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    من مجالس شرح متن اآلجرومية األولالمجلس 

 م 1112/  11/  11ه الموافق:  1441/ ربيع األول /  11 :التاريخ( 1الدرس رقم )

ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا،  إن الحمد هلل نحمده،

 عبده ورسوله.
ً
 وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدا

ّن إال وأنتم ُمسلمون » 
ُ
 «.يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا حق تقاته وال تُموت

، وشّر األمور محدثاتها، ملسو هيلع هللا ىلصوخير الهدي هدي محمد أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كالم هللا تعالى 

 وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة في النار؛

وتي األكارم، األفاضل؛ طالب العلم؛ حياكم هللا وبياكم، وجعل الجنة مثواي ومثواكم، وغفر لنا 
ْ
إخ

ُبول العمل واإلخالص
َ
 فيه.  ولكم، ورفع قدرنا وقدركم، ونفع بنا وبكم، ورزقنا ق

فها  -إن شاء هللا تعالى  -عباد هللا؛ هذا الدرس األول 
ّ
ؤل

ُ
من دروس شرح املقدمة اآلجّرومية مل

وُسومة باِسمه أبي عبد هللا الَصْنهاجي املعروف بابن آجّروم رحمه هللا تعالى.
َ
 امل

ب العربية املبتدئين؛ وضع فيها القواعد األس
ّ

ال
ُ
 لط

ً
اسية التي هذه املقدمة وضعها كاتبها مقدمة

 يستفيد منها دارَس العربية.

 عند العلماء 
ً
بوال

َ
ِب العلم، القت ق

ّ
مة جميلة، ميّسرة على طال

ّ
 لطيفة سهلة مرتبة منظ

ٌ
وهذه مقدمة

بهم ومنهم من نظمها شعًرا حتى أنه ال يستغني عنها طالُب علم.
ّ
ال

ُ
ُسوها لط  فشرُحوها، ودرَّ

ا فإنني سأعتمد طريقة شيِخنا الّرملي حفظه هللا وهي كما أراد؛ هي مقدمة للمبتدئين؛ ومن هن

تعالى، وبارك لنا في عمره وفي علمه، وأحسن خاتمَته ورفع قْدره في الدنيا واآلخرة؛ سأعتمد طريقته 

ويل وال إسهاب.
ْ
 في شرح هذه املادة وهي: التسهيل والتيسير من غير تط

بتدئ أن توِصل 
ُ
له العبارة بأسهل طريق ال تتكلف.. ال وهذا حقيقة الذي يحتاجه طالب العلم امل

ُته؛ فال يستطيع أن يفهم املادة كما يجب. ِ
ّ
ت

َ
ُفك قد ُيتعب طالب العلم وُيرِهق ِذهنه وُيش

ُّ
 تتكلف؛ تكل

هذه املادة بسيطة فال داعي لتعقيدها؛ لذلك أسأل هللا العظيم رب العرش العظيم أن ُيعيننا على 

 ن سهلة وستكون جميلة وُممتعة.تسهيلها لكم؛ وأنا أعدكم أنها ستكو 

ها وأنظُمها؛ جعلها هللا 
ُ
ها وأوسُعها وأشَمل

ُ
ها وأجمل غات في العالم بل هي أهمُّ

ّ
غة العربية من أهّمِ الل

ُّ
الل

 
ً
سبحانه وتعالى لغة القرآن العظيم؛ لذلك ُيسميها بعض العلماء لغة القرآن والسنة. وهي أيضا

ال يوجد لغة في العالم يحتوي على هذا الحرف؛ لصعوبة تسمى )لغة الّضاد(. حرف الّضاد هذا 

ف 
ّ
غة الّضاد؛ وقد أل

ُ
وَنها ِبل طقه فصاروا ُيسمُّ

ُ
غات ال يستطيعون ن

ّ
نطقه، بل بعض أصحاب الل
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فات في حرف الّضاد هذا.
ّ
 بعض العلماء ُمؤل

تح قلبك يا طالب العلم وعقلك 
ْ
غة العربية جميلة، لذلك اف

ُّ
، واشرح - والعقُل في القلب -فالل

صدرك وتفاءل أنك ستفهم هذه املاّدة إن شاء هللا تعالى ونحتسب على هللا أجَرها. ليست معقدة 

أبدا، وأِعُدك إن شاء هللا إذا فِهْمتها فهًما جيدا؛ فإنك ستفهم ما بعدها من علوم اللغة العربية في 

مة في علم النحو. لكن عليك أن   بٌمقِدّ
ٌ
شكل عليك ش يء؛ النحو؛ إذ هذه املادة خاصة

َ
تسأل إذا أ

فقد قيل البن عباس رض ي هللا تعالى عنهما: )أين أصبت هذا العلم؟ قال: بِلساٍن َسُؤول وقلٍب 

 َعُقول(.

 وروى البخاري معلًقا عن مجاهد قال: )ال يناُل العلم ُمْستٍح وال ُمْستكبر(.

لُم براحة الجسد(؛ فتحتاج أن تجتهد وُرِوَي عن يحيى بن أبي كثير رحمه هللا أنه قال: )ال ُيستطاع الع

 وتتعب على نفِسك لتْجنَي ثْمرة هذا العلم الذي بين أيدينا.
ً
 حقيقة

 

 علم النحو يحتاجه كُل طالب علم؛ وأقِصد طالب علم: طالب علم الشرعي؛ ملاذا؟

ِم طالب العلم؛ علم ا
ُّ
ين، هناك أمور أخرى؛ لكن أهمُّ َسببْين ِلتعل  لنحو:ألْمَرين اثنين مهمَّ

:
ً
سان العربي. أوال ِ

ّ
 تصحيح الل

:
ً
. ثانيا

ً
 إعانة الطالب على فهِم الكتاب والسنة فهًما صحيحا

ؤِلي  ْضَرم؛  -رحمه هللا تعالى  -علُم الّنحو قيل: أنه قد وضعه أبو األسود الدُّ
َ
أحد التابعين؛ تاِبعٌي ُمخ

 عند علٍيّ بن أبي طالب، وعند  ولم يَره،ملسو هيلع هللا ىلص أْدَرك الجاهلية واإلْسالم؛ أْسلم في زمان الّنبي 
ً

كان عامال

 ابن عّباٍس في واليته، وعند زياد بن أبيه في واليته.

د عن املازني. َبِرّ
ُ
ليفه أو وضِعه ِلِعلم الّنحو قصة لطيفة ذكرها امل

ْ
 ُيْروى في سبب تأ

ؤلي كانت تنظر إلى السماء فقالت: )ما أْجَم   ألبي األسود الدُّ
ّ
 ُل الّسماء( يقول املازني أّن ابنة

جوُمها 
ُ
 فأجاب أبوها قال: ن

 قالت: إنني ال أستفهم يا أبتاه إنما أتعجب!

تحي فاِك.
ْ
 قال: إذا أَرْدِت أن تتعجبي فاف

 ملاذا؟

 هي قالت: )ما أجمُل الّسماء(

ل الجملة إلى استفهام فُتصبح )ما( هذه ما  هذا الضُم ضمُّ الفم على حرف الالم بعدما ُيحِوّ
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َمها؛  االستفهامية؛
َ
ماء؛ فكان علْيها أن تْفتح ف وهي ال تريد االستفهام، هي تتعجُب من جماِل السَّ

 تقول: )ما أْجمَل(.

 في الّنحو بنى عليها وعِمل بعَدُه عليها أشياء 
ً
ا بن أبي طالب؛ فأعطاُه علٌي أُصوال فأخبر بذلك عليًّ

 وقواعد.

ُدورعلى أْمٍر واحد؛ وهو  طْبًعا قيل هناك أْسباب أخرى لوضع علم النحو؛ لكن كل
َ
األسباب ت

م؛
ْ
وا إلى وْضِع هذا العل رُّ

ُ
سان العربي فاْضط

ّ
سلمين فاختلط الل

ُ
 اختالط األعاِجم بامل

 الطالب على فْهم الكتاب والسنة.
ُ
ا ثمرة هذا العلم وسبُب وْضعه؛ تصحيُح اللسان، وكذلك إعانة

ً
 إذ

ر أن
ّ
من الجّيد على طالب العلم وهو األفضُل له؛ أن  قبل أن أبدأ إن شاء هللا تعالى أريد أن أذك

 يحفظ متن اآلجرومية ِحفظا عن ظهر قلب سواٌء َحِفظه متًنا أو حفظه نظًما؛ األمر لك.

ون أن يحفظوا املتن، وهناك آخرون يستْسِهلون الّنظم األمر لك؛ املهم أن تحفظ؛  هناك طالب ُيحبُّ

 لُوصول(وقال بعض العلماء: )من حِفظ األصول ضِمن ا

 لكن من لم يستطع أن يْحفظ فعليه أن يْفَهم فهًما دقيًقا؛ بكثرة املطالعات، واملتابعات.

ِر بعض أمِثلتها ِلتصل املعلومة وسنْجعل بين الحين واآلخر 
ّ
وهذه املادة سهلة سنحاول أن نكث

 مذاكرات، وأسئلة بيني وبينكم حتى نستفيد جميعا إن شاء هللا تعالى،

 وهو: تقييد الفوائد؛ وهذا سؤال يْسأل عنه كثير من اإلخوة  أمٌر آخر أريد
ْ
ر به قبل أن أبدأ ِ

ّ
أن أذك

د الفوائد؟( قّيِ
ُ
 )كيف أ

: ما هي الفوائد التي تريد أن تقّيدها في مادة معينة؟
ً

 أوال

دها على أصل الكتاب؛ هي الفائدة التي ليست  -بارك هللا فيك  -اعلم  قّيِ
ُ
ريد أن ت

ُ
الفائدة التي ت

جودة في الكتاب؛ ُهنا تحتاُج إلى تقييدها حتى ال تضيع عليك، وقال أهل العلم: )العلُم صيٌد مو 

 وكتابُته قيٌد(

دها فال تضيع إن شاء هللا تعالى. قّيِ
ُ
 فعليك أن تكتب الفائدة حتى ال تضيع عليك؛ ت

 

؛ أسمع معلومة جديدة علّي من شيخ ما فتدخل عقلي
ً
ُمباشرة  بعض اإلخوة وقد حدثت معي كثيرا

 أحفظها أظن أنني لن أنساها! 

ا 
ً
س هذا؛ إذ

ْ
رها ال أجدها؛ قد نسيت؛ فأقول: ليتني قد قّيدُتها؛ فال تن

َ
ذك

َ
ثم بعد فترة إذا أرْدت أن أت

ا إن 
ً
د الفوائد التي ليست موجودة في الكتاب، أما الفائدة املوجودة في الكتاب فضع تحتها خط قّيِ

ُ
أ

ق
ُ
د؟أردت الرجوع إليها؛ وكيف ت  ّيِ
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على الهوامش؛ في األعلى، أو في األسفل، أوعلى الجوانب؛ بقلم رصاص؛ يقول شيخنا بقلم رصاص؛ 

مِسك قلم حبر؛ ملاذا؟
ُ
 وكان ُيْنكر علينا إذا رآنا ن

ه فحاوْل أن يبقى 
ُ
خ الكتاب، ويتغير شكل

ّ
ر مع األيام فيتلط غّيِ

ُ
لربما تحتاج أن تْمحو وتْمسح وتزيد، وت

 مرٍتًبا. كتابك نظيًفا منت
ً
 ظما

ها   املهم أن تقيد ما تْستفيده؛ فإذا قال لك الشيخ هذه فائدة فقّيدها فوًرا، أو إذا شعرت أنَّ
ً
إذا

دها.  فائدة؛ قّيِ

ر من قبل حتى تعِرف أّن هذه الفائدة غير موجودة في الكتاب؛ وإال كيف  حّضِ
ُ
 عليك أن ت

ً
طبعا

 ستعرف؟

 عمدة
ً
هم أن تجعل لك كتابا

ُ
 من امل

ً
 )كتاب التوحيد لشيخ اإلسالم محّمد  أيضا

ً
في متٍن معين؛ مثال

 -بن عبد الوهاب رحمه هللا تعالى(؛ هناك شروحات كثيرة كما هو معلوم ومطبوعة؛ ينصُح العلماء 

 تختاُر كتاب القول  -وهذه نصيحة شيخنا حفظه هللا 
ً

 ترجع إليه؛ مثال
ً

أن تجعل لك كتاًبا أصال

له أصل املتون أو أصل هذا املتن؛ تضع عليه جميع الَحواش ي حتى إذا املفيد للشيخ العثيمين؛ تجع

انتهيت منه وقرأت كتاًبا آخر لنفس الكتاب؛ كتاب التوحيد من شرح آخر كإعانة املستفيد للفوزان 

ِحيل إليها فيْبقى الكتاب ذاك مرجًعا لك.
ُ
ذ الفائدة وتضعها في كتاب الشيخ العثيمين، أو ت

ُ
 مثال تأخ

قنا وإياكم وهللا نبدأ إن ش
ّ
قدمة، ونسأل هللا العظيم رب العرش العظيم أن ُيوف

ُ
اء هللا تعالى بهذه امل

 املستعان.

 وهو أنني سأعتمد إن شاء هللا تعالى شرح الشيخ محمد محي 
ً
 ُمهما

ً
طبًعا عفًوا! أنا لم أذكر أمرا

و  حفة الَسِنية شرح املقدمة اآلجرُّ مية(؛ هذا الكتاب؛ كتاب لطيف الدين عبد الحميد املعروف بـ )التُّ

بة إلى نقاط؛ فإذا أتقنت هذا 
ّ
 وسهل العبارة، وواِضح، وفيه قواعد منضبطة وُمرت

ً
ا حقيقة جدًّ

ا عظيًما، وال ُيْستغنى عن فوائِد غيِر هذا الشيخ من العلماء الذين 
ً
الكتاب تكون قطْعت شوط

مة األصولي الفقيه رحمه هللا تعالى، شرحوا هذا الكتاب؛ وعلى رأسهم الشيخ العثيمين العالُم ال
ّ

عال

ومية ال ُيْستغنى عنه أبًدا.  فله شرح عظيم وُمفيد جًدا على اآلجرُّ

وسآتي بفوائد من كتاب الشيخ العثيمين وال بد إن شاء هللا تعالى، وأيضا قد أحتاُج إلى فوائد أخرى 

ِر من كتب أخرى إن اْحَتاج األمر؛ لكن سأعتمد إن شاء هللا على طري
ّ
ث
َ
قة التسهيل بحيث ال أك

ت طالب العلم؛ هذا ما كان يْنصُحنا به شيخنا، وهذا ما وجدنا ثمرته إن شاء هللا 
َ
ت

َ
ش

َ
الفوائد فيت

 تعالى أن توصل املعلومة بأسهل طريق الى طالب العلم.
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 ..... بسم هللا نبدأ.....

َبه،
َ

غة: الِجهة، والش
ّ
ل؛ تقول: )ذهبُت نْح  النحو في الل

ْ
ْحو وامِلث

َ
الن ن

ُ
الن(: أي جهته، وتقول: )ف

ُ
َو ف

ه(
ُ
ل
ْ
الن أي ِشْبُهه وِمث

ُ
 ف

ٌم بالقواِعد التي ُيعرف بها 
ْ
ْحوهوعل

ّ
غة(: يقولون أن الن

ُّ
أما في االصطالح )أي في اصطالح أهل الل

بع ذلك.
ْ
 أحكام أواِخر الكلمات العربية في حال تركيِبها من اإلعراب والبناء وما ُيت

ا وضعوا قواعد؛ ملاذا؟ لُيْعرف من خالل هذه القواعد أحكام أواِخر الكِلمات علم بالقواعد؛ إ
ً
ذ

 العربية في حال تركيبها.

نا على أحكام؛ أحكام ماذا؟
ُ
عّرِف

ُ
ا هذه القواعد ت

ً
 إذ

ب الكلمة ـ ألن الكالم إّما أن 
ّ
َرك

ُ
بت؛ يعني إذا لم ت

َّ
َرك

َ
أحكام الكلمات العربية في حال تركيبها؛ إذا ت

؛ تستطيع أن تعرف حكم يكون م
ً
 ـ فإذا كان مفرًدا ال تستفيد منه شيئا

ً
ًبا أو أن يكون مْفردا

ّ
رك

مها؛ أي حكم آِخِرها؛ هذا هو 
ْ
ْبتها؛ أي وضْعتها في جملة؛ تْستطيع أن تعِرف ُحك

َّ
الكِلمة إذا رك

 
ُ
عرب ويتغير آخرها، وقد ت

ُ
 ْبنى.املقصود من اإلْعراب والبناء؛ فالكلمة في حال تركيبها قد ت

 

 تستفيد أموًرا أخرى في علم النْحو، أو في قواعد علم النْحو غيراإلْعراب والبناء مثل 
ً
وأيضا

 للفائدة. 
ً

رُه بعض العلماء تكميال
َ
ك

َ
زوم؛ ذ

ُّ
ي، والل  التعريف، والتنكير، والتقديم، والتأخير، والتعّدِ

ين: )العلم بالقواعد ا لتي ُيعَرف بها أحكاُم أواخر الكلمات فعندما تقرأ تعريف الشيخ محمد ُمْحي الّدِ

بة؛ من 
ّ
بالّنظر إلى أواِخر الكلمات؛ ما حكمها في حال تْركيبها وليس في حال إفرادها( عندما تكون ُمرك

 ماذا؟ من أكثر من كلمة.

بع ذلك؛ 
ْ
هذه القواعد ماذا تأخذ منها؟ أحكام أواخر الكلمات. من ماذا؟ من إعراب وبناء وما َيت

بع ذلك( ُيريد بذلك )اإلعراب( س
ْ
نتكلم عنه إن شاء هللا تعالى، )والبناء( سنتكلم عنه كذلك، )وما َيت

أموًرا غير اإلعراب والبناء ُيْدِخلها العلماء في علم الّنْحو أو في قواعد علم النحو؛ مثل )التنكير، 

 والتعريف، والتقديم، والتأخير، والتعدي، واللزوم(

 األمر واضح إن شاء هللا. 

