصبه 
الفتحة املقدرة منع من ظهورها التعذر وهذا واضح؛ إًذا ِكال وِكلتا تُلحقان ابملثىن 

 ء، إذا أضيفتا إىل ضمري، كلتامها.رفًعا ابأللف ونصًبا وجرًا ابليا

أم ا اللفظان اللذان يُلحقان ابملثىن من غري شرط مها: اثنان واثنتان، سواءً  
كاان مضافني أو غري مضافني، أو كاان مركبني مع العشرة، تقول: "جاء اثنان، 
وجاءت اثنتان"، اثنان واثنتان: فاعل مرفوع ابأللف؛ ألنه ملحق ابملثىن، "رأيُت 

نني واثنتني، ومررُت ابثنني واثنتني"، وتقول كذلك: "جاءين اثناهم، رأيُت اثنيهم، اث
عشرة،  اوجاءين اثنا أخويك، ورأيُت اثنيت أخويك"، أو مع الرتكيب "جاءين اثن

رأيت اثين عشرة، مررُت ابثين عشر" الحظ! كلها ماذا؟ تُعرب إعراب املثىن إحلاقًا 
 به، سواًء جاءت مضافة أو جاءت مفردة من غري إضافة وال تركيب. 
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"رأيت اثين عشر" نعرب.. رأيت: فعٌل وفاعل، اثين: مفعول به منصوٌب 
ثىن وهو مضاف، 

ُ
وعشر ماذا نعرهبا؟ مضاٌف وعالمة نصبه الياء؛ ألنه ملحٌق ابمل

 إليه. 

طبًعا "عشر" صراحًة يف نفسي منها شيء من إعراهبا مضاف إليه، فصراحًة 
يف نفسي شيء من ذلك، سأراجعها.. سأراجعها وإن كان هنالك خطأ سأذكره 

 يف الدرس القادم، أو أُنبِ ه عليه إن شاء هللا تعاىل، وأسأل هللا أال أنسى. 

 (. ذكر الساَلا فإنه يُرفع ابلواو، وجُيارُّ وينصب ابلياءوأمَّا َجعا املقال: )

تقول: "جاءين الزيدون، ورأيُت الزيدين، ومررُت ابلزيدين" مجع املذكر السامل: 
ما دل  على ثالثة أو أكثر من الذكور، أليس كذلك؟ بزايدة  أغنت هذه الزايدة 

فعول به، الزيدون: فاعل عن املتعاطفات، تقول: "جاءين الزيدون" جاءين: فعلٌ وم
 مؤخٌر مرفوع وعالمة رفعه الواو؛ ألنه مجٌع مذكٌر سامل. 

)وُأْوُلوا وِعْشُرون وأخواتُه وعالامونا وبعد ذلك قال املؤلِ ف رمحه هللا: 
ُهُه كاجلمعِ   (.وأاْهُلونا ووابِلونا وأاراُضونا وِسُنونا واببُه وب اُنونا وِعلِ يُّونا وِشب ْ

ى مجع املذكر السامل وأحلقوها به، منها: أولوا، قال تعاىل: محلوا ألفاظًا عل
﴾ تاِل ُأْوُلوا اْلفاْضِل ِمْنُكْم واالسَّعاِة أاْن يُ ْؤُتوا ُأْوِل اْلُقْرَبا ؛ وال [22]النور:﴿واال َيْا

أيتِل: ال الناهية، أيتل: فعل مضارع جمزوم، وعالمة جزمه حذف حرف العلة، 
فعِه الواو؛ ألنه ملحٌق جبمع املذكر السامل؛ وهو مضاف أولوا: فاعل مرفوع وعالمة ر 

والفضل: مضاٌف إليه، منكم: متعلٌق بـ أيتِل ابلفعل الذي قبله، والسعة: معطوف 



 لندى )ألبي حذيفة محمود الشيخ( حفظه هللاشرح قطر ا

 

87 

منصوٌب  رععلى الفضل، أن يؤتوا، أن: حرف مصدر ونصب، يؤتوا: فعل مضا
يف وعالمة نصبه حذف النون؛ ألنه من األفعال اخلمسة، والفاعل: ضمري متصل 

حمل رفع الفاعل هذه واو اجلماعة، واجلملة من "أن يؤتوا" هي مصدر اإلتيان، 
 هي يف حمل نصب مفعول به. 

الشاهد عندان على كل حال "أولوا"، قال: "أن يؤتوا أُويل" أويل هذه: مفعوٌل 
به منصوب وعالمة نصبه الياء؛ ألهنا ملحقة جبمع املذكر السامل، فجمع املذكر 

 ابلواو، ويُنصب وجُير ابلياء. السامل يُرفع 

ناا أاْمواالُناا ومنها كذلك "أهلون" كما قال تعاىل:  ﴿شاغالات ْ
؛ معطوٌف على مرفوع ابلواو؛ ألنه ملحٌق جبمع املذكر [11]الفتح:واأاْهُلوًنا﴾
؛ كذلك "أهليكم" [89]املائدة:﴿ِمْن أاْوساِط ماا ُتْطِعُمونا أاْهِليُكْم﴾السامل 

  ابلياء، وهو مضاف والكاف مضاٌف إليه مفعوٌل به منصوبٌ 

كذلك "وابلون" مجع وابل: املطر الغزير، ملحقة جبمع املذكر السامل، وكذلك 
من أخذ »ضون، وجاء يف احلديث: ضون بتحريك الراء، وخيطئ من يلفظها أرْ أرَ 

، طُوقه يوم القيامة من سبِع أر بفتح أو بتحريك « ضنيََ من أخيِه شربًا بغري حق  
 ء، قال ابن هشام يف شرحه على القطر: "وجيوز إسكاهنا يف ضرورة الشعر".الرا

ومنها: "سنون" مجع سنه أو سنو، سنون أصلها سنه ابهلاء بتسكني اهلاء، 
سنه أو سنو، ليس شرطًا تسكني اهلاء، لكن أريد أن أقول لك: هذه اهلاء هي 

ء أو الواو، تقول: ، الم الكلمة حرف اهلاَف َع لالم الكلمة، الم الكلمة من 
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سنو؛ لذلك تستطيع أن جتمع تقول: سنوات، ملاذا نقول عن سنة سنوات؟ ألن 
أصلها واًوا سنوات، وأيًضا أصلها هاء، تستطيع أن تقول سنهات، لكن هذه 
الواو واهلاء ُحذف، قيل: ُحذفت الم الكلمة، وأُبدلت ابلتاء املربوطة اليت تدل 

رت سنُة كذا، أصلها سنُه كذا، جاءت اام؟ فصعلى التأنث، اتء محزة وفاطمة مت
سنُه كذا الحظ! لكن يلفظ سنُه، هذه حمذوفة اهلاء صارت سنُة، جيء هباء التاء 

 املربوطة املؤنثة. 

الشاهد ُهنا: هذه وما كان على ابهبا، إذا كانت كلمة ثالثية األصل "سني، 
املربوطة هذه فإهنا تُلحق " حذف المها وأُبدلت بغريها ابلتاء أو واو نون، هاء

 جبمع املذكر السامل "سنون".

﴿الَِّذينا جاعاُلوا ومنه أيًضا: "عضون، عزون، وغري ذلك"؛ كما قال تعاىل: 
﴿عاِن اْلياِمنِي واعاِن الشِ مااِل ؛ وقال تعاىل: [91]اِلجر:اْلُقْرآنا ِعِضنيا﴾

عزة، ومجعها  ؛ أصلها: عضة ومجعها عضون، وأصل تلك:[37]املعارج:ِعزِينا﴾
عزون، عضة مأخوذة عن عضه من اهلاء، وعزه من اهلاء حذفت اهلاء وجيء ابهلاء 
املربوطة هذه مؤنثة، فعندما مجعها أحلقت جبمع املذكر السامل؛ لذلك قال املؤلف: 

ُنونا واببُه، وبنون وعليون وشبهه) ( كذلك عليون، بنون وعليون، كذلك بنون وس 
أبهنا تُلحق جبمع املذكر السامل؛ ألهنا تشبهه، ولكن  هذه معروفة، بنون مشهورة

 الذي سنتكلم عنه عليون وما أشبه عليني، أو )عليون(. 
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ي، جُتمع عليون، مث ذهبت ل ِ : هي أصلها عِ واهذه ملاذا جاء لوحدها هبا؟ قال
امسًا ملكان مثل: زيد زيدون، زيد مجعها زيدون، لكن زيدون صار اسم شخص 

مكان يف اجلنة، مُسي به أعلى اجلنة، كما عندي يف الشرح رجل، وعليون اسم 
﴿واماا  [18]املطففني:﴿كاالَّ ِإنَّ ِكتاابا األابْ رااِر لاِفي ِعلِ يِ نيا﴾وهذا معروف، 

 .[19]املطففني:أاْدرااكا ماا ِعلِ يُّونا﴾

الشاهد ُهنا: يقول النحويون: إذا مُجعت الكلمة، مث صار هذا اجلمع امسًا 
، ِعِلي ان، لشيء؛ فإ نه يُعرُب ملحًقا جبمع املذكر السامل، أصل كلمة عليون: ِعِلي 

ِعِليُّون، مث صارت كلمة هلا اسم ألعلى اجلنة، يف مكان يف اجلنة عليون، كذلك 
زيدون اسم لشخص، أصلها زيد، لكن ما نقول: زيدون ثالثة من زيد، ال هو 

تُلحق جبمع املذكر السامل، زيدون رجل واحد صارت امسًا لشخص، فقالوا: هذه 
 تقول: جاء زيدون، رأيت زيدين، مررت بزيدين، إحلاقًا جبمع املذكر السامل. 

طبًعا من ابب الفائدة، وسننهي هبذه ابلنسبة لزيدون وغريها كثري من األمساء 
منهم من يعرهبا ابحلركات، يعربوهنا زيدون تقديرًا ابحلركات، جاء زيدون، ورأيت 

بزيدون، تقريرًا ابلضم والرفع والنصب، وهذه فيها كالٌم عند  زيدون، ومررت
العلماء، منهم من جيعلها زيدين دائًما، وحيركها أو يقدر احلركات عليها تقديرًا، 
ومنهم من يقدر احلركات على زيدون، ومنهم من يلحق زيدون كما هنا عندان 

ن، منهم من يقول: جبمع املذكر السامل، جاء زيدون، رأيُت زيدون، مررت بزيدو 
جاء زيديُن ابلضم إن استطاع أن يلفظها أو يقدرها، ال أدري هل هم يقدروهنا 
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أم يلفظوهنا صراحة ال أدري، جاء زيدين، رأيت زيدين، مررت بزيدين، تقديرًا 
على احلركات، أو جاء زيدون، رأيُت زيدون، مررت بزيدون، تقديرًا على احلركات، 

: جاء زيدون، رأيت زيدين، مررت بزيدين، ملحًقا جبمع أو كما ذكران يف البداية
 املذكر السامل. 

هذا ما أردان أن نتكلم فيه حول املثىن ومجع املذكر السامل، لكن سأراجع اثين 
عشر إعراب عشر هذه مباذا تُعرب، ألهنا حقيقة، ملاذا أان أشكل علي حقيقة؟ 

. اخل، قالوا: عشر هذه بداًل ألهنا جاءوا بعشر هذه، يف ثالثة عشر، وأربعة عشر.
من النون يف الكلمة، وفيها كالم.. فلذلك أشكلت علي سبحان هللا! ونسيت 
ماذا يقولون فيها، وهللا تعاىل أعلم، نعود هلا يف وقتها إن شاء هللا تعاىل، نتوقف 

 عند هذا القدر. 

وسبحانك اللهم وحبمدك، نشهد أن ال إله إال أنت، نستغفرك ونتوب إليك، 
 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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 بسم هللا الرمحن الرحيم 

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد  وعلى آله وصحبه 
فهذا اجمللس الثامن من جمالس شرح "قطر  -ابرك هللا فيكم-أمجعني، أيها اإلخوة 

 . -رمحه هللا تعاىل-الندى وبل الصدى" البن هشام األنصاري 

ا تذكرون، كم  (االثنا عشرمسألة )قبل أن أبدأ ابلدرس ذكرت أين سأراجع 
مضاف إليه، ولكن بقيت يف نفسي هل  أن عشر  قد قلت: الدرس املاضييف 

ميكن أن يُقال: مضاف إليه، ألنين كنت قد مسعت أن هنالك من يعرهبا على 
الرتكيب فهي كلمة مبنية مثل ثالثة عشر إىل تسعة عشر، فبقيت يف نفسي هذه 

فراجعت هذه املسألة،  حقيقًة واستشكلت علي أنين نسيت ماذا كنت أعرهبا،
وحقيقًة وإن كان بعض الناس يصر على أهنا مضاف إليه خبالف ثالث عشر أو 
أربع عشر.. اخل، لكن الصحيح أنه ما عليه أكثر الناس من الُنحاة أهنا كلمة مبنية 

 ال حمل هلا من اإلعراب.

كل   طبًعا مبنية يعين كأهنم يقولون: ال حمل هلا من اإلعراب هكذا تُقرأ، على
حال املسألة سهلة؛ لكن قلت: أنين سأراجعها وراجعتها واحلمد هلل، وإن كنت 

ما وجدت ذلك الوقت، وقلت: سأراجعها يف وقت  آخر فمل أستوعب مراجعتها 
 أكثر إن شاء هللا تعاىل، مل أجد تِلك األمهية يف البحث الطويل فيها. 

مساء أو األفعال اليت طيب، اليوم إن شاء هللا تعاىل نتابع الكلمات أو األ
خرجت عن األصل، قلنا: اإلعراب أربعة: الضمة، والفتحة، والكسرة، والسكون 
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هذا أصل الكلمات تُعرب هبذه، إال  أن هنالك عالمات فرعية نيابة عن األصل 
وهي سبعة ذكران منها ثالثة يف املرة املاضية، ذكران األمساء الستة وذكران املثىن 

 ر السامل، بقي عندان أربع عالمات. واجلمع، مجع املذك

 ما َجُِعا أبلف  واتء(.قال املؤلف رمحه هللا: )

ما َجُِعا دقيًقا يف قوله: ) كان  الذي نعرفه جبمع املؤنث السامل؛ لكن املؤلف
 أي: ليست أصلية، ليستا أصليتني هذا األمر األول.  أبلف  واتء مزِيدتني(

عليها األلف والتاء ولكن ليست مؤنثة،  الثاين: أن هنالك كلمات جُتمع تُزاد
مثل: اسطبل اسطبالت، ولكن تُعرب إعراب مجع املؤنث السامل الذي نعرفه جبمع 

 املؤنث السامل، فقولك: مؤنث، هو ليس مبؤنث بل هي مذكر. 

أمر آخر: أهنا يف بعض األحيان تكون هنالك كلمات ليست ساملة، بل 
حراء صحروات، ُحبلى حبليات، الحظ! يكون فيها تغري يف احلركات، مثل: ص

يف تغريُّ يف احلركات فهذه أيًضا، وإن قلنا أهنا نفس اإلعراب ولكن ليست ساملة 
من التغيري، عندما نقول: سامل مجع مذكر سامل، ملاذا قلنا أبنه سامل؟ ألنه ساملٌ من 

عض تغري مفرده فقلنا يف التعريف: مع سالمة مفرده، فهذا اجلمع قد يكون يف ب
ا؛ وابلتايل فهو قول املؤلف: )

ً
ا، وقد ال يكون سامل

ً
ما َجُِعا أبلف  األحيان سامل

 هذا أضبط يف الكالم.واتء مزيدتني( 

تانْيِ وما مُسِ يا به منهما : )-رمحه هللا-قال  وأوالُت ما َجُِعا أبلف  واتء مازِيدا
 فينصب ابلكسرة، حنو: خلق السمواِت، وأصطفى البناِت(.
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مُجع أبلف  واتء  مزيدتني، فإنه يُرفع ابلضمة ويُنصُب ابلكسرة نيابًة  ُكلُّ ما
عن الفتحة خرج عن األصل يف هذه، وخُيفض ابلكسرة على األصل، ويعود أو 
يُلحق بِه أوالُت، أوالُت ليَس هلا ُمفرد إمنا تُلحق هبذا اجلمع أبهنا تُرفع ابلضمة 

 وتُنصب وجُتر ابلياء. 

كذلك يلحُق هبا ما مُسي به منهما مثل:  واتء مزيدتني( وكل ما َجُِعا أبلف  )
عرفات، عرفات مجُع عرفة، عرفات صارت امسًا ملكان فكل ما كان مجًعا يف أصله 
ملؤنث مزاًدا أبلف  واتء، مُث  ذهب امسًا لعلم فإنه يُلحق جبمع املؤنث، أو ابجلمع 

فعٌل  خلق هللا (لبناتِ حنو: خلق السمواِت، وأصطفى ااأللف والتاء املزيدتني )
وفاعل، السموات: مفعول به منصوٌب ابلكسرة نيابة عن الفتحة؛ ألنه مُجع أبلف  
واتء  مزيدتني، ومنه بنات ملاذا أقول: منه بنات؟ نعود إىل قولنا: مزيدتني، هنالك 
كلمات تظن أهنا مجٌع أبلف  واتء مزيدتني، فتعربه إعراب هذا اجلمع مثل: بيت 

تقول: ألف واتء لكن يُقال: األلف زائدة ولكن التاء أصلية، شرٌط  مجعه أبيات،
أن يكون األلف والتاء زائداتن ال بُد  من ذلك، ميت أموات، كذلك الحظ التاء 

األلف زائدة لكن التاء أصلية، لكن بنت: بنات، تقول: طيب بنت بنات  ،أصلية
ن تظن أهنا أصلية فأنت التاء أصلية، أقول: ال؛ بنت هذه التاء ليست أصلية، وإ

، ابن ابنة بدون األلف هذه صارت تُقرأ بنت، ْبنهخمطئ، هذه زائدة وكأن  األصل 
فالتاء هذه ليست زائدة، على كل حال هذا اجلمع يُعرب رفًعا ابلضمة، ونصًبا 

 وخفًضا ابلكسرة. 
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 ما ال ينصرف وما ال ينصرف فُيجر ابلفتحة(.: )-رمحه هللا-قال املؤلف 

لشيء اخلامس العالمة اخلامسة اليت خترج عن األصل، املمنوع من هذا ا
الصرف، املمنوع من الصرف أي: املمنوع من التنوين، هنالك أمساء ال تُنون ُمنعت 
من التنوين لعلة، أو لتسع ِعلل حىت أهنم يف إعراهبا يقولون: هو االسم املعرب 

ذا الضبط، لوجود علتني الذي ال يدخله التنوين لوجود علتني من علل  تسع هب
 تعريفناها على فمًعا من علل  تسع أو واحدة تقوم مقامهما، وإن كنا قد عر 

أجود حقيقة، عندما قلنا: هو االسم الذي  بتعريفبعض العلماء يف األجرومية 
أشبه الفعل، الفعل ال ُيكسر من ُهنا أشبه الفعل، وال يُنون، وقلنا: ينون أفضل، 
بوجود علتني فرعتني واحدة تعود إىل اللفظ واألخرى تعود إىل املعىن، أو وجود 

 علة  واحدة تقوم مقامهما. 

: إبراهيم علم وأعجمي، سنتكلم عن ذلك، قلنا: العلمية مع العجمة مثل
فهذا ممنوع من الصرف، أو العلمية مع وزن الفعل مثل: أمحد، أمحد كأنه فعل 
ولكنه ذهب امسًا فهذا مُينع من الصرف، أو أفضل هذه وصفية مع وزن الفعل، 
أو عطشان هذه ألف ونون زائدة مع الوصف املعىن الوصفي، أو مساجد هذه 

لى وزن مفاعل، أو صحراء وهذه األلف املمدودة علٌة واحدة تقوم مقام العلتني ع
املؤنثة املمدودة فدائًما ممنوعة من الصرف، سنتكلم عن ذلك بتفصيل يف اببه إن 

 شاء هللا تعاىل. 
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على كل حال هذا املمنوع من الصرف يُرفع ابلضمة ويُنصب وجُير ابلفتحة 
ر ابلكسرة إذا ُأضيف ال جُير ابلكسرة ألنه ممنوع من الصرف وال يُنون، ولكن قد جيُ 

وما ال ينصرف فُيجرُّ : )-رمحه هللا-إذا سبقه ال للتعريف، لذلك قال املؤلف 
ابلفتحة حنو "أبفضلا منه"، إال مع أاْل حنو "ابألفضِل" أو ابِلضافة حنو 

 "أبفضِلكم"(.

 ؟ عند اإلضافة أو وجود ال التعريف. مىتالحظ! كسرانها 

األصل: األمثلة اخلمسة اليت تُعرف  العالمة السادسة اليت خرجت عن
األفعال اخلمسة، قولنا ابألفعال اخلمسة، وقول العلماء: األمثلة اخلمسة أجود من 

عندما كنا نقول: األمساء الستة أو اخلمسة هي أمساء اثبتة ستة ال غري أو مخسة 
ال غري، لكن األفعال اخلمسة ليست أفعااًل مخسة على وجه احلقيقة، بل على 

 رها، لذلك يُقال: األمثلة اخلمسة وهذا أفضل. غرا

( األمثلة ابلنصب معطوف على واألمثلةا اخلمسةا : )-رمحه هللا-قال املؤلف 
 منصوب. 

)واألمثلةا اخلمسةا، وهي: تافعالِن وتافعلونا ابلياء والتاء فيهما، وتفعلنيا، 
 ن تفعلوا"(.فرُتفع بثبوت النون، وُتزم وتنصب حبذفها، حنو "إن َل تفعلوا ول

تفعلوا يف األوىل جمزومة حبذف النون، وتفعلوا يف الثانية منصوبة حبذف النون، 
فاألمثلة اخلمسة تُرفع بثبوت النون، وتنصب وجُتزم حبذفها، واألمثلة اخلمسة: هي 
كل مضارع متصل أبلف تدل على اثنني غائبني أو غائبتني حنو: يفعالن تفعالن، 
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دل على اثنني خماطبني أو خماطبتني حنو: تفعالن أو كل مضارع متصل أبلف ت
للمذكر واملؤنث، البنتان تكتبان، أنتما تكتبان والولدان أنتما تكتبان، كذلك كل 
مضارع متصل بواو تدل على مجاعة غائبني حنو: يفعلون، كذلك كل مضارع 
 متصل بواو تدل على مجاعة املخاطبني حنو: تفعلون، يفعلون وتفعلون، اخلامسة:
كل مضارع متصل بياء تدل على املخاطبة تفعلني خاصة ابملؤنثة، وهذا كله 

 واضح إن شاء هللا تعاىل. 

العالمة السابعة اليت خرجت عن األصل: الفعل املضارع املعتل؛ األفعال منها 
ما هو صحيح وهو األكثر أربٌع وعشرون حرفًا صحيًحا، ومنها ما هو معتل وهي 

والواو، والياء، الكلمة اليت تنتهي حبرف  من هذه أو الفعل ثالثة أحرف: األلف، 
الذي ينتهي أبلف  أو بواو أو بياء ُيسمى الفعل املعتل، وإال  فهو فعٌل صحيح، 

والفعلا : )-رمحه هللا-هذا الفعل املعتل جُيزم حبذف حرف العلة، قال املؤلف 
 ُز وَل خيشا وَل يرِم"(. املضارعا املعتلَّ اآلخِر فُيجزم حبذف آخره، حنو "َل يغ

يغُز: فعل مضارع  جمزوم حبذف الواو، والضمة دلت عليه، خيَش: فعل مضارع 
جمزوم حبرف األلف والفتحة دلت عليه، يرِم: فعل مضارع جمزوم حبرف الياء 
والكسرة دلت عليه، فإذا رأيت فعاًل مكسورًا يف القرآن الكرمي، الفعل ال ُيكسر، 

ن فُكسر ال بُد  أن حُيرك فُحرك الفعل وُكسر، أو يكون ااكنلكن قد يكون التقى س
جمزوًما ابلكسرة حبذف الياء، والكسرة داللة على وجود الياء قبل احلذف، علًما 
أبن خيشى أو الفعل املعتل ابأللف فإنه يُرفع ويُنصب بتقدير احلركات، يُرفع 
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تظهران ويغُز يُرفع ابلضمة  ابلضمة املقدرة، ويُنصب ابلفتحة املقدرة، ال تظهر أو ال
 املقدرة، ويُنصب ابلفتحة الظاهرة وجُيزم حبذف احلرف كما قلنا. 

أما الفعل املضارع املعتل ابلياء، فإنه يُرفع ابلضمة املقدرة، ويُنصب ابلفتحة 
 الظاهرة، وجُيزم حبذف آخره. 

ي والفَّت" فصل: تُ قادَُّر َجيُع اِلركاِت يف حنو "غالمقال املؤلف رمحه هللا: )
وُيسمى مقصورًا، والضمُة والكسرُة يف حنو "القاضي" وُيسمى منقوًصا، 
والضمُة والفتحُة يف حنو "خيشى"، والضمُة يف حنو "يدعو ويقضي". وتظهر 

.)"  الفتحُة يف حنو "إنَّ القاضيا لن يقضيا ولن يدعوا

كات، هذا تقدير احلركات يف اإلعراب، هنالك كلماٌت تتقدم فيها مجيع احلر 
 وهذه على قسمني: 

القسم األول: ما يُقد ر فيها حركات اإلعراب مجيعها لكون احلرف اآلخر 
منه ال يقبل احلركة لذاته، هذا الذي ُيسمى ابالسم املقصور، االسم املقصور هو: 

 االسم الذي آخره ألٌف الزمة؛ كالفىت والعصا تُقدر عليه مجيع احلركات. 

فيه حركات اإلعراب مجيعها، ال لكون احلرف اآلخر  القسم الثاين: ما يُقد ر
منه ال يقبل احلركة لذاته؛ بل ألجل ما اتصل به وهو االسم املضاف إىل ايء 
املتكلم غالمي، فينشغل ما قبل اآلخر حبركة املناسبة الياء الكسرة "غالمي، وأخي، 

، فاشتغال وأيب" ذلك ألن ايء املتكلم تستدعي انكسار ما قبلها ألجل املناسبة
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آخر االسم الذي قبلها بكسرة املناسبة منع من ظهور حركات اإلعراب فيه أي 
 مجيعها. 

القسم الثالث: ما يقدر فيه الضمة والكسرة فقط للثقل أو لالستثقال وهو 
الذي يُعرف ابالسم املنقوص، االسم الذي ينتهي بياء  الزمة "القاضي، الداعي" 

، وتظهر الفتحة خلفتها، جاء القاضي، القاضي: تقدر فيه الضمة والكسرة للثقل
فاعل مرفوع ابلضمة املقدرة للثقل، منع من ظهورها الثقل، مررت ابلقاضي كذلك 

 " ظهرت الفتحة خلفتها. للثقل، "رأيت القاضيَ 

القسم الرابع: ما تقدر فيه الضمة والفتحة للتعذر، أما اجلزم فإنه على حذف 
و: خيشى تقدر فيه الضمة وتقدر فيه الفتحة ال احلرف هذا املعتل ابأللف، حن

 تظهر للتعذر تتعذر، وعند اجلزم حتذف حرف العلة كما هو معروف. 

وكذلك القسم اخلامس: ما تقدر فيه الضمة فقط، وهو الفعل املضارع املعتل 
ابلواو، مثل: يغزو ويدعو، تظهر الفتحة خلفتها وحُيذف حرف العلة يف اجلزم أما 

 ننا نقدر الضمة، مرفوع ابلضمة املقدرة للثقل. يف الرفع فإ

طيب نتوقف عند هذا القدر، وســــبحانك اللهم وحبمدك، نشــــهد أن ال إله 
 لسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.إال أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وا
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 بسم هللا الرمحن الرحيم 

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه 
  -أمجعني، أما بعد:

هذا اجمللس التاسع من جمالس شرح "قطر  -ابرك هللا فيكم-فأيُّها اإلخوة 
إن -اليوم ندخل  -عليه رمحة هللا-الندى وبل الصدى" البن هشام األنصاري 

 املضارع". يف "إعراب الفعل  -شاء هللا تعاىل

فصل : يُ ْرفاُع املضارُع خاليًا من ًنصب وجازم : )-رمحه هللا-قال املؤلف 
 حنو "يقوُم زيد"(.

أخذان أن  األفعال منها املاضي واملضارع واألمر، املاضي واألمر مبنيان، 
واملضارع يف أصله ُمعرب إال إذا اتصلت به نون التوكيد فإنه يُبىن على الفتح، أو 

ون اإلانث فإنه يُبىن على السكون، ولكن يف األصل أن الفعل املضارع اتصلت به ن
 ُمعرب، ما هو إعراب الفعل املضارع؟ 

اإلعراب: إم ا أن يكون رفًعا، أو نصًبا، أو جزًما؛ فاألفعال تُرفع وتنصب 
 لهوجُتزم وال خُتفض هذا معروف، تعرفون أن لكل شيء  يتغري حال إعرابه يكون 

ال إعرابه، وهذا من تعريف اإلعراب، ما هو اإلعراب؟ هو تغيري عامل يغري من ح
أحوال أواخر الكِلم الختالف العوامل الداخلة عليها لفظًا أو تقديرًا، تتغري هذه 
الكلمة اليت تُعرب؛ ألن  ُهنالك كلمات ُمعربة وكلمات مبنية، نتكلم عن الكلمات 



 لندى )ألبي حذيفة محمود الشيخ( حفظه هللاشرح قطر ا

 

100 

عربة ومنها الفعل املضارع؛ فإعرابهُ يكون ب
ُ
سبب تغيري العوامل أو دخول العوامل، امل

 فيظهر هذا التغريُّ لفظًا أو لرمبا يقدر تقديرًا. 

الشاهد: أن هنالك عوامل تغري يف حال الكلمة حىت  نقول: أهنا أُعربت 
بسبب كذا، هذه العوامل قد تكون عوامل لفظية ابللفظ، مثل كان وأخواهتا إذا 

ه اسم لكان وأخواهتا، وتنصب اخلرب، هذا ترفعه على أن ادخلت على املبتدأ فإهن
العامل كان وأخواهتا عامٌل لفظي ابللفظ، وُهناك عوامل معنوية مثل عامل 
االبتداء، أو العامل الذي جعل املبتدأ مرفوًعا، ما هو؟ قالوا: هو االبتداء عامٌل 
 معنوي، الفعل املضارع عندان يُرفع، ما هو العامل الذي يرفع الفعل املضارع؟ 

الفعل املضارع إذا ُنصب نقول: هناك عامل نصب " أن، ولن، وإذن وكي.. 
وغري ذلك" هل يوجد غري ذلك؟ ال يوجد، قلنا: النواصب عشرة يف األجرومية، 

)أن( بناء على أشياء هي ليست عشرة هي أربعة، لكن تصبح عشرة بتقسيمات 
ن، ولن، وإذن، ، كما سنتحدث إن شاء هللا تعاىل، لكن أصلها أربعة "أمعينة

 وكي" على كل حال هذه عوامل تدخل على الفعل املضارع فتنصب. 

وهنالك اجلوازم "مل، وال، وإن.. وغري ذلك" تدخل على الفعل املضارع 
 فتجزم، طيب ما الذي يرفع الفعل املضارع؟ 

يعين املؤلف  فصل : يُ ْرفاُع املضارعُ خالياً من ًنصب وجازم(يقول املؤلف: )
يُريد أن يقول لنا: أن عامل رفع الفعل املضارع هو خلوه من الناصب واجلازم، 
الذي أريد أن أوصله لك، وهذه حقيقة مهمة جًدا، ليس يف النحو يف كل الكتب، 
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العامل املتمكن طبًعا الذي يعرف ماذا يقول -يف كل كتب العلماء، جتد العامل 
قد تظنها لفظة عامة لفظة عادية، لكن يكون هلا  جتده يتكل م أبلفاظ، -متاًما

سبب عنده وعليها خالف، ويريد أن يصل إىل شيء؛ فهنا عندما قال املؤلف: 
ذهب إىل أن  عامل الرفع قد ( أي: هو يُ ْرفاُع املضارُع خالياً من ًنصب وجازم)

للمضارع خلوه من الناصب واجلازم، هذا هو املذهب الذي هو عليه، وهذه 
يف سبب رفع  أقواالً أخرةألة فيها خالف، هنالك من يقول غري ذلك،  ذكروا املس

 الفعل املضارع. 

هنالك من يقول أن سبب رفع الفعل املضارع أفعال املضاَرعة، وهناك من 
هشام األنصاري يف شرحه على القطر، لكن ال  ابنذكرها  قديقول أقوال أخرى، 

أان ابلنسبة يل كطالب علم شريعة ال  أريد أن أتطرق إليها، ليست مهمة صراحة
، هذه هتم النحويني، ويعين سواءً هذا السبب املرحلةهذه يف هتم كثريًا اهتمين خالف

 أو ذاك السبب األمر سهل إن شاء هللا تعاىل، وال يفيدين كثريًا يف مباحثي الشرعية. 

حملققني لكن الذي أريد أن تفهمه صراحًة اي طالب العلم أن  كالم العلماء ا
هذا أو استشعرت هذا، جزاه هللا خريًا شيخنا أاب احلسن  له وزن، مىت  عرفتُ 

كان ينبهنا إىل هذه األشياء، فصرت عندما أقرأ كالم   -حفظه هللا تعاىل-الرملي 
شيخ العثيمني يف األصول الثالثة، وال حيضرين اآلن مثال صراحًة وإال لذكرت ال

ذكر الشيخ عثيمني مُجلة، أنت حتفظها مثاًل؛ ألن لكم، يف األصول الثالثة مثاًل ي
الشيخ العثيمني قاهلا يعلمك عقيدة أهل الُسن ة واجلماعة، أنت طالب مبتدئ 
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أتخذ الكالم كما هو، لكن تكتشف يف كتب ُأخرى يف العقيدة الواسطية مثاًل، 
مثاًل أو  أن الكلمة اليت قاهلا الشيخ العثيمني هي ردٌّ على أهل الِبدع من الصوفية

غريهم أو األشاعرة، عندما تقرأ أكثر تكتشف ملاذا كان الشيخ العثيمني يقول هذا 
 الكالم، ما الذي نريد أن نصل إليه أكثر؟ 

الذي أريد أن أصل إليه صراحة، هو اي طالب العلم انتبه لكالم العلماء وال 
لة  تستعجل أن تتكلم أنت، يعين تتكلم يف مسائل وتظن أنك أجدت يف مسأ

معينة، مع أن العلماء تكلموا يف نفس املسألة، ولكنك اختذت طريقًة ُأخرى أو 
نفس املوضوع، لكن إىل عربت بطريقة  أخرى على نفس املسألة، تريد أن تصل 

يؤدي إىل خطأ عربت بطريقة أخرى، احذر من اخلطأ قد يكون هذا التعبري عندك 
 . ال تنتبه له

اللفظ هم يعرفون ملاذا اختاروا هذا اللفظ، املؤلف والعلماء عندما قالوا هبذا 
( تقول: اه وهللا نعم، هو فعاًل يُ ْرفاُع املضارُع خالياً من ًنصب وجازمهنا قال: )

الناصب الذي ينصب املضارع، واجلازم الذي جيزم املضارع، واملرفوع هو كذا، لكن 
عامٌل معنوي خلوه املؤلف يريد شيًئا آخر، يريد أن يقول لك: هذا هو العامل، 

 من الناصب واجلازم رًدا على ثالثة مذاهب، ختيل؟ انتبه هلذه النقطة مهمة جًدا. 

( يقوم: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة، زيٌد: حنو "يقوُم زيد"قال: )
 .فاعٌل مرفوع وعالمة رفعه الضمة
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ْن" حنو ويُنصب ب  "لمن؟ الفعل املضارع، ) وينصب(قال املؤلف رمحه هللا: )
"لن نربحا"، وب  "كاْي" املصدريِة حنو: "لكاْيال َتسوا"، وب  "ِإذاْن" مصدرًة وهو 

نرمياهم  -وهللا-مستقبل  متصل  أو منفصل  بقاسام  حنو "إذن ُأكرِماك" و "إذن 
 حبرب" وب  "أاْن" املصدريِة(.

 هذه نواصب الفعل املضارع، إًذا كالمنا اآلن بعد أن تكلمنا عن املضارع
املرفوع، نتكلم عن نواصب املضارع وهي أربعة: "أن، ولن، وإذن، وكي" هذه 
األربعة بدأ املؤلف بـ "لن" وأخ ر "أْن" مع أن  "أْن" هي األصل وهي اليت ُتستعمُل 
أكثر من غريها، وأكثر نصب الفعل املضارع بـ "أْن" ملاذا أخرها؟ ألن فيها 

مهمة العلماء يقدمون ويؤخرون  تفصيالت كثرية لذلك أخرها، وهذه أيًضا
 ألسباب كثرية، أيًضا تنب ه هلذا. 

طيب، ملاذا ابتدأ بـ "لن"؟ ابتدأ بـ "لن" ألن  لن أييت انصًبا مطلًقا، خبالف 
"إذن، وكي، وأن" "لن" دائًما أييت ابلنصب دائًما فبدأ به، "إذن" فيه كالم، يف 

يت انصًبا، كذلك "كي" هلا بعض األحيان أييت انصب، يف بعض األحيان ال أي
 ".شروط، و"أن" هلا شروٌط وتفصيالت؛ فبدأ بـ "لن

 

 حو ل الشيءلن هذا حرف نفي  "لن يذهبوا، لن يذهب" تنفي، واستقبال 
إىل املستقبل "لن حيضر الضيف" تتكلم عن املستقبل "لن حيضَر" هل "لن" تفيد 

عون أن يضعوا بدعهم يف نفي التأبيد؟ انظر هذه مسألة مهمة! أهل الِبدع يستطي



 لندى )ألبي حذيفة محمود الشيخ( حفظه هللاشرح قطر ا

 

104 

عقائد خطرية يف الكتب اليت ليس هلا عالقة ابلعقيدة ككتب النحو؛ ومن ُهنا ال 
يتساهل طالب العلم، ويقول: وهللا أان أجلس عند املبتدع آلخذ إجازة يف احلديث 
فقط، أو يف القرآن الكرمي، اخلطري أن أجلس عند مبتدع  يف دروس العقيدة، هذا 

كالم ليس صحيًحا الكن أجلس عنده يف كتاب  آخر، هذا ال أجلس عنده ل
ملاذا؟ ألن املبتدع يضع بدعته يف كتب  ُأخرى غري العقيدة، نعطي مثااًل: "لن" 

يف كشافه  -عفًوا-صاحب الكشاف الزخمشري أعرب "لن" أو أعطى معناها 
 على أهنا تفيد نفي التأبيد. 

ال تعرف أنه يريد شيًئا آخر،  أنت تقول: وهللا عادي يعين نفي التأبيد، لكن
ما هو؟ يريد أن ينفي الرؤية يوم القيامة عن هللا سبحانه وتعاىل، كيف يعين؟ يعين 

؛ هللا يريد [143]األعراف:﴿لاْن ت ارااين﴾يف اآلية عندما قال هللا سبحانه وتعاىل: 
 لن تراين يف الدنيا على حالتك ال تستطيع، لكن يوم القيامة عقيدة أهل السنة
واجلماعة أن املؤمنني يرون رهبم كما يرون الشمس صحًوا ليس دوهنا سحاب، 
كما يرون القمر ال يضامون يف رؤيته، أو يضامُّون بقراءة أخرى يف رؤيته هذه 
عقيدتنا، طيب ما عالقة لن عندما قال: تفيد نفي التأبيد، يريد صاحب الكشاف 

 ال يف الُدنيا وال يف اآلخرة، وال هذا الزخمشري وهو معتزيل يريد أننا لن نرى هللا
 يوجد عقيدة صحيحة هبذا، ختيل! أدخل عقيدته الفاسدة يف هذه الكتب. 

أهل اللغة، وهذا  عندأصاًل  قوالً موجوداً طبًعا يُرد عليه مباذا؟ أبن هذا ليس 
 قول حمدث من عنده. 
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ليس الشيء اآلخر: ابلدليل الشرعي، الكفار ال يتمنون املوت يف الدنيا أ
﴿والاْن ي اتامان َّْوُه أاباًدا ِباا قادَّماْت أاْيِديِهْم وااَّللَُّ عاِليم  كذلك؟ قال تعاىل: 

املوت ويدعونه ويسألون  ون؛ لكن يوم القيامة يطلب[95]البقرة:اِبلظَّاِلِمنيا﴾
ناا مالًكا أن يتشفع عند هللا ليموتوا  داْوا َيا مااِلُك لِي اْقِض عالاي ْ ﴿واًنا

﴾ ؛ يف الدنيا لن يتمنوه أبًدا، إًذا "لن" هذه تفيد التأبيد [77]الزخرف:رابُّكا
 مطلًقا؟ ال؛ تفيد التأبيد للمستقبل لكن قد يتغري احلال. 

واضح؟ لذلك قال البلقيين، سراج الدين البلقيين: طبًعا هذا أشعري وهو 
شيخ ابن حجر، وابن حجر عندما يقول يف كتابِه، أي كتاب؟ أظن يف نزهة 

ظر، إذا قال ابن حجر: قال شيخ اإلسالم؛ فإنه يريد سراج الدين البلقيين، الن
يقول البلقيين: استخرجت من الكشاف اعتزااًل ابملناقيش، امسع ماذا يقول 

﴿فاماْن زُْحزِحا عاِن النَّاِر واُأْدِخلا الزخمشري يف كشافه يف تفسري آية، قال تعاىل: 
؛ يقول الزخمشري يف الكشاف: وأي فوز  [185]آل عمران:اجلْانَّةا ف اقاْد فاازا﴾

أعظم من دخول اجلنة؟ اي هللا! ما أمجل اجلملة! صح؟ يقول البلقيين: أشار به إىل 
داة ﴾عدم الرؤية، يعين  ؛ يف احلديث [26]يونس:﴿لِلَِّذينا أاْحساُنوا اِْلُْسىنا واِزَيا

صلى -ها النيب الصحيح عند مسلم الذي يضعفه الزخمشري وأمثاله، الزايدة فسر 
برؤية هللا يوم القيامة، فيقول الزخمشري: وأي فوز  أعظم من دخول  -هللا عليه وسلم

، كالرؤيةاجلنة؟ يعين دخول اجلنة هو أعظم شيء ال يوجد زايدة بعد دخول اجلنة  
واضح؟ ختيل!! على كل حال أان ابتعدت كثريًا لكن هذه مهمة، نرجع إىل "لن" 

 تنصب الفعل املضارع. 
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"لن يُفِلح الكسول" لن: حرف نفي  واستقبال مبينٌّ على السكون ال حمل له 
من اإلعراب، يُفلح: فعل مضارع منصوب بـ لن وعالمة نصبه الفتحة، الكسول: 

 فاعٌل مرفوع وعالمة رفعه الضمة. 

طبًعا على "لن" خالفات يف قضية ما أصل "لن" هل هي أصلها "لن" أو 
حنتاج أن ندخل فيها اآلن صراحًة، دعوان ننتقل إىل  كلمات كثرية ال  "..ال أن"

 "كي". 

أي: يُنصب الفعل املضارع بـ وب  "كاْي" املصدريِة( قال املؤلف رمحه هللا: )
"كي" املصدرية، ملاذا قال: كي املصدرية؟ ألن هنالك "كي" حرف جر التعليلية 

 اليت يصلح أن حتذفها وأتيت بالم التعليل. 

كيف تعرف "كي"   ملصدرية؛ حنو: "لكاْيال َتسوا"(وب  "كي" اقال: )
املصدرية من التعليلية؟ "كي" إذا استطعت أن تضع الم التعليل قبلها، سواًء 
ابللفظ كانت موجودة أو أن تقدرها، فهذه "كي" املصدرية، يعين "لكيال أتسوا" 
الالم هذه الم تعليل؟ أليس كذلك؟ بال؛ إًذا هذه "كي" هذه "كي" مصدرية؛ 
ألن قبلها الم التعليل، حىت لو مل تكن هنالك الم التعليل قبلها، إن استطعت أن 
تقدر الم التعليل فهذه "كي" املصدرية، "جئتك كي تكرمين" ملاذا جئتك؟ كي 
تكرمين، أي: جئتك لكي تكرمين، إًذا تستطيع أن تقدر الم التعليل قبل "كي" 

الم التعليل فهذه ليست "كي"  هذه "كي املصدرية" يف حال ال تستطيع أن تقدر
 املصدرية، بل هي "كي" التعليلية. 
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مثال على "كي" التعليلية "جئتك كي أن تزورين غًدا" هذا موجود مثال، 
وإن كان قليل االستعمال هبذا اللفظ لكن موجود؛ فهذه ال تستطيع أن تقدر الم 

نستفيد من هذا  التعليل قبلها، طيب أنيت إىل اإلعراب فقط، "لكيال أتسوا" حىت
الكتاب ابإلعراابت، "لكي" الالم هذه الم تعليل، هذه حرف جر، "كي ال" 

تسبك مع طبًعا "كي" مصدرية ماذا نستفيد منها غري نصب الفعل املضارع؟ 
املضارع فتعطيك مصدرًا ومن ُهنا مُسيت "كي" املصدرية، "كي" حرف  الفعل

عراب، أتسوا: فعل مضارع منصوب مصدر  ونصب، "ال" النافية ال حمل هلا من اإل
وعالمة نصبه حذف النون؛ ألنه من األفعال اخلمسة، أو األمثلة اخلمسة، والفاعل 
وواو اجلماعة، واملصدر املؤول من "كي ال أتسوا" أي: عدم أساكم أو عدم 

تسبك مع األسى؛ لعدم األسى هذه عدم األسى هذه مصدر، "كي ال أتسوا" 
األسى، أليس كذلك؟ هذا املصدر يف حمل جر الم  فتصبح مصدرًا عدم الفعل

اجلر الم التعليل، طبًعا احلرف حرف جر، الم اجلر ولكن قد يفيد التعليل، يفيد 
الصريورة العاقبة، يكون زائًدا.. اخل، لكن هو يف إعرابه، أو هو أييت للجر، هذه 

 "كي". 

مستقبل  متصل  أو وب  "ِإذاْن" مصدرًة وهو الثالث: قال املؤلف رمحه هللا: )
 نرمياهم حبرب"(. -وهللا-منفصل  بقاسام  حنو "إذن ُأكرِماك" و "إذن 

 هذا الناصب الثالث إذن، وهذا يُنصب بشروط: 
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( أي: أن تكون يف صدر الكالم يف وب  "ِإذاْن" مصدرةً الشرط األول: قال: )
اليوم، إًذا  آتيك( أريد أن حنو "إذن ُأكرِماك"أوله ال يف وسطه وال يف آخره؛ )

ُأكرمك، طبًعا ُمصدرة يف اجلواب يف جواب الكالم، عادًة أتيت "إذن" يف جواب 
الكالم، لكن لو قلت لك: "أريد أن آتيك اليوم" قلت يل: "أان إذن" ماذا تقول 

أان" إًذا ليست  " كلمة ""إذن ُأكرُمْك ابلرفع؟ الحظ سبقأم  ُأكرَمَك ابلنصب
ل املضارع ال يُنصب، "إذن" تنصب إذا كان ُمصدرة مصدرة، إًذا ُأكرم هذا الفع

الشرط األول، أي أول الكالم، فإذا كانت يف وسطه أو يف آخره ال تنصب 
 .الفعل املضارع

 الشرط األول: أن تكون ُمصدرة. 

( أن يكون املضارع مستقباًل، يعين بعض وهو مستقبلالشرط الثاين: قال: )
االستقبال بعدها الفعل املضارع، من ابب األحيان أتيت بـ "إذن" ليس من ابب 

بيان احلال، مثاًل تقول قصة فيأتيك صاحبك يقول: "إذن أصدقك" هو ال يريد 
كالم عن املستقبل مثل: "آتيك إذن أكرمك" أليس بأن يستقبل كالم، ال أييت 

كذلك؟ هذا من ابب االستقبال، إذا أتيتين ُأكرمك يف املستقبل، لكن بعض 
تكلم تقول: إذن أصدقك، هذا ليس مستقبل هذا احلال، أان حايل األحيان أنت ت

أنين أصدقك، هذه ال تنصب، ال بد إًذا أن أييت بعدها الفعل املضارع مستقِباًل 
 أو مستقَباًل. 

 واضح؟ إًذا الشرط األول أن تكون ُمصدرة هذه "إذن" يف أول الكالم. 
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 الشرط الثاين: أن الفعل املضارع بعدها يكون مستقباًل ليس دااًل على احلال. 

( أن يكون "إذن" والفعل املضارع متصالن مع متصلالشرط الثالث: قال: )
( واضح؟ أو منفصل  بقسمبعضهما ال فاصل بينهما إال  القسم؛ لذلك قال: )

ثال الذي جاء به املؤلف " هذا املوإذن وهللا نرميهم حبرب  يعين من ُهنا قال: "
ليس عبثًا، وأتى به من ابب أن يقول لك: إذا أتى بعد "إذن" فاصٌل بينه وبني 
املضارع وهو قسم "وهللا" هذا قسم، فُهنا ال يؤثر على عمل "إذن" الشروط الثالثة 

 لعمل "إذن" يف الفعل املضارع لتكون انصبة: 

 م يف أوله. الشرط األول: أن تكون ُمصد رة يف صدر الكال

 الشرط  الثاين: أن تكون مستقبلة وليست دالة على احلال. 

الشرط الثالث: أن تكون متصلة مع الفعل املضارع ال فاصل بينهما إال إذا 
 كان الفاصل قسًما. 

 قال الشاعر: 

 إذن وهللا نرميهم حبرب  ** تشيب الطفل من قبل املشيب

الفتحة، ما السبب؟ "إذن"  نرميهم هذا: فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه
وهللا: هذا قسم، والفاعل: ضمرٌي مسترٌت تقديره "حنن" واهلاء ضمرٌي متصٌل يف حمل 
" متعلق ابلفعل الذي قبله.   نصب مفعول به، وامليم تدلُّ على اجلمع، "حبرب 
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هذه الثالثة: "لن، وكي، وإذن"؛ "لن": تنصب ابتفاق، وال شروط فيها، 
ر قبلها الم التعليل، "كي": تنصب إذا كان  قبلها الم التعليل أو استطعت أن تُقدِ 

و"إذن" تنصب ابلشروط الثالثة: أن تكون ُمصد رة، أن يكون املضارع مستقباًل، 
 أن يكون املضارع متصاًل إال بفاصل قسم. 

نتوقف عند هذا القدر، يبقى عندان الناصب الرابع وهو األهم واألكثر والذي 
فصيالت، هو سهل إن شاء هللا تعاىل؛ لكن عليِه كالم من ابب عليه الكالم والت

 -إن شاء هللا تعاىل-أنه حيتاج إىل حفظ، "أن" املصدرية نرجئها إىل الدرس القادم 
سبحانك اللهم وحبمدك، نشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك، 

 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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 بسم هللا الرمحن الرحيم 

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد  وعلى آله وصحبه 
فهذا اجمللس العاشر من جمالس شرح "قطر  -ابرك هللا فيكم-أمجعني، أيها اإلخوة 

 . -رمحه هللا تعاىل-الندى وبل الصدى" البن هشام األنصاري 

والكالم عن نصب الفعل املضارع، تكلمنا  وال زلنا يف إعراب الفعل املضارع،
يف املرة املاضية عن أحرف تنصب الفعل املضارع وهي: "لن، وكي، وإذن"؛ 

 وتكلمنا عن "َأْن" املصدرية ومل ننِه الكالم عنها، فسأعيد إن شاء هللا تعاىل. 

طبًعا يعين الكالم عن املاضي، عن "لن، وإذن، وكي" معروف إن شاء هللا 
 وربطالفائدة تثبيت ، لكن أعيده من ابب خولهْن" تكلمنا شيًئا تعاىل، و"أَ 

 تنقطع، فنعيد من بداية "أن" املصدرية.  الاألفكار، حىت 

"وب  "أاْن" املصدريِة ظاهرًة حنو: أن يغفرا ِل، ما : -رمحه هللا-قال املؤلف 
، فإن [20ل:]املزم﴿عاِلما أاْن ساياُكوُن ِمْنُكْم ماْرضاى﴾َل ُتسبق بِعْلم  حنو: 

ناة ﴾ُسِبقاْت ِبظان   فوجهاِن: حنو:   .[71]املائدة:﴿واحاِسُبوا أاالَّ تاُكونا ِفت ْ

عن "َأن" مىت تكون مصدرية، ومىت  -رمحه هللا تعاىل-ُهنا سيتكلم املؤلف 
ال تكون مصدرية؟ أن هذه هلا حاالت: ُهنالك َأن املصدرية موضوعنا، تلك اليت 

لك َأن املفسرة، وُهنالك َأن الزائدة، وُهنالك َأن املخففة تنصب الفعل املضارع، ُهنا
 من الثقيلة، أصلها َأن ، كيف نفرق بينها؟ 
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أم ا "َأْن" املفسرة هي اليت أتيت إلفادة التبيني والتفسري يكون الكالم الذي 
قبلها مبعىن القول دون حروفه، كأنك تقول: أقول، أو قلت، أو تقول، مبعىن القول 

﴿ِإْذ فه، وكأنك تضع بدل أن.. أي، فتفسر ما بعدها؛ كقوله تعاىل: دون حرو 
ناا ِإىلا أُمِ كا ماا يُوحاى ) ي ْ ؛ أي: قلنا: [39 -38]طه:( أاِن اْقِذِفيِه﴾38أاْوحا

اقذفيه، أو أوحينا هو أن هللا سبحانه وتعاىل قال ذلك، مبعىن القول دون حروفه، 
؛ هذه َأن املفسرة، [39]طه: اْقِذِفيِه﴾﴿أانِ أي: اقذفيه، ما هو القول الذي قيل؟ 

 وهذه ال حمل هلا من اإلعراب. 

ُهنالك "َأْن" الزائدة، هذه "َأْن" الزائدة تقع بني القسم و"لو" تقول: أقسم 
ابهلل أن لو أيتيين زيٌد ألكرمنه" الحظ بني القسم ابهلل أقسم ابهلل، وبني لو جاءت 

سم ابهلل لو أيتيين زيٌد ألكرمنه؛ هذه أيًضا َأن هذه أن زائدة، تستطيع أن تقول: أق
 ال حمل هلا من اإلعراب. 

﴿ف الامَّا أاْن جااءا  وأتيت هذه الزائدة بعد "ملا" كقوله تعاىل يف سورة يوسف:
؛ هذه "أن" زائدة، طبًعا [96]يوسف:اْلباِشرُي أاْلقااُه عالاى واْجِهِه فااْرتادَّ باِصريًا﴾

 الزائدة هذه هلا فائدة، فائدة التأكيد، إًذا هذه َأن الزائدة. 

خففة من الثقيلة، هذه "أن" املخففة من الثقيلة هي اليت 
ُ
هنالك "أن" امل

؛ يف [20]املزمل:﴿عاِلما أاْن ساياُكوُن ِمْنُكْم ماْرضاى﴾ُتسبق بعلم، كقوله تعاىل: 
علم، طبًعا سواًء كان لفظ العلم موجوًدا، أو مبعىن العلم، سورة املزمل علم هذا ال

هذه يف ظننت وأخواهتا، هنالك يف ظننت وأخواهتا ما أيخذ معىن اليقني، مثل: 
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﴿أافاال ي اراْونا علمت، ورأيت، أو أمل تعلم، أمل تَر هذه كلها يقينية، كما قال تعاىل: 
ال  هذه طبًعا مدغمة أن بـ ال، أصلها: أن ؛ أَ [89]طه:أاالَّ ي اْرِجُع ِإلاْيِهْم ق اْواًل﴾

ال، الشاهد هذه أن، أصلها هذه َأن املخففة من الثقيلة، وهي: أن هُ ال يرجع إليهم 
 قوال، ويكون امسها ضمري الشأن اهلاء حمذوف.

 هذه َأن اليت ُتسبق بعلم؛ فإهنا ُتسمى أن املخففة من الثقيلة، أصلها أن .

وُهنا أيًضا مالحظة يف هذه "َأن" املخففة من الثقيلة، يكون بعدها أحد 
﴿عاِلما أاْن ساياُكوُن ِمْنُكْم أحرف التنفيس: سني، أو سوف، كما قال تعاىل: 

﴿أافاال ؛ أو يكون بعدها أحرف نفي: ال؛ ولن، ومل.. كما قال تعاىل: ماْرضاى﴾
؛ أو يكون بعد هذه ال "َأن" حرف "لو" كما قال ﴾ي اراْونا أاالَّ ي اْرِجُع ِإلاْيِهْم ق اْواًل 

؛ طبًعا ما الذي قبلها؟ هذه آية يف سورة [31]الرعد:﴿أاْن لاْو ياشااءُ اَّللَُّ﴾تعاىل: 
ُ َلااداى النَّاسا الرعد، قال هللا تعاىل:  ئاِس الَِّذينا آماُنوا أاْن لاْو ياشااُء اَّللَّ ﴿أاف الاْم ي اي ْ

يًعا﴾ هذه "أن" جاء بعدها "لو" ال حمل هلا من اإلعراب  ؛ الحظ[31]الرعد:َجِا
ُهنا، ال شأن لك هبا اآلن، هلا عالقة مبا بعدها أو جاءت لشيء معني ليس كالمنا 
اآلن، الحظ يشاُء مرفوعة ابلضم، إًذا هذه "َأن" هذه "َأن" املخففة، طيب أين 

أفلم ييئس"؟ العلم الذي ُسبقت به، "أفلم ييئس" أين العلم؟ هذه مسبوقة بعلم "
نعم؛ "أفلم ييئس" معناها كما قال املفسرون: أفلم يعلم، أفلم يعلم الذين آمنوا أن 
لو يشاء هللا هلدى الناس مجيًعا، إًذا يشاء مرفوعة؛ ألن "َأن" هذه خمففة من 

 الثقيلة. 
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الشاهد على كل حال بعد "َأن" أيًضا أتى "لو" وأيًضا بعد "َأن" أييت "قد" 
يف  -رمحه هللا تعاىل-أن قد يقوم زيد" طبًعا هذه أمثلة املؤلف تقول: "علمُت 

 شرحه يف شرح قطر الندى.