نهاجيُّ املعروف بابن  -ل املؤلف قا رحمه هللا ـ وقلنا املؤلف هو أبو عبد هللا بن محّمد بن داوود الصَّ

مائة للهجرة، وتوفي سنة ثالث وعشرين وسبعمائة للهجرة، وهو  وم ُولد سنة اثنين وسبعين وسِتّ آجرُّ

م؛ فقد ُولد شيخ معاصرشيخ اإلسالم ابن تيمية؛ هذا التاريخ قريٌب جًدا من تاريخ شيخ اإلسال 

ين للهجرة فيما أذكر، ومات سنة سبعمائة وثمان وعشرين للهجرة. مائة واثَنين وسّتِ  اإلسالم سنة ِسِتّ
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فيد بالَوْضع(يقول املؤلف رحمه هللا: 
ُ
ُب امل

َّ
فظ املرك

ّ
 )الكالم هو الل

 وضع(الكالم.. الكالم عند النحويين يقول املؤلف: )الكالم هو اللفظ املركب املفيد بال

فظ أي الصوت املشتمل على بعض الحروف؛ صوٌت 
ّ
)اللفظ(: يعني عند العلماء الّصوت؛ الل

 :
ٌ
مشتمل على بعض الحروف كـ )زيد( صوت وحروف؛ ثالثة حروف )الزاي،والياء،والّدال( لفظ

رج املؤلف بهذا ما ليس بصوت.
ْ
خ

َ
 تقوله بصوٍت وحرف فأ

ون عندما يقولون )الكالم( َحِويُّ ا النَّ
ً
 ال يريدون الكتابة، وال يريدون اإلشارة؛ إنما يريدون األلفاظ. إذ

ب(
َّ
رك

ُ
فظ فقط؟ ال. لذلك قال: )امل

ّ
( لكن هل الكالم هو الل

ُ
 قال: )الكالم هو اللفظ

ْعطي فائدة في التعريفات والحدود.
ُ
 دعونا ن

؛ يقول ُعلماء 
ً
عّرِف كلمة أو تعّرِف مصطلحا

ُ
الحُدود: ال ُبّد أن التعريف، أو الحد عندما تريد أن ت

يكون تعريُفك جامًعا مانًعا، جامًعا: أي يجمع كل َحْيِثّيات هذا املعرَّف؛ فال يخُرج منه ش يء. ومانًعا: 

فظ(؛ األلفاظ كثيرة؛ هناك ألفاظ 
َّ
يمنع غيره من الّدخول فيه؛ فعندما قال املؤلف: )الكالم هو الل

 مفيدة 
ٌ
فاظ

ْ
بة، وهناك أل

َّ
غة العربية ُمفردة وألفاظ ُمرك

ُّ
 بالل

ٌ
 غير مفيدة، وهناك ألفاظ

ٌ
وألفاظ

غة العربية؛ لكن ماذا نريد أو ما الذي نريده في علم النحو؟
ّ
 بغيرالل

ٌ
 وألفاظ

فظ ال ينفع كالٌم يجمع وال يمنع؛ فهنا يأتي علماء الحدود ويضعون 
ّ
ما هو الكالم الذي نريده؟ الل

 يسمونه فَواِصل؛ فقال املؤلف ف
ً
ب: فاِصل شيئا ً مانعا

َّ
ب( املرك

َّ
: )الكالم هو اللفظ املرك

ً
اِصال

ب بين 
ّ
ب ولفٍظ غير مرك

ّ
فظ ينقسم إلى لفٍظ مرك

ّ
 الل

ً
فرد. إذ

ُ
ب: امل

َّ
ب؛ غير املرك

َّ
َرج غير املرك

ْ
خ

َ
فأ

 قوسين )ُمفرد( 

ر في حكم أو حتى ُيعّرفنا حكم آخر الكلمة ال بد أن يك ِ
ّ
ون فالكالم الذي يريده الَنْحوّيون حتى ُيؤث

؛ فإن كان الكالم مفرًدا ال نستطيع أن نعرف حكم آخر الكلمة.
ً
با

ّ
 مرك

ب؟
ّ
ب( ما هو املرك

ّ
 )الكالم هو اللفظ املرك

ا أو تقديًرا 
ً
 لفظ

ً
 أو مقدرة

ً
 أي الذي يحتوي على أكثر من كلمة؛ سواًء كانت هذه الكلمات ملفوظة

ب من كلمتين؛ )ا
ً
ب، مرك

ّ
 مرك

ٌ
: )العلم نافع( لفظ

ً
لعلم(: كلمة، والكلمة الثانية: )نافع(، تقول مثال

 هذا كالم؛

فظ املركب(؛ ولكن هل هذا هو الكالم الذي يريده النحويون؟ ال
ّ
ا )الكالم هو الل

ً
 إذ

 

ف عندنا:  ِ
ّ
ا مركًبا؛ بل قالوا: وهذا قول املؤل

ً
، وال يكفي أن يكون لفظ

ً
ال يكفي أن يكون الكالم لفظا

، مركب
ً
، مفيًدا(؛ لذلك قال املؤلف: اللفظ املركب املفيد)ال بد أن يكون الكالم لفظا

ً
 ا
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ب. 
ّ
امع للمزيد؛ بحيث تحصل الفائدة من الكالم املرك ق السَّ  املفيد: يعني ال يتشوَّ

فعندما يقول لك قائل: )الجو لطيف( هذا لفظ بصوت، وهذا مركب من أكثر من كلمة )الجو 

ا ويكون لطيف(، ومفيد: أنت استفدت عندما قلت لك )الجو لطيف
ً
 يكون لفظ

ً
(؛ لكن هناك كالما

ًبا ولكّنه ليس مفيًدا
ّ
 مرك

 لك: )إذا جاء(، ستقول لي: ما هذا؟ أقول لك: هذا كالم! تقول: كيف يعني كالم؟ أقول 
ً
أقول مثال

لك: هذا كالم؛ لفظ مركب فيه كلمة )إذا( وفيه كلمة )جاء(، ستقول لي: نعم أوافقك أنه لفظ ألنني 

 وحرو 
ً
، وأوافقك أنه مركب ألنه مكون من كلمتين، ولكنني لم أستِفد منك شيًئا، سمعت صوتا

ً
فا

 أريد أن يكون الكالم مفيًدا.

 عندما يجيء أحمد سأعمل 
ً
فأقول لك: إذا جاء أحمد فأكرمه. تقول: نعم اآلن قد استفدُت، حسنا

 ما بوسعي إلكرامه.

،
ً
، ومركبا

ً
ا البد عند النحويين أن يكون الكالم لفظا

ً
؛ يستفيد السامع منه، بحيث تحصل  إذ

ً
ومفيدا

 منه الفائدة، أي يكتفي السامع وال يتشّوق لَسماع املزيد.

ف: الكالم هو  
ّ
ا؛ الكالم الذي ُيريده النَحوّيون: هو الكالم العربي، لذلك قال املؤل وأمٌر ُمهٌم جدًّ

 اللفظ املركب املفيد بالَوْضع؛ بالوضع أي بالَوْضع العربي.

 ح إن شاء هللا تعالى.وهذا واِض 

ف رحمه هللا:  ِ
ّ
ؤل

ُ
 )وأقسامه ثالثة(قال امل

ف معنا لُيعّرِفنا أقسام الكالم، فقال: )وأقسامه ثالثة( 
ّ
 عندما عرفَت حّد الكالم؛ انتقل املؤل

وهذه معلومة ال يجوز لنا أن ننساها بعد اآلن.أّن الكالم ينقسم إلى ثالثة أقسام ال رابع لها. انتبه! 

 أقسام ال رابع لها ثالثة 

 قال: وأقسامه ثالثة. ما هي؟ قال رحمه هللا: )اسم، وفعل، وحرف جاء ملعنى(..

 كيف عرف املؤلف أن الكالم ينقسم إلى ثالثة أقسام فقط؟؟

ون على القبائل العربية في  يقولون: أن العلماء قد استقرأوا كالم العرب؛ سافروا في البادية يُمرُّ

ون على البوادي؛ على األعراب خاصة، ذلك الزمان؛ الذين ل تلطوا باألعاجم لذلك كانوا يمرُّ
ْ
م يخ

 فوجُدوا أّن كالَمهم ال يخرج عن هذه الثالثة: اسم، وفعل، وحرف.

 من خالل طريقة الحصر الَعْقلي وجُدوا أن الكالم إما أن يدلَّ على معنى بذاته، أو يدلُّ على 
ً
وأيضا

ذي يدّل على معنى في غيره. وجُدوا الكالم إّم 
ّ
يره، أّما ال

َ
ا أنه يدلُّ على معًنى في ذاته أوعلى معًنى في غ

ْوه )الحرف(؛ الذي يدل على معنى في غيره قالوا نسميه  معنى في غيره فوضُعوه في مصطلح سمَّ
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 )الحرف( انتهينا منه.

سم إلى قسمين التي تدل على معنى في ذاتها وجدوا أّنها تنق -الكالم يعني أو الكلمة  -أما الذي 

 يدل على معنى في ذاته وال يحتاج، أو ال يقترن، أو ال يرتبط بزمان، 
ً
كذلك؛ وجدوا أن هناك كالما

 قالوا: نسميه )االسم(.

يه )الفعل(  سّمِ
ُ
 بزمن فقالوا: ن

ً
 آخر يدلُّ على معًنى في ذاته؛ ولكنه ُمْقتِرن دائما

ً
 ووجدوا قسما

 . قالوا الكالم ينقسم إلى قسمين أساسيين: هكذا كان الحصر عندهم )الحصر العقلي(

كالٌم: يدلُّ على معنى في ذاته، وكالٌم: يدلُّ على معنى في غيره؛ الذي يدلُّ على معنى في غيره نسميه 

 )الحرف( انتهينا منه، والكالم الذي يدل على معنى في ذاته وجدوه ينقسم إلى قسمين آخرين:

؛ قالوا نسميه )االسم(قسم: يدلُّ على معنى في ذاته ال يق 
ً
 ترن بزمان أبدا

 

 يقترن بزمن قالوا: نسميه 
ً
والقسم الثاني: قالوا وجْدنا كالًما يدلُّ على معنى في ذاته؛ ولكنه دائما

 )الفعل(

غة 
ُّ
هذه أقسام الكالم الثالثة؛ بطريقة استقراء كالم العرب، وبطريقة الحصر العقلي وجد علماء الل

 هذه الثالثة، ما هي هذه الثالثة؟ اسم، وفعل، وحرف. أّن الكالم ال يخرج عن 

 ما هو االسم: من خالل ما ذكرنا ببساطة احفظ هذا جيًدا بارك هللا فيك؛

: )محمد( معنى؛ كلمة تعطيك 
ً
ْعِطيك مثاال

ُ
ت على معنى في ذاتها وال تقترُن بزمان؛ أ

ّ
االسم: كلمة دل

؟ ن
ً
ممعنى؛ هل عندما تسمع كلمة محمد تستفيد شيئا

َ
 عم: اسم محمد؛ شخص يدّل على َعل

ا هذا االسم.
ً
؛ محمد، ال يخطر في بالي زمن؛ إذ

ً
 ما؟ ال؛ أبدا

ً
 هل ربطت في ذهنك زمنا

 الفعل: كلمة دلت على معنى في ذاتها وتْقتِرن بزمن؛ ال بد أن تقترن بزمن مثل: )يذهب، يأكل، ينام(

عام؛ أليس الحظ... عندما أقول لك هذه الكلمات تْفهم من كِلمة )
ّ
ُل( عملية األكل؛ ابتالع الط

ُ
يأك

 كذلك؟

ر في باِلك أو يْرتبط في ذهنك فوًرا زمن وهو: أن عملية األكل اآلن تحدث ومستمرة؛ يأكل؛ 
ُ
ط

ْ
ويخ

ا هذا )فعل(.
ً
 زمن حاضر؛ إذ

ى( يخطر في بالك معنى من الّصالة؛ إما الدعاء، وإما الصالة بأقوال
ّ
ى( عندما تسمع كِلمة )صل

ّ
 )َصل

 وأفعال مخصوصة مبدوءة بالتكبير وتنتهي بالتسليم كما اصطلح عليها الفقهاء.

ى( أليس كذلك؟ هذا هو الفعل
َّ
ى( يقترن في ِذهنك زمن ماٍض قد مض ى )صل

َّ
 وعندما أقول لك )صل

 أن 
ً
ب منك شيئا

ُ
( فوًرا تفهم ماذا أقصد، ويْقترن في ذهنك أنني أطل ( عندما أقول لك: )صّلِ )صّلِ
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 آلن ولم ُيْفعل بعد؛ هذا ِفعل.تفعله ا

نا الفعل وهو: )كلمة تدل على معنى في ذاتها(
ْ
ا من خالل ما تّم ذكره نكون قد عرف

ً
 إذ

في ذاتها: أي ال تحتاج إلى غيرها من الكلمات ليِصلك املعنى؛ ال تحتاج، ولكن تحتاج إلى تخيل زمن في 

 الذهن وال بّد.

ت على معنى في ذاتها 
ّ
 ال تْقتِرن بزمن(،االسم: )كلمة دل

ت على معنى في ذاتها تْقتِرن بزمن(،
ّ
 الفعل: )كلمة دل

ت على معنى في غيرها(؛
ّ
 والحرف: )كلمة دل

غة العربية ِلَوْحدها ال يمكن أن تستفيد منها؛ إذا وضعتها 
ّ
)في غيرها(: يعني ُهناك كلمات في الل

..لوحدها ال فائدة منها إال ّ أن تضعها في غيرها حتى تحصل ال
ً
 فائدة منها؛ أعطيك مثاال

ني أنك ال تستفيد 
ْ
ق )ِمْن(: حرف؛ كلمة؛ تدل على معنى في غيرها. )من( ِلَوْحدها ال تستفيد منها؛ صّدِ

منها؛ أنت قْل لي: ما معنى )من(؟ ال تستطيع أن تقول؛ ستعطيني احتماالت! تقول: لربما االبتداء؟ 

عِطي معاٍن مختلفة وال تُدّل على نعم لربما! التبعيض؟ نعم ربما! وهناك معاٍن 
ُ
أخرى لـ )ِمن( فال ت

معنى لوحدها؛ ال بّد أن تضعها في جملة، أو في غيرها حتى تعطيك معنًى. فأقول لك: )جئُت ِمَن 

فيد االْبتداء؛ أْعطتك املعنى؛ لكن متى؟ عندما ُوضعت في 
ُ
البيت( ماذا تعني )ِمن( لَك اآلن؟ )ِمن( ت

 في جملة أفادت.غيرها، أو عندما وضعت 

ْتني 
َ
ْعِطني من ماِل هللا(: تْبعيض؛ أي أعطني بعض مال هللا. ُوِضعت )ِمن( في هذه الجملة فأْعط

َ
)أ

 معًنى في غيرها، لذلك قال املؤلف رحمه هللا تعالى: وحرف جاء ملعنى. 

 هذا هو الكالم باختصار.

 

نهي درس اليوم إن شاء هللا تعالى؛ البّد أن نق
ُ
هذه الكلمة التي دلت  -ول: أن الفعل لكن قبل أن ن

قسمه العلماء إلى ثالثة أقسام؛ أليس قد قلنا قبل قليل أن الفعل كلمة دلت  -على معنى في ذاتها 

 على معنى في ذاتها يقترن بزمن؟

 األزمان ثالثة التي يقترُن بها هذا الفعل أو تْقتِرن به هذه الكلمة: 

م.زمن ماض، وزمن حاضر، وزمن بعد زمان 
ُّ
ل
َ
لب ُحُدوثه بعد زمان التك

ْ
 التكلم أو ُيط

فإذا كانت الكلمة تدلُّ على معنى في ذاتها ُمْرتِبطة بزمان قْد مض ى أْي زمان املاض ي سّماه العلماء 

 )الفعل املاض ي(

ه(؛ كل هذه الكلمات أفعال ماضية  ى، وأْرض ى ربَّ
ّ
م، وصل

َّ
ى، وذهَب، وأكل، ونام، ودرس، وتعل )مض َ
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 ملاذا؟

 هي أفعال ماضية. تدلُّ 
ً
 هي أفعال وَمرتبطة بزمان ماض؛ إذا

ً
 على معًنى في ذاتها؛ إذا

ي(  ،والفعل املضارع: كلمة تدّل على معًنى في ذاتها تقترن بزمان الحاضر؛ )يأكُل، يذهُب، ينام
ّ
 يصل

لب ُحُدوثه ب
ْ
ت على معًنى في ذاتها؛ ترتبط بزمان ُيط

ّ
عد زمان والفعل الثالث: )فعل األمر( كلمة دل

 التكلم.

( هذا فعل األمر   )كْل، وصّلِ

ا الكالم أقسامه ثالثة: )اسم، وفعل، وحرف(
ً
 إذ

 الفعل أقسامه ثالثة: 

 فعل ماض، 

 فعل مضارع، 

 فعل أمر.

 

 عند هذا القدر وهللا تعالى أعلم وصلى هللا على نبّينا محّمد وعلى آله 
ْ

نتوقف

 وصحبه أجمعين

 وبارك هللا فيكم.
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   ه 1441/ ربيع األول /  11 :التاريخ  (1م )الدرس رق

 ؛أّما بعد ،والصالة والسالم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،الحمد هلل رّب العاملين

وتي 
ْ
فها أبي  -بارك هللا فيكم  -فهذا يا إخ ِ

ّ
املجلس الثاني من مجالس شرح املقدمة اآلجّرومية ملؤل

 ؛ن آجّروم عليه رحمة هللاعبِد هللا الصنهاجي املعروف باب

منا في املرة املاضية عن مقدمة في هذه املقدمة
ّ
أن  ) :فذكر املؤلف ؛وبدأنا بتعريف الكالم ؛تكل

فيد بالوضع(
ُ
ب امل

َ
رك

ُ
 الكالم هو اللفظ امل

 :)وذكرنا أّن التعريفات يقول أهل األصول 
ً
 مانعا

ً
  (؛ال بّد أن يكون التعريف جامعا

ً
بحيث  :جامعا

خول  :كل ما يخَتص في هذا التعريف يدخل فيه. ومانًعا ؛ِثياته فيهتجمع كل حيْ  تمَنع غيره من الدُّ

 فيه.

ف رحمه هللا تعالى 
ّ
فظ (:الكالم هو اللفظ)فقول املؤل

ّ
شتمل على بعض الُحروف،  :الل

ُ
هو الّصوت امل

أبجد، هّوز،  ؛بجديةأو األ  ،.. إلى الياء.تاء،  ثاء ،باء ،ألف؛والحروف املقصود بها الحروف الِهجائية

ي كلمن ِ
ّ
غة العربية ثماٍن وعشرون حرفا؛ فهذا الصوُت املشتمل على .حط

ّ
... إلى آخره، وعددها في الل

وقد تكون األلفاظ  ،وقد تكون األلفاظ مركبة ؛لكن األلفاظ كثيرة ؛هذا لفظ  :الحروف يقال

  ؟ملاذا ؛هذا لفظ ؛شجرة ،محمد ،كقولك شمس، بيت :مفردة؛ األلفاظ املفردة
ً
ألنك أطلقت صوتا

 مفردٌ  ؛سين، ميم،شين :شمس ؛حروف  بصوت ؛شمس ؛يحتوي على حروف
ٌ
فظ هو لفظ

ّ
 ؛هذا الل

بة فقط
ّ
 حتى ُيخرج املفرد  ؛لكّن الّنْحويين  يريدون باأللفاظ األلفاظ املرك

ً
ف فاصال ِ

ّ
لذلك وضع املؤل

فظ املركب :من األلفاظ فقال
ّ
 أي يتركب من أ (؛)الكالم هو الل

ً
)الشمس  :كثر من كلمة. تقول مثال

بة ؛)املسجد بيت هللا( ،)السماء صافية( (،دافئة
ّ
بة قد تكون  ؛كلماٌت مرك

ّ
لكن هناك ألفاظ مرك

 مفيدة وقد ال تكون مفيدة؛

ويْحسن الُسكوت  ؛والنْحويون ال يريدون إال األلفاظ املفيدة بحيث ال يتشّوق الّسامع لطلب املزيد 

 فقاللذ ؛عند هذا الكالم
ً
 جديدا

ً
 أو وضع املؤلف فاصال

ً
فظ  :لك وضع املؤلف لفظا

ّ
)الكالم هو الل

 عندما أقول لك (؛املركب املفيد 
ً
ثر من كلمة ،هذا لفظ (إذا جاء زيٌد ) :مثال

ْ
ب من أك

ّ
لكن ال  ؛ومرك

 
ً
ق الّسامع لطلِب املزي ؟ملاذا ؛ُيعتبر عند النحويين مفيدا وت عنده ويتشوَّ

ُ
 ؛دألنه ال يحسن الّسك

كِمل لك 
ُ
ِرمه أو فأكِرمه) :أقول لك ؟ماذا بعد  !..(.إذا جاء زيٌد )تنتظر أن أ

ْ
هنا تكون  (؛إذا جاء زيد أك

 .قد اْستفدَت املعلومة كاملة

ُت بمثال من قوله تعالى
ْ
ل
َّ
ْصُر هللِا والَفْتح »  :في املّرة املاضية مث

َ
ب « إذا جاَء ن

َّ
فِظ املرك

ّ
وذكْرُت ذلك لل

 من مجالس شرح متن اآلجرومية الثانيالمجلس 
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فيد
ُ
ب املفيد يحتاج إلى تكِملة لكن  ؛امل

َّ
 لسماع املزيد فكان الكالم املرك

ً
قا  يبقى الّسامع متشّوِ

ً
حقيقة

ْصُر هللِا )وكان يحسن بي أن أقول  ؛في ذلك املثال في الدرس املاض ي إذا كنتم تذكرون
َ
إذا جاَء ن

ْح ِبَحْمِد  َسّبِ
َ
واجا ف

ْ
ف

َ
لوَن في ديِن هللِا أ

ُ
 هذا تكملة الكالم ؛«َرّبَك والَفْتح ورأيَت الّناَس َيْدخ

ً
 ؛إذا

ّوابا)
َ
ُه كاَن ت

ّ
ِفْرُه إن

ْ
َسّبْح ِبَحْمِد َرّبَك َواْسَتغ

َ
فظ املركب املفيد (؛ف

ّ
  .هكذا هو الل

أي  (بالوضع)أي بالوضع العربي وهذا قول العلماء عندما يقولون  ()املفيد بالوضع  :قال املؤلف

غات األخرى فصار الكالم عند  أخرج األلفاظ ،بالوضع العربي في هذا املكان
ّ
املركبة املفيدة بالل

 .النحويين هو اللفظ املركب املفيد بالوضع

سامه ثالثة كما قال املؤلف
ْ
وعرفنا  (؛وحرف جاء ملعنى ،وفعل ،اسم ؛وأقسامه ثالثة) :وذكرنا أن أق

  :كيف جاء بهذا التقسيم بطريقتين

ويطُرقون  ،هكذا كان العلماء يجوبون البوادي ؛هي طريقة استقراء كالم العرب :الطريقة األولى

فوجدوا أن الكالم ال يخرج عن هذه  ؛ُبيوت األعراب وُيسافرون هنا وهناك ملعرفة ألفاظهم وكالمهم

 .حرف ،فعل ،اسم ؛الثالثة

  

 استقر 
ً
الكالم ال يخرج  :وا بطريقة الحصر العقلي من كالم العرب، فحصروا الكالم فقالواأوأيضا

  :أساسيينعن قسمين 

 .كلمة تدل على معنى في ذاتها :القسم األول 

 .كلمة تدّل على معنى في غيرها  :والقسم الثاني

 (الحرف)سموه   ؛انتهينا منه كتسمية (الحرف)نسّميه  :القسم الثاني قالوا 

 :قالوا هذه الكلمة التي تدّل على معنى في ذاتها نجد أنها تنقسم كذلك إلى قسمين  :القسم األول  

ال تحتاج أنت عندما تقول هذه الكلمة أو  ؛كلمة تدّل على معنى في ذاتها ال تقترن بزمن :القسم األول 