إًذا هذه "َأن" اليت ُتسبق بـ علم، سواًء بلفظ العلم، أو مبعىن العلم كلمة أتيت 
يُراد هبا العلم، فإن "َأن" هذه خمففة من الثقيلة، فالفعل املضارع بعدها ليس 

يعته ال يوجد ما ينصبه، وأيًضا يسبق الفعل املضارع، أو منصواًب بل مرفوًعا كطب
أييت بني الفعل املضارع وبني "َأن" املخففة إما أحرف التنفيس، أو حرف نفي: 
مل، ولن، وال؛ كل هذه أحرف نفي، أو "قد" أو "لو" واضح، إًذا احلالة األوىل 

زائدة قلنا: أتيت بعد مل ا أو قلنا: "َأن" املفسرة، والثانية: "َأن" الزائدة، وهذه "َأن" ال
 أتيت بني القسم و"لو". 

والثالثة: "َأن" املخففة من الثقيلة، ضابطها أن ُتسبق بعلم، وإذا سبقت بـ 
علم فاجعل بني أن والفعل املضارع أحد احلروف: إما حرف تنفيس: السني أو 

الفائدة، سوف، أو حرف النفي: ال، ومل، ولن؛ حبسب طبًعا املوضوع يف اجلُملة و 
 أو أتيت بـ قد، أو أتيت بـ لو، هذه احلالة الثالثة. 

هنالك حالة رابعة لـ "َأن" هي: "َأن" املصدرية صاحبتنا، أربعة "َأن": أن 
 املفسرة، أن الزائدة، أن املخففة من الثقيلة، أن املصدرية. 

ة ظاهر وب  أن املصدرية ظاهرة؛ حنو: أن يغفر ِل" : -رمحه هللا-قال املؤلف 
ال شيء قبلها هذه أن املصدرية، أن: حرف مصدر  ونصب، أو حرف مصدري، 
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يغفر: فعل مضارع منصوب بـ أن، والفاعل ضمري مسترت عائد على لفظ اجلاللة 
 هللا سبحانه وتعاىل. 

؛ ﴿عاِلما أاْن ساياُكوُن ِمْنُكْم ماْرضاى﴾" هذه حنو: ما َل ُتسبق ب  علمقال: "
بـ علم، أخذان أن هناك أنواعاً لـ "أن": أن املفسرة، أن  أخذان من هذه ما مل تسبق

 الزائدة، أن املخففة من الثقيلة، وأن املصدرية. 

" هذه من أخوات ظننت، فإن ُسبقت ب  ظن فوجهان: العلم، والظنقال: "
ظن وأخواهتا، هناك حسب وظن، تعلمون ذلك، فيقول؟: إذا سبقت "أن" بـ 

" لكن حقيقًة أن  فوجهانلة أم املصدرية؟ قال: "ظن، فهل هي املخففة من الثقي
أكثر النحاة على أهنا "أن" املصدرية، فقط ضعها يف نفسك من ابب أن تراتح، 
َأن املخففة من الثقيلة إذا سبقها علم، وإال فال... فهذه "أن" بعد ظن  أو حسب 

"؛ وجهانفأو شيء ليس يقيًنا ظنًيا؛ فهذه "أن" املصدرية، ملاذا قال املؤلف: "
ناة ﴾ألن هنالك من قرأ يف قوله تعاىل:  ؛ [71]املائدة:﴿واحاِسُبوا أاالَّ تاُكونا ِفت ْ

طبًعا هكذا قرأها أكثر القراء على أن تكون منصوبة، ألن حسبوا هذه ظنية 
وليست علمية، فجعل "أن" هذه املسبوكة بـ ال، أو املدغومة مع الـ ال، أن ال 

لكن هنالك بعض القراء أو أحد القراء قرأها على فالتاء تكون منصوبة بـ أن، 
ناة ﴾الرفع،  ؛ فقال املؤلف: وجهان؛ لكن حقيقًة هي وجُه ﴿واحاِسُبوا أاالَّ تاُكوُن ِفت ْ

واحد، وإمنا جعل ذلك القارئ يقرأها على الرفع، طبًعا على الرفع على أهنا خمففة 
معىن حسبوا مبعىن علموا، من الثقيلة، ما الذي جعله يقرأها على هذا الوجه؟ أخذ 
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وحسبوا؛ أي: وعلموا أال تكوُن فتنة، هذا ما يريده أو ما جعله يرفع، وليس ألهنا 
 ظنية هلا وجهان؛ بل هلا وجٌه واحد. 

إًذا املخففة من الثقيلة فقط إذا سبقها علم فقط ريح نفسك، هذه من حيث 
 أنواع "أن" اآلن.. 

، وهو سؤال: ما هي احلاالت اليت تظهر فيها "أن"  ننتقل إىل موضوع اثن 
 واليت ُتضمر فيها؟ احفظها عندك "أن" هلا ثالث حاالت: 

حالٌة واجبة اإلظهار: إظهاٌر ال غري، يعين جيب أن تظهر "أن" ال جيوز 
 حذفها، هذه احلالة األوىل. 

 ن" وتستطيع أن تضمر "أن". احلالة الثانية: كال الوجهني تستطيع أن تظهر "أ

 احلالة الثالثة: وجوب اإلضمار. 

إًذا عندان ثالث حاالت: وجوب اإلظهار، جواز اإلظهار أو اإلضمار، 
 وجوب اإلضمار.

ومضمرًة جوازًا بعد عاطف  مسبوق  ابسم خالص قال املؤلف رمحه هللا: "
  للناِس".حنو "ولُْبُس عباءة  وتقرَّ عين"، وبعد الالِم حنو "لِتُبنيا 

بدأ املؤلف يتكلم عن احلالة اليت فيها جواز اإلضمار وجواز اإلظهار، هذه 
 هلا حالتان فقط: 
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احلالة األوىل: أن أتيت "أن" بعد عاطف مسبوق  ابسم خالص، بعد عاطف 
يعين بعد حرف عطف ما هو حرف العطف؟ أحد أربعة ليس كل عاطف، 

ليس على إطالقه؛ بل أربعة من الذي نريده هنا بعد عاطف  ،العواطف عشرة
الفاء، مُث  فقط، أييت قبلها اسٌم خالص، اسٌم خالص من  ،العواطف: الواو، أو

معىن الفعل، يعين اسٌم جامٌد حمض ليس له أتويل الفعل، الفعل: يذهُب مثاًل، 
الذاهب هذا اسم فاعل يف حمل أتويل فعل، هذا كأنك تقول: الذي ذهب، 

طيب ما الذي نريد فيه االسم اخلالص الذي أييت قبل تستطيع أن تؤول ذلك، 
 العاطف؟ تستطيع أن تقول: غالًبا يكون املصدر، ال تؤول فيه فعاًل أبًدا. 

رضي هللا -مثال ذلك: قول اليت قيل أهنا تزوجت من معاوية بن أيب سفيان 
لبية، وهي أعرابية، وأظن أهنا أُمُّ يزيد بن معاوية، امسها ميسون الك -تعاىل عنه

عندما جاءت وسكنت القصر يف الشام، فاشتاقت حلياة البداوة، فصارت تنشد 
 شعرًا؛ فمن شعرها قالت: 

 ولبس عباءة  وتقر عين *** أحبَّ إِل من لبس الشفوف 

ولبس هذه لُبس جاءت قبل العاطف، العاطف: الواو، الحظ بعد الواو 
تستطيع أن تقول: وأن تقر،  تقر، تقر: فعل مضارع منصوب بـ أن املضمرة جوازًا،

تستطيع أن تضع أن وتستطيع أن تضمرها، هذه الواو جاء قبلها اسم خالٌص 
جامٌد حمض، ليس له أتويل فعل وهو لُبس مصدر ليس له أتويل للفعل، فمجيء 
العاطف بعد اسم خالص جامد حمض، مث بعد ذلك إذا وضعت الفعل فإنك 
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رها ويكون الفعل بعد ذلك منصواًب، تستطيع أن تضمر "أن" املصدرية أو تظه
تقر: فعل مضارع منصوب بـ "أن" املضمرة جوازًا، ملاذا قلنا: جوازًا؟ جيوز إظهارها 
وجيوز إضمارها، مىت؟ يف احلالة األوىل أن أييت قبل "أن" عاطف: واو، أو فاء، أو 

ض ليس أو، أو مُث ، وقبل هذا العاطف أييت اسٌم خالٌص من معىن الفعل، جامٌد حم
 فيه أتويل الفعل، وغالًبا يكون مصدرًا. 

﴿واماا كاانا لِباشار  أاْن ُيكالِ ماُه اَّللَُّ ِإالَّ واْحًيا أاْو ِمْن وارااِء ِحجااب  قال تعاىل: 
؛ الحظ هذه "يرسل رسوال" يرسل: فعل [51]الشورى:أاْو يُ ْرِسلا راُسواًل﴾

الذي جعلنا ننصب الفعل مضارع منصوب بـ أن املضمرة جوازًا بعد أو، ما 
املضارع؟ أين أن؟ مضمرة على اجلواز، ملاذا قلنا: مضمرة على اجلواز، جاءت بعد 
"أو"، "أو" هذا حرف عطف جاء قبله اسٌم خالص، أين االسم اخلالص؟ وحًيا، 
إال وحًيا أو.. يرسل، أو من وراء حجاب، أو يرسل.. نعم؛ إًذا هذه احلالة األوىل 

 أن املصدرية أو إضمارها.اليت جيوز إظهار 

احلالة الثانية: إذا وقعت بعد الم اجلر، إذا وقعت "أن" املصدرية بعد الم 
ا اجلر، قد تكون الم اجلر هذه تفيد التعليل كما قال تعاىل:  ﴿لِتُ بانيِ 

؛ لتبني الم التعليل وهذه جارة حرف جر، وبعدها "أن" [44]النحل:لِلنَّاِس﴾
على اجلواز، لذلك جاءت "تبني": فعل مضارع  املصدرية حمذوفة أو مضمرة

منصوب بـ "أن" املضمرة جوازًا، واملصدر املؤول من أن تبني وهو البيان، أي: 
للبيان للناس يف حمل جر الالم، هذه الم التعليل، الم اجلر تفيد التعليل، أو قد 
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ُْم عاُدوًّا  ﴿فااْلت اقاطاُه آُل ِفْرعاْونا أتيت تفيد العاقبة، كما يف قوله تعاىل:  لِياُكونا َلا
؛ هذه الالم تسمى الم العاقبة أو الم الصريورة، هل آل [8]القصص:واحازاًًن﴾

فرعون التقطوا موسى عليه السالم ليكون له عدًوا وحزاًن؛ هل هذا هو السبب؟ 
ال؛ هم التقطوه ليكون هلم صديًقا وفرًحا، إمنا كانت العاقبة أنه كان عدًوا وحزاًن، 

لك؟ هذه تسمى الم العاقبة أو الم الصريورة، كما يف قوله تعاىل عندما أليس كذ
اهُ زِيناًة واأاْمواااًل يف اِلْايااِة قال موسى:  ﴿واقاالا ُموساى راب َّناا ِإنَّكا آت اْيتا ِفْرعاْونا واماَلا

﴾ نْ ياا راب َّناا لُِيِضلُّوا عاْن ساِبيِلكا أعطاهم ؛ هل هللا سبحانه وتعاىل [88]يونس:الدُّ
ليشكروه على نعمه، إمنا ماذا كانت  لكي يضلوا عن سبيله؟ أعطاهم ماال ماال

، فهذه الم قالعاقبة؟ أهنم أضلوا عن سبيل هللا سبحانه وتعاىل؛ فاستحقوا الغر 
 العاقبة، وهي الم جر أييت بعدها أن املصدرية مضمرًا أو ظاهرًا. 

ن تظهرها ال أبس، إًذا تستطيع أن تقول: ألن يكون هلم عدًوا، تستطيع أ
 هذه احلالة الثانية اليت جيوز الوجهان يف "أن" املصدرية على اإلضمار أو اإلظهار. 

إال يف حنو "لئاال يعلم" وجوب اإلظهار، مىت جيب اإلظهار؟ قال املؤلف: "
 ( "لِئاال يكونا للناس" ف اتاْظهاُر ال غرُي.و)

، وبني ال، ال النافية  يعين: إذا جاءت "أن" هذه بني الم التعليل أو الم اجلرِ 
" هذه الـ ال، جاء قبلها أن، وقبلها الالم، لئال يكون للناِس حجة  أو ال الزائدة، "

أن جاءت بني الالم الم التعليل وال النافية أو الزائدة؛ فهنا جيب إظهار "أن" لكن 
ئال" حُتذف تقول: أين أن ال أجدها؟ أن مع وجود الـ ال هذه فإهنا هبذه الطريقة "ل
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وال تُلفظ، ال تُلفظ وال ُتكتب لكنها موجودة، موجودة وجواًب، وتستطيع أن 
 تقول: ألن ال حقيقًة لكن طبًعا تدغم يف القرآن الكرمي، هذه احلالة الثانية. 

 احلالة الثالثة: وجوب اإلضمار، وهي يف حاالت: 

احلالة األوىل: أن أتيت بعد الم اجلحود، ما هي الم اجلحود؟ الم اجلحود هي 
الكون منفًيا، "ما  قبلهاالم النفي، أو هي الم النافية، أييت قبلها "ما" أو أييت 

﴿واماا كاانا كان" سواًء ابملاضي أو ابملضارع "ما كان، ومل يكن" كما قال تعاىل: 
ُْم﴾ ؛ هذه الم اجلحود ال حمل هلا من اإلعراب، وهي [33ال:]األنفاَّللَُّ لِيُ عاذِ ُبا

جارة طبًعا، ألن يعذهبم، لكن "أن" هذه جيب إضمارها؛ ألن هذه الالم الم 
ُ جحود، ما الدليل؟ سبقها ما كان، أو ما مل يكن كما قال تعاىل:  ﴿َلْا ياُكِن اَّللَّ

م اجلحود قبلها مل يكن، ؛ مل يكن هللا ليغفر، الالم ال[168]النساء:لِي اْغِفرا َلاُْم﴾
إًذا إذا كان قبلها ما كان، ومل يكن؛ فإن الالم هذه الم اجلحود، بعدها "أن" 

 مضمرة وجواًب، لكن الفعل مضارع منصوب بـ أن املضمرة وجواًب. 

ناا   أيًضا قال: " كإضمارها بعد حَّت إذا كان مستقبالً حنو: }حاَّتَّ ي اْرِجعا ِإلاي ْ
 ُموساى{.

" إذا كان الفعل املضارع بعدها يدلُّ على أيًضا جيب إض مار "أن" بعد "حىت 
﴿قاالُوا لاْن نارْباحا عالاْيِه عااِكِفنيا املستقبل، كما قال تعاىل حكايًة عن قوم موسى: 

ناا ُموساى﴾ إذا كان مستقباًل،  ا؛ أي: يف املستقبل، هذ[91]طه:حاَّتَّ ي اْرِجعا ِإلاي ْ
حرف جر، وإن كان الكوفيون يقولون: هي حىت انصبة بذاهتا،  وهيفهنا حىت، 
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لكن ال تنصب بذاهتا؛ لكن تنصب بـ أن املضمرة وجواًب، أي: لن نربح عليه 
 .عاكفني حىت رجوع موسى

إًذا أواًل تضمر أن املصدرية وجواًب بعد الم اجلحود، وبعد حىت إذا كان 
 مستقبال. 

حنو "ألاْستاْسِهلانَّ الصعب أو أدركا املىن" وبعد "أو" الِت ِبعىن "إىل" قال: "
 أو الِت ِبعىن ِإال حنو:

ا أو تستقيماا  وكنُت إذا غاماْزُت قناةا قوم  ...كاساْرُت ُكُعوُبا

طبًعا "أو" حرف -أيًضا أتيت أن املصدرية مضمرة وجواًب، بعد أو اليت أتيت 
"،  -عطف أما هذه إىل فالذي لكن إذا أفادت مبعىن إىل، أو أفادت مبعىن "إال 

 يكون قبلها ينقضي شيًئا فشيًئا، هذا ضابطه؛ كما يف بيت الشعر: 

 ألستسهلن الصعب أو أدرك املىن ** ما انقادت اآلمال إال لصابر

ألستسهلن الصعب، سينقضي الصعب شيًئا فشيًئا حىت أدرك املىن، ألستسهلن 
 .ن املضمرة وجوابً أدرك: فعل مضارع منصوب بـ أ .الصعب إىل أن أدرك املىن

، كما يف بيت الشعر:  وإذا  جاءت "أو" مبعىن إال 

 وكنت إذا غمزت قناة قوم  ** كسرت كعوهبا أو تستقيما 

أتيت مبعىن إىل، فهذه  أن ميكن هذهيعين: كسرت كعوهبا إال أن تستقيم، 
 أيًضا أن مضمرة بعدها وجواًب، إًذا هذه احلالة الثالثة. 
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تضمر أن املصدرية وجواًب؟ بعد الم اجلحود، بعد حىت،  احلالة الثالثة: مىت
 .  إذا كان مستقباًل، وبعد أو إذا كانت مبعىن إىل أو مبعىن إال 

وبعدا فاِء السببيِة أو واِو املعيِة احلالة الرابعة يف وجوب إضمار أن، قال: "
ياُموُتوا{، "ويعلما مسبوق اتانْيِ بنفي حماْض  أو طلب  ابلفعل حنو }ال يُ ْقضاى عالاْيِهْم ف ا 

 الصابرين"، }واال تاْطغاْوا ِفيِه ف اياِحلَّ{، و"ال َتكِل السمك وتشربا اللنب".

إذا أتى الفعل املضارع، أو إذا أتت أن املصدرية بعد فاء السببية، حىت خنرج 
على ذلك، فاء السببية، أي: أن الذي  فاء العاطفة وفاء االستئناف، سنذكر مثاال

عن الذي قبلها، ما الذي أحدث ما بعدها؟ إذا حصل ما قبلها، بعدها مسبٌب 
هو سبب هلا، جيد؟ هذه تسمى فاء السببية، أو واو املعية أن تعمل الشيئني مع 
بعضهما، مسبوقتني هذه فاء السببية أو واو املعية إذا كانتا مسبوقتني بنفي  حمض: 

ًضا إذا مثاًل جاء بعده ال، مل، لن.. هذا نفٌي حمض، ألن هنالك نفٌي ال يكون حم
 إال فإنه ينتقض يصبح إثبااًت، "ال آكل إال" فهذه إال تغري النفي احملض. 

فال بد أن يكون نفًيا حمًضا، قال: أو طلب ابلفعل، هناك طلب مثل افعل، 
لكن هنالك أييت طلب ابلفعل وهنالك طلب ابسم الفعل، وهنالك طلب ابخلرب، 

: اسكت، لكن هذا ليس فعاًل، مع أن هذا طلب طلب ابسم الفعل مثاًل صِه أي
فعل السكوت، ولكنه اسم فعل وليس طلب فعل، ال بد أن يكون قبل فاء السببية 
وواو املعية طلٌب ابلفعل، والطلب ابلفعل قد يكون طلب فعل أمر ، أو طلب فعل 
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، هذه هني، أو طلب فعل استفهام، أو طلب فعل حتضيض أو عرض أو متن   
 ، وهذه نستفيد منها يف أصول الفقه، مجعها الشاعر يف قوله: مجعها شاعرٌ 

 حلضهم ** كذلك النفي قد كمل  ُمر وادُع وسل وانَه ومتن  

تسعة فيما أذكر، نعم هي تسعة، هذه طلب الفعل مع النفي، إذا سبقت 
الفاء السببية أو واو املعية هبا، فإن أن املضمرة، أن اليت بعدها املصدرية تكون 

ة على الوجوب، والفعل املضارع يكون منصواًب بعدها، ذكر املؤلف أمثلة مضمر 
ال يقضى هذا نفي حمض، ال }ال يُ ْقضاى عالاْيِهْم ف اياُموُتوا{، قال: قوله تعاىل: 

يقضى "فيموتوا" فاء السببية سبٌب على عدم موهتم أهنم ال يقضى عليهم، ميوتوا: 
مثلة اخلمسة، وما السبب حلذف فعل مضارع منصوب حبذف النون ألنه من األ

 النون أو لنصبه؟ أن املضمرة وجواًب. 

ُتْم أاْن تاْدُخُلوا اجلْانَّةا والامَّا هذه اآلية  "ويعلما الصابرين"، كذلك: ﴿أاْم حاِسب ْ
ُ الَِّذينا جااهاُدوا ِمْنُكْم واي اْعلاما الصَّاِبرِينا﴾  ؛ ويعلم:[142]آل عمران:ي اْعلاِم اَّللَّ

ُتْم أاْن تاْدُخُلوا اجلْانَّةا والامَّا ي اْعلاِم هذه الواو واو املعية، ماذا جاء قبلها؟  ﴿أاْم حاِسب ْ
ُ الَِّذينا جااهاُدوا ِمْنُكْم واي اْعلاما الصَّاِبرِينا﴾ ؛ وملا طبًعا يقول [142]آل عمران:اَّللَّ

قها ماذا؟ نفي الواحد ما يعين هذه؟ واو املعية، ويعلم الصابرين، واو املعية سب
حمض، أين النفي احملض؟ ملا مبعىن مل، ملا ومل، وأمل وأملا، أليس كذلك؟ هذه نفي 

 حمض جاء بعدها واو املعية، فبعدها أن املضمرة وجواًب. 



 لندى )ألبي حذيفة محمود الشيخ( حفظه هللاشرح قطر ا

 

124 

وال تطغوا: طلب هني، وال تطغوا،  }واال تاْطغاْوا ِفيِه ف اياِحلَّ{ أيًضا قال تعاىل: 
 ، وال تطغوا فيه فيحل، حيل: فعل مضارع وهذا ابلفعل طلب فعل، فعل هني 

منصوب أبن املضمرة وجواًب بعد فاء السببية، جاء قبلها طلب فعل هني ، وأيًضا 
السمك  ؛ هذه واو هنا قد تقول: وال أتكلِ و"ال َتكِل السمك وتشربا اللنب"

اللنب، جمزومة من ابب أن تكون هذه عاطفة ال أتكل هذا وال تشرب  وتشربِ 
يت مرفوعة وال أتكل السمَك وتشرُب اللنب، هذه استئنافية واو هذا، أو قد أت

استئنافية، يعين ال أتكل امسك استأنف وتشرب اللنب، ليست عاطفة، وقد أتيت 
اللنب، يعين جيوز لك أن أتكل وتشرب اللنب، لكن  السمك وتشربَ  معية ال أتكلِ 

 يكون األمر ابملعية، ليس مع بعضهما، إما هذا وإما هذا، هذه واو املعية، يعين ال
واو املعية سبقها ال أتكل هني، جاءت تشرب، وتشرَب منصوبة أبن املضمرة على 

 الوجوب. 

تاِن ُكنُت ماعاُهْم طبًعا هنالك أمثلة كثرية يف هذا األمر، كما قال تعاىل:  ﴿َيا لاي ْ
تاِن كُ  ؛ الحظ هذا متن  [73]النساء:فاأاُفوزا ف اْوزًا عاِظيًما﴾ نُت ماعاُهْم فاأاُفوزا ﴿َيا لاي ْ

﴿لاْوال أاخَّْرتاِن ؛ كذلك قول الكفار يوم القيامة يف سورة املنافقون: ف اْوزًا عاِظيًما﴾
﴾ ؛ الحظ هذا ماذا؟ هذا فيه حتضيض، [10]املنافقون:ِإىلا أاجال  قارِيب 

؛ الحظ بعد فاء السببية أن مضمرة وجواًب، كذلك [10]املنافقون:﴿فاأاصَّدَّقا﴾
﴾ الرتجي ﴿أاْسباابا السَّماوااِت  [36]غافر:﴿لاعالِ ي أابْ ُلُغ األاْسباابا

 آخر.  ؛ لعلي: يرتجى، كذلك أمثلة كثري أنخذ مثاالً [37]غافر:فاأاطَِّلعا﴾
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ك؛ من ابب العرض، أال تزوران ونكرمك، كما تقول مثاًل: أال تزوران ونكرمَ 
ه هي اليت جيب إضمار الواو هذه واو املعية بزايرتك اإلكرام، أليس كذلك؟ هذ

أن املصدرية بعد الم اجلحود، بعد حىت إذا كان مستقباًل، بعد أو بعد إىل أو إال، 
  .  وبعد فاء السببية وواو املعية إذا كانتا مسبوقتني بنفي  حمض، أو بطلب فعل 

طيب، نتوقف عند هذا القدر، سبحانك اللهم وحبمدك، نشهد أن ال إله 
 إليك، والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته. إال أنت، نستغفرك ونتوب
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 بسم هللا الرمحن الرحيم 

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه 
أمجعني، أيها اإلخوة ابرك هللا فيكم هذا اجمللس احلادي عشـــــــر من جمالس شـــــــرح 

 . -رمحه هللا تعاىل-"قطر الندى وبل الصدى" البن هشام األنصاري 

منا يف الدرسني اليوم نتكلم عن جزم املضارع أو جوازم املضارع، بعد أن تكل
 املاضيني عن نصب الفعل املضارع. 

قاطت اْلفااء بعد الط لب واُقص  د اجلْازااء ُجزم حناْو : )-رمحه هللا-قال  فاِإن س  ا
 : واش       رط  [151]األنعام:﴿ُقْل ت اعاالاْوا أاْتُل ماا حارَّما رابُُّكْم عالاْيُكْم﴾ق اْوله ت اعااىلا

حاة ُحُلول إِ  ن الا حمااله حناْو: "الا تدن من اأْلس     د تس     لم" اجلْاْزم بعد الن َّْهي ص     ِ
ُكلك" وجيزم أاْيضا بلم حناْو: }َل يلد واَل يُولد{ واملا حناْو }واملا يْقض{  ف "َيْا ِبِالا
{ وجيزم فعلني  وابلالم واالا الطلبيتني حناْو }لينفق لي اْقِض الا تش        رك الا تُ ؤااِخذًنا

ا واأاْينا وأو وأَين واما  ِإذ م  ا ْأ "ِإن وا ا وحيثم  ا" حناْو: "ِإن ياش            ا َّت ومه  ا وامن وام  ا
هاا"  يذهبكم، من يْعمل سواًء جيز ِبِه، ماا ننسخ من آياة أاو ننسها َنت ِباري ِمن ْ
ِإذا َل يص   لح ملباش   رة األداة ُقرن  واُيس   مى األول ش   رطا واالثَّاين جاواااب واجازااء وا

ْيء قدير{ أاو اذا الفجائية   اِبْلفااِء حناْو }واِإن ميس    س    ك ِباري ف اُهوا على كل ش    ا
 (.حناْو }واِإن تصبهم سايِ ئاة ِباا قدمت أاْيديهم ِإذا هم يقنطون{

 هذا الدرس حقيقًة فيِه مباحث مهمة ذكرها املؤلف: 
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 املبحث األول: يف جوازم الفعل املضارع اليت جتزم فعاًل واحًدا. 

 علني. املبحث الثاين: جوازم الفعل املضارع اليت جتزم ف

 املبحث الثالث: أن  األفعال اجملزومة جبوازم الفعل املضارع اليت جتزم فعلني: 

 أحدها: فعل الشرط. 

 والثاين: جواب الشرط. 

 نبدأ ابلتفصيل بناًء على ترتيب املؤلف رمحه هللا قال: 

قاطت اْلفااء بعد الط لب واُقص      د اجلْازااء وُجزم() الكالم عن ماذا؟  فاِإن س      ا
نصـــــــــب الفعل املضـــــــــارع، عندما ذكر الفاء فاء  فيه وهوشـــــــــيء تكلمنا  عن آخر

الســـــــــببية، إذا جاء قبلها طلب أو نفي، فإن الفعل املضـــــــــارع بعد الفاء الســـــــــببية 
 يكون ماذا؟ يكون منصواًب بـ أن املضمرة على الوجوب، أليس هذا ما أخذانه؟ 

( يوجد طلب ولكن بعد الطلب( ال يوجد فاء )فإن س  قطت الفاءيقول: )
ال يوجــد فــاء، وكــذلــك الفعــل الــذي بعــد الطلــب، قــد يكون هــذا الطلــب طلــب 
، طلب اســـتفهام املهم طلب، ذكران هذا يف الدرس املاضـــي، هذا  أمر، طلب هني 
طلب إذا جاء بعده فعل مضــــــــــــــارع مباشــــــــــــــرًة، وال يوجد بني الطلب وبني الفعل 

 ول شرٌط أول، ُوجد الطلب. املضارع الفاء، فاء السببية.. هذا األمر األ

 الشرط الثاين: سقطت فاء السببية. 
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الشــــــرط الثالث: قصــــــد ابلفعل املضــــــارع اجلزاء، يعين أنه ُمســــــب ٌب عما قبله، 
 هذا معىن اجلزاء، إن قمت ابلطلب حيدث هذا اجلزاء، هذا الشرط الثالث. 

، ال بُد  أن يصـــح د خول إن والشـــرط الرابع: يف حال كان الطلُب طلَب هني 
قبل ال الناهية، أو قبل النهي، وكذلك ال يتأثر املعىن يبقى على حاله، ســـــــــــــنذكر 

 هذا ابلتفصيل. 

: قـــال: مثـــال ذلـــك:  اىلا ُل﴾)ق اْول  ه ت اع  ا الاْوا أات  ْ ْل ت اع  ا (؛ [151]األنع  ام:﴿ق  ُ
تعالوا: فعل أمر مبين على حذف النون؛ ألنه من األمثلة اخلمســـــــــــة، والواو فاعل 

 على الســـــكون يف حمل رفع الفاعل، واو اجلماعة اليت آخرها ضـــــمرٌي متصـــــٌل مبينٌّ 
ألف، هذا الطلب طلب أمر  هل يوجد بعده فاء، أو بينه وبني الفعل الذي بعده 

﴿ُقْل فاء؟ ال؛ الفعل الذي بعده أصــــــــــــــله يتلو، وقد أُريد به اجلزاء؛ إًذا جُيزم أتُل 
عاالاْوا أاْتُل﴾ إًذا أتُل: فعل مضـــــــــــــــارع جمزوم بفعل هذا اجلزاء،  (أتلُ )؛ فإذا أتيتم ت ا

الطلب، وعالمة جزمه حذف الواو حرف العلة، والضــــــــمة هذه دليٌل على وجود 
هذا احلرف احملذوف؛ إًذا حتققت الشــــــــــروط الثالثة: ســــــــــقطت فاء الســــــــــببية بني 

 الطلب وبني اجلزاء، دعوان ابلرتتيب: 

 الشرط األول: ُوجد فعل الطلب وهو طلب أمر  ُهنا. 

 لثاين: ال يوجد فاء السببية. الشرط ا

 الشرط الثالث: ُقصد ابلفعل الذي بعد الطلب اجلزاء. 
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إذا كان الطلب طلب هني  كقولك: "ال تدُن من األســد تســلم" ال: الناهية، 
تدُن: فعل مضارع جمزوم بـــــــــــــــ ال الناهية، وعالمة جزمه حذف حرف العلة الواو، 

، والفاعل ضـــــمرٌي مســـــترٌت تقديره: أنت، هذا فع ل طلب، وهذا الطلب طلب هني 
"من األســــد" متعلٌق ابلفعل الذي قبله "تســــلم" تســــلم: فعل مضــــارع جمزوم بفعل 

 الطلب النهي، وعالمة جزمه السكون. 

لكن هنا يشرتط املؤلف شرطًا، أو يشرتط النحاة شرطًا، يقولون: ال بد من 
طبًعا الفعل صـــــحة دخول أو حلول إن الشـــــرطية، هذه إن تلك اليت جتزم فعلني، 

األول فعل الشــــــرط، والثاين جزاء وجواب الشــــــرط، فكأن هذا الفعل الثاين الذي 
أييت بعد الطلب هو جزاًء أو جوااًب للشـــــرط، فإن صـــــح  أن تضـــــع "إن" قبل "ال" 
 وبقي املعىن صحيًحا، فُهنا جيوز أن يكون الفعُل املضارع جمزوًما وإال  ال جيوز.

 تدُن من األســـــــــد تســـــــــلم" دعنا نضـــــــــعها، يعين: لو وضـــــــــعت "إن" قبل "ال
األصل: ال تدُن من األسِد تسلم، أليس كذلك؟ بلى، تضع "إن، إن ال تدُن من 
األســــــِد تســــــلم" هل املعىن صــــــحيح؟ نعم؛ إًذا يف هذه احلالة جيُب أن جتزم الفعل 
املضـــــــارع "تســـــــلم"، لكن لو اســـــــتبدلت "تســـــــلم" وقلت: "أيكلك"، ال تدُن من 

 نك إذا دنوت منه أيكلك أليس كذلك؟ طيب. األسد، ملاذا؟ أل

هل هذا جمزوم "ال تدُن من األسد أيكلك" أان أقول: ال؛ ال جيوز أن جتزمه، 
بل جيب أن ترفع، جيب أن تقول: "ال تدُن من األســــــــــد أيكلك" ملاذا؟ ألنين إذا 
وضـــعت إن الشـــرطية قبل اجلُملة قبل "ال" خيتلف املعىن، "إن ال تدُن من األســـد 
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أيكلك؟ ال؛ إن ال تدُن من األســــــــــد تســــــــــلم" وابلتايل طاملا أنين ال أســــــــــتطيع أن 
 أجعل الفعل جزاًء للُجملة يف حال وضعت "إن" فيجب علي أن أرفع، واضح؟ 

إًذا الشــــــــــــــرط الرابع يف فعــل الطلــب النهي، فعــل الطلــب الــذي هو هنٌي ال 
على صــحته ُهنا  "ال" إن الشــرطية؛ فإن بقي الكالم قبل تفعل، ُيشــرتط أن تضــع

جتزم الفعل املضـــــارع وإال ال، "ال تدُن من األســـــد تســـــلم، إن ال تدُن من األســـــد 
كلك" خطأ، ملاذا؟ أيتســـلم" نعم صـــحيح إًذا تســـلم جمزومة، "ال تدُن من األســـد 

ألنين لو وضعت إن الختلف املعىن، "إن ال تدُن من األسد أيكلك" ال؛ "إن ال 
األمر األول، وهذا اجلازم هو جازٌم جيزم فعاًل تدُن من األســــــــــــــد ال أيكلك" هذا 

واحًدا إذا كان الفعل طلبًيا وســــــــــــــقطت الفاء وجاء الفعل بعده؛ فإن هذا الفعل 
جمزوم فعــٌل واحــد، هنــاك أربع جوازم ُأخرى جتزم فعاًل واحــًدا، هــذا األول مُث  بقي 

 عندان أربعة، فجوازم الفعل املضارع لفعل  واحد مخسة: 

أواًل: هذا الذي أييت بعد طلب  ســــــــقطت منه الفاء، أو ســــــــقطت بعده فاء 
 السببية، هذا واحد. 

، كـــل احلروف اليت جتزم فعاًل  ،الثـــاين: مل، مل هـــذا حرٌف ابتفـــاق حرف نفي 
ْ واحــًدا كلهــا حروف على كــل حــال، حرف نفي  وقلــب  وجزم، قــال تعــاىل:  ﴿َلا

ْ يُولاْد﴾ حرف نفي  وقلب  وجزم  مبينٌّ على الســـــــكون  ؛ مل:[3]اِلخالص:ياِلْد واَلا
ال حمل له من اإلعراب، يلد: فعل مضـــــــــارع جمزوم وعالمة جزمه الســـــــــكون، هذا 

 "مل". 
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يشــــــــــــــبهه هذا اجلازم الثالث: مل ا؛ لذلك ُيقال: مل ا أختها )أخت مل( كقوله 
ا أاماراُه﴾تعاىل:  ا ي اْقِض ما ي  وقلب، ؛ مل ا: حرف جزم  ونف[23]عبس:﴿كاالَّ لامَّ

يقض: فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة الياء، والكسرة دليٌل 
؛ ما: اســم موصــول مبعىن: ﴿ماا أاماراُه﴾عليه، والفاعل ضــمري مســترت تقديره: هو، 

الذي يف حمل نصــــــب مفعول به، أمره: صــــــلة املوصــــــول، اســــــم املوصــــــول وصــــــلة 
 املوصول يف حمل نصب مفعول به. 

ا ياُذوُقوا عاذااِب﴾وقوله تعاىل:  ؛ يذوقوا: فعل مضـــــــــــــــارع [8]ص:﴿باْل لامَّ
جمزوم بـــــــــــــــــ ملا، وعالمة جزمه حذف النون؛ ألنه من األمثلة اخلمســة، والواو: واو 

 اجلماعة يف حمل رفع الفاعل. 

ما الفرق بني مل ومل ا من ابب الفائدة؟ مل تنفي على االستمرار، أو االنقطاع، 
ا يقوم بعــــد قليــــل، لو قلــــت: "مل يقم حممــــد" يفيــــد تقول: "مل يقم حممــــد"؛ لرمبــــ

االستمرار مل يقم، هل ممكن أن يقوم؟ ممكن أقول: مل يقم مث قام جيوز ذلك، لكن 
ال تستطيع أن تقول: مل ا يقم مث قام، ال جيوز؛ ألن "مل ا" ُتستخدم فقط يف احلال، 

ملــ ا يقم" خالص اآلن يف فتقول: ملــ ا يقم، تقول مثاًل: ملــ ا يقم يكفي هــذا املثــال "
 هذا احلال مل ا يقم، ال أتكلم على املستقبل أصاًل، هذا األمر األول. 

﴿باْل األمر الثاين: مل ا هذه تؤذن كثريًا بتوقع ثبوت ما بعدها، كقوله تعاىل: 
؛ هم مل يذوقوه ولكنهم ســــــــــــوف يذوقونه، تنبئ أو [8]ص:لامَّا ياُذوُقوا عاذااِب﴾

 ؤذن كثريًا بتوقع ثبوت ما بعدها. تعطيه توقع أو ت
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بعض الشــــــعر  يفالثالث: يف "مل" ال جيوز حذف الفعل بعدها إال فيما ذُكر 
خاصة، لكن "ملا" جيوز أن حتذف الفعل، يسألك أحد الناس يقول: هل دخلت 
البلــد؟ فتقول: قــاربتهــا وملــ ا، أي: وملــ ا أدخلهــا، لكن أين الفعــل؟ تســــــــــــــتطيع أن 

ز لك أن تقول: قاربتها ومل وتســــــــكت، هذه من الفوارق بني حتذف، لكن ال جيو 
 مل ومل ا. 

مل ا على زمن احلال تنفي زمن احلال، بينما مل تنفي زمن احلال واالســـــــــــتمرار، 
ا تســــــــــــــتطيع  كذلك ملا تؤذن توقع يف كثري من األحيان ثبوت ما بعدها، أيضـــــــــــــــً

ف الشرط "إن" مثاًل، حذف الفعل بعدها، وأيًضا شيٌء آخر أن مل ا ال تقرتن حبر 
يعين مثاًل تســتطيع أن تقول: إن مل أتِت ال آكل، لكن ال تســتطيع أن تقول: إن 
مل ا أتيت ال آكل، ال تســــــتطيع، الشــــــرط هذا إن ال يرتبط مع مل ا، قد يرتبط مع مل، 

حرفية ختتص ابملضــــــــارع جتزم وتقلب من زمن املضــــــــارع  ملمثل  ملاطبًعا يف النهاية 
 إىل ماضي. 

لى كل حال مل، ومل ا، وتســــــــــــتطيع أن تضــــــــــــع اهلمزة أمل وأمل ا هذه جتزم فعاًل ع
واحًدا، بقي جازمان جيزمان فعاًل واحًدا: الم الطلب، وال الطلب، الم الطلب 
أو الالم الطلبية ســــــــــــــواًء كان الطلب طلب أمر  من أعلى إىل أد  كقوله تعاىل: 

عاِتِه﴾ عاة  ِمْن س     ا ؛ لينفق الالم هذه الم الطلب جتزم [7ق:]الطال﴿لِيُنِفْق ُذو س     ا
الفعــل املضــــــــــــــــارع؛ لــذلــك ينفق جــاءت جمزومــة، أو جــاءت من أد  إىل أعلى 

﴿َيا مااِلُك وتســــــــــــــمى الم الدعاء كقوله تعاىل حكايًة عن الكفار ينادون مالك 
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﴾ ناا رابُّكا ؛ هذا من ابب الدعاء، فإذا كان األمر من [77]الزخرف:لِي اْقِض عالاي ْ
إذا كــان الطلــب طلــب الفعــل من أعلى إىل أد  هــذا طلــب أمر ، وإن  أعلى أو

كــان من أد  إىل أعلى فهــذا طلــب دعــاء، وإن كــان من مســـــــــــــــاو  زميــل لزميلــه 
ا، كذلك "ال" الطلبية،  "أعطين القلم، لتعطين القلم" مثاًل هذا ُيســـــــــــمى التماســـــــــــً

ِرْك ﴿ال ُتش          ْ ســــــــــــــواًء كــان الطلــب طلــب هني  أو طلــب دعــاء، كقولــه تعــاىل: 
﴾ ، تشــــــرك: فعل مضــــــارع جمزوم بـ [13]لقمان:اِبَّللَِّ ؛ ال: الناهية هني طلب هني 

 ال الناهية، والفاعل ضمري مسترت تقديره: أنت أيها اإلنسان. 

﴿راب َّن اا ال وإذا كــانــت من أد  إىل أعلى فهي تفيــد الــدعــاء، كقولــه تعــاىل: 
﴾ ؛ ال تؤاخذان هذا ليس هني، هذا [286رة:]البقتُ ؤااِخْذًنا ِإْن ناِسيناا أاْو أاْخطاْأًنا

دعاء، هذه كلها اليت أتيت بعد فعل طلب  بدون فاء ســببية بينهما، ومل ومل ا وال أو 
 الم الطلب أو الالم الطلبية وال الطلبية، كلها جتزم فعل مضارع  واحد. 

من ابب الفائدة، قد أييت الفعل املضـــــــــــارع بعد فعل الطلب وال يُقصـــــــــــد به 
﴿ُخْذ ِمْن أاْموااَِلِْم حىت نفهم الشــــــــــــــرط ومن ابب التأكيد، كقوله تعاىل: واب اجل

داقاًة﴾ قاًة ؛ خذ أليس هذا فيه طلب؟ [103]التوبة:ص    ا دا ﴿ُخْذ ِمْن أاْموااَلِِْم ص    ا
ُرُهْم﴾ ؛ ملاذا جاءت مرفوعة؟ ألن تطهرهم ليســــت جزاًء هذه [103]التوبة:ُتطاهِ 

﴿ُخْذ ِمْن أاْموااَِلِْم صـــــــــــــفة لصـــــــــــــدقة، ما صـــــــــــــفة هذه الصـــــــــــــدقة؟ أهنا تطهرهم، 
؛ فإن هذه الصدقة تطهرهم، ليس جزاًء لكن صفة هذه [103]التوبة:صاداقاًة﴾

الصــــــــــــــدقة أهنا تطهرهم؛ لذلك هذه مرفوعة ابتفاق الُقراء، وإن كان قبلها طلٌب 
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ذ" لكن ليس هذا الفعل يُراد به أو يُقصـــــــــــــد به اجلزاء واجلواب؛ ولذلك امتنع "خ
 جزمه انتبه هلذا. 

أم ا األدوات اليت جتزم فعلني: فهي إحدى عشــــــــــــــر أداة، وقال: "أداة"؛ ألن  
منها ما هو اســــــــٌم ابتفاق، ومنها ما هو حرف ابتفاق، ومنها ما هو خُمتلٌف فيه، 

 أدوات هذا يف الشرح ولكن ليس يف املنت. طبًعا عندما قال: أداة أو 

 طيب، ما هي هذه اليت جتزم فعلني؟ 

ا وحيثما"؛  ما ا وأيُّ واأاْينا وأو وأَين واماَّت ومهما وامن وا ِإذ ما كقوله "ِإن وا
ْأ يُْذِهْبُكْم﴾تعاىل يف "إن"  ؛ إن: حرف شــــــــــرط  حرٌف [19]إبراهيم:﴿ِإْن ياش       ا

ا ابتفــاق، إن هــذا حرف ابتفــاق، وإذ مــ ا فيــه خالٌف، واألرجح أنــه حرف، طبعــً
املقصـــــــود به إذ وليس ما، ما هذه زائدة على إذ، ومهما اســـــــٌم على األرجح وفيِه 
خالف، وما تبقى فكلها أمساء، إن حرف ابتفاق، إذ مع إضـــــــــــــــافة ما، إذ هذه 
خمتلف يف حرفيتهــا واألرجح أهنــا حرف، ومهمــا خمتلٌف يف امسيتهــا واألرجح أهنــا 

أيُّ واأاْينا وأو وأَين واماَّت ومهما وامن بقى من األدوات كلها أمساء: اســــم، وما ت
 واماا وحيثما.

ْأ يُْذِهْبُكْم﴾ حرف شـــرط  مبينٌّ على الســـكون ال حمل له من  ؛ إن:﴿ِإْن ياش   ا
اإلعراب جيزم فعلني، الفعل األول ُيســـــــــمى فعل الشـــــــــرط، والفعل الثاين ُيســـــــــمى 

م ابلســـــكون، يذهبكم: جواب الشـــــرط جواب الشـــــرط، يشـــــأ: فعل الشـــــرط جمزو 
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جمزوم ابلســـــــــكون والفاعل ضـــــــــمري مســـــــــترت تقديره هو، والكاف يف حمل نصـــــــــب 
 مفعول به، وامليم للجمع. 

وًءا جُيْزا ِبِه﴾ ؛ تعالوا أنخذ أمثلة املؤلف [123]النس        اء:﴿ماْن ي اْعماْل س        ُ
ك أكرمه" على ترتيب، أو أنخذ األمثلة على الرتتيب، إن ذكرانها، أيُّ "أيهم أيت

هذه "أي" اســــــــــــم، أيهم أيتك أكرمه، أيهم: مبتدأ، أيتك: فعل الشــــــــــــرط جمزوم، 
أكرمه: جواب الشـــــــــرط جمزوم، طبًعا أيهم: مضـــــــــاف ومضـــــــــاف إليه وهو مبتدأ، 

 واجلملة فيما بعده كاملًة فهي يف حمل رفع خرب. 

﴾قال تعاىل:  ؛ الحظ [110ء:]اِلسرا﴿أاَيًّ مَّا تاْدُعوا ف الاُه األامْسااُء اِْلُْسىنا
ــــــــــــــــــــــــــــ ما هذه زائدة أتيت للتوكيد توكيد املعىن ال حمل هلا من  ُهنا أايا ما تدعوا، الـ
اإلعراب، أايا جاءت منصــــــــــــــوبة، قبل قليل يف املثال قلت: أيهم جاءت مرفوعة 
ألهنا مبتدأ، هنا أايا ما، ما إعراهبا؟ مفعول به منصـــــــوب ُمقدم، إًذا هذه أيُّ على 

ملة تُعرب، قد تُعرب مبتدأ، وقد تُعرب مفعول به منصوب حسب موقعها يف اجلُ 
مقدم، وقد تُعرب به ظرف "أي  بلد  تسكن أسكن" أليس كذلك؟ فهذه ظرف، 

﴿أاَيًّ مَّا تاْدُعوا ف الاُه األامْسااُء إًذا حســــــــــــــب موقعها يف اجلُملة، لذلك ملاذا جاءت 
﴾ له األمساء احُلسىن، طيب على ؟ أايا هذه مفعول لــــــــ تدعوا، تدعوا، أاًي فاِْلُْسىنا

 كل حال أيُّ هذه جتزم فعلني. 

﴾الحظ يف  ؛ أايا ما تدعوا، تدعوا هذه: ﴿أاَيًّ مَّا تاْدُعوا ف الاُه األامْسااُء اِْلُْسىنا
فعل الشــــــرط جمزوم وعالمة جزمه حذف النون؛ ألنه من األمثلة اخلمســــــة، والواو 
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فاعل، طيب أين جواب الشـــــــرط؟ جواب الشـــــــرط جاء بعد الفاء، ال يوجد فعل 
﴾يوجد مُجلة امسية،  ىنا لاُه األامْسااُء اِْلُس          ْ ؛ بعد الفاء، فهذه اجلُملة االمسية ﴿ف ا

كلها يف حمل جزم جواب الشرط، وال يوجد فعٌل حقيقًة جنزمه، سنتكلم عن هذا 
 يف املبحث األخري إن شاء هللا تعاىل. 

ا "إذ ما" إذ ما هذه حرٌف على األرجح كما ذكرت لكم قبل قليل، يف أي ضـً
املثال: "وإنك إذ ما أتِت ما أنت آمٌر به تُلِف من إايه أتمر آتًيا"؛ وإنك إذ ما 
 الحظ هذا أداة الشرط، أتِت: فعل الشرط جمزوم، تُلِف: جواب الشرط جمزوم. 

ظرف املكان، اســــــــــــــم يف أين: أنخذ مثال على أين، أين هذه للداللة على 
﴿أايْ ناماا تاُكونُوا حمل نصــــــــــــب على الظرفية ظرف املكان، مثال "أين" قال تعاىل: 

؛ تكونوا: فعل الشــــــــــــرط جمزوم، يدركم: جواب [78]النس         اء:يُْدرِكُُّم اْلماْوُت﴾
الشـــــــرط جمزوم، أين هذا اســـــــٌم مبينٌّ على الظرفية، أو اســـــــم يف حمل نصـــــــب على 

ية، أي مكان تكونوا يدركم املوت، نالحظ ُهنا وجود "ما" الظرفية الظرفية املكان
ليس دائًما أتيت "ما" لكن يســـــــــــتحســـــــــــن أن أتيت "ما" مع "أين" بينما يف إذ ما، 
جيب أن أتيت ما بعد إذ، يف إذ جيب أن تضــع ما، لكن يف أين يســتحســن وضــع 
ما، "ما" وليس واجًبا، وكذلك يف حيثما، حيثما جيب أن تضـــــــــــع "ما" إًذا يف إذ 

أو يف إذ ويف حيث جيب أن تضــــــــيف بعدها "ما" الزائدة لتوكيد املعىن، فتصــــــــبح 
كــأنــك تقول: إذ مــا، حيثمــا، بينمــا أينمــا أو أين يف بعض األحيــان ال أتيت مــا 

 بعدها، أتيت أين لوحدها، لكن يستحسن وضع ما وليس واجًبا. 
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، فأصبحت أ   أتهتا تستجر هبا، جتد حطًبا جزاًل  "؛ أان عندي يف مثال "أ  
احلاشـــــــية أتجة مباشـــــــرًة بعد جزاًل، ولكن عندي أان واضـــــــع يف اخلط يف الكتابة 
وانرًا أتجًجا، وهذا هو األصـــــح، لكن ال أدري من أين أان عدلت نســـــيت، على 
كل حال "فأصــــــــبحت أ   أتهتا تســــــــتجر هبا"، أ   هذا اســــــــم شــــــــرط  يدلُّ على 

رفية الزمانية، أتهتا: فعل الشــــــــــــــرط الزمان، هذا ظرف يف حمل نصـــــــــــــــب على الظ
 منصوب، تسترت: جواب الشرط منصوب. 

 بعد أ   وأين.. أاين، قال الشاعر: 

 إذا النعجة العجفاء كانت بقطرة  *** فأاين ما تعدل به الريح تنزلِ 

أاين: هذا أيًضا يدل على املكان، مبيٌن على النصب الظرفية املكانية، ما 
الشرط جمزوم، تنزِل: فعل الشرط جمزوم، والكسر هذا زائدة هذه، تعدل: فعل 

 للقافية الشعرية.

كذلك "مىت" كقول احلجاج عندان دخل على بغداد أو على الكوفة وصاروا 
 يضحكون بسبب قصر قامته، فقال: 

 أان ابن جال وطالع الثنااي = مىت أضع العمامة تعرفونِ 

زوم، وهو فعل الشرط، مىت: على الظرفية الزمانية، أضِع: فعل مضارع جم
 تعرفون: جواب الشرط جمزوم. 

 كذلك "مهما" يف قول الشاعر: 
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 أغر ِك مين أن حبك قاتلي ** وأنِك مهما أتمري القلب يفعِل 

هذا شعر، املؤلف ُهنا جاء بشواهد شعرية عند العرب، لذلك أتى هبذه 
ماء حقيقًة الشواهد الغري مستحبة حقيقًة يف هذه األشياء، ويف بعض شروح العل

عندي كتاب آخر، أعرض عن هذه األمثلة صراحًة وهو أجود من حيث األمثلة. 
وإمنا املؤلف محله على ذلك لالستشهاد مبا هو شاهد حقيقًة عند العرب، على 

 كل حال: 

 أغرِك مين أن حبك قاتلي ** وأنِك مهما أتمري القلب يفعِل 

: اسم شرط  جازم وجيزم أتمري... يفعِل، فعل الشرط وجواب الشرط، مهما
 فعلني، بقي عندان: َمن، وما. 

؛ من: ﴿ماْن ي اْعماْل ُسوًءا جُيْزا ِبِه﴾من: للعاقل، وما: لغري العاقل، قال تعاىل: 
جيزم فعلني وهو للعاقل، يعمل: فعل الشرط جمزوم، جيَز: جواب الشرط جمزوم 

 حبذف حرف العلة، األلف جيزى.. أصله. 

؛ ما جيزم [197]البقرة:ْفعاُلوا ِمْن خارْي  ي اْعلاْمُه اَّللَُّ﴾﴿واماا ت ا وكذلك ما: 
فعلني وهو لغري العاقل، أي ما تفعلوه، ما تفعلوا أي: أي شيء تفعلوه من خري 
يعلمه هللا، تفعلوا: فعل الشرط جمزوم وعالمة جزمه حذف النون ألنه من األمثلة 

فاعل: ضمري جاء متأخرًا اخلمسة والواو فاعل، يعلمه: جواب الشرط جمزوم، وال
عن الضمري عن املفعول به، ألن هذه اهلاء هذه مفعول به مقدم، وهللا: لفظ 

 اجلاللة يف حمل رفع فاعل قد ُأخر. 
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 بقي عندان "حيثما" قال الشاعر: 

 حيثما تستقم يقدر لك هللا *** جناًحا يف غابر األزمان 

ب الشرط جمزوم، هذا حيثما تستقم، تستقم: فعل الشرط جمزوم، يقدر: جوا
 املبحث الثالث، جوازم الفعل أو اجلوازم اليت جتزم الفعلني. 

آخر مبحث: يف بعض األحيان ال أستطيع أن أضع جواب الشرط حبيث 
يكون جوااًب لفعل الشرط، ال أستطيع ذلك، يعين إن مل تصلح مجلة جواب الشرط 

اقرتاهنا ابلفاء، جيب اقرتاهنا  الواقعة جوااًب هذه أن تقع بعد أداة الشرط، ُهنا جيب
﴿واِإْن مياْساْسكا ِبارْي  ف اُهوا عالاى ُكلِ  امسع هذا الكالم، جيب اقرتاهنا ابلفاء، مثل: 

؛ ال تستطيع أن جتعل "فهو على كل شيء قدير" [17]األنعام:شاْيء  قاِدير ﴾
هذه ليست جوااًب على إن ميسسك، هل هذه جواب: ال؛ لذلك جيب أن تضع 

اء، فهو على كل شيء قدير، هذه هو على كل شيء قدير يف حمل جزم جواب الف
 الشرط. 

مىت أو ما هي احلاالت اليت ال تستطيع أو ال تكون اجلُملة الواقعة جوااًب ألن 
 تقع بعد أداة الشرط؟ 

 واحد: إذا كانت مجلة امسية. 

 اثنني: إذا كانت فعلية فعلها طليب. 



 لندى )ألبي حذيفة محمود الشيخ( حفظه هللاشرح قطر ا

 

140 

جامًدا، أو إذا كان منفًيا بـ لن، أو جاء قبله ثالثة: إذا كان جواب الشرط 
ما قبل اجلملة جاء قبلها ما، أو مقرونة بـ قد، أو أبحرف  من أحرف التنفيس: 

 السني، وسوف. 

ِإْن مياْساْسكا ِبارْي  ف اُهوا عالاى ُكلِ  شاْيء  قاِدير ﴾ ؛ هو على كل شيء قدير ﴿وا
ُتْم هذه مجلة امسية  ُ واي اْغِفْر لاُكْم ُذنُوباُكْم ﴿ُقْل ِإْن ُكن ْ حتُِبُّونا اَّللَّا فااتَِّبُعوين ُُيْبِْبُكمُ اَّللَّ

ُ غاُفور  راِحيم ﴾ ؛ اتبعوين حيببكم هللا، هذه فعلها فعل طليب [31]آل عمران:وااَّللَّ
أمر، وليست جوااًب؛ لذلك جاء قبلها فاء، فال تقل: اتبعوين هذه جواب الشرط 

 شرط طبًعا لكن هذه كلها مجلة فعلية فعلها طليب. ال؛ جيد؟ هي جواب ال

﴿ِإْن ت اراِن أاًنا أاقالَّ ِمْنكا ماااًل إذا كان جواب الشرط جامًدا؛ كقوله تعاىل: 
، عسى: جامد، عسى ونعم [40]الكهف:﴿ف اعاساى﴾ [39]الكهف:واوالاًدا﴾

، وال إىل مضارع وال إىل م صدر وبئس هذه جامدة، ال ُتصرف ال إىل فعل  ماض 
 جامد، فهذه جيب أن تُقرتن بـ فاء، أو جاء قبل اجلملة لن منفية بـ لن. 

ُ عاِليم  اِبْلُمتَِّقنيا﴾قال تعاىل:  ]آل ﴿واماا ي اْفعاُلوا ِمْن خارْي  ف الاْن ُيْكفاُروُه وااَّللَّ
؛ لن يكفروه جاء قبلها ماذا؟ اقرتنت ابلفاء، وكذلك إذا كانت [115عمران:

ْفُتْم عالاْيِه﴾﴿واما مقرونة بـ ما  ُهْم فاماا أاْوجا ُ عالاى راُسوِلِه ِمن ْ ؛ [6]اِلشر:ا أافااءا اَّللَّ
[ الحظ.. فما، هذه فاء الرابطة جلواب الشرط، وليس هلا حمل من 6اِلشر:]

اإلعراب، إمنا أتيت رابطة جلواب الشرط، وكل اجلملة اليت بعدها تكون يف حمل 
ة بـ قد كما قال تعاىل حكايًة عن جزم جواب الشرط، كذلك إذا جاءت مقرون
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؛ قد [77]يوسف:﴿قااُلوا ِإْن ياْسِرْق ف اقاْد ساراقا أاخ  لاُه ِمْن ق اْبُل﴾إخوة يوسف 
سرق أٌخ له من قبل: مجلة جواب الشرط يف حمل جزم جواب الشرط، والفاء هذه 

 رابطة جلواب الشرط. 