 (االسم)قالوا نسميها  ؛تسمع هذه الكلمة أن ترِبطها أو تقِرنها بزمن في ذهنك

 (أسماء ؛محمد ،بيت ،شمس)االسم  ؛كلمة تدل على معنى في ذاتها ال تقترن بزمن

 (؛الفعل)قالوا نسميها  ؛كلمة تدّل على معنى في ذاتها تقترن بزمن  :ثانيقالوا  والقسم ال

 (اسم وفعل وحرف)فاكتملت عندنا األقسام الثالثة  

هب)كــــــ  :فالفعل
ْ
رأ ،ونام  ،يذ

ْ
ت على معنى في ذاتها تقترن  ؟ملاذا ؛فعل (يذهُب ) (،واق

ّ
ألنه كلمة دل

م
ُّ
موما بعد زمان ا ،بزمن الحاضر وزمن التكل

ُّ
ت على معنى  ؟هذا فعل، ملاذا (نام) .لتكل

ّ
ألنه كلمة دل

ب حصول  (اقرأ) (.نام)في ذاتها تقترن بزمن قد مض ى 
ُ
ت على معنى في ذاتها تطل

ّ
فعل ألنه كلمة دل
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. (الش يء بعد زمان التكلم )اقرأ
ْ
نتهي من الكالم نّفذ

َ
 بعد أن أ

 (.وحرف ،وفعل ،اسم) :هذه األقسام الثالثة

لكنه يأتي إلفادة معنى في غيره وضربنا  ؛هو ال ُيْعطي معنى في ذاته (؛وحرف جاء ملعنى) :قال املؤلف

 :على ذلك أمثلة

وربما يراد به  ،ورّبما يراُد به التبعيض ،لربما يراد به االبتداء ؛هذا حرف له معاٍن مختلفة (ِمْن )

غة العربية. كي ؛وربما تكون زائدة ،النوع
ُّ
إذا  ؟ف تعرف املعنى املقصودمعاني لهذا الحرف في الل

ماذا تفيد؟ تفيد االبتداء أو املجيء،  (ِمن) : (جاَء الولُد ِمَن البيِت إلى املسجِد )في جملة  (من)وضعت 

سمى  (ِمن) (ِمن) (:أعطني ِمْن ماِل هللاِ ) .من البيت ؟من أين
ُ
 ؛التبعيضية (ِمن)هذه تفيد التبعيض ت

 (ِمن) (.بعض)وتضع مكانها كلمة  (ِمن)ستطيع أن تحذف كلمة وكأنك ت(؛أعطني بعَض ماِل هللاِ )أي 

ا الحرف ال يعطي  ؛أي الحمام نوع من أنواع الطيور وهكذا (الحمام من الطيور ) ؛التي تفيد النوع
ً
إذ

 .يعطي معنى لغيره ؛معنى بذاته

كمل والحظوا 
ُ
الذي  ،وسْهلةأن اللغة العربية جميلة  -بارك هللا فيكم  -اليوم إن شاء هللا تعالى ن

سيستفيد وسيفرح  ؛ُيركز معنا في هذه الدروس وهللا ستنتظم له أموٌر كثيرة إن شاء هللا تعالى

ز في دقة  ؛بجمال اللغة العربية
ّ
سيستمتع في قراءة القرآن العظيم وهللا ستستمتع أكثر عندما ترك

 في  ؛كالم عظيم !ه وتعالىفما أعظم كالم هللا سبحان ؛اللغة العربية في كالم هللا سبحانه وتعالى
ٌ
غاية

  ؛ال يأتيه الباطل من بين يَديه وال من خلِفه ؛اإلتقان
ً
 أساسيا

ً
لذلك ُيعّد القرآن العظيم مْرجعا

مونها ؛للُنحاة وأصحاب اللغة العربية
ّ
حتى وإن كانوا ليسوا  ؛أي الذين يبحثون فيها ويتعلمونها ويعل

 
ً
  من املسلمين يعتبرون القرآن العظيم مرجعا

ً
 فسبحان هللا العظيم. ؛أساسيا

زوا في دروس املقدمة هذه وستفتح لكم آفاق عظيمة وجميلة ومفيدة إن شاء هللا تعالى.  ِ
ّ
 رك

ً
إذا

دى)وسيْسهل علينا إن فِهمنا هذه املقدمة بكل يسٍر أن نْفهم  ر النَّ
ْ
ُر الّندى) (؛قط

ْ
أكثُر مباِحثه  (:فقط

 جيدة عنها من خال
ً
ت فكرة

ْ
وهذا فتٌح من  ؛ل املقدمة اآلجرومية إن شاء هللا تعالىستكون قد أخذ

ُقك إن شاء هللا تعالى. ِ
ّ
 هللا ولكن استعن باهلل كما قلنا وتأكد أن هللا سيوف

 

والحرف عندما قال أن الكالم ثالثة أقسام: اسم  ،والفعل ،قال املؤلف رحمه هللا  في عالمات االسم

 ؛ا هي عالماُت كّل نوٍع أو كّلِ قسٍم من أقسام الكِلمةصار من الجيد أن يبّين لك م ؛وفعل وحرف

ؤال نفسه ؛فهو سؤاٌل ُيطَرح لشخص ال يستطيع أن ُيفّرق بين االسم والفعل والحرف  :سَيطرح السُّ

فّرِق بين االسم
ُ
لكن كيف  ؛أنا عرفت أن الكالم ينقسم إلى هذه األقسام ؛والحرف ،والفعل ،كيف أ
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فّرق 
ُ
ؤلفأعِط  ؛أنا ال أعرف ؛سأ

ُ
فّرق، لذلك فوًرا قال امل

ُ
ني أ

ُ
فاالسم ُيعرف ) :ني عالمات تجعل

ا بدأ بعالمات االسم (بالخفض، والتنوين
ً
تم بعالمة الحرف  ،إذ

ْ
ثم سيأتي بعالمات الفعل، ثم سَيخ

 ؛التي هي ليست بعالمة كما سنالحظ

من وإلى وعن  :هيوحروف الخفض و  ،فاالسم ُيعَرف بالخفض والتنوين ودخول األلف والالم) :قال

م، وحروف القسِم وهي
ّ

   (.الواو والباء والتاء :وعلى وفي وُرّب والباء والكاف والال

حروف  ،دخول األلف والالم ،التنوين ،الخفض :هي أربُع عالمات ؛احفظها ؛هذه عالمات االسم

 .حروف الخفض ،دخول األلف والالم ،التنوين ،أربع عالمات لالسم؛ الخفض ؛الخفض

الكسرة هذه حركة تستطيع أن تقول أنها ِنصف حرٍف من ُحروف  ؛ُيريد بذلك الكسرة :ضالخف

ة الثالث 
ّ
 )العل

َ
  ،أ

ُ
  (إِ  ،أ

 (،ُُ  )ضمة  (و)ونصف الواو  )(،فتحة  (ا)نصف األلف  ؛حرف (ي)و  ،حرف (و)و  ،حرف (ا)

 (ُِ  )كسرة  (ي)ونصف الياء 

! نقول (!ُْ  )الُسكون  :يقول  ؟ما هي ؛د حركة رابعةيوج ؛ال :يأتي واحد ويقول  ؛هذه الحركات الثالثة

ِو الحرف من الحركة :له
ُ
 الحركات ثالثة ؛ال؛ السكون ليست حركة؛ الُسكون خل

ً
 ،ضمة ،فتحة :إذا

 (.ُِ   ،ُُ   ،َُ  )كسرة 

ف هنا :الكسرة ِ
ّ
ـْفض التي ُيريدها املؤل

َ
 على االسم ؛هذه هي الخ

ٌ
فإذا رأيت كلمة عليها  ؛عالمة أساسية

 .ْسرة فاألصل فيها أنها اسمك

ت هذه القاعدة  -هل هذا البيت  (جئُت ِمَن البيِت )
ْ
 ؛البيِت  -حتى وإن لم تكْن تعرف العربية وعَرف

سرة ؛هذا اسم ألنه مكُسور  :أو حرف؛ فوًرا قْل  ،أو اسم ،هل هو فعل
َ
فوض بالك

ْ
ذهبُت ) .ألنه مخ

ح :نتركها، إلىال أدري هل هي اسم أم هي فعل  :ذهبُت  (إلى املسجِد    ؛ال يتّضِ
ّ

ال أعرف عالمة لالسم إال

 ؟تمام ؛نعم أْحسنت هذا اسم ؛هذا اسم ؛نعم يوجد هذا الخفض ؛يوجد  :املسجِد  ،الخفض اآلن

 الخفض عالمة على االسم ؛جيد
ً
فض ؛ال يوجد للفعل عالمة الخفض ،إذا

ْ
ر هذا ؛الفعل ال ُيخ

ّ
 ؛تذك

وإن قلُت لك ُيوجد في القرآن  ؛طّيب .الفعل ال ُيخفض يا طالب العلم أن ؛تذكر يا طالب العلم

 آخر لخفض الفعل !الكريم بعُض األفعال يوجد عليها خفٌض 
ً
د تماًما أن هناك سببا

ّ
 ؛فوًرا تأك

 عليه الخفض عليه  ؛عندما تتعّرف على الفعل وتْفهم الفعل تماًما
ً
 فعال

ً
ثم بعد ذلك تجد أحيانا

 أن  ؛الكسرة
ً
 تأكْد تماما

ً
هناك ش يٌء حدث جعل الفعل  ؛هذه الكسرة ليست عالمة للفعلفورا

لكن الذي أريُد أن  ؛سنذكُره في يوٍم من األيام لكن فقط هكذا من باب توسيع املداِرك ؛ينكِسر

 على االسم
ٌ
فض ؛أحفظه اآلن أن الخْفض وهو الكسرة عالمة أساسية

ْ
 .احفظ هذا ؛والفعُل ال ُيخ
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لنا الحركات ثالثة ؛طيب ؟هو الَتنوينما  ؛التنوين :العالمة الثانية
ُ
 ؛كسرة ،ضمة ،فتحة :قبل قليل ق

  :التنوين
ً
 فوقها، وتضع على الكسرة كسرة

ً
 فوقها، وتضع على الضّمة ضمة

ً
تضع على الفتحة فتحة

  ؟لكن ما هو التنوين .هذا هو التنوين  بالشكل ؛فتحتان، وضمتان، وكسرتان ؛فوقها

نوٌن ساكنة زائدة   -أي فوق النون ُسكون  -التنوين هي نوٌن ساكنة ) :يقول أهل االصطالح في النحو

كتب -هذه زيادة على الكلمة  -
ُ
فظ وال ت

ْ
ل
ُ
ر عنها العلماء إذا كان آخُر الكلمة مفُتوحة  ؛ت ولكن ُيعّبِ

 أخرى 
ً
  (؛ًُ  )الحركة، يعني مفتوحة، يضعون فتحة

ً
 ) :أي هنا نوٌن زائدة؛ تقول مثال

ً
 (رأيُت عصفورا

 عصف
ً
  ؛في آخر الكلمة ساكنة زائدة (نون ) ؛يوجد فتحة ويوجد فتحة أخرى  :ورا

ً
 (نون )عصفورا

عبر عنها بفتحة أخرى  ؛ساكنة؛ لكن ال يجوز لك أن تكتبها
ُ
 .تستطيع فقط أن ت

 

( 
ٌ

:الجوُّ لطيف
ٌ

  (نون )وُيْقرأ بعد الضمة  ؛آخُره ضمة ( لطيف
ٌ

ال يجوز لك أن  .نون ساكنة ؛لطيف

عبر عنها بوْضِعك ضمة أخرى فوق هذ (؛النون )تكتب 
ُ
ه تنوين؛ )نون( ساكنة زائدة تستطيع ان ت

 )الضّمة األولى 
ٌ

 ال تستطيع أن تضع  ؛وقبله كسرة (نون )صديٍق آخره  (مررُت بصديٍق ) (؛لطيف
ً
إذا

ر عنها بكسرة أخرى  (النون ) تب عّبِ
ْ
ك

ُ
لفظ وال ت

ُ
 .ألنها نون ساكنة زائدة  ت

هذا التنوين  ؛وبتنوين الكسر تارة ،وبتنوين الضم تارة ،ين الفتح تارةهذا التنوين الذي ُيسمى بتنو 

  ،عالمة على االسم
ً
نا  في يوٍم من األيام ُمنوَّ

ً
 في يوٍم من األيام أو حرفا

ً
أي عليه  ؛ال يمكن أن تجد فعال

ن  ؛ال يمكن ؛تنوين نوَّ
ُ
يُن أو تنو  ،ال يوجد فعٌل عليه تنوين فتح، أو تنوين ضم ؛ألن األفعال ال ت

 كذلك عليه هذه الثالثة ،كسر
ٌ

 على ماذا ؛وال يوجد حرف
ٌ
 .عالمة على االسم ؟ألن التنوين عالمة

 :وبعضهم يقول  ؛)ال التعريف( :بعض الُعلماء يقول  (؛وُدخول األلف والالم) :قال :العالمة الثالثة

 والم)
ٌ

اَحة في  ،وبعضهم ُيسّميها )أداة التعريف( (؛ألف
َ

ال نختلف  ؛االْصطالحسّمها ما شئت ال ُمش

نا اآلن ؛على االْصطالحات هذا  ؛بعض العلماء من أهل النحو ُيقاتل على مثل هذه االختالفات ؛ال يهمُّ

هم ودرايُتهم يجب أن  (ال)وهناك من يقول ال يجوز أن تقول  ،يقولون ال يجوز أن تقول أداة .فنُّ

 .فيد ِمنهكالٌم طويل؛ ال نحتاجه وقد ال نست (؛األلف والالم)تقول 

 (ال التعريف)الزائدة قبل الكلمة امللتصقة بها هذه التي تسمى بــــــــــ  (األلف والالم)على كل حال 

تدخل فقط على  (ال التعريف)ألن  (ال التعريف)عالمة على االسم فقط ال يوجد فعٌل يرتبط به 

  ؛على األسماء ؟ماذا
ً
 .تسبُق األسماء دائما

سم (ال التعريف)
ُ
له من نكرة إلى معرفة (؟ال التعريف)ى بـــــــــ ملاذا ت حّوِ

ُ
عِرّف االسم وت

ُ
تقول  ،ألنها ت

 
ً
 ) :مثال

ً
( أو  (؛رأيُت مسجدا

ً
نكرة غير معُروفة  (مسجد)الحظ كلمة  (ذهبُت إلى مسجٍد )كلمة )مسجدا
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جد )ذهبُت إلى املسجِد( وكأنك تعرف أي مس :لكن عندما أقول لك ؛هللا أعلم ؟أي مسجد (مْسجد)

لها من نكرٍة إلى معرفة؛  ؛أعني حِوّ
ُ
عّرِف الكلمة وت

ُ
 والم) (؛ال التعريف)لذلك ت

ٌ
 على  (؛ألف

ٌ
عالمة

ه ُمرتبطة بالكلمة
َ
  .هذه العالمة الثالثة ؛االسم إذا جاءت قبل

 العالمة األولى
ً
  ،أي الكْسرة ؛الخفض :إذا

  ؛التنوين :العالمة الثانية
ُ
كتبأي النون الساكنة الزائدة التي ت

ُ
فظ وال ت

ْ
 ،ل

  ؛دخول األلف والالم :العالمة الثالثة 

 .على االسم ؛احفظ ؟عالماٌت على ماذا ،هذه العالمات الثالثة احفظها

نا في بيت االسم ؛ُحروف الخفض :العالمة الرابعة
ّ
إذا جاءت  ؛إذا دخلت أو سَبقت الكلمة فاعلم أن

ْفض .حُروف الخفض قبل الكلمة فاعلم أن هذه الكلمة اسم
َ
 ؟ما هي ُحروف الخ

 ،والالم ،والكاف ،والباء ،و ُربَّ  ،وفي ،وعلى ،وعن ،وإلى ،ِمن)هي  :ذكرها املؤلف فقال رحمه هللا 

 ،الباء ،ُربَّ  ،في ،على ،عن ،إلى ،)ِمن :تعالوا نُعّدها (.والتاء ،والباء ،الواو :وحروف القسم وهي

  (؛التاء في القسم ،الباء ،الواو ،الالم ،الكاف
ً
وكّل َحْرف من  ؛هذه ُحروف الخفض ؛ثالثة عشر حرفا

 :هذه الحروف له معنى عند العرب

 (ِجئُت من البيِت )ذكرنا من مَعانيه االبتداء  (:ِمن)

 .أي انتهت غايتي إلى املسجد (ذهبُت إلى املسجِد )من معانيه االنتهاء تقول  (:إلى)

  (.زلُت عن الجبِل ن) ؛من معاني هذا الحرف املجاوزة ،من معانيها (:عن)

 

أي عال  (استوى على العرش سبحانه وتعالى) ،من معانيها أو من معاني هذا الحرف االستعالء  (على)

 .وارتفع عليه

ْرفية (في)من معاني  : (في)
َّ
  (.وضْعُت الكتاب في الدرِج ) :تقول  ،الظ

ك)من معانيه التقليل  (:ُربَّ )  (.ُربَّ أٍخ لك لم تِلْده أمُّ

 باهلل (؛بسِم هللا الّرحمن الّرحيم)من معاني الباء االستعانة  : (الباء)
ً
 .أي أبدأ مستعينا

في  -رض ي هللا تعالى عنه  -كما في حديث يْرويه البَراُء بُن عازب  ؛من معاني الكاف التشبيه : (الكاف)

مِر صلى هللا عليه وسلم
َ
 (.وصف النبي صلى هللا عليه وسلم  )أن  وجَهُه كالق

كية :(الالم)
ْ
ل
ُ
م امل

ّ
الحمُد ) :كما قال تعالى ؛وغير ذلك ،والحصر ،واالختصاص ،من معاني حرف الال

م هذه تفيد الَحصر واالختصاص هلل سبحانه وتعالى (هلل) (؛هللِ رّبِ العاملين
ّ

فكل املحامد  ،الال

 تفيد االسِتحقاق هلل سبحانه وتعالى ؛يستحقها هللا
ً
 .أيضا
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َ
ينعلى كل حال هذه ُحروف الخ سمى ُحروف الجر عند الَبْصرّيِ

ُ
وِفي لذلك ال  ؛ْفض التي ت

ٌ
املؤلف ك

نَت عند البْصريين لقالوا لك (خفض)يقول   (َجر)يقول 
ُ
 ..وهذه اصطالحات ،.حروف الجّرِ :ولو ك

 قْبلها أحُد هذه  ،تدخل أو تسبق االسم ؟هذه الحروف العشرة تدخل على ماذا
ً
فإذا رأيَت كلمة

 (اسم)ذه الكلمة العشرة فاعلم أن ه

 خاصة بالقسم
ٌ

فض وهي ُحروف
َ
 ثالثة من ُحروف الخ

ٌ
 حروف

ً
 ،وهللاِ ) (والتاء ،والباء ،الواو) :وأيضا

 .حروف القسم (:وباهللِ ،وتاهللِ

ها عالمات على االسم
ّ
 ؛هذه كل

والفعل ُيعرف بقد، وسين، وسوف، وتاء التأنيث ) :فقال املؤلف رحمه هللاأما عالمات الفعل؛ 

 اكنة(الّس 

ف رحمه هللا  (؛وتاء التأنيث الساكنة ،وسوف ،قد، وسين)هذه عالمات الفعل 
ّ
هذه التي ذكرها املؤل

 .تعالى

ل على الفعل املضارع (:قد)
ُ
قد تدخل على الفعل  ؛وقد تدخل على الفعل املاض ي ،هذه قد تدخ

من باب التقليل  (؛الكُسول قد ينجُح )أو  ،املضارع فُتفيد التْقِليل أو التكثير؛ )قد يدُرس الكُسول(

ضارع
ُ
ثير تُقول  ،َدخلت على الفعل امل

ْ
قد يناُل املجتهُد )أو   (قد ينجُح املجتهد)أو قد تفيد الَتك

يته
ْ
 .من باب التكثير (؛ُبغ

  ،وقد تدخل على الفعل املاض ي فُتفيد التْقريب أو التْحِقيق
ً

ؤمنون ) :تقول مثال
ُ
لح امل

ْ
من باب  (؛قد أف

وربما تأتي  ،من باب التحقيق (قد)دخلت عليها أو جاءت قبلها  ؛فعل ماض ي (:أفلحقد ) ،التحقيق

اآلن  نحن  ؛الصالة لم تُقم بعد ؛قد قامت الصالة( ،قد قامِت الصالة) :ُمفيدة للتقريب تقول  (قد)

 من باب التقريب ؛نقيمها
ً
 .إذا

  .ملاض يوتدخل على الفعل ا ،تدخل على الفعل املضارع  (قد)على كل حال فإن 

 
ً
 .فاعلم أنك في حضرِة الفعل ؛قبل الكلمة (قد)إذا رأيَت  :إذا

 ؛كذلك العالمة الثالثة حرف استقبال (سوف)و ،حرف استقبال (الّسين) : (الّسين)العالمة الثانية 