ِتْل يف ساِبيِل ﴿واماْن يُ قااأو حرف من أحرف التنفيس: السني، أو سوف، 
؛ فسوف... [74]النساء:اَّللَِّ ف ايُ ْقتاْل أاْو ي اْغِلْب فاساْوفا نُ ْؤتِيِه أاْجًرا عاِظيًما﴾

سوف نؤتيه أجرًا عظيًما، مجلة جواب الشرط هذه جمزومة كُجملة، وال يوجد فعٌل 
 حقيقًة جمزوم. 

 

فائدة: إذا كان جواب الشرط مُجلة امسية فقط هنا تستطيع أن تقرهنا بـ )إذا( 
بدل الفاء، يعين مىت تستبدل الفاء بـ إذا؟ فقط إذا كان جواب الشرط مجلًة امسية، 

ُهْم سايِ ئاة  ِباا قادَّماْت أاْيِديِهْم ِإذاا ُهْم كقوله تعاىل:  ِإْن ُتِصب ْ ﴿وا
ا هم يقنطون هذه يف حمل جزم جواب الشرط وال ؛ إذ[36]الروم:ي اْقناطُونا﴾

يوجد فعلٌ جمزوم، يعين مىت نقدر اجلملة ونربطها بفاء مجلة جواب الشرط، ونربطها 
بـ فاء أو إذ يف اجلُملة االمسية يف حال كانت مُجلة امسية هذا جواب الشرط، أو 

منفية فعلية فعلها طليب طلب سواًء طلب أمر أو طلب هني، أو جامد عسى، أو 
: سوف أو السني، فإنك تقرهنا  بـ لن أو ما، أو مقرونة بـ قد أو حبرف تنفيس 
ابلفاء وال يوجد فعٌل جلواب الشرط جمزوم، هي اجلُملة يف حمل جزم جواب الشرط 

 كلها كجملة، ومىت تضع إذا؟؟ يف اجلملة االمسية خاصة، واضح. 
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ازم الفعل املضارع نتوقف عند هذا القدر، وهبذا نكون قد انتهينا من جو 
وسبحانك اللهم وحبمدك، نشهد أن ال إله إال أنت، نستغفرك ونتوب إليك، 

  والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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 بسم هللا الرمحن الرحيم 

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد  وعلى آله وصحبه 
فهذا اجمللس الثاين عشر من  -ابرك هللا فيكم-أمجعني، أما بعد: فأيها اإلخوة 

-رمحه هللا تعاىل-جمالس شرح "قطر الندى وبل الصدى" البن هشام األنصاري 
 . 

و النكرة واملعرفة، إذ اليوم نتحدث عن موضوع مهم يف االسم خاصة، وه
 ينقسم االسم ابعتبار التنكري والتعريف إىل نكرًة ومعرفة. 

فصل : االسم ضرابن: نكرة  وهو ما شاع يف جنس  قال املؤلف رمحه هللا: "
 ". موجود ك  رجل، أو مقدر  ك  مشس

النكرة: هو اسٌم شائٌع يف جنسه يدلُّ على جنس شيء  واحد غري ُمعني، 
، ما هو هذا الواحد؟ مل يعني، غري معني ل: اسٌم يدل على واحدتستطيع أن تقو 

رجل، طالب، كتاب، رجل .. رجل واحد، من هو الرجل؟ مل يُعني، طالب 
كذلك، كتاب.. كتاب فقه ، كتاب حديث، كتاب حنو  مل يُعني، فهذا اسٌم شائٌع 

، اجلنس يف جنسه يدخل حتته أفراد كثرية، طبًعا من حيث الرتتيب عند األصوليني
حتته األنواع وليس األفراد، إن مل يكن هنالك أنواع يدخل حتته أفراد، وبعضهم 
يقول: اجلنس يدخل حتته أفراد، يف النهاية حقيقةً األفراد تدخل حتت اجلنس، فإذا 
كانت هذه األفراد تدخل حتت جنس معني من غري تعيني هلذا الفرد، فهذا يسمى 
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تعريف، هذه عالمة رئيسية فيه، كتاب تستطيع أن النكرة، وعالمته أن يقبل ال لل
 تقول: الكتاب، ودخول ال التعريف جتعله معرفًا، تغري حالته من النكرة إىل املعرفة. 

وله عالمة أخرى، بعض الكلمات ال تقبل ال، ال تستطيع أن تقبل ال، 
لكن كأنك تستطيع أن تقدر ال ابملعىن، مثل: ذو مال، ذو مبعىن صاحب، 

ال، ذو ال تستطيع أن تضع ال للتعريف عليها، الذو هل تستطيع أن صاحب م
تقول: الذو؟ ال تستطيع أن تقول هذا القول، لكن ذو مبعىن صاحب، هل تستطيع 

 أن تضع ال للتعريف على كلمة صاحب؟ نعم، إًذا هذه نكرة. 

وهو ما شاع أما املعرفة، أو قبل أن نقول ما هي املعرفة، ذكر املؤلف قال: "
"؛ موجود أين يعين موجود؟ موجود  جنس  موجود؛ ك  رجل أو مقدر ك  مشسيف

يف البيت؟ أم موجود يف الكتاب؟؟ موجود أين؟ يريد أن يقول لك: موجوٌد يف 
اخلارج، هذه املصطلحات عند األصوليني عادة يستخدموهنا أو عند املناطقة، 

يعين يف الواقع، وهي موجودة حقيقة، يقولون: هذا الشيء موجود يف اخلارج 
وهنالك أشياء موجودة يف الذهن ليس هلا وجود يف الواقع، رجل اسم شائع يف 
جنسه موجود يف الواقع يف اخلارج، رجل هذا يوجد يف الواقع العملي، رجل ورجال 

 ال شك يف ذلك. 

وهنالك أشياء تقدر تقديرًا على أهنا موجودة، تقدر أين؟ تقدر يف الذهن، 
هو ما ُوضع على أنه كوكب أو يُقال للكوكب الذي يضيء  مثل: الشمس، مشس

السماء فيزيل الليل يُقال: كوكب، يُقال: مشس من ابب اإلضاءة، كم مشس 
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؛ لذلك يقولون: هذه تقدر تقديرًا على أهنا ةعندان؟ حنن ال نعرف إال مشًسا واحد
 موجودة، ولكنها حقيقًة ال يوجد إال مشس واحدة، فليس هلا مجع من حيث
الوجود، ليس هلا أفراد هي فرد واحد، لكن هو اسم شائع يف جنسه، هو يدل 

 ير، وإن كنا حقيقًة نقصد الشمس. دعلى واحد هنا وليس معيًنا هذا ابلتق

ومعرفة  وهي ستة: الضمري، وهو: ما دل على قال املؤلف رمحه هللا: "
 ". متكلم، أو خماطاب أو غاِئب

ى املعارف، املعرفة الذي يقابل النكرة، هذا هو الضمري، وهذا الكالم عل
االسم ينقسم من حيث التنكري والتعريف إىل نكرة ومعرفة، عرفنا ما هو النكرة، 

" املعارف وهي ستةوانتهينا منه وهو األساس، انتقل اآلن املؤلف إىل املعرفة قال: "
 ستة: 

ملوصول، أواًل: الضمري، كما ذكر املؤلف، والعلم، واسم اإلشارة، واالسم ا
واملعرف بـ ال، واملضاف لواحد  منها، هذه هي املعارف الستة ذكرها املؤلف على 
الرتتيب، ويسبقها كلها أعرف املعارف لفظ اجلاللة هللا سبحانه وتعاىل، أمساء هللا 
احلسىن هذه أعرف املعارف، تسبق ابلرتتيب الضمري، والعلم، واسم اإلشارة، 

ال، واملضاف لواحد منها، سنتكلم عن كل واحدة  واالسم املوصول، واملعرف بـ 
 منها. 

 "..الضمريقال املؤلف: "
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وهو ما دلَّ أول املعارف اليت ذكرها املؤلف من املعارف الستة، قال: " هو
"، الضمري لفظ يدل على متكلم أو خماطب على متكلم أو خماطب، أو غائب

 هو أول املعارف أو غائب، متكلم: أان، خماطب: أنت، غائب: هو، والضمري
ابلرتتيب، أعرفها بعد لفظ اجلاللة هللا، وضمري لفظ اجلاللة كما يقولون، تقول 
مثاًل: أعوذ به من اخلبث واخلبائث عند دخول اخلالء، هل ذكرت اللفظ؟ أنت 
ذكرت الضمري أعوذ به، لكن هل يدل على غري هللا سبحانه وتعاىل؟ ال؛ لذلك 

 هذا أعرف املعارف. 

ذا الضمري إىل: ضمري متكلم، وضمري خماطب، وضمري غائب، وينقسم ه
وهو إمَّا مسترت كاملقدر وجواًب يف حنو: أقوم وتقوم، أو قال املؤلف رمحه هللا: "

"، الضمري من حيث الظهور، إما أن يكون ابرزًا جوازًا يف حنو: زيد  يقوم، أو ابرز
على الوجوب، أو يكون  وإما أن يكون مسترتًا، واملسترت إما أن يكون استتاره

استتاره على اجلواز، فُيقال: هذا ضمري مسترت وجواًب، ويُقال: هذا ضمري مسترت 
 جوازًا. 

" ال تستطيع أن تذكر الضمري أقوم، هذا وجواًب حنو: أقومقال املؤلف: "
يقولون: مقدٌر مسترٌت ويُقدر تقديرًا وال يظهر أبًدا على الوجوب، فهذا هو املسترت 

 الذي ال حيل حمله اسٌم ظاهر وال ضمري. الوجوب 

تقول مثاًل: أقوم بعملي، أقوم.. أين الفاعل؟ أان، ضمري مسترت وجواًب تقديره 
أان، وهذا الضمري ال حيل حمله اسٌم ظاهر، ال تستطيع أن تقول: أقوم خالد.. وال 
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د، تقول: أقوم أان على أن أان الفاعل هنا ابلنحو؛ بل هنا يصبح من ابب التوكي
 أقوم أان.. فال داعي له. 

وهذا املسترت قد أييت مع فعل األمر، كأن يُقال لك: أقم الصالة، أو مع 
الفعل املضارع الذي يف أوله مهزة املتكلم، حنو: أستيقظ مبكرًا، أو الفعل املضارع 
الذي أوله نون حنو: ال حنب السهر، أو الفعل املضارع الذي أوله اتء خطاب 

ب الكتب املفيدة، أي: أنت حتب الكتب املفيدة، هذا كله أييت للواحد، حنو: حت
يف املسترت وجواًب، وقد أييت على اجلواز كما ذكر املؤلف: زيٌد يقوم هو، تستطيع 

 أن تقول هذا. 

وتستطيع أن تضع امسًا ظاهرًا، يقوم حممٌد، أو يقوم هو من غري أن تذكر 
ا استتاٌر على اجلواز، على كل حال الضمري، يقوم بواجبه، زيٌد يقوم بواجبه، هذ

الشاهد أن الضمري قد يكون مسترتًا وال يظهر، وقد يكون ابرزًا، أي: ظاهرًا، 
 وهذا ينقسم إىل قسمني: 

وهو إمَّا " األول املسترت، والثاين البارز، قال: "أو ابرزقال املؤلف رمحه هللا: "
ك  أًن، وأنت،   متصل  كتاء قمُت، وكاف أكرمك، وهاء غالمه، أو منفصل

 ". وهو، وإَيي

الضمائر البارزة الظاهرة تنقسم إىل: ضمائر متصلة، وضمائر منفصلة، 
الضمري املتصل هو: الضمري الذي ال يبتدأ به يف الكالم، وال يقع بعد إال، إذا 

ضمرٌي متصل ال يبتدأ به  التاءوقع بعد إال صار منفصاًل، تقول: قرأت الكتاب، 
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وأنت، قرأُت، قرأان، قرأت، قرأِت، بل أييت بعد الكالم وليس  الكالم: أان، وهو،
ال، الضمري املتصل ال إيف بدايته، قرأت التاء هذه ضمرٌي متصل وال أتيت التاء بعد 

أييت بعد إال، أما الضمري الثاين وهو املنفصل وهو الذي يبتدأ به يف الكالم ويقع 
ال أان، هذا ضمرٌي منفصل، أستطيع بعد إال، أان أقوم بواجيب، ال يقوم ابلواجب إ

أن أبتدئ به الكالم، وأستطيع أن أضعه بعد إال، وكال الضمريين: املتصل 
 .ابرز ظاهرواملنفصل 

الضمري املتصل من حيث اإلعراب قد أييت يف حمل رفع، وقد أييت يف حمل 
، يعين يف بعض األحيان ال أييت إال مرفوًعا فقط، يف جرنصب، وقد أييت يف حمل 

حمل رفع فقط، هذا الضمري املتصل مثل قمُت، هذا دائًما مرفوع نون النسوة نون 
اإلانث دائًما يف حمل رفع الفاعل "والوالدات يرضعن"، ويف بعض األحيان أييت 

مثل: الكاف هذا الضمري قد يفيد أحيااًن النصب، وقد يفيد أحيااًن اجلر فقط، 
كاف املخاطب، أمرك أستاذك حبفظ كتابك، وأمرين أستاذي حبفظ كتايب، هذا 

كاف جاءت منصوبة، الجاء يف حمل اجلر، وتستطيع أن تقول: حممٌد ضرَبكَ  
، إما أن أتيت يف حمل نصب، ضربَك أو يف حمل وهي اليت للخطابهذه الكاف 

ًضا أتيت يف حمل جر وأتيت يف حمل جر كتابك، اقرأ كتابك، والياء ايء املتكلم، أي
نصب، أان أحفظ كتايب.. الياء جمرورة، وتستطيع أن تقول: يف هاء الغائب، الولد 
يطيع أابه جاءت جمرورة، واألم وعالقة األم مع ابنها أهنا هتذبه، على كل حال 
هذا الشاهد من هذه الكاف، كاف املخاطب، وايء املتكلم، وهاء الغائب قد 

، وقد أتيت يف حمل جر، واتء الرفع متحرك مثل قمُت، أو نون أتيت يف حم ل نصب 
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اإلانث، أو ايء املخاطبة أتيت دائًما فقط يف حمل رفع، وبعض الضمائر املتصلة، 
أتيت مرفوعًة أو يف حمل رفع  ويف حمل نصب  ويف حمل جر، مثل النا "ربنا إننا آمنا 

ة، وجاءت مرفوعة آمنا مرفوعة، فاغفر لنا ذنوبنا" جاءت الحظ هنا جاءت منصوب
إننا منصوبة، ذنوبنا جمرورة، هذا مثال طيب من الشارح جزاه هللا خريًا، "ربنا" 

آمنا مرفوعة،  يف الحظ ربنا هذه جاءت الـ ان جمرورة، إننا النا هذه منصوبة، ان
 فاغفر لنا جمرورة، ذنوبنا كذلك النا هذه جمرورة. 

يف ثالثة مواضع: يف حمل رفع، ويف حمل الشاهد هنا أن الـ ان هذه أتت 
نصب، ويف حمل جر، وايء املخاطبة، ونون اإلانث، واو اجلماعة، التاء يف قمُت، 
كلها أتيت يف حمل رفع فقط، وابلنسبة لياء املتكلم، وكاف اخلطاب وهاء الغائب 
أتيت إما يف حمل نصب أو يف حمل جر، هذه الضمائر املتصلة، والضمائر املتصلة 

 نا عشر ضمريًا: اث

مخسة للغائب، ومخسة للمخاطب، واثنان للمتكلم، النا والـ ُت، ان ُت هذه 
متكلم "ضربنا، قمُت، قمنا، قمُت" هذا املتكلم، املخاطب: "قمَت، قمِت، 
قمتما، قمتم، قمنت" هذه كلها ضمري خماطب مخسة، والغائب: "قام وقامت هو 

 ضمريًا.  وهي، وقاما، قاموا، قمنا" هذه اثنا عشر

، قد أييت  أما الضمري املنفصل وقلنا: هو الذي يبتدأ به الكالم وأييت بعد إال 
يف حمل رفع مثل: أان، وأنت، وهو، وأييت يف حمل نصب مثل: إايي، وإايك، وإايه، 
 وال أييت يف حمل جر، إما أن يكون يف حمل رفع وإما أن يكون يف حمل نصب. 
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ل مع إمكان الوصل إال يف حنو: اَلاء من وال فصقال املؤلف رمحه هللا: "
 ". سلنيه ِبرجوحية، وظننتكه، وكنته برجحان

يف ابب الضمري أنه مىت أمكن أن أييت متصاًل ال جيوز أن أييت  ةفالقاعد
منفصاًل، قال: إال يف حنو: اهلاء من سلنيه مبرجوحية، أي: أن هذا الكالم مرجوح 

ه برجحان، يعين الراجح أنه يف اهلاء أييت أو الذي سنذكره اآلن، أو ظننتكه وكنت
 ال أييت هبذه الطريقة، طيب دعنا نقرأ كالم املؤلف. 

إذا استطعت أواًل أن يكون الضمري متصاًل فال جيوز لك أن تنتقل إىل 
االنفصال، أو إىل الفصل، أو إىل الضمري املنفصل، ويف بعض األحيان ال يكون 

واقع بعد إال، ال بد أن تفصل وتضع الضمري إال أن يكون الضمري منفصاًل، كال
َك ، أو يتقدم الضمري على العامل؛ كقوله تعاىل: منفصال َك نـَْعُبُد َوِإاي  ﴿ِإاي 
؛ إايك: مفعول به مقدم، أو ضمري منفصل يف حمل نصب [5]الفاحتة:َنْسَتِعنُي﴾

لماء: مفعول به مقدم، نستعني: فعل وفاعل، وقال الشيخ العثيمني وهذا قول الع
تقدمي ما حقه التأخري يفيد احلصر واالختصاص، وهذه القاعدة هي األصل ما 
دام أنك تستطيع أن تضع الضمري متصاًل ال جيوز أن تنتقل إىل أو تضع الضمري 

 منفصاًل، لكن هذه القاعدة هلا استثناءات ذكرها املؤلف رمحه هللا تعاىل. 

أعرف من الثاين، والعامل فيهما  أواًل: إذا كان الضمري اثين ضمريين، أوهلما
فعل غري انسخ، ذكر املؤلف هنا قال: كأعطى وأخواهتا، وكاهلاء من قولك: 

 الكتاب سلنيه. 
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الحظ هنا الياء مث اهلاء سلنيه ضمري، ضمري اخلطاب سلنيه، الياء واهلاء 
ضمري الغائب، األول أعرف من الثاين، ضمري املخاطب أعرف من الغائب، يعين 

لضمائر الثالثة: املتكلم، مث املخاطب، مث الغائب، فهنا يقول: جيوز يف أعرف ا
اهلاء االتصال، وجيوز االنفصال، تستطيع أن تقول: سلنيه، وتستطيع أن تقول: 

 سلين إايه، هذا هو املقصود. 

سلين: الياء هذه يف حمل نصب مفعول به مقدم، مفعول به أول، واهلاء هذه 
 أن تقول: سلين إايه. مفعول به اثين، فتستطيع 

فما هو األوىل أن تقول: سلنيه أم تقول: سلين إايه؟ األوىل أن تقول: سلنيه، 
ن: أحدمها أو األول أعرف من اوجيوز أن تفصل يف هذه احلالة طاملا وجد ضمري 

ن أوهلما أعرف من الثاين، االثاين، يف مثل هذا الذي ذكره، مثل سلنيه يوجد ضمري 
جيوز لك أن تفصل، ولكن هذا اجلواز مرجوح، األصل أن تبقى كما هي سلنيه، 
لكن تستطيع أن تقول: سلين إايُه، لذلك قال: مبرجوحية، فاالتصال هو األرجح 

﴿َفَسَيْكِفيَكُهُم ألنه األصل، وقد جاء يف القرآن الكرمي ما يؤيد هذا، فقال تعاىل: 
؛ يكفيكهم هللا، لكن هل جيوز أن يقال: سيكفيك إايهم هللا؟ [137بقرة:]الاَّلل ُ﴾

 نعم جيوز، لكن هذا مرجوح مع اجلواز، هذا معىن قول املؤلف. 

االستثناء الثاين من القاعدة، قاعدة أنه ال جيوز أن تفصل الضمري إذا 
أوهلما استطعت أن تضعه متصاًل، االستثناء الثاين: أن يكون الضمري اثين ضمريين 
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أعرف من اآلخر، والعامل فيهما فعل انسخ كـ ظن وأخواهتا، قبل قليل، فعٌل ليس 
 بناسخ قال: كأعطى وأخواهتا هذا مثال، أو يف وجود اهلاء كما ذكر املؤلف. 

مثل: ظننتكه، الكاف هذه أعرف من اهلاء ال شك، ولكنه هنا ظن تنسخ، 
: كان وأخواهتا، إن وأخواهتا، انسخ؟؟ ال، طبًعا النواسخ ثالثة فيهاسلين هل 

ظننت وأخواهتا، أليس كذلك؟ غري ذلك، هذه أفعال تسمى غري انسخة، فإذا 
، مثل: سلنيه، أعطينيه، اكفينيه.. اخل، هذه أفعال غري غري انسخكان الفعل 

انسخة، يوجد فيها مفعول به أول، مفعول به اثين.. وغري ذلك، ولكن ليست 
 اسخة كان وأخواهتا، إن وأخواهتا، ظننت وأخواهتا. انسخة، خبالف األفعال الن

ن، يوجد ضمريان ضمري أعرف من اآلخر، افيقول: إذا كان يوجد ضمري 
األول أعرف من الثاين، وجاء بعد أفعال انسخة، مثل ظننت وأخواهتا، فإنه جيوز 

 أن تفصل الضمري برجحان، يعين األفضل أو األرجح أن تفصل الضمري. 

محه هللا عندما قال: ظننتكه، أي: ظننتك إايه، ما هو األفضل؟ وذكر املؤلف ر 
ما هو األرجح؟ أن تقول: ظننتك إايه، وجيوز أن تقول: ظننتكه، هذا جائز، 

 ولكن الفصل هو األرجح. 

وكنته كذلك الحظ كنت، إًذا ظننت وكنت هذه نواسخ، تستطيع أن تقول: 
إايه هذه كذلك مفعول به  كنت إايه، خرب كنت وظننتكه الكاف، ظننتك إايه،
 اثن  من نواسخ أو منسوخ بظننت، واضح هذا؟ نعم.
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طبًعا املسألة فيها خالف حقيقًة وفيها كالم، لكن هذا ما قاله املؤلف، على 
كل حال الذي نريد أن نعرفه أن الضمائر قد تكون مسترتة، وقد تكون ابرزة، 

به الكالم وال أييت  أا ال يبتدوالضمائر البارزة إما متصلة أو منفصلة، املتصل: م
به الكالم وأييت بعد إال، هل جيوز فصل  أبعد إال، واملنفصل هو الذي يبتد

املوصول، مىت يفصل الضمري؟ يفصل الضمري يف حال تعذر وصله، أو تعذر أن 
 أييت متصاًل إال يف حاالت: 

ان ن ضمرٌي أعرف من اآلخر، فإذا كااحلالة األوىل: أن يكون هنالك ضمري 
جاء بعد انسخ فإن فصله أرجح من وصله، وإذا مل أيِت بعد انسخ فإن وصله 
أرجح من فصله وكالمها جائز ابختصار، وهنالك مسائل أخرى يف هذا الباب 
من ابب املعارف وهو الضمري، هذا أول املعارف الضمري، سنتكلم إن شاء هللا 

هذا القدر، سبحانك  تعاىل عن الضمائر األخرى يف الدرس القادم، نتوقف عند
اللهم وحبمدك، نشهد أن ال إله إال أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى هللا 
وسلم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني، والسالم عليكم ورمحة هللا 

 وبركاته.
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 بسم هللا الرمحن الرحيم 

وصحبه احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد ، وعلى آله 
 أمجعني.

 أما بعد؛

اجمللس الثالث عشــــر من جمالس شــــرح قطر  -ابرك هللا فيكم -فهذا إخويت 
زلنا يف ابب  وال -رمحه هللا تعاىل -الندى وبل الصــــدى البن هشــــام األنصــــاري 

املعارف، يف الدرس املاضـــــي ذكران الضـــــمائر، اليوم إن شـــــاء هللا تعاىل نتكلم عن 
 على الرتتيب العلم، مث سنتحدث عن اسم اإلشارة.املعرفة الثانية والثالثة 

: )مث العالاُم وهو: إما ش    خص    يٌّ ك                "زيد " أو -رمحه هللا -قال املؤلف 
جنسيٌّ ك  "أسامةا"، وإما اسم  كما مثلنا أو لقب ك "زيِن العابدينا" و "قُ فَّةا" أو 

". ويُ ؤاخَّر اللقُب عن االس ياة  ك         "أِب عمرو" و "أمِ  كلثوم  م اتبعاً له مطلقاً، ُكن ْ
ِعيِد كاْرز "( هذا هو النوع الثَّاين من أانْ وااع  أو خمفوضاً اضافته إن أُْفِردا ك            "سا

 املعارف اْلعلم واُهوا ماا علق على شاْيء ِبعاْيِنه غري متناول ماا أشبهه.

ْيء ِبعاْيِنه(قاله يف الشرح صاحب قطر الندى يف شرحه،  ، )ماا علق على شا
ا بفرد  معني، وقد يكون علم على شــــ يء  معني، قد يكون هذا الشــــيء متشــــخصــــً

ا على إطالقـه، جنٌس من األجنـاس يصــــــــــــــح أن ت ل حتتـه أعيـان ُِ خُْ دُُ مطلقـً
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العلم هو ما يدل على شـــــــيء، ُعلق على شـــــــيء   نكثرية ضـــــــمن هذا اجلنس، إذً 
 بعينه.

وهو ينقسم إىل قسمني: إما شخصٌي أو جنسي، ابعتبار تشخص أو يعين 
مسماه فهو علُم شخصي، يراد به شخٌص معني، أو ابإلطالق يدخل حتته تفرد 
)كأس      امة أعيان كثرية مطلًقا، فهذا يســــــــمى علٌم جنســــــــي  -حتت هذا اجلنس–

تقول: لكل أســـــــد  تراه جاء أســـــــامة، وتريد  أن( فتصـــــــح لَلس     د وثُعالة للثعلب
علم  األســــــــــد، لكن إذا رأيت ذئًبا ال تقول: جاء أســــــــــامة؛ ألن كلمة أســــــــــامة أو

 أسامة يراد به جنس األسود، فأي أسد  تراه فهو أسامة، هذا هو العلم اجلنسي.

سـم، ينقسـم إىل اوالعلم الشـخصـي هذا ينقسـم إىل ثالثة أقسـام: ينقسـم إىل 
 كنية، وينقسم إىل لقب.

: ما دل على الذات، أو ما أطلق على الذات، حنو: )حممد، خالد( االس   م
 اسم.

: ما ُصدر أبب  أو أم، كأيب بكر ، وأيب خالد، وأم كلثوم، وأيب حفص، كنية
رضي  -ال يشرتط أن يكون ابنه األكرب صاحب هذه الكنية، فأبو بكر  الصديق 

د -هللا تعـاىل عنـه ر أبب، ُ  مل يكن له ابٌن امسه بكر، إمنا هذه كنيـة؛ ألنه صـــــــــــــــُ
د -وســلم صــلى هللا عليها–وهكذا... وكذلك أم كلثوم ابنة النيب  ر ُ  فكل ما صــُ

؟ أم املؤمنني، -رضـــــــــــي هللا تعاىل عنها–أبب  أو أم فهو كنية، فما كنية عائشـــــــــــة 
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؟ لقبها احلمرياء، المحرار وجهها -رضــــــــي هللا تعاىل عنها–كنية، ولقب عائشــــــــة 
 فيما أذكر.

َعَر مبدح  أو اللقب هعُِ ، برفعة  أو ضذم: ما َأشـــْ  ، كزين العابدين، أو قُا

 و اللقب.قـُف ة، فهذا ه

م ماعا يف مســـألة  أخرى:  -رمحه هللا تعاىل–يقول املؤلف  ِإذا اْجتمع ااِلس  ْ )وا
خرية اليت ذكرها يف ابب أماذا نقدم؟ وكيف نُعرب؟ هذه املســـــــــــــــألة الاللقب(، 
 العلم.

، إذا جاء ويُ ؤاخَّر اللقُب عن االس          م اتبعاً له مطلقاً(: )-رمحه هللا–قال 
الســـــــــم مث نـُْتِبُعه ابللقب، وكلمة )نـُْتِبُعه( هنا أراد هبا االســـــــــم واللقب، فإننا نقدم ا

 املعىن النحوي كذلك.

 ب( يعين أييت االســـــم أواًل مث نضـــــع اللقب، ويف اإلعراب نعر)اتبعاً لهقال: 
االسم مثاًل إذا كان مرفوًعا، فإن اللقب يكون مرفوًعا على أنه اتبع، بدٌل مرفوع، 

 البدل من التوابع، بدل مرفوع.

يعين سواًء كان االسم مفرًدا أو  (؟مطلًقاب      )(؛ يعين، ماذا يريد مطلًقال: )قا
مضــافًا؛ ألن االســم كذلك ينقســم إىل قســمني ابعتبار اإلفراد واإلضــافة، فهنالك 
أمساء مفردة: حممد، خالد، بكر، عمرو، وهنالك أمساء مضـــــــــافة: عبد هللا، أتبط 

 أمساءُ مضافة، وتلك أمساء مفردة. ، حضرموت، هذهب اْعلاباك شرًا، شاب قرانها، 
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 املركبة تنقسم إىل ثالثة أقسام:  واألمساء

  •.أمساٌء مركبة تركيب إضافة كعبد هللا، وعبد امللك، وعبد الرمحن 

  •ك، ُا بُا لُْ عُا يًبا مزجًيا، أو تركيب مزج  كبكوأمساء مركبة تر
 وسيبويه.

  •.وأمساء مركبة تركيب إسناد: كتأبط شرًا، وشاب قرانها 

أمــا األمســاء املركبــة تركيــب إضــــــــــــــــافــة كعبــد هللا، وعبــد الرمحن، فهــذه تعرب 
مضـــــــــــاٌف مضـــــــــــاٌف إليه، أما األمساء املركبة تركيب مزج فإهنا تعرف إعراب ما ال 
ينصرف، ترفع ابلضمة، وتنصب وختفض ابلفتحة، نيابًة عن الكسرة يف اخلفض؛ 

 ألهنا ممنوعة من الصرف.

( كســـــــيبويه، ونفطويه، وَرَهويه، يهزوج هذا )و اللهم إذا كان آخر االســـــــم املم
فإهنا تكون ابلكسرة، )مررت بسيبويه( ابلكسرة، أما االسم املركب تركيب إسناد 
كشــــــــــــاب قرانها، وأتبط شــــــــــــرًا، فهذه على احلكاية على احلالة اليت قبلها، مبنية 

 تقول مثاًل: )جاء أتبط شرًا( أتبط شرًا فاعل، فاعل هكذا. ،على

ب تركيب إسناد مجلة، يف األصل مجلة، قد تكون مجلة فعلية، قد وهذه املرك
كون فعل، مث ذهبت امسًا لشخص  أو ملكان  أو لشيء، تمسية، قد اتكون مجلة 

ئِ أتبط شــرًا لرجل   كينة حتت إبطه، فقالوا: ســ  ل عنه، وقد خرج غاضــًبا ووضــع الســُ
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ط شـــــرًا، رأيت أتبط شـــــرًا، أي وضـــــع الشـــــر حتت إبطه، فذهب امسًا له، جاء أتب
 أتبط شرًا، مررت بتأبط شرًا، وهكذا..

 على كل حال: األمساء قد تكون مفردة، وقد تكون مركبة.

(؛ إًذا اللقب ويُ ؤاخَّر اللقُب عن االس      م اتبعاً له مطلقاً فقال املؤلف هنا: )
أييت بعد االســــــــــــــم اتبًعا له دائًما، إعرابه اتبع أي بدل إذا كان االســــــــــــــم مرفوًعا 

 رفوع، وإذا كان االسم منصواًب أو خمفوًضا فاللقب كذلك.فاللقب م

(، يعين ســـــواء كان االســـــم مفرًدا أو مركًبا، وســـــواًء كان اللقب مطلًقاقال: )
 -رمحه هللا تعاىل–مفرًدا أو مركًبا، هذا ما يريده املؤلف 

اللهم إذا كــان االســــــــــــــم واللقــب مفردين، فهنــا فيــه خالُف عنــد العلمــاء:  
لذلك ، باع من ابب القياس، وبعضــهم من ابب اإلضــافةتْ ى اإلبعضــهم أخذه عل
ِعيِد كاْرز "قال املؤلف: ) (، يعين احلالة اليت أو خمفوضاً اضافته إن أُْفِردا ك            " سا

نســــــــــتثين منها أن يكون اللقب اتبًعا لالســــــــــم، يعين بداًل منه، هي احلالة اليت إذا 
( كرز لقب، سعيد ) ساِعيِد كاْرز  )ك    جاء االسم مفرًدا واللقب كذلك جاء مفرًدا،

 اسم، هذه مفردة، وهذه مفردة، هنا فيها خالف بني العلماء.

ابع، يعين على القاعدة، كله أييت اللقب مؤخرًا ُْ مجهور العلماء على اإلت
س، ولكن ُ  عن االســــــــم اتبًعا له، مطلًقا من غري ماذا؟ من غري تفريق، وهذا أقي

وهذا ما ذهب )ك      ) ساِعيِد كاْرز ( لذلك قال:  مجهور البصريني يوجبون اإلضافة،
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ِعيِد كاْرز (إليه املؤلف وهو من البصـــريني  ( مض  اف، و)كرز (ســـعيد) ، )ك             ) س  ا
 مضاف إليه.

ا، فهـــذا على  ا دائمـــً أنـــت مـــاذا ختتـــار؟ إذا أردت أن ختتـــار أن يكون اتبعـــً
جتعله  القياس أن اللقب أييت اتبًعا، وإذا أخذت بقول مجهور البصــــــــــــــريني، فإنك

 يف العلم. نذكرهأن  ًنمن ابب املضاف واملضاف إليه، وهذا ما أرد

اإلشـــــــــارة من املعارف، وهو على مثَّ اِلش       ارة(، : )-رمحه هللا–قال املؤلف 
 الرتتيب الثالث.

ذاا للم  ذكر، وِذي وِذِه وِ  وت ِ ِه واتا أي أمســاء اإلشــــــــــــــــارة، ))واِهي( قــال: 
رفعاً وابلياء جار اً ونصباً، وُأْوالِء جلمِعهما.  للمؤنث، وذاِن واتِن للمثىن ابأللف

والبعيُد ابلكاف جمردًة من الالم مطلقاً أو مقرونًة ُبا، إال يف املثىن مطلقاً ويف 
 (اجلمع يف لغة من مدَُّه وفيما تقدَّماْتُه هاا التنبيِه.

واِهي ذاا : )-رمحه هللا–فهذا موضـــوع مجيل جًدا اســـم اإلشـــارة، قال املؤلف 
ومنه ما يدل ، اســـــــــــم اإلشـــــــــــارة منه ما هو مفرد أو ما يدل على املفردلمذكر(، ل

على املثىن، ومنه ما يدل على اجلمع، ومنه ما يدل على املفرد املذكر، ومنه ما 
املــذكر، ومنــه مــا يــدل على اجلمع املــذكر، ومنــه مــا يــدل على  املؤنثيــدل على 

 أقسام. املفرد املثىن املؤنث، واجلمع املؤنث، هذه ستة
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أما املفرد املذكر فهو )ذا( ســـــــواًء أضـــــــفت إليه اهلاء قبله )هذا( أو حذفتها، 
هذه اهلاء تسمى هاء التنبيه، ال حمل هلا من اإلعراب، قد تذكرها وقد ال تذكرها، 
فقط املفرد املذكر له )ذا( هذا أو ذا، اهلاء هذه ليســـــــــــــت موضـــــــــــــوعنا، هذه هاء 

 على مــذكر، وال على مؤنــث، وال على مثىن، التنبيــه، ال تــدل ال على مفرد ، وال
 وال على شيء، هذه هاء التنبيه، قل: )ذا( للمذكر.

أما املؤنث ففيها عشـــــــــــــرة ألفاظ، ذكر املؤلف منها أربعة أو مخســـــــــــــة، لكن 
)ذي وذهي وِذِه(  حقيقًة يف الشــــــرح ذكر عشــــــرة، مخســــــة مبدوءة ابلذال، وهي: 

( ثالثة، )وِذهْ ، هذه ابِلش         باع ، و)ذهي(( ابلكســــــــــــرِذهِ )ذي( ابإلشــــــــــــباع، و)
ابإلســــكان، )وذات( وهذه لغة قليلة؛ ألهنا عادًة أتيت مبعىن صــــاحبة، )ذو( مبعىن 

( مبعىن صـــاحبة، وعند بين طي أو بعض بين طي يســـتخدموهنا تصـــاحب، و)ذا
 مبعىن اليت.

واذي على كل حال: هذه مخسة، األشهر طبًعا )ذي( اليت ذكرها املؤلف: )
ذهي، واألخرى اليت مل يذكرها مثل )، هذه األشــــــــــــــهر حقيقةً وات(  وِذه و  وته

 ( هذه ليست مشهورة.وذات

هِ كذلك املبدوءة ابلتاء )يت وهتي ابإلشــــــــــباع، وت  ُْ هُِ ابلكســــــــــر، وت ُِ
ابإلســـــــــكان، وات( هذه كلها تدل على املؤنث، طبًعا تســـــــــتطيع أن تضـــــــــيف هاء 

كلها للمؤنث، املفرد املذكر )ذا( ( هذه  هاات، هاِتْه، هاِ ، هاِتِه، هاِتيالتنبيه، )
 وما تبقى للمفرد املؤنث.
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، )ذان اأما املثىن فتقول: )ذان، واتن( للمثىن، ســــــــــــــواًء مذكرًا كان أو مؤنث
تســــــــــــــتطيع أن تضــــــــــــــيف اهلاء: )هذان وهااتن(، ذان للمذكر، واتن  اً واتن( طبع

(، تانيذاين، و للمؤنث، هذا يف حال الرفع، أما يف حال النصب واخلفض تقول: )
 )هذين، وهاتني( نصًبا وخفًضا، إحلاقًا إبعراب املثىن.

، أما هأما اجلمع فيشــــــــــــــرتك املؤنث واملذكر يف )أوالء( وهذه يف لغة من مد  
للجمع املؤنث؟  أمبنو متيم فيقصـــــــرون فيقولون: )أوال(، وهل هذه للجمع املذكر 

كالمهـــا للجمع املـــذكر واملؤنـــث، )أوالِء وأوال( كالمهـــا للجمع املـــذكر واملؤنـــث، 
هؤالء الرجال، هؤالء النســـــــاء، ودائًما مكســـــــورة مبنية  (،ها التنبيه) تقول: هؤالء

 على الكسر، كما تقدم، هذا جيد.

ا اآلن أنيت إىل إضــــافة حرف الكاف وحرف الالم، اســــم اإلشــــارة، أنت ملاذ
تســتخدم اســم اإلشــارة؟ لتشــري إىل شــخص  ما، أو إىل شــيء  ما، هذا الشــيء قد 

ن قريبــًا وقــد يكون بعيــًدا، كــل مــا ذكران قبــل قليــل هو للقريــب، أمــا للبعيــد ويــك
فإننا نستخدم فيه الكاف، وهذه الكاف تسمى كاف اخلطاب، للبعيد نستخدم 

: )ذا( هذا، أليس هذا للمذكر الكاف، وقد نزيد الالم لتأكيد الُبعد، فتقول مثاًل 
 ذا( سواًء أضفت هاء التنبيه أو مل تضفها، )هذا أو ذا(.)تشري إليه  (؟!)ذا

أريد أن أشــــــــــــــري له إذا كان بعيًدا، فأقول: )ذاك(، )جاء ذاك الرجل(، ومن 
َذِلَك اْلِكَتاُب ال َرْيَب ِفيِه }ابب أتكيد البعد تقول: )ذلك الرجل( قال تعاىل: 

ًدى لِلْ  ــــك الكــــت2البقرة:{]ُمت ِقنيَ هــــُ ــــك( مبتــــدأ، )ذل ــــك مبتــــدأ، ا[ )ذل ب( ذل
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ب( بــدل مرفوع من )ذلــك(، )ال ريــب فيــه( يف حمــل رفع  خرب اجلملــة، ا)الكــت
)ال( هذه انفية للجنس، )ريب( اســـــــــــــم ال انفية للجنس مبين على الفتح يف حمل 

فع خرب النصــــب، )يف( جاءت خرب ال النافية للجنس، وكل اجلملة هذه يف حمل ر 
 )ذلك(.

هذه الالم أتيت مع الكاف مالزمًة هلا، ولكن يف بعض األحيان ال جيوز أن 
تضـع الكاف مع الالم، وهذه هلا ثالثة أحوال ذكرها املؤلف وحنن نضـيف الرابعة 

اف جُمار داة من : )-رمحه هللا–من شــــــــــــــرح  آخر، لذلك قال املؤلف  والبعيد اِبْلكا
ا أاو مقرون  ًة  م ُمطلق  ً ا(، الالَّ  ،إًذا يف املثىن ال يضــــــــــــــــافُب  اا ِإالَّ يف اْلمثىن ُمطلق  ً

 األوىل املثىن، ال يضاف، نكتبها بطريقة  أفضل. ةاحلال

يف املثىن ال تزاد الالم مع الكاف، أي يف املثىن وهو )ذان واتن( تستطيع أن 
تقول: )ذانك واتنك( لكن ال تستطيع أن تقول: )ذانلك( كذلك يف اجلمع عند 

 د، ال تستطيع أن تقول: الالم مع الكاف، تستطيع أن تقول: )أولئك(الذي مي

، لكن ال تســــــــــتطيع أن تضــــــــــع الالم اء(أول)ضــــــــــفنا الكاف على أالحظ: 
ممكن، تقول: )أولِلك( لكن يف لغة اجلمع، يف لغة  ر)أولئلك( إال عند من قصـــــــــــ

 لثانية.من مد )أوالِء( ال تضع الكاف مع الالم، فقط تضع الكاف، هذه احلالة ا

واحلالة الثالثة: إذا َسَبق الكالم أو إذا َسَبق اسم اإلشارة )ها( التنبيه ال جيوز 
أن تضع الالم مع الكاف، ال تضع الالم فقط الكاف، ال تقول )هذلك( تقول: 

 ذاك(.ه)ذلك( وتقول: )
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كذلك يف أمساء اإلشــارة للمؤنث، ال تضــع الالم مع املؤنث، إال إذا أضــفنا 
ضــــــــــفنا الالم والكاف، ولكن من غري وجود الكاف ال أ:) تلك( ، تقولفاكال

هذه الالم تضـــاف يف الكالم، ولكن ال أتيت مع  نتســـتطيع أن تضـــيف الالم، إذً 
اف مع الكاف يف لغة من مد  اجلمع )أولئلك( ال ضالكاف يف التثنية، وال ت

 تقل ذلك، لكن يف القصر تقول: )أوللك(.

ا احلالة الثالثة: إذا  ســــــــبق اســــــــم إشــــــــارة )ها( التنبيه ال أتيت الالم مع وأيضــــــــً
الكاف، وكذلك اســــم اإلشــــارة للمؤنث، إال إذا كان هنالك كاف، الالم ال أتيت 

 إال مع الكاف، هذه حالُة خاصة أو رابعة.

ماذا نعرب اســم اإلشــارة؟ حبســب موقعها من اجلملة، اســم اإلشــارة ما هو؟ 
ر، واليوم ذكران العلم، وكذلك ذكران هو اســـــٌم من املعارف الســـــتة، ذكران الضـــــمائ

اسم اإلشارة، ونتوقف عند هذا القدر، بقي عندان االسم املوصول، وكذلك بقي 
ا كذلك من املعارف، مث املعرفة الســـادســـة  عندان ذو، أل تعريف هذه، فهذه أيضـــً
ما أضـــــيف إىل واحد  منها، ما أضـــــيف إىل اســـــم اإلشـــــارة، واســـــم املوصـــــول، أو 

 شاء هللا تعاىل. إن إىل آخره.. سنذكره يف وقتِه أضيف إىل الضمري

نتوقف عند هذا القدر، ســـــــــــــبحانك اللهم وحبمدك، نشـــــــــــــهد أن ال إله إال 
 أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد ، وعلى آله وصحبه 
 أمجعني.

 ؛أما بعد

اجمللس الرابع عشــــــــــر من جمالس شــــــــــرح قطر  -ابرك هللا فيكم-فهذا إخويت 
يف ابب  وال زلنا -رمحه هللا تعاىل–الندى وبل الصـــدى، البن هشـــام األنصـــاري 

املعـارف، واليوم نتحـدث إن شـــــــــــــــاء هللا تعـاىل عن بقيـة املعـارف، ذكران املعـارف 
ارة، واليوم إن شاء هللا تعاىل األوىل: الضمري، وذكران العلم ابلرتتيب، مث اسم اإلش

سنذكر االسم املوصول، ونذكر املعرف بـــ )أل(، وكذلك ما أضيف إىل واحد من 
اخلمســـــة املاضـــــية، وهذا كله على الرتتيب، ســـــنذكر يف آخر الدرس إن شـــــاء هللا 

 تعاىل شيًئا بسيطًا من هذا.

ول واُهوا الَِّذي واالَّ : -رمحه هللا–قال املؤلف  ِِت واللذان واللتان )مثَّ اْلماْوص   ُ
اِبأْللف رفعا وابلياء جرا ونص          با، وجلمع اْلُمذكر الَّذين اِبْليااِء ُمطلًقا واألىل، 
ا واأي وأل يف وص          ف  وجلمع اْلُمؤان َّث الئئي والال  واِباْعىن اجلْاِميع من وام ا

يل كالض   ارب واملض   روب، واُذو يف لُغاة طي، واذاا بعد ما  رِيح لغري ت اْفض   ِ ا أاو ص   ا
ف وص     لاة غاريهاا ِإمَّا َجلاُة خربيُة ذاات  من االس     تفهاميتني، وص     لاة أل اْلواص     ْ

[، 69مرمي{]أاي ُُّهْم أاشادُّ ضمري  طبق للموصول ُيسمى عااِئًدا واقد ُيذف حناْو: }
ديهم، } ا عمل  ت أاي  ْ اض  وام  ا ا أان  ْتا ق  ا اْقِض م  ا راُب    َِّا }[، 72ط  ه:{]ف  ا واياش          ْ
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"  [33املؤمنون:{]تاْشرابُونا  أو ظرف  أو جارٌّ وجمرور  اتماِن متعلقاِن ب        "ِاْست اقارَّ
 حمذوفاً.(.

االســــم املوصــــول هو االســــم املفتقر إىل صــــلة  وعائد، إىل صــــلة  هبذا االســــم، 
وإىل عائد  له، يعين االســــــم املوصــــــول يتكون من ثالثة أشــــــياء: االســــــم املوصــــــول 

 يكون هذا ماذا؟ يكون ضمريًا. نفسه، صلة لالسم املوصول، وعائد، عادةً 

، )الذي( اسم موصول، نعطي مثال:  )جاء الذي أكرمته( )جاء( فعل ماض 
هذا االســــــــــــــم املوصــــــــــــــول، ما إعرابه؟ فاعل يف حمل رفع فاعل، بل هو الفاعل، 
)أكرمته( هذا صـــــــــلة، طبًعا الحظ الصـــــــــلة تســـــــــتطيع أن تقول: هي فعُل وفاعل 

هو، اهلاء هذه يف حمل نصب مفعول به،  ومفعول به، )أكرمُت( أان هو، أكرمت
اجلملة كلها هذه )أكرمته( صــــــــــــلة للموصــــــــــــول ال حمل هلا من اإلعراب، لكن أان 

 ذكرهتا اآلن لتعرف ما معىن الصلة.

)جاء الذي أكرمته(، لو أتيت تقول: )جاء الذي( اجلملة انقصة، أو الكلمة 
صـــلة: )جاء الذي أكرمته( انقصـــة، ال نســـتفيد منها شـــيًئا أبًدا، لذلك حنتاج إىل 

ا حنتاج إىل العائد ضـــــــــمري يربط بني هذه الصـــــــــلة وبني املوصـــــــــول، العائد  وأيضـــــــــً
الضمري الذي يربط بني الصلة واملوصول، )جاء الذي أكرمته( الضمري هذا يعود 

 على الذي، والحظ أنه يتطابق معه يف اإلفراد والتذكري )أكرمته(.

ول )أكرمتهما( تطابق العائد مع االســـم لو قلت لك مثاًل: )جاء اللذان( تق
املوصــــول يف اإلفراد، والتثنية، والتذكري، والتأنيث، وغري ذلك... طبًعا رمبا حيذف 
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هذا العائد تقول: )جاء الذي أكرمُت(، من ابب حذف العائد، لكنه موجود 
 حمذوف، هذا هو االسم املوصول ابختصار.

ول واُهوا الَِّذي واالَِِّت واللذان واللتان )مثَّ اْلماْوص   ُ : -رمحه هللا–قال املؤلف 
اِبأْللف رفعا وابلياء جرا ونص          با، وجلمع اْلُمذكر الَّذين اِبْليااِء ُمطلًقا واألىل، 

هذا القسم األول من األمساء املوصولة، االسم وجلمع اْلُمؤانَّث الئئي والال (، 
 قسمني أساسيني:املوصول على ضربني كما قال املؤلف يف شرحه، يعين على 

 الضرب األول: أمساء موصولُة خاصة.

 الضرب الثاين: أمساء موصولة مشرتكة.

األمساء املوصولة اخلاصة يعين هذا االسم يكون هلذا الشيء فقط خمتُص به، 
)الـذي( للمــذكر املفرد فقط، )جـاء الـذي أكرمتــه(، )الـذي( تســــــــــــــتخــدم للمفرد 

مثىن املذكر، وال للجمع، وال للمؤنث املذكر فقط ال غري، ال تستخدم )الذي( لل
أبشــــكاله الثالثة، فقط خاٌص ابملفرد املذكر، هذا معىن أن األمساء املوصــــولة على 

 ضربني خاصة، ومشرتكة.

اخلاصـــــــة: ختتص بشـــــــيء  واحد فقط )الذي( للمفرد املذكر، و)اليت( للمفرد 
واللتان( للمثىن ، )واللذان( للمثىن املذكر، )ط املؤنث، )جاءت اليت أكرمتها( فق

املؤنث، وهذا يف حال الرفع؛ ألهنما ملحقان ابملثىن، لذلك ابأللف رفًعا )اللذان، 
اللتــان( وابليــاء جرًا ونصــــــــــــــبــًا )اللــذين واللتني(، )اللــذان واللتــان(، اللــذان للمثىن 

 املذكر، )واللتان( للمثىن املؤنث، فقط ال غري أمساُء خاصة.
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فقط خاصـــــــــــــــة، )الذين( للمذكر اجلمع، أو  وجلمع املذكر )الذين واألىل(،
تستطيع أن تقول: األىل، )الذين( ابلياء مطلًقا، بعض أو جاء يف لغة  استخدامها 

، ال أدري هل كلهم يقولون ُهذيل وُعقيلقليل )اللذون( ذكرها يف الشــــــــــرح، لغة 
ا، أهـل هـذا  هبـذه الطريقــة أم ال؟ على كـل حـال منشــــــــــــــي على كالم املؤلف طبعــً

عين قالوا: )الذون والذين( إبحلاق اجلمع املذكر الســـــــــامل ابلواو والياء، رفًعا الفن، ي
 ابلواو، ونصًبا وجرًا ابلياء، واألىل كل هذا للجمع املذكر.

أما مجع املؤنث )الآلئي والاليت( وتستطيع أن تقول: الالئي أو الالِء حبذف 
حبــذف اليــاء، كــل  طيع أن تقول: الاليت إبثبــات اليــاء، أو الالتِ تاليــاء، وتس

 ذلك لك، املهم أن الآلئي والاليت للجمع املؤنث فقط.

هذه طبًعا كلها اليت ذكرها املؤلف هي أمساُء موصـــــــولُة خاصـــــــة، أما األمساء 
)واِباْعىن اجلْاِميع من واماا واأي وأل يف وصف صارِيح لغري  املوصولة املشرتكة قال:

يل كالض           ارب واملض          روب، واُذو يف لُ  غاة طيء، واذاا بعد ماا أاو من ت اْفض          ِ
ف(،  ( هذا موضـــوُع وص  لة أل الوص  فأترك )االس  تفهاميتني، وص  لاة أل اْلواص  ْ

 اثين.

( إذا جاء يف وصـــف  صـــريح لغري تفضـــيل، ســـنذكر معىن )من واماا واأي وأل
( وذا اليت أتيت بعد ما ومن، هذه الســــــــتة كم واحدة؟ )واُذو يف لُغاة طيءالكالم، 

)من، وما، وأي، وأل، وذو، وذا(، ستة للجميع، يعين تستطيع تقول: )أكرم من 
جــاءك( للمــذكر املفرد، )أكرم من جــاءتــك( املفرد املؤنــث، )أكرم من جــاءاك(، 
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 ت)أكرم من جاءاتك( )أكرم من جئنك(، )أكرم من جاءوك(، )أعطين ما كتب
)أعطين مــا كتبــت هبمــا(، )أعطين مــا كتبــت هبــا(، )أعطين مــا اشــــــــــــــرتيتــه(  بــه(،

 وهكذا..

واضـــح! الحظ )من، وما( وكذلك )أي( كل ذلك يســـتخدم للجميع، لفٌظ 
مشـــرتك، اســـم موصـــول مشـــرتك، اللهم أن الفرق بني )من وما( يف األغلب )من( 

 تستخدم للعاقل و )ما( لغري العاقل.

كار نَِ إس       تس، وال أدري العلماء هل الض الناعوهذه كلمة العاقل ب
يقال يف اإلنسان العاقل ويف غري اإلنسان غري عاقل، لكن أن يكون قواًي؟ ممكن 
َمَواِت َوَمْن يف }يعين إذا قلت:  -ســـــــبحانه وتعاىل–نســـــــتثين اجلاللة  َمْن يف الســـــــ 

ثاًل، فيقولون: يراد بذلك العاقل املالئكة، والناس، واجلن م [66يونس:{]اأَلْرضِ 
َمَواِت َواأَلْرضِ } يراد األشياء مثاًل، ولكن أتيت أيًضا [ 26لقمان:{]َّللِ  َما يف الس 

 )ما( ويراد هبا العاقل وغري العاقل، )ومن( يراد هبا العاقل وغري العاقل.

ذات اإلنسان تستخدم ابلدت أن تذكر مثاًل إنسان، ر: إذا ألكن األغلب
مجاد تســــــــــــــتخدم )ما(، )أكرم من جاءك(، وال  )من(، وإذا أردت أن تذكر مثاًل 

: )أعطين من اشـــــرتيته(، وال تقولتقل: )أكرم ما جاءك(، )أعطين ما اشـــــرتيته(، 
(، لكن هذا يف األغلب من( بداًل من )الكن تستخدم )من( بداًل من )ما(، )وم

 أو عادًة، ركز على هذا.
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 ةوالثاين على كل حال: كل ذلك يف أمساء موصـــــــــولة مشـــــــــرتكة، هذه األوىل
 )من وما(.

و )أي(، كذلك )أي( هذا اســـــــٌم موصـــــــول، وهذا االســـــــم املوصـــــــول كقوله 
دُّ َعَلى الر مْحَِن ِعِتياا}تعاىل:  يَعة  أَيُـُّهْم َأشــــــَ ، لكن [69مرمي{]مُث  لََننزَِعن  ِمْن ُكلِ  شــــــِ

راح يف قضــــــــــية )أي( أتيت مبنية على  يوجد فائدة احلقيقة مهمة ذكرها أحد الشــــــــــُ
ضـم يف حال إذا ُحذف الصـلة، إذا حذف أول الكالم من الصـلة، نذكرها بعد ال

 قليل، دعوان نذكرها اآلن.

الصــــلة قلنا: مثاًل )الذي( أســــم موصــــول، أليس كذلك؟ الصــــلة اجلملة اليت 
بعدها، والقســـــم الثالث الضـــــمري، هذه اجلملة قد تكون ســـــنتكلم بعد قليل، أهنا 

وتكون مجلة فعلية، هذه أدأ وخرب، تون مبقد تكون مجلة خربية، يعين قد تك
تســــمى خربية، أي فيها إخبار، حيتمل الصــــدق والكذب لذاته، ملن أخذ أصــــول 
الفقه تســمى مجلة خربية، نســتفيد منها أن الكالم ملن أخذ أصــول الفقه، الكالم 

 اء، ينقسم إىل خرب  وإنشاء.شينقسم من حيث اخلرب واإلن

ب بذاته، يعين أان أخربك خربًا، ســـــــــــــواء اخلرب الذي حيتمل الصـــــــــــــدق والكذ
أتيتــك ابخلرب على طريقــة مبتــدأ وخرب، مجلــة مبتــدأ وخرب، مجلــة امسيــة، أو مجلــة 
فعلية، يعين عندما أقول لك مثاًل: )رأيت من أكل التفاحة(، هذه مجلة خربية 
من حيث أنين أخربك بشيء، حيتمل الصدق والكذب، لكن هي مجلة فعلية من 

 حيث اإلعراب.
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أو أقول لك: )الســـــــــــماء صـــــــــــافية( هذه مجلة خربية من حيث املعىن حتتمل 
ا هي مجلة  مسية مبتدأ وخرب، كالمها مجلة خربية حيتمل االصــــدق والكذب، وأيضــــً
اإلنشــــــــاء، تقول مثاًل: )أعطين القلم( هذا  .الصــــــــدق والكذب لذاته، يقال اخلرب

صــــادق، تقول: وهللا  إنشــــاء، يعين عندما أقول لك: )أعطين القلم( هل تقول يل
ابرك هللا فيك، ال ما ينفع، إما أن تقول سأعطيك، ستنفذ هذا األمر،  تصدق

 أو ال تنفذ، هذه تسمى مجلة إنشائية.

واإلنشـــــائي ينقســـــم إىل: طلب، أمر، هني، ســـــؤال، اســـــتفهام، ترجي، نفي، 
 ة.هذه كلها من ابب اإلنشاء، املذكورة يف أصول الفقه ومذكورة يف اللغة العربي

على كل حال: هذه الصـــــــلة، نرجع إىل موضـــــــوعنا، االســـــــم املوصـــــــول مثال 
)الذي( الصــــــــــــــلة قد تكون مجلة خربية، ماذا نعين ابجلملة اخلربية؟ يعين إما أن 
تكون مجلة امسية، أو تكون مجلة فعلية، املهم حتتمل الصــــــــــــــدق والكذب بذاهتا، 

أييت من هللا ســــــــــــــبحــانــه  ملــاذا نقول: بــذاهتــا؟ يريــد العلمــاء أن خُيرجوا اخلرب الــذي
وتعاىل، فال يقال فيه حيتمل الصــــدق والكذب، بل كله صــــدق، لكن أخبار غري 
هللا ســـــــــبحانه وتعاىل مما ليس فيه خرب نيب أو غري ذلك... فهذا حيتمل الصـــــــــدق 

 والكذب لذاته، كخرب، واضح! 

هذه اجلملة اخلربية نفرتض أننا حذفنا صـــــــــدر الصـــــــــلة، اجلملة هذه الصـــــــــلة 
لصــــــــــدر منها، صــــــــــدرها، ختيل أهنا كانت مبتدأ، كانت مجلة خربية امسية حذفنا ا

)أي(؟  نلفظ)مبتــدأ وخرب( حــذفنــا املبتــدأ نعود إىل )أي( مــاذا نعرب؟ أو كيف 
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نتبه: إذا حذف صــدر الصــلة، الصــلة عرفناها، اجلملة اإذا حذف صــدر الصــلة، 
مسية، أو كانت االيت بعد االســــــم املوصــــــول، ســــــواًء كانت مجلة خربية، فعلية، أو 

كون ت؟ يعين تكون جار وجمرور، ظرف، بغري خربيةمجلة غري خربية، ماذا نعين 
 شبه مجلة.

هذه إذا حذفنا صــــــــــدر الصــــــــــلة، فإن )أي( ترفع ابلضــــــــــم، حىت وإن كانت 
دُّ }جمرورة، لكن نرفعها ابلضــــــم، كقوله تعاىل:  يَعة  أَيُـُّهْم َأشــــــَ مُث  لََننزَِعن  ِمْن ُكلِ  شــــــِ

 .[69]مرمي:ا{الر مْحَِن ِعيِتا َعَلى 

لِ  حقيقـــــــًة: األصـــــــــــــــــــــل أن تكون هـــــــذه أي جمرورة:  ﴿مُث  لََننزَِعن  ِمْن كـــــــُ
يَعة ﴾]مرمي: )أي( األصـــــــــــــــل أن تكون جمرورة، لكن ملاذا رفعنا )أي(؟  [69شــــــــــــــِ

)أيهم(، أو ملاذا جاءت يف اآلية )أيهم(؛ ألن املبتدأ وهو صــــدر الصــــلة حمذوف، 
 )أيهم هو أشده(، )هو( هذا مبتدأ حمذوف. اهاهي معن)أيهم أشد( 

لكن إذا ُوِجدت )هو( فإننا نعرهبا كما أتيت يف اجلملة، مثاًل )أكرم أيِ هم هو 
األفضـــــــــــل( هكذا أو مثاًل )ســـــــــــأعطي اجلائزة إىل أيِ هم هو جمتهد(، الحظ )هو( 

فيها املبتدأ، هذا الصلة، )هو جمتهد( هذه الصلة موجودة، اجلملة كاملة ال يوجد 
 حذف، )أي( فورًا حركتها كما حتتاج يف اإلعراب.

لكن إذا حذفت صدر اجلملة وهو املبتدأ، لقلت لك )سأعطي اجلائزة أيُّهم 
جمتهـــٌد( حنـــذف، وهي معنـــاه أي هو جمتهـــد، أو أيِ هم هو جمتهـــد، فـــأان حـــذفـــت 
)هو( فهنا أرفع )أي( وتكون يف حمل جر، لكن أرفع أو يف حمل نصــــــــــــــب ولكن 
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اضــــــح! هذه فقط يف موضــــــوع )أي( من ابب الفائدة، وهذه فائدة مهمة أرفع، و 
طبًعا، أمتىن أن يكون واضـــــــــــح، أان أطلت الكالم فيها، لكن إن شـــــــــــاء هللا تعاىل 

 تكون واضحة.

ا  هذكران )من ومـــا، وأي(.. أنيت إىل )وأل(، )أل( هـــذ قـــال إذا تكون امســـً
أن يكون اسم فاعل، موصواًل إذا جاءت يف وصف  صريح، الوصف الصريح إما 

، أو يكون صـــــفة مشـــــبهة، تقول: )جاء الضـــــارب(، )جاء  أو يكون اســـــم مفعول 
مضــــــروب اســــــم فاعل واســــــم الاملضــــــروب(، )جاء احلســــــن وجهه(، الضــــــارب و

مفعول، )حســـــن( صـــــفُة مشـــــبهة، هذا هو الذي يقال فيه وصـــــٌف صـــــريح، هذا 
 وصُف صريح.

)جاء األعور(، )جاء لكن إذا حتول الوصـــــــــف الصـــــــــريح إىل اســـــــــم، تقول: 
صــفة، لكن حتولت إىل  تاألعمى(، )جاء الصــاحب(، الصــاحب يف أصــل  كان
حداًث ويزول، خبالف  ما عادشـــبه اســـم، هي ليســـت اســـم إًذا نصـــف صـــاحب، 

اآلكل والشــــــــارب، وهللا رأيت الضــــــــارب، اآلكل، الشــــــــارب، أليس كذلك! هذا 
 يسمى وصٌف صريح وحدثه يزول، هذا اسم فاعل.

احب )جاء الصـــاحب( الصـــاحب ليس امسًا من حيث أنه اســـم ولكن الصـــ
جامد، نريد به جامد ليتصـــــــــــرف، هو ليس امسًا جامًدا، ولكنه يف معىن االســـــــــــم 

 اجلامد من حيث صار اثبًتا، الصاحب سيبقى صاحب، ليس حداًث يزول.
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قبله )أل( فهذا ليس هو الوصــــــف الصــــــريح، الوصــــــف الصــــــريح الذي أييت 
ا كان وصـــــًفا صـــــرحًيا، حبيث ال يكون امسًا جامًدا، مثل: يعترب اســـــم موصـــــول، إذ

)الرجل، الفتاة( رجل وفتاة هذا اسم جامد، ليس له تصريف، وال صفة، وال غري 
جامد مثل )الصاحب، املؤمن، الكافر(، هذه  اسم ذلك.. كذلك ال يكون شبه

 اثبتة، كأهنا أصبحت أمساء جامدة.

ليســــت أوصــــاف حادثة تزول يف ولكن احلقيقة هي ليســــت أمساء جامدة، و 
حلظة مثل اآلكل، والشـــــــارب، األكل اآلن فقط، حلظة، حدث حلظي، يف وقت 
يزول، أما عندما تقول: املؤمن، الكافر، الصـــــــاحب، األصـــــــل االســـــــتمرار إال إذا 

 حدث شيٌء آخر، جيد، فهذا كأنه أصبح امسًا جامًدا.

جل، أو شـــــــبه على كل حال: إذا جاءت )أل( هذه يف اســـــــم جامد مثل الر 
جامد أصـــــــبح قريب مبعىن الصـــــــفة املشـــــــبهة مثل: الصـــــــاحب، واملؤمن، والكافر، 
فهذه ال تعترب اســـم موصـــول، تعترب )أل( للتعريف ســـنذكرها، لكن إذا جاءت يف 

ب، أو احلســن كصــفة مشــبهة، فهذا كله مبعىن واســم  صــريح الضــارب، أو املضــر
 )الذي(، )أل( مبعىن )الذي(.

)أل(  ن( يف اســـم تفضـــيل، ليســـت امسًا موصـــواًل، إذكذلك إذا جاءت )أل
يراد هبا امسًا موصــــــواًل إذا كان يف وصــــــف  صــــــريح، مثل: الضــــــارب، املضــــــروب، 
احلســــــن، الضــــــارب اســــــم فاعل، حدث ويزول، املضــــــروب اســــــم مفعول، حدث 
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ويزول، وكذلك الصـــــــفة املشـــــــبهة، وكذلك إذا دخل على اســـــــم التفضـــــــيل )جاء 
 ( ليس امسًا موصواًل.فكذلك )ألاء تفضيل، األفضل، األحسن( هذه أمس

 )أل( امسًا موصواًل، ثالثة شروط: -تعترب –إًذا شروط )أل( عندما تكون 

 الشرط األول: أال يكون امسًا جامًدا، كالرجل والغالم.

عليه االمسية كالصـــــاحب واملؤمن، والزال  تالشـــــرط الثاين: أال يكون غلب
 .كان َل يكن امسًا مثل: األبطح، واألجرع. أو صار امسًا وإن  وصًفا طبًعا

الشـــــــــــرط الثالث: اســـــــــــم التفضـــــــــــيل مثل اعلم، واألكرم، فإن هذه )أل( إذا 
الثالثة ال تكون امسًا موصــــواًل، لكن إذا دخلت على الوصــــف  هذه دخلت على

الصريح مثل اسم مفعول، واسم الفاعل، فهذه تكون امسًا موصواًل مبعىن )الذي( 
 هذا يف شأن )أل(.

الشيء اخلامس أو االسم اخلامس: املشرتك من األمساء املوصولة )ذو يف لغة 
 قال الشاعر:  طيء( خاصة

 فإن  املاَء ماُء أيب وجد ي وبئري    ذو َحَفْرُت وذو َطَوْيتُ 

 )ذو( مبعىن )الذي(.

ا: )ذا( بشـــــرط أن أتيت بعد )ما ومن( االســـــتفهاميتني، )ماذا، ومن  وخامســـــً
 نطبًعا تعرب ماذا؟ ما االســـتفهامية، وم (،الذي (، و)ماذيمن ال)ذا( هذه أي 

 تعترب خربًا. و)ذا(االستفهامية مبتدأ، 
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أو  الوص   فيةســــواًء )وص   لة غاريهاا( أي الوصــــف، وص   لاة( والصــــلة، قال: )
ِإمَّا َجلاُة خربيُة ذاات ضمري  ُمطاابق للموصول ُيسمى عااِئًدا واقد غريها، قال: )

ل الصــــــــــــــلة قد تكون مجلة خربية، وقد تكون ظرف، أو ذكران قبل قليُيذف(، 
 جار وجمرور اتمان، سنتكلم عن اتمان هذا.

واملقصـــود ابجلملة اخلربية ما يقبل الصـــدق والكذب ِإمَّا َجلاُة خربيُة( قال: )
لذاته، هذه تســــــــــــــمى مجلة خربية ســــــــــــــواًء مجلة امسية أو مجلة فعلية، )جاء الذي 

 أكرمته(.

هذه اجلملة اخلربية عليها خربيُة ذاات ض   مري  للموص   ول(، ِإمَّا َجلاُة قال: )
يعود على االســـــــم املوصـــــــول ويطابقه يف إفراده وتثنيته ُيس     مى عااِئًدا( ضـــــــمري، )

الضــــمري يعود على الذي،  اَلاء هذهومجعه وتذكريه وأتنيثه، )جاء الذي أكرمته( 
أكرمتهما، )جاء  )جاءت اليت أكرمتها( اليت ها، )جاء اللذان أكرمتهما(، اللذان

الاليت أكرمتهن(، )جاء الذين أكرمتهم(، الحظ الضـــــمري هذا يعود على االســـــم 
 املوصول، ويطابقه يف إفراده، وتثنيته، ومجعه، وتذكريه، وأتنيثه.

وهذا الضــــــــــــــمري قد يكون ظاهرًا موجوًدا، وقد يكون حمذوًفا، لذلك قال: 
دُّ حناْو: } واقد ُيذف) طبًعا احملذوف هنا امسان، احملذوف ، [69مرمي{]أاي ُُّهْم أاش  ا

هنا، وهللا أان ما أدري احملذوف هنا صــــــــــــلة، أان ذكرت قبل قليل الصــــــــــــلة، خلينا 
 ذكرهتا قبل قليل.الِت سأعود إىل هذه اجلملة 
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دُّ }على كل حال:  ، أشــد أين الصــلة؟ أين الضــمري أو [69مرمي{]أاي ُُّهْم أاشا
وهذا حمذوف، ســــأرجع إىل اجلملة بعد  (،أيهم أشــــدهم)العائد؟ العائد حمذوف، 

 ه اآلن.يلإ، سبحان هللا احلمد هلل أين انتبهت نفسي شيءقليل يف 

ذا اســــــــــــــم موصــــــــــــــول، ه)وما( [، 35}واماا عاِملاْتُه أاْيِديِهْم{]يس:أو قال: 
أي الذي،  (ما[، )72طه:{]فااْقِض ماا أاْنتا قااض  }الضـــمري حمذوف،  (عملته)

ِه، حمذوف قاضْ  رابُونا }، أنت قاضــــِ راُب ِ َّا تاش   ْ حمذوف  [،33املؤمنون:{]واياش   ْ
 أي تشربونه.

(، الصــــــــلة أاو ظرف أاو جاار وجمرور اتمان متعلقان ابس      تقر حمذوفًاقال: )
ا، وإمـــا أن يكون جـــارًا وجمرورًا  إمـــا أن يكون مجلـــة خربيـــة، وإمـــا أن يكون ظرفـــً

ك( ظرف، جار وجمرور اتمني، فاجلملة اخلربية عرفناها، الظرف )جاء الذي عند
ن؟ بني قوســــني )اتمان(، ماذا يقصــــد ي)جاء الذي يف البيت(، ماذا يقصــــد بتام

 هبذه اللفظة؟ 

هنا املســـــألة يف قضـــــية: الظرف أو اجلار واجملرور التام هو الذي يكون تعلقه 
ا هنــا كون عــام وكوٌن انقص، أو ظرُف اتم وظرف انقص،   كابلكون العــام، طبعــً

انقص، ماذا يعين بتام وانقص؟ إذا كان احلدث  جار وجمرورواتم و  وجار وجمرور
يزول، فجــــاء بعــــده جــــار وجمرور أو ظرف، أو عفًوا تعلق أليس اجلــــار واجملرور 

يتعلق مبا قبله؟ إذا كان الذي قبله حدث يتغري، يزول، فهذا قال: تعلق والظرف 
 انقص، أو ظرٌف انقص، أو جار وجمرور انقص.



 لندى )ألبي حذيفة محمود الشيخ( حفظه هللاشرح قطر ا

 

177 

و هذا اجلار واجملرور يتعلق حبدث  اثبت، مثل حدث وإذا كان هذا الظرف أ
الوجود، فالن موجود هو موجود، هذا يســــــــــــــمى حدث اثبت، موجود، حدث 
الوجود، فهنا يقال: هذا ظرُف اتم، أو هذا جار وجمرور اتم، أو تعلُق اتم، مسها 
ما شــــئت، ســــأعطي مثال حىت تتضــــح الصــــورة، أان ما أريد أن أقرأ الكالم كاماًل 

 ، أحاول أن أصيغه بطريقيت.طويلألنه 

فإذا تعلق بشــــــــــيء اتم أو بشــــــــــيء اثبت فيقال هذا اثبت أو هذا اتم، مثاًل 
تقول، نعطي مثااًل: )جاء الذي عندك( وهذا يقولون: )الذي عندك(، )عندك( 

موجود؛ تعلق ظرف، متعلق مبوجود، )جاء الذي موجود عندك(، فيقولون: هذا 
 إىل معىن اتم.ألنه متعلق بكون عام، يؤدي 

لكن تقول مثاًل: )جاء الذي أمس(، أمس ذهب، ال تســــــــــــــتطيع أن تقول: 
ا؛ ألنـــك لو  )جـــاء الـــذي موجود أمس(، يقولون: ملـــاذا؟ هـــذا يقولون: ليس اتمـــً

د أمس( مل يفد فائدة يصــــح أن تقصــــد من الكالم؛ ُِ جُُ رت )جاء الذي وُ  قد
موجود، فلم ألنــك تعلم أن كــل شــــــــــــــيء  فهو موجود أمس، مــا كــان أمس فهو 

 تعطي شيًئا جديًدا.

على كل حال: إذا كان الظرف أو اجلار واجملرور اتمني، فهذا يصــــــــــــــلح أن 
 يكون صلًة للموصول. 
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لذلك تســــــــــتطيع أن تقول مثاًل: )جاء الذي عندك(، )جاء الذي يف البيت 
وال تســتطيع أن  (،يف البيت و)املوجودعندك(، )جاء الذي هو موجود عندك(، 

 تقول: )جاء الذي أمس(، وال )جاء الذي بك(، هذا ما يريدونه.

حمذوفًا، أي جاء  ب    )استقر(ظرف يكون متعلًقا والطبًعا هذا اجلار واجملرور 
حمذوًفا، هذه  فقالوا اس          تقرالذي هو مســــــــــــــتقُر عندك، مســــــــــــــتقُر يف البيت، 

نتوقف عند هذه النقطة  ابختصـــار، طبًعا يوجد أشـــياء كثرية يف هذا الباب، لكن
يف موضــــوع االســــم املوصــــول كمختصــــر وال داعي لزايدة؛ ألن األمر حقيقة يزيد 

 األمر تشتيًتا.

 ال يوجدأن هو حمذوف،  (أيهم أشد)(، أان قلت قبل قليل: أيُّهمنعود إىل )
عود إىل إعراهبا س  أ ،الظاهر أهنا جاءت هي أصـــاًل مرفوعة و)أيهم(هنا حمذوف، 
أركز عليه، والظاهر أن هي املبتدأ فهو موجود، وليســــــــــــت حمذوفة،  يف وقت  آخر

  -إذا موجود عندي املثال–ولكن املثال احملذوف عندما قلت قبل قليل يف املثال 
ُُ مثاًل )سأعطي اجلائزة أي  هم جمتهٌد(.ُ 

طبًعا ذكرها املؤلف  )أيُّهم(إًذا أان وهللا الزلت يف نفســـــــي على نفس املثال، 
 كل علي هنا؟ ذكرها املؤلف هنا يف ابب حذف العائد الضـــــــــــمريهنا، ملاذا أشـــــــــــ

أين الضمري؟ حمذوف، لكن أيًضا احلقيقة كذلك الصلة، صدر الصلة  (،أشدهم)
حقيقًة كان مثايل صــــــحيًحا قبل قليل،  (،أيهم هو أشــــــد)كذلك حمذوف؛ ألهنم 
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أشــــــكل علي، خالص حنذف اإلشــــــكال الذي حصــــــل عندي، وأان ســــــأعود إىل 
 رة اثنية إذا وجدت فيها شيء سأخربكم به إن شاء هللا تعاىل.اإلعراب م

مثَّ ُذو األداة ): -رمحه هللا–الشيء اخلامس أو املعرفة اخلامسة: قال املؤلف 
م واحدهاا، خالفًا لَلخفش واتاكون لْلعهد  واِهي أل ِعْند اخْلاِليل وسيبويه الا الالَّ

ي"، أاو لْلِجْنس ك              "أهلك النَّاس حناْو "يف زجاجة  الزجاجُة"، وا "جااء القا  اض  ِ
ْرهام"، } لدِ  ناار واا ي لدِ  ْيء  حاي   ا اِء ُكلَّ ش          ا ما ناا ِمنا اْل أاو  ،[30:األنبياء{]واجاعاْل
رااده حناْو ِعيًفا}: الستغراق أاف ْ اُن ضا ، أاو ِصفااته حناْو [28:النساء{]ُخِلقا اِِلنسا

 "زيد الرجل"( 

التعريف، بعضــــــــــــــهم ( أل)املعرف ابألداة الن َّْوع اخْلااِمس من أانْ وااع املعارف 
بل الالم فقط وحدها، : هي اهلمزة والالم هي بذاهتا، وبعضهم يقول (أل: )يقول

بل أل ولكن اهلمزة زائدة، مذاهب يف حقيقة األداة، ما هي : وبعضــــــــــــــهم يقول
ولكن اهلمزة موجودة  م، أم الالوالالم اَلمزةاألداة؟ هــل هي الالم وحــدهــا، أم 

أل : كنها زائدة؟ األمر ســـــهل يف هذا ال نريد أن خنوض يف ذلك، قللكتابًة، و
 .ما شئت، فهذا األمر سهل قل اهلمزة والالم، ،لتعريفا

 : إىل ثالثة أقسام( أل)وتنقسم هذه 

 • (أل )العهدية. 

  •(أل )اجلنسية. 
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  •(أل )االستغراقية. 

العهدية للعهد الذكري، والثاين ( أل: )إىل قســــــــــــمنيللعهدية تنقســــــــــــم ( أل)
 العهدية للعهد الذهين، ما الفرق بينهما؟ ( أل)

للعهد الذكري، أي العهد هنالك كالٌم قيل قبل قليل، مث من  يةالعهد( أل)
ـــ  يف زجاجة  : )، أعطيك مثال ذكرها املؤلف، قال(أل)ابب عدم التكرار جئت بـ

ُ نُوُر ا}، (الزجاجة لس َمَواِت َواأَلْرِض َمَثُل نُورِِه َكِمْشَكاة  ِفيَها ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح اَّلل 
َا َكوَْكٌب ُدر ِيٌّ   .[35:النور{]يف ُزَجاَجة  الزَُّجاَجُة َكَأهن 

، هـذه (أل)، هـذه الزجـاجـة (يف زجـاجـة الزجـاجـة)الزجـاجـة( )الحظ كلمـة 
ذكره قبل قليل، فالعهد  العهدية الذكرية، أي يتكلم عن شـــــــيء  قد( أل)تســـــــمى 

فيها مذكوٌر يف الكتابة قبل قليل، ولكن َحَذف الكالم من ابب االختصار، كما 
ْلَنا ِإىَل ِفْرَعْوَن }: يف قوله تعاىل اِهًدا َعَلْيُكْم َكَما أَْرســـــَ واًل شـــــَ ْلَنا إِلَْيُكْم َرســـــُ ِإان  أَْرســـــَ

واًل  ولَ *  َرســـُ ى ِفْرَعْوُن الر ســـُ ، الرســـول هذه، من الرســـول [16-15املزمل{]فـََعصـــَ
 .العهدية الذكرية( أل)هذه  -عليه السالم–الذي ُعصي؟ موسى 

قبل قليل كان يتكلم هللا سبحانه وتعاىل، سبحانه جل  يف عاله، عن رسول 
ولَ }: فرعون، فقال ى ِفْرَعْوُن الر ســـــُ ، الرســـــول، من الرســـــول؟ [16:املزمل{]فـََعصـــــَ

إمنا  -صــلى هللا عليه وســلم–مل يعص حممًدا  ال،! -صــلى هللا عليه وســلم–حممد 
ْلَنا إِلَْيُكْم }: عصــــــى موســــــى، مل يُذكر موســــــى، لكن قبل قليل كان يقول ِإان  أَْرســــــَ

واًل  ْلَنا ِإىَل ِفْرَعْوَن َرســــــُ اِهًدا َعَلْيُكْم َكَما أَْرســــــَ واًل شــــــَ ، فمن ابب [15:املزمل{]َرســــــُ
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ى ِفْرَعْوُن }: االختصـــــار قال ولَ فـََعصـــــَ لو نريد أن نُتم الكالم  [16:املزمل{]الر ســـــُ
تُغين عن ( أل)فعصــــى فرعون الرســــول الذي أرســــله هللا إليه، لذلك هذه : كاماًل 

العهــديــة الــذكريــة، عهــٌد قبــل قليــل قــد ذُكر يف الكالم أو يف ( أل)ذلــك، هــذه 
 .الكتابة

إمنا يكون  العهد الذهين، ال أذكر يف الكالم: العهدية( أل)القسم الثاين من 
ـــــ  : للتعريف، وأنت تعرف، أقول لك مثاًل ( أل)بيين وبينك شخٌص معني، فآيت بـ

، (أخذت الدرس عند الشيخ)تعرف القاضي الذي بيين وبينك، ( جاء القاضي)
تغنيين عن ذِكر االســــــــم، عهٌد ذهين بيين وبينك، ( أل)الشــــــــيخ، هذه من تعرف 

 .العهدية( أل)هذه تسمى 

اجلنســــــــــــــيــة اليت يراد هبــا بيــان املــاهيــة، أو بيــان ( أل(: )أل)النوع الثــاين من 
الرجل : )احلقيقة، وال تريد اســــــــــتغراق مجيع األفراد أو مجيع األشــــــــــياء، تقول مثاًل 

هل كل الرجال أفضــــــل من كل النســــــاء؟ طبًعا ال، لكن جنس ( أفضــــــل من املرأة
الرجل أفضــــــــل؟ نعم، جنس الرجل أفضــــــــل، هنالك صــــــــفاُت للرجل أفضــــــــل من 

 .ات املرأة، وإن كان هناك نساُء أفضل بكثري من آالف الرجالصف

 و)إنلكن من حيث املاهية واحلقيقة وجنس الشـــــــيء، فإن الرجل أفضـــــــل، 
ولكن هل كل الدينار والدرهم يفسد؟ هناك دينار  (،الدينار والدرهم أفسد الناس

 .اجلنسية( أل)لكن هذه .. ودرهم للصدقات، ينفع، وهكذا
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ثالثة اليت تســــــتخدم يف أصــــــول الفقه، يف ألفاظ العموم، ملن ال( أل)وهنالك 
﴿واُخِلقا : كل، تقول(  أل)االســـتغراقية، اليت يصـــح أن تضـــع مكان ( أل)أخذها 

ِعيًفا﴾ اُن ضا وًخلق كل إنسان  ضعيًفا، : ، تستطيع أن تقول[28:النساء]اِِلنسا
 .تستغرق مجيع أنواع اإلنسان حقيقًة جبميع أفراده

ذلــك ليس من ابب احلقيقــة بــل من ابب اجملــاز كمــا يقولون، ملن لرمبــا تريــد 
طبًعا رجل قلنا كل، تســــــــــتطيع أن تضــــــــــع  (زيٌد الرجل: )يقول ابجملاز، تقول مثاًل 

خذ صفات أال، ولكن من ابب أنه  ؟كل رجل حقيقةً (  زيدٌ )هل كل، (  أل)بدل 
 .االستغراقية( أل)، هذه تسمى (زيٌد الرجل: )الرجال، تقول

: للحقيقةريدها يف أصــــــــــــــول الفقه اليت تفيد العموم تلك األوىل، اليت اليت ن
أي كل إنسان  خملوٌق ضعيف، وهذا ، [28:النساء]﴿واُخِلقا اِِلنسااُن ضاِعيًفا﴾

على كل ( أل)يدخل عليها االســــــــــتثناء والتخصــــــــــيص، أليس كذلك؟ نعم، هذه 
 .حال من املعارف

م ): -رمحــه هللا–قــال املؤلف  أهــل محري ال ، (ميم  ا لُغ  اة محريي ةوإب دال الالَّ
يبدلون الالم ميًما، جاء يف حديُث ضـــــــــــعيف، طبًعا ( أم: )، يقولون(أل)يقولون 

َفرِ  مُ ياالصَّ لَْيَس الربِ  »: احلديث الصحيح –حديٌث صحيح، رأى النيب  «يف الس 
لتف الناس حوله، وقد أغشي عليه، ايف أحد سفره رجاًل  -صلى هللا عليه وسلم

َفرِ »ما شـــــأنه؟ قالوا: إنه كان صـــــائًما، فقال: ســـــأل  ياُم يف الســـــ  ، «لَْيَس الربِ  الصـــــ 
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لفظه بلغة  -صــــــــلى هللا عليه وســــــــلم–حديٌث معروف، جاء يف حديث  أن النيب 
 ولكن احلديث هبذا اللفظ ضعيف.، «لاْيسا من أمرب أمصيام يف أمسفر»: مِحري

 تسمى لغة مِحري.الشاهد: أبدل الالم ميًما وانتهينا، هذه 

واملض      اف ِإىلا وااِحد ِ َّا ذكر واُهوا حباس      ب ماا ): -رمحه هللا–قال املؤلف 
ِمري فكالعلم اف ِإىلا الض   َّ اف ِإلاْيِه ِإالَّ اْلُمض   ا الضـــمري، مث : )املعارف ســـتة؛ (ُيض   ا

العلم، مث اســـم اإلشـــارة، مث االســـم املوصـــول، مث املعرف أبداة أل، مث املضـــاف إىل 
، هذا على الرتتيب، على الرتتيب يعين أعرف املعارف، العلم (من اخلمســــةواحد  

أعرف من اســـم اإلشـــارة، واســـم اإلشـــارة أعرف من اســـم املوصـــول على الرتتيب، 
 لكن إذا جاء شيٌء مضاُف إىل واحد مما ذُكر، فما ترتيبه؟

اف ِإلايْ ): فقال ِه ِإالَّ واملض       اف ِإىلا وااِحد ِ َّا ذكر واُهوا حباس       ب ماا ُيض       ا
ِمري فكالعلم اف ِإىلا الض    َّ ، يعين إذا كان املضــــــاف مضــــــافًا إىل علم، ما (اْلُمض    ا

رتبته؟ الرتبة الثانية، ملاذا؟ ألن العلم رتبته الثانية، إذا كان املضــــــــــــــاف إىل اســــــــــــــم 
اإلشـــــارة ما رتبته؟ رتبته الثالثة؛ ألن اســـــم اإلشـــــارة رتبته الثالثة، إذا كان املضـــــاف 

للتعريف يف الرتبة ( أل)للتعريف، ما رتبته؟ رتبته اخلامســة؛ ألن  (أل)مضــاف إىل 
اف ِإىلا ): اخلامســـــــــة، إذا كان املضـــــــــاف إىل ضـــــــــمري، ما رتبته؟ يقول ِإالَّ اْلُمض      ا

 .يكون رتبته الثانية( الضَِّمري فكالعلم

الضـــــمري، مث العلم، واملضـــــاف إىل العلم، واملضـــــاف إىل : )إًذا عندان الرتتيب
مث اســـــم اإلشـــــارة، واملضـــــاف إىل اســـــم اإلشـــــارة، مث االســـــم )ابلرتتيب، ( الضـــــمري
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أداة واملضــــــاف إىل الاملوصــــــول، واملضــــــاف إىل االســــــم املوصــــــول، مث املعرف ب
 .، هذا من حيث الرتتيب(معرف ابألداة

وهبذا نكون قد انتهينا من ابب املعارف، أان أعتذر على اإلشــــــــــــــكال الذي 
فيها حقيقًة، وكذلك عندما ذكرت عن تلكأت ( أيهم أشــــــــد)حصــــــــل عندي يف 

الظرف واجلار واجملرور التامتان، كذلك تلكأت يف شــــــــــــــرحهما، إذا كان عندكم 
إشـــــــكال يف هذين الشـــــــيئني، فأعيده إن شـــــــاء هللا يف الدرس القادم، إذا أراد من 
يســـــألين على اخلاص فليســـــأل، لكن إن شـــــاء هللا تعاىل يكون األمر واضـــــًحا إذا 

 .م الدرس بتأن  قرأمتوه أو مسعت

نتوقف عند هذا القدر، ســــنبدأ إن شــــاء هللا تعاىل يف الدرس القادم يف ابب 
املبتدأ واخلرب، ســــــــبحانك اللهم وحبمدك، نشــــــــهد أن ال إله إال أنت، نســــــــتغفرك 
ونتوب إليك، وصــــــــلى هللا وســــــــلم على نبينا حممد، وعلى آله وصــــــــحبه أمجعني، 

 .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
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مد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد ، وعلى آله وصحبه احل
 أمجعني.

 أما بعد؛

اجمللس اخلامس عشـــــر من جمالس شـــــرح قطر  -ابرك هللا فيكم-فهذا إخويت 
واليوم ندخُل يف  ،-رمحه هللا تعاىل-الندى وبل الصــدى، البن هشــام األنصــاري 

 املبتدأ واخلرب.ومعروف ومهم، وهو ابُب  ابب  جديد

: املبتدأُ واخلرُب مرفوعاِن، ك           "هللاُ ربُّنا" و ): -رمحه هللا -قال املؤلفُ  ابب 
 "حممد  نبيُّنا"(.

املبتدأ هو اســــــــٌم مرفوع جمرٌد عن العوامل اللفظية؛ اســــــــٌم مرفوع أييت غالباً يف 
أول اجلملــة، وأييت يف كثري من األحيــان متــأخرًا لســــــــــــــبــب  مــا، لكن يف غــالــب 

حيان يكوُن يف أول اجلملة لذلك أخذ اسم املبتدأ، وهو اسٌم جمرٌد عن العوامل األ
 اللفظية.

ذكران مــا هي العوامــل؛ وعرفنــا أن العــامــل هو مــا أوجــب كون آخر الكلمــة 
على وجه  خمصــوص  من اإلعراب، ما الذي جيعل هذا مرفوًعا وهذا منصــواًب وهذا 

ا وهــذا كــذا؟ هو العــامــل، وهــذا العــا مــل قــد يكوُن عــاماًل لفظيــًا؛ أي لفٌظ جمزومــً
 جعل هذه الكلمة ختتصُّ هبذا اإلعراب، أو قد يكوُن هذا العامُل معنواًي.
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فيقول النحاة يف تعريف املبتدأ: اســـٌم جمرٌد عن العوامل اللفظية؛ يعين هنالك 
عوامٌل أخرى جتعله مرفوًعا أو تؤثر فيه، وهي العوامل املعنوية؛ مثالً تقول )حممٌد 

)حممٌد( مبتدأ مرفوع؛ ما الذي جعل هذه  ص    لى هللا عليه وس    لم ؛رســـــُول هللا( 
لفظ  ال يوجدالكلمة مرفوعة؟ عامُل االبتداء، ابتداء الكلمة هذا عامٌل معنوي، 

معني جعله مرفوًعا، )رســـــــول( خرب مرفوع وعالمة رفعه الضـــــــمة وهو مضـــــــاف(، 
 ولفظ اجلاللة مضاٌف إليه.

مًدا رسول هللا(؛ )حممًدا( كانت يف أصلها )حممٌد(؛ تستطيع أن تقول )إن  حم
؛  مبتدأ، صــــارت منصــــوبة )حممًدا(، مباذا؟ ابلعامل اللفظي )إن (، هذا العامل غري 
أعطى وجًها خمصوًصا من اإلعراب هلذه الكلمة اليت كانت مبتدأ فصارت امسًا لــــ 

 )إن (، وهذا معروف.

ا أو كان مؤو اًل؛ صرحياً تقول )حممٌد(، فاملبتدأ يف أصله اسم سواًء كان صرحيً 
وُموا َخرْيٌ }اســــٌم صــــريح، أو مؤو ل؛ أن يكون مصــــدرًا مؤو اًل كقوله تعاىل:  َأْن َتصــــُ

؛ )أن( حرف مصــــــدريٌّ ونصــــــب، )تصــــــوموا( فعل مضــــــارع [184البقرة:{]َلُكمْ 
وعالمة نصــبه حذف النون ألنه من األمثلة  -بســبب )أن( -منصــوب بــــــــــــــــ )أن(

واو اجلماعة ضـــــمرٌي متصـــــٌل يف حمل رفع الفاعل، واملصـــــدر املؤو ل من اخلمســـــة، و 
 )أن تصوموا( مؤو ل مباذا؟ بـــ )صيامكم(؛ أي: صيامكم خرٌي لكم.



 لندى )ألبي حذيفة محمود الشيخ( حفظه هللاشرح قطر ا

 

187 

فقد يكون املبتدأ امسًا صــــرحًيا أو امسًا مؤو اًل ابلصــــريح، هذا االســــم جمرٌد عن 
جعله مرفوًعا بل العامل العوامل اللفظية، ال يوجد عامٌل لفظيٌّ أث ر فيه االبتداء و 

 الذي أث ر فيه هو عامٌل معنوي، وهذا االسم حيتاُج إىل خرب لتتم به الفائدة.

امسا كلمة، وقد لذلك اخلرب يقولون: هو املسند؛ ليس امساً فقط فقد يكون 
قد يكون شــــبه مجلة كما ســــنذكر، لذلك هو املســــَند الذي و ،مجلةيكون يكون 

)حممٌد رســــــــول هللا(، متت الفائدة هبذا اخلرب، وهو مســــــــنٌد تتُم به مع املبتدأ فائدة 
 هلذا املبتدأ.

ا؟ عــامــٌل لفظيٌّ هو املبتــدأ؛ املبتــدأ هو الــذي  ومــا الــذي جعــل اخلرب مرفوعــً
ا، الِحظ املبتـــدأ عـــاملـــه معنوي، اخلرب عـــاملـــه لفظي، مـــا هو  جعـــل اخلرب مرفوعـــً

 يف املثال الذي ذكرانه. العامل اللفظي للخرب؟ املبتدأ؛ هو الذي جعله مرفوًعا

 مسألة اثنية يف املبتدأ؛ دعوان نقس م املسائل:

 : أن املبتدأ هو اسم سواًء كان امسًا صرحًيا أو مؤو اًل ابلصريح.املسألة األوىل

 : يف غالب األحيان يكون املبتدأ يف أول اجلملة وليس دائًما.املسألة الثانية

خرب، وهذا األغلب، وقد ال يكون له : املبتدأ قد يكون له املس          ألة الثالثة
خرب، لكن املبتدأ البد لكلمة أو البد ملســــــــــــــند  تتُم به الفائدة، إن مل يكن خربًا 

 أعِطين فائدة، فقد أييت شيٌء يسدُّ مسد  اخلرب تتم به الفائدة.
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مثالً )العلُم انفٌع(؛ )العلُم( مبتدأ، مل تتم الفائدة، العلُم ما به؟!، عندما نقول 
ائدة( أي ال زال الســــمع يتشــــو ُق لســــماع املزيد، العلُم ما به؟ قل )انفٌع(، إًذا )الف

 )انفٌع( خرب متت به الفائدة للمبتدأ.

تســــــــــتطيع أن تقول )أقائٌم الزيدان؟(؛ اهلمزة ال حمل هلا من اإلعراب، )قائٌم( 
اســــــم فاعل، اســــــم الفاعل  (فاعلٌ  -مبتدأ، وهذا املبتدأ صــــــيغته اســــــم فاعل )قائمٌ 

 تاُج إىل فاعل.حي

ــــــــــ )قائم(، )الزيدان( فاعٌل  ـــــــــــ )الزيدان( ما إعرابه؟ فاعل، فاعل ملاذا؟ فاعٌل لـ
مرفوع وعالمة رفعه ماذا؟ األلف، ملاذا؟ ألنه مثىن، أين اخلرب؟ ال يوجد، انتهت 
اجلملـة املفيـدة )أقـائٌم الزيـدان؟(؛ تســـــــــــــــأل )أقـائٌم الزيـدان؟( نقول: نعم، فـاجلملـة 

 كاملة.

قول: ال يوجـد، طيـب أين متـام الفـائـدة للمبتـدأ؟ تخلرب للمبتـدأ؟ طيـب أين ا
أقول لك )الزيداُن(، تقول يل: )الزيدان( فاعل، أقول لك: نعم هذا الفاعل ســــــد  
مسد  اخلرب يف إمتام الفائدة للمبتدأ، لذلك يقولون )الزيداُن( فاعٌل لــــ )قائم( وسد  

ــــــ ــــــ )قائم( كمبتدأ، هو فاعٌل لـ )قائم( كاسم فاعل وسد  مسد اخلرب لـ  مسد  اخلرب لـ
)قائم( كمبتدأ، إذاً املبتدأ قد يكون له خرب، وقد يكون له شــــــــــــيٌء مرفوع يســــــــــــدُّ 

 مسد  اخلرب، هذه املسألة الثالثة.
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، حنُو "م  ا : )-رمحـــه هللا -قـــال املؤلف ويقُع املبت  دُأ نكرًة إن عمَّ أو خصَّ
ه  مع هللا}رج   ل  يف ال   دار"، و  د  ُمْؤِمن  خارْي  ِمْن }، [62م   ل:الن{]أاِإل   ا والاعاب   ْ

 (.«مخُس صلوات  كتبُهنَّ هللا»، و [221البقرة:{]ُمْشِرك  

ملاذا؟ ألنه ليس من  ،األصـــــــــــــــُل يف املبتدأ أن أييت معرفةاملس           ألة الرابعة: 
الفائدة أن خترب عن النكرات، النكرة ال خُيرَب عنه بشــــــيء، ما الفائدة من اإلخبار 
عن النكرة؟!، هذا يف األصــل؛ ال يوجد فائدة يف أن خترب عن اجملهول كما يُقال، 
لكن قد يقع املبتدأ نكرًة خالفًا لألصـــــــــــــل؛ طبًعا خالفًا لألصـــــــــــــل ليس من ابب 

 ثرياً، ولكن األصُل يف املبتدأ أن يكون معرفة.التقليل بل يقع ك

وإذا وقع نكرًة هل جيوز؟ نعم جيوز، ويقُع املبتدأ نكرًة لكن ضـــــمن شـــــروط؛ 
ما هي؟، طبعاً هنالك شــــــــروط كثرية؛ ذكر صــــــــاحب شــــــــرح )قطر الندى(، وهو 

وأَّناها بعُض املتأخرين إىل ني ف  وثالثني نفســــــه ابن هشــــــام األنصــــــاري؛ قال: )
أَّناها اة لتســـــــويغ االبتداء ابلنكرة صـــــــورًا قال: )حي ذكر بعُض النا(؛ أموض      عً 

 (.بعُض املتأخرين إىل نيف  وثالثني موضًعا

(، ملاذا إن عمَّ أو خصَّ ملاذا؟، ذكر قال: ) ،ذكر املؤلف هنا موضــــعني فقط
ثالثني ال( أي الني ف ووذكر بعض          هم أَّناذكر هـذين؟، يقوُل يف الشــــــــــــــرح: )

ها )وذكر بعض    هم أَّنا كلا موضــــــًعا املذكورة كصــــــور لتســــــويغ االبتداء بنكرة قال: 
 .ترجُع للخصوص والعموم فليُتأمل ذلك(
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(؛ نعود لكالم املؤلف: عمَّ أو خصيعين هذه الصور كلها تعوُد إىل هذين )
 (؛ ماذا نعين ابلعموم واخلصـــوص؟، هذه منويقُع املبتدأُ نكرًة إن عمَّ أو خصَّ )

ألفاظ اللغة، ألفاظ الكالم، وهذه نســــــــــــــتفيُد منها يف أصــــــــــــــول الفقه كثريًا، وهو 
البــد  ؛مبحــث العموم واخلصــــــــــــــوص، وهــذا مبحــٌث حقيقــًة مهٌم جــداً  ؛مبحــث

لطالب العلم أن يُتقن هذا املبحث، وهذا مبحٌث ســــهٌل للغاية، يوجد كالٌم يدُل 
 على العموم.

ِر } أعطيـــــــك مثـــــــااًل: قـــــــال تعـــــــاىل: اَن َلِفي 1)َواْلَعصــــــــــــــْ ْنســـــــــــــــــــــَ ( ِإن  اإْلِ
ر   ر  } ؛ عندما تســـمع[2-1العصـــر:{]ُخســـْ اَن َلِفي ُخســـْ ْنســـَ اعلم أن هذه  {ِإن  اإْلِ

ما الدليل على  (،إن  كل إنســــــان خاســــــر)اجلملة هي عامة يف كل إنســــــان، يعين 
 العموم؟ شيئان:

انَ }: أل االســـــــــتغراق )اإلنســـــــــان(، الش      يء األول ْنســـــــــَ اليت )أل(  {؛ِإن  اإْلِ
 تستطيع أن تضع مكاهنا )كل(؛ )إن  كل  إنسان لفي خسر(.

ِإال  ال ِذيَن } : االســــــــــــــتثناء، جاء االســــــــــــــتثناء على هذا العمومالدليل الثاين
ــــذي ُيســــــــــــــتثىن من عموم اخلســــــــــــــران؟ هم  {،َآَمُنوا ِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا }َمن ال ــــ  ال

 ، هذا مثال للعموم.[3العصر:{]َوتـََواَصْوا اِبلص رْبِ الص احِلَاِت َوتـََواَصْوا اِبحلَْقِ  

مثال العموم مهم جداً أعطيك إايه من انحية عقدية، وفيها رد على البعض 
َرَك ِبِه َويـَْغِفُر } يف قوله تعاىل: ،على َمن أنكر هذا ،حقيقةً  ِإن  اَّلل َ اَل يـَْغِفُر َأْن ُيشـــْ

 ؛ هذه اآلية فيها فوائد:[48اء:النس{]َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاءُ 
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: فيها رٌد على اخلوارج الذين يكفِ رون مرتكب الكبرية، فُيقال الفائدة األوىل
ألنه حتت  ؛بنص هذه اآليةيف النار هلم: مرتكب الكبرية ليس كافرًا وليس خمل ًدا 
ْشَرَك ِبِه َويـَْغِفُر َما ِإن  اَّلل َ اَل يـَْغِفُر َأْن يُ }مشيئة هللا إما أن يغفر له وإما أن يعذبه، 

اءُ  دون الشــــرك فإن هللا قد يغفره وقد يعذُب عليه، طاملا أن  {ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيشــــَ
 األمر ابلتخيري حتت مشيئة هللا إًذا مرتكُب الكبرية ليس بكافر.

َرَك ِبهِ } : قوله تعاىل:الفائدة الثانية رك( )أن ُيشــــــــ {؛ِإن  اَّلل َ اَل يـَْغِفُر َأْن ُيشــــــــْ
أن ُيشـــرك( أي )إشـــراكاً(؛ )إشـــراًكا( كلمة نكرة، ماذا جاء هذه مصـــدر مؤو ل، )

)ال يغفُر( نفي، من ألفــاظ العموم النكرُة اليت أتيت يف  {؛ِإن  اَّلل َ اَل يـَْغِفرُ ؟}قبلهــا
، النكرة ما هي؟ )إشــراكاً(، النفي )ال يغفُر(، هذا لفٌظ عام، نكرة يف  ســياق نفي  

 وهذا اللفظ يدُل على العموم.اق النفي، يس

أن  -وهذا ما ذهب إليه شــــــيخ اإلســــــالم ابن تيمية رمحه هللا -فنســــــتفيُد منه
هللا ال يغفر الشــرك مطلًقا ســواءٌ كان أكرب أو كان أصــغر، وهذا فيه حتذير؛ أن ال 
نتهاون يف الشـــــــــرك األصـــــــــغر، وال يُقال أنه حتت املشـــــــــيئة يوم القيامة، وهو قول 

يقًة، ولكن إذا أخذان بظاهر اللفظ الذي يدُل على العموم فإن بعض العلماء حق
هللا ال يغفر الشـــــــــرك كله ابلعموم، ما هو العموم؟ نكرٌة يف ســـــــــياق النفي، الِحظ 

 ماذا نستفيد.

( أي إن كــان ويقُع املبت دُأ نكرًة إن عمَّ أو خصَّ هــذا معىن قول املؤلف: )
( )أو خصَّ دُل على العموم، قال: لفظه عاًما يدُل على العموم أو جاء فيه ما ي
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يعين جاء لفظ املبتدأ ما يدل على اخلصـــوص أو التخصـــيص، والتخصـــيُص على 
 نوعني:

  :؛ يعين تقول ؛ [93النســــــــاء:{]حَتْرِيُر َرقـََبة  ُمْؤِمَنة  }إما أن خُيص  بوصــــــــف 
 ا هي ليســــــت كلمة عامة بل هي كلمة)رقبة( هذه كلمة عامة، طبعً 

 يدخل حتته أفراٌد كثري على وجه الشمول. مطلقة، ملاذا؟ العموم
اإلطالق يُراُد به فرٌد ليس على وجه العموم والشــــــــــمول ولكن من غري تقييد  

أي رقبة، لكن قد أييت هذا اللفظ تقييد  ()رقبة {حَتْرِيُر َرقـََبة  }أو ختصــــيص، تقول 
ري املؤمنة، هذا الوصـــــف، وصـــــُفها أهنا مؤمنة، فقيدت، فأخرجنا غ {َرقـََبة  ُمْؤِمَنة  }

 فإذا جاء املبتدأ هبذه الطريقة فإنه جيوُز أن أييت املبتدأ نكرة.

، لكن قيــ دتـه؛ أي العنــدمـا قلــت )رقبــة مؤمنــة( هـل صـــــــــــــــار اللفُظ معرفـة؟ 
ليس فيه مبتدأ وخرب  {رقبة مؤمنة}حترير خصــــــــــصــــــــــته، هذا ما أريده، طبًعا لفظ 

ص  هنا، )رقبة مؤمنة( ليســـــت املبتدأ لكن أان أعطي فقط مثااًل على كيف أخصـــــِ 
اللفظ النكرة، )رقبــة( كلمــة نكرة، عنــدمــا قلــُت )مؤمنــة( قيــ دتــه، فــأخرجــُت غري 

.واملؤمنة   لكن مل أنتِه من التنكري، ال زلُت يف حيز التنكري، إمنا قي دتُّ بوصف 

مخُس ماذا؟، )مخُس( كلمة نكرة،  (ضـــــــــافة؛ كما أقول )مخسُ ورمبا أقي د إب• 
ف )مخُس صـــــلوات ال زلُت يف حيز التنكري ولكنين قي دُت ابإلضـــــافة (، أضـــــِ

( لفٌظ ويقُع املبتدأُ نكرًة إن عمَّ أو خص صُت ابإلضافة، هذا قول املؤلف: )
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( ختصـيُص بوصف  أو خص  عام يدخل حتته أفراد من غري ختصـيص، قال: )
 صيٌص ابإلضافة.أو خت

ه  مع هللا}حنُو "م  ا رج  ل  يف ال  دار"، و قـــال: ) هـــذا (، [62النم  ل:{]أاِإل  ا
 املثال األول والثاين يريُد به العموم.

 (،ال)أنيت إىل املثـــال األول: )مـــا رجـــٌل يف الـــدار(؛ )مـــا( حرف نفي   مبعىن 
كن هـــذا رجـــٌل، َمن هو الرجـــل؟ هللا أعلم، ل ،)رجـــٌل( مبتـــدأ، وهـــذا املبتـــدأ نكرة

اللفظ يدُل على العموم )ما رجٌل(، ملاذا يدل على العموم؟، من صــــــــــــــيغ ألفاظ 
 العموم النكرُة اليت أتيت يف سياق النفي.

)ال تقتل رجاًل( هذا ســـــــياق النهي، )ال تفعل إمثًا(؛ )إمثًا( نكرة، )ال تفعل( 
من  هني، هذه النكرة جاءت يف ســـــــــياق النهي، هل تســـــــــتطيع أن خُترج إمثًا معيًنا

هذه اجلملة؟ ال، فلو فعلت أي إمث فأنت واقٌع يف هذا الكالم أو أنت خمالف، 
 ملاذا؟ ألنين أان عم مت.

ص      لى هللا النيب جاء أليس هذا يف احلديث؟، عندما « ال تقطُعوا شــــــــجرة»
، فجاء «ال تقطعوا شجرة»مكة وحر مها وهنى عن قطع الشجرة  عليه وسلم إىل

 إال اإلذخر فإننا نســـــــــتخدمها يف قبوران ومواتان( إىل العباس قال: )اي رســـــــــول هللا
 «.اإلذخر إال»آخره، فقال: 

خصــ ص، ملاذا؟ ألن الكالم عام قال:  ص  لى هللا عليه وس  لمالحظوا! النيب 
؛ أي شــــــــجرة ال تقطعوها، ففهم الصــــــــحابة أن الكالم عاٌم «ال تقطعوا شــــــــجرة»
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)اي رســـــول هللا إال اإلذخر،  لكل الشـــــجر يف مكة فاحتاجوا لشـــــجرة  معينة قالوا:
 «.إال اإلذخر»اإلذخر حنتاجه(، فقال: 

فهنا على كل حال؛ )ما رجٌل(، )ما( نفيٌّ، )رجٌل( نكرة جاءت يف ســــــياق 
النفي تفيد العموم، جاء هذا املبتدأ نكرة وســـــــــــــا  أن يكون هنا مبتدأ، )ما رجٌل 

دأ، )يف الــداِر( هي يف الــدار(، )مــا( انفيــة ال حمــل هلــا من اإلعراب، )رجــٌل( مبتــ
 اخلرب، طبًعا سنتكلم هل هي خرب بذاهتا أو مبتعلِ ق حمذوف.

)إلٌه( نكرة، اهلمزة هذه لالســـــــتفهام، اســـــــتفهام  {؛أَإَِلٌه مع هللا}وقال تعاىل: 
ا من صـــيغ ألفاظ العموم النكرُة اليت أتيت يف ســـياق االســـتفهام،  اســـتنكاري، أيضـــً

ا من صــيغ العموم، وهنالك ا كذلك لنكرة اليت أتيت يف ســياق الشــرط، و هذه أيضــً
كاجلميع، وكذلك املفرد املضـــاف مثل )نعمُة هللا(، كلُّ وصـــف  يدُل على العموم  

 يدُل على العموم، أو اجلمع املضاف )نعُم هللا(.

ملاذا أيت هنا هبذا املثال؟ ليقول لك هذه  {؛أَِإَلٌه مع هللا} على كل حال هنا
اهلمزة عم مت، نكرة يف ســـــــــــياق االســـــــــــتفهام، إًذا )إلٌه( )إلٌه( نكرة،  نكرٌة عامة،

 مبتدأ، )مع هللا( هي اخلرب.

رِك  } املثـــال الثـــالـــث: ٌد ُمْؤِمٌن َخرْيٌ ِمْن ُمشــــــــــــــْ مخُس »واملثـــال الرابع:  {،َوَلَعبـــْ
َوَلَعْبٌد } ، ماذا يريد هبذين املثالني؟ هذا مثاُل التخصــــــــيص،«صــــــــلوات  كتبهن  هللا

هذه مبتدأ نكرة، أي عبد، نكرة، جاء ما خيصِ صه )مؤمٌن(؛ هذا )عبٌد(  {،ُمْؤِمنٌ 
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 {َوَلَعْبٌد ُمْؤِمنٌ }ختصيص ابلوصف، فجاز وسا  أن أييت املبتدأ على هذا الطريق، 
 {.َخرْيٌ ِمْن ُمْشرِك  ( }أين اخلرب؟ )خريٌ 

صــــت ابإلضــــافة، «مخُس صــــلوات  كتبهن  هللا»و  ؛ )مخُس( نكرة لكن ُخصــــِ 
)صــلوات( مضــاف إليه، فســا  أن أتيت نكرة، هذا ما يريده املؤلف، إذن األصــُل 
يف املبتدأ أن يكون معرفة ألنه ال جيوز أن خترب عن جمهول، فال فائدة يف ذلك، 

، هذه املســألة الرابعة يف موضــو و ع لكن جيوز أن أييت املبتدأ نكرة إن عم  أو خص 
 املبتدأ.

طيب نتوقف عند هذا القدر، ســـــــبحانك اللهم وحبمدك، نشـــــــهد أن ال إله 
إال أنت، نســـــــتغفرك ونتوب إليك، وصـــــــلى هللا وســـــــلم على نبينا حممد وعلى آله 

 .وصحبه أمجعني، والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

نبينا حممد، وعلى آله وصحبه احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على 
 أمجعني.

فهذا اجمللس السادس عشر من جمالس )شرح قطر  -ابرك هللا فيكم-إخويت 
وحنن اآلن يف ابب املبتدأ  ،-رمحه هللا تعاىل-الندى( البن هشــــــــــــام األنصــــــــــــاري 

ويقُع : )-رمحه هللا-واخلرب، آخر شـــيء تكلمنا فيه حول املبتدأ حيث قال املؤلف
، حنُو "م     ا رج     ل  يف ال     دار"، و  املبت     دُأ نكرةً  ه  مع }إن عمَّ أو خصَّ أاِإل     ا

ِرك  } و، [62النم   ل:{]هللا د  ُمْؤِمن  خارْي  ِمْن ُمش          ْ ، و [221البقرة:{]والاعاب   ْ
 (.«مخُس صلوات  كتبُهنَّ هللا»

األصــــــــــــــــُل يف املبتــدأ أن يكون معرفــة ألن اإلخبــار عن النكرة ليس مفيــًدا، 
عن املعرفة، لكن قد يقع املبتدأ نكرة، هذا معىن قول فاألصـــــُل أن يكون اإلخباُر 

 املؤلف، وذكران ذلك كله يف الدرس املاضي.

َلا رابط  (؛ أي: ويقُع اخلرُب مجلـًة، ))واخلرُب َجلةً : -رمحـه هللا -قـال املؤلف
، و [26األعراف:{]واِلبااُس الت َّْقواى ذاِلكا خارْي  ك                      "زيد  أبوه قائم "، و }

ُقْل ، و "زيد  نعما الرجُل"، إال يف حنو }[2-1اِلاقة:{]( ماا اِلْااقَّةُ 1)اِلْااقَُّة }
ُ أاحاد    (.[1اِلخالص:{]ُهوا اَّللَّ
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اخلرب هو الذي خُيرَب به عن املبتدأ، والبد من شــــــيء يســــــدُّ عنه، هذه اجلملة 
اخلربية )مبتدأ وخرب( أو مبتدأ ومرفوٌع يســــــــــــدُّ عن اخلرب، املقصــــــــــــود يف النهاية أن 

 ل إىل متام اجلملة.أص

هذا اخلرب ثالثة أنواع: إما أن يكون مفرًدا، أو مجلًة، أو شبه مجلة، املفرد يف 
درســــــــــــنا هنا هو الذي ليس جبملة  وال بشــــــــــــبه مجلة، يف الدروس األوىل ذكران أن 
الكلمة تكون مفردة أي ليســـت مجلة؛ عندما قلنا: الكلمُة قوٌل مفرد يف تعريفها؛ 

 س جبملة.املفرد أي الذي لي

ا ذكران يف ابب املثىن واجلمع أن املفرد هو الذي ليس مثىن وال مجًعا،  وأيضــــــــً
اليوم نتكلم عن املفرد الذي يُقاسم اجلملة وشبه اجلملة يف اخلرب، وسنتحدث عن 
املفرد الذي ليس يف ابب اإلضـــــــــــــافة وغري ذلك يف دروس متقدمة إن شـــــــــــــاء هللا 

 تعاىل.