ين 
َ
 قبلها   (س، وسوف)ِكال الحرف

ً
 (السين)يْدخالن على الفعل املضارع فقط؛ فإذا رأيَت كلمة

سمى بأحرف الَتْنفيس ؛فاعلم أن هذه الكلمة هي فعل ؛قبلها (سوف)الزائدة أو 
ُ
شبه   (سين) .وت

ُ
ت

وكأنما األمر قد  ()سأنتقُل إلى البيِت الجديد :عندما تقول  ؛ (سوف)أقرُب من   (سين)ولكن  (سوف)

 
ً
قا ريد أن ؛صار محقَّ

ُ
 ؛أنتقل وكأنني اآلن أحِمُل أغراض ي وَعْفش بيتي أو أغراض بيتي وجّهْزُت نفس ي أ

 ،سأنتقل إلى البيت الجديد
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ز نفس ي  (؛سوف أنتقُل إلى البيِت الجديِد ) :عندما أقول  جّهِ
ُ
رُت أو وعْدُت أن أنتقل ولكن لم أ أنا قرَّ

سمى أحرف التنفيس ؛أبعد من )السين(  وكالهما ُحروف استقبال مِلا سيأتي (سوف)فـــــــ  ؛بعد
ُ
ال  ؛ت

 على األفعال
ّ

 .الفعل املضارع فقط ؟علعلى أي ف ؛تدخل إال

 
ً
  (الّسين وسوف)بينما  ؛يدخل على الفعل املضارع ويدخل على الفعل املاض ي  (قد)إذا

ّ
الن إال

ُ
ال يْدخ

  .على الفعل املضارع فقط

 .من عالمات الفعل خاّصة (وسوف ،وسين ،قد)على كل حال 

 ،وسين ،قد) ؛فعل تأتي في آخر الكلمةهذه الّتاء عالمة على ال :تاء التأنيث الّساكنة :والعالمة الرابعة

 هي حرف تاء ،تاء التأنيث :و)تاء التأنيث الساكنة(  من اسمها ،وسوف(  تأتي في أول الكلمة
ً
 ،إذا

 آِخرها  ؛تأتي آخر الكلمة ،يكون عليها الّسكون  :وساكنة ،يدّل على املؤنث :والتأنيث
ً
إذا وجدت كلمة

 فعل ماض ي فقط  ؟وهذه الكلمة فعُل ماذا ؛كلمة فعلفاعلم أن هذه ال  (تاء التأنيث ساكنة)

سْت  ،ذهبْت ) :تقول  .عالمة على الفعل املاض ي فقط (تاء التأنيث الساكنة)فــــــ 
َ
 (.وأكلْت  ،وناَمْت  ،وجل

 هذه العالمات األربعة الدالة على الفعل ،نعم
ً
 .إذا

ها التي تدّل على ا حرف  :أي أن هذه الكلمة فعل ؛لِفعليةأمٌر مهم جًدا بل ِمن أعظِم العالمات وأهّمِ

 على الفعل ،وجزم ،وقلب ،هذا حرف نفي (:لم)
ّ

هذا من أهّمِ  ؛على الفعل املضارع ؛ال يدخل إال

تٍب أخرى إن  (لم)وهذا الحرف  ؛لم يذكره املؤلف لكن نذكره استطراًدا ،عالمات الفعل
ُ
وٌر في ك

ُ
مذك

  .شاء هللا تعالى

 :عالمة الحرف ؟لحرفبقي أن نعرف ما هي عالمة ا

ح معه دليل االسم وال دليل الفعل(؛ :قال املؤلف رحمه هللا
ُ
 ،هذا هو باختصار )الحرف ما ال يصل

 ال عالمة. ؟ما هي عالمة الحرف

 ِقطِع ِقماش
ُ

 حمراء ؛عندك ثالث
ٌ
 بيضاء عليها عالمة

ْ
 ،وقطعة بيضاء عليها عالمة سوداء ،قطعة

تعطيني  ؛أعطني القطعة التي عليها العالمة السوداء :ول لكفأق ؛وقطعة بيضاء ليس عليها عالمة

 تعطني إياها. ،أعطني القطعة التي عليها عالمة حمراء :أقول لك ،إياها

تلك القطعة التي ال يوجد عليها  :أقول  ؟أُي قطعة :أعطيني القطعة البيضاء. تقول لي :أقول لك

 .قطعة بيضاء فقط ؛عالمة

 .وال عالمات الفعل. هذا هو الحرف ،ال عالمات االسم ؛عالمة ال يوجد له  ؛هذا هو الحرف

وأظن أن األمر إن شاء هللا تعالى واضح وسهل بارك  ؛وهذه هي العالمات لالسم، والعالمات للفعل 
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 .هللا فيكم

  من باب الفائدة
ً
 صغيرا

ً
عطيكم تمرينا

ُ
  :نعطي ثالثة أسئلة ،قبل أن أنهي دعوني أ

 ؟هل هي اسم أو فعل أو حرف ،لمات التاليةمّيز الك :السؤال األول 

 - (إلى) :الكلمة الرابعة - (املسجد) :الكلمة الثالثة - (ذهبُت ) :الكلمة الثانية - (شمس) :الكلمة األولى

 (بل) :الكلمة الخامسة

 :الكلمة التاسعة - (اكتب) :الكلمة الثامنة - (نام) :الكلمة السابعة - (الواو) :الكلمة السادسة

 (أحمد) :الكلمة العاشرة - (رالقم)

أيُّ العالمات التي تدخل قبل الكلمة  ؛ِمن العالمات التي ذكرناها في االسم والفعل :التمرين الثاني

 ؟وأيُّ العالمات التي تدخل بعد الكلمة

يُتك عالمات في االسم
َ
الحظ أن هناك عالمات في االسم  ؛وأعطيُتك عالمات في الفعل ،يعني أعط

كذلك في الفعل هناك عالمات تكون  ،وهناك عالمات في االسم تكون بعد الكلمة ،كلمةتكون قبل ال

ز لي إياها ،وهناك عالمات تكون بعد الكلمة ،قبل الكلمة  ؟ ؟مّيِ

 

 وأرجو أن تعربها إن استطعت  :التمرين الثالث
ً
عطيك جملة

ُ
 ِمن البيِت إلى )أ

ُ
ذهبْت املسلمة

  (.املسجِد 

 .الختيار فقطالسؤال الثالث من باب ا

 

طيب نتوقف عند هذا القدر أرجو أن تتعاونوا معي في اإلجابة على هذه التمارين الثالثة حتى 

 على اللغة العربية
ً
 فشيئا

ً
ففيه خيٌر عظيم إن شاء هللا  ،نستفيد إن شاء هللا تعالى ونتمّرن شيئا

 .تعالى

 هلل سبحانه وأن ي ،نسأل هللا العظيم أن ينفع بكم وبنا ،وبارك هللا فيكم 
ً
جعل هذا العمل خالصا

 .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،وبارك هللا فيكم ،وتعالى
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 م 1112/  11/  5الموافق:   ه 1441/ ربيع األول /  12 :التاريخ  (1الدرس رقم )
 

 ؛عدأما ب ،والصالة والسالم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،الحمد هلل رّب العاملين

هذا املجلس الثالث من مجالس شرح اآلجرومية أو شرح  ؛فأيها اإلخوة األكارُم بارك هللا فيكم

وعْوًدا على  ،املقدمة اآلجرومية ملؤلفها أبي عبد هللا الصنهاجي املعروف بابن آجروم رحمه هللا تعالى

ر عن ؛ما ذكرناه في املرة املاضية
ّ
 الدرس األول والثاني أو مراجعة سريعة حتى ينتبه معنا من قد تأخ

 ؛لم يفهم بعض األشياء أو أشكل عليه بعض األمور 

هو الحرف املشتمل على بعض  :واللفظ ،()هو اللفظ املركب املفيد بالوضع :ذكرنا أن الكالم

ب من أكثر من كلمة ألن اللفظ قد يكون كلمة وقد يكون أكثر ،الحروف
ّ
ب: هو الذي يترك

ّ
لكّن  ؛املرك

لذلك قال  نريد الكالم الذي يتكون من أكثر من كلمة ؛ريده ليس الكلمة الواحدةالكالم الذي ن

 لسماع  ؛لكن هناك ألفاظ مركبة ال نستفيد منها (اللفظ املركب) :املؤلف
ً
يبقى السامع متشّوقا

كمل له بقية  ؛املزيد
ُ
بة من أكثر من كلمة لكن يبقى ُمْنتِظًرا أن ت

ّ
ْعطيه جملة مرك

ُ
يعني يمكن أن ت

  ؛جملةال
ً
بة  (إذا جاءك محّمُد ) :مثال

ّ
 ؛ثالث كلمات ظاهرة ؛(إذا جاءك محمٌد )هذه جملة مرك

لكن أال تالحظ معي أن  لفظ مركب ،على كل حال أكثر من كلمة ؛تستطيع أن تقول هنا أربع كلمات

كمل له بقية الجملة
ُ
ريد مني ؟حسًنا ماذا سأفعل !إذا جاءك محمٌد  ؟السامع ينتظر أن ت

ُ
 ؟ماذا ت

رمه
ْ
ك

َ
ِرمه ،أ

ْ
وهذا هو الكالم الذي  ؛هكذا اكتملت الجملة ؛الحظ ؛إن جاءك محّمٌد فأكِرمه ؛أو فأك

 ، أو ُيريده الُنحاة ،ُيريده العرب

فيد( :لذلك قال املؤلف رحمه هللا
ُ
ركب امل

ُ
فظ امل

ّ
ا لكن معلوم أن الكالم قد يكون كالًم  )الكالم هو الل

 في تعريفه فقال ،عربًيا وقد يكون كالًما غير عربي
ً

 (:بالوضع)  :لذلك احتَرَز املؤلف أي وضع فاصال

غة العربية
ّ
غة العربية، أي بالل

ّ
اسم ) :وأقسامه ثالثة الكالم الذي يريده املؤلف هو املوضوع بالل

ت على معنى في ذاتها ال تقترن بزمن :االسم. (وفعل وحرف جاء ملعنى
ّ
كلمة دلت  :والفعل ،كلمة دل

سمى الكلمة ؛اتها تقترن بزمنعلى معنى في ذ
ُ
أو تقتِرن  ،الفعل املاض ي :قد تقترن بزمن املاض ي فت

م وما بعد زمان التكلم وتسمى الكلمة
ُ
ُربما تقتِرن الكلمة بش يٍء ُيراد ،الفعل املضارع :بزمن التكل

َ
أو ل

سمى
ُ
 ،ماضفعل  ،فعل مضارع :هذه األفعال ؛فعل األمر :الكلمة هنا حصوله بعد زمان التكلم؛ وت

 .فعل األمر

  (اسم وفعل وحرف جاء ملعنى :أقسامه ثالثة) :قال املؤلف ؛الحرف :الكلمة الثالثة

 من مجالس شرح متن اآلجرومية الثالث المجلس



 

 [21] 

 

  ؛إذ ال يدّل على معنى في ذاته ؛يعني الحرف يختلف عن االسم والفعل
ً
  ال تستفيد منه شيئا

ّ
لذاته إال

نا على ذلك بأمثلة عوُدوا إليها ؛إذا وضعته في غيره فُيْعطيك معنى
ْ
ل
َّ
 .اإن شاء هللا تْستفيدو  ودل

وهي نون زائدة  :والتنوين ،الخفض أي الكسرة :فعالمات االسم: وعرفنا أن لكل قسم عالمات

تب
ْ
ك

ُ
َفظ وال ت

ْ
ل
ُ
ل ساكنة ت

ْ
رار الحركة بالشك

ْ
رار  ؛تكرار الحركة ؛وهي تك

ْ
قد يكون تنوين ضم بتك

م رار  ،أو تْنوين فتح بتكرار الفتح ،الضَّ
ْ
والتنوين  (،الكسر)فالخفض  ؛الكسرأو تنوين كسٍر بِتك

م على الكلمة ُيبين لنا أن هذه الكلمة اسم. عالمات لالسم فقط
ّ

 . كذلك دخول األلف والال
ً
 أيضا

م ،والكاف ،والباء ،ّب وُر  ،وفي ،وعلى ،وعن ،وإلى ،نمِ ) :دخول حروف الخفض وهي
ّ

وكذلك  ،والال

ه. (والتاء ،والواو ،الباء :حروف القسم وهي
ُّ
ل إال على االسمهذه كل

ُ
 .وهذه عالمات االسم ؛ا ال تْدخ

  (وتاء التأنيث الساكنة ،وسوف  ،والسين ،قد) :أما الفعل فعالماته

ل إال على الفعل املضارع :سين وسوف
ُ
وتاء  ،تدخل على الفعل املضارِع واملاض ي :وقد ،ال تدخ

 على الفعل املاض ي
ّ
 .التأنيث ال تدخل إال

 . هذه عالمات الفعل

أما ، هذه تأتي في نهاية الكلمة أو بعدها ؛وتاء التأنيث الساكنة ،والتنوين ،الخفض :ا أنوقلن

م  ،األلف)
ّ

فإنها تأتي قبل  ؛في األفعال (وسوف ،والسين ،قد)سماء وفي األ  (وحروف الخفض ،والال

  .الكلمة

 

 عالمة)وذكرنا أن عالمة الحرف هي 
ّ

  .مة وهذه عالمتهفالحرف ليس له عال  ؛هذه عالمة الحرف ؛(أال

 .هذا الدرس املاض ي والذي قبله باختصار

 .اليوم نتكلم إن شاء هللا تعالى بعد أن فِهمنا الكالم وأقسام الكالم سنتكلم عن اإلعراب

عربة، وهناك كلماٌت ليست ُمْعربة ،هناك كلماٌت ُمْعربة :اإلعراب
ُ
أو ما هو  ،فما هي الكلمات امل

 ؟، وما هو البناء؟اإلعراب

ِتّمة للفائدة البناءسي
َ
ر املؤلف في هذا الدرس اإلعراب وسنذكُر ت

ُ
وهذه الفائدة تتمة ليست  ؛ذك

عطي فائدة وهي أن ُمعظم الكلمات العربية هي  فقط للفائدة بل هي من صلب املوضوع
ُ
لكن أ

عرب ؛ُمعربة
ُ
ْبِنية فهي محُدودة ،ت

َ
 .أما الكلمات امل

 .بارك هللا فيكم لَنْعرف عن هذا تعالوا ؟ما هو البناء ؟،عرابما هو اإل 

قال: اإلعراب هو تغيير عوامل الكِلِم الختالف  )باٌب اإلعراب. :قال املؤلف رحمه هللا تعالى

ا أو تقديًرا(
ً
 العوامل الداخلة عليها لفظ
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غوية .هذا هو اإلعراب
ّ
غة العربية من الناحية الل

ّ
  ،اإلعراب في الل

ً
ذكر الشيخ  :معنى اإلعراب لغة

َهرته أْعربُت  ؛اإلظهار واإلبانة :بن محي الّدين قالمحمد 
ْ
َته وأظ

ْ
ْعِرب أ :أقول لك. عّما في نفس ي إذا أَبن

في
ْ
خ

ُ
يير :وهناك معنى آخر لإلعراب ،هذا معنى ؛عّما في نفسك أي أظِهر وأِبْن ما ت

ْ
 :يقال ؛هو التغ

ره املؤلف وهذا املعنى هو الذي يْرتبط بامل ،أي تغيرت (َمعَدة البعير َعِرَبْت )
َ
عنى االصطاليي الذي ذك

 الّنحاة وال يتكلم عن املعنى اللغوي  ؛حيث قال
ً

 ،الحظ هنا عندما ُيعّرف املؤلف وُيعّرف تعريف

ا أو تقديًرا) :فقال
ً
ِلم الختالف العواِمل الداخلة عليها لفظ

َ
يير آخر الك

ْ
 (اإلعراب هو تغ

تغّيرةهذا أول ما ن ،هذا ما نْستفيده في اإلعراب  :تغيير
ُ
عربة  هي الكِلمات امل

ُ
، ستفيده أن الكلمات امل

ا يتكلم املؤلف عن تغيير أواِخر الكِلم ،أواخر الكِلم :قال ؟بماذا متغّيرة ؟متغّيرة
ً
ألن الكلمة قد  ؛إذ

ر وسطها ،يتغير أولها ر آِخرها ،وقد يتغيَّ أو وسطها أو ،كيف ُيْمكُن للكلمة أن يتغير أّولها ؛وقد يتغيَّ

 ، تتغير الكلمة من الفعل املضارِع إلى املاض ي إلى املصدر ؛بالصرف ؟آخرها
ً
 ،ذهب) :تقول مثال

  ،يأكُل  ،أكل) (،ذهاًبا ،يذهُب 
ً

ره إلى املضارع  :أكل ،(أكال غّيِ
ُ
تغيرت  الحظ (يأكُل )فعٌل ماٍض أريد أن أ

ها ،الكلمة في أّولها
ُ
ل
ْ
  ،يأكُل  ،أكل) وتغّير شك

ً
  .(أكال

ً
هذه من مباحث  ؛الكلمة مصدر  ؛هذه مصدر :أكال

ذها اآلن
ُ
خ

ْ
ريد أن نأ

ُ
هذا  ؛وآخُرها ،ووسطها ،يتغّير أّولها ؛ولكن الحظ الكلمة تتغّير معنا الَصرف ال ن

ر األوسط ألن هذا من  ؛تغّيٌر صْرِفي ر األول وال عن تغيُّ عربة أو اإلعراب ال نتحدث عن تغيُّ
ُ
الكلمات امل

ر ا ،مباحث الصْرف ا  (اإلعراب هو تغيير أواخر الكِلم) :آلِخر لذلك قال املؤلفنتحدث فقط عن تغيُّ
ً
إذ

عندما تتكلم عن  ،هذا حتى تضُبط املعلومة عندك ؛وتغيير أوسط الكالم ،أخرجنا تغيير أول الكالم

فوًرا اجعل عيَنك  ؛إنما ،اإلعراب يا طالب العلم فال تنظر إلى األول، وال إلى األوسط من الكالم

هب إلى آخر ال
ْ
تمل بعد ؛كالمتذ

ْ
 ..واملعلومة لم تك

عطي جزءً  !انتبه 
ُ
ال يكفي  ؟تمام ؛أن اإلعراب اجعل عينك تنتقل إلى آخر الكلمة :من املعلومة وهي أ

هو تغيير أواخر  :لذلك مقصود املؤلف رحمه هللا ؛ألن أيًضا في الصرف قد تتغير آخر الكلمة ؛هذا

ش يٍء  ؛ثابتة ولكن حالها هو الذي يتغير بسبب عاملالكلمة ، الكِلم هو تغيير أحوال أواخر الكلم

ر فتكون الكلمة مضمومة في آخرها بالضم وإعرابها الرفع كما سنتحدث  ؛يدخل على الكلمة فُيغّيِ

مرفوعة بتنوين  :محمّد  (جاء محمٌد  ؛محمٌد )أقول لكم هذه الكلمة مرفوعة  ،الحًقا إن شاء هللا

ر ، الضم أو بالضم يتغّير إلى  ،من الرفع إلى النصب فيتحول حال آخر الكلمة (مٌد مح)ُممكن أن تتغيَّ

أو  ،ضم ؛ (جاء محمٌد )الِحظ قبل قليل كانت الكلمة  (رأيُت محمًدا)الفتحة أو إلى تنوين الفتح 

أريد أن أغير  ،عندما ترى الضم اعلم بأن هناك رفع ؛فوًرا ،الضم ؛هذا ُيسمى رفع ؛رفع ؛تنوين ضم

 ؛اتحّولت من الضم إلى الفتح فوًر  :فمحمٌد  (؛رأيُت )أدخلُت كلمة  ؛أدِخل شيًئا أريد أن ؛حال الكلمة
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سمى كلمة منصوبة، فتحة أو تنوين الفتح (؛رأيُت محمًدا) إلى النصب
ُ
هنا صار  ؛وهذه الكلمة ت

ُر إلى النصب كما سنتحدث ما هو النصب إن شاء هللا تعالى الحًقا   .التغيُّ

 

تذكرون حروف الخفض التي أخذناها في الدرس املاض ي  ؛ف الخفضلو وَضعُت حرف الجر أو حر 

ُندِخل حرف الباء أليس حرف (محمد)لو أدخلُت حرف خفٍض قبل  ؛من عالمات االسم
ْ
الباء هو  ول

 (محّمد)أْدِخل حرف الباء على كِلمة  ؛طيب ؛حتى نتعلم ونستفيد ؟حرف خفض  يدخل على االسم

نقل هذه الجملة 
ْ
لت أو تغيَّرت حالة الكلمة محّمد الحظ (مٍد َمَرْرُت بمح)ول  من الرفع في الجملة :تحوَّ

إلى الخفض في الجملة الثالثة  (رأيُت محمًدا)إلى النصب في الجملة الثانية  (جاء محمٌد ) األولى

  (مررُت بمحمٍد )

  تنوين الكسر ؛تنوين الخفض ؛خفض

فوض
ْ
ه خافٌض أو  ؟وضملاذا هو اسم مخف ،اسم مجرور هذا ُيسمى االسم املخ

َ
ألنه قد جاء قبل

هو  ؛وهذا حرف الخفض هو الذي عِمل عملية الخفض، حرف خفض فصار االسم مخفوًضا

هذا هو الذي غّير  ؛هذا هو العامل ؛هو السبب ؛العامل :السبب وهذا الذي يقول عنه العلماء هو

 .ا الباء غير إلى الخفضحالة آِخر كلمة  محمد  من الرفع إلى النصِب إلى الجر هذ (محّمد)حالة 

 ؟انتبهنا

أي تغيير أحواِلها من الرفع إلى النصب إلى   :()هو تغيير أواخر الكلم :هذا ما يريده املؤلف يقول 

هناك  ؛طبًعا .إلى الخفض أي الكسر ،إلى النصب أي الفتح ،من الرفع أي الضم ؛الخفض

وقد   ـ الفتح ـ وهناك نصب  ،هناك الضم وقد يُنوب ش يٌء عن الضم ؛ليس فقط الضم ؛سنتحدث

سنتحدث عنه في  وقد يُنوب ش يء عن هذا الكسر وهناك الخفض ـ الكسر ـ ، يُنوب ش ٌي عن الفتح

نتخّيل أن الكلمة عندما يدخل عليها  ؛إنما دُعونا اآلن نتخّيل فقط حتى ال نتوسع، دروٍس أخرى 

ر حال آِخرها من حالة إلى أخرى من الّرف ن فيتغيَّ  عامل معيَّ
ً
 ع وهو الضم كأصل إلى النصب مثال

 .أو إلى الخفض (الفتح)

 ؟ملاذا يتغّير أحوال أواِخر الكِلم

ديًرا :هنا قال املؤلف فوًرا قال
ْ
ا أو تق

ً
تالِف العواِمل الداِخلة عليها لفظ

ْ
الختالف العوامل  :()الخ

ا سبُب تغُير أْحوال أواِخر الكلمات هو اختالف العواِمل ؛الداخلة عليها
ً
عامٌل يعَمل في الكلمة  ،إذ

ها مرفوعة
ُ
ها منصوبة ،فيْجعل

ُ
 يْدخل على الكِلمة فيْجعل

ْ
هناك عامل آخر قد  ،هناك عامٌل مختلف

ها مكسورة
ُ
ل على الكلمة فيْجعل

ُ
تغيير أواخر الكِلم الختالف العوامل ) :هذا معنى قول املؤلف، يْدخ
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  .(الداخلة عليها

ُر حالهاه ؟جمع عاِمل ما هو العامل :العوامل والعوامل كثيرة  ،و الش يء الذي يدخل على الكلمة فُيغّيِ

 
ً
الفعل  ؟؟هو العامل ما ؛ما هو العامل الذي جعل محّمٌد مرفوًعا ؛مرفوع :محمٌد ، (جاء محمٌد ) :مثال

عامل يقتض ي  ؛الذي قام به محّمد عاِمل الِفعلَية هذا أو الفاِعلَية هو الذي جعل محمًدا مْرفوًعا

فع ع ما الذي جعل محمًدا كِلمة منصوبة  ؛منصوبة ؛(محمًدا) : (رأيُت محمًدا) ،لى الفاِعلَيةالرَّ

  (رأيُت )لمة ك ؟ما الذي جعل محمًدا هكذا ،الفتحة أو تنوين الفتح ال َيْفِرق  :طبًعا أقول  ؟بالفتحة

ْت على محمد فجعلته منصوًبا
َ
 دخل

ما الذي جعل كلمة محمد ، الكسر)مررُت بمحمٍد(: )محمٍد( مخفوضة بالكسرة أو بتنوين 

 .اأتمنى أن يكون األمر واضًح  .)الباء( عاِمل الجر عامل الخفض: مخفوضة؟

حظة فِهمنا قول املؤلف رحمه هللا معنى اإلعراب  هو
ّ
تغيير أواِخر الكِلم الختالف ) :إلى هذه الل

ر ليس بسبب أي تغيير أحوال ألن أ (:)تغيير أواِخر الكِلم (؛العوامل الداِخلة عليها واِخر الكِلم قد يتغيَّ

ر كلمة )أكل، عاِمل أو ليس تغُير حال إنما تغّير صرف
َّ
( ،يأكُل  ،وتذك

ً
  أكال

عطيك كلمة أخرى  ؛انظر آخر الكلمة
ُ
رة لكن هذا ليس  (صحاري  ،صحراء)أو أ الحظ آخر الكلمة ُمتغّيِ

  .تغّير حال إنما تغّير صْرف

ا أو تقديًرا) :ماذا يقِصد املؤلف ؛طيب ؟انتبهنا
ً
أنا أعيد في التعريف إذا  اإلعراب هو ـ  :قال (؟لفظ

ْز معي األمر سهل جًد  ؛فهمَت التعريف تماًما نكون انتهينا من اإلعراب انتهينا منه خالص ِ
ّ
ا ا جًد رك

 ا ـجًد 

   

ا ) :ـ مفهومة ـ قال (اإلعراب هو تغيير أواِخر الكلم الختالف العوامل الداخلة عليها) :قال املؤلف
ً
لفظ

 (أو تقديًرا

  :يقول  ؟ماذا يعني بذلك
ً
لم  ،ا أو قد يتغّير حال آِخر الكلمة تقديًراقد تتغّير حال آِخر الكلمة لفظ

ا أو تقديًرا ؛أفهم
ً
  ؟ماذا يعني لفظ

ً
ا  :الفظ

ً
أي بكل بساطة أن التغّير في أحوال آخر الكلمات يكون لفظ

ه 
ُ
فظ

ْ
ر وتل  ؟ماذا يعني تقديًرا :والتْقدير طيب؛. تنِطق به ؛بِلسانكظاهًرا تستطيع أن ترى هذا التغيُّ

 ولكن 
ً
ييٌر ألْحوال أواخر الكلمات بسبب دخول عامل من العوامل ويتغّير حقيقة

ْ
أي يكون هناك تغ

ر ال  ق بهأهذا التغيُّ
ُ
ر مقّدًرا ،ستطيع أن أنط   ،فيكون هذا التغيُّ

ً
  (محمٌد )الحظ  (جاء محمٌد ) :مثال

َ
أال

الحظ الضّم 
ُ
فظ  (جاء محمٌد )اقرأ  ؛؟ةت

ْ
تستطيع   (محمًدا) : (رأيُت محمًدا) .(محمٌد )تستطيع أن تل

ر  ؛الحظ (؛مررُت بمحمٍد ) .تغيرت من الضِم إلى الفتح ؛أن تقرأ محمًدا بالفتح تستطيع أن تقرأ التغيُّ
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ه
ْ
ُفظ

ْ
 .تنوين الكسر تنوين الخفض (:بمحمٍد ) ؛وتنطق به ؛وتل

طيب احِذف كلمة  (الفتى)تعرفون معنى  (الفتى)ووضعنا مكانها كلمةطيب لو أخذنا كلمة)محّمد( 

مررُت  ) (،رأيُت الفتى ) (،جاء الفتى ؛(يبط . في الجمل الثالث املاضية (الفتى)وضع كلمة  (محّمد)

األصل  ش يء عامل يعني ـ  ؟أال تالحظ معي أن الفتى ثابتة مع أن هناك ش يٌء قد دخل عليها (،بالفتى

الكلمة صحيح  ،كما كان التغير في كلمة محّمد اُل آخرها من الرفع إلى النصب إلى الكسرأن يتغّير ح

ر  (محمد)فكما جاء التغّير على ؛ولكن القاعدة واحدة (الفتى)أصبحت   (محّمد)تغّيرت  سيأتي التغيُّ

بينما  (محّمد)ملاذا استطعُت أن ألِفظ الرفع والنصب والخفض في كلمة  ؛طيب ،وال بد (الفتى)على 

مع  !لم يتغّير ش يء على كلمة الفتى ؛الِحظ (؟مررُت بالفتى ،رأيُت الفتى ،جاء الفتى)ستطيع أالفتى ال 

 هناك تغّير
ً
دخل عامُل الرفع على الفتى في جملة  .ألن القاعدة واحدة ؟ملاذا هناك تغّير ؛أن حقيقة

  :أن أقول  ستطيعأال  ؛أنا ال أرى الضم ؛طيب   !األصل أن تكون مرفوعة ،جاء
ً
طيب  ،الفَتُو مثال

ال تستطيع  ،ضع ضمة بلسانك؛حاول  ؛باهلل عليك !؟هل تستطيع أن تلفظ الضم  ؛أعطني الضم

  .مع أن هناك تغّير حقيقي ألن القاعدة واحدة يتعذر ِلسانك أن ينِطق الضم ،أن تنطق بها

يتعذر لساني نطق الفتحة  ؛لكن ال أستطيع أن أنِطق ؛األصل أن تكون هناك فتحة :(رأيُت الفتى)

لكن ال   !األصل أن تكون على فتحة (رأيُت الفتى)في جملة  .مع أن هناك تغّيٌر حقيقٌي في كلمة )الفتى(

  .ستطيع أن أنطق ُمتعِذٌر لسانيأ

يل أن حستطيع أن أنطق بالكسرة مستألكن ال  ؛األصل أن أخِفض بالكسرة : (مررُت بالفتى)

سان العربي أن ينطق الفتى بالكسرة مع أن هناك تغُيرا حقيقًيا قد ُمتعِذر  ؛مستحيل ؛أنطقها
ّ
على الل

ٌر تقديًرا ،القاعدة واحدة ؟ألن ،حدث ر مقدَّ ر ولكن هذا التغيُّ ا هذا تقول باختصار قد حدث تغيُّ
ً
 ،إذ

 !أنت تقول الضمة ؟أين هي  !؟الضمة ،فاعل مرفوع  وعالمة رفعه الضمة (الفتى) :(جاء الفتى)يعني 

ر ،ستطيعأما  ؛منع من ظهورها التعذر ؛نعم وهللا :تقول  ؟أين هي
ّ
ا  ،يتعذر ظهورها ؛أتعذ

ً
 (الفتى)إذ

ر ؟ما املانع من ظهوره  !والضمُّ ال يظهر ؛والرفع بالضم هنا ؛كلمة مرفوعة ؛فاعل مرفوع
ّ
 .التعذ

تعذر  ؟تعذر ملاذا ،رمنع من ظهوره التعذ ؟أين الفتح ؛كلمة منصوبة بالفتح (؛)الفتى (:رأيُت الفتى)

وعالمة  ،هذا العاِمل ؛اسم أو كلمة مخفوضة اسم مخفوض بالباء (الفتى) : (مررت بالفتى) ،لساني

ر ؟أين الكسرة ،خفض هذا االسم الكسرة
ّ
  .منع من ظهورها التعذ

ف ِ
ّ
ا هذا معنى قول املؤل

ً
ا أو تقديًرا  :إذ

ً
  لفظ

 
ً
  ستطيع أن ألُفظ هذا التغّيرأأي  :الفظ

 ستطيع أن ألفظ هذا التغّيرأال  :ًراتقدي
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ر: والتقدير على أحد ثالثة أشياء
ُّ
أو يكون ، كما ذكرت كلمة الفتى؛إّما أن يكون التقدير بسبب التعذ

ل
َ
 .التقدير بسبب الِثق

 

ر والثقل
ّ
 ؟؟ما الفرق بين التعذ

طق بهذه الكلمة سان النُّ
ّ
  التعذر ال يمكن ِلل

 (القاض ي) :مثل ال تحب الِثقل في الكلمات ،والعرب تْستسِهل ،سانلكن ثقيل على الل ؛يمكن :الِثقل

كلمة تظهر عليها فقط حركة  (القاض ي). (مررُت بالقاض ي) (،رأيُت القاض يَ  ) (،جاء القاض ي) ؛

 ؟ملاذا ،بينما حركة الضّمة والكسرة ال تظهر على كلمة القاض ي (رأيُت القاض يَ )الفتحة لسُهولِتها 

ل
َ
لكن هذا كالم  (مررُت بالقاض يِ ) (،جاء القاض يُ ) (؛القاض يُ )ممكن أن تقول  ،مِثقل الكال  ؛للِثق

ِيير تقديًرا فيقولون  ؛ال يحبونه ،ثقيل عند العرب
ْ
رون التغ )القاض ي( كلمة  :(جاء القاض ي) :فيقّدِ

كلمة منصوبة بالفتحة وسْهلة  (القاض يَ ) :(القاض يَ  رأيُت ) .مرفوعة بالضمة منع من ظهورها الِثقل

ي) :(مررُت بالقاض ي) ،ُنِطقت هذه الفتحةف كلمة مجرورة مخفوضة بالكسرة منع من  (القاض ِ

 .ظهورها الِثقل

ا هذا املانع الثاني من ظهور الحركات
ً
  الِثقل :إذ

ر :املانع األول 
ّ
طق بها على اللسان ؛التعذ ر ظهور الكلمة والنُّ

ّ
 أي تعذ

رً  :الثقل
ّ
يع النطق بالتغير لكن الكالم ثقيل والعرب تحب ستطأنا أمر دون ذلك فا بل األ ليس تعذ

 .أن تْنِطقها بالفتحة (القاض ي)لذلك سُهل عليها عند هذه الكلمة  ،التسهيل

  ،أما السبب الثالث من موانع ظهور الكلمة ويقدر عليها التغيير تقديًرا 
ً
لنعرف هذا  نعطي مثاال

 :السبب الثالث

الِمي)لو قلُت 
ُ
الِمي) و ،(يغالمِ  رأيُت ) و ، (جاء غ

ُ
الِمي): الحظ (مررُت ِبغ

ُ
الِمي ،جاء غ

ُ
مررت  ،رأيُت غ

 (بغالِمي

الحظ أن كلمة )غالمي
ُ
د)التي استبدلناها بكلمة (ت  ،أخذت حالة واحدة مع أن القاعدة واحدة (محمَّ

 مرفوعة بالضم ؛يجب أن يتغّير حال هذه الكلمة
ً
 ومرة مجرورة بالكسر ،ومرة منصوبة بالفتح ،مرة

الِميجاء )
ُ
األصل أن تكون  (رأيت غالمي) ،ال يظهر ؟أين الضم ،األصل أن تكون مرفوعة بالضم (:غ

عاِمل الّنصب في املستقبل  عن سنتكلم إن شاء هللا تعالى ؟ملاذا منصوبة ؛طيب ،منصوبة بالفتح

فاألصل في النصب أن  ،لكن اعلموا أن هناك نصب اآلن ،سنعرف أن هذا مفعول به منصوب

ها ال  (غالِمي)فتحة لكن يكون بال
ُ
ر حال ق فتحةأالكلمة لم تتغيَّ

ُ
مررت ) ؛طيب ،ستطيع أن أنط
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 ؟ملاذا ،ال تظهر ؟أين الكسرة (بغالِمي

 أي محل؟ ،اشتغال املحل بحركة املناَسبة :هذا السبب الثالث الذي يمنع ظهور الحركة وهو

  (اءالي)نعم هذه  (؟)الياء ،الحرف الذي يأتي قبل األخير من الياء
ُ
احفظوها بارك  ،سمى ياء املتكلمت

 (ياء املتكلم)هذه الياء )غالمي(  ،هذه ليست فائدة هذا من الدرس ؛وال بّد أن تحفظوها ،هللا فيكم

 ؛نا ما عندي غالمأ ،أنا محمود ؟ألْسُت أنا املتكِلم ؛غالمي أنا ؟غالُم من ؟كيف تستطيع أن تعرفها

 (.ياء املتكلم) هذه الياء تعود عليَّ أنا ؛أنا ؟كلممن املت (غالمي) بس من باب التمثيل ـ

تِغل :ياء املتكلم
ْ

 ؛هذه بارك هللا فيكم تمنع ظهور الحركة على الحرف الذي قبلها ألّن الحرف ُمش

الياء هذه ياء املتكلم خطيرة  ،جباري الكسر اإل  ؟ما هي الحركة املناسبة ،مشغول بالحركة املناسبة

جِبر الكلمة أن تنكسر
ُ
لكن عندما  (مررُت بغالٍم  ،غالًما رأيُت  ،جاء غالمٌ ) ؛(غالم)هي أصلها  ؛ت

تها ُرغًما عنها بحركة الكسر
ْ
ل
َ
غ

ْ
مُت بالكلمة فأش

َّ
 (:جاء غالمي) ،الياء هذه تكسر ،وضعُت يائي وتحك

مع أن أصل امليم في  ،امليم مكسورة :(مررت بغالمي) ،امليم مكسورة : (رأيت غالمي) ،امليم مكسورة

ما  ؛هذا األصل ،الكسر (مررت بغالمي)وامليم في  ،الفتح(رأيت غالمي)امليم في  الضم، (ء غالميجا)

املحل الحرف ما  ؟ما هو املحل اشتغال املحل بحركة املناَسبة ؟املانع من ظهور هذه الحركات الثالث

 .قبل ياء املتكلم اشتغل بحركة املناَسبة قبل األخير

 

فظ أو 
ّ
ا موانع ظهور الل

ً
 : تغيير أواخر الكلمات ثالثة إذ

 .التعذر -1

 .الِثقل -2

ناَسبة -3
ُ
 .اشتغال املحل بحركِة امل

ون معي أمًرا طيب؛
ُ
سّمى األِلف املقصور  ؛تمام ،الفتى آخره أِلف ؟ما هو ؟تالِحظ

ُ
ة هذه األِلف ت

سّمى  (الّرِض ى ،الّريى ،العصا ،الفتى)هذه األلف هي األلف املقصورة  (العصا ،الفتى(
ُ
 األلف :ت

 .االسم املقصور  :أو يسّمى االسم،وتسّمى الكلمة ،املقصورة

 ؟هو االسم املقصور  ما

 الزمة :قال الشارح
ٌ

 يعني للكلمة ليست زيادة .هو االسم الذي في آخره ألف

 ؛الزمة هذه منها ؟هذه األلف على الفتى زائدة أم الزمة وهناك حروف زائدة ـ ،هناك حروف الزمة

فالكلمة التي تنتهي بأِلٍف  ،عصااأللف الزمة لكلمة  ؛ال ؟تحذف األلف تستطيع أن ،الزمة (عصا)
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واالسم املقصور ال  ؛الزمة أو االسم الذي ينتهي باأللف الالزمة أو بأِلٍف الزمة ُيسّمى االسم املقصور 

ر
ُّ
 .تظهر عليه جميع الحركات للتعذ

ة الكلمة من تصريفها ا الز هذه الياء أيضً  ،القاض ي آخُره ياء (القاض ي)نأتي إلى كلمة 
َ
مة من تفعيل

 ،فالياء الزمة من أصل الكلمة (يقض ي وقاض ي)الحظ الياء تتكّرر من  (،قاض ي ،يقض ي ،قض ى)

كيف  (جاء القاض ي) ؟صح ؟هكذا عرفنا االسم ،القاض ي (ال) اسم تستطيع أن تضع :والقاض ي

. ال التعريف؛ انتبه (ال) ؟كيف عرفنا أن الفتى اسم ،ال التعريف (ال)  ؟عرفنا أن القاض ي اسم

رت قبل قليل قلت ! غالمي اسم ؟وكيف عرفنا أن غالمي اسم ...تمام
َّ
 (مررُت بغالمي)نعم نعم تذك

ا غالمي  ،دخل على غالمي قبله ،حرف خفض ؛حرف جر :الباء
ً
الحظ كيف  ،اسم ؟يش هذاإإذ

ب األمور أ
ّ
 .ستطيع أن أرت

هذه  ،آخره ياء والياء الزمة له من أصل الكلمة نالحظ أن القاض ي (القاض ي) نعود إلى كلمة ؛طيب

 ؛تسمى االسم املنقوص

 حركة الفتحة لُسهولتها أما  :فاالسم املنقوص
ّ

هو االسم الذي ينتهي بياء الزمة وال تظهر عليه إال

قّدر تقديًرا للِثقل
ُ
  .حركة الضمة والكسرة فال تظهر بل ت

ا االسم املقصور ك
ً
رال تظهر علي  (الفتى)ـــ إذ

ُّ
  ه جميع الحركات للتعذ

  .وتظهر الفتحة لِخّفِتها ،ال تظهر عليه حركة الضمة والكسرة للِثقل  (القاض ي) ـــواالسم املنقوص ك

هذه أنا الذي أدخلُت هذا  ؛ال ؛هذه الياء ليست الزمة :غالمي( ) (،غالمي)نأتي إلى الكلمة الثالثة 

على الكلمة فإن  فإذا دخلْت  ،أنا الذي أتكلم ؛املتكلم ياء ؛ألن الياء يائي أنا الذي أدخلتها ؛الحرف

 .اشتغالها بحركة املحِل املناِسبة ؟ما السبب ؛الكلمة ال تظهر عليها الحركات في آخرها وإن تغّير حالها