تتنقل يف املعىن، فهنا اليوم نتكلم عن اخلرب؛ يعين الشـــــــــاهد أن كلمة )مفرد( 
فاخلرب املفرد هو اخلرب الذي ليس مجلة وال شــــــــــبه مجلة حنو )العلُم مفيٌد(؛ )العلُم( 
مبتدأٌ مرفوٌع وعالمُة رفعه الضـــــــــــــمة، واخلرب )مفيٌد(، هذا اخلرب كلمة، مفرد، ليس 

نوع األول من مجلة وليس شـــــــــــبه مجلة، خرٌب مرفوٌع وعالمة رفعه الضـــــــــــمة، هذا ال
 أنواع اخلرب.

مسية ومجلة  فعلية؛ تقول االنوع الثاين: أن أييت اخلرب مجلًة، وينقســــــُم إىل مجلة  
)الســـــــــــــماُء جوُّها لطيٌف(؛ )الســـــــــــــماُء( مبتدأ مرفوع، )جوُّها لطيٌف( هذه مجلة، 
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مسية( يعين امسية تتكون من مبتدأ وخرب، عندما نقول )مجلة اوهذه اجلملة مجلة 
 )جوها لطيٌف( مبتدأ وخرب. (،خرب، )السماُء جوها لطيفٌ مبتدأ و 

وهذا املبتدأ واخلرب مجلة أييت يف حمل اخلرب الذي نريد أن خنرب به عن السماء؛ 
مضـــاٌف، و )اهلاء( مضـــاف  وفنقول )الســـماُء( مبتدأ أول، )جوُّها( مبتدأ اثن  وه
وُّها لطيٌف( هو خرب مسيـة من )جاإليـه، )لطيٌف( خرب للمبتـدأ الثـاين، واجلملـة ال

 مسية.اللمبتدأ األول )السماء(، هذه مجلة 

َة }أو مجلـــة فعليـــة؛ قـــال تعـــاىل:  ِهن  َثاَلثـــَ َن أِبَنـُْفســــــــــــــِ اُت َيرَتَب صــــــــــــــْ َواْلُمطَل قـــَ
َن( فعٌل مبينٌّ [228البقرة:{]قـُُروء   ؛ )املطلقاُت( مبتدأ مرفوع ابلضـــــــــمة، )يرتبصـــــــــْ

لنون هذه ضـــــــمري متصـــــــل يف حمل رفع على الســـــــكون التصـــــــاله بنون اإلانث، وا
فاعل، إىل آخر اجلملة، هذه اجلملة مجلة فعلية تتكون من فعل وفاعل وقد تزيد 

إىل آخره، لكن هي مجلــة فعليــة، هــذه اجلملــة الفعليــة  ،على ذلــك إىل مفعول بــه
 هي خرب )املطلقات(.

ِحَيض كما خُنرب عن املطلقات أبهنن  يرتبصَن أبنفسهن  ثالثة قروء؛ أي ثالثة 
فســـــــــــرت ذلك عائشـــــــــــة رضـــــــــــي هللا تعاىل عنها، املطلقة ترتبص بنفســـــــــــها ثالث 
حيضـــــــــــــــات، ملاذا نقول هذا؟ من ابب أن ال تظن املرأة أن الرتبُّص يكون ثالثة 

وهذا مهم جًدا ملاذا؟ تـَْفرِق ابملقدار، فمثاًل امرأة ، أشــــــــــــهر بل ثالث حيضــــــــــــات
ث حيضـــــــــــــات، فتنتظر احليضـــــــــــــة طُلِ قت وكانت طاهر، اآلن تريد أن ترتبص ثال
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األوىل مث تنتهي وتطهر، أتيت احليضــــــــــــة الثانية مث تطهر، مث أتيت احليضــــــــــــة الثالثة، 
 هكذا تكون قد تربصت بنفسها ثالث حيضات.

ختيل أن امرأة طُلِ قت يف حيضـــــــــــها، هذا الطالق البدعي؛ ال جيوز أن تطلق 
فاس أظن ابلقياس، املرأة يف حيضــــــــــــــها وال يف نفاســــــــــــــها، واحليض فيه دليل، والن

ها فيه، فطل قها  قاســوه العلماء وهللا تعاىل أعلم ألن الطالق يكون يف طهر  مل ميســ 
هذا ، يف حيضــــــــــــــة؛ هل حُتســــــــــــــب الطلقة؟، كما يقول العلماء هذا طالق بدعي

الطالق البدعي حمسوب؟ نعم حمسوب، والدليل أن ابن عمر صاحب قصة هذا 
فسه واحدة، وهذا هو الصحيح، واملسألة الطالق قد احتسب هذه الطلقة على ن

تطلقت فيها خالف، حنن ابتعدان لكن إن شاء هللا تعاىل من ابب الفائدة، امرأة 
ثالث حيضـــات، هل  ،يف حيضـــتها؛ اآلن حتســـب ثالثة قروء يف الطالق البدعي

حتســب احليضــة األوىل أم ال حتســبها؟، مث الثانية، مث الثالثة، فالِحظ ســتفرق املدة 
مسية أو اه املرأة، على كل حال؛ الشــــــــــــــاهد أن اجلملة إما أن تكون مجلًة مع هذ

 مجلًة فعلية.

النوع الثالث من اخلرب: شــــــــــــــبه اجلملة؛ أي الظرف أو اجلار واجملرور، وملاذا 
نقول )شــــبه مجلة(؟ ألن الظرف واجلار واجملرور ليس مجلة كاملة، طيب ماذا نريُد 

ا الشــــــــــــــبه مجلة يفيدان يف اخلرب، يعطينا معىن، منه هنا؟ هنا يف اجلملة اخلربية هذ
)حممٌد يف املســـجد( أليس أعطيتك معىن؟، هذا الشـــبه مجلة أعطاان معىن، انتهينا 

 واحلمد هلل، طاملا أنه يعطينا معىن فنحن حنتاجه.
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أنه ال يكوُن اخلرب  -وهذا قول مجهور العلماء -لكن يُقال يف شـــــــــــــبه اجلملة
ٌق خبرب  حمـذوف، فـاملتعل ق بـه هو احملـذوف تقـديره هو شــــــــــــــبـه اجلملـة بـل هو متعل ِ 

)اسـتقر( أو )مسـتقٌر( أو )كائٌن( على تفصـيل عند العلماء، الشـاهد أن هذا هو 
 اخلرب؛ إما مفرد، إما مجلة، إما شبه مجلة.

)َلا ( أي يقُع اخلرُب مجلًة، لكن قال: واخلرُب َجلةً : )-رمحه هللا-قال املؤلف
، هذه مســألة هلا رابٌط مهم، يقول العلماء: البد إذا قائم "(رابط  ك             "زيد  أبوه 

مجلــًة جــديــدة وهــذه اجلملــة اتبعــة ملــا قبلهــا البــد أن يكون بينهــا وبني ببــدأت 
 الذي قبلها رابط.

 ،زيــٌد أبو قــائمٌ  ؟!لو قلــت لــك مثاًل )زيــٌد أبو قــائٌم(، تقول: مــا هــذا الكالم
يٌد ما ابله؟، مل أعطك خربًا جيًدا أو ز  ،أبو َمن؟! حدِ د يل، اجلملة غري مكتملة

اجلملة حىت أعرف أنك  ِلخربًا مكتماًل، هناك قطٌع أو فصـــــٌل، فتقول يل: اربط 
تتكلم عن أيب زيد، فأقوُل لك: )زيٌد أبوه قائٌم(، ربطته مباذا؟ ابلضــــــــــــــمري، ملاذا 
ل الربط أان أحتاجه؟ أحتاجه حىت أربط اجلملة مبا يتعلُق به من قبل وإال انفصــــــــــــــ

 الكالم، هل دائًما أحتاُج إىل الرابط؟ ال.

إًذا دعوان نرتب الكالم؛ اخلرب إذا جاء مجلًة للمبتدأ فإما أن حيتاج إىل رابط 
أو ال حيتــاج إىل رابط، ال حيتــاُج إىل رابط إذا كــان اخلرُب نفس املبتــدأ يف املعىن؛ 

نا املبتدأ واخلرب(؛ )املبتدأ واخل رب( خرب للمبتدأ، هل أعطيك مثااًل أقول لك )درســـــــُ
أان أحتــــاج إىل رابط هنــــا؟ ال أحتــــاج، ملــــاذا؟ ألن اخلرب نفس املبتــــدأ يف املعىن، 
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أســـتطيع أن أحذف كلمة )درســـنا( وأقول )املبتدأ واخلرب(، هذا معىن قول العلماء 
 )نفس املبتدأ يف املعىن(.

 أحتاج فهنا يف هذه احلالة؛ إذا كان اخلرب يعطيين نفس معىن املبتدأ فأان ال
إىل رابط، أان ملاذا أحتاج إىل رابط؟ ألن الكالم قد ينفصــــــــــل فال يفهم الســــــــــامع 
مــاذا أريــد، فــاحتجــُت إىل الرابط ألقول لــه أن هــذه اجلملــة مرتبطــة ابليت قبلهــا، 
ولكن إذا استطعُت أن أعرف بطريقة  واضحة أن اجلملة مرتبطة مبا قبلها من غري 

، مىت تكون هـــذه احلـــالـــة )أي ال أحتـــاُج إىل أان ال أحتـــاج إىل رابط نرابط إذ
 نفس املعىن. ،الرابط(؟ عندما يكون اخلرب نفس املبتدأ، يف ماذا؟ يف املعىن

: أن ال يكون اخلرب نفس معىن املبتدأ، هنا إن مل أضــــــــــــع الرابط اِلالة الثانية
ينفصــــــــل الكالم وكأنك وضــــــــعت كالًما يف اهلواء، ارِبط الكالم، الربط هذا على 

 ال أو على أنواع أو على أقسام:أشك

 قد تربط اخلرب ابملبتدأ بضمري.أوال:  .1
 اثنًيا: قد تربط اخلرب ابملبتدأ مباذا؟ ابسم اإلشارة، وسنذكر أمثلة. .2
 : فد تربط اخلرب ابملبتدأ إبعادة لفظ املبتدأ.اثلثا .3
: أن يكون املبتدأ داخاًل ابلعموم حتت اخلرب؛ يعين أن اخلرب يعطيك رابعا .4

عاًما تســتطيع أن تضــع فيه املبتدأ، فهذا رابط، ســنذكر أمثلة ذلك  لفظًا
 ونستفيد إن شاء هللا.
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( أي واخلرُب َجل  ةً نقرأ كالم املؤلف ألنــه ذكر األمثلــة كلهــا، قــال املؤلف: )
(؛ )زيٌد( ك  "زيد  أبوه قائم "( إذا احتاجت إىل ذلك، )َلا رابط  يقُع اخلرب مجلة، )

و مبتــدأ أول، )أبوه( مبتــدأ اثن  مرفوع ابلواو ألنــه من مبتــدأٌ مرفوٌع ابلضــــــــــــــمــة وه
وهو مضــــــــاف، واهلاء  -أو األمساء الســــــــتة إذا أردت أن تقول -األمساء اخلمســــــــة

 متصٌل مبينٌّ على الضم يف حمل جر ابإلضافة.ضمري 

و)قـــائٌم( خرٌب، خرٌب ملـــاذا؟ خرٌب للمبتـــدأ الثـــاين )أبوه( مرفوع وعالمـــُة رفعـــه 
 (،اســـم فاعل حيتاج إىل فاعل، الفاعل ضـــمري مســـترت تقديره )هوالضـــمة، )قائم( 

)قائٌم هو(، )قائٌم( خرب "أبوه"، )أبوه قائٌم( مجلـة وهي خرب املبتـدأ األول )زيٌد(، 
الرابط هنا الضــــــــــــمري يف )أبوه(؛ اهلاء ربطت زيد، هذا القســــــــــــم األول؛ أن يكون 

 الرابُط ضمريًا.

إشـــــــــــــــارة؛ املؤلف أخذ مثااًل قوله  القســــــــــــــُم الثاين: أن يكون الرابُط اســــــــــــــم
َك َخرْيٌ :}تعـــاىل اُس التـ ْقَوى َذلـــِ ؛ )لبـــاُس( مبتـــدٌأ مرفوع وهو [26األعراف:{]َولِبـــَ

مضــــــــــــاف، )التقوى( مضــــــــــــاف إليه جمرور ابلكســــــــــــرة املقدرة على آخره منع من 
ألن األلف تتعذُر عليها ظهور مجيع احلركات، أين اخلرب؟، هذا  ؛ظهورها التعذر

، )خرٌي( خرب )لباس( م بتدأ أول، )ذلك( اســــــــــــــم إشـــــــــــــــارة يف حمل رفع مبتدأ اثن 
للمبتدأ الثاين، واجلملة اإلمسية )ذلك خرٌي( خرب املبتدأ األول )لباس(، ما الذي 

 ربط اجلملة ابملبتدأ؟ )ذلك( اسم اإلشارة.
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( َما 1احْلَاق ُة )}القســـــــم الثالث: أن أربط اجلملة ابملبتدأ إبعادة لفظ املبتدأ؛ 
، [ 2-1احلاقة:{]احْلَاق ةُ  )احلاقة( مبتدأ، )ما( اســــــــــــــُم اســــــــــــــتفهام وهو مبتدأ اثن 

مسية ) ما احلاقة( هي خرب املبتدأ األول )احلاقة(، كيف ا)احلاقة( خرب، واجلملة ال
 ربطت؟ إبعادة لفظ املبتدأ.

القســــــــــم الرابع يف ربط اخلرب كجملة ابملبتدأ: أن يكون املبتدأ واقًعا يف عموم 
(؛ )زيـــٌد( مبتـــدأ، )نعم وزي   د  نعم الرج   لُ ، جـــاء املؤلف وقـــال يف املثـــال: )اخلرب

 ، الرجـــُل( هـــذه مجلـــة خربيـــة متكونـــة من فعـــل  وفـــاعـــل، )نعم( كـــأهنـــا فعـــُل مـــاض 
)الرجُل( فاعل لــــــــــــــــــ )نعم(، )زيٌد( يقع يف عموم كلمة )الرجل(، )الــــــــــــــــــ( هذه أل 

ـــــــــــــ )زيٌد( هذه االستغراقية؛ تستغرُق مجيع أوصاف الرجال )زيٌد نع ــــــــــــــ م الرجُل(؛ فـ
مبتــــدأ، و)نعَم الرجــــُل( مجلــــة فعليــــة وهي خرب )زيــــد(، خرب املبتــــدأ، مــــا الرابط؟ 

 العموم، حيث أن )زيد( يقع يف عموم )الرجل(.

ُ أاحاد  إال يف حنو }: )-رمحه هللا -قال املؤلف (؛ [1اِلخالص:{]ُقْل ُهوا اَّللَّ
 إىل رابط إذا كــان اخلرُب يعطيــك مــا الــذي يريــده؟ يريــد أن يقول لــك: ال حنتــاجُ 

ُ }نفس معىن املبتـــــــدأ، ليس نفس لفظـــــــه، نفس معىن املبتـــــــدأ؛  ْل ُهَو اَّلل  قـــــــُ
دٌ  )هو( مبتــــدأ( و )هللا أحــــد( مبتــــدٌأ وخرب، واجلملــــة )هللا  ؛[1اإلخالص:{]َأحــــَ

أحد( خرب املبتدأ األول، مباذا ارتبطت به؟ ارتبطت به بنفس املعىن فلم حنتة إىل 
 يقًة، وهذا واضح إن شاء هللا تعاىل.رابط حق
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(؛ أي: يقُع اخلرب مجلًة ويقُع ظرفًا وظرفاً منص   وابً : )-رمحه هللا -قال املؤلف
( أي شـــــــــــبه اجلملة، األول: اخلرب يكوُن مفرًدا، الثاين: وجاراً وجمروراً منصـــــــــــواًب، )

اجلملة؛ مسية وقد تكون مجلًة فعلية، القســــــُم الثالث: شــــــبُه امجلًة؛ قد تكون مجلًة 
 وهو الظرف أو اجلار واجملرور.

، وجاراً [42األنفال:{]واالرَّْكُب أاْسفالا ِمْنُكمْ )وظرفاً منصوابً، حنو }قال: 
" أو [1الفاحتة:{]اِلْاْمُد َّلِلَِّ رابِ  اْلعاالاِمنيا وجمروراً ك         } ، وتعلُقهما ب         "مستِقر 

" حمذوفنِي(.   "استقار 

يكون ظرفًا منصـــــــواًب أو  إما أنإذا كان اخلرُب شـــــــبه مجلة فهذه شـــــــبه اجلملة 
َفَل ِمْنُكمْ }جارًا وجمرورًا، الظرف املنصــــــوب كقوله تعاىل:  )الركُب(  {؛َوالر ْكُب َأســــــْ

مبتدأٌ مرفوع وعالمُة رفعه الضــــــمة، )أســــــفَل( ظرُف مكان؛ الظرف إما أن يكون 
 ف منصوب، )منكم( جار وجمرور.ظرف زمان أو ظرف مكان؛ )أسفَل( ظر 

ال تقول "هو اخلرب" إال من ابب االختصــــــــــار كما  متعلق شــــــــــبه اجلملة هذا
يقول بعض النحاة، لكن حقيقة ليس هو اخلرب إمنا استطعنا بشبه اجلملة هذا أن 
نفهم املعىن، طيب أين اخلرب؟ اخلرب حمذوف تقديره )مستقٌر(؛ أي: الركُب مستقٌر 

 ركُب استقر أسفل منكم ، أو: الركُب كائٌن أسفل منكم.أسفل منكم، أو: ال

(؛ )احلمُد( [1الفاحتة:{]اِلْاْمُد َّلِلَِّ رابِ  اْلعاالاِمنيا وجاراً وجمروراً ك      }قال: )
ـــــ )احلمُد  ـــــ )كائن احلمُد( أو بـ ـــــ )مستقر( أو بـ مبتدأ، و )هلل( جاٌر وجمرور متعلِ ٌق بـ

ــــــــــــــــــــــــــ مســـــــــــتح ٌق( ملن؟ هلل رب العاملني، هذ ا اخلرب احملذوف، جار وجمرور متعلِ ق بـ
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)رب( هذه صفة أو سبحانه وتعاىل، )احلمُد كائٌن( هلل  (،)مستح ق( أو بــ )كائن
نعت جمرور وهي مضــــــاف، و)العاملني( مضــــــاف إليه جمرور ابلياء ألنه مجٌع مذكٌر 

 سامل.

ذكر املؤلف مثال للظرف: ظرف املكان، وهل نســـــــــــتطيع أن نضـــــــــــع ظرف 
قول )الصـــــوُم يوَم اخلميس(؛ )الصـــــوُم( مبتدأ، )يوم تكشـــــبه مجلة؟ طبًعا، الزمان  

)الصــــــــــــــوُم كائُن يوَم  (،اخلميس( شــــــــــــــبه مجلة متعل ٌق خبرب حمذوف تقديره )كائنٌ 
اخلميس(، )يوَم اخلميس( شـــبه مجلة مضـــاف ومضـــاف إليه، وهذا الظرُف ظرف 

 زمان )يوم(.

ابلزمان عن الذات، و "الليلُة اَلالُل" وال خُيربا ): -رمحه هللا -قال املؤلف
( املبتدأ قد يكوُن وال خُيرباُ ابلزمان عن الذات)، (، هذه مســـــــــــــــألة مهمةمتأوَّل  

ذااًت، وقد يكوُن معىن، طبًعا عند أهل الكالم الذين يتكلمون بعلم املنطق وغري 
ذلــك، وهــذا ليس حمبواًب كثريًا، لكن تســــــــــــــمع عنــدهم كلمــة )جوهر( و )عَرض( 

تعاىل، لذلك جتدهم ينفون األعراض كما سبحانه و ذه يُدخلوهنا يف ذات هللا وه
يقولون؛ األعراض يعين الصـــــفات اليت تتغري، يســـــموهنا أعراض، الســـــمع والبصـــــر 

واجمليء والنزول  س          بح  ان  ه وتع  اىل،هــذه يقولون عنهــا أعراض، والــذات هو هللا 
 والضحك هذه ُتسمى حوادث عندهم.

س          بح  ان  ه م ينفون األعراض واحلوادث عن هللا على كــل حــال أهــل الكال
هم يقولون عنهــا حوادث وهي ليســــــــــــــــت حوادث لكن يف احلقيقــة هي  وتع اىل،
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صــــــفة ولكن صــــــفات فعلية؛ يفعل هللا تعاىل هذا الشــــــيء من اجمليء والضــــــحك 
 والغضب والرضا والسخط وغري ذلك.

 قسام:أما األعراض مثل السمع والبصر وغري ذلك فانقسموا إىل ثالثة أ

تثبت  ال. فمنهم َمن نفى مجيع الصــــــــــــفات مطلًقا؛ يقول: هذه األعراض 1
 هلل، يقولون: تعرض وتزول.

إال ســــــــــبعة، وهم  -هم يســــــــــموهنا أعراض -. ومنهم َمن نفى الصــــــــــفات2 
 األشاعرة.

 . ومنهم َمن نفى كَمن نفى مجيع الصفات إال مثانية وهم املاتريدية.3

، واملعتزلة نفوا الصــــــــــــــفات ويقولون: هذه واجلهمية نفوا األمساء والصــــــــــــــفات
األعراض كلها تزول، األشــــــاعرة أثبتوا ســــــبع صــــــفات يقولون: تزول األعراض إال 

( الســـــــبع املعروفة، واِلياة هذه )الســـــــمع والبصـــــــر والكالم والقدرة واإلرادة والعلم
 حىت الكالم ال يُثبتونه، وهذا كذب.

األشاعرة هم من أهل السن ة،  وابملناسبة؛ من ابب الفائدة: بعضهم يقول أن
وحقيقًة هم مجيًعا أهل بدع وليســــــــــــوا أهل ســــــــــــن ة، وما وافقوان يف إثبات الســــــــــــبع 

ولكن ألن  ؛من ابب أهنم يوافقوننا الثمن صفاتصفات وال املاتريدية يف إثبات 
 عقوهلم أثبتت هذه الصفات.
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ن يف شــــــــــيء  يعين أن األشــــــــــاعرة واملعتزلة واجلهمية واملاتريدية كلهم يشــــــــــرتكو 
أساسي عندهم: أن مسألة النفي واإلثبات تعوُد إىل العقل  -وهذه مهمة -واحد

وليس إىل النقل؛ إذا العقل أثبت الصــــــفة أثبتنا وإن مل يثبت الصــــــفة نفينا، هكذا 
قوهلم، اجلهمية عقلهم أد اهم إىل نفي مجيع الصـــــــــفات ومجيع األمساء ومل يُثبتوا إال 

 الذات.

، فســــميٌع حمض   ةهلم على نفي مجيع الصــــفات وإثبات أمساء املعتزلة عقلهم د
بال مسع، وبصــــــــرٌي بال بصــــــــر، األشــــــــاعرة قالوا: العقل دلنا على أن هنالك ســــــــبع 

، والكالم والعلم ةصــــــفات يثبتها العقل كالســــــمع والبصــــــر والقدرة واإلرادة واحليا
كالم يف نفس حىت الكالم مل يُثبتونه عقاًل قالوا: كالُم نفســــي؛ أي ال يتكلم، أي  

هللا ال يســـــــــــتطيع أن يعرب عنه هو بنفســـــــــــه، أو هو ما يتكلم حقيقة إمنا خلقه يف 
 نسأل هللا السالمة. ،القرآن ويف الشجرة اليت كلمت موسى وغري ذلك

-نســـأل هللا الســـالمة -الشـــاهد أهنم كلهم جيعلون العقل حاكًما على رهبم 
على أمساء هللا وصــــفاته، خيالفهم أهل الســــن ة، وهؤالء هم الســــلف من الصــــحابة 

 وَمن بعدهم؛ أننا نثبُت ما أثبته النقل.

)جوهر( و )عَرض(، وحنن نقول من ابب  يقولون طيــــــب نعود إىل أهنم
عد عن أفكارهم: ذاٌت ومعىن، )حممد( ذات، )جبل( التســــــــــــــهيل أو من ابب الب

ذات، )مدرســــــــــة( ذات، املعىن مثاًل )الصــــــــــيام( )القيام( )الوقوف(، هذه معاين؛ 
 أتخذ منها معىن.
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 ،عندما أقول لك: ماذا تعىن ابلصـــــــيام؟ تقول: الصـــــــيام أن متتنع عن الطعام
ــــــــــــــ )حممد( من حيث ا يإىل آخره، لكن عندما أقول لك: ماذا تعن ـــــــــــــــ لذات؟ بـ
 تقول: )حممد( اسُم فالن، تدُل على ذات.

إذا كان املبتدأُ ذااًت فإننا نســــــــــــــتطيع أن خنرب به بظرف مكان؛ تقول )حممٌد 
هـــذه ظروف  (عنـــدان)عنـــدان(، )القلُم فوق الطـــاولـــة(، الِحظ )فوق الطـــاولـــة(، 

 مكان، )حممٌد( ذات، وإذا كان املبتدأُ ذااًت ال تستطيع أن خترب به بظرف الزمان.

تســــــتطيع أن خترب هبا بظرف مكان )قلم( أُعيد: إذا كان املبتدأ ذااًت )حممد( 
وال تســـــــــتطيع أن خترب به بظرف زمان، فتســـــــــتطيع أن تقول )القلُم فوقك( )القلُم 

)القلم( مبتــدأ ذات، لكن ال تســــــــــــــتطيع أن بني يــديــك( )حتتــك( ظرف مكــان، 
تقول )القلُم اليوم(؛ )اليوم( ظرف زمان، ال تســتطيع أن خترب عن القلم ألنه ذات 

 بظرف زمان.

إذا كان املبتدأُ معىن وليس ذااًت مثل )الصـــــــــــــيام( )القيام( )الوقوف( )النوم(، 
ان أو بظرف هذه كلها معاين، هنا تســــــــــــتطيع أن خُترب عن املبتدأ املعىن بظرف زم

 الص   ياُم غًدا( )الص   يام( معىن، )غدا( ظرف زمان،مكان، تســــتطيع أن تقول )
 وتستطيع أن تقول )االجتماُع عندك(؛ )االجتماع( معىن، )عندك( ظرف مكان.

إًذا اســــــــــــــتطعـت أن أخرب عن املبتـدأ إذا كـان معىن بظرف مكـان أو بظرف 
)مدرســـــة( )حممد( )مســـــجد( زمان، لكن إذا كان املبتدأ ذااًت فقط )قلم( )جبل( 

أســـــــــــتطيع أن أخرب عنه بظرف املكان وال أســـــــــــتطيع أن أخرب عنه بظرف الزمان؛ 
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جيوز، لكن  ،تقول )املســــــجُد أمامك(؛ )املســــــجد( مبتدأ، )أمامك( ظرف مكان
بظرف زمان، )املسجُد  -)املسجد( مثاًل( -ال تستطيع أن خترب عن املبتدأ الذات

 ذا.البارحة( ال تستطيع أن تقول ه

وال خُيربا ابلزمان ): طيب ما الذي نريده؟ نريد أن نفهم ما معىن قول املؤلف
(؛ ال يوضــــــــــــــع ظرف الزمان للذات، قال عن الذات، و "الليلةا اَلالُل" متأوَّل  

ا مبتـــدأ مؤخر، )و "الليل  ةا اَلالُل" مت  أوَّل  املؤلف:  ( مـــاذا يعين؟، )اهلالُل( طبعـــً
 ظرف.)الليلَة( خرب مقد م شبه مجلة 

)اهلالل( هذا ذات، )القمر( و)اهلالل( ذوات، كيف أخرب عنه بظرف زمان 
فقال )متأو ل(؟، ماذا يعين )متأو ل(؟ يعين متأو ٌل خبرب حمذوف، )والليلَة اهلالُل( 
أي: الليلـــَة طلوُع اهلالل، هـــذا معىن كالم املؤلف، أو لتـــه مبـــاذا؟ مبحـــذوف معىن 

 ل.والليلَة طلوُع اهلال ،للمبتدأ

هذا واضح إن شاء هللا تعاىل، طيب خلينا نتوقف عند هذا، وبقي كالم يف 
املبتدأ واخلرب نرجئه للدرس القادم، سـبحانك اللهم وحبمدك، نشـهد أن ال إله إال 
أنت، نســــــــــــتغفرك ونتوب إليك، وصــــــــــــلى هللا وســــــــــــلم على نبينا حممد وعلى آله 

 وصحبه أمجعني، والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد ، وعلى آله وصحبه 
 أمجعني.

فهذا اجمللُس الســـابع عشـــر من جمالس )شـــرح  -ابرك هللا فيكم-أيها اإلخوة 
وال زلنا يف  ،-رمحه هللا تعاىل-قطر الندى وبل الصـــدى( البن هشـــام األنصـــاري 

ابب )املبتدأ واخلرب(، وتكلمنا عن املبتدأ، مث تكلمنا عن شيء  من اخلرب، وُنكمل 
 إن شاء هللا تعاىل هذا الباب. 

د  على : )-رمحــه هللا -قــال املؤلف ويغن عن اخلرب مرفوُع وص          ف  ُمْعتام ِ
، حنو "أقاطن  قوُم سلمى"، و "ما مضروب  العاْمرااِن"( ، أو نفي   .استفهام 

حىت تفهم املوضــــــــــــوع بســــــــــــهولة: عندما تتكلم عن فعل.. اجلملة حتتاج إىل 
فاعل، ورمبا حتتاج إىل مفعول به إن مل يتم املعىن، إذا مت املعىن واســـتغنيت ابلفاعل 
يكفي، قد تســتغين ابلفاعل مع إضــافة جار وجمرور؛ مثالً تقول )ذهب حممٌد إىل 

ــــــــــــــ"إىل" من ابب املدرسة(، ال حتتاج إىل مفعول به لكن حتتا  ج أن تُعدِ ي الفعل بـ
 الفائدة وإمتام املعىن.

كذلك اجلملة اخلربية؛ أنت عندما خترُب عن شيء  فإذا استطعت أن تعطيين 
لكن املقصود  ،املعىن بطريقة  معينة يكفيين، ليس املقصود أن أتتيين ابملبتدأ واخلرب

؛ ملاذا مفيـدة، فإذا قلـت مثاًل كلمـة فيهـا مبتـدأ َجلة أن تعطيين ، ابتـديت بكالم 
نقول مبتدأ؟ ألنه ما يُبتدأ به الكالم، واســــتطعت أن تُفهمين بقية اجلملة من غري 
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ويغن عن يف النحو؟ نعم، لـذلـك قـال: ) يقبل منك ذلكأن تـذكر اخلرب، هـل 
 (.اخلرب مرفوُع وصف  ُمْعتاِمد  

هل هذا ليس املهم أن تعطيين اخلرب، يعين يف األصـــــــــــــــل املبتدأ له خرب لكن 
دائماً؟ ال، إذا اســـــــــــــتطعت أن تســـــــــــــتغين عن اخلرب وتعطي مجلًة اتمًة مفيدة فهذا 

ويغن عن اخلرب مرفوُع قـــال: ) ؟مىت يكون ذلـــك، يكفي إن شــــــــــــــــاء هللا تعـــاىل
) ، أو نفي  ؛ واملقصــــــود ابلوصــــــف: كاســــــم الفاعل وص    ف  ُمْعتاِمد  على اس    تفهام 

لذلك ضـــرب املؤلف مثالني؛  واســـم املفعول، خاصـــة اســـم الفاعل واســـم املفعول،
)أقاطٌن( وهذا اســـــــم فاعل، )مضـــــــروٌب( اســـــــم مفعول، فاســـــــم الفاعل حيتاج إىل 
فاعل، وهذا الفاعل يســــــــــدُّ مســــــــــد  اخلرب، واســــــــــم املفعول حيتاُج إىل انئب فاعل، 

سواًء كان  -وانئُب الفاعل يسدُّ مسد  اخلرب، لكن بشرط أن يسبق هذا الوصف
 نفٌي أو استفهام، ابختصار. -عولاسم فاعل أو كان اسم مف

فالبد من خرب، هذا األصــــــل، طيب إذا اســــــتطعت أن  يعين إذا أتيَت مببتدأ
تســـــــتغين عن اخلرب؛ كيف؟ أبن يكون املبتدأ اســـــــم فاعل أو اســـــــم مفعول، حيتاج 
اســم الفاعل إىل فاعل، وحيتاج اســم املفعول إىل مفعول؛ دائماً ضــعها يف نفســك 

رمبا يتعد ى إىل مفعول به يف كثري من لاُج إىل فاعل، وقاعدة: اســــــــــــم الفاعل حيت
األحيان، واســـم املفعول حيتاُج إىل انئب فاعل، هذا الفاعل الســـم الفاعل وانئب 

 يسدُّ مسد  اخلرب إذا سبق املبتدأ استفهام أو نفي.الفاعل السم املفعول 
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دأ (؛ )أ( حرف اســـــــــــــتفهام، )قاطٌن( مبتأقاطن  قوُم س         لمىقال املؤلف: )
مرفوع وعالمــة رفعــه الضــــــــــــــمــة، هــذا املبتــدأ حيتــاج إىل خرب؛ طيــب أين اخلرب؟، 
)قاطٌن( هذه اسم فاعل، اسُم الفاعل حيتاُج إىل فاعل، )قوُم( فاعٌل لــــــــــــــــ )قاطن( 

اجلملة ، مرفوع وعالمة رفعه الضـــــــمة، وهو مضـــــــاف، و )ســـــــلمى( مضـــــــاٌف إليه
فهام، طاملا أهنا اكتملت عندي مكتملة هنا )أقاطٌن قوُم ســــلمى(؛ مكتملة كاســــت

ال داعي للخرب، فُيقال )قوُم( فاعل الســـم الفاعل )قاطن( وقد ســـد  مســـد  اخلرب، 
 أو فاعل )قاطٌن( )قوُم( سد  مسد  اخلرب، هذا معىن هذا الباب.

هنا كذلك )ما( نفيٌّ، )مضـــروٌب( اســـم  و "ما مض  روب  العاْمرااِن"(،قال: )
، يصـــلح أن يكون هذا املبتدأ مســـتغنياً عن مفعول، هذا وصـــٌف معتمد على نفي   

اخلرب؟ نعم؛ )مضــــــــــــروٌب( مبتدأ، ومبا أنه اســــــــــــم مفعول فيحتاج إىل انئب فاعل، 
)الَعْمران( انئب فاعل مرفوع وعالمة رفعه األلف، ملاذا؟ ألنه مثىن، وهذا قد ســد  

 مسد  اخلرب، وابلتايل استغىن املبتدأ عن اخلرب.

ـــــــال املؤلف ُهوا اْلغاُفوُر وق     د يتع     دُد اخلرب، حنو }: )-رمحـــــــه هللا -ق وا
(، يعين اجلملــة اخلربيــة هي عــادًة مبتــدأ وخرب، فــإذا أتيــت [14{]الربوج:اْلواُدودُ 

ابملبتـــدأ أتيت ابخلرب وانتهينـــا، بعـــد ذلـــك ميكن أن يكون اخلرب للمبتـــدأ خرب أول 
)وقد يتعدُد لذلك قال املؤلف: ، وخرب اثن  وخرب اثلث؟ نعم، ملبتدأ واحد؟ نعم

(؛ )هو( ضــــــــــــــمري يف حمــل رفع [14{]الربوج:واُهوا اْلغاُفوُر اْلواُدودُ اخلرب، حنو }
املبتدأ، )الغفور( خرب املبتدأ، و )الودود( خرب اثن  للمبتدأ، تســــــتطيع أن تســــــتغين 



 لندى )ألبي حذيفة محمود الشيخ( حفظه هللاشرح قطر ا

 

213 

أتيت ابلودود؛ تقول )وهو الودود(، وتســــــــــــــتطيع أن وعن )الغفور( هبــذه اللفظــة، 
 لوحدها.تقول: )وهو الغفور( 

مبــا أن هــذه تســــــــــــــتغين عن تلــك وتعطي معىًن خمتلفــاً؛ اللفظ خمتلف واملعىن 
خمتلف، واملتكل م عنــه واحــد وهو املبتــدأ، فهــذا يكوُن خربًا على اعتبــار أن اخلرب 
األول مســــــــتغن  يف نفســــــــه وأعطى مجلة مفيدة وأكمل املعىن، مث جئت بكالم ما 

ص أو تقيِ د، فهذه  تصـــلح أن ف)الودود( مســـتقلة لوحدها حتتاج إىل صـــفة ختصـــِ 
تكون خرباً اثنياً، لذلك يتعدد اخلرب ملبتدأ واحد إذا تعدد اللفُظ واملعىن؛ )الغفور( 

 خمتلف املعىن. خمتلف اللفظو )الودود( 

 هوكذلك قد يتعدُد اللفظ واملعىن واحد، أو ابختصـــــــــار: اللفظ الثاين حيتاجُ 
الربتقاُل حلٌو حامض(؛ احللو احلامض هذا اللفظ األول ليتم املبتدأ؛ مثال ذلك )

، فعندما تريد أن تصـــــف يل الربتقال هل هو حلو؟ تقول ال، هل هو  ُيســـــمى املِز 
(، حامض؟ ال، ما هو؟ وســــــــط بني احللو واحلامض؛ تقول)الربتقاُل حلٌو حامض

هذه )حلٌو( ال تستغين عن )حامض(؛ كلمة )حامض( ليست وصفاً لــــــــ )حلو(، 
قال، هي ابلظاهر أهنا وصــــــــــف ولكن حقيقًة هي ال زالت تُتم هي وصــــــــــٌف للربت

قلـــت )الربتقـــاُل حلٌو( مل يتم  فعن  دم  ااخلرب، املبتـــدأ حيتـــاج إىل خرب لتمـــام املعىن، 
ريده؛ أن الربتقال بني أاملعىن، فجئت بكلمة )حامض( حىت توضــــــح املعىن الذي 

مض(، هل أستغين احلالوة واحلموضة، فاضطررُت أن آيت ابللفظني )حلٌو( و )حا
 عن لفظ )حلو( لوحدها؟ ال، لفظ )حامض( لوحدها؟ ال، البد من اللفظني.
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ـــــــ )حلو(؟ هل يصح؟،  ــــــــ واحد يقول: طيب ملاذا ال نعترب )حامض( وصفاً لـ
أنت هل تعتقد أن )حامض( وصــــٌف لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )حلو(؟ )حلٌو( تصــــف الربتقال، 

إذاً هذا خرب أول وخرب  والربتقال ال حيتاُج إىل وصــف، هذا مبتدأ حيتاج إىل خرب،
، واملبتـــدأ حيتـــاُج إىل االثنتني حىت يتم املعىن، ال يتم املعىن إال هبـــذا العطف،  اثن 

 متالصقة حيتاجها املبتدأ. -إذا كان هناك أمثلة ثالثة أو أربعة -وكأن الكلمتني

وق   د يتق   دُم، حنو "يف ال   دار زي   د  "، و "أين : )-رمحـــه هللا -قـــال املؤلفُ 
 زيد ؟"(.

ذه مســـــــألة اثنية؛ من صـــــــفات اخلرب أنه يتقدم؛ أي أييت قبل املبتدأ خالفاً ه
لألصـــــــــل، األصـــــــــُل أن يكون املبتدأ هو املتقدِ م لكن قد يتقد م اخلرب على املبتدأ، 
وهــذا التقــدم قــد يكوُن يف بعض األحيــان من ابب اجلواز، وقــد يكوُن من ابب 

 الوجوب.

قال )يف الداِر زيٌد(؛ تستطيع أن تقول فذكر املؤلف مثاالً على ابب اجلواز ف
ال والض        ابط َلذا اجلواز )زيٌد يف الدار(، وتســـــــــــتطيع أن تقول )يف الدار زيٌد(، 

يوجد ما يوجب التقد م على التأخري؛ ســـواًء قد مت أو أخ رت هل يؤثر؟ ال يؤثر، 
ر( إذاً هذا هو جائز يف التقدمي أو جائز أن يبقى على أصـــــــــــله تقول )زيٌد يف الدا

 وانتهينا، وتستطيع أن تقول )يف الدار زيٌد(.

هنالك خرب جيُب تقدميه على املبتدأ؛ ذكر النحاة أشـــــــكاالً أو مواضـــــــع هلذا 
الوجوب، مثاًل: أن يكون املبتـــــدُأ نكرة، واإلخبـــــاُر عن النكرة ال ينبغي إال يف 
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 أو ظروف؛ عندما ذكران يف بداية الدروس أن املبتدأ إذا كان خمصـــــــصـــــــاً أو مقيداً 
موصوفاً فإنه جيوُز أن يُبتدأ الكالم بنكرة، لكن إذا كان املبتدأ نكرة فإننا البد أن 
نقدِ م اخلرب؛ كأن تقول مثالً )عندي ضـــيٌف(؛ )ضـــيٌف( مبتدأ مؤخر، و )عندي( 

 خرب مقد م.

كذلك إذا كان يف املبتدأ ضمري يعوُد على بعض اخلرب وال تستطيع أن تضع 
املبتدأ متأخر وفيه ضــــــــــــمري يعوُد على اخلرب، ختيل لو عكســــــــــــنا املبتدأ يف البداية، 

ووضـــعنا املبتدأ أوالً مع الضـــمري مث جئنا ابخلرب، هذا يصـــبح عندان خلالً يف املعىن 
ال جيوُز تقدُّم الرابط على ما يرتبط به أو الضــــــــــــمري  -وانتبه هلذه القاعدة -حبيث

ب االختصـــــــــــار وتفهم منه أنه على ما يعوُد عليه، أان ملاذا آيت ابلضـــــــــــمري؟ من اب
يف الكالم، هكذا هي  ،يعوُد إىل كذا، الضــــــمري هذا يعود إىل شــــــيء يف املاضــــــي

 تركيب اجلملة.

فتخيل أن املبتدأ به ضــــــــــــــمرٌي يعود على اخلرب املتأخر، هذا ال ينفع، لذلك 
جيب تقدمي اخلرب؛ تقوُل مثالً )جملالس العلم رواُدها(؛ الضـــــــــــــمري يف )رواُدها( اهلاء 

ذا يعوُد على مــــاذا؟ على جمــــالس العلم، )جملــــالس( هــــذه خرب متقــــدِ م، طبعــــاً هــــ
)روادهــا( مبتــدأ مؤخر، هــل جيوز أن تقول )روادهــا جملــالس العلم(؟ ال يصــــــــــــــلح، 
ملاذا؟ ألن هذا الضـــــــــــمري إذا وضـــــــــــعناه يف البداية فأين العائد عليه؟، العائُد عليه 

 لذلك وجب تقدمي اخلرب.صار متأخراً عنه، هذا يعطي خلالً يف اجلملة، 
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كـــذلـــك يقولون: إذا كـــان اخلرُب لـــه صـــــــــــــــــدُر الكالم يف اجلملـــة، وهـــذا يف 
ماذا ســــــــيكون اجلواب؟  أين زيد ؟(،االســــــــتفهام، وهذا مثال املؤلف عندما قال )

أليس  ( مبتدأ،الحظ اجلواب )زيد (،زيٌد يف املســـــــجد( )زيٌد يف الدار)ســـــــتقول: 
 الم يف السؤال ابخلرب.كذلك؟، أان مضطر أن أبدأ صدر الك

كأنك تســتطيع أن حتذف كلمة )يف املســجد( أو )يف الدار( وتضــع )أين(، 
أنت أجبت )زيٌد يف املســــــــــجد(؛ )زيٌد( مبتدأ، و)يف املســــــــــجد( خرب، فكأن )يف 
ر )أين(؛ تقول )أين زيٌد(، فهذه  املســـــــــــجد( هذه مكان )أين( لكن أنت تصـــــــــــدِ 

ماً.الطريقة يقولون: البد أن يكون اخلرُب   متقدِ 

وأيضاً يقولون: إذا كان اخلرُب حمصوراً يف املبتدأ بــــــــــ )إمنا( أو بــــــــــ )إال( كما يف 
املثال )إمنا القائُد خالٌد(، )ما اهلادي إال هللا(، )إمنا(كاف ة ومكفوفة؛ الــ )ما( هذه 

ا تعوُد تنصــــب املبتدأ ويكون امساً هلا، )القائُد( خرب مقدم لتكفُّ عمل )إن ( ف
 فوع، )خالٌد( مبتدأ مؤخر، هذا من ابب االختصاص وإفادة احلصر.مر 

ر اح، وهي مفيدة والبد  هذه على كل حال من ابب الفوائد اليت ذكرها الشــــــُ
أن نفهمهــا يف ابب تقــدُّم اخلرب على املبتــدأ، قـد يتقــدُم للجواز؛ أي ال يوجـد مـا 

جتعــل اخلرب على حــالــه جيعلنــا نقــدم هــذا على هــذا، فهنــا جيوز أن تقــدِ م اخلرب أو 
 .األمثلةمتأخراً، وهنالك حاالت على الوجوب كما ذكران يف بعض 

م  )وقد ُُيذاف كلٌّ من املبتدأ واخلرب حنو }: -رمحه هللا -قال املؤلف الا س         ا
عـــــادة العرب حقيقـــــًة [؛ أاْي: عليكم أنتم(، 25{ ]ال    ذارَيت:ق اْوم  ُمْنكاُرونا 
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طويل، وهذه مســــــألة مهمة؛ إذا كان الكالُم االختصــــــار يف الكالم، وال حيبون الت
املختصــُر مفيداً ويوصــل ملعلومة فعليك بذلك؛ عليك هبذا الكالم، مىت حتتاج أن 
تطوِ ل الكالم وأتيت أبكثر من كلمة؟ ألن الكالم غري واضح وغري مكتمل وليس 
مفيداً فتأيت بكالم  أكثر حىت توصــــل الكالم وتوصــــل الفائدة، فإذا اســــتطعت أن 

 ذف من الكالم والكالُم يكون واضحاً فهذا ما أريده.أح

يعين مثاًل عنـــدمـــا أقول لـــك )َمن عنـــدك؟( تقول )حممـــد(؛ وكـــأنـــك تقول 
)حممٌد عندي(، )َمن( هذه اســــــم اســــــتفهام يف حمل رفع مبتدأ، )عندك( خرب، يف 
اإلجابة قلت )حممد(، )حممد( هذا مبتدأ، وأين اخلرب؟ حمذوف تقديره )عندي(، 

ألنك تفهم، أنت ســــألتين )َمن عندك؟( فهل ضــــروري أن أقول لك )حممد  ملاذا؟
 عندي(؟، عندما أقول لك )حممد( انتهينا، إذاً اختصرت وأوصلت الفكرة.

وهذا طبعاً مثال على حذف اخلرب، وأيضـــــــــــاً العكس؛ تســـــــــــتطيع أن حتذف 
اْلُمت َُّقونا ُتاِْري ِمْن حتاِْتهاا اأْلاَّْنااُر ماثاُل اجلْانَِّة الَِِّت ُوِعدا }املبتدأ كما يف قوله تعاىل: 

ا [؛ طبعاً هذا أيضــــــــــاً خرب حمذوف، )أكلها( مبتدأ، 3الرعد:{]ُأُكُلهاا دااِئم  واِظلُّها
)دائٌم( خرب، و )ظلُّها( مبتدأ، وأين اخلرب؟ حمذوف، ما هو تقديره؟ دائٌم )أكلها 

 دائٌم وظلها دائٌم(، فالحظ هنا اخلرب حمذوف.

ُة )}تعاىل: قال  ُر اَّللَِّ اْلُموقاداةُ 5واماا أاْدرااكا ماا اِْلُطاما [؛ 6-5اهلمزة:{]( ًنا
)انر( هذه خرب ملبتدأ حمذوف تقديره )هي(، وأيضــــــــــاً عندما تبدأ الكتب أو تبدأ 
ابب مثالً تقول )الصــــــــــــيام(؛ ممكن أن تقول )الصــــــــــــيام( هذه خرب ملبتدأ حمذوف 
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د عنــد العلمــاء، يقولون: هــذا خرب ملبتــدأ تقــديره )ابٌب الصــــــــــــــيــام(، وهــذا موجو 
حمــذوف، فبــدأَت الكتــاب )الطهــارة( )الصــــــــــــــالة( )الزكــاة( )الصــــــــــــــيــام(؛ فتقول: 

 )الصالة( )الزكاة( )الصيام( ماذا تريد بذلك؟، هذه أبواب مسِ ها ما شئت.

فهنا تقول: هذا خرب ملبتدأ حمذوف تقديره )ابٌب(؛ تقديره )فصــــــٌل(، تقديره 
، وطبعاً ممكن أن تقول: مضــــــــــــــاٌف إليه ملبتدأ حمذوف تقديره )كتاٌب الصــــــــــــــيام(

ره بشــــــــــــــيء  آخر، )هذا كتاُب  يام(، واخلرب كذلك ممكن أن تقدِ  )كتاُب الصــــــــــــــ
ر  الصـــــياِم( فاملبتدأ حمذوف، واخلرب حمذوف تقديره )كتاب(، وطبعاً ممكن أن تقدِ 

ر ما شئت من هذ  ه األشياء.)أبتدُئ كتاب الصيام( أو )أبتدُئ الصيام(، فتقدِ 

فهنالك أســباب حلذف املبتدأ تســتطيع أن حتذفها، طبعاً ال أريد أن أخوض 
أكثر يف ذلك ألنه قد يطول األمر، عندي أمثلة وأســـباب هلذه األمثلة يف الشـــرح 
الذي أمامي لكن أريد أن أختصــــــــر عليكم، إمنا هو: هل ممكن أن حُيذف املبتدأ 

 رب ويبقى املبتدأ؟ نعم.ويبقى اخلرب؟ نعم، هل ممكن أن حُيذف اخل

طبعاً ال حُيذف  ؟طيب هل ممكن أن حُيذف يف اجلملة اخلرب واملبتدأ كالمها
مع بعضــــــــــــهما إال إذا كان املبتدأ احملذوف خلرب  معني واخلرب احملذوف ملبتدأ آخر، 

م  ق اْوم  ُمْنكاُرونا } قال تعاىل وهذا املثال الذي ذكره املؤلف عندما قال: الا  {؛س          ا
حمذوف مبتدأ وفيه حمذوف خرب، اخلرب احملذوف )ســــــــــالٌم عليكم(؛ اخلرب  هذا فيه

هو )عليكم( حمــذوف، واملبتــدأ احملــذوف )أنتم قوٌم منكرون(، فــأصــــــــــــــــل اجلملــة 
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 ()ســــــــالٌم عليكم أنتم قوٌم منكرون(، فُحذف اخلرب يف أول الكلمة؛ خرُب )ســــــــالم
 أنتم قوٌم منكرون(.)سالٌم عليكم( أصلها، وُحذف املبتدأ يف الكلمة الثانية )

لــذلــك جــاء املؤلف هبــذا املثــال الــذي يريــد أن خيتصــــــــــــــر لــك األمرين معــاً: 
حذف املبتدأ واخلرب، لكن اخلرب ُحذف للمبتدأ )ســــــــــــالم(، واملبتدأ ُحذف للخرب 
)قوم(، فهذه ختتلف عن هذه، يعين ال تقول أن اجلملة كلها حمذوفة فيها املبتدأ 

ان مجلة، لكن )ســــــــالم عليكم( هذه مجلة لوحدها، واخلرب؛ فهذا يعين ما عاد عند
إذاً  )عليكم(،و)أنتم قوٌم منكرون( هذه مجلة أخرى، )ســــــــالم( أين اخلرب؟ حمذوفاً 

 اخلرب حمذوف، )قوٌم( أين املبتدأ؟ حمذوف؛ إذاً )أنتم( هذا حمذوف مبتدأ.

(؛ هنــا جيــُب حــذف اخلرب، وجي ب ح ذُف اخلرب: )-رمحــه هللا -قــال املؤلف
رانه قال: قد حُيذف كٌل من املبتدأ واخلرب، ومل حيدِ د على اجلواز أو على الذي ذك

م  ق اْوم  ُمْنكاُرونا }الوجوب، واألمثلة اليت ذكرها املؤلف  الا هذا على اجلواز؛  {س          ا
لو أراد قال )ســالٌم عليكم أنتم قوٌم منكرون(، لكن يف بعض  س  بحانه وتعاىلهللا 

جيوُز وضعه، مىت؟ ذكر املؤلف أربعة مواضع  املسائل جيب حذف خرب املبتدأ وال
 حلذف اخلرب وجوابً.

وجيب حذُف اخلرب قبلا جواِباْ "لاْوال"، والقس     ِم الص     ريِح، واِلاِل قال: )
أربعة أشـــــــياء: قبل جوايب املمتنِع كوَُّنا خربًا، وبعد واو املص      احبِة الص      رُيِة(، 

مبتدأً، واحلال املمتِنع  "لوال"، والقســـم الصـــريح؛ أي خرب القســـم الصـــريح إذا كان
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كوهنـــا خرباً، إذا رأينـــا كلمـــة هي حـــال وال ميكن أن أتيت خربًا فهنـــا يكون اخلرب 
 أيضاً حمذوفاً، وبعد واو املصاحبة الصرحية؛ هنالك واو مصاحبة ليست بصرحية.

ـــــــال:  ـــعـــطـــي أمـــثـــلـــــــة؛ مـــــــا ذكـــره املـــؤلـــف ق ا )حن  و }ن ن     َّ ك   ُ ْم ل  ا ت   ُ ْوالا أان   ْ ل  ا
؛ هذه مثاٌل حلذف اخلرب وجوابً قبل جوايب "لوال"، ما هي ([31{]س    بأ:ُمْؤِمِننيا 

وجود  {؛لاْوالا أانْ ُتْم لاُكنَّا ُمْؤِمِننيا } "لوال"؟ هـذا حرف امتنـاع لوجود امتنـاع الثـاين
)لوال( هذا حرف امتناع ، دعوًن نقول بطريقة أس          هل؛ هذا منع الثاين اإلميان

تقديره "موجودون"، وجودكم منع  لوجود، )أنتم( مبتدأ، أين اخلرب؟ اخلرب حمذوف
 ،إمياننا، هذا معىن: "لوال" حرُف امتناع لوجود، امتنع الثاين بســـــــبب وجود األول

 -أي: عن احلق -وجودكم أنتم؛ طبعاً هنا يقدِ رها العلماء: لوال أنتم صــــــــــــــددمتوان
لكن ا مؤمنني، ملاذا قال العلماء أبن احملذوف )صــــــــــــــددمتوان(؟ ألن الدليل يف اآلية 

ُكمْ } ْدًنا دا هذا هو الدليل الذي جعلهم يقدِ رون حمذوف اخلرب أبنه  {،أاحناُْن ص           ا
 )صددمتوان(.

وهنا نقول )حمذوف اخلرب( ألن اخلرب البد أن يكون حمذوفاً هنا بعد "لوال" 
ا تقول )لوال أنتم( أين اجلواب؟ )لكنـــا مؤمنني(، أين اخلرب؟ مقبـــل جواهبـــا، عنـــد

أو تقديره )موجودون( يف أمثلة أخرى؛ )لوال اهلواءُ  حمذوف تقديره )صـــــــددمتوان(،
)لوال اهلواُء موجوٌد مــا عــاش خملوق(، )مــا عــاش خملوق( هــذا  (،مــا عــاش خملوق

الثاين، امتنع الثاين لوجود األول؛ عْيش املخلوق بســــــــبب وجود اهلواء، فإذا امتنع 
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وليســـــــــــــــت اهلواء ما عاش خملوٌق، )ما عاش خملوق( هذه جواب للكلمة األوىل 
 )لوال اهلواُء موجود(. (،اخلرب، أين اخلرب؟ اخلرب حمذوف وجوابً تقديره )موجود

(؛ هناك قســٌم صــريح تقول مثالً )لَعْمُر والقس م الص ريحذكر املؤلف قال: )
هللا ألنصـــــــرن  املظلوم(؛ )عْمر هللا( مبتدأ، هناك قســـــــم ليس بصـــــــريح تقول )عهُد 

ملاذا؟، تستطيع أن تقول )عهُد  ،قسماً صرحياً هللا(، )عهُد هللا( هذه يقولون ليس 
هللا علي  أفعل كذا(، فهذا قســـــم، وتســـــتطيع أن تقول )عهُد هللا جيُب الوفاء به(، 

 أصبح مبتدأ وخرب، ليس له عالقة ابلقسم، أنت خترب.

فيقولون: كلمة )عهُد هللا( هذه قســــم ولكنه ليس بصــــريح، القســــم الصــــريح 
قســماً مثل )لَعْمُر هللا(؛ ال تقدِ رها بشــيء آخر، )عهد الذي ال ميكن أن أييت إال 

هللا( ممكن أن آيت بعدها بقســم )لعهد هللا أن أفعل كذا(، وممكن أن أقدِ رها مجلة 
)لَعْمُر هللا ألفعلن  كــــذا(  (عــــاديــــة )عهــــُد هللا جيــــُب الوفــــاء بــــه(، لكن )عْمر هللا
( بشــــــــــــيء ليس له عالقة )ألنصــــــــــــرن  املظلوم(؛ هل تســــــــــــتطيع أن أتيت )لَعْمُر هللا

ابلقســم؟ ال، لذلك هذا يســمى قســماً صــرحياً، وذاك يســمى قســماً ليس بصــريح 
 ألنه حمتِمل.

فالقســــــــــــــم الصــــــــــــــريح هذا اخلرب الذي بعده حمذوف، )لَعْمُر هللا( الالم هذه 
الواقعة يف االبتداء تسمى الم االبتداء، )َعْمُر( مبتدأ وهي مضاف، ولفظ اجلاللة 

إلضــــــــــــافة، واخلرب حمذوف تقديره )قســــــــــــمي(؛ )لَعْمُر هللا قســــــــــــمي يف حمل جر اب
ألنصـــرن (؛ طبعاً )ألنصـــرن ( هذه الالم واقعة يف جواب القســـم، )أنصـــرن  املظلوم( 
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فعٌل وفاعل ومفعوٌل به، القســــم حيتاُج إىل جواب قســــم، بني القســــم وبني جواب 
 القسم اخلرب حُيذف إذا كان القسُم صرحياً.

(؛ أي جيُب واِلال املمتنع كوَّنا خرباً : )-رمحه هللا -ؤلف قالأيضاً ذكر امل
حــذُف اخلرب قبــل احلــال املمتِنع كوهنــا خرباً؛ أي أن يكون اخلرب قبــل احلــال، وال 

؛ )"ضاْرِب زيداً قائماً"(ذكر املؤلف مثال قال: ، تصلح هذه احلال أن تكون خرباً 
ل به )ضــــــــريب أان(، )زيداً( )ضــــــــريب( مبتدأ، وهي مصــــــــدر حتتاُج إىل فاعل ومفعو 

مفعول بـــه، أين اخلرب؟، هـــل تســــــــــــــتطيع أن تقول )قـــائمـــاً(، )قـــائمـــاً( خترب عن 
الضرب؟، أنت ال خترب عن الضرب أنه قائم بل أنت خترب عن زيد أبنه قائم، هذه 
حال، حال ملن؟ ليس حال للضــــــرب بل حال زيد، إذاً ليســــــت خرباً هذه، اخلرب 

 املبتدأ.خُيرُب عن املبتدأ، ُيكمل 

تعال إىل اجلملة )ضــــــــــــــريب زيداً قائماً(؛ )قائماً( أنت تتكلم عن َمن؟ قائماً، 
َمن القائم؟ زيد، طيب أين خرب )ضـــــــريب(؟، املبتدأ حيتاج إىل خرب، لو كان اســـــــم 
فاعل لقلت فاعٌل ســــد  مســــد اخلرب إذا كان قبله نفيٌّ أو اســــتفهام، لو كان اســــم 

لقلنا هنالك انئب فاعل ســــــــــد  مســــــــــد  اخلرب، مفعول وســــــــــبقه نفيٌّ أو اســــــــــتفهام 
)ضـــــريب( هذه مصـــــدر، لرمبا أتخُذ فاعالً يســـــد  مســـــد  اخلرب لكن على األقل هنا 

أين اخلرب؟،  ،إذاً )ضــــــــــــــريب( حتتاج إىل اخلرب، أمامي ال يوجد نفيٌّ وال اســــــــــــــتفهام
ــــــــ )ضريب( للمصدر، )قائماً( حال زيد، أين اخلرب؟ اخلرب ـــــــــ هنا  )زيداً( مفعوالً به لـ

حمذوف، ملاذا؟ ألنه يســــــــــــــتحيل أن تكون )قائماً( حال فقبل احلال اخلرب يكون 



 لندى )ألبي حذيفة محمود الشيخ( حفظه هللاشرح قطر ا

 

223 

حمذوف تقول )ضــــــــــــــريب زيداً إذا كان قائماً(، )كان( هذه ليســــــــــــــت من أخوات 
 "كان"، )كان( هذه اتمة، هذه اليت حتتاج إىل فاعل  وال حتتاج إىل اسم  وخرب.

هللا، املهم عندما  على كل حال قدِ رها كما شــــــــئت، األمُر ســــــــهل إن شــــــــاء
تنظر هلذه اجلملة )ضريب زيداً قائماً(؛ )قائماً( هذه حال لــــــــــ )زيد(، وأين اخلرب؟، 
إذاً اخلرب غري موجود، واجلملة كاملة، إذاً اخلرُب حمذوف؛ )ضــــــــــــــريب زيداً إذا كان 

 قائماً( أو )إذ كان قائماً(؛ يعين: ضربُت زيد وهو يف حال القيام.

(؛ وبعد واو املص      احبِة الص      رُيةِ : )-رمحه هللا -املؤلفاحلالة الرابعة: قال 
هناك واو مصــــاحبة صــــرحية وهناك واو مصــــاحبة ليســــت بصــــرحية، واو املصــــاحبة 
الصرحية: اليت تستطيُع أن حتذفها وتضع "مع"؛ تقول )كل رجل  وضيعته(؛ فـــــــــــــــــ 
( مضـــــاف إليه، و )ضـــــيعته( معطوف على  )كل( مبتدأ وهي مضـــــاف، و )رجل 

 و "كل رجل  وضيعته"(،قال املؤلف: )(، واخلرب حمذوف تقديره )مقرتانناملبتدأ، 
طبعاً تســـــــــتطيع أن تقول )كل رجل  مع ضـــــــــيعته(، هذه تســـــــــمى واو مصـــــــــاحبة 
صـــــــــرحية، وهي طبعاً أتيت عاطفة، تســـــــــتطيع أن حتذف الواو وتضـــــــــع "مع" بكل 

 صراحة.

 هال تس    تطيع أن تض    ع واو املص    احبة ص    رُية؛ حبيث أن يف بعض األمثلة
ممكن أن تكون الواو واو مصـــــــــــــاحبة وممكن أن تكون واو عاطفة وليســـــــــــــت واو 
مصــــــــــــــاحبة، وابلتايل أتيت جملرد التشــــــــــــــريك، الواو قد أتيت للمصــــــــــــــاحبة وقد أتيت 
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يعين تستطيع أن حتذفها  -صرحيةمصاحبة للتشريك؛ واو العطف، فإذا أتت واو 
 ذوفاً.وال يوجد هلا معىًن آخر فهنا اخلرب يكوُن حم -وتضع "مع"

أما إذا كانت الواو هذه تستطيع أن تقدِ رها واو التشريك؛ تقول مثالً )خالُد 
وعاصــــــــــٌم متباعدان(؛ الواو هذه واو ماذا؟ واو تشــــــــــريك، خالد وعاصــــــــــم كالمها 
متباعدان، فهذه ليســت واو املصــاحبة، واو املصــاحبة ضــابطها أنك تســتطيع أن 

ر غ  ري ذلك.حتذفها وتضع "مع"، وال تستطيع أن تقدِ 

)كل رجل  وضيعته( الضيعة ليست مشاركة للرجل لكن الرجل معه الضيعة، 
طبعاً ما هي الضـــــــيعة؟ احلرفة أو الصـــــــناعة، كل رجل  وصـــــــناعته، الرجل يشـــــــارك 
الصناعة؟ ال؛ بل الرجل معه الصناعة، لذلك هذه واو املصاحبة اليت تستطيع أن 

 حتذفها وتضع "مع".

وُن حمـــذوفـــًا وجوابً، تقول )كـــلُّ( مبتـــدأ وهو يف هـــذه احلـــالـــة فقط اخلرب يك
مضــــــاف ومضــــــاف إليه، والواو: واو عطف تفيد املصــــــاحبة، )ضــــــيعته( معطوف 

كـــل رجـــل    (،على )كـــل(، طبعـــًا الكالم مكتمـــل لكن أين اخلرب؟ اخلرب )مقرتانن
 وضيعته مقرتانن.

أمتىن أن أكون أوصــــــــــــــلـــت الفكرة، وهكـــذا نكون انتهينـــا من ابب )املبتـــدأ 
رب( مبــا ذكره املؤلف من أبواب، وإن شــــــــــــــــاء هللا تعــاىل يف الــدرس القــادم إن واخل

 أحياان هللا لذلك اليوم ويس ر أن نبدأ يف ابب )كان وأخواهتا(.
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أســـــــــــأل هللا العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإايكم مبا قلنا ومسعتم، وأن 
وأن يبارك يف  جيعل هذا العمل خالصــــــــــــاً هلل، وأن يبارك يف شــــــــــــيخنا ويف طالبه،

أعماركم وعلمكم، وأن يغفر لنا ويرمحنا ويســـتعملنا وال يســـتبدل بنا، ويســـرت علينا 
يف الدنيا واآلخرة، اللهم اســــــرت علينا واغفر لنا ذنوبنا أمجعني، وصــــــلى هللا وســــــلم 

 على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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 لرحيمبسم هللا الرمحن ا

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد، وعلى آله    
 وصحبه أمجعني، أما بعد؛

هذا اجمللُس الثامن عشـــــر من جمالس )شـــــرح قطر  -ابرك هللا فيكم-فإخويت 
وبعد أن انتهينا  ،-رمحه هللا تعاىل -الندى وبل الصـــدى( البن هشـــام األنصـــاري

والفصـــــــــــــول اليت حيتويها هذا الباب، اليوم إن شـــــــــــــاء هللا من ابب )املبتدأ واخلرب( 
 تعاىل نتكلم عن شيء  مرتبط ابملبتدأ واخلرب وهو ابُب )النواسخ(.

النواســـــــخ مأخوذ من النســـــــخ، مجُع )نســـــــخ(، والنســـــــُخ يف اللغة يطلُق على 
أي: أزالته، ويف أصـــــــول الفقه حبٌث أو  (نســـــــخت الشـــــــمُس الظلَ )اإلزالة؛ يُقال 
هو مبحُث النســـــــــخ، وهذا من املباحث األصـــــــــولية املهمة جداً اليت مبحٌث كبري 

البد لطالب العلم أن يُلم  هبا، والنســـــــخ يف مصـــــــطلح األصـــــــوليني هو رفُع احلكم 
الثــابــت حبكم  آخر مرتاخ  عنــه خبطــاب جــديــد؛ يعين يكون عنــدان حكم مث أييت 

 حكم آخر بعده خبطاب  جديد ينسخ احلكم األول؛ أي: يزيله.

ـــة احلكم األول، واحلكم األول أن املبتـــدأ فنوا ســــــــــــــخ املبتـــدأ واخلرب أي: إزال
مرفوع، وهو مبتـدأ يُبتـدأ بـه الكالم، واخلرب الـذي خُيرب بـه عن املبتـدأ مرفوع، هـذا 
احلكم األصلي، هنالك نواسخ هلذا احلكم األصلي، هذا درسنا، اليوم نتكلم عن 

 لعمل ثالثة أنواع:أحد النواسخ على اعتبار أن النواسخ من حيث ا
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ما يرفع املبتدأ وينصــــــــب اخلرب، وهو )كان( وأخواهتا، وهو موضــــــــوعنا  أواًل:
 اليوم إن شاء هللا.

 : ما ينصُب املبتدأ ويرفع اخلرب، العكس، وهو )إن ( وأخواهتا.اثنياً 

 ما ينصبهما معاً، وهو )ظن ( وأخواهتا. اثلثاً:

ملبتدأ ويكوُن امساً له، حىت اللفظ اليوم نتكلم عن الناســخ األول الذي يرفع ا
يتغري، كنــــا نقول )مبتــــدأ( واآلن يف )كــــان( وأخواهتــــا و )إن ( وأخواهتــــا و)ظن ( 
وأخواهتا لن نقول بعد ذلك كلمة )مبتدأ(، اخلرب ســيبقى خرباً يف )كان( وأخواهتا 
و )إن ( وأخواهتا، بينما املبتدأ ســــــــــــــيختفي وســــــــــــــيحلُّ مكان كلمة )مبتدأ( كلمة 

اسُم )إن (، أما )ظن ( وأخواهتا فسيختفي لفظ املبتدأ واخلرب  (،اسُم )كان (،سم)ا
(، اليوم نتكلم عن ابب )كــــان(  وحيــــلُّ مكــــاهنمــــا )مفعوٌل أول( و )مفعوٌل اثن 

 وأخواهتا.

: النواسُخ ِِلكم املبتدأ واخلرب ثالثُة أنواع، : )-رمحه هللا -قال املؤلف ابب 
أحُدها: "كان" و "أمس       ى" و "أص       بح" و "أض       حى" و "ظل" و "ابت" و 
" و "ما بارِحا" و "ما  " و "ما انْ فاكَّ "ص           ار" و "ليس" و "مازال" و "ما فاِتنا

انا }دام"، فريف اْعنا املبت   دأا امس   ًا َلن وينص          نْبا اخلربا خربًا َلن حنو  كا واك   ا راب   ُّ
 [(.54الفرقان:{]قاِديًرا
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)كــان( وأخواهتــا، وذكر ثالثــة ابلكالم عن  -رمحــه هللا تعــاىل -بــدأ املؤلف 
عشـــــر فعاًل: "كان" و "أمســـــى" و "أصـــــبح" و "أضـــــحى" و "ظل" و "ابت" و 
" و "ما بَرَِح" و "ما دام".  "صار" و "ليس" و "مازال" و "ما فَِتَئ" و "ما انـَْفك 

ملبتــدأ ويكوُن امســًا هلــا، وتنصــــــــــــــــُب اخلرب ويكوُن خرباً هلــا؛ هــذه كلهــا ترفع ا
ِديًرا} تقول: انا راب  ُّكا ق  ا أي أن هــذا  (انقص))كــان( فعــُل مــاض  انقص؛  {؛واك  ا

 )كان( حيتاُج إىل اسم  له، لو كان اتماً سُيقال: هذا الفاعل، وقد يكتفي به.

تريُد )جاء  عنـدما تقول مثاًل )ذهبـُت إىل مدينـة بغـداد فكـان الشــــــــــــــتـاء(؛ 
الشــــــــــــتاء(، هذا )كان( فعُل ماض  اتم، )الشــــــــــــتاء( فاعل، وانتهت اجلملة، لكن 
)كان( عندما تكون فعالً ماضـــياً انقصـــاً فإن هذه اجلملة ال تكتفي ابســـم  هلا بل 

)الواو( على ما قبلها،  {،واكاانا رابُّكا قاِديًرا} حتتاُج إىل خرب  ليكمل اجلملة تقول:
( اســــــــــــــم )كــان( مرفوع وعالمــة رفعــه )كــان( فعــُل مــاض  ان قص، )ربــك(: )ربُّ

الضــــــــمة وهو مضــــــــاف، والكاف ضــــــــمرٌي متصــــــــٌل مبينٌّ على الفتحة يف حمل جر 
 ابإلضافة، )قديرا( خرُب )كان( منصوٌب وعالمة نصبه الفتحة.

)كان( هذه فعُل ماض  انقص حتتاُج إىل اســــــــــم وحتتاُج إىل خرب حىت  الحظ
يتم الكالم وتتم الفائدة، لو قلُت لك )وكان ربك( فالكالم ليس اتماً بل انقصـــــاً 
لذلك هذه )كان( فعُل ماض  انقص؛ عندما قلت )كان الشــــــــــــــتاء( وأريُد )جاء 

اتمة ال حتتاج إىل الشــــــــــتاء(، يف حال أريُد )جاء الشــــــــــتاء( فهنا تقول: هذه كان 
اســــــم  وال إىل خرب وإمنا حتتاج إىل فاعل، ولكن لو قلُت )كان الشــــــتاُء دافئاً( هنا 
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ال أقصـــُد )كان( مبعىن )جاء( وإمنا أقصـــُد )كان( فعُل ماض  انقص هلا اســـٌم وهلا 
 خرب.

هذه تنقســــُم إىل وذكر املؤلف ثالثة عشــــر فعالً انســــخاً للمبتدأ واخلرب هنا، 
 ثالثة أقسام:

: مــا يعمــُل هــذا العمــل؛ أي: يرفُع املبتــدأ ويكون امســًا لــه القس          ُم األول
وينصـــــــُب اخلرب على أنه خرٌب له، يعمل هذا العمل بال شـــــــرط، وهو مثانيُة أفعال: 
كان" و "أمســـــــــى" و "أصـــــــــبح" و "أضـــــــــحى" و "ظل" و "ابت" و "صـــــــــار" و 

؛ تقول انا راب  ُّكا واك  ا } "ليس"، هــذه الثمــانيــة تعمــُل هــذا العمــل من غري شــــــــــــــرط 
)أمســـــى اجلوُّ ابرداً(، )أصـــــبح الناُس يف نعمة  من هللا(، )أضـــــحى الناُس  {،قاِديًرا

خيوضــــــــون يف املوضــــــــوع(، )ظل الســــــــُر مكتوماً(، )ابت اجملاهُد مرابطاً(، )صــــــــار 
ُُ اجلو  [.189البقرة:{]لاْيسا اْلرِبُّ أبِاْن َتاُْتوا اْلبُ ُيوتا ِمْن ظُُهورِهاا} مجياًل(، ُ 

حال هذه الثمانية تعمُل عمل الناســـــــــخ للمبتدأ على أنه اســـــــــٌم هلا  على كل
مرفوع واخلرب منصوب من غري شرط، هذه الثمانية: كان" و "أمسى" و "أصبح" 
: و "أضــــــــــــحى" و "ظل" و "ابت" و "صــــــــــــار" و "ليس"، وكُل واحدة وهلا معىن

صــــحوا( )كان( يفيُد اتصــــاف االســــم ابخلرب يف املاضــــي مع االنقطاع )كان اجلوُّ 
)أمســـــــــى( يفيُد اتصـــــــــاف االســـــــــم ابخلرب يف وقت املســـــــــاء  {،واكاانا رابُّكا قاِديًرا}

)أمســـــــى اجلوُّ ابردا(، )أصـــــــبح( يفيُد اتصـــــــاف االســـــــم ابخلرب يف وقت الصـــــــباح، 
)أضـــــحى( يفيُد اتصـــــاف االســـــم ابخلرب يف وقت الضـــــحى، )ظل( يفيد اتصـــــاف 
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حاراً(؛ غالب النهار، هكذا معناها، االسم ابخلرب يف مجيع النهار غالباً )ظل اجلوُّ 
 طبعاً هذا أصل املعىن لكن قد تنتقل إىل معىن آخر.

)ابت( يفيد اتصـــــاف االســـــم ابخلرب يف وقت البيات )ابت احلارُس ســـــاهراً( 
(، )صـــار( يفيُد حتول االســـم من حالة  إىل حالة على الثغور )ابت اجملاهُد مرابطاً 

ا(، )ليس( يفيُد نفي اخلرب عن االسم يف الزمن يدُل عليها اخلرب )صار العنُب زبيب
احلـــايل عنـــد اإلطالق؛ أي عـــدم وجود قرينـــة تـــدُل على أن النفي واقٌع يف الزمن 
املاضـــــــي أو املســـــــتقبل؛ )ليســـــــت املكتبُة مفتوحة(، فهذا يدل على النفي يف زمن 

ما لكن قد أتيت قرينة تدُل على أن الكالم عن املاضي أو املستقبل؛ عند، الكالم
أقول لك مثالً )ليس اجلوُّ ماطراً أمس( )ليس الرجُل حاضــــــــراً غداً(، الِحظ قرينة 
)أمس( و )غداً(، )أمس( دل ت على املاضــــي و )غداً( دل ت على املســــتقبل، من 
غري هذه القرينة األصــل أننا نتكلم عن نفي احلاضــر؛ )ليس اجلوُّ ممطراً( أان أتكلم 

 عن ماذا؟ عن اآلن.

تدُل على ما ذكرت  -)كان( و )أصبح( ..إىل آخره -يف أصلهاطبعاً هذه 
يف املعاين لكن قد أتيت كلها مبعىن التحول؛ أي مبعىن )صـــــــــــار(، لذلك ســـــــــــيذكر 

ــــــــــــــــ )صـــار(؛ )صـــار( أي التحول تســـتطيع أن تقول )أمســـى ، املؤلف أهنا مرادفة لـ
الولُد لطيفاً(؛ تريد أنه حتول من عدم اللطف إىل اللطف، أو )أضــــــحى الشــــــعُب 
فخوراً(، أو )ظــل النــاُس فرِحني( بعــد أن كــانوا عبوســــــــــــــني أو حزينني، من ابب 
التحول واالنتقال من حال  إىل آخر؛ كأنك تقول )صـــــــــــار(، على كل حال هذه 
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تعمل بال شــــــــــــــرط؛ ترفُع املبتدأ ويكوُن امساً هلا  ة،؛ كان وأخواِتا الثمانيالثمانية
 وتنصُب اخلرب ويكون خرباً هلا، هذا القسم األول.

: ما يعمل عمل )كان( لكن بشـــــرط أن القس    م الثاين من )كان( وأخواِتا
يتقــدمــه نفيٌّ أو هنيٌّ أو دعــاء، وهــذه "مــا زال" و "مــا برح" و "مــا فتئ" و "مــا 

ية، وقد أتيت مبعىن النهي تقول )ال تفتأ()ال تزل()ال انفك"؛ أربعة، )ما( هذه انف
)ال( الناهية جتزم الفعل، )تفتأ( فعل (، وهكذا، )ال تفتأُ حمســــــــناً إىل الفقراء (تربح

مضــارع جمزوم بــــــــــــــــــــــــــــــــــ )ال( الناهية وعالمة جزمه الســكون، و )ال تفتأ( هذه من 
امساً له؛ اســُم )ال أخوات )كان( ترفع املبتدأ وتنصــب اخلرب، املبتدأ )أنت( وصــار 

تفتأ( ضــمرُي مســترت تقديره )أنت( يف حمل الرفع، )حمســناً( خرب منصــوب بــــــــــــــــ )ال 
 تفتأ(، )إىل الفقراء( متعلٌق بــ )حمسناً(، هذا إذا جاء مبعىن النهي.

وقد أييت مبعىن الدعاء؛ تقول )ال زال بيتكم عامرا( من ابب الدعاء أن يبقى 
هذه "زال" و" برح" و "فتئ" و  سبحانه وتعاىل،هللا  البيُت عامراً أبهله أو بطاعة

"انفك" تعمُل عمل )كان( ولكن بشـــــــرط أن يتقدمها النفي أو النهي أو الدعاء 
 كما ذكران.

ما يعمل عمل )كان( بشــــــــرط أن يتقدمه )ما( املصــــــــدرية  القس      ُم الثالث:
ر، الظرفية؛ مصــــــدرية أي أن ُتســــــبك )ما( هبذا الفعل الناقص فيتحول إىل مصــــــد

وهي ظرفيــة ألهنــا تنوُب عن الظرف، وهــذا الفعــل )دام( البــد أن يســــــــــــــبقــه )مــا( 
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املصدرية حىت يدل على مصدر الدوام، وهو انئب عن الظرف يُراُد به املدة؛ )ما 
 دام( هذه الكلمة لوحدها تعمل عمل )كان(، هبذا الشرط: أن يسبقها )ما(.

ينا اْلِكتاابا واجاعالاِن ناِبيًّا ِإين ِ عاْبُد اَّللَِّ ﴿ :قَالَ  عليه الس    المقال عيســـــى   آااتا
ْنُت 30) ا ُك بااراًكا أاْينا ما ْمُت ( واجاعالاِن ُم ا ُد اِة ما ِة واالزَّكا الا اين اِبلص          َّ واأاْوص           ا

يًّا [؛ )مـا( هـذه املصـــــــــــــــدريـة، )دمـُت( فعـُل مـاض  مبينٌّ على 31-30﴾]مرمي:حا
دمُت( ترفُع املبتدأ ويكوُن امساً الســـكون التصـــاله بضـــمري رفع متحرك، وهذه )ما 

)دمُت أان(، هذه ضــــمريها اســــُم )ما دمُت(، )حياً( خرب )ما  ،هلا وتنصــــب اخلرب
 دمُت(.

القرآن العظيم، أن تبحث؛  ؛من اجلميل أن أتيت عادًة ابلشواهد من الكتاب
س      بحانه هذا مثال جيد، لكن هنالك مثال آخر يف كتاب هللا  {ماا ُدْمُت حايًّا}

هذا املثال يصـــــــلح، )ما دمُت(  {ماا ُدْمُت حايًّا}ال يصـــــــلح ملا نريد اآلن،  ىلوتعا
ماا } ضـــمري، و )حيا( هو اخلرب، لكن يف ســـورة هود:المن أخوات كان، وامسها 

ماوااُت وااأْلاْرضُ  [؛ هذا الشــــــــــاهد ليس بشــــــــــاهد، هل 107هود:{]دااماِت الس       َّ
 سألين.تعرف ملاذا؟، سأترك ذلك لك، احبث وإن مل تعرف ا

تنقسم إىل ثالثة أقسام: قسٌم يعمل بال شرط،  )كان( وأخواهتاإذاً عرفنا أن 
وهو مثانية، وقسٌم يعمل بشرط أن يسبقه نفيٌّ أو هنيٌّ أو دعاء، وهو أربعة، يبقى 

 القسم الثالث وهو الذي يعمل بشرط أن ُيسبق بــ )ما( املصدرية الظرفية.
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يتوس          ُط اخلرُب حنو "فليسا س          واًء عاَل  وقد : )-رمحه هللا -قال املؤلف
" )كان( وأخواهتا وبني املبتدأ، يتقدم اخلرب على (، يتوســـــــط اخلرب أي بني وجهول 

املبتدأ ويكوُن بعد )كان( وأخواهتا، قد يتوســـــط، وهذا التوســـــط على نوعني: إما 
قال ، ىنأن يكون توســـطاً جائزاً، أي ال يفرق ســـواًء قد مته أو أخ رته، ال يتغري املع

ُر اْلُمْؤِمِننيا } هللا تعاىل: ناا ناص      ْ [؛ تســــــــتطيع أن تقول 47الروم:{]واكاانا حاقًّا عالاي ْ
قد م ما حقه التأخري  س    بحانه وتعاىل)وكان نصــــــُر املؤمنني حقاً علينا(، لكن هللا 

ناا ،}إلفادة احلصـــــــــــر أو التأكيد أو غري ذلك من أســـــــــــباب التقدمي واكاانا حاقًّا عالاي ْ
رُ  وتوســـــــــــطت حبيث  نص        ر()حقاً( هذه خرب، تقد مت على ) {اْلُمْؤِمِننيا  ناص        ْ

 )نصُر(. (جاءت بني )كان( وبني اسم )كان

لكن هذا التوسُط جائٌز، هنالك توسٌط واجٌب، وهذا إذا كان اخلرب حمصوراً 
دُّ(؛ )مســــــــتفيداً( ُِ جُُ يف االســــــــم كما يف املثال عندي )ما كان مســــــــتفيداً إال امل

اســــــــم، تســــــــتطيع أن حتذف )إال( وتقول: هذا اســــــــم )كان( مؤخ ر  خرب، )اجملدُّ(
ط اخلرب بني )كان( و  مرفوع، لكن الِحظ هنا: اضــــطررُت أن أقدِ م اخلرب أو أوســــِ 

ُُ دُِ جُُ )امل )كان( ألن اخلرب حمصـــــــــوٌر يف  اس       م (، وحقيقًة قد مت اخلرب علىُ 
 االسم، هذا واجب التقدمي هنا.

يعود على بعض اخلرب، كيف يعين؟، يعين : أن يتصــــل ابالســــم ضــــمري الثاين
ماً على االسم فهنا يصبح  الضمري هذا يربط ما قبله، فإذا كان الضمرُي هذا متقدِ 

( هل ُُ هُُ األمر فيه خلل؛ يعين لو قلت هذا املثال )كان يف الفصـــــــــــــــُل طالب
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تســـتطيع أن تقول )كان طالبه يف الفصـــل(؟ تســـتطيع لكن املعىن اختلف، املعىن 
، طاُلب َمن؟ طالُب الفصـــل (اً، عندما أقول )كان يف الفصـــل طالبهخمتلف متام

د ابهلاء هذه أن تعود على يفال أســـــتطيع أن أقول )كان طالبه يف الفصـــــل( وأر
ما بعدها، ال ينفع، لكن عندما أقول )كان طالبه يف الفصـــــــــــــل( اهلاء هذه تعود 

طالبه يف إىل ضـــمري ســـابق حمذوف أو شـــيء حمذوف؛ كأن أقول )كان األســـتاُذ 
 ممكن. (،الفصل

لكن أان أتكلم عن اهلاء اليت تعود على الفصــــــل وال تعود على شــــــيء آخر، 
فهنا ال أســـــــــــــتطيع أن أقول )كان طالبه يف الفصـــــــــــــل( وأريد هذه اهلاء أن ترتبط 

َبُط ُا الكلمة اليت بعدها، هذا ال يصلح، لذلك جيب أن أقدِ م هنا املرت ،ابلفصل
ن يف الفصل(؛ ماذا كان يف الفصل؛ طالبه أو كان فقدِ م )كا -وهو الفصل -به

يف الفصــــــل مقاعده أو كان يف الفصــــــل لوحه، ماذا كان؟ كان طالبه، فهنا جيب 
التوسط عن التقدمي؛ تقدمي ماذا؟ تقدمي اخلرب، أو ُقْل )توسيط اخلرب( ألنين أتكلم 

 )كان( وأخواهتا. واسمبني )كان( وأخواهتا 

(؛ ما وقد يتقدُم اخلرُب إال خربا "دام" و "ليس") :-رمحه هللا -قال املؤلف
يريـده املؤلف هنـا أن اخلرب قـد يتقـدم وال يتوســــــــــــــط، يتقـدم أي يســــــــــــــبق )كـان( 

قد  ؟، نعموأخواهتا واســــــــم )كان( وأخواهتا؛ يعين يبتدئ الكالم ابخلرب، قد يتقدم
ألة ال يتقدم، وأظن أن يف املســـــــــــ إال خربا "دام" و "ليس"(دائماً؟ قال: ) ،يتقدم

على هذا أن اخلرب قد يتقدم على )كان( واســـــم )كان(  خذها فيه خالف، لكن
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وأخواهتــا إال "دام" و "ليس"، وهــذا التقــدُّم أيضــــــــــــــــًا قــد يكون جــائزاً وقــد يكوُن 
واجباً؛ تســــــــــــــتطيع أن تقول )كان اجلوُّ ابرداً(، وتســــــــــــــتطيع أن تقول )ابرداً كان 

.)  اجلوُّ

ىت؟ عند السؤال بــــــــ )أين(، ويكون اخلرب له وقد يكوُن التقدُم واجباً، وهذا م
الصـــــــدارة، )أين كان الغائُب؟(؛ )أين( هذا اســـــــُم اســـــــتفهام يف حمل نصـــــــب خرب 

)أين كان الغائُب؟(؛ لكن ال تقول  (،)كان( اليت بعدها، الغائُب اســــــــــــــم )كان
 )كان الغائُب أين؟( هذا ليس من اللغة الفصيحة.

ريُوا يف } قال تعاىل: اأْلاْرِض ف اي اْنظُُروا كاْيفا كاانا عااِقباُة الَِّذينا كاانُوا  أاواَلاْ ياس   ِ
[؛ )كيف( هذه اســـــم اســـــتفهام مبين على الفتح يف حمل 21غافر:{ ]ِمْن ق اْبِلِهمْ 

نصــــــــــب خرب )كان( املتأخر عنه، هذا )كان( فعُل ماض  انقص، )عاقبُة( اســــــــــُم 
 )كان( مرفوع.

(، أان اأُلواُل ِبرادافاِة "ص        ار" وَتتُص اخلمس        ةُ ) :-رمحه هللا -قال املؤلف
كنت ذكرت قبل قليل مثانية، وهذا خطأ، بل اخلمســـــــــــــة "كان" و "أصـــــــــــــبح" و 
"أضـــحى" و "ظل" و "أمســـى"، هذه اخلمســـة تســـتطيع أن أتخذ معىن )صـــار(، 
)صـار( ماذا تفيد؟ تفيد التحول؛ )صـار العنُب زبيباً(، تسـتطيع أن تقول )أمسـى 

ظل العنُب زبيباً( من ابب أن ذلك  -كان  -ضــــــحىأ -العنُب زبيباً(، و )أصــــــبح
اناْت } هذا ما يريده املؤلف، قال تعاىل:، مبعىن التحول اُء فاكا ما ِت الس          َّ وافُِتحا
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رااابً 19أابْ واااًب ) ريِ اِت اجْلِبااُل فاكااناْت س     ا [؛ أي: صـــــــارت 20-19النبأ {]( واس     ُ
 السماُء أبوااب وصارت اجلباُل سرااب.

" و "زال" جبواز التم  اِم   :-هللارمحــه  -قــال املؤلف )وغرُي "ليس" و "فاِتنا
راة  ف اناِظراة  ِإىلا حنو ﴿ -أْي االس          تغن     اِء عن اخلرب - انا ُذو ُعس          ْ ِإْن ك     ا وا

راة   ذكران يف بداية الدرس كان الناقصــــــــــــة وكان التامة، [(، 280﴾]البقرة:ماْيس         ا
التامة اليت تســــــــــــتغين عن اخلرب، وأخوات )كان( قد تســــــــــــتغين عن اخلرب إال كان 

فال تســــــتغين عن اخلرب، لكن العشــــــرة األخرى تســــــتغين  (زال)و  (فَِتئَ )و  (ليس)
 عن اخلرب.

)ليس( ال ميكن أن أتيت اتمة، و )زال( ال أتيت اتمة، و )فتئ( ال أتيت اتمة، 
)يزاُل( وليس )زال( اليت فعلها املضارع  املضارع منهاالفعل و )زال( هنا هي اليت 

)يزول(، هذا معىن آخر، )زال القمر( أو )زالت الشــــــــــــــمس(، هذه فعٌل وفاعل، 
ليس الكالُم عن هذه، وإمنا نتكلم عن )زال( اليت مضـــــــــــــــارعها )يزال(، ويدخل 

 عليه النفي )ال يزال(.

بل دائماً هذه ال أتيت اتمة و )ليس( و)زال( اليت مضارعها )يزال( و )فتئ( 
أفعاٌل انقصـــــــــــــــة حتتاُج إىل اخلرب، ال تســــــــــــــتغين عن اخلرب، وبقيُة األفعال األخرى 
ابســــــــــــتثناء هذه الثالثة كلها قد أتيت انقصــــــــــــة؛ أي البد من اخلرب، وقد أتيت اتمة 

 وتستغين عن اخلرب، كلُّ ذلك حبسب موقعها من اجلملة.
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رُي اأْلُُمورُ } قال تعاىل: [؛ )تصــــــــــــرُي( من 53الشــــــــــــورى:{]أاالا ِإىلا اَّللَِّ تاص         ِ
)صــــار(، هذا فعٌل مضــــارع مرفوع وليس انقصــــاً، طبعاً أفعال )كان( وأخواهتا قد 
أتيت ماضـــــية )كان(، وقد أتيت مضـــــارعة )يكوُن(، وقد أتيت ابألمر )ُكْن(، وكلها 
انقصـــة، ليس الكالم عن هذا لكن الكالم عن أهنا اتمة وانقصـــة ابســـتغنائها عن 

 اخلرب أو ال.

ريُ } فهنا )تصــــرُي( هذه أصــــلها )صــــار(، هذا ال يؤثر كوهنا  {أاالا ِإىلا اَّللَِّ تاص   ِ
رُي }انقصــــــــــــة أو اتمة، املضــــــــــــارع ال يؤثر هنا لكن املعىن يؤثر؛ هنا  ِإىلا اَّللَِّ تاص         ِ

هذه اتمة، ملاذا؟ ال حنتاج إىل اخلرب، )تصــــــــــرُي( فعل مضــــــــــارع، )األمور(  {اأْلُُمورُ 
 ترجع( وليس مبعىن )تتحول(.فاعل، وانتهينا، أي مبعىن )

ى ِلفاتااُه الا أابْ راُح حاَّتَّ أابْ ُلغا جماْماعا } وهنا قال تعاىل أيضــــــــــاً: ِإْذ قاالا ُموس       ا وا
يا ُحُقًبا [؛ )ال أبرُح( أي: ال أذهب، ســــــــأبقى 60الكهف:{]اْلباْحراْيِن أاْو أاْمض      ِ

 مكاين، )ال أبرح( لن أغادر، سأبقى، هذه فعٌل وفاعل.

ا متوس          ط  ًة حنو "م  ا ك  ان   :-رمحــه هللا -قــال املؤلف )وك  ان جبواز زَيدِت  ِ
هنا الكالم عن )كان(، ختتُص )كان( عن ابقي أخواهتا أبحكام  أحسنا زيدًا"(، 

 خاصة:

جواُز زايدهتا؛ أتيت زائدة غري عاملة، أي أن الكالم مســـــــتغن  عنها إمنا  أواًل:
جاءت للتأكيد، ولو حذفناها ال يتغري املعىن، والزايدة للتأكيد، هذا معىن جواُز 
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زايدهتا، عندما قلت )ما كان أحســـَن زيداً( تســـتطيع أن تقول )ما أحســـَن زيداً(، 
 ، )كان( مل تؤثر على اجلملة.لكن )ما كان أحسَن زيداً( من ابب التأكيد

اًل إن َل )  :-رمحه هللا -قال املؤلف وحذِف نوِن مض        ارعها اجملزوِم وص        ْ
الكالم عن )كان(، ختتص )كان( عن (، يْلقاها ساكن  وال ضمرُي نصب  متصل  

النون هذه تســـــــتطيع  (ابقي أخواهتا أواًل: جبواز زايدهتا، اثنياً: حبذف نوهنا؛ )كان
إذا كانت مضــــــــارع جمزوم وليس بعدها ســــــــاكن، يعين ال يلتقي  مىت؟ ،أن حتذفها

؛ هذه «إْن َيكْنهُ »كما يف احلديث: ، ســـــاكنان، وليس بعدها ضـــــمرٌي متصـــــٌل هبا
)إْن يكْن( هذه مضــــــــــــــارع جمزوم، )يكْنُه( ليس بعد النون ســــــــــــــاكن، لكن عندان 

أن حذف النون، أريد  ،ضـــــمري؛ الضـــــمري هذا املتصـــــل، هذا خُيرجنا عن ما نريده
 أحذف النون، البد أن يتحقق أربعة أشياء:

 أن يكون املضارع جمزوماً؛ )إن َيُكْن( جمزوم. أواًل:

: أن يكون اجلزم ابلســـكون؛ )إن يكْن( جمزوم ابلســـكون، مىت ال يكون اثنياً 
ابلســــــــــــــكون؟ إذا كـــــان ابجلمع )إن يكونوا(؛ هـــــذا جمزوم حبـــــذف النون وليس 

 سكون، هذا الشرط الثاين.ابلسكون، لكن )إن يكْن( جمزوم ابل

 أال يكون بعدها ساكن؛ )إن يكْنُه(، اهلاء هذه ليست ساكنة. اثلثاً:
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لكن بقي عندان شــــــــــــرٌط رابع حىت أســــــــــــتطيع أن أحذف النون، ما هو؟ أال 
يتصــل بعدها ضــمري، هنا )إن يكنُه( متصــل بعدها ضــمري، إذاً فقدان شــرطاً، فال 

 أستطيُع حذف النون.

 ص       لى هللا عليه وس       لمهذا جاء يف حديث ابن صـــــــــياد عندما جاء النيب 
واختبأ  له يف النخيل فنادت أم ابن صـــــــياد عليه فقالت: "اي صـــــــائد"، فانتبه إىل 

،النيب  قد أخبأُت لك »مث جاء وقال:  صلى هللا عليه وسلم، فقال لو تركته بني 
ماذا كان خيفي النيب كأن شــــــيطاانً اســــــتطاع أن يســــــمع « الُدخْ »، فقال: «شــــــيئاً 

صلى هللا عليه أي سورة الدخان عندما نزلت على النيب  صلى هللا عليه وسلم؛
، مل يلفظها «الُدخْ »فلم يســـــــــتطع أن بلفظها كاملة فقال البن صـــــــــياد:  وس       لم،
، «الُدخْ »ماذا أخفيُت لك، فقال:  :ص      لى هللا عليه وس      لمفقال النيب ، كاملة

كن هذا شيطانه، مل يستطع أن ُيكمل الكلمة وهي ليست الُدخ، هي الدخان، ل
كــاملــة، فعرف النيب أنــه يتكه ن، أنــه ال يعلم الغيــب، وليس هو األعور الــدجــال 

 الذي أُعِطي خوارق معينة مثاًل، طبعاً ال يعلم الغيب األعور الدجال.

كان   ص     لى هللا عليه وس     لم، لكن النيب «اخســــــأ فلن تعدو قدرك»فقال: 
دعين أقتله اي رســــــــــول هللا، فقال: »ليس هبو، فقال له عمر:  ليس متأكداً هو أو

، يعين: إن كان «إن َيُكنُه فلْن ُتســــــــــــــل ط عليه، وإن ال َيْكْنُه فال خري لك يف قتله
األعور الدجال فأنت لست صاحبه الذي ستقتله، لن ُتسل ط عليه، بل قتله بيد 
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عليه، طيب وإن مل عيســــــــــــــى بن مرمي، فإن كان الدجال فلو تركتك لن ُتســــــــــــــل ط 
 َيُكْنُه؟ إن مل َيُكْنُه ملاذا تقتله اي عمر، اتركه، ما شأننا وشأنه؟

 الشاهد هنا: مىت أستطيع أن أحذف نون )َيُكْنُه(؟، عندي أربعة شروط:

الشــرط األول: أن تكون فعالً مضــارعاً جمزوماً، )إن َيُكْنه( هذا فعل مضــارع 
يكون عالمة اجلزم هي السكون )إن يكْن(،  جمزوم بــــــــــــــ )إْن( الشرطية، الثاين: أن

الثالث: أال يكون بعدها ســـــــاكن )إن يُكْنُه(، بعدها متحرك، الضـــــــمري هذا مبين 
على الضــــم، هذا الشــــرط متحقق، لكن هناك شــــرٌط رابع ما هو؟ أال أييت بعدها 
ضـــمرٌي متصـــل هبا، )إن َيُكْنُه( هذه بعدها ضـــمري متصـــل، إذاً ال أســـتطيع حذف 

 النون.

ـــــــه تعـــــــاىل: ؟ىت أســـــــــــــــتـطـيـع أن أحـــــــذف النـونمـ ُك ِمنا } يف قول واَلْا ي     ا
رِِكنيا  ، )يــُك( فعــل مضــــــــــــــــارع جمزوم، 120النحــل:{]اْلُمش          ْ [؛ )مل( حرُف جزم 

ابلســـــكون؟ نعم ابلســـــكون ألن هذه )يُك( أصـــــلها )يُكْن(، بعدها ســـــاكن؟ ال؛ 
)ِمن( امليم هذه مكســورة، الشــرط الرابع: هل اتصــل هبا ضــمري؟ ال مل يتصــل، إذاً 

ْ ياُك ِمنا اْلُمشْ }حتقق الشرط الرابع، أستطيُع أن أحذف النون  هذا ما  {،رِِكنيا واَلا
 يريده املؤلف، وهذا ما تنفصُل به )كان( عن أخواهتا.

وحذِفها وحداها معوَّض       ًا عنها "ما" يف مثل "أامَّا أنت ذا نفر"، أيضــــــــــاً: )
اً من حديد املسألة "(، ومع امسها يف مثل "ِإْن خرياً فخري "، و "التاِمْس ولو خاَتا

وهذا ختتُص  -ُع حذف )كان(هنا: مىت أســــتطيُع حذف )كان(، فقال: تســــتطي
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إذا كان معو ضــــــــــاً عنها "ما" يف مثل )أم ا(؛ يعين يســــــــــبقها  -به عن ابقي أخواهتا
بكت مع بعضــــها ابللفظ  )أْن( املصــــدرية، )أم ا( هذه أصــــلها )أْن َما(، عندما ســــُ

 صارت )أم ا(.

هنا )أَم ا أنت ذا نفر( هذه كان أصــــــلها )أْن كنَت ذا نفر(؛ ُحذفت )كان( 
قت )أْن( و )ما( وصـــــــارت )أم ا أنت(، طبعاً هذه  ووضـــــــعنا مكاهنا )ما(، وأُلصـــــــِ
فيها كالم ابملناســـــــــــبة؛ يقولون: هذه )أْن( البد يكون فيه الم التعليل قبلها، هذه 
أتيت تعليلية قبلها، يقولون هذه )أْن( املصـــدرية، )أْن( أتيت يف كل موضـــع أُريد به 

 تعليُل شيء  بشيء.

ق(، ُ  دُا صُا تُا ي ذكره يف الشــــــرح )أم ا أنت غنياً فمثال أوضــــــح عند
أصلها )تصدق ألن كنت غنياً(، الحظ هذه الالم ُحذفت فصارت )تصدق أن 

ووضعنا )ما(؛ )أم ا أنت غنياً فتصدق(،  -هذه )كان( -كنَت(، حذفنا )كنَت(
على كل حال الشــــاهد هنا أنك تســــتطيع أن حتذف )كان( وتضــــع مكاهنا )ما( 

 عد )أْن( املصدرية، وقبلها الم التعليل حمذوفة.هبذا الشرط؛ ب

 ،أيضـــــاً تســـــتطيع أن حتذف )كان( بعد )إْن( الشـــــرطية وبعد )لو( الشـــــرطية
اً من حديد"( لذلك قال املؤلف: ؛ أي: )"ِإْن خرياً فخري "، و "التاِمْس ولو خاَتا

الِحظ هنا حذفُت )كان( وحذفُت اســــــــــــــم )كان(، هذه  (،إن كان خرياً فخري)
ألة؛ أي تســـــــتطيع أن حتذف )كان( وحتذف اســـــــم )كان( وتُبقي اخلرب )إْن املســـــــ

خرياً فخري(، وأيضاً بعد )لو( الشرطية؛ إن كان خرياً فخري(، تستطيع أن تقول )
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فالحظ حذفنا  (،لو كان خامتاً من حديد))الَتِمْس ولو خامتاً من حديد( أي: 
 ( عن بقية أخواهتا.)كان( وحذفنا امسها، هذا أيضاً مما ختتُص به )كان

هــذه مبــاحــث ذكرهــا املؤلف يف ابب )كــان وأخواهتــا(، وهــذا آخر مبحــث 
ذكره، وأتوقف عند هذا القدر، أمتىن أن يكون األمُر واضـــــحاً وجلياً إن شـــــاء هللا 
تعاىل، وأان وضعت بعض األمثلة وحاولت أن أفكك عبارة املؤلف ابلشرح الذي 

نه شــرٌح فيه ســهولة، وجزى هللا الشــارح عندي، حقيقة أعتمد على شــرح معني أل
 وابرك هللا فيه.

وكذلك صـــــاحب القطر له شـــــرٌح أيضـــــاً، وهو شـــــرٌح مفيٌد، ولكن يف بعض 
األحيان قد يســـتخدم بعض األمثلة أو بعض األلفاظ قد تســـتشـــكل على طالب 

ســبحانك اللهم وحبمدك، نشــهد أن ال  العلم فال أبس أن تســتخدم شــرحاً آخر،
نستغفرك ونتوب إليك، وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله إله إال أنت، 

 وصحبه أمجعني، والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصـــــــالة والســـــــالم على نبينا حممد، وعلى    
 آله وصحبه أمجعني.

عشـــر من جمالس )شـــرح قطر فهذا اجمللُس التاســـع  -ابرك هللا فيكم -إخويت
 .-رمحه هللا تعاىل -الندى وبل الصدى( البن هشام األنصاري

  من ابب الفك  اه ة وأًن اآلن مقهور ولكن هي فك  اه ة لكم إن ش           اء هللا
وادعوا لنا ابرك هللا فيكم، وأس       أل هللا أن يثبتنا وإَيكم ُبذا الش       رح أو 

لتســجيل الثاين هلذا هذا ا هذا التسجيل اآلن، أسأل هللا أن يتم على خري،
الـــدرس، فحقيقـــًة بعـــد أن انتهيـــت من الـــدرس متـــامـــًا أردتُّ فقط أن أوقف 
التســـجيل وأمسِ ي الدرس، وعندما جئُت للتســـجيل وجدته قد توقف منذ فرتة  
طويلة، فأريد أن أعيد التســــــــــــــجيل، طبعاً أقول ذلك فقط وهللا من ابب أن 

ثبتنــا، فال حول وال قوة إال تضــــــــــــــحكوا وتفرحوا قلياًل، وتــدعوا ألخيكم أن ي
َتيل لو أننا يف الوجه طالب يف مس       جد أو جملس ما يف تس       جيل ابهلل، 

أن أيجران، وأن السالمة، نسأل هللا أسأل هللا ينقطع، إال إذا انقطعت أًن، 
س       بحانه وتعاىل، لعل ذلك كان فيه خري، بل فيه يكون ذلك خالصـــــــــاً له 

ت كثرياً يف الدرس املاضــــي هللا أعلم، هللا وما شــــاء فعل، لعلي عكي خري قدر
 اآلن سأضبط نفسي أكثر، واألجر إن شاء هللا يكون مكتوب.
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تكلمنا يف الدرس املاضــــــــــي عن نواســــــــــخ املبتدأ واخلرب؛ وتكلمنا عن )كان( 
وأخواهتا بكل ما تكلمنا عنه يف هذا الباب، اليوم ال زلنا يف ابب  مشـــــــــابه لـــــــــــــــــــــــــ 

 املة عمل )ليس(؛ )ليس( من أخوات )كان(.)كان( وأخواهتا وهو احلروف الع

هنالك حروف تعمل عمل )ليس(؛ أواًل: النفي؛ )ليس( للنفي، اثنياً: ترفع 
 املبتدأ على أنه اسٌم هلا وتنصب اخلرب، ما هي احلروف؟ هي ثالثة حروف:

 : )ما( النافية احلجازية؟أوالً 

)ال( النافية يف الشـــعر خاصـــة، وهذه ختتلف عن )ال( النافية للجنس،  اثنياً:
 هذه فقط تستخدم يف الشعر خاصة.

 )الت(، وسنتكلم عن كل واحد. اِلرف الثالث:

هذه وما النافيُة عند اِلجازيِ نيا ك                 "ليس"(؛ : )-رمحه هللا -قال املؤلف
فية لكن ملاذا تســــمى تســــمى )ما( احلجازية، ملاذا تســــمى )ما( احلجازية؟، هي ان

)مـا( احلجــازيـة؟ ألن احلجــازيني فقط يُعملوهنـا عمــل )ليس(، بينمــا بنو متيم فهي 
مسية؛ يبقى املبتدأ مرفوع واخلرب مرفوع، لكن ا)ما( النافية وال تؤثر على اجلملة ال

 عند احلجازيني يُعملوهنا عمل )ليس(، ولكن أبربعة شروط.

حىت نفهم  -رمحه هللا -ره املؤلفقبل أن نذكر الشــــــــــــروط نذكر شــــــــــــاهد ذك
ًرا} معىن )ما( النافية؛ قال تعاىل: ا باش          ا [؛ )ما( النافية 31يوســــــــــــــف:{]ماا هاذا

احلجازية، )هذا( اهلاءُ للتنبيه ال حمل هلا من اإلعراب، )ذا( اســـــــُم إشـــــــارة مبين يف 
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لــ حمل رفع اسم )ما( النافية احلجازية، )بشراً( خرب منصوب وعالمة نصبه الفتحة 
 )ما( النافية احلجازية.

والقرآُن بلغــة احلجــازيني نقرأه، وَمن يقرأه بغري لغــة احلجــازيني مثاًل بنو متيم؛ 
ًرا}هنم يقرؤون أقيل  ا باش        ا ال يُعملون )ما(،  {؛ما هذا بشـــــــــــرٌ }يقولون:  {ماا هاذا

ًرا} والذي قرأته أنه حىت التميميني يف هذه اآلية قرأوها ا باش     ا قراءٌة  وإمنا {،ماا هاذا
وهو  -شـــــــاذة عندهم َمن قرأها على عدم اإلعمال )ما هذا بشـــــــٌر(؛ إمنا املعروف

ماا } ا نقرأهانكما تعرفون ومجهور القراء على أن    س          بحانه وتعاىليف كتاب هللا 
ًرا ا باشا ملاذا نصبنا )بشرا(؟ ألهنا خرب )ما( النافية احلجازية اليت تعمل عمل  {،هاذا

 )ليس(، ولكن بشروط.

(؛ الشــــــــرط إن تقدَّم االس      مُ ) :-رمحه هللا -هي الشــــــــروط؟، قال املؤلف ما
اخلرب، تقول مثالً )ما الفقُر عيباً(،  تقدماألول: أن يتقد م االســــــــــم على اخلرب، ال 

مت اخلرب فإننا ال نُعمل )ما(؛ )ما عيب  ُ  ال تقول )ما عيباً الفقُر(، بل إذا قد 
 الفقُر(، ال تعمل، لكن الشرط أن يتقد م االسم على اخلرب.

(، كذلك االسم وَل ُيْسباْق ب     "إن") :-رمحه هللا -الشرط الثاين: قال املؤلف
ال تسبقه بــــــــــــــــــــ )إن(؛ )إن( هذه )إن( الزائدة، ماذا نعين ابلزائدة؟ اليت ال تؤثر يف 

)ما( إن الزائدة فإن )ما( ال معىن الكلمة، إمنا جيء هبا للتأكيد، إذا ســـــبق اســـــُم 
 (، تقول مثاًل:                     تعمل عمل )ليس
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، ولكن أنتم اخلزفُ ......بن ُغدانةا ما إن أنتُم ذهب  )   (                 وال ص          ريف 
جاء هذا الشـــــــــــاعر الذي ال أعرفه ومل يُذكر يف هذا البيت الذي يريُد أن يذم  بين 

خيطر على ابيل شــــرح مل يذكر هذا  -ســــبحان هللا -آخر ُغدانة، يف عندي كتاب
لرمبا مل يذكره ألنه ، الشـــــاهد من املؤلف مع أنه يســـــتطيع أن يذكره ألنه أيخذ منه

 أنه ما ىتحف، «دعوها فإهنا ُمنتنة» ص          لى هللا عليه وس          لممتث ل حبديث النيب 
ســــــــــــــبحان هللا، ولعله كذلك، هذا البيت جاء للذم؛  ،أحب  أن يذكر هذا البيت

يقول الشـــــاعر لبين ُغدانة: )ما أنتُم ذهٌب وال صـــــريٌف( ال أنتم ذهٌب وال فضـــــة، 
ولألســــــــــــــف كــان موجود عنــد ، مــاذا أنتم؟ قــال: )أنتم اخلزف( من أراذل النــاس

العرب، وحىت بعض العرب استخدم الشعراء الذين يتبعون الغاوون يف ذم القبائل 
بعضـــــها بعضـــــاً؛ كجرير عندما ذم  الفرزدق وذم  قومه، هو مل يهجو الفرزدق بذاته 
وإمنا أراد أحداً من قبيلته يُقال له عبيدة الراعي، وكان شاعراً، قال يف قصيدة  رداً 

 عليه: 

  فال كعباً بلغتا وال كالاب(                         إنكا من َُنرْي   )وُغضَّ الطرف            
 من ابب التحقري، لَلسف هذا موجود.

وهنـالك على العكس؛ هنـالك َمن كان يدفع للشــــــــــــــعراء لرتفع قبيلتـه، قيـل 
رجل من بين أنف الناقة؛ أنف الناقة هذه قصــــة لرجل كان أبوه قد حنر انقًة فوز ع 
اللحم على أبنائه فجاء متأخراً فلم يبَق له إال أنف الناقة، فصـــــــــــــــار يُعرُف هبذا، 
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وهذا من قبيلة  ،وهذا ابُن أنف الناقة ،قباً له، فصـــــــار يُقال هذا أنف الناقةوراح ل
 أنف الناقة، وصاروا يضعون رؤوسهم يف الرتاب من هذا اللقب.

فجاء رجٌل منهم وقال ألحد الشـــــــــعراء: ُخْذ ماالً وارفع قدران، قال: نعم أان 
الناقة فأنف هلا، فأخذ يكتب شـــــــــعراً، ومن معىن هذا الشـــــــــعر: أنتم تذمون أنف 

، وكتب قصيدًة كذابً من ابب  الناقة أفضل شيء يف الناقة، أنف الناقة شيء عال 
ألن ميتالً جويف قيحاً »يقول:  ص      لى هللا عليه وس      لماملدح، ويف احلديث النيب 

 إن كان هذا لفظ احلديث.« أحبُّ إيل  من أن ميتلئ شعرا

تســــــــــبق اســــــــــم )ما(  على كل حال الشــــــــــاهد يف هذا البيت أن )إن( الزائدة
(، تســـــــــتطيع أن تقول )ما أنتم ذهٌب(؛ جاء بين ُغدانة ما إن أنتُم ذهبٌ النافية؛ )

 -بــ )إن( الزائدة، سبقت اسم )ما( وهي )أنتم( فَبُطل عمل )ما(، لذلك )ذهٌب(
 بقيت مرفوعة، هذا هو الشاهد. -وهي خرب

ماً، الشـــــرط الشـــــرط األول: أال يتقدم اخلرب على االســـــم، يبقى االســـــم  متقدِ 
الثاين: ال ُيسبق االسم بــــــــــــــــ )إن(، الشرط الثالث: ال ُيسبق االسم مبعمول اخلرب؛ 
يعين قد يكون اخلرب مثالً اســـــــم فاعل أو اســـــــم مفعول له معمول )فاعل ومفعول 

 به(؛ فإذا سبق هذا املعمول االسم فهنا )ما( النافية ال تعمل.

اقُل مصاحباً األمحق(؛ )ما( النافية مثال ذلك عندي يف الشرح تقول )ما الع
احلجازية، )العاقُل( اســــُم )ما( مرفوع، )مصــــاحباً( خرب )ما( منصــــوب، )األمحَق( 
ـــــــــــــ )مصاحباً(، والفاعل ضمري مسترت تقديره )هو(، )األمحق( هذا  ــــــــــــــ مفعول به لـ
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على كلمة )العاقل(؛  ،ختيل لو نقدِ م )األمحق( على االســــــم(، معمول )مصــــــاحباً 
َق العاقُل(؛ ماذا بعدها تقول؛ مصـــاحٌب أم مصـــاحباً؟ مصـــاحٌب، َبُطل )ما األمح

عمل )ما( ألننا قد منا معمول اخلرب على اســــــــــــــم )ما( إال إذا كان ظرفاً أو جاراً 
(؛ يعين إذا كان إال ظرفاً أو جاراً وجمروراً لذلك قال املؤلف مســـــــــتثنياً: )، وجمروراً 

فاً فلو تقد م على االســــــــم فإن )ما( احلجازية املعموُل خرب جاراً وجمروراً أو كان ظر 
 تبقى عاملًة عندهم.

مثال ذلك عندي يف الشــــرح قال )ما أنت راغباً يف الشــــر(؛ )ما( احلجازية، 
م  )أنَت( امسها مرفوع، )راغباً( خربها، )يف الشـــــــــر( متعلِ ق، هذا معمول اخلرب، قدِ 

)راغٌب( أم )راغباً(؟ تبقى  )يف الشـر( على االسـم )ما يف الشـِر أنَت(؛ اآلن أقول
عاملة )راغباً(، ملاذا؟ ألن تقدمي معمول اخلرب إذا كان جاراً وجمروراً ال يؤثر على 

 عمل )ما( وتبقى عاملة.

أو قد مت ظرف؛ أقول مثالً )ما معروُفك ضــــائعاً عندي(؛ )عندي( معمول 
االســــــم )ما )ضــــــائعاً(، )ضــــــائعاً( منصــــــوبة؛ خرب )ما( النافية، قدِ م )عندي( قبل 

)ضـــائعاً(، )ما( النافية تعمل يف  ،عندي معروُفك( ضـــائعاً أم ضـــائٌع؟ تبقى عاملة
متُّ معمول اخلرب كان جاراً وجمروراً أو ظرفاً تبقى )ما( عاملة،  هذا، فقط إن قد 
لكن غري ذلك فإن )ما( ال تعمل، إذاً الشــــــــــــــرط األول يف عمل )ما( النافية أن 

الثاين: أن ال يتقدم االســـــــم )إن( الزائدة، الشـــــــرط يســـــــبق االســـــــم اخلرب، الشـــــــرط 
 الثالث: أن ال يتقدم معمول اخلرب إال إذا كان ظرفاً أو جاراً وجمروراً.
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يعين ال يسبق اخلرب  وال اقرتن اخلرُب ب   "إال"(؛والشرط الرابع: قال املؤلف: )
ول  } )إال(، قال تعاىل: ملاذا قلنا هذا؟،  [،144آل عمران:{]واماا حُمامَّد  ِإالَّ راس      ُ

)مــا( النــافيــة احلجــازيــة، )حممــٌد( مبتــدأ مرفوع ألن )مــا( مــا عــادت تعمــل، )إال( 
ـــ  ،حرف استثناء، و )رسوٌل( خرب مرفوع، مل يتأثر ملاذا؟ ألن اخلرب ُسبق أو اقرتن بـ

 )إال(.