ا أو تقديرً ) :هذا معنى قول املؤلف
ً
  ؛(الفظ

ا
ً
ر  :لفظ ر أو تنِطق التغيُّ فظ تستطيع أن ترى التغيُّ

ّ
َهر الل

ْ
ا تنِطق به أي يظ

ً
  .لفظ

رها تقديًرا :تقديًرا  .الكلمة تتغّير ولكن ال تنطق بتغيرها بل تقّدر تغيُّ

  

ا أو تقديًرا) :هو ،وهذا هو اإلعراب
ً
 (تغيير أحوال أواخر الكلم الختالف العوامل الداخلة عليها لفظ

  .بل اإلعراب البناءُيقا وُمعظم الكلمات ُمعربة؛ ،بعد أن ذكر  اإلعراب آخر ش يٍء أريد إن أقوله

عرب
ُ
عَرب .هناك كلمات باختصار ال ت

ُ
 فوق لِبنة ؛أي مْبنية ؟ماذا يعني ال ت

ً
لِبَنة  ؛كأنك وضْعت لبنة

ين عليها فثبت حالها ال تتغّير
ّ
 .الزمة حالة واحدة ؛يقولون مبِنية ثابتة .بجانب لبنة وضعت الط

زوم والثبات هو وضع ش يء على ش يء على ؟لذلك ما هو البناء في اللغة
ّ
 .وجه ُيراد به الل
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أن البناء وهو الذي ُيقابل اإلعراب ـ البناء هو لزوم آخر الكلمة  :في االصطالح عند النحويين يقولون 

ال يوجد عامل ُيغيرها وال علة تأتي لتغيير حالتها بل تبقى الزمة ، حالة واحدة لغير عامل وال اعِتالل

غة العربية مثلوا .تسمى كلمة مْبِنَية ،حالة واحدة
ّ
أْحرف   :لكلمات املبنية باملناسبة معدودة في الل

ا أن يتغير هذه ال يمكن أبًد  (برُ  ،في ،على ،عن ،إلى ،نمِ )أحرف الخفض التي أخذناها مثل  ؛الجر

 ) ،كل هذه كلمات مبنية (ما ،وإذ ،وأيان ،وأي ،ومتى ،وهل ،بل ) .ألنها مْبنَية ملاذا؟، حالها
ُ

 ،حيث

  ،تبقى على حالة واحدة ؛ال تتغير ؟ملاذا ؛لمات مبنيةك (وهؤالِء 
ً

رأيت  ،)جاء هؤالِء  (؛هؤالِء ) مثال

 ،وهناك كلمات مْبنَية على الضم ،ا وأبًدايقال هذه مْبِنية دائًم  ،امكسورة دائًم   (مررت بهؤالِء  ،هؤالِء 

 على السكون  وهناك كلمات مبنية ،وهناك كلمات مبنية على الكسر ،وهناك كلمات مبنَية الفتح

 ) (،هْل  ،بْل  ،مْن )
ُ

وهناك كلمات  ،(هؤالِء )وهناك كلمات مْبنية على الكسر مثل  ،على الضم (حيث

 (.أيَن ) :مْبنَية على الفتح مثل

جيبون عليه في البريد الداخلي بارك هللا  ؛طيب
ُ
عطي تمريًنا ت

ُ
نتوقف عند هذا القدر وأريد أن أ

 .فيكم

ا والكلمات املعربة تقديًراما الفرق بين ال :السؤال األول 
ً
  ؟كلمات املعربة لفظ

ر الكلمات املعربة :السؤال الثاني  .اذكر أسباب التقدير عند تغيُّ

 ؟ما الفرق بين اإلعراب والبناء :السؤال الثالث

عربة أعِط  :السؤال الرابع
ُ
ة ،خمسة أمثلة على الكلمات امل  .وخمسة أمثلة على الكلمات املْبنيَّ

 

ى هللا و 
ّ
 .سلم على نبّينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوصل

 

 .وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك
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  ه 1441/ ربيع اآلخر /  5 :التاريخ( 4الدرس رقم )
 

 ؛أما بعد ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ،الحمد هلل

بارك هللا فيكم املجلس الرابع من مجالس شرح املقدمة اآلجرومية ألبي عبد هللا فهذا أيها اإلخوة 

 ،أبي عبد هللا الصنهاجي ؛املعروف بابن آجّروم رحمه هللا تعالى

م عن أقسام اإلعراب 
ّ
  ،اليوم إن شاء هللا تعالى نتكل

نا عن اإلعراب
ْ
  .ءوكذلك البنا ،وما هو اإلعراب ،إذ أننا في الدرس املاض ي تحدث

باملناسبة بالنسبة للتمارين التي أطلبها في الدرس البّد لكل طالب أن ُيجيب عنها ويرسل على البريد 

عظم الطالب  ،الداخلي
ُ
رسل تقريًبا مل

ُ
ر جاَوبوا على التمرين املاض ي ولم أ

ُ
وهناك والحمد هلل طالب كث

أرد على  ع أنيرتها ال أستطلكن حقيقة نظرت إلى األجوبة جميًعا لكن لكث ؛أنني نظرت إلى الجواب

 الجميع إال إذا وجدت خط
ً
الحظة املعينة ،أ

ُ
رسل إلى الشخص املعين امل

ُ
فهذه ستكون  ؛فإنني أ

وا
ّ
ني عبر البريد أنت أجب على التمرين  .الطريقة إن شاء هللا تعالى حتى ال تمل

ْ
وهذه األسماء التي تِصل

وأنا  ؛ون أن في هذا املعهد سيكون هناك تقييمالداخلي لها اعتبار عندي من حيث التقييم كما تعلم

  ،سأنظر بإذن هللا تعالى إلى األجوبة أجوبة الجميع وكل اسم سيكون له تقييم إن شاء هللا تعالى

شارك  :وكذلك أقول لإلخوة الذين لم يجيبوا إلى اآلن على التمرين األول والتمرين الثاني
ُ
حاِول أن ت

طبًعا بالجملة الذين أجابوا  .فائدة لك بارك هللا فيك ؛التمرين لك معنا أكثر حتى تْستفيدوا، وهذا

فهًما؛ فمنهم من أشعر أنه  رأيُت  ؛هذا كان طيب جًدا عن التمارين املاضية وخاصة التمرين املاض ي

وِكال األمَرين طيب والحمد  ؛عنده فهٌم ُمْسبق في املسألة ومنهم من أشعر أنه فِهم من خالل الدرس

الدرس  ؛وكما قلت في البداية ،نسأل هللا تعالى اإلعانة لنا ولكم ،وهذا هو املطلوب .املينهلل رب الع

لكن عليك أخي بارك هللا  ؛اا جًد ا جًد سهلة جًد  ؛أو اآلجرومية أو اللغة العربية سهلة والحمد هلل

ُيوفُقك وهللا سبحانه وتعالى ال شك أنه س ،فيك يا طالب العلم أن تستعين باهلل سبحانه وتعالى

 .وأنك ستْؤجر على كل حال إذا كان هذا العلم قد طلْبته هلل سبحانه وتعالى

منا في املّرة املاِضُية عن اإلعراب فصار َح 
ّ
وهذا هو  ،رًيا أن نعِرف أن هناك أقساًما لهذا اإلعرابتكل

 أقسام اإلعراب :درسنا اليوم

  ()وأقسامه أربعة :قال املؤلف رحمه هللا

 ،رفٌع  :أي وأقسام اإلعراب أربعة ،الهاء ضمير يعود على اإلعراب ؟اء تعود على مناله  ؟أقسام من

 من مجالس شرح متن اآلجرومية الرابعالمجلس 
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ولألفعال من  ،فلألسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض وال جزم فيها ؛وجزمٌ  ،وخفٌض  ،ونصٌب 

أربعة أقسام ال  ؛هذه أقسام اإلعراب ال خامس لها ،ذلك الرفع والنصب والجزم وال خفض فيها

 .وجزم ،وخفض ،ونصب ،رفع :خامس لها

 (تغيٌر مخصوص عالمته الضمة وما ناب عنها) :قال الشارح :الرفع

ا الكلمة املرفوعة عالمتها األصلية الضّمة دائًما أو ما يُنوب عنها
ً
يعني أن هناك كلمات مرفوعة  ؛إذ

ة مقّدرة إما ألن الضم  ؟ملاذا ،ستجدها في حياتك العملَية في حقيقتها مرفوعة ولكن لن تجد الضمة

ا آخر قد ناب عن هذه أو أن هناك شيئً  ،ال تستطيع النطق بها ؛عليها كما أخذنا في الدرس املاض ي

ر هذا .الضمة
ّ
أوهناك أنواْع من  ؛وهناك كلماٌت  ،عالمة الرفع الضّمة هذه العالمة األصلَية .تذك

ا سنتحدث إن شاء هللا وهناك أنواٌع أخرى رفُعه بما ينوُب عن الضّمة كم ،الكالم ُيرفُع بالضمة

 .تعالى

ر مخصوص عالمته الفتحة و ما ناب عنها() :كذلك قال الشارح رحمه هللا تعالى :النصب   ؛تغيُّ
ً
إذا

أو ليس عليها  ،وقد تجد كلمات منصوبة ولكّنها ليست مفتوحة بالفتحة ،األصل في النصب الفتحة

ر ظهور الفتحة
ّ
  .ى نابت عن الفتحةأو هناك ش يء أو عالمة أخر  ،فتحة ألنه تعذ

 

 

ر مخصوص عالمته الكسرة وما ناب عنها :كذلك الخفض أي الكسر ا هناك كلمات  (؛)تغيُّ
ً
إذ

فُض بالكسرة ،وعالمة الخفض األصلية الكسرة ،مخفوضة
ْ
خ

ُ
 ،وهناك كلمات مخفوضة ولكن ال ت

 .بل بما يُنوب عن الكسرة

ر بارك هللا فيك أنه خاص بالفعل وهذا القسم ؛القسم الّرابع من أقسام اإلعراب :والجزم
َّ
 ؛تذك

رون في الدرس الثاني قلنا أن عالمة االسم الخفض ألن  ؛علًما بأن الخفض خاٌص باالسم
ُ
تذك

خفض
ُ
ْجزم  كما تحدثنا ،األفعال ال ت

ُ
جزم واألسماء ال ت

ُ
 .وكذلك الجزم فقط األفعال التي ت

ر مخصوص عالمته السكون وما ناب عنها) :الجزم هناك أفعال َمجزومة بالسكون هذا  ؛ (تغيُّ

ْجزم بما ينوُب  ؛األصل
ُ
جزم بالسكون بل ت

ُ
العالمة األصلية للجزم السكون؛ لكن هناك أفعال ال ت

مة إن شاء هللا تعالى  .عن السكون كما سنتحدث في دروس متقّدِ

ا نعود إلى كالم املؤلف 
ً
 )وأقسامه أربعة: رفع، ونصب، وخفض، وجزم( :قالإذ

  بالضمة هذا األصل :الّرفع

 بالفتحة :النصب
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 بالكسرة :والخفض

  بالسكون  :والجزم

ولكن هناك عالماٌت تُنوب عن كّل واحدٍة  ،للّرفع والنصب والخفض والجزم األصليةهذه العالمات 

 .منها

وهناك عالمات أخرى تنوب عن  ،وهناك عالمات تنوب عن النصب ،هناك عالمات تُنوب عن الرفع

 .المات تنوب عن الجزم وهناك ع ،الخفض

ـ الرفع، والنصب،  أي من تلك األقسام :من ذلكـ  فلألسماء من ذلك) :قال املؤلف رحمه هللا

  ( وال خفض فيها والجزم، والخفض، وال جزم فيها، ولألفعال من ذلك الرفع، والنصب،

خفض ولكن ال يمكن أن تجد :ا عندكقاعدة اجعلها دائًم 
ُ
نصب وت

ُ
رفع وت

ُ
 ،اسًما مجزوًما األسماء ت

 .هذه قاعدة ال تنَسها بارك هللا فيك (؛وال جزم فيها) :لذلك قال

 (وال خفض فيها ،والجزم )ولألفعال من ذلك: الّرفع، والنصب، :قال

خفض :كذلك قاعدة
ُ
خفض ؛أن األفعال ال ت

ُ
جزم ولكنها ال ت

ُ
نصب وت

ُ
رفع وت

ُ
 .ت

 عليه الخفض كالكسرة وقلنا في الدرس املاض ي من باب الفائدة إذا وَجْدت 
ً

في يوم من األيام فعال

 فاعلم أن هناك سببً 
ً

ُربما  ؛ا وهذا ليس عالمة إعراب أبًدا، ال يمكن أن يكون عالمة إعرابمثال
َ
فل

 يلتقي ساكنان في الكلمة
ً
ا بالسكون هذا الساكن الفعل يكون مجزوًم  ،في الفعل في آخر الفعل ؛مثال

إذا التقى  ،ا يقول العلماء التقى الساكنان هذه مشكلة عندهمفهن ،ثم تبدأ بكلمة ساكنة ،األول 

 للكالم
ً

التسهيل على ألسنتهم  ،هذه طريقة العرب ؛الساكنان البّد أن ُيحّركوا أحد الحرفين تسهيال

  ؛فالتقى الساكنان
ً

مر( هكذا الجملةكقولك مثال
َ
ُفظها  ؛ )انظْر الق

ْ
انظِر )لكن عندما تريد أن تل

َس  الحظ  (القمر
َ
سنتعلم أن هذا الفعل هو فعل أمر مجزوم،  ؛انظر فعل مجزوم حقيقة ،رت الّراءك

حرف الراء  األصل أن أنظر آخر .ال نقول مجزوم نقول مبنيٌّ على السكون  ؛أو مبنٌي على السكون 

  انظِر القمر :(نظرا  (فالتقى الساكنين فاضطَرْرنا أن نكِسر ؛ال هذه ساكنة :القمر ،عليه سكون 

 

وهناك أسباب أخرى لُوجود  ،مكسورة ليس ألنها عالمة إعراب بل ألنه قد التقى ساكنان :نظرِ ا

خفض
ُ
جزم ؛الكسر على الفعل ال داعي لذكرها لكن املهم أن نتعلم أن األفعال ال ت

ُ
 ،وترفع ،األفعال ت

رفع ،وتنصب فقط
ُ
نصب ،واألسماء ت

ُ
خفض ،وت

ُ
جزم ،وت

ُ
 . هذا معنى قول املؤلف ؛وال ت

  )قال باٌب: معرفة عالمات اإلعراب( معرفة عالمات اإلعراب:لف رحمه هللا في باب قال املؤ 

سيذكر اآلن عالمات هذا  ، وخفض وجزم ،ونصب ،وقلنا أقسام اإلعراب رفع ؛ذكر أقسام اإلعراب
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 اإلعراب

 )للرفع أربع عالمات( :قال

اآلن سنذكر  ،تمام ؟الضمةألم نُقل أن الضّمة هي العالمة األصلَية وأن هناك عالمات تنوب عن 

ال ُيمكن  ؛أربع ؟أربع أم خمس ،(للرفِع أربع عالمات) :فقال ،هذه العالمات التي هي نائبة عن الضّمة

 ، اجعلها قاعدة عندك ، ال تنَس هذا يا طالب العلم ؛أربع عالمات ؛أن يكون عالمة خامسة للرفع

  .تحفظ املتن فاحفظ القواعد على األقلإن لم  ،ومن هنا يأتي فائدة حفظ املتن بارك هللا فيك

هذه العالمة  (؛ّمةضال) :قال ؟ما هي ،اهل يوجد خامس؟  أبًد  ،أربع ؟كم ،للرفع أربع عالمات

 . والنون  ،واأللف ،عالمة الرفع األصلية الضمة، ثم الواو ؛األصلية

 

أما ) ،عالمة أصلية :الضمة .أربع عالمات ؛هذه عالمات الرفع ()الضمة، والواو، واأللف، والنون 

سنأتي إلى العالمات الثالث في  ،هذه العالمات الثالث هي نيابة عن الضمة (والّنون  ،واأللف ،الواو

رفع بالضّمة  ،فقط سنتكلم اليوم عن الضمة العالمة األصلية... وقتها
ُ
سواء  -أي الكلمات التي ت

واألسماء واألفعال تشتِرك  ،لرفعألن األسماء واألفعال تشترك با ؛-كانت أسماء أو كانت أفعال 

جزم وال  ،بالنصب
ُ
جزم واألفعال ت

ُ
خفض وال ت

ُ
لكن تختلف األسماء عن األفعال أن األسماء ت

خفض
ُ
 .ت

 

  ؛)فأما الضّمة فتكون عالمة للرفع في أربعة مواضع( :فقال

 ؟ما هي هذه املواضع ،أربعة مواضع للرفع بالضمة

وجمع املؤنث السالم، والفعل املضارع الذي لم يتصل )االسم املفرد، وجمع التكسير،  :قال

 بآخره ش يٌء(

فرد
ُ
رون في أول درس  ؟ما هو االسم املفرد ،أول مْوضٍع يكون عالمة الرفع فيه الضّمة :االسم امل

ُ
ك

ْ
تذ

ركب
ُ
ب يعني ليس ُمفرًدا ذكرنا أن الكالم هو اللفظ امل

ّ
 كان في الدرس األول  ؛وقلنا أن الكالم املرك

ً
إذا

فردة تستطيع أن تقول أنها كلمة ليست  ؛تركيب هو الذي يقابل اإلفرادال
ُ
فلو قلت ما هي الكلمة امل

فرد ،هذا معنى مفرد عندما نقول املفرد الذي يقابل التركيب ؛مركبة
ُ
 ؛هنا في درسنا اليوم االسم امل

ما هو  ؛ا آخرشيئً  هنا االسم املفرد نريد به ؛كلمة مفرد ليس لها ذلك املعنى الذي يقاِبل التركيب

ْره ؟أو ما هو هذا املعنى ،هذا الش يء
َّ
ك

َ
فرد بمعنى آخر !تذ

ُ
 ؛ألننا سنتحدث في يوم من األيام عن امل

غة العربية .ثالث
ّ
 .عندنا كلمة اإلفراد لها ثالثة معاٍن في الل
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 وكلمة مركبة ،كلمة ُمفردة ؛اإلفراد الذي ُيقابل التركيب

وفي درس في آخر الكتاب  ،هذا ما سنتحدث عنه بعد قليل ؟ماذا وهنا االسم املفرد الذي ُيقابل

 سنتحدث عن الكلمة املفردة أو الش يء املفرد الذي ُيقابل شيئً 
ً
 .ا وهو في باب اإلضافاتا ثالث

  .وال من األسماء الخمسة ،وال ملحًقا بهما ،وال مجموًعا ،أما االسم املفرد هنا فهو ما ليس مثنى

ا االسم املفرد نت
ً
أم عن  ،أم عن جماعة ،هل هو يتحدث عن فرد ،حدث عن جوهر الكلمةإذ

 ؟ما هي االسماء الخمسة ؛طيب ،أم عن اسم من األسماء الخمسة ،أم عن أكثر من ذلك ،فْردْيِن 

فرد عندما ُيقال هذا اسم مفرد أي ليس  ،سنتحدث عنها في وقتها إن شاء هللا تعالى
ُ
ا االسم امل

ً
إذ

هذا  ،مثنى مثل:  زْيَنبَتان .خالد :اسم مفرد مثل ،محمدان :مثنى .حمدم :اسم مفرد مثل .مثنى

 .االسم املفرد الذي يقاِبل املثنى

 

 
ً
فرد ما ليس جمًعا أو جماعة

ُ
اسم  .وال ُملحًقا بهما ،وال مجموًعا كما قال الشارح ،وأيًضا االسم امل

 .هو االسم املفرد هذا االسم املفرد وذاك جمع فهذا (بيوت)جمع مثل  (بيت) :مفرد مثل

 .ُيرفع بالضّمة ؛االسم املفرد عالمة رفعه الضمة

روا قد تظهر حركة الضّمة وقد ال تظهر
َّ
ر  ؛كما ذكرنا في الدرس املاض ي ؛وتذك

ّ
قّدرة للتعذ

ُ
الحركات امل

رون ،أو للثقل
ُ
 ؟أتذك

 
ً

دث كيف  هذا سنتح ؛فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضّمة :محّمد (،جاء محّمد) (؛)محّمد :يعني مثال

ذها قاعدة عندك أن الفعل يحتاج إلى فاعل ؛لكن في وقته إن شاء هللا تعالى ؛فاعل
ُ
  :جاء ،لكن خ

 ؟اسم مفرد أم ليس مفرًدا :محّمد ،والفاعل دائًما وأبًدا مرفوع ،ثم بعده نحتاج إلى الفاعل ،فعٌل 

ا  ،نعم مفرد
ً
عنا هذا االسم املفرد ما هي عالمة رفعهإإذ

َ
 .لضمة دائًما وأبًداا  ؟ذا رف

ألنه اسم  ؟ملاذا ،عالمة رفعه الضمة ؟طيب ما هي عالمة رفعه ،فاعل مرفوع :محّمٌد  (،جاء محّمٌد )

 .انتهينا من هذا .مفرد

ُربما ال تظهر كما في كلمة
َ
فاعل مرفوع  :الفتى (،جاء الفتى) ،(الفتى) والضّمة ظاهرة على محّمد ل