ماا }أيضــــــــاً من األمثلة يف )ما( النافية احلجازية يف كتاب هللا قال هللا تعاىل: 
[؛ )ما( النافية احلجازية، )هن ( ضمرٌي يف حمل رفع اسم 2اجملادلة:{ ]ُهنَّ أُمَّهااِِتِمْ 

)ما( النافية، )أمهاهتم( خرب منصــــــــوب وعالمة نصــــــــبه الكســــــــرة، ملاذا؟ ألنه مجُع 
مؤنث سامل، وهو مضاف، واهلاء مضاف إليه ضمري متصل يف حمل جر ابلكسر، 

اجلمع، هـــذا احلرف األول الـــذي يعمـــل عمـــل وامليم يف )أمهـــاهتم( للـــداللـــة على 
)ليس(: )ما( النافية احلجازية، ملاذا هي حجازية؟ ألن أهل احلجاز فقط الذي 

 يُعملوهنا أما بنو متيم فال يُعملوهنا.

)وكذا ال النافيُة يف الش   عر بش   رط تنكري معمولاْيها حنو  احلرف الثاين قال:
 .وازار   ا قضى هللاُ واقياً"("ت اعازَّ فال شيء  على األرض ابقياً وال 

)ال( النافية يف الشـــــعر خاصـــــة، هذا شـــــرطها، هي يف الشـــــعر ُتســـــتخَدم، ال 
تتعب نفسك كثرياً اي طالب العلم الشرعي من هذه الناحية فلن جتدها يف كتاب 

 ولن جتدها يف النثر. صلى هللا عليه وسلم،هللا، ولن جتدها يف سن ة رسول هللا 
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ة للواحـــد، وهي ختتلف عن )ال( النـــافيـــة للجنس، بينهمـــا هـــذه )ال( النـــافيـــ
تشــــــــــــابه: أن كليهما ينفي، لكن )ال( النافية للجنس تنفي اجلنس متاماً تقول )ال 
أحد يف الدار(، لكن )ال( النافية هذه اليت يف الشـــعر ال تنفي اجلنس متاماً؛ تنفي 

وفيـــه فوارق بينهــا  الواحـــد أو االثنني، لرمبـــا أتيت لنفي اجلنس يف حـــاالت معينـــة،
 وبني )ال( النافية، ليست موضوعنا اآلن.

لكن هذه )ال( النافية إذا وجدهتا يف الشـــــــــــعر خاصـــــــــــة مث وجدت معموليها 
نكرتني فــإهنــا تعمـــل، إذا وجــدهتمـــا مل يكوان  -أي امسهـــا وخربهــا -املبتـــدأ واخلرب

 منك رْين فال تعمل، بيت شعر على ذلك قال: 

وال وازار     ا قض          ى هللُا واقي  اً(.                  األرض ابقي  اً )ت اعازَّ فال ش          يء  على 
الِحظ نكرة،  ،)ال( النافية هذه تســمى )ال( النافية للواحد، )شــيٌء( امسها مرفوع

)على األرض( متعلِ ق ابلذي بعده، تســـــــــــــتطيع أن تقول )ابقياً على األرض( ألن 
ياً( خرب منصوب لــ )ال( النافية، بــ )ابقيا(، )ابق -هذا اجلار واجملرور -ذلك متعلق

 )وال َوَزٌر مما قضى هللاُ واقياً(.

حقيقًة تعز  يف هذا البيت فال يوجد شيء على األرض ابق  إال أن يشاء هللا 
واملراد بـذلـك األحيـاء أو النـاس أو املخلوقـات، )وال َوَزٌر مما  س          بحانه وتعاىل،

)َوَزر( أي احلامي أو احلافظ، ومن هنا يُقال )اإلزار( وهللا أعلم،  (،قضى هللاُ واقياً 
هــذا املرجح، لكن هــذا الــذي يظهر، حىت أهــل اليمن يقولون )ِوْزَرة( من )وزر( 

 أي: يقي العورة، لذلك قال )وال َوَزٌر مما قضى هللاُ واقياً(.
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خاصــــــة، طبعاً هناك شــــــرٌط اثلث ورابع بعد أن هذه )ال( النافية يف الشــــــعر 
وأن يكون معموالها منك رْين، الشـــــرط الثالث: أال يتقد م اخلرب على االســـــم، وأال 

 يقرتن اخلرب بــ )إال(، وابملناسبة )ال( هذه استخدامها قليل جداً.

احلرف الثالث الذي يعمل عمل )ليس( ابلنفي ورفع املبتدأ وهو اســــــــــــــٌم له 
"التا " لكْن يف اِلني، وال  و) :-رمحه هللا -ونصـــب اخلرب )الت(، قال املؤلف

تا ِحنيا مانااص  }جُيْمع بني جزأاْيها، والغالُب حذُف املرفوع حنو   (.[3ص:{]واالا

)و )الت( هو حرٌف يؤتى به لنفي معىن اخلرب يف الزمن احلايل، لذلك قال: 
يف هــذا الزمن، طبعــاً أييت بعــدهــا لفظ )احلني( أو معىن "التا " لكْن يف اِلني( 

تا ِحنيا مانااص  }احلني؛ احلني أو الوقت أو الســـــــــاعة؛  )الَت وقت مالمة(،  {،الا
أو ليس، ملاذا؟ ألهنا تعمل عمل  ال)الَت ســـــــــــــــاعَة ندامة(؛ طبعاً )الَت( يعين: 

لعمل بشــــرط )ليس( يف أهنا تشــــبهها يف املعىن، وكذلك تعمل يف اإلعراب نفس ا
تا ِحنيا مانااص  } أن أتيت مبعىن )احلني(  {.الا

(؛ جيــب أن حتــذف أحــد اجلزأين، املقصــــــــــــــود وال جُيْمع بني جزأاْيه  اقــال: )
ابجلزأين: االسم أو اخلرب؛ إما أن حتذف االسم ويبقى اخلرب، وإما أن حتذف اخلرب 

ف تقديره ويبقى االسم، فإذا حذفت االسم فبعد )الَت( ستقول أن االسم حمذو 
تا } مثالً يف قوله تعاىل:، نفس لفظ اخلرب الذي بعده، واخلرب يكوُن منصــــــوابً  واالا

اص   معىن الكالم: الَت احلنُي حنَي منــــاص؛ أي: ليس احلنُي حنَي  {؛ِحنيا مان   ا
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، امسهـــا )احلني( مرفوع حمـــذوف،  فرار، )منـــاص( يعين: فرار، )الَت( حرُف نفي  
 احملذوف؟ اسُم )الت(.)حني( خرُب )الت( منصوب، ما 

أســـــــــــتطيع أن أحذف اخلرب؟ نعم، أســـــــــــتطيع أن أقول )الَت احلنُي مناص(، 
واخلرُب هو احملــــذوف، واالســــــــــــــم هــــذا هو املرفوع املوجود، لكن الغــــالــــب قــــال: 

األغلب أن حتذف االســـــــــــم وتُبقي اخلرب، لذلك قال  )والغالُب حذُف املرفوع(؛
تا ِحنيا مانااص  } هللا تعاىل: أت )والَت حنُي مناص(، وتســــــــتطيع ُِ وقد قُر {،واالا

أن تقول )والَت الوقــُت وقــَت نــدامــة ( )والَت وقــَت نــدامــة (، )والَت ســــــــــــــــاعــة 
حســــــــــــرة (، فما احملذوف؟ الســــــــــــاعة امسها، واحملذوف يف قبل؟ الوقت؛ ألن اخلرب 

 )وقت(، فاحملذوف بلفظه، االسم بلفظه.

احلروف العـاملـة عمـل )ليس(: )ما( نتوقف عنـد هذا القـدر، لكن من ابب التـأكيـد 
النافية احلجازية، و )ال( النافية يف الشــــــــــــــعر خاصـــــــــــــــة، و )الَت(، منها على ما ذكران من 

 الشروط.

ســـبحانك اللهم وحبمدك، نشـــهد أن ال إله إال أنت، نســـتغفرك ونتوب إليك، أســـأل 
علينا يف الدنيا هللا العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا، وأن ُيصـــــــــــلح قلوبنا، وأن يســـــــــــرت 

وإايكم؛ أن يغفر لكم ويرمحكم، ويتوب عليكم، ، واآلخرة، وأن حيفظنــــا من كــــل مكروه
وينفع بكم، ويعلِ مكم علمـــًا انفعـــا ينفعكم يف الـــدنيـــا وينفعكم يف اآلخرة، ويغفر آلابئكم 
وأمهاتكم، وأن يرزقنا اإلخالص يف القول والعمل، وصلى هللا وسلم على نبينا حممد، وعلى 

 آله وصحبه أمجعني، والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصــــــــــــــالة والســــــــــــــالم على نبينا حممد ، وعلى آله 
 وصحبه أمجعني.

هذا اجمللُس العشـــــــرون من جمالس )شـــــــرح قطر  –ابرك هللا فيكم  –إخويت 
وال زلنا يف ابب  ،-رمحه هللا تعاىل-الندى وبل الصــدى( البن هشــام األنصــاري 

 )النواسخ(، واليوم ندخل يف ابب )ِإن  وأخواهتا(. 

)إنَّ وأنَّ للتأكيد، ، أي: من النواســــــــخ، الثاين(: )-رمحه هللا -قال املؤلف
ولاِكنَّ لالس        تدراك وكاأانَّ للتش        بيه أو الظن، ولاْيتا للتمن، ولاعالَّ للرتَّاِجي أو 

 . في اْنِصنْبَّ املبتدأ امسًا َلن، ويرفعن اخلرب خربًا َلن(.اِلشفاق أو التعليل

للمبتدأ ويصــــبح امسًا  ؛هذه النواســــخ اليت ذكرها املؤلف هي انصــــبة لالســــم
( و)لعــل   َأن ( و)ليــت   ()ِإن  (، هلــا ورافعــًا للخرب وهي: )إن ( و)أن ( و)َلِكن ( و)كــَ

ِك عنها، والفرق بني )ِإن ( توكيد نســــــــــبة اخلرب للمبتدأ و  ،و)َأن ( للتوكيد رفع الشــــــــــ 
 و)َأن ( أي موضعهما يف اجلملة املعينة سنتكلم عنه إن شاء هللا تعاىل يف حينه.

اعاةا آتِياة  }قال تعاىل:  ونصـــــب،  إن ( حرف توكيد؛ )[15طه: ]{ ِإنَّ الس    َّ
اَعَة( اســــــم إن  منســــــوب ابلفتحة، )آتَِيٌة( خرب املبتدأ خرب )ِإن (، وهذ ا اخلرب )الســــــ 

اَعَة  للمبتدأ أو خرب يبني أن الســـــــــــاعة آتية )ِإن ( وهذا من ابب التوكيد )ِإن  الســـــــــــ 
 آتَِيٌة(.
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ا يف األاْرضِ }وقـــال تعـــاىل:  ماوااِت وام  ا ا يف الس          َّ  {أاَلْا ت ارا أانَّ هللاا ي اْعلاُم م  ا
ا يف } ؛[7]اجملــادلــة:  ما ماوااِت وا ا يف الس          َّ )َأن ( هــذه  {؛األاْرضِ أانَّ هللاا ي اْعلاُم ما

حرف توكيد ونصــب، )هللَا( لفظ اجلاللة ســبحانه اســم )َأن ( منصــوب، )يـَْعَلُم َما 
 يف الس َمَواِت َوَما يف اأَلْرِض( مجلة فعلية يف حمل رفع خرب )أن (.

هذه )إن ( و)أن (، معنامها واحد لكن كل واحدة منهما توضــــــــــع يف مكان  
ن كالمها للتوكيد ومها اوإن كَ  ،ل وهذه هلا اســــــــــــــتعمالمعني، هذه هلا اســــــــــــــتعما

 انصبتان.

)َلِكن ( احلرف الثـــالـــث من أخوات )ِإن ( هو حرف اســــــــــــــتـــدراك يُؤتى بـــه 
للتعقيــب على الكالم بنفي مــا يُتوَهم ثبوتــه، تتكلم بكالم ولكن ال تريــد إطالقــه 

على من يظن أن أو ال تريده على إطالقه، فتأيت هبذا احلرف )َلِكن ( مســــــــــــــتدرًكا 
الكالم مطلق، فتســــــــتدرك عليه وتنفي شــــــــيًئا معيًنا حىت يكون الكالم صــــــــحيًحا 

 اتًما.

َة محيــــدٌة(، )َلِكن ( حرف  اِقبــــَ تقول مثاًل: )احليــــاُة متعبــــٌة للمؤمِن َلِكن  العــــَ
، اســـــــتدراك ونصـــــــب، )الَعاِقَبَة( اســـــــم َلِكن  منصـــــــوب، )محيدٌة( خرب َلِكن  مرفوع

ا وانتهى  فــاحليــاة ال شـــــــــــــــك أهنــا متعبــة للمؤمن وَلِكن هكــذا على اإلطالق دائمــً
ل هللا ســــــــــــبحانه وتعاىل أن خيتم لنا ولكم أنســــــــــــ األمر؟ ال؛ تقول: العاقبة محيدة،

خبري، وأن يرزقنا حســــــــــــــن اخلامتة وتوبًة نصــــــــــــــوًحا قبل املوت، ويثبتنا وإايكم على 
 بنا على دينك.طاعته وعلى الُسن ة، اللهم اي مقلب القلوب ثـَبِ ْت قلو 
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ِبُه  ويُؤَتى بهاحلرف الرابع )َكَأن (  للتشــــبيه أو الظن، تقول: )َكَأن  الَولَد ُيشــــْ
أبتعد عن مجل الكتب، أن مجلة من عندي سبحان هللا يعين أحاول  هأاَبُه(، هذ

)َكَأن ( حرف تشبيه ونصب، )الَولَد( اسم َكَأن  منصوب، )ُيْشِبُه أاَبُه( مجلة فعلية 
 ل رفع خرب َكَأن .يف حم

َأين ِ رَأيتـُـَك البــارحــُة(،  ابب الظن، حرف ظن ونصـــــــــــــــب من أو تقول: )كــَ
و)الياء( ضــــــمرٌي متصــــــٌل مبينٌّ على الســــــكون يف حمل نصــــــب اســــــم َكَأن ، )رَأيُتَك 

 البارحُة( مجلة فعلية يف حمل رفع خرب َكَأن .

اَب يَ  َت الشــــــــــــــبــــَ َت( للتمين، وهــــذا: )لَيــــْ ا(، احلرف اخلــــامس )لَيــــْ عوُد يومــــً
َما لُِفالِن ِمن املاِل(، طلُب  ُا ُب شـــــــــــيء مســـــــــــتحيل، أو: )لَْيَت يل ِمْثلُا لُا ط

شــــيء بعيد املنال، إًذا )لَْيَت( يُؤتى هبا لتمين املســــتحيل أو لتمين حصــــول شــــيء 
 بعيد املنال.

)لَْيَت الشــــــــَباَب يَعوُد يوًما(، نعم هذا البيت، )لَْيَت( حرف مَتَن  ونصــــــــب، 
 )الشَباَب( اسم لَْيَت منصوب، )يَعوُد يوًما( اجلملة الفعلية يف حمل رفع خرب لَْيَت.

يف ســـــــــــــبيِل هللا(، يوجد حديث قريب من  ِمْثلا مااِل فالن فأُنفق)لَْيَت يل 
هذا املعىن، )لَْيَت( حرف مَتَن  ونصــــــــــــب، )يل( خرب ُمقد م شــــــــــــبه مجلة، طبعاً هو 

)لَْيَت يل  ،د أو مســـــــــتقر، لكن قلنا هنا: موجودمتعلق خبرب حمذوف تقديره موجو 
 ( اسم لَْيَت مؤخر منصوب.ِمثلا موجوٌد(، )
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احلرف الســـــــادس واألخري: )َلعل ( للرتجي أو اإلشـــــــفاق أو التعليل، معناه: 
ما الفرق بني )َلْيَت( و)َلَعل (؟ ، طلب الشــــــــــــــيء احملبوب الذي يُرجى حصــــــــــــــوله

َلِكن )لَْيَت( إما أن يكون مستحيٌل حصوله كالمها متين أو طلب شيء حمبوب، 
أو بعيد املنال، أما الرتجي ال، )لعل ( طلب شــــــــــــيء حمبوٌب حصــــــــــــوله على وجه  

 ترجو ذلك. ،قريب

ِلُح قـُُلوبَنا(، ونقول: هذا  من ابب  –ســــبحان هللا  –)لعل  هللا َيهِدينا َوُيصــــْ
 هذا ما خيطر يف هداية التوفيق وكذلك البعد عن الفنت اليت حتصـــــــل ســـــــبحان هللا

ابيل، فإن طالب العلم يف هذا الزمن ســـــــبحان هللا تشـــــــتت الشـــــــمل، والشـــــــيطان 
حنن نطلب ، حُيَرِ ش بني اإلخوة حىت إن الكثري منهم نســـــــي ما طلب العلم ألجله

العلم لنرفع اجلهل عن أنفسنا مث نرفع اجلهل عن اآلخرين، َلِكن سبحان هللا صار 
لفجور والتناحر فيما بينهم على أشـــــــياء حقيقة حال الشـــــــباب من املخاصـــــــمة وا

فيها نظر، فالبد أن نتقي هللا سـبحانه وتعاىل فيما نفعل وفيما نقول وملاذا نقول، 
 ُنَسلِ م أنفسنا، هللا املستعان. ، وأال خنوض يف الفنت وَنْسلم

ا لاعال  َّهُ }أي لفرعون،  {،ف اُقوال ل  اهُ }قــال تعــاىل ملوســــــــــــــى وأخيــه:   ق اْواًل لايِ ن  ً
ى تســــــــــــــمى  هذهَلَعل ( هذا من ابب التعليل، ؛ )[44]طه:  {ي اتاذاكَُّر أاْو خياْش          ا

 ليس حرف ترجي وتعليل، لكن هو ،َلَعل (: حرف نصــــــب وتعليل، طبعاً ترجي)
للرتجي؛ هنا جاء للتعليل، ملاذا يطلب هللا من موســى وهارون عليهما الســالم أن 

 ر هبذا القول اللني أو خيشى.يقوال لفرعون قواًل ليًنا؟ َلَعل ه يتذك
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وقد تريد بــــــــــ)َلَعل ( التخويف: )َلَعل  العدَو قادٌم(، أو الرتجي: )َلَعل  اجملاِهَد 
َتِصر(.  يـَنـْ

فينص          نب املبتدأ امسًا َلن، ويرفعن اخلرب خربًا : )-رمحه هللا -قال املؤلف
َنَّا )إن َل تقرتن ُبن "ما" اِلرفية: حنو }، هــذا األصـــــــــــــــل، قــال: َلن( لاه  ِإ  ا اَّللَُّ ِإ
 {، إال "ليت" فيجوز األمران(.وااِحد  

)َما( الكاف ة، )َما( املصـــــــدرية، حرف مصـــــــدري إذا التصـــــــق او اقرتن أبحد 
حروف )ِإن ( وأخواهتا ماذا حيدث؟ يف األصــــل )ِإن ( وأخواهتا تنصــــب املبتدأ امسًا 

تسمى بـ)ما( الكافة أو )ما( أما إذا اقرتنت )ما( هذه احلرفية اليت ، هلا وترفع اخلرب
املهيِ أة، وســــــنقول ملاذا تســــــمى كافة وملاذا تســــــمى ُمَهيِ أة، فإهنا َتُكف عمل )ِإن ( 
من حيث اإلعراب، فال تنصــب املبتدأ على أنه امسًا هلا، يبقى املبتدأ مبتدأً واخلرب 
( خربًا، هـذا مرفوع وهـذا مرفوع، لـذلـك يســــــــــــــموهنـا )ابلكـافـة(، َكفـ ت عمـل )ِإن  

 وأخواهتا.

َُهيِ أةويســـموهنا بــــــــــــــــــ)
ملاذا؟ ألهنا إذا دخلت على أحرف )ِإن ( وأخواهتا  ،(امل

فإن )ِإن ( هذه أو أخواهتا تتهيأ لدخوهلا قبل اخلرب، يعين: يف األصــــــــل ال جيوز أن 
تضـــــع )ِإن ( مث أتيت ابلفعل بعدها، أي مجلة فعلية ال ينفع، إال إذا وضـــــعت )ما( 

ألن )ِإن ( وأخواهتا ختتص ابألمساء، فإذا ؛ ك هيأت اجلو  هلاهذه املصـــــــــــــــدرية فإن
كاأاَنَّاا }بعدها مجلًة فعلية، قال تعاىل: أن تض         ع وضــــــــــــعت )ما( هنا تســــــــــــتطيع 

اُقونا ِإىلا اْلماْوِت واُهْم يانظُُرونا  َا( )َكَأن ( حرف من ؛ )[6]األنفال:  {ُيس         ا َكَأمن 
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الكافة فكفته عن العمل، وجاء  حروف )ِإن ( انصـــــــــــب يف أصـــــــــــله، دخلت )ما(
 بعده فعٌل )ُيَساُقوَن ِإىَل اْلَمْوِت َوُهْم يَنظُُروَن(.

ــ ـــ مجلة فعلية يف حمل رفع خرب، لكن  هذه{ ُيسااُقونا }لو أنه ال يوجد )ما( فـ
 )ما( هذه كف ت عمل )َكَأن ( واستطعنا أن نضع مجلة فعلية حقيقة بعد َكَأن .

إال )َلْيَت(؛ )َلْيَت( إذا وضــــــــــــــعت )ما( املصــــــــــــــدرية  هذا يف )ِإن ( وأخواهتا
هُتِْمل عمل لَْيَت أو تـُْعِمل: يعين تســــــــتطيع أن تُعرب ما بعدها امسًا  أنتســــــــتطيع 

منصــــواًب وخربًا مرفوًعا، أو مبتدأً وخربًا، من ابب اإلعمال أو اإلمهال، لذلك قال 
 (.فيجوز فيها األمراناملؤلف: )

َا(، )ِإن ( حرف ؛ )[171]النســـــــــاء:  {وااِحد   هللاُ ِإلاه  ِإَنَّاا }: ىقال تعال ِإمن 
توكيد ونصــب، )ما( الكافة املصــدرية ال حمل هلا من اإلعراب، )هللاُ( لفظ اجلاللة 

كون اســـم )ِإن ( منصـــوب، تمبتدأ مرفوع، الحظ: لو قلت: )إن  هللاَ إلٌه واحد( 
ا هللاُ }لكن:  ٌه( خرب مرفوع ل)هللاُ( مبتــــــدأ مرفوع، )إِ  {:ِإَن    َّا لفظ اجلاللــــــة، ُِ لــــــَ

 و)َواِحٌد( نعٌت مرفوع.

طبًعا البد أن تفرق بني )َما( املصدرية الكافة هذه، و)َما( االسم املوصول، 
االســم املوصــول يشــبه )ما(، هنالك )ما( املصــدرية هذا حرف زائد أييت كما قلنا 

ســــــــــــــم املوصــــــــــــــول مبعىن َكفاا لعمل )ِإن ( وهتيئة لدخول األفعال، وهنالك )ما( اال
 الذي وهذا اآلخر ذكرانه.
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ن اُعوا }فيا هل تُرى ما رأيك اي طالب العلم يف إعراب قوله تعاىل:  ِإَنَّاا ص         ا
ْيُد سااِحر     ؟[69]طه:  {كا

قبل هذا أنخذ مثال: )ِإن  َما يف الُغرفِة ِطْفٌل(، مثال عندي يف الكتاب يف 
هذه ليســـــــــــــــت )ما( الكافة )ِإن  َما(، وهذه  الشــــــــــــــرح، )ِإن  َما يف الُغرفِة ِطْفٌل(،

ابملناســبة ال أتيت موصــولة يعين مرتبطة مع )ِإن ( يف الكتابة إال يف رســم املصــحف 
ميكن أن ُتكتب ملتصــــقة هبا، برســــم املصــــحف، لكن بغري رســــم املصــــحف )ما( 

 املوصولة تكون لوحدها: )ِإن  َما(.

ِإن  الذي يف الغرفة طفل، فهذه )إن (  يعين: هنا: )ِإن  َما يف الُغرفِة ِطْفٌل(
انصـــبة، )َما( اســـم موصـــول يف حمل نصـــب اســـم )ِإن (، )ِإن  َما يف الُغرفِة ِطْفٌل( ، 
أي: )ِطْفٌل يف الُغرفِة(، )طفٌل( خرب، و)يف الُغرفِة( شـــــــبه مجلة جار وجمرور متعلق 

 بـ)طفل(، واضح؟ هذا الفرق.

اِحر  }ب: طيب هناك ســــــــؤال: ما رأيكم يف إعرا ْيُد س      ا ن اُعوا كا واال  ِإَنَّاا ص      ا
ُث أاتاى ي  ْ اِحُر حا ال يف الـــدنيـــا وال يف اآلخرة، هـــل  ؟[69]طـــه:  {يُ ْفِلُح الس            َّ

كها حىت تبحثوا عن إعراهبا؟ طبعاً إعراهبا ســــــــــــهل جداً لكن ســــــــــــأتركها من رأت
اِحر  }ابب الفائدة لكم،  ْيُد س      ا ن اُعوا كا ْيُد ِإَنَّا }ما إعراب:  {،ِإَنَّاا ص      ا ن اُعوا كا ا ص      ا

 {؟سااِحر  

طبعاً أان أعتذر جداً يعين أان أتكلم بطريق شـــــــــوي  -رمحه هللا -قال املؤلف
ية وما حبيت أعتذر املرة  متعبة ألين وهللا أان متعب، يعين اعتذرت املرة املاضــــــــــــــ
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كاِإِن : ) -رمحه هللا -هذه، ســــــــــــــأحاول أن أكمل الدرس، هللا املســــــــــــــتعان، قال 
ة(،  َت( جيوز املكس          ورة خُمافَّف  ا عن مــاذا يتكلم هنـــا؟ آخر كالمــه كــان عن )لَيـــْ

ِإِن املكس          ورة ، مث قــال: فيجوز فيه  ا األمران(إعمــاهلــا أو إمهــاهلــا، قــال: ) )ك  ا
ِإْن( املكسورة الـــــــــــــــُمَخف َفة من الثقيلة أصلها )ِإن ( إذا أردت أن ختففها خُمافَّفاة(، )
 [.4]الفرقان: {ا ِإالَّ ِإْفك  اْفرتاااُه واأاعااناُه عالاْيِه ق اْوم  آخاُرونا ِإْن هاذا })ِإْن(، 

هل نعملها أو  من الثقيلة ماذا نعرب بعدها؟ أو )ِإْن( هذه )ِإْن( الــــُمَخف َفة
ِإِن(هنملها؟ قال:  ، يعين: جيوز اإلعمال واإلمهال، هذا ما يريده املؤلف، بناء )كا

سم )ِإن ( )َهَذا( اسم اإلشارة يف حمل نصب ا {،ِإْن هاذاا}على اآلية اليت ذكرهتا: 
( جيوز اإلمهال فتقول مبتدأ، )كإْن املكســــــــــــــورة خُمَف َفةأم يف حمل رفع مبتدأ؟ قال 

وجيوز اإلعمال فتقول اسم )ِإْن( الــــــــــــُمَخف َفة من الثقيلة منصوب. واضح إن شاء 
 هللا.

ــــــــــــــــــــُمَخف فَ  حىت ما  ة حذفنا النون املشــــــددةَلِكن هنا مســــــألة، طبًعا )ِإْن( الـ
، إذا أردت أن تـُْعِرب )إْن( مهملة، يعين مبتدأ وخرب وجب أن نضــــع الالم ننســــى
تقول: )ِإْن القراءُة ملفيــدٌة(، تســــــــــــــتطيع أن تقول: )إْن القراءَة  –الم االبتــداء  –

ُة )ِإْن القراء ،جتعلها مهملة، تضع يف اخلرب الم ،مفيدٌة(، َلِكن إن أردت أن هتمل
 ملفيدٌة(، الم هذه الم ابتداء ال حمل هلا من اإلعراب.
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ل(: )-رمحــه هللا -قــال املؤلف ة ف اتُ ْهما فا ة يعين  فأاما لاِكنَّ خُمافَّ )َلِكن ( خُمَف فــَ
)َلِكْن(، هذه )َلِكن ( حرف اســتدراك ونصــب، إذا خففتها )َلِكْن(، هل هُتمل أم 

 تُعمل؟

َتما( إذا وضـــعت )ما( على )لَْيَت( فيجوز األمران، وعند التخفيف  قلنا )لَيـْ
)ِإن ( خففتهـــــا إىل )ِإْن( جيوز اإلمهـــــال واإلعمـــــال، )َلِكن (: اإلمهـــــال وال جيوز 

اُهْم والاِكنْ }اإلعمـــال، قـــال تعـــاىل:  ا ظالاْمن  ا ااناوا ُهُم الظ  َّاِلِمنيا   وام  ا ]الزخرف:  {ك  ا
تدراك  ونصــــــــــــــب َلِكن ه مهمل لن يؤثر على ما بعده، ( حرف اســــــــــــــِكنْ لَ ؛ )[76

فتقول: )َكاََنوا ُهُم الظ اِلِمنَي(؛ )َكَاَن( فعل ماضــــــــــــــي انقص، الواو واو اجلماعة 
فاعل، عفواً امسها، انتبهوا للخطأ الذي وقعُت فيه، )ُهُم( ضــمري منفصــل ال حمل 

َان، وانتهينــا، الح ظ: )َلِكْن( مــا أث رت، هي لــه من اإلعراب، )الظــ اِلِمنَي( خرب كــَ
 أصلها: )َلِكن (.

ابملناســـبة يوجد )َلِكْن( هذه هنالك )َلِكْن( العاطفة، و)َلِكْن( العاطفة هي 
ـــــــــــــــــــُمَخف َفة من الثقيلة من  ا أتيت لالســـــتدراك، ما الفرق بينها وبني )َلِكْن( الـ أيضـــــً

 أخوات )ِإن (؟

، يعين يف اجلملة ابختصـــــــــــار )َلِكْن( العاطفة البد أن ُتســـــــــــبق بنفي   أو هني 
يكون فيه نفي وهني، )مث( أو )كذلك( أو )أيضــــــــــاً(، األمر الثاين ال يكون قبلها 
)واو(، ابختصار إذا سبق )َلِكْن( )واو( فاعرف أن  )َلِكْن( هذه هي االستدراكية 

ـــُمَخف َفة هذه، إذا سبق )َلِكْن( االيت ختص أخو ت )ِإن ( وهي مهملة أو )َلِكْن( الـ
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ــــــــــــــــــــــُمَخف َفة، ابختصــــــــاروا إذا مل يســــــــبقها )واو( وكان قبلها نفٌي ، و فقل: هذه الـ
فــــــــــــــــــ)َلِكْن( هذه حرف عطٌف يفيد االســــتدراك، وهذا متضــــمٌن لرد الســــامع عن 

 اخلطأ يف احلكم إىل الصواب فيه.

َأْن( الــــــــــــــــــــــــــُمَخف َفة، إذا قلنا )ِإن ( وأاما أْن(، ): )-رمحه هللا  –قال املؤلف 
( اإلمهال دائًما، َلِكن )َأن ( ُْ الــــــــُمَخف َفة )إْن( هُتَمل وتُعَمل على الوجهني، )َلِكن

ـــــــــــــُمَخف َفة فتَـْعَمل، أان قلت: تُعمل وهُتمل، جيوز تقول تُعَمل  تقول أو أي )أْن( الـ
ـــــُمَخف َفة تعمل عاملة إذا َخف ْفَتها تبقى عاملة وَلِكن  جيب حذف  ،َتعَمل، )َأْن( الـ

ها، االسم يكون حمذوف، واالسم يكون ضمري الشأن وأصلها )أن ُه(، حذفته: امس
 )َأْن(، أصبحت )أْن( وبعده ضمري الشأن حمذوف.

الاِمنيا }مثـــال ذلـــك قـــال تعـــاىل:  ُد َّلِلَِّ رابِ  اْلع  ا { واآِخُر داْعوااُهْم أاِن اِلْام  ْ
َأْن( حرف ه احلمـــد هلل رُب العـــاملني(، )َأْن( هـــذه )ُ  ؛ أي: )أن[10يونس: ]

توكيد ونصــــب خمفف من الثقيلة، وامسها ضــــمري الشــــأن حمذوف، أصــــلها )أَن ه(، 
 واخلرب )احْلَْمُد هلِل َربِ  اْلَعاَلِمنَي(.

تكون فعليـــة، خرب  امسي  ة وق  دأمر آخر: أييت بعـــد )َأْن( مجلـــة قـــد تكون 
 مسية أو فعلية.ا)َأْن( الـُمَخف َفة من الثقيلة مجلة 

مسية األمر ســـــــهل، وإذا كان اخلرب مجلة فعلية فهنا فيها تفصـــــــيل: اإذا كان 
ــــــــــُمَخف َفة من الثقيلة مجلة فعلية فهنا قد  قد حنتاج إىل فاصل إذا كان خرب )أْن( الـ
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، أو  ْوَف( أو )َقْد( أو حرف نفي  حنتاج فاصــاًل، كحرف التنفيس )الســني( أو )ســَ
 )لو( هذا حرف االمتناع.

جلملة الفعلية؟ إذا كانت اجلملة الفعلية ِفْعُلَها ليس مىت حنتاج الفاصـــــل يف ا
عاى}جامًدا متصــــــــــــــرفًا، جامًدا مثل )لَْيَس(،  اِن ِإالَّ ماا س          ا  {واأاْن لاْيسا ِلإِلنس          ا

انِ }[، الحظ: 39]النجم: اِن ِإالَّ ماا }هذه  {؛واأاْن لاْيسا ِلإِلنس         ا لاْيسا ِلإِلنس         ا
عاى )لَْيَس( ، مجلة فعلية، اخلرب هذا خرب )َأْن(، وامسها ضـــمري الشـــأن حمذوف {س  ا

هذا جامد، اجلملة الفعلية الفعل هذا جامد. أليس كذلك، هذه اجلملة الفعلية 
 ال حتتاج إىل فاصل. متام؟

أن تكون متصــرفة، يعين: )يعلم(، )يلعب(، )يقول(، من ابب التصــاريف، 
امدة ال تسـتطيع أن تتصـرف فيها إىل فعل مضـارع مجلة فعلية ُتصـرف، )لَْيَس( ج

أو فعــل أمر، جــامــدة )لَْيَس( فُحملــت على أهنــا فعــٌل مــاض  على الصــــــــــــــحيح، 
فإذا كانت جامدة كذلك ال حنتاج إىل فاص         ل، كأَّنا َجلة  وأخذان هذا قدميًا.

 امسية، وإذا كانت تدل على الدعاء ال حنتاج إىل فاصل.

با اَّللَِّ }قال تعاىل:  ماذا نعين )تدل على الدعاء(؟ ةا أانَّ غاض        ا وااخْلااِمس        ا
ا ها ةا أانْ }هنـاك قراءة:  {،أانَّ }[ يف ســــــــــــــورة النور: 9]النور: {عالاي ْ  {،وااخْلااِمس           ا

ـــــــــــــ)ال( خُمَف َفة قرأها:  هاا})َغَضَب( اسم، هنالك من قرأها بـ  {أانَّ غاِضبا اَّللَِّ عالاي ْ
يُقصــــد هبا الدعاء. أليس كذلك؟  ،من ابب الدعاء عليها، هذه مجلة فعلية دعاء
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با اَّللَِّ }ال حتتاج إىل فاصـــــــــــــل، لذلك قرأها أحد القراء:  ةا أاْن غاض         ِ وااخْلااِمس         ا
هاا  {.عالاي ْ

طيب لو كانت اجلملة الفعلية بعد )أْن( الـُمَخف َفة ليس مقصوًدا هبا الدعاء 
( كما وليســـــت جامدة، فهنا جيب أن تضـــــع فاصـــــاًل، قد حنتاج إىل الفاصـــــل )َقدْ 

ا}قـــال تعـــاىل:  ن  ا ت ا ق ْ دا ْد ص            ا ْد ُ  أن)[؛ أي: 113]املـــائـــدة: {وان اْعلاما أاْن ق  ا ه قـــَ
تَـَنا َدقـْ خففناها: )أْن( ضـــــمري الشـــــأن اهلاء حمذوف، )َقْد( حرف ال حمل له  (،صـــــَ

تَـَنا( اجلملة الفعلية يف حمل رفع خرب )أْن( الـــــــــــــــــــــُمَخف َفة من  َدقـْ من اإلعراب، )صـــــــَ
 الثقيلة.

أن )َأْن( تعمل وال هُتمل دائًما، بعكس ماذا؟ بعكس )َلِكْن( على اعتبار 
 الـُمَخف َفة هُتمل وال تعمل.

َتَما(، إذا وضـعنا بعد )ليت( )ما(  ـــــــــــــــ)لَيـْ ـــــــــــــــُمَخف َفة جيوز الوجهان كـ )ِإْن( الـ
 الكاف ة، هذه عندها َكاف ة هُتمل أو تعمل. واضح؟

ت اناا} ق ْ دا ياُكوُن ِمْنُكْم }ال تعاىل: أو تقول: ق {وان اْعلاما أاْن قاْد ص  ا عاِلما أاْن س  ا
ى َيُكوُن(، الحظ حرف الســــني تنفيس، 20]املزمل: {ماْرض   ا [؛ أي: )َعِلَم أَن ه ســــَ

ه سـوف أييت ُ  سـوف أييت ما قضـى هللاُ(؛ )علمَت أن نْ أو )سـوف(؛ )علمَت أ
 ما قضى هللا( من ابب التخفيف.

الحظ مجلة فعلية خففت )َأْن( ووضــــــــعت فاصــــــــاًل مباشــــــــرة، إما )َقْد( أو 
ْوَف( أو )اَل( أو )َلْن( أو )ملَْ(، قال تعاىل:  أََفال يـََرْوَن َأْن ال يـَْرِجُع })س( أو )ســـــــَ
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مع بعضــها َلِكن  هي أصــلها:  (أاالَّ )، طبًعا يف القرآن الكرمي )َأْن ال( {،إِلَْيِهْم قـَْواًل 
 َأْن ال(.)

ُب أاْن لاْن ي اْقِدرا عالاْيِه أاحاد  }وقال تعاىل:  [، )َأْن( خُمَف َفة 5]البلد: {أاُياْس       ا
من الثقيلة، و)يـَْقِدَر( مجلة فعلية هذه )يـَْقِدَر َعَلْيِه َأَحٌد( والفاصـــــــــــــل: )َلْن(، )َلْن 

ضمري الشأن يـَْقِدَر َعَلْيِه َأَحٌد( هي يف حمل رفع خرب )َأْن( الـُمَخف َفة من الثقيلة، و 
 .أَن ه َلْن يـَْقِدَر َعَلْيِه َأَحٌد(اهلاء: ) حمذوف

[، أي: )أَن ه مَلْ يـََرُه َأَحٌد(، 7]البلد: {أاُياْساُب أاْن َلاْ ي اراُه أاحاد  }وقال تعاىل: 
 َخف ْفَنا ووضعنا )ملَْ(، الحظ: وضعنا أحد أحرف النفي.

نااُهْم مااًء واأالَِّو }كذلك )َلو(، قال تعاىل:  قاي ْ اس    ْ ت اقااُموا عالاى الطَّرِيقاِة ألا اس    ْ
قًا تَـَقاُموا(، َخف ْفَنا )أَل ِو(، عرفنا معىن 16]اجلن: {غادا [، أصـــــــــــــلها: )َوأَن ه َلِو اســـــــــــــْ

َلِو(، خُمَف َفة من الثقيلة، أصـــــــــــلها: )أَن ه َلِو(، ضـــــــــــمري الشـــــــــــأن  ُْ )أَل ِو(، هي: )َأن
ت اقااُموا عالاى }ازم ال حمل له من اإلعراب، حمذوف، )َلو( حرف شــــرط غري ج اس   ْ

قًا نااُهْم مااًء غادا قاي ْ اس   ْ مجلة شـــــرط وفعل الشـــــرط وجوابه، كل هذا يف  {:الطَّرِيقاِة ألا
َلِو(،  ُْ )َأن :حمل رفع خرب )َأْن( الـُمَخف َفة من الثقيلة، أين )َأْن( يف )أَل ِو(؟ أصلها

 أي: )أَن ه َلِو(.

ل الفعل منها وأمقال املؤلف: ) أانَّ فتاعمُل وياِقل ذكُر امسها، ويُفص           ا ا كا
 (.ب "َل" أو "قد"
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( يعين وياِقل ذكُر امسها)َكَأن ( إذا خففتها يعين: )َكَأْن( فتعمل )َكَأن (، )
قد يُذكر، وحُيذف على األغلب، ويكون ضــمري الشــأن، وجيب أن تفصــل الفعل 

ــــــــــــــــــــــــــــ)ملَْ( و)قــَْد(، قــال تعــاىل:  –ل اجلملــة الفعليــة كمــا ذكران قبــل قليــ –منهــا  بـ
ْ ت اْغنا اِبألاْمسِ }  [.24]يونس: {فاجاعاْلنااهاا حاِصيًدا كاأاْن َلا

قـــد طلع الفجُر(، أعرهبـــا لوحـــدك، دعنـــا  يف املث  ال عن  دي: )ك  أنْ وقـــال 
نتوقف إىل هنا، ســــــــبحانك اللهم وحبمدك نشــــــــهد أن ال إله إال أنت نســــــــتغفرك 

 محة هللا وبركاته.ونتوب إليك، والسالم عليكم ور 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصــــــــالة والســــــــالم على نبينا حممد ، وعلى آله وصــــــــحبه 
 أمجعني.

هذا الدرُس احلادي والعشــــــرون من دروس )شــــــرح  -ابرك هللا فيكم -إخويت
ال زلنا يف  ؛-رمحه هللا تعاىل-قطر الندى وبل الصــــدى( البن هشــــام األنصــــاري 

ابب )النواســـــــــخ(، وال زلنا كذلك يف الناســـــــــخ الثاين وهو )إن ( وأخواهتا؛ تكلمنا 
عن مباحث فيها أو أبواب، واليوم ُنكمل إن شـــــــــــــــاء هللا تعاىل ما تبقى من هذا 

 الدرس أو هذا الباب.

إنَّ وال ي ات اواسُط خربُهنَّ إال ظرفاً أو جمروراً حنُو }: )-رمحه هللا -قال املؤلف
يْ ناا أنكاااًل {، }يف ذاِلكا لاِعرْباةً   (.[12{]املزمل:إنَّ لادا

هذا يف: هل جيوز توســــــــــــط اخلرب بني )إن ( وأخواهتا واســــــــــــم )إن ( وأخواهتا؛ 
تعلمون أن اجلملة يف أصــلها: الناســخ، مث امسه الذي كان أصــال مبتدأً فُنســخ، مث 

 اخلرب، هكذا أصل اجلملة.

هل جيوز أن أييت اخلرب متوســــــــــــــطاً بينها وبني  : يف )إن ( وأخواهتاالس          ؤال
 امسها؟، هذا هو السؤال.

(؛ إذاً، هذا اجلواب )وال يـَتَـَوســـــــــُط خربُهن  إال( وال ي ات اواس      ُط خربُهنَّ قال: )
هنالك اســـتثناء، إذاً األمر فيه تفصـــيل، قبل أن نقول ابلتفصـــيل البد أن نعلم أن 
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أييت مجلة أو شــــــــــــبه مجلة، وهذا معلوم  إما أن أييت مفرداً أو -وهذا معلوم -اخلرب
خرب ال)إن  اجلو  لطيٌف(؛ )لطيٌف( مفرد، )إن  اجلو  مســاءه غــائمــة( هــذا ، لــديكم

يْ ناا أنكاااًل }خرب شـــــــبه مجلة، المجلة، )إن  الرجَل يف البيِت( هذا  )لدينا(  {إنَّ لادا
 ظرف مكان، وهذا ما ُيسمى بشبه اجلملة.

ال يتوســط اخلرب  ؟،( وأخواهتا واســم )إن ( وأخواهتاهل يتوســط اخلرب بني )إن  
إال إذا كان ظرفاً أو جمروراً؛ يعين إذا كان اخلرُب مفرداً فإن ه ال يتوســــــــــــــط، إذا كان 
اخلرُب مجلًة ال جيوز، أما إذا كان ظرفاً أو جمرورا فإن ه ميكُن أن يتوسط، جيوُز ذلك؛ 

ط خرب بني )إن  واخواهتا( وب ني اســـــــم )إن (، هل ميكن أن يتقد م اخلرب جيوُز توســـــــُّ
م الفاعل على الفعل. ؟على )إن ( وأخواهتا  ال يتقدم، كما أننا ال نُقدِ 

)لطيٌف(؛ )إن ( حرف  ؟لو أتينــــا هبــــذه اجلملــــة )إن  اجلو  لطيٌف( أين اخلرب
( اســـــــم )إن ( منصـــــــوب،  توكيد ونصـــــــب انســـــــخ من نواســـــــخ املبتدأ واخلرب، )اجلو 
م )لطيٌف(؟، تعالوا جنرِ ب ، )لطيٌف( خرب )إن ( منصـــــــــوب، هل تســـــــــتطيع أن تقدِ 

( هل هذا يص  لح؟ هذا ال يص  لح، )إنَّ اِلس  الما آدابُه عالية(  )إنَّ لطيف  اجلوَّ
م ا خلرب؟ )إنَّ آدابُه عالية  اِلس         الما( هل جيوز هذا؟ ال هل نس         تطيع أن نقدِ 

 .جيوز، اجلملة خاطئة لذلك ال يتقدَّم

هي )إن  عربًة  {؛إنَّ يف ذاِلكا لاِعرْباةً }لكن تقدمي اجلار واجملرور؛ قال تعاىل: 
م )إن  يف ذلك لعربة( جيوز أم ال جيوز جيوز، اجلملة صــــــــــــحيحة،  ؟لفي ذلك(، قدِ 

ا حقــه التــأخري لــه فوائــد يف اللغــة العربيــة منهــا احلصــــــــــــــر، ومنهــا طبعــًا تقــدمي مــ
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إن ( حرف توكيد ونصب، )يف ذلك( { )إنَّ يف ذاِلكا ، }االختصاص، وغري ذلك
شـــــبه اجلملة يف حمل رفع خرب )إن (، )لعربًة( الالم هذه تســـــمى الُم االبتداء، ملاذا 

، وهي الم مفتوحة، ما تســــــــــــــمى بالم االبتداء؟ ألهنا يف أصــــــــــــــلها ختتُص ابملبتدأ
للتوكيد، إذاً تســمى الم االبتداء، وتســتطيع أن تقول هي الالُم املزحَلقة،  ؟فائدهتا

هي الٌم مفتوحة يؤتى هبا  ؟ما هي هذه الالم وتســـتطيع أن تســـميها بالم التوكيد،
 ، }إنَّ يف ذاِلكا لاِعرْباًة{ الالم الم التوكيد ال حمل َلا من اِلعراب،لقصد التوكيد

 )عربًة( اسم )إنَّ( مؤخَّر منصوب. 

ااًل } قال تعاىل: يْ ناا أنكا )إن ( هذا حرف توكيد ونصـــــــــــــــب، )لدينا(  {إنَّ لادا
ظرف شبه مجلة وهو مضاف، والــــــــــــــــــ )ان( هذه مضاف إليه، )أنكااًل( اسم )إن ( 

 مؤخ ر منصوب، هذا املبحث األول.

ط اخلرب بني )إن ( وأخواهتا واســم )إن ( وأخواهتا على اجلواز أم على  هل توســُّ
حقيقـــًة قـــد يكوُن على اجلواز وقـــد يكوُن على الوجوب، يف األمثلـــة  ؟،الوجوب

ســــــــــــــتطيع أن تقول )إن  لعربًة يف ذلك(، ت{ إنَّ يف ذاِلكا لاِعرْباةً } اليت مث لها املؤلف
وتســـــتطيع أن تقول )إن أنكاالً وجحيماً لدينا(، تســـــتطيع أن تقدِ م وتســـــتطيع أن 

 توسط وتستطيع أن تؤخِ ر، فهذا على اجلواز.ت

لكن يف بعض األحيان يكون األمر على الوجوب، مىت حتتاج أو مىت يكون 
ط اخلرب بني )إن ( وبني امسها مىت يكون ذلك ؟؛األمر على الوجوب  ؟ أي توســــــــــــــُّ

 يف حال أن  املعىن ال يصح إذا أخ رت اخلرب.
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قد تكون  ؟،هذه اجلملة صــــــحيحةمثال ذلك: )إن  طالبه يف الفصــــــل( هل 
صـــــحيحة إذا كنا نتكلم عن طالب املعلم، لكن لو كانت اجلملة يف أصـــــلها )إن  

فال جيوز أن تؤخِ ر اخلرب )إن  بَه يف الفصـــــل طالبه( تتكلم عن الفصـــــل أن  فيه طال
طالبَه يف الفصــــــل(؛ فهنا كأنك تتكلم عن شــــــيء آخر، فاملعىن هنا خمتلف، )إن  

الفصـــــل( كأنين ســـــألتك أين طالب املعلم؟ إن  طالبَه يف الفصـــــل، فإذا طالبَه يف 
 جيد. كنت أريد هذا

ولكن إذا كنت أريد أن أتكلم على أن  يف الفصـــــــــل طالبَه فهنا ال ينبغي أن 
م  عنه وليس على  أقول )إن  طالبَه يف الفصــــــــــــل( ملاذا؟ الضــــــــــــمري يعوُد على متقدِ 

طالبَه يف الفصـــــــــــل( هذه اهلاء دل ت على شـــــــــــيء متأخِ ر  عليه، فعندما قلت )إن  
متقدم؛ تعود إىل متقد م، املتقدِ م حمذوف، إذاً قدِ رها بــــــــــــ )املعلم( أو بشيء آخر، 
لكن أان أريــد أن  اهلــاء هــذه تعود على الفصــــــــــــــــل فكيف أؤخِ ر الفصــــــــــــــــل على 

 الضمري؟!

ليت ذكرهتا هذه مهمة: ال جيوز أتخري الضمري عن ما يعوُد إليه، هذه اجلملة ا
اآلن متر معك كثرياً يف النحو، أســـــباب يف قضـــــية التقدمي والتأخري وأشـــــياء أخرى 
م الضــــــــــــــمري على ما يعود له؟، فأان أتكلم )طالبه(، )اهلاء( هذا  هبذا؛ كيف تقدِ 
الضــــــــمري يعود إىل الفصــــــــل فكيف أقول )إن  طالبَه يف الفصــــــــل(؟!، )الفصــــــــل( 

؛ يعوُد على ما قبله، يعوُد على ما بعدهصــارت متأخرة عن ضــمريها؟ الضــمري ال 
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إذاً )إن  يف الفصـــــل طالبَه(، لذلك أقدِ م كلمة )يف الفصـــــل( حىت يتأخر الضـــــمري 
 عنها، فصار هنا توسُّط اخلرب بني )إن ( واسم )إن ( واجباً. 

طبعاً أان أتكلم عن اخلرب إذا كان شــــــــــــــبه مجلة، قلنا إذا كان اخلرُب مفرداً أو 
ط أبداً، انتهينا من هذا األمر، نتكلم فقط عن شــــــــــبه اجلملة؛ إذا مجلة ال يتوســــــــــ

كان اخلرب شـــــــــــبه مجلة توســـــــــــطه هل هو على اجلواز؟ قد يكون جائزاً وقد يكوُن 
 واجباً توسطه وقد يكون ممنوعاً؛ أي جيُب التأخري. 

كيد ونصـــــب، تقول مثالً )إن  الســـــعادَة لفي العمل الصـــــاح(؛ )إن ( حرف تو 
منصـــــــوب، الالُم الُم االبتداء، )يف العمل الصـــــــاح( جاٌر  اســـــــم )إن ()الســـــــعادَة( 

ط اخلرب؟ أقول )إن  لفي  وجمرور ونعت؛ )الصــاح( نعت للعمل، هل جيوز أن أوســِ 
العمل الصاح السعادة(؟ ال جيوز، ملاذا؟ بسبب وجود الم االبتداء، يقولون هذا، 

ُم االبتـداء على خرب )إن ( ال بد وهـذه الُم االبتـداء عـادًة أتيت متـأخرة، دخول ال
أن تكون متـــأخرة؛ الالم املزحَلقـــة هـــذه إذا دخلـــت على خرب )إن ( فـــإهنـــا أتيت 

  مزحَلقة، فال جيوز تقدميها؛ أي ال جيوز بعد ذلك توسُّط اخلرب.

ر "ِإنَّ" يف االبتداء حنو }: )-رمحه هللا -قال املؤلف ِإًنَّ أانْ زاْلنااُه يف وُتْكس          ا
لاةِ  ( ِإًنَّ 2( وااْلِكتااِب اْلُمِبنِي )1حم )[، وبعد القسم حنُو }1{]القدر: اْلقاْدرِ لاي ْ

ْنِذرِينا  ة  ِإًنَّ ُكنَّا ُم بااراكا لاة  ُم نااُه يف لاي ْ قاالا [، والقول حنو }3-1{ ]الدخان:أانْ زاْل
ُد اَّللَِّ  ب     ْ كا [، وق     ب     ل ال     الم حن     و }30{]م     رمي:ِإين ِ ع     ا ُم ِإن     َّ ل     ا ع     ْ وااَّللَُّ ي      ا

 (.[1{]املنافقون:لاراُسولُهُ 
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مبحــث جــديــد أو ابب جــديــد وهو: مــا الفرق بني )إن ( و)أن (؟، كالمهــا 
 ؟للتوكيد وكالمها ينصب املبتدأ ويكوُن امساً له ويرفع اخلرب، طيب ما الفرُق بينهما

مىت نستخدم )إن (  ؟ومىت توضع هذه ؟الفرق بينهما يف املوضع، مىت توضع هذه
على اعتبار أن كليهما للتوكيد ومها انصـــــبتان،  (؟ىت نســـــتخدم )أن  وم ؟يف الكالم

 ؟ومىت أستخدُم هذه ؟لكن مىت أستخدم هذه

ابختصــــــار: ننظر عادًة إىل ما قبل )إن ( و)أن ( فإذا كان ما قبل )إن ( حيتاُج 
فإننا نســــــتخدُم  -وعادًة هي املصــــــدر -إىل كلمة  مفردة مصــــــدراً أو مفرداً حقيقةً 

هل تقول )ســــر ين أن ك جئت( أم )ســــرين  (،تقول مثالً )ســــر ين أن ك جئت(، )أن  
)ســــرين( أو )يســــرين(  ؟ن ك(، ملاذاإن ك جئت( وليس )أأقول لك ) (؟إن ك جئت

هذه حتتاُج إىل فاعل، والفاعل مفرد؛ الفاعل كلمة مفردة، طبعاً ال تقول مجع وال 
حىت لو رأيَت الفاعل مجلة  مثىن؛ مفردة أي ليســـــــــــــــت مجلة، الفاعل ليس مجلة،

 فإننا نقدِ ره مبصدر.

ما الذي  ؟يعين مثاًل: )أغضـــــــبين أن تذهب من هنا(؛ ما الفاعل يف غضـــــــيب
ذهابك، )أن تذهب( هذه مصــــــدر مؤو ل؛ بني قوســــــني: مفرد  ؟جعلين أغضــــــب

 )ذهابك( ألن الفاعل هكذا.

فعول به؛ كذلك )ســــــر ين أن ك عندي( أو )أن ك تصــــــلي(؛ )ســــــر ين( فعٌل وم
ول به مقد م، وال شـــــك أنه ســـــيأيت الياء هذه ضـــــمري متصـــــل يف حمل نصـــــب مفع

كأهنا   ،الفاعل )أنك مواظٌب(، كلها ُتســــــــــَبك كأهنا مصــــــــــدر ؟مقد م، أين الفاعل
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مفردة، فهنا تقول )أن ك مواظب(؛ أي إذا كان ما قبل )إن ( أو )أن ( حيتاُج إىل 
 احتجنا إىل مجلة فإننا نضُع )إن (. مفرد فإننا نضُع )أن (، بينما إذا

ابختصـــــــار أو بطريقة  أســـــــهل: إذا اســـــــتطعَت تقدير اجلملة اخلربية اليت فيها 
إذا كنُت أقدِ ر هذه جبملة أو إذا  (،)إن ( مع امسها وخربها ســــــــــــــواًء )إن ( أو )أن  
حتل حمل اســــــم  ،حتل حمل اســــــم جمرور ،كنُت أقدِ رها كمفرد؛ يعين حتل حمل فاعل

فعول، كل هذه حتتاج إىل كلمات مفردة ابلتقدير أو ابحلقيقة، فهنا أســـــــــــــتخدُم م
 )أن ( بفتح اهلمزة. 

ذا كــان التقــديُر على أهنــا مجلــة فــإنين أســــــــــــــتخــدُم )إن (، لــذلــك ذكر إ أمــا
ر "ِإنَّ" يف االبتداء حنو }األمثلة اليت ذكرها قال: ) -رمحه هللا -املؤلف ِإًنَّ وُتْكسا
اُه  ْدرِ أانْ زاْلن  ا ِة اْلق  ا ل  ا ر مفرداً  ؟،ملــاذا ،عنــد االبتــداء{( يف لاي ْ هي كلهــا مجلــة، ال أقــدِ 

نااهُ }هنا، لذلك ابالبتداء  نااُه يف }ال أحتاُج إىل تقديرها هذه {؛ ِإًنَّ أانْ زاْل ِإًنَّ أانْ زاْل
لاِة اْلقاْدرِ  تشـــبه  ،مصـــدر مثالً  ؟هل تســـتطيع أن تقدِ رها على أهنا كلمة مفردة {لاي ْ
كلمة تســـــــتعيض عنها بكلمة؟ ال، لذلك نســـــــتخدم )إن (، هذه احلالة   ،املصـــــــدر
 األوىل.