الضمة ال تظهر  ؟أين الضمة ؛طيب ،ألنه اسم مفرد ؟رفعه الضمةملاذا عالمة  ،وعالمة رفعه الضّمة

رة ر ؛ُمقدَّ
ُّ
 .هذا املْوِضع األول الذي ُيرفع بالضّمة. َمنع ِمن ظهورها التعذ

  ،جمع التكسير من االسم ؟هو جمع التكسير ما (وجمع التكسير) :قال :املوضع الثاني

َتْين :جمع
َ
يتحدث عن  ،لم يتحّدث عن مذكر وال عن ُمؤنث جمع؛ ؛يدل على أكثر من اثَنْين أو اثن

 .الجمع
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صيغة الكلمة عند  ؛أفرْدتها لها صيغةا إذا عرفت أن لكِل كلمة إذ ؟ماذا يريد بالتكسير :تكسير 

راِدها
ْ
 ؛فإذا جمعتها وبِقَيت الكلمة ُمحاِفظة على الصيغة ،هذه الكلمة ُيمكن لك أن تجَمعها ؛ِإف

فرد من حيث األْحر 
ُ
  ؛ف وترتيبها ومن حيث الحركاتصيغة امل

ً
فإذا بِقَيت الكلمة بعد الجمع محاِفظة

أي سِلم من التغيير في صيغة  ؛على عدد الحروف أو شكِلها أي حركاتها فُيقال هذا جمع سالم

فرد
ُ
أو بتغّير الشكل  ،أما إذا تغير ُمفرد الكلمة عند الجمع بزيادة حرف أو بُنقصان حرف ،امل

 ؛مثال ؛الحرف األخير كان مكسوًرا صار مفتوًحا ،ول كان مضموًما صار مفُتوًحاالحرف األ  ،بالحركات

فردة عند جمعها
ُ
ية الكلمة امل

ْ
ا ما هو جمع  .فُيقال هذا جمع تكسير ،فهنا يقولون قد تكسّرت ُبن

ً
إذ

 ؟التكسير

ٍر في )ما دّل على أكثر من اثنين أو اثنتين ـ يعني ثالثة فما فوق ـ  مْع تغي   :قال الشارح

 صيغة مفرده(
 
ً

يقولون  ؟ملاذا ؛ُسُرر يقولون جمع تكسير ،جمعه ُسُرر  ؟صح ؛ (الفراش)سرير ، ُسُرر   (سرير) :مثال

فرد قد تغّيرت فسرير كم حرف وملاذا تكسير؟ ؛طيب، ألنه جمع
ُ
 ،واحد  ؟يقولون ألن صيغة امل

ا تكّسر املفرد،، جمعها ُسُرر  ،أربعة ،ثالثة ،اثنان
ً
 إذ

ٌ
الحظون أن َسرير السين  نقص حرف

ُ
كذلك ت

والراء صارت  ،عندما جمعناها صارت الّسين مضمومة ؛والراء كانت مكسورة ،كانت مفتوحة

هو اسٌم دّل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع  :فجمع التكسير ؛ذا جمع تكسيره (ُسُرْر )مضمومة 

ر؛ ألن هناك  :قال الشارح ؛طبًعا ؛تغّيٍر في صيغة ُمفرده ر في جمع  ،أشكال ِستةتغيُّ أو أنواع ستة للتغيُّ

 :التكسير

ْسد)  لربما يكون تغّيٌر بالحركات فقط
ُ
تغّير بزيادة  أو،(ُتهمة _  ُتَهم)أو تغّير بنقص حروف  (،أسد _ أ

أو يكون التغّير في الحركات مع نقٍص في  ،(صنوان وغير صنوان) (؛صنٌو _ صْنوان)حرف أو أكثر 

ُتب) ،(ُرْر سرير _ ُس )الحروف مثل 
ُ
أو يكون تغّير في حركات الكلمة مع زيادة في بعض  ،(كتاب _ ك

أو يكون التغّير في الحركات مع زيادة في بعض الحروف ونْقٍص في  (،الحروف مثل )سبٌب _ وأسباب

َرماء)حروف أخرى مثل 
ُ
رغيف _ ) ؛حذفت الياء وجاءت  األلف مكانها وتغّير الشكل (،كريم _ ك

لكن على  ؛ا املؤلف أو الشارح محّمد محي الدين في الشرح تستطيعون أن تعودوا إليهاذكره ،(ُرغفان

أي تكّسرت  :وتكسير ،من اسمه جمٌع يدّل على أكثر من اثنين أو اثنتين :جمع التكسير هو كل حال

فردة عند الجمع
ُ
 .تغّير صيغة املفرد فيها ؛الكلمة امل

 

 
ً

سواء كانت هذه الضّمة  ،بالضم ؟ا الجمع ُيرفع بماذاهذ ؛هذا جمع التكسير وهو اسم وليس فعال
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ناه " :؛  قال تعالى(كتاُب )ظاهرة مثل 
ْ
هذا كتاٌب خبر  ؛هذا مْرفوع :كتاٌب  "هذا كتاٌب مبارٌك أنزل

ُربما ال تظهر الحركة تْقديًرا، مرفوع وعالمة رفعه الضّمة
َ
جاء الحياَرى( جمع  ؛تقول )حياَرى  ،ول

فاعل مرفوع وعالمة رفعه  :(جاء الحيارى ) ؟واألصل أن تكون مرفوعة ؛ةهل تظهر الحرك ،َحْيران

ر ؟ما املانع ،ألنها ُمقّدرة ؟ملاذا ،ال تظهر ؟أين الضّمة ،ألنه جمع تكسير ؟اذامل الضّمة
ّ
 .التعذ

ا هذا هو جمع التكسير
ً
 .وهذا هو املوِضع الثاني الذي ُيرفُع بالضمة ؛إذ

فرد :املوضع األول 
ُ
 االسم امل

 جمع التكسير :وِضع الثانيامل

  )وجمع املؤنث السالم(؛ :قال املؤلف :املوِضع الثالث

وكلمة سالم هنا  هو الجمع املؤنث الّسالم؛ أيًضا من االسم تعرف ما ؟هو الجمع املؤنث السالم ما

فرد بينما السال ؛فِهمنا ما معنى السالم من جمع التكسير
ُ
ا بل تغّير صيغة امل

ً
م ال التكسير ليس سامل

فرد وهو جمع يدّل على أكثر من اثنين أو اثنتين
ُ
نأتي إلى الجمع املؤنث  ؛طيب ؛تتغّير صيغة امل

دّل على أكثر من    .اسم دّل على أكثر من اثنَتْين فقط ألنه مؤنث :جمع املؤنث السالم هو ؛السالم

 ؛يقال جمع املؤنث السالمبعض العلماء ال يقبل أن  ؛وباملناسبة ،اثنَتين مع زيادة ألف وتاء في آخره

 
ً
م ؛يقولون ألن املُفرد قد يتغّير أحيانا

َ
وض في هذا اآلن ؛فال يْسل

ُ
هم أن تعرف   ،لكن ال نريد أن نخ

ُ
امل

 (زينب _ َزْينَبات)مثل  ؛أن جمع املؤنث السالم يدّل على أكثر من اثنتْين وآخره ألف وتاء مزيَدتْين

جمع  ،زينبات :وزينب وزينب وزينب صارت،زينب :جمع الحظ زْدنا على كلمة زينب ألف وتاء عند

 ،هذا املوضع الثالث الذي يكون مْرفوًعا بالضّمة ،مؤنث سالم أو جمٌع آخره ألف وتاء زائدتان

باُت ) :تقول 
َ
ْين  (جاءِت الزَّ

 ،اسم مفرد)الحظ املواضع الثالثة األولى أسماء  ؛الذي ُيرفع بالضّمة هو فعل :املوِضع الرابع واألخير

ها  (اوجمع املؤنث السالم وهو اسم أيضً  ،جمع التكسير وهو اسم كذلك
ّ
هذه الثالثة املواِضع كل

 .أسماء

  ،ُيرفع بالضّمة ؛فعل  :املْوضع الرابع

  )والفعل املضارع الذي لم يتِصل بآخره ش يء(؛ :قال املؤلف رحمه هللا تعالى

أو واو  ،ألف االثنين)ضارع الذي لم يتصل به يريد الفعل امل ؟ماذا يريد ،لم يتِصل بآخره ش يءٌ  :قال

 (أو نون اإلناث ،أو نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة ،اء املؤنثة املخاطبةيأو  ،الجماعة

ُتبان :ألف االثنين مثل
ْ
ُتبان وتك

ْ
 إليه ألف ونون دّل على املثنى  (يكُتب)الفعل املضارع  ()يك

َ
أضيف

 (؛واو ونون )أو تزيد على الفعل املضارع  (ألف ونون )الحظ  (انهذان يكتبان وأنتما تكتب) ،(يكُتبان)
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نون التوكيد هذه نون  ،أو تزيد نون التوكيد (،تكتبين) :أو ياء ونون تقول  (وتكتبون  ،يكتبون )

وًنا من  :كما قال تعالى حكاية عن امرأة العزيز ،مكْررة
ُ
ّن وليك

َ
)ولئن لم يفعل ما آُمره لُيْسَجن

ُربما  ،نون التوكيد لتوكيد الفعل ؛ليفعلّن  ؛يسجنّن  :التوكيد ؛عل مضارعف :ُيسجن الصاغرين(
َ
أو ل

 :فيقول  (ُيرِضْعن)ِضْفنا نون اإلناث ، هو فعل ُمضارع :ٌيرِضْع  (والوالداُت ُيْرِضْعن) :نون اإلناث تقول 

 اثَنْين ؛الفعل املضارع الذي لم يتِصل بآخره  ش يء)
ُ

ياء  ؛إلناثوال ياء ا ،وال واو جماعة ،ال أِلف

أو الخفيفة مخففة  (يفعلنَّ  ،يسجنّن )سواًء كانت الثقيلة  ؛وال نون التوكيد ،املخاطبة من تكتبين

ا أو بِقَي لم  (ُيرضعن ،يضربن)وال كذلك نون  ،()يفعلْن 
ً
فإذا بقي الفعل املضارع لوحده بقي سامل

يلعُب  (يأكُل الطفل) (،الولد يلعُب ) :تقول  ،يتصل به ش يء من هذه التي ذكرناها فإنه ُيرفع بالضمة

 .فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره :_ يأكُل 

ألنه لم يتصل بآخره  ؟ملاذا ،فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة (:يأكل  ،يلعُب  ،يضرُب  ،)يرفُع 

الن)ش يء بينما لو اتصل بآخره ألف ونون 
ُ
َدان يأك

َ
 ،(األوالد يأكلون ) ،الضّمة ليست موجودة (الول

 ؛الحظ (الوالدات يرضعَن ) ، (النساء يأكلَن ) ،(تأكلين أنِت )

 

  لم ُيرفع هنا الفعل املضارع في ُيرضعَن  
ً

كذلك  ؛بل هو مبني على السكون   لم يرفع بالضمةمثال

 .عالمة رفع الفعل املضارع ليست الضمة (وتكتبين ،وتكتبان ،وتكتبون  ،يكتبان)

مرفوعة لكن ليست مرفوعة بالضمة بل بش يء آخر وهو ثبوت النون في  هذه كلها أفعال مضارعة

كذلك عند إضافة نون التوكيد  ،آخرها كما سنتحدث في الدرس القادم إن شاء هللا تعالى

فالفعل  ،هذه نون التوكيد دخلت على الفعل املضارع ،أو لتفعلن كذا وكذا (َيضِرَبن ،لَيْسُجنـن)

 .التوكيد فال ُيرفع بالضّمة بل ُيْبنى على الفتحاملضارع إذا دخلت عليه نون 

ا، إذا دخل على الفعل املضارع نون التوكيد سواءً 
ً
الثقيلة أم الخفيفة فإنه ال ُيرفع بالضّمة مع  إذ

وإذا اتصل  ،أنه األصل أن يرفع بالضمة لكن منع  دخول النون الرفع بالضمة بل ُبني َعلى الفتح

أو  ،وإذا اتصل ألف االثنين ،(الوالدات يرضعن)إنه ُيبنى على السكون بالفعل املضارع نون اإلناث ف

 ،يكتبان)أو ياء اإلناث املخاطبة  أو ياء التأنيث املخاطبة بالفعل املضارع في مثل  ،واو الجماعة

 ،أو األفعال الخمسة ،هذه الخمسة التي تسمى األمثلة الخمسة (تكتبين ،تكتبون  ،يكتبون  ،تكتبان

الفعل املضارع هذه فإن الفعل املضارع ال يرفع بالضّمة على األصل بل ُيرفع بثبوت إذا اتصلت ب

 .كما سنتحدث في الدرس القادم إن شاء هللا تعالى ،النون 

فع بالضمة ا هذه هي عالماُت الرَّ
ً
املواضع األربعة التي يكون رفعها بالضّمة وهي العالمة األصلية  ،إذ
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ث السالمج ،جمع التكسير  ،االسم املفرد)
ّ
 .(والفعل املضارع الذي لم يتصل بآخره ش يء ،مع املؤن

 
ً

نهَي هذا الدرس وهو الفعل قد يكون فعال
ُ
ه قبل أن أ

ُ
وقد  ، صحيًحابِقَي ش يء أخير أريد أن أقول

 
ً

 ُمعتال
ً

 ،يرمي)مثل  ،أو ياء ،أو واو ،الفعل الذي ينتهي آخره بألف :الفعل املعتل هو ،يكون فعال

رفع بالضّمةالح (يدعو ،يرض ى
ُ
 أخرى سنتكلم عن  ،ظ؛ هذه أفعال معتلة هذه ت

ً
لكن الضّمة مرة

الفعل املعتل اآلخر بالواو أو بالياء فإن الضّمة ال تظهر عليه للثقل بينما  (ويرمي ،يدعو)املقدرة 

عتل باأللف مثل ،تظهر الفتحة ِلِخفتها
ُ
 فإن جميع الحركات ال  (ويرض ى ،ينس ى) :أّما الفعل املضارع امل

 ،ينس ى الولد) :تقول  .تظهر عليه للتعذر ال تظهر عليه حركة الفتحة، وال تظهر عليه حركة الضمة

 (.ولن ينس ى الولد

وتحلونه إن شاء هللا تعالى في  ا على ما ذكرنانعطي تمرينً  .هذا ما أردنا أن نقوله في هذا الدرس

وأرجو املتابعة وأسأل هللا تعالى أن  .أو ترسلونه في البريد الداخلي بارك هللا فيكم ،الدرس القادم

 .يكون الدرس واضًحا

وخمسة  ،وخمسة أمثلة على جمع التكسير ،أعِط خمسة أمثلة على االسم املفرد :التمرين األول 

 .وخمسة أمثلة على الفعل املضارع الذي لم يتصل بآخره ش يءٌ  ،أمثلة على الجمع املؤنث السالم

ا يبقى على أصله فعل املضارع بالضّمة ـ إذا لم يدخل عليه ناصب طبعً متى ال ُيرفع ال :التمرين الثاني

متى يبنى  ؟متى يبنى على الفتحة :هو فعل مضارع مرفوع األصل لكن ال يرفع بالضمة ـ  لكن السؤال

 متى يكون رفعه ثبوت النون؟ ؟على السكون 

  كما أخذنا في هذا الدرس بارك هللا فيكم

 

  هللا فيكمنتوقف عند هذا القدر بارك 

 

ى هللا وسلم على نبّينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ّ
 وصل

 

 وجزاكم هللا خيرا والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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 ه 1441/ ربيع اآلخر /  11:  التاريخ(  5الدرس رقم ) 

 ،ا بعدأم ، وعلى آله وصحبه أجمعينعلى نبينا محمد ، والّصالة والسالمالحمد هلل رّب العاملين    

فأيها اإلخوة األكارم بارك هللا فيكم هذا املجلس الخامس من مجالس شرح املقدمة اآلجّرومية 

فها أبي عبد هللا امل
ّ
ؤل

ُ
 .عروف بابن آجّروم عليه رحمة هللامل

ْمنا في املرة املاضية متى تكون الضمة عالمة للرفع ؛
ّ
  تكل

 رحمه هللا : 
ُ

  :مة ـ عالمة للرفع في أربعة مواضع) أنها تكون ـ أي الضحيث قال املؤلف

في االسم املفرد ، والجمع التكسير ، وجمع املؤنث السالم ، والفعل املضارع الذي لم يتصل 

 ،  (بآخره ش يء

لنا أن االسم املفرد هو االسم الذي ليس مثنى ، وال جمعً 
ُ
، وال هو من األسماء  ا بهماا ، وال ملحًق وق

)  كل ذلك أسماء مفردة ـ  و ـ  (، ومسجد ، ومدرسة  وعلي ، وخالد  ، محّمد ، وبيت )كـــ  الخمسة ؛

 . هذا االسم عالمة رفعه الضمة ؛ كل ذلك يدخل تحت االسم املفرد ، كمؤنث ( زينب ،  وفاطمة

ر في صيغة ُمفرده  قلنا أن هذا ، وجمع التكسير :  هو ما دّل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغيُّ

أي كلمة ، لتكسير سّمَي بجمع التكسير ألن صيغة  املفرد تتكسر ، وتتغّير ُبنَية الكلمةالجمع ؛ جمع ا

 ،  الكلمة املفردة من الجمع ؟
ً

الحظ ؛  (  تقول : ) زينب  زياِنب ، بيت بيوت ، مدرسة َمدارسمثال

يتها
ْ
 ،  الكلمة عند جمِعها تتغّير ُبن

ً
أن الكلمة أضيف  ( ؛ أال تالحظ زينب  عندما تأتي إلى كلمة )فمثال

  .، والياء كانت ساكنة في زينب فصارت مفتوحة في زيانب -زينب زيانب  - إليها األلف قبل النون 

ك كَسرت الكلمة ، الحظ صيغة املفرد تتغّير 
ّ
وهذا ، كسرت ُمفردها ، فهذا يسمى جمع تكسير ؛ كأن

.. ال  هي العالمة األصلية طبًعا الضّمة  .وجمع التكسير عالمة رفعه الضمة،  يسّمى جمع تكسير 

هي العالمات الفرعية من الرفع ؛ ألن الرفع له  -إن شاء هللا تعالى  -وما سنذكره اليوم  ننس ى ذلك ،

 . عالمة أصلية وهي الضمة وعالمات فرعية سنذكرها إن شاء هللا تعالى في درسنا

فقد يزاد ،  في صيغة مفردهسالم : أي يقولون أنه سالم من أي تغّير  ،كذلك جمع املؤنث السالم 

 ( سالم لكن بعض العلماء قلنا أنه يرفض أن يقال ) على جمع املؤنث السالم ألف وتاء في آخرها ؛

في قطر الندى إن  ؛ ألنه قد يحصل بعض التغيير في كثير من األسماء املؤنثة عند جمعها )سنذكره

 . (شاء هللا تعالى

لم يتصل بآخره ش يء : يريد بذلك ألف ،  بآخره ش يء كذلك قلنا الفعل املضارع الذي لم يتصل

  ، اثنين في )يكتبان
ً

( : هذه وتفعالن ، ) يفعالن:  ؛ أو دعونا نقولها بصيغة التفعيلوتكتبان(  مثال

 من مجالس شرح متن اآلجرومية الخامسالمجلس 
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هذه األلف زيدت على الفعل املضارع ِمن َيفعل فال يمكن أن ُيْرفع الفعل ،  األلف ألف اثنين

ضيفت إل
ُ
أو ياء  وتفعلون ( ، يفعلون  أو واو الجماعة : ) يه ألف االثنين ،املضارع بالضّمة إذا أ

يفعالن ، وتفعالن ، ويفعلون ، وتفعلون ، وتفعلين ( ؛ األمثلة  وهذه : ) )تفعلين( املؤنث املخاطبة :

 
ً

رفع بالضّمة قوال
ُ
سنذكر إن شاء  ا ؛ بماذا ترفع ؟ واحًد الخمسة ، أو األفعال الخمسة ؛ وهذه ال ت

 . الى في درسنا اليومهللا تع

ن كذلك ال يتصل بفعل املضارع نون التوكيد الثقيلة ، أو الخفيفة )
َ
 ( يفعلّن يفعل

  خفيفة : أي نون مخّففة،   ثقيلة : أي نون مشددة 

يبنى على  بماذا ُيبنى؟  .هذه إذا اتصلت بالفعل املضارع فإن الفعل املضارع ال ُيرفع بالضّمة، بل يبنى

لت نون التوكيد املخففة ، أو املثقلة ؛ أو الخفيفة ، أو الثقيلة بفعل املضارع فإن الفتح إذا اتص

كذلك إذا اتصل بالفعل املضارع نون اإلناث مثل ) الوالدات  الفعل املضارع ُيبنى على الفتح ،

كون هذا الفعل املضارع ال يرفع بالضّمة إنما يبنى على الس ( يرضعَن  ( فإن الفعل املضارع ) يرضْعَن 

، 

 

ا ال بّد للفعل املضارع إذا أردت أن ترفعه بالضمة أن ال يتصل بآخره ش يء ؛ ) 
ً
ال ألف اثنين ، وال  إذ