بعد ألن {( ( ِإًنَّ أانْ زاْلنااه2( وااْلِكتااِب اْلُمِبنِي )1حم )وبعد القس       م حنُو }
 ؟جواب القســــــــم ماذا يكون {؛ِإًنَّ أانْ زاْلنااه؟ }جواب القســــــــم ماذا يكونالقس      م 

 قال: ،نســـتخدم )إن ( ابلكســـر ألننا حنتاج إىل مجلة؛ الِحظ يكوُن مجلة، وابلتايل
لاة  ُمبااراكاة  ِإًنَّ ُكنَّا ُمْنِذرِينا }  {.ِإًنَّ أانْ زاْلنااُه يف لاي ْ
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ُد اَّللَِّ والقول حنو })  )قــال( فعــل مــاض  مبين على الفتح،  {(؛ق  االا ِإين ِ عاب  ْ
مجلة مقيل القول  {ُد اَّللَِّ ِإين ِ عابْ عليه الس     الم } فاعلها )هو(؛ َمن هو؟ عيســـــــى

، هذه مجلة وال كلمة مفردة؟ مجلة، هل تقدِ رها كلمة مفردة؟ يف حمل نص  ب هذه
 ال هذه مجلة، إذاً أستخدُم )إن ( ابلكسر، هذه احلالة الثالثة.

ولُهُ )وقبل الالم حنو } اِلالة الرابعة: ُ ي اْعلاُم ِإنَّكا لاراس    ُ ( قبل الالم) {(؛وااَّللَّ
ولُهُ }أي: قبل الم االبتداء  ولُهُ }ولكن هنا مســـــــألة: أن قبل  {،لاراس     ُ  {ِإنَّكا لاراس     ُ

يوجد )يعلم( وهذه من أفعال القلوب؛ أخوات )ظننُت( حتتاج إىل مفعولني، إذاً 
ر كــذلــك مجلــة وليس مفردة، وابلتــايل أين املفعولني؟  وُلهُ }هنــا أقــدِ  نَّكا لاراس          ُ  {ِإ

)يعلُم( فعل مضــــــــارع مرفوع، وهو من أخوات )ظن (،  ،ســــــــد ت مســــــــد  املفعولني
ِإنَّكا }أفعال القلوب، وتكلمنا عنها يف كتب ماضـــــــــية، هذه حتتاج إىل مفعولني؛ 

ولُهُ  هذه اجلملة اخلربية ســـــــــد ت مســـــــــد  املفعولني، هذه )يعلُم( إذا جاءت  {لاراس      ُ
 ا املؤلف.بعدها الُم االبتداء فإنك تقد ُر )إن (، هذه أربع حاالت ذكره

ومهم أن أذكر هذا: )أنَت تعلُم أن ك جيد( ملاذا  ،يف آخر حالة ذكرهتا اآلن
قلـــت )أنـــ َك(؟ لعـــدم وجود الالم؛ لو قلـــت )أنـــَت تعلم إنـــ ك جليـــد( الالم هـــذه 
جتعلين أكســـــــــر )إن (، بعد أفعال القلوب اجلملة اخلربية إذا كان فيها الُم االبتداء 

مل توجد الم االبتداء  ،أكســــــــــــــر )إن (؛ إذا ُفقدت الالم واليت تقع على اخلرب فهنا
ــــا أفتح )إن ( على أهنــــا )أن (؛ قــــال تعــــاىل:  انُونا }فهن ْت   ا ُتْم َتا عاِلما اَّللَُّ أانَُّكْم ُكن ْ

 [.187البقرة:] {أانْ ُفساُكمْ 
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 )أن (واحــد يقول: طيــب أان اآلن رأيــت )علم( يف آيــة اثنيــة لكن وجــدت 
الم االبتداء يف مجلة أفعال قلنا: لعدم وجود الم االبتداء، فإذا ُوجدت  !؛مفتوحة
يف اجلملــة اخلربيــة اليت تتبُع أفعــال القلوب، وهــذه اجلملــة اخلربيــة إعراهبــا  ،القلوب

ســد ت مســد  مفعويل )علم(؛ انتِبه: اليت حتتاج )ظن ( وأخواهتا، فإذا وجدت الالم 
الم فإنك تفتح )إن ( أي )أن (، تفتح اهلمزة فإنك تكســــــــــــــر )إن (، وإن مل جتد ال

 وتكسر اهلمزة. 

( وااْلِكتااِب 1حم )} قال: بعد القسم تكسر)إن (، وذكر ،كذلك يف القسم
ة  2اْلُمِبنِي ) بااراكا لاة  ُم نااُه يف لاي ْ لكن هنــا: إذا ذكر فعــُل القســــــــــــــم ومل  {،( ِإًنَّ أانْ زاْل

أكســــــــــــــر وجيوُز يل أن أفتح؛ قـــال تعـــاىل:  توجـــد الم االبتـــداء فهنـــا جيوُز يل أن
ُْم لاِمْنُكمْ } [؛ وهي فعل قســــــــــــــم؛ أي ذكرت الفعل 56التوبة:{]واُياِْلُفونا اِبَّللَِّ ِإَّنَّ

 )حيلفون(، هذا معىن فعل القسم.

عند القســــم قد يُذكر القســــم من غري فعله تقول )وهللا(؛ هذا قســــٌم من غري 
إذا ُوجد القســـــم  ؟،جيد (،حلُف وهللافعل القســـــم، وقد يُذكر القســـــم مع فعله )أ

من غري فعله فإين أكســــــر )إن (، طيب إذا ُوجد فعُل القســــــم هنا ننظر يف اجلملة 
اخلربية فإذا ُوجدت الالم فإين أكســــــــــــــر، وإن مل توجد الالم جاز الوجهان؛ تقول 
)أحلُف ابهلل إن ك لصـــادٌق(، وتقول )أحلُف ابهلل إنك صـــادٌق(، وتقول )أحلُف 

 أنك صادٌق(، عند حذف الالم جيوُز الوجهان. ابهلل
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وجيوُز دخوُل الالم على ما َتخَّر من خرب "إنَّ" : )-رمحه هللا -قال املؤلف
 (.املكسورِة، أو امسها، أو ما توسَّط من معمول اخلرب

ســــــــــــــبحـــان هللا، تعرفون  ،وهللا عنـــدان يف األردن املعمول يعين كعـــك العيـــد
اخلرب كلمة قد حيتاج إىل معمول؛ إذا كان اخلرب مثالً اســـــــــــم فاعل  ؟،معمول اخلرب

فإنه حيتاُج إىل فاعل، وقد حيتاج إىل مفعول به، ما بعد اســــــــــم الفاعل هذا يكون 
 معموالً للفاعل، والفاعل هنا نقول عنه خرب، فهذا يسمى معمول اخلرب. 

ْت وَل يظهر قـــال: ) ل  ا (، املعىنأو الفص            ل، وجي  ُب مع املخفف  ة إن ُأمهِْ
مبحث جديد )الُم االبتداء(؛ ذكران ما هي الم االبتداء؛ هي الالم املفتوحة اليت 
يؤتى هبا لقصـــــــــــــد التوكيد، ومُسيت بالم االبتداء لكثرة دخوهلا على املبتدأ، وليس 

، هذه الالم َت  بعد )إنَّ( دائماً، فلرمبا تُزحلق اىل اخلرب، وتســـــــمى الالم املزحَلقة
 الت:املكسورة يف حا

وهللا أان عندي الكتاب فيه ترتيب جيد حقيقة أفضـــــــــــــــل من  ،احلالة األوىل
كالمي اآلن؛ لو نقرأ بتمعن: دخول هــــذه الالم قــــد يكون دخواًل جــــائزًا وقــــد 

 يكون دخوالً واجباً. 

 الدخول اجلائز: دخول الالم بعد )إن ( املكسورة، وهلا أربعُة أحوال:

( بعد أن تكون متأخرة؛ أي يف مكاهنا بعد : تدخل الالم على خرب )إن  أوالً 
اســــــــــم )إن (؛ )إن  الكذَب ملمقوٌت(، )إن  الصــــــــــدَق لنجاة(؛ الِحظ اخلرب مؤخ ر، 
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هذا طبيعته، فهنا جيوز أن تقول )إن  الصـــــدَق جناة( وجيوز أن تقول )إن  الصـــــدَق 
 لنجاة(، من ابب اجلواز دخول الالم. 

إذا كانت متأخرة عن  م على اس     م )إنَّ(:حالة اثنية جيوُز فيها دخول الال
)لعربة( اســـــــــــم )إن ( مؤخ ر، جيوز دخول  {؛إنَّ يف ذاِلكا لاِعرْباةً }اخلرب؛ قال تعاىل: 

الالم؛ تســـــــــــتطيع أن تقول )إن  يف ذلك عربة( وتســـــــــــتطيع أن تقول )إن  يف ذلك 
 لعربة(، لكن استخدام الالم للتأكيد.

: جواز دخول الم االبتداء على الُم االبتداءاِلالة الثالثة يف جواز دخول 
معمول خرب )إن ( إذا كان متوســـــــــــــطاً بني اســـــــــــــم )إن ( واخلرب، معمول خرب )إن ( 

إذا كان متوســـطاً بني اســـم )إن ( واخلرب؛ مثال: )إن  الشـــدائَد صـــانعٌة وليس اخلرب 
)صـــانعٌة( أبطااًل(؛ )إن ( حرف توكيد ونصـــب، )الشـــدائد( اســـم )إن ( منصـــوب، 

ما إعراهبا؟ هذه معمول اخلرب، أصـــُل اجلملة: )إن  الشـــدائَد أبطاٌل صـــانعًة(، هذه 
 أصلها، قد منا املعمول.

إذاً )صانعًة( هذه معموٌل لــــــــ )أبطال(؛ قدِ مها تصبح هي اخلرب )إن  الشدائَد 
صـــانعٌة أبطااًل(؛ )صـــانعٌة( خرب، )أبطااًل( معمول )صـــانعة( مفعول به منصـــوب، 
)صــــــــانعة( اســــــــم فاعل، خرب وهو اســــــــم فاعل، حيتاج إىل فاعل، )صــــــــانعة( هي 

 الفاعل، )أبطااًل( مفعول به.

م )أبطااًل( على )صــــــــانعة م املعمول على اخلرب )إن  الشــــــــدائد  (،طيب قدِ  قدِ 
ألبطاالً صـــــــانعة(؛ )إن ( حرف توكيد ونصـــــــب، )الشـــــــدائد( اســـــــم )إن (، مث جاء 
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)أبطااًل(، هنا جاز أن أضــــع الالم )ألبطاالً صــــانعٌة(؛  املعمول متوســــطاً بني اخلرب
طبعاً هذا اســـم فاعل معموله متقدِ م عليه، فإذا كان  ؟أين معموله ،)صـــانعٌة( خرب

املعمول متقدماً أو كان متوســــــــــــطاً بني االســــــــــــم واخلرب فإنين جيوُز أن أضــــــــــــع الم 
 االبتداء من ابب اجلواز، هذه احلالة الثالثة.

: جواُز وضــع الم االبتداء يف ضــمري الفصــل املذكور بني املبتدأ اِلالة الرابعة
هو الضمرُي الذي يُذكر بني املبتدأ واخلرب ال حمل له  ؟واخلرب، ما هو ضمري الفصل

ُوا اْلعازِيُز الرَِّحيمُ }قال تعاىل: ، من اإلعراب [؛ )إن ( 9الشــــــــــــــعراء:{]واِإنَّ رابَّكا َلا
( وهو مضـــــاف، والكاف مضـــــاف إليه، حرف توكيد ونصـــــب، )رب ك( اســـــم )إن  

 )هلو( الالم للتوكيد، )هو( ضمرُي الفصل، )العزيُز( خرب، و )الرحيم( خرب اثين.

وهو يكون  (هذه احلاالت األربعة جيوز فيها دخول الالم: يف خرب )إن   نإذ
 متأخراً، يف اسم )إن ( إذا كان متأخراً، يف معمول اخلرب إذا كان متوسطاً بني االسم
واخلرب، ويف ضمري الفصل بني املبتدأ واخلرب جيوز وضع الُم االبتداء، ملاذا أضع الم 

 االبتداء من ابب اجلواز؟ للتأكيد.

: وجوب وضع الم االبتداء؛ أن آيت بالم االبتداء، وهنا مسألة حالة  اثنية
مهمة: مىت جيب أن أضع الم االبتداء؟، عندما أخفف )إن ( أصبحت )إْن(؛ 

ْن( إذا خففتها قد ُتشِكل ألهنا تشبه )إن( النافية، هنالك )إن( انفية، فهنا هذه )إ
يقولون: جيُب أن تضع الم االبتداء إذا ُوجدت )إن( املخففة حىت ال يُظن أن 
هذه انفية، طبعًا إذا ُوجدت )إن( املخففة ُأمهلت؛ أي ال تعود انسخة، يعود 
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؛ األصل )إن( أتيت للتوكيد؛ أي مبتدأ وخرب بعدها، مث جئنا ابلكالم من بعده
 إلثبات الشيء، و)إن( النافية لنفي الشيء. 

ال يظهر لك أهنا  -لو جاءت كلمة أو مجلة بعد )إن( واألمر مشتِبه عليك
فهنا جيب أن تضع الم االبتداء هذه حىت تقول أن هذه )إن(  -للنفي أو لإلثبات

إذا اشتبه األمُر بني  ؟مىت ،ةالتوكيدية وليست النافية، فأضع الم االبتداء عالم
 )إن( النافية وبني )إن( املخففة من )إن (.

والكلمة بعد )إْن( هذه كذلك غري مفهومة أو غري واضحة أو ظاهرة املقَصد؛ 
قد تكون حمتِملة، انفية أو غري انفية، لكن إذا كانت اجلملة واضحة وواضح أنين 

يد، فهنا ال داعي ألن أضع الالم، أريد التأكيد، ما عندي التباس يف أهنا للتأك
مىت أضع الالم؟ أضع الالم عند االلتباس خشية االلتباس بني النفي واإلثبات ألن 
)إن ( أتيت لإلثبات، و)إْن( أتيت للنفي، )إن ( خففتها وصارت )إْن(، ما الفرق 

 بينها وبني )إْن( النافية؟

 أخرى ال أبس، لكن إذا استطعت أن أجد الفرق مباشرة بقرينة  أو بطريقة  
إذا بقي األمُر مشكالً فهنا أضُع الُم االبتداء حىت أقول أن هذه هي )إْن( املخففة 
من الثقيلة )إن (، وهذه الالم تسمى الُم الفارقة، الالُم الفارقة هي الالم اليت توضع 

 -ثقيلةبعد )إْن( املخففة يف اجلملة اخلربية بعد اخلرب للفرق بني )إْن( املخففة عن ال
وبني )إْن( النافية، الالم هذه للتأكيد، ُتسمى الم الفارقة؛ الٌم  -املخففة عن )إن (

 أتكيديٌة تفرق بني النفي واإلثبات. 
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تقول مثاًل: )إْن خالٌد مسافٌر( ماذا تقصد؟ هل هو مسافر أم ال؟ ممكن 
املعىن أقول لك: أان أريد أن أؤكد أنه مسافر، تقول يل: ولكن أان حيتمل عندي 

أنه غري مسافر، هذه )إْن خالٌد مسافٌر( يعين: ليس خالٌد مسافراً، هكذا أان 
أفهمها، أقول لك: ال أان أريد التأكيد أنه مسافر، قل يل: ضع الم التأكيد الفارقة 
)إن خالٌد ملسافٌر(؛ ألن يف هذه احلالة ال يوجد قرينة جتعلين أقول أن هذه جاءت 

بني النفي واإلثبات، اي أخي ابرك هللا فيك ضع الم لإلثبات، فمحتِمل األمر 
 الفارقة هللا يهديك، ضع الم الفارق حىت أفهم. 

لكن إن كانت القرينة موجودة على أنين أريد اإلثبات فهنا خالص أان ما 
أحتاج إىل قرينة أخرى وهي الم الفارقة، لو قلت مثالً )إن خالداً مسافٌر( أستطيع 

أُعمل بـ )إْن( عند التخفيف )إْن خالداً مسافٌر(؛ )إْن( النافية أن ُأمهل وأستطيع أن 
ال تنصب وابلتايل ما عندي لبس، فهنا هل أحتاج إىل الم الفارقة؟ ال أحتاج )إْن 

 خالداً مسافٌر(.

فال تقل يل: وهللا أان ما أدري قصدك النفي أم اإلثبات، أقول لك: ال اي 
ل  على أن هذه )إْن( املخففة، واضح؟  أخي ابرك هللا فيك أان نصبت االسم، د

 ابللفظ دل.

ولرمبا أتيت قرينة؛ أقول مثاًل )إن االستقامُة سعادُة الدارين( هل ميكن أن 
تكون هذه للنفي؟، ما عندي قرينة، ما عندي لفظ مرفوع أو منصوب يدل على 
ادة )إْن( املخففة هذه، لكن قرينة الكالم ال ميكن أن تكون االستقامة لغري سع
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الدارين، ال ميكن أن أييت هذا الكالم للنفي، بل االستقامة سعادة الدارين، لذلك 
 ال بد أن تكون )إْن( هذه للتأكيد وليست للنفي.

مىت جيُب وضع الم الفارقة؟ عند اللبس؛ أنين اخشى أن تُفهم )إْن( على أهنا 
فهنا أضع الم )إْن( النافية؛ فهنا إذا كان هنالك لبس إما ابللفظ أو أبي شيء 

الفارقة اليت أتيت للتأكيد، إن مل يكن هنالك لبٌس ابللفظ أو ابلقرينة فال داعي 
 لالم الفارقة.

دعوان نتوقف عند هذا القدر، سبحانك اللهم وحبمدك، نشهد أن ال إله إال 
 أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه 
 أمجعني.

فهذا اجمللُس الثاين والعشـــــــــرون من جمالس )شـــــــــرح  -ابرك هللا فيكم -إخويت
وال زلنا يف  ؛-رمحه هللا تعاىل-قطر الندى وبل الصـــدى( البن هشـــام األنصـــاري 

 ب املبتدأ ويكوُن امساً هلا وترفع اخلرب.يف النواسخ اليت تنصابب النواسخ، وال زلنا 

تكلمنــا عن )إن ( وأخواهتــا، اليوم نتحــدث عن ابب )ال( النــافيــة للجنس، 
وإن بقي معنا وقت إن شــــاء هللا تعاىل نتحدث عن الناســــخ الثالث الذي ينســـخ 

 املبتدأ واخلرب وهو )ظن ( وأخواهتا.

أي مثُل )إن ( ومثُل "ِإنَّ" "ال"(  ابُب "ال" النافية للجنس:قال رمحه هللا: )
، )ومثُل "ِإنَّ" "ال" النافيُة للجنس، لكْن يف نســــــــــــــخ املبتدأ على أنه اســــــــــــــٌم هلا
( أي املبتدأ يكون نكرة، واخلرب يكوُن نكرة، عمُلها خاصٌّ ابلناكَّراِت املتصلِة ُبا

 متصالن هبا، ال يوجد فاصل.

" و "ال عش     رينا )  درمهاً عندي"، وإن كان حنُو "ال ص     احبا علم   قوت 
 ،" ُه ُبِنا على الفتح يف حنو "ال رجلا" و "ال رجالا ها ب ْ امُسها غريا مض  اف وال ش  ِ
وعليه أو على الكس  ر يف حنو "ال مس  لماِت"، وعلى الياء يف حنو "ال رجلانْيِ" 

 (.و "ال مسلِمنْيا"
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)ال( النــــافيــــة للجنس هي اليت تنفي اخلرب عن اجلنس كلــــه على ســــــــــــــبيــــل 
 ستغراق والشمول، ما الفرق بينها وبني )ال( اليت تعمل عمل )ليس(؟اال

)ال( اليت تعمــل عمــل )ليس( من حيــث اإلعراب طبعــًا ترفع املبتــدأ ويكون 
امســًا هلــا وتنصــــــــــــــــب اخلرب، تعمــل عمــل )ليس(، لكن مــا الفرق بني )ال( النــافيــة 

خدم هذه للجنس وبني )ال( اليت تعمل عمل )ليس( من حيث املعىن؟، مىت ُتســـت
 ومىت ُتستخدم هذه؟

)ال( النافية للجنس تنفي اخلرب عن اجلنس كله على ســــــــــــــبيل االســــــــــــــتغراق 
والشـــــــــمول؛ تقول )ال طالَب حاضـــــــــٌر( ال يوجد أي طالب حاضـــــــــر أو موجود، 
وابلتايل ال جيوز أن تســـــتثين بعدها أو أن تســـــتدرك وتقول )ال طالَب حاضـــــٌر بل 

؟ ألن )ال( النافية تنفي جنس الشــــيء على طالبان(؛ ال جيوز، فهذا تناقض، ملاذا
 سبيل االستغراق والشمول.

لكن )ال( اليت تعمــل عمــل )ليس( حمتِملــة؛ تقول )ال طــالــٌب حــاضــــــــــــــراً(، 
تســـتطيع أن تريد هبذا الكالم أنه ال يوجد أي طالب  حاضـــر، وتســـتطيع أن تريد 

عة فتقول بذلك أنه ال يوجد أي طالب  واحد حاضر بل يوجد طالبان وثالثة وأرب
ـــــ  ــــ )ال( النافية ال جيوز أن تستدرك أو تستثين بـ ـــــ )ال طالٌب حاضراً بل طالبان(، فـ

 )بل(، ال جيوز ذلك.

يف )ال( اليت تعمـــل عمـــل )ليس( جيوز ذلـــك ألهنـــا حمتِملـــة، وهـــذا إذا كـــان 
االســــــــــــــُم مفرداً؛ )طــالــَب( مفرد، أمــا إذا كــان االســــــــــــــُم مثىن أو مجعــًا فــإنــه جيوُز 
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)ال( النافية للجنس؛ أن يكون مقصـــــــــود النفي للجنس كله أو نفي االحتمال يف 
 الشيء بذاته.

تقول مثالً )ال طالبنْي حاضران بل أربعة( جيوز ذلك، )ال مدرسني حاضرون 
جيوز  -ن مثىن أو مجعاً ايعين ك -بل مخسة( من ابب أنه إذا مل يكن االسُم مفرداً 
صـــــــــــل يف )ال( النافية للجنس أهنا هنا االحتمال يف )ال( النافية للجنس، لكن األ

 تنفي جنس الشيء على سبيل االستغراق والشمول، وهذا إذا كان االسُم مفرداً.

)ال( النافية اليت تعمل عمل )ليس( حمتِملة نفي اجلنس كله أو تنفي العدد 
تنصــــــــــــــب  ؟الذي ذُكر مثاًل، هذا إذا كان مفرداً، ماذا تعمل )ال( النافية للجنس

 امساً هلا وترفع اخلرب، ويكون ذلك بشروط: املبتدأ ويكونُ 

: أن يكون اســــــــــــــم )ال( النــافيــة للجنس وخرب )ال( النــافيــة الش          رط األول
ألهنا ال تعمُل يف املعرفة، البد أن يكون االســــــــم واخلرب نكرتني،  ؛للجنس نكرتني

فإذا دخلت )ال( النافية للجنس على املعرفة بُطل عملها؛ أي ال تقول "هذا اسم 
واخلرب "، النـافيـة للجنس" بـل تقول "مبتـدأ مرفوع"، هـذا معىن "بطـُل عملهـا)ال( 

مرفوع على األصـــــــــــــــل كأن )ال( غري موجودة؛ ال تعمل من حيث اإلعراب لكن 
تعمل يف املعىن؛ )ال حممٌد موجوٌد( هذا األمر األول، هذا إذا كانت معرفة؛ أوالً 

 خالٌد يف املســــــــــــــجد وال يبُطل عملها، الشــــــــــــــيء الثاين: جيب تكرارها؛ تقول )ال
هشـــــــاٌم(؛ )خالٌد( معرفة، الِحظ بُطل عملها فما عادت تنصـــــــب املبتدأ على أنه 
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اسٌم هلا، وكذلك كررانها )وال هشاٌم(، إذاً الشرط األول: أن يكون امسها وخربها 
 نكرتني.

: أن يكون االســــُم مقد ماً على اخلرب واخلرُب مؤخراً، فإن صــــار الش   رط الثاين
ن قدمنا اخلرب على االسم هنا بُطل عملها ووجب التكرار تقول )ال يف العكُس أب

 املعهد طالٌب وال مدرسون( الِحظ كرران وأبطلنا عملها.

زاُفونا } قال تعاىل: هاا يُ ن ْ [؛ )ال( 47الصــــــــــافات:{]الا ِفيهاا غاْول  واالا ُهْم عان ْ
أو متعلق ابخلرب  النــافيــة للجنس، )فيهــا( اخلرب هــذا مقــد م وهي يف حمــل رفع اخلرب

 احملذوف )موجود(، )غوٌل( مبتدأ مؤخر، هذا األمر األول: بُطل عمل )ال(.

زاُفونا }: كرران األمر الث  اين ا يُ ن ْ ه  ا )الواو( عـــاطفـــة، )ال( هـــذه  {؛واالا ُهْم عان ْ
دة للنفي، )هم( مبتدأ، )عنها( متعلقة ابلفعل الذي بعدها، و )يُنزفون( فعل  مؤكِ 
مضارع مبين لغري املعلوم، فبالتايل حيتاج إىل انئب فاعل، وهو مرفوع بثبوت النون 
ألنه من األفعال اخلمسة، و)الواو( هذه انئب الفاعل، واجلملة )عنها يُنزفون( يف 

 ل رفع خرب )هم(.حم

الِحظ؛ عنــدمــا قــد منــا اخلرب أبطلنــا عمــل )ال( وكررانهــا، عنــدمــا كــان املبتــدأُ 
معرفـــة أو اخلرب معرفـــة نُبطـــل عمـــل )ال( ونكرر، إذًا البـــد إلعمـــال )ال( النـــافيـــة 
 للجنس على أهنا تنصُب املبتدأ ويكون امساً هلا وتنصب اخلرب البد من شرطني:

 ها وخربها نكرتني.أن يكون امس الشرط األول:
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 : أن يكون االسُم مقد ماً واخلرب مؤخراً، هذا األمر األول.الشرط الثاين

: اســــــــــــــم )ال( النــافيــة للجنس قــد يكوُن مفرداً وقــد يكوُن ليس األمر الثاين
مبفرد، كلمــة )مفرد( هــذه تتكرر يف النحو، يف بعض األحيــان نريــُد ابملفرد الــذي 

ـــــــــــــــــــــــــــــ يقابل املثىن واجلمع )حممد ط الب( )حممدان طالبان( )حممدون طالب(؛ فـ
 )حممد( مفرد وتلك مثىن وجمموعة.

يف بعض األحيـان نريـُد ابملفرد أي كلمـة واحـدة وليس مركبـة؛ وهـذا أخـذانه 
يف تعريف الكالم؛ لفٌظ مركــب أي ليس مفرداً، أي يتكون من أكثر من كلمــة، 

 يه ابملضاف.يف بعض األحيان نريُد ابملفرد ما يقابل املضاف والشب

قد يكون هذا االسُم مفرداً، وقد يكوُن هذا االسُم مضافاً ومضافاً إليه، وقد 
يكون شـــــــبيهاً ابملضـــــــاف؛ يعين يتكون من كلمتني؛ الكلمة الثانية متعلقة ابألوىل 
أو األوىل متعلقة ابلثانية؛ قد تكون األوىل اســـــــم فاعل فالثانية تكوُن فاعالً هلا أو 

ن مثالً جار وجمرور متعلقة هبا، أو متييزاً أو أي شيء، املهم أن مفعوالً به، أو تكو 
 تكون كلمتان األوىل متعلقة ابلثانية.

هذا معىن كلمة )شـــــــــبيه ابملضـــــــــاف(، يعين ليس مضـــــــــاف ومضـــــــــاف إليه؛ 
املضــــاف يُعرب على حســــب موقعه يف اجلملة، واملضــــاف إليه يكون جمروراً، هذا 

 ليست مفردة. ،تنياملضاف واملضاف إليه؛ تتكون من كلم

الشـــــــبيه ابملضـــــــاف ليس مضـــــــاف ومضـــــــاف إليه إمنا يشـــــــبهه من حيث تعلق    
الكلمــة األوىل ابلثــانيــة ألن يف املضــــــــــــــــاف إليــه يوجــد ارتبــاط بني الكلمــة األوىل 
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والكلمـــة الثـــانيـــة، وال يتم معىن األوىل إال ابلثـــانيـــة، وهكـــذا، كـــذلـــك الشــــــــــــــبيـــُه 
للجنس مفرداً كيف يُعرب؟ وإذا كان  ابملضـــــــــــــــاف، فإذا كان اســــــــــــــُم )ال( النافية

مضـــــافاً كيف يُعرب؟ وإذا كان شـــــبيهاً ابملضـــــاف كيف يُعرب؟، ألن هذا خيتلف 
 عن هذا.

املبتدأ مقد م و ،فيقولون: إذا اســتوفينا هذه الشــروط )املبتدأ نكرة واخلرب نكرة
)ال(، على اخلرب( نريد أن نُعمل )ال( النافية للجنس أبن يتحول املبتدأ إىل اســـــــــم 

 لكن كيف نُعرب اسم )ال( هذا؟

إذا كــان مفرداً، وابملنــاســــــــــــــبــة كلمــة )مفرد( هنــا مثــل )خــالــد( و)حممــدان( 
كلمة واحدة، كلهم مفرد ألننا نريد فقط ما يقابل (، و)طالب( و)مدرســــــــــــــون

 املضاف واملضاف إليه والشبيه ابملضاف، هذا كيف نُعربه؟

كلمة مفردة يعين ليست مجع وال   نعرب هذا االسم مبنياا على الفتح إذا كان
مثىن، إذا كانت مثىن أو مجع تُبىن على الياء، إذا كانت مجع مؤنث ســـــــــــــــامل يُبىن 
على الكسـر، وهكذا؛ يعين إذا كان االسـم املفرد كلمة مفردة حقيقة ليسـت مثىن 
وال مجع أو مجع تكســري يُبىن على الفتح، هذا االســم إذا كان مثىن أو مجع مذكر  

 ىن على الياء؛ يُبىن وال يُنصب.سامل يُب

تقول مثالً )ال طالَب حاضــــٌر(؛ لو قلنا )طالَب( هذه منصــــوبة ال نقول )ال 
طالَب( نقول )ال طالبـاً( منصــــــــــــــوبة، لكن نقول )ال طالَب( مبنيـة؛ )ال طالَب 
حاضـــــــٌر(، )ال طالَب حاضـــــــرون( مبين على الفتح، )ال طالبنْي حاضـــــــران(، )ال 
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نْي( و)مدرســــــــني( مبنية على الياء، )ال مســــــــلماِت مدرســــــــني حاضــــــــرون(؛ )طالب
حاضراٌت( مبنية على الكسر، هذا الفرق بني املنصوب واملبين، والِحظ أننا بنيناه 

 على ما كان يُنصب به، هذا يف حال كانت الكلمة مفردة.

كذلك مثل االســـم   -أي من مضـــاف ومضـــاف إليه -أما إذا كانت مضـــافة
 علم  ممقوٌت(؛ )ال( النافية للجنس، )طالَب( اســـــــــــــم املفرد؛ تقول مثالً )ال طالبَ 

( مضــــــــــــــــاف إليــه،  )ال( النــافيــة للجنس مبينٌّ على الفتح، وهو مضــــــــــــــــاف، )علم 
 )ممقوٌت( خرب مرفوع.

: أن يكون شــــبيهاً ابملضــــاف؛ أي يتكون من كلمتني األوىل القس   م الثالث
 تتعلق ابلثانية، ولكن ليس مضافاً ومضافاً إليه.

َن درمهاً(؛ هنا )عشـــــريَن( منصـــــوب وليس مبين على الفتح؛ تقول )ال عشـــــري
منصــــــــوب ابلياء ألنه ملحق جبمع املذكر الســــــــامل، )ال عاصــــــــياً أابه موفٌق(؛ )ال( 
النافية للجنس، )عاصــــياً( اســــُم )ال( منصــــوب ابلفتحة، والفاعل ضــــمري مســــترت، 

 )أابه(.)أابه( مفعول به منصوب، واهلاء ضمري متصل يف حمل جر ابإلضافة لــ 

ول  كا يف حنو "ال حولا وال قوةا" فتُح األوِل، ويف قــال املؤلف رمحــه هللا: )
"، ورفُعه  الثاين الفتُح والنص           ُب والرفُع، كالص          فة يف حنو "ال رجلا ظريف 

لاِت الص     فُة، أو كانت غريا مفردة   فيمتنع النص     ُب، وإن َل ُتكارَّر ال، أو ُفص     ِ
 (.ِاْمتنعا الفتحُ 
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يتحــــدث عن مبــــاحــــث هنــــا يف تكرار )ال( النــــافيــــة للجنس؛ كيف نُعرب 
الكلمـــة األوىل والكلمـــة الثـــانيـــة؛ مثـــل )ال حوَل وال قوَة(؛ )حوَل( كيف تُعرب؟ 

الســــم )ال( النافية )ص   فة( و)ال قوَة( كيف تُعرب؟،كذلك إذا كان هنالك نعٌت 
 كيف نُعرب هذه الصفة؟

ين عــاطٌف، هنــا تكرار ولكن ليس إذا تكررت )ال( مع النكرة وســــــــــــــبق الثــا
تكرار األول الذي أبطلنا فيه عمل )ال( النافية، ذلك التكرار بســـــــبب أهنا إما أن 
يكون أحدها معرفة أو أن اخلرب مقدٌم على االســــــــــــــم أو على املبتدأ، فهنا كرران 
وأبطلنــا العمــل، لكن هنــا اخلرب مؤخ ر وكالمهــا نكراتن، لكن تكررت )ال( الثــانيـة 

 عرب؟كيف نُ 

أنخذ مجلة )ال حوَل وال قوَة إال ابهلل(؛ هنا عندان األوىل )ال حوَل( والثانية 
األوىل إمــا أن تعرهبــا مبنيــة على الفتح، أو تعرهبــا  ؟)وال قوَة( كيف نعرب األوىل

وهــذه يف حــال إذا كــانــت امســاً  -مرفوعــة، إذا أردت أن تعرهبــا مبنيــة على الفتح
إما أن تقول: اســـــم )ال( النافية مبين على  -اً إليهمفرداً أو كانت مضـــــافاً ومضـــــاف

الفتح، أو تقول: مبتدأ، وهُتمل، هذا يف حال كانت مكررة مع استيفاء الشروط؛ 
 إما أن تُعرب وتُعمل وإما أن هتمل.

إذا كانت امساً مفرداً إما أن تقول: مبين على الفتح، أو تقول: مبتدأ مرفوع 
وىل، أما الثانية )وال قوَة( إما أن تعرهبا مبنية من ابب اإلمهال، هذه ابلنســـــــــــــبة لأل
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على الفتح كاألوىل فتكون عاملة مثلها، أو تعرهبا منصــــــــــــــوبة )ال حوَل وال قوًة(، 
 ألهنا معطوفة على حمل اسم )ال(. ؟ملاذا

)ال حوَل( هذه حملها أصـــلها النصـــب لكننا بنيناها، فعندما تريد أن تعطف 
صـــــوبة معطوفة على حمل اســـــم )ال(، أو تقول: عليها تنصـــــب؛ فإما أن تقول: من

مبنيــة مثلهــا، أو تقول: مرفوعــة معطوفــة على مــاذا؟، إذا قلنــا مرفوعــة يعين تقول 
 ملاذا )قوٌة(؟ (،)ال حوَل وال قوةٌ 

)وال قوٌة( هذه معطوفة على )ال حوَل(؛ )ال حوَل( يف أصـــــــــلها مبتدأ، مجلة 
على الفتح، لكن )ال حوَل( هذه  ابتدائية، )حوَل( هي املنصــــــــــــــوبة أو هي املبنية

 ابتدائية فأصلها مرفوع.

فـإذا أردَت أن تعطف على )ال حوَل( فـإنـك ترفع )ال قوٌة(، وإذا أردَت أن 
تعطف على فقط )حوَل( هذه فإنك تنصــــــــــب، وإذا أردَت أن تُعمل )ال( الثانية 

قول فإنك تبين على الفتح إذا كانت مفردة على الشــروط األوىل، فبإمكانك أن ت
)ال حوَل وال قوَة إال ابهلل(، وإبمكـــانـــك أن تقول )ال حوَل وال قوًة إال ابهلل(، 

 وإبمكانك أن تقول )ال حوَل وال قوٌة إال ابهلل(.

وإذا رفعتهــا يف حــال بنيــَت األوىل على الفتح تكون مرفوعــة إببطــال عمــل 
تُعمل )ال(  فإما أن -والكالم إذا كان االســــــــــــــُم مفرداً  -)ال(؛ إما أن تُعمل )ال(

 مبنية على الفتح أو هُتمل )ال( ألهنا مكررة مرفوعة، هذه األوىل.

 : يف حال بنينا على الفتح، الثانية هلا أحد ثالث حاالت:الثانية



 لندى )ألبي حذيفة محمود الشيخ( حفظه هللاشرح قطر ا

 

291 

 إما أن تبنيها على الفتح.  -1
 وإما أن تنصبها معطوفة على حمل اسم )ال(. -2
 ة مع امسها.وإما أن ترفعها معطوفة على حمل )ال حوَل(؛ أي )ال( النافي -3

أمــــا إذا رفعــــَت ومل تبين على الفتح؛ يعين أمهلــــَت )ال( النــــافيــــة األوىل ومل 
تُعرب )ال( الثانية إما أن جتعلها مرفوعة، وإما  ؟تُعملها، كيف نعرب )ال( الثانية
 أن تبنيها على الفتح وال تنصبها.

أن تقول إمــا أن تبنيهــا على الفتح تقول )ال حوٌل وال قوَة إال ابهلل(، وإمــا 
)ال حوٌل وال قوٌة إال ابهلل(، ولكن ال تقول )ال حوٌل وال قوًة(، إذاً إبمكانك أن 
تقول )ال حوَل وال قوَة إال ابهلل(، أو تقول )ال حوَل وال قوًة إال ابهلل(، أو تقول 
)ال حوَل وال قوٌة إال ابهلل(، أو تقول )ال حوٌل وال قوَة إال ابهلل(، أو تقول )ال 

 قوٌة إال ابهلل(. حوٌل وال

أمـــــا إذا مل أكرر )ال( ولكنين جئـــــُت بعـــــاطف  ومعطوف؛ تقول مثاًل )ال 
إبمكــانــَك أن ترفعهــا  ؟مــدرَس وطــالــٌب يف املعهــد(؛ )طــالــب( هــذه كيف تُعرهبــا
 -ال النــافيــة مع امسهــا -معطوف على )ال( النــافيــة مع امسهــا، إذا كــانــت اجلملــة

 ملعطوف؟كيف نُعرب هذا ا  ،وهذا االسم له معطوف

إمـــا أن جتعـــل هـــذا املعطوف معطوف على اجلملـــة األوىل )ال( مع امسهـــا، 
فتكون مرفوعة تقول )ال مدرَس وطالٌب يف املعهد(، وإما أن تعطفها على اســــــــــم 
أو على حمل اســـــم )ال(؛ أي منصـــــوبة، فبإمكانك أن تقول )ال مدرَس وطالٌب(؛ 
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)ال مــدرَس وطــالبــاً(؛  )طــالــٌب( معطوفــة على )ال مــدرَس(، وإبمكــانــك أن تقول
 )طالباً( معطوفة منصوبة على )مدرَس(؛ أي على حمل اسم )مدرَس(.

أرفع دائماً إذا عطفُت على )ال( النافية مع امسها، وإذا أردُت  ؟أان مىت أرفع
فقط بل أن أنصـــــــــب فإنين أعطف على حمل اســـــــــم )ال( فقط، ليس )ال( وامسها 

 حمل اسم )ال(.

هذا أعربه إما  ؟( نعت، هذا النعت كيف أعربهأما إذا وقع بعد اســــــــــــــم )ال
 مبين على الفتح، أو منصوابً، أو مرفوعاً، ولكن بثالثة شروط:

 : أن يكون هذا النعت مفرداً؛ أي ليس مضافاً وال شبيهاً.الشرط األول

 أن يكون اسم )ال( مفرداً؛ أي ليس مضافاً وال شبيهاً. الشرط الثاين:

 النعت واملنعوت فاصٌل. : أال يفصل بنيالشرط الثالث

تقول مثاًل )ال مـــدرَس مهمـــٌل انجٌح(، وتقول )ال مـــدرَس مهمـــَل انجٌح(، 
وتقول )ال مدرَس مهمالً انجٌح(؛ الِحظ )مهمل( هذه نعت، إما أن تعرهبا مبين 
على الفتح، وإما أن تعرهبا منصـــوبة، وإما أن تعرهبا مرفوعة، منصـــوبة ملاذا؟ كأنين 

ـــــ )ال( النافية وامسها، جعلتها اتبعة حملل ا سم )ال( النافية، ومرفوعة جعلتها اتبعة لـ
ومبنية على الفتح جعلتها اتبعة فقط الســـــــــــم )ال(، هذا هو الفرق بني النصـــــــــــب 

 والرفع والبناء على الفتح.
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فأقول )ال مدرَس مهمٌل(؛ )ال( النافية للجنس، )مدرَس( اســــــــم )ال( النافية 
تقول )مهمَل( نعت، وتقول )مهماًل( نعت، مبين على الفتح، )مهمٌل( نعت، و 

لكن هذه األوىل مرفوعة، والثانية منصــــــــــــــوبة، والثالثة مبنية على الفتح، )انجٌح( 
 خرب )ال( النافية مرفوع.

مثال املؤلف قال )ال رجَل ظريٌف(؛ تســـــــــــــتطيع أن تقول )ال رجَل ظريٌف(، 
جَل ظريَف(، هذا وتســــتطيع أن تقول )ال رجَل ظريفاً(، وتســــتطيع أن تقول )ال ر 

يف حال كان النعت مفرداً، ليس مضــــــــافاً وال شــــــــبيهاً ابملضــــــــاف، ويف حال كان 
 االسُم مفرداً، ويف حال كان ال يوجد فاصل بني النعت وبني اسم )ال(.

لكن إذا وجدان أن النعت ليس مفرداً تقول )ال مدرَس مهمُل الطالِب( أو 
ع فقط، وليس مبين على الفتح، )ال مدرَس مهمَل الطالِب( على النصـــــــــــب والرف

فهنا أيضاً ال  -أي كان مضافاً أو شبيهاً ابملضاف -وإذا كان االسُم ليس مفرداً 
تُعرب مبنية على الفتح؛ إما هذا النعت يكون منصــــــــــــــوابً أو يكون مرفوعاً، وإذا 
فصــل بني النعت واملنعوت فاصــٌل كذلك ال نُعرب مبين على الفتح بل نُعرب إما 

 منصوابً. مرفوعاً أو

يعين يتخلف عندان البناء على الفتح إذا كان النعت مضــــــــــــــافاً أو شــــــــــــــبيهاً 
ابملضــاف وليس مفرداً، أو كان اســُم )ال( ليس مفرداً، أو كان هنالك فاصــٌل بني 

 النعت واملنعوت.
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)ال طالَب يف الفصـــــــــــــــِل ظريٌف( مرفوعة، )ال طالَب يف الفصـــــــــــــــِل ظريفاً( 
يف الفصِل ظريَف( أي يكون هذا النعت مبين  منصوبة، لكن ال تقول )ال طالبَ 

 ملاذا؟ ألنه فصل فاصٌل بني اسم )ال( وبني النعت )يف الفصل(. ،على الفتح

نتوقف عند هذا القدر، ويبقى عندان ابب )ظن ( وأخواهتا نُرجئه إن شــــــــــــــاء 
هللا تعاىل إىل الدرس القادم، سبحانك اللهم وحبمدك، نشهد أن ال إله إال أنت، 

رك ونتوب إليك، وصـــــــلى هللا وســـــــلم على نبينا حممد وعلى آله وصـــــــحبه نســـــــتغف
 أمجعني.
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه 
 أمجعني.

اجمللُس الثالث والعشــــــــــــــرون من جمالس  -ابرك هللا فيكم -فهذا أيها األخوة
 ،-رمحه هللا تعاىل -)شــــــرح قطر الندى وبل الصــــــدى( البن هشــــــام األنصــــــاري 

 واليوم ُنكمل إن شاء هللا تعاىل ما تبقى من النواسخ.

ول وهو )كان( وأخواهتا ذكران انسخني من نواسخ املبتدأ واخلرب؛ الناسخ األ
يلحُق هبا؛ اليت تنســـخ املبتدأ ويكوُن امساً هلا مرفوعاً وتنصـــب اخلرب، والناســـخ  وما

الثاين )إن ( وأخواهتا وما يلحقها؛ وهذه تنســــــــــــخ املبتدأ ويكوُن امساً هلا منصــــــــــــوابً 
 وترفع اخلرب، اليوم إن شاء هللا تعاىل نتحدث عن الناسخ الثالث )ظن ( وأخواهتا.

: ظنَّ وأخواِت  ا(، ) :-رمحـــه هللا-قـــال املؤلف  الث  ال  ُث "ظانَّ" قـــال: )ابب 
" و "زاعاما" و "وج   د" و "علم"  ب" و "داراى" و "خ   الا و"رأى" و "حاس             ِ

  (.القلبياُت؛ فتنصبهما مفعولانْيِ، حنُو "رأيُت الل ها أكربا كلِ  شيء "

 أفعال)ظن ( وأخواهتا تُقسم إىل قسمني أساسني:

 أفعال القلوب. :أوالً 

 ل التحويل.: أفعااثنياً 



 لندى )ألبي حذيفة محمود الشيخ( حفظه هللاشرح قطر ا

 

296 

اليت ذكرها املؤلف هي أفعال القلوب، وُتســـــمى أبفعال القلوب ألن معانيها 
قائمة ابلقلب متصــــــــــــــلٌة به كالعلم والظن والزعم وغري ذلك، وهذه تنقســــــــــــــُم إىل 

 قسمني:

 أفعاُل يقني. .1
 .جحانأفعاُل رُ  .2

)علم( و)وجــد( هــذه أفعــال يقينيــة يف القلــب، بينمــا )ظن( و)حســــــــــــــــب( 
أفعــــاُل ترجيح، مــــا الفرق بني هــــذا وذاك؟ هــــذه من مبــــاحــــث و)خــــال( هــــذه 

األصوليني يف اللغة ويف غريها؛ يقولون أن مراتب اإلدراك ستة، وقد ذكرها الشيخ 
 يف )األصول الثالثة(. -رمحه هللا تعاىل -ابن عثيمني

واجلهل البســــــيط والش     ك فقال: مراتب اإلدراك ســــــتة: العلم والظن والوهم 
ر هذه األشـــــــــــياء فقال: العلم هو إدراك الشـــــــــــيء على ما هو واجلهل املركب، ذك

مرجوح، ابلواقع إدراكاً جازماً، والظن هو إدراك الواقع على ما هو مع وجود ضد   
راجح، والشُك بني والوهم إدراك الشيء على ما هو يف الواقع مع وجود ضد 

 إدراك ضــــد   مســــاو ، واجلهل هو عدمُ  دو وجالظن والوهم؛ وهو إدراك الشــــيء مع 
الشـــيء ابلكلية، واجلهل املركب هو إدراك الشـــيء على خالف ما هو يف الواقع، 

 سُت مراتب.

العلم كأن تدرك الشــــــــــــيء تقول )علمُت كذا( كأنك تدركه يقيناً، عكســــــــــــه 
اجلهل؛ الذي ينقسم إىل جهل بسيط وجهل مركب، فأفعال )ظن ( القلبية تنقسُم 
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واليت ذكرها املؤلف كلها أفعاُل القلوب، ولكن  إىل أفعال  يقينية وأفعال  ترجيحية،
هنــالــك أفعــال التحويــل؛ وهو حتول الشــــــــــــــيء من حــالــة  إىل أخرى مثــل )جعــل( 
ت  ( و)حو ل(؛ )جعلُت الذهب خامتاً(، و)حو لُت الزجاج قطعاً(، و)صـري  و)صـري 

 الزجاج المعاً( وهكذا.

به أول ومفعوٌل به  هذا حكمه أنه ينصــــــــــــُب املبتدأ واخلرب على أهنما مفعولٌ 
؛ لذلك تنســـــخ املبتدأ ويكون مفعول به أول، وتنصـــــب اخلرب على أنه مفعول  اثن 

، هكذا تُعرب.  به اثن 

تقول مثالً )ظن  الولُد أابه قادماً(؛ )ظن ( فعُل ماض  انقص ينســــــــــــــخ الذي 
بعــده، )الولــُد( فــاعــل مرفوع، )أابه( مفعول بــه أول منصــــــــــــــوب ابأللف ألنــه من 

اخلمســـــــــــــة وهو مضـــــــــــــاف، واهلاء مضـــــــــــــاٌف إليه، )قادماً( مفعوٌل به اثن  األمساء 
 منصوب.

(؛ )رأيُت( فعٌل وفاعل، )هللا( )رأيُت هللا أكربا كل ش      يء  مث ل املؤلف قال: 
لفظ اجلاللة مفعول به أول، )أكرَب( مفعول به اثن  وهو مضــاف، )كِل( مضــاف 

ا أفعــاٌل قلبيــة على إليــه، طبعــًا )ظن ( و)حســــــــــــــــب( و)خــال( و)زعم( هــذه كلهــ
 الرتجيح، أما )رأى( و)درى( و)وجد( و)علم( فهذه أفعاٌل قلبية تفيُد اليقني.

ويُلغانْيا برجحان  إن َتخْرنا حنو "القوُم يف أاثاري ) :-رمحه هللا -قال املؤلف 
(؛ هنا يتكلم املؤلف اآلن على قضـــــية تقدمي )ظن ( وأخواهتا على املفعول ظننُت"



 لندى )ألبي حذيفة محمود الشيخ( حفظه هللاشرح قطر ا

 

298 

فعول به الثاين، وهنا يريد املؤلف أن يقول لك أن )ظن ( وأخواهتا هلا به األول وامل
 حاالت:

: إذا كـــانـــت )ظن ( يف بـــدايـــة الكالم وجـــاءت هي اِلعم  ال اِل  ال  ة األوىل
مسية فتكون الكلمة األوىل مفعول به أول والثانية مفعول به اثن ابعدها اجلملة ال

لمة األوىل والكلمة الثانية منصــــــوب، إذاً عملت )ظن ( يف النســــــخ فنســــــخت الك
.  على أهنما مفعول به أول ومفعول به اثن 

( إذاً ويُلغانْيا برجحان  إن َتخْرنا قد ال تعمل )ظن ( وأخواهتا، مىت؟ يقول: )
( برجحان  هنالك إلغاء لعمل )ظن ( وأخواهتا؛ وهذا اإللغاُء هو الواجب يقول )

عمل )ظن ( يف حال أتخرت )ظن ( يعين جيوز أن تُعمل ولكن األرجح أن تلغي 
حنو "القوُم يف أاثاري قـــال: )، وأخواهتـــا عن املفعول بـــه األول واملفعول بـــه الثـــاين

(؛ )القوُم( مبتــــدأ، )يف أثري( متعلِ ق ابخلرب احملــــذوف، )ظننــــُت( فعــــٌل ظنن   ُت"
 تعمل. َلوفاعل، ملغاة 

على ( هــــذه الكلمــــة معطوفــــة وِبس             اواة) :-رمحــــه هللا -قــــال املؤلف 
( يعين إذا كانت )ظن ( يف أول الكالم فإهنا وِبس   اواة إن توس   طنا (؛ )برجحان)

تُلغى، إذا كانت يف وسط  ،تعمل، وإذا كانت يف آخر الكالم فاألرجح أال تعمل
قــال: ، الكالم فليس هنــالــك راجح؛ إبمكــانــك أن تُعملهــا وإبمكــانــك أن تلغيهــا

(؛ )يف األراجيِز( شــبه مجلة يف حمل رفع "واخلاوارُ  حنو "ويف األراجيِز ِخلُت اللؤمُ )
 قـــال )اللؤمُ خرب مقـــد م، )خلـــُت( من أخوات )ظن ( ملغـــاة؛ ملـــاذا ملغـــاة؟ ألنـــه 
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يف األراجيز(، و)األراجيز(  واخلوُر(؛ وهذه مبتدأ مؤخر؛ يعين )خلُت اللؤَم واخلََورَ 
 من حبر الَرجز، هذا ما يريده. ،مجع أرجوزة، مبعىن: الَرجز

ملها، ولكن جيوز له أن خلُت( جاءت بني اخلرب واملبتدأ، فهنا مل يُعالِحظ )
يُعملهــا يقول )ويف األراجيِز ِخلــُت اللؤَم واخلََوَر(، لكن ملــاذا مل يُعملهــا هنــا؟ هــذا 

 :بيت شعري؛ قال

 ويف األراجيز خلُت اللؤُم واخلوُر(               )أابألراجيز َي ابن اللؤم توعدين         

 من ابب أن ُيافظ على القافية األخرية.    

إن والياهنَّ "م   ا" أو "ال" أو ِإْن الن   افي   اُت، أو الُم االبت   داِء أو قــــال: )و
حنو القس   ُم أو االس   تفهاُم، بطال عمُلهن يف اللفظ وجوابً، ومُسِ يا ذلك تعليقاً، 

 (.[12الكهف:{]لِن اْعلاما أايُّ اِلِْْزبانْيِ أاْحصاى}

لثالثة لــــــــــــــــــــــــــــــــ)ظن ( وأخواهتا؛ احلالة األوىل: اإلعمال؛ وذلك إذا هذه احلالة ا
جاءت يف أول الكالم، احلالة الثانية: اإللغاءُ برجحان  أو اإللغاء مبساواة  يف حال 
إذا توســــــــــطت أو جاءت يف األخري؛ إذا جاءت متوســــــــــطة أو متأخرة عن املبتدأ 

وُز أن تُلغى أو تُعمـــل على واخلرب فـــإهنـــا تُلغى على األرجح، وجيوُز إعمـــاهلـــا، وجي
 .هذه اِلالة الثانية: اِللغاءاملساواة إذا كانت متوسطة، 

ثة: التعليق ثال ؛ مــا الفرق بني التعليق واإللغــاء؟ اإللغــاء تُلغى لفظــاً اِلالة ال
وحماًل؛ يعين اللفظ يبقى مرفوعــًا واحملــُل مرفوع، أمــا التعليق فــاللفُظ يبقى مرفوعــاً 
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إن والياهنَّ "ما" أو "ال" أو ِإْن مىت؟ قال: )، ق اللفظ فقطواحملُل منصــــــــوب؛ تعلي
بطال عمُلهن يف اللفظ  ،بتداِء أو القس      ُم أو االس      تفهامُ النافياُت، أو الُم اال

 (.[12﴾]الكهف:لِن اْعلاما أايُّ اِلِْْزبانْيِ أاْحصاىوجوابً، ومُسِ يا ذلك تعليقاً، حنو ﴿

لريحبن  الصـــــــــــدُق(؛ )رأيُت( من أخوات )ظن (، يعين تقول مثالً )رأيُت وهللا 
)وهللا( قســــــم، )الالم( واقعة يف جواب القســــــم، )يرحبن ( فعل مضــــــارع مبين على 

 الفتح التصاله بنون التوكيد الثقيلة، )الصدُق( فاعل.

الِحظ هنا مل تعمل هذه؛ )رأيُت وهللا لريحبن  الصــــــــــــــدُق( اجلملة هذه تكون 
، تقول مثالً كما هي ولكن هي يف حمل  نصــــــــــــــب مفعول به أول ومفعول به اثن 

)حســـــــــــــبُت لزيٌد قائٌم(؛ )حســـــــــــــبُت( ( من أخوات )ظن (، )الالم( الُم االبتداء، 
ولكن )زيٌد قائٌم( يف حمل مجلة ســــــــــــــد ت ، )زيٌد( مبتدأ مرفوع، )قائٌم( خرب مرفوع

عمل أتيت يف مســــد  مفعويل )حســــبُت(؛ ألهنا تُعل ق تعليقاً؛ يف اللفظ تُلغى، ويف ال
احملل عاملة، تقول مثاًل )ظننُت إْن زيٌد قائٌم(؛ )ظننُت( فعل وفاعل، )إْن( انفية 
ال حمل هلا من اإلعراب، )زيٌد( مبتدأ، و)قائٌم( خرب، وهذا املبتدأ واخلرب يف حمل 

 نصب مفعويل )ظننُت(.

ىلِن اْعلاما أايُّ اِلِْْزبانْيِ أا }جاء املؤلف هبذه اآلية قوله تعاىل:  )أيُّ(  {؛ْحص          ا
هذه اســــتفهام، االســــتفهام قد يكون على نفس الكلمة )املبتدأ أو اخلرب( كقولك 
)علمَت أَعليٌّ مســــــــافٌر أم خالٌد؟(؛ اهلمزة مهزة االســــــــتفهام، الِحظ توضــــــــع على 
( مبتدأ، )مســــــــافٌر( خرب، )خالٌد( معطوف على )علي(،  الكلمة مباشــــــــرة، )عليُّ
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حمل نصــــــــــــب مفعويل )علمَت(؛ )علمَت( طبعاً فعل  واجلملة من املبتدأ واخلرب يف
 وفاعل.

يعين قد أييت االســـــــــــتفهام مهزة على أحد الكلمتني )املبتدأ أو اخلرب( أو لرمبا 
لِن اْعلاما }يكون أحد الكلمتني هو بنفســـــــــه االســـــــــتفهام، وهذه ما مث ل له يف اآلية 

ى هتا، الالم طبعاً الم التعليل، )لنعلم( هذه من )ظن ( وأخوا{، أايُّ اِلِْْزبانْيِ أاْحص   ا
بعدها )أْن( املضمرة على اجلواز، )نعلَم( فعل مضارع منصوب بـــــــــ )أْن( املضمرة، 

 ( مبتدأ وخرب يف حمل نصب مفعويل )نعلم(.أْحصاى )أيُّ احلزبني

نتوقف عند هذا القدر، ســــبحانك هللا وحبمدك، نشــــهد أن ال إله إال أنت، 
 نستغفرك ونتوب إليك، والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.