واو جماعة ، وال ياء مؤنثة مخاطبة ، وال نون توكيد خفيفة أو ثقيلة ، وال نون اإلناث ( فإذا لم 

 . ا املؤلفيتصل به ش يء فإنه يرفع بالضمة وهذه مواضع الرفع بالضّمة كما ذكره

ينا واجبا في املرة املاضية تمرينً 
َ
  ، اا طيبً وحقيقة تجد شيئً   .اأعط

ً
 عند كثير من تجد قد صار تفاعال

ا أنا قرأت األسئلة ومن وجدت أنه يحتاج إلى مالحظة أرسلت له على الخاص اإلخوة والطالب ؛ طبعً 

ا جابة تامة فجزاكم هللا خيرً رًدا على إجابته والذي لم أرسل له مالحظة عادة فإنه قد أجاب إ

منها  دلكن حقيقة رأيت بعض املالحظات أحب أن أذكرها على املأل حتى نستفي .ا ونفع بكمجميعً 

هذه قد التقطتها هذه املالحظة أو املالحظات التي سأذكرها من خالل التمرين املاض ي ،  ا ؛جميعً 

ن األفضل أن نذكرها لجميع الطلبة والذي قبله التقطت بعض املالحظات أظن أنه ال بأس، وبل م

 .لعلهم يستفيدون إن شاء هللا تعالى

 
ً

هل تسمح لي أن  :على الجمع املؤنث السالم وأنا أرسلُت له على الخاص قلت أحد اإلخوة ذكر مثاال

. لكن بصراحة ال أريد أن أذكر املثال الذي 
ً
أذكر هذا املثال على العام ألنه مثال مضحك صراحة

ما أضحكني فهل قد فقدت جميع الكلمات ذكره ؛ وهو م
ّ
ثال صحيح في الجمع املؤنث السالم إن

ا صار عندنا فضول أن طبعً ؟! فسبحان هللا من أين أتْيت بذلك املثال! املؤنثة حتى تأتي بذلك املثال
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أنا أرسلت له قلت له أريد أن أذكر مثالك على العام ،  نعرف ما هو هذا املثال الذي ذكره ذلك األخ

 قد تراجعت اآلن فال أريد أن أذكره لعله يتأذى أو يخجل؛ فال أريد أن أذكرهل
ً
إنما يعني   .كن صراحة

هو مثاله صحيح من الناحية النحوية؛ ولكن من الناحية البالغية فأستغرب عندما ذكر املؤمنات 

ضحك،
َ
زاك هللا على كل حال أضحكتنا فج القانتات أو ذكر بعض الكلمات ثم جاء بذلك املثال امل

 .ا وإجابتك صحيحةخيرً 

 هذه من باب الفائدة فانتبهوا بارك هللا فيكم :(اقول مالحظة مهمة في قضية )التاء املربوطةأريد أن 

  ا :وهذه سجلوها مالحظة ملن ال يعرفه، 

 
ً

طة كيف أفرق بين التاء املربو   : ما الفرق بين التاء املربوطة والهاء التي تكون في آخر الكلمة ؟أوال

  والهاء؟

لكن  ، والهاء تدخل على األسماء وتدخل على األفعال ،ا التاء املربوطة تدخل فقط على األسماءطبعً 

 
ً

 كيف أفرق عندما أقرأ مثال
ً

فرق كإنسان بسيط ال  مدرسة ( أتيت به ( و )  : ) أقول مثال
ُ
كيف أ

تها هاءً  الحظ ؛ عند(  هذه مدرسه)  أستطيع التفريق بين التاء املربوطة والهاء
ْ
به  ) و التسكين لفظ

مدرسة ( : هذه  و)،  (  ال شك أنها هاء ) به ا األولىطبعً  فأيتها تاء املربوطة ؟ ( ساكنة لفظُتها هاء ؛

عندما تحّرك الكلمة. ال تجعلها  ،ن تعرف ذلكتستطيع أ  كيف عرفت ذلك ؟،  الهاء تاء املربوطة

تها جعلت في  ( املدرسة) فإذا حّركت الكلمة أي  ساكنة سيظهر لك أن هذه تاء مربوطة أو هاء ؛
ْ
حرك

 .  ( فإن التاء تاء مربوطة تاءً  آخرها حركة وليست ساكنة فإذا ظهر الحرف )

 
ً

 ابتدائية مثال
ٌ
 فالن بن فالن ( الحظ ؛ ) ( ، ) : املدرسة ؛ حّركها ؛ )مدرسة

ُ
مدرسة ( عندما  مدرسة

 
ً
فظ معي التاء إذ

ْ
ل
ُ
حّركها  به طيب )،  هذه التاء مربوطة احّركت املدرسة صارت ت

ُ
( : حّرك به َمْهما أ

 هذه هاء
ً
 . هذا األمر األّول . تبقى الهاء واضحة ؛ إذا

( ـ  رفعْت  طيب ؛ كيف أفرق بين التاء املربوطة والتاء املفتوحة ؛ يعني كيف نفرق بين كلمة ) 

 
ً

 اء وهذه تاء ؛هذه ت ( ؟ وبين كلمة ) مدرسة،  كمسمى عند كثير من الناس مثال

كيف أستطيع أفّرِق ؟ أو كيف أستطيع أن أمّيز ،  يعني هناك ناس يكتبون )مدرسة( بالتاء املفتوحة 

( تتحول  فعند تسكين ) مدرسة ا عند التسكين تعرف أن هذه تاء مربوطة أو تاء مفتوحة ؛أيضً  ؟

 
ً
 ا ، بينما التاء املفتوحة عند التسكين تالتاء املربوطة إلى هاء لفظ

ً
بقيت  ، هذا رفعْت (  )بقى تاء مثال

 ، هذه الكلمة ساكنة

 .هذه املالحظة الثانية التي أريد أن أقولها . مدرسة ( تحّولت من التاء املربوطة إلى هاء ساكنة أّما ) 

ويرتبط بهذه املالحظة أن التاء املربوطة ُيْؤتى بها في الكلمة للتمييز بين لفظ املذكر ولفظ املؤنث. 
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 وبالتال
ً

جمع الكلمة إلى جمع مؤنث سالم مثال
َ
منة الحظ آخرها  كلمة )مؤمنة( مؤ ي عندما نضيف أو ن

 آل فرعون ( نحّركها ) ؛هاء عند التسكين
ُ
الحظ هنا تاء مربوطة عند جمعها )مؤمنات( عند  مؤمنة

 كلمة مؤمنات أضفنا األلف والتاء؛

ا
ً
نا التاء املربوطة فيقول إذ

ْ
ف

َ
تغّيرت صيغة املفرد، فلماذا ال نعتبرها من  لكن يقول قائل: أننا حذ

تِ  !باب جمع التكسير الذي تغيرت صيغة مفرده؟
ُ
ما أ

ّ
فرد؛ إن

ُ
َي بتاء هنا يقال ال؛ لم تتغّير صيغة امل

؛ أصل الكلمة )مؤمن( لكن هي من صيغة الكلمة؛ وليست للداللة على املؤنثاملربوطة فقط 

فّرِقها بين الذ
ُ
؛ فلو ُحِذفت التاء املربوطة هنا عند يضعون التاء املربوطةكر واألنثى )مؤمنة( كي ن

  .جمع املؤنث السالم ال يعني أن صيغة املفرد قد تغّيرت بل حقيقة تبقى ساملة

فوهنا يدخل أيضً 
ّ
، اني مؤنثة، وهناك معهناك ألفاظ مؤنثة، املؤنث ظا عندنا أمر في قضية الل

على  يعني كلمة زينب ،ملْمنوع من الصْرف(افي درس )؛ سنستفيد في هذا اني مؤنثةوهناك ألفاظ ومع

لكن حقيقة يقولون  صح؟ يدل على اسم أنثى )زينب( ؟على من يدل ؟ماذا يدل ؟ أو ما معنى زينب

زينب( هذا معناه مؤنث ولفظه ) هذا االسم معناه مؤنث ولفظه مذكر ألنه ال يوجد آخره تاء التأنيث

  . خذها في املمنوع من الصرف إن شاء هللاهذا للفائدة املستقبلية سنأ، مذكر 

ث مثل )فاطمة( يدّل على أنثى على مؤنث ، واللفظ أيضً 
ّ
ن
َ
ها ُمؤ

ُ
ا وهناك ألفاظ معناها مؤنثة ولفظ

كذلك هناك ألفاظ مؤنثة ومعناها مذكر  يدل على مؤنث ألنه يوجد آخر هذا اللفظة تاء مربوطة،

ث ملاذا ؟
ّ
ه تاء مربوطة ؛ لكن معناه مذكر فحمزة يراد به الرجل أو ألّن آخر  مثل )حمزة ( لفظه ُمؤن

ملاذا لفظه مؤنث  ،  ُيراد به الشخص ؛ التسمية للذكر للمذكر إنما اللفظ يقولون هذا لفظه مؤنث

 .  لوجود التاء املربوطة ؟

ا ال تنَسوا هذه الفائدة في موضوع التاء املربوطة
ً
 . إذ

 وهي مهم
ً
وهي أن هناك أناس ُيخِلطون بين ،  ا مالحظة أخرى ة جًد مالحظة أريد أن أقولها أيضا

) ألف ، واو ،  االسم املنقوص ، واالسم املقصور ، واألفعال التي تنتهي بأحد أحرف العلة الثالث :

فأريد أن أبّين ما معنى االسم املقصور ، وما معنى  ، هناك من ُيخطئ في بعض هذه األلفاظ ( ياء

 االسم املنقوص  ، وما هو الفرق بينها وبين الفعل املعتل ؟ االسم املمدود ، وما معنى

 
ً

 ؛هذا اسم وهذا فعل؟ ما الفرق بينهما ، االسم والفعلأوال

ت على معنى في ذاتها ال تقترن بزمناالسم
ّ
  .: كما ذكرنا في الدروس األولى كلمة دل

ت على معنى في ذاتها تقترن بزمنوالفعل
ّ
  .: كلمة دل

؛ إذا املعتل أنه ُيشبه االسم املنقوص ق أن نقول فعل فال يخطر في بالك الفعلفإذا قلنا اسم فرْ 
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 رأيت ياء في آخر الفعل املعتل تظن أنه اسم منقوص كما رأيت بعض اإلخوة قد أجابوا

 .أللفا؛ أي الزمة في الكلمة ال تنفك عنها نتهي بألف الزمة: هو االسم الذي ياالسم املقصور 

ه االسم املم
ُ
  .دودوُيقابل

 ؟ما هو االسم املمدود

 .؛ يقولون هذا اسم ممدودهو االسم الذي ينتهي بألٍف وهمزة 

االسم مقصور : الذي ينتهي بألف سواء كان ُيكتب هذا االسم املقصور على ألف طويلة التي كّنا  

سّميها في الصغر األلف بالعصا ؛ هذا اسم مقصور وإن كان بالعصا
ُ
أو أو كان يكتب على نبرة ،  ن

على كْرس ي كما كنا نسّميها في الصغر األلف التي على الكرس ي مثل رض ى ِمن يرض ى وعصا أو مرتض ى 

 
ً

كتب بما ُيشٍبه الياء من غير تْنٍقيط في ،  مثال
ُ
مرتض ى ألف مقصورة آخرها ألف الزمة وإن كانت ت

ف ُيكتب فكل ذلك اسم مقصور أي االسم املقصور الذي ينتهي باأللف بغض النظر كي ؛ األسفل

مثالها )العصا( ، أو األلف التي تكتب بشكل الياء مثل  سواء باأللف الطويلة )العصا( هذه ؛

 . )مرتض ى( كل ذلك اسٌم مقصور 

 القاض ي(سم الذي ينتهي بياٍء الزمة مثل ): هو اال االسم املنقوص

 

أفعال معتلة وهناك  ،آخره واو يدعو() :هناك أفعال معتلة بالواو مثل :األفعال املعتلة ؛طيب

  ؛(وهناك أفعال معتلة بالياء مثل )يحكي ،(باأللف مثل )ينس ى
ٌ

 ،واو، و هذه األفعال املعتلة )ألف

عند عالمة الضّمة  ؛هذا عند اإلعراب ؛فيه الفعل واالسم من حيث اإلعرابالذي يتشابه  (وياء

ي الفعل املعتل باأللف وال تظهر ف، ا؛ فإن الفتحة ال تظهر في االسم املقصور ُمطلًق وعالمة الفتحة

  ،( كأسماء مقصورة، ومرتض ىفتى، وعصا: )ا مثلُمطلًق 

ر( في األفعال املعتلة باأللف، ويأس ىش ى، ويخينس ى) :كذلكو 
ّ
 ، ؛ الفتحة ال تظهر أبًدا للتعذ

ى الولد واجَبه :(؛ نقول ى، رأيُت الفتى، مرْرُت بالفتى: )جاء الفتنقول  ى الولُد واجَبه، لن ينس َ  ()ينس َ

 ؛تمام؟ طيب. في االسم املقصور أو الفعل املعتل باأللف ا سواءً ؛ الفتحة ال تظهر أبًد حظال 

سم اال  ؛بالياء ال تظهر عليه الضمة للثقلاالسم املنقوص والفعل املعتل بالواو والفعل املعتل 

 تل بالواو وفي الفعل املع ،املنقوص ال تظهر عليه الضمة والكسرة للثقل، بينما تظهر الفتحة لِخَفتها

أما الفتحة  ،الثقل ؟( ماذايحكي) وعلى( يدعو؛ يمنع ظهور الضّمة على )والياء ال تظهر الضّمة لِثقِلها

ل ؛ والكسرة ملاذا ال تظهر على الفعل املعتل بالياء أو الفعل املعتطيب (لن يحكَي  تظهر )لن يدعَو،

سرعل املضارع أو األفعألن الف ؟بالواو أو الفعل املعتل باأللف
ْ
ك

ُ
 .)حتى ال ننس ى( ال ال ت
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لنا الفعل يجزَ 
ُ
ا ق

ً
 .ا؛ هذه عالمات ال ننساها أبًد مر ولكنه ال يجزَ ، واالسم يكَس ال ُيكسرم ولكن إذ

 .دعونا ندخل في درسنا لكن املقدمة التي ذكرناها قبل قليل هي مهّمة ال ننساها إن شاء هللا تعالى

المة للرفع في موضعين في جمع املذكر السالم وفي وأما الواو فتكون ع: )قال املؤلف رحمه هللا

 (ء الخمسة وهي: أبوك، وأخوك، وحموك، وفوك، وذو مالاألسما

في  ؟متى تكون الواو عالمة للرفع، : الواو عالمة للرفع؛ وهي عالمة فرعية تنوب عن الضمةالواو

 . طالب العلم ؛ ال تنَسها ياموضعين فقط

  :لمجمع املذكر السااملوضع األول ، 

 ، : ال ندخل فيه اثنتينومذكر، كثر من اثنينأ: ما دل على جمع؛ مهمن اس ؟ما هو جمع املذكر السالم

ا جمع املذك
ً
ا جمع املذكر السالم ، : مع سالمة صيغة ُمْفردهوسالم، دل على أكثر من اثنين ما: رإذ

ً
إذ

نيّ  ملاذا قال في الشرح، هو اسٌم دّل على أكتر من اثنين بزيادة في آخره حفة الّسِ : ة قالعندنا في التُّ

 ، هذا من ذكائه ومن تحرزه ؛ادة في آخرهبزي
ً
 ونونا

ً
) ، وقد تكون عند الرفع (ألن الزيادة قد تكون )واوا

ففي بعض األحيان تحذف النون عند التقاء ،  عند النصب والخفض ، وقد تحذف النون  ( ياء ونون 

 . مه هللا قال : بزيادة في آخرهالساكنين أو غير ذلك ؛ لذلك قال املؤلف رح

النون ، و اسم دّل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره إما أن تزيد الواو  ، هذا هو جمع املذكر السالم

 ،  أو تزيد الياء والنون ، أو تحذف النون عند التقاء الساكنين

 
ً

ؤمنون ، ثَبت الّصابرون وهكذا  : )تقول مثال
ُ
الحظ ؛ (  رأيت املسلمين ... جاء املسلمون ، انتصر امل

َعه بماذا)
َ
  . بالواو؟ املسلمون ، واملسلمين ، واملؤمنون ، واملؤمنين ( ؛ كل ذلك جمع مذكر سالم رف

 : فعل ماٍض مبني على الفتح ـ جاء: جاء املسلمون 

  ا الفعل املاض ي مبني ـسنأخذ الفعل املاض ي لكن من باب الفائدة دائًم 

 ، الفتحفعل ماض ي مبني على  جاء:

ا ؛ ما هي عالمة املسلمون أو عفوً طيب، املسلمون هنا الفاعل، ا يحتاج إلى فاعلوالفعل دائًم 

، املسلمون ، ؟ الا بالضمة؛ مرفوعً طيب، اا ال يمكن أن يكون الفاعل إال مرفوعً ا وأبًد الفاعل دائًم 

 عن  مرفوع هذا جمع املذكر السالم؟ بماذا مرفوع، ا بالضّمةليس مرفوعً ، جاء املسلمون 
ً
بالواو نيابة

ا، الضمة
ً
؛ نيابة عن الضّمة ألنه ة رفعه الواو ألنه جمع مذكر سالم: فاعل مرفوع وعالماملسلمون  إذ

 .جمع مذكر سالم

 .هذا هو الجمع املذكر السالم
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أي تكون الواو عالمة للرفع  وفي األسماء الخمسة(): لف رحمه هللاأما األسماء الخمسة قال املؤ 

 ، (وذو مال ،وفوك، )أبوك، وأخوك، وحموك: األسماء الخمسة وهيفي  اأيضً 

 الكالم عن األسماء الخمسة عن األب واألخ والَحُمو والفم ـ 
ً
هذا ، فوك هذا من الفم ـ  وذو مال إذا

  : تكون عالمة للرفع ، أو تكون الواو عالمة للرفع في األسماء الخمسة بشروط،  سماء الخمسةهو األ 

 
ً

ران مكبرة أن تكو أوال ، : نأتي إلى اسم األب ال بد أن تكون مكبرة حتى ُيرفع بالواو مكّبرا أي ليس مَصغَّ

 ؟طيب؛ ما هو التصغير

َك( هذا هو تصغير األب َبيُّ
ُ
 .؛ هذا أول شرطا األبرً فال بد أن يكون مكبّ  ؛)جاء أ

 
ً
هذا أضفته ( نأبو فال ) مضاف إلى كلمة أخرى  : ماذا يعني مضاف؟االشرط الثاني أن يكون مضاف

  (ها، أبونا، أبوكم، أبوهم، أبو أبوك) :إلى ش يء

أو  ،(، أبو حّسانأبو محّمد) :سواء أضفُته إلى كلمة ظاهرة، الحظ أضيف األب إلى كلمة أخرى 

الحظ هذه ضمائر ؛ بشرط أال يكون الضمير هو ضمير  )أبوه ، أبوك ، أبوها ( أضفُته إلى ضمير مثل:

  .( مثل: أبيالياء  الياء املتكلم )

َبْي الشرط األول ما هو أن ي
ُ
ي ،كون االسم مكّبرا أب وليس أ

َ
خ

ُ
  .أخ وليس أ

 الشرط الثاني: 
ً
م )أبوك ، أبوهم ، أبوها ، أبوكم أن يكون مضاف ِ

ّ
تكل

ُ
ا إلى غير ياء امل

ً
ا ولكن مضاف

 ، أبونا ( ؛جيد

هذه ياء املتكلم ياء املتكلم هذه تجعل ( ؛ نرجع إلى الياء ؛  أبي ) ( ملاذا ؟ ) أبي لكن ال يجوز أن يكون 

 . وهنا اشتغال املحل بحركة املناسبة كما تذكرون،  الكلمة تنكِسر إجباًرا

ا الشرط الثاني من شروط رفع األسماء الخمسة بالواو 
ً
الشرط  ،الشرط األول: أن يكون مكّبًرا، إذ

 
ً
 .ا إلى غير الياء املتكلمالثاني: أن يكون مضاف

جمُعه ) أبون ( أو ) آباء ( ،فال  ،( مثّناه )أبَوان ،)أب( مفرد، أن يكون االسم مفرًدا :الشرط الثالث

 .أب ( هذا الشرط الثالث بّد أن يكون االسم مفرًدا )

إلى اسم صريح  ( مضاف ذو وهو أن يكون ) : هذا الشرط الرابع فقط في ) ذو ماٍل (والشرط الرابع

الحظ : )حسب ، ومال ، ونسب (  ( ، ذو نسٍب ، ذو حسٍب  ذو ماٍل  ؛ ليس ضميًرا ؛تقول : )يعني

  .، ظاهرةسماء صريحةأ

وهُ  مثل )، اإذن مضاف إلى اسٍم ظاهر وليس ضميرً 
ُ
ه من األ  ذ

ّ
 سماء الخمسة( هذا ال ينفع أن ُيقال أن

. 

رة ْرفع بالواو ـ ـ إذا كانت ُمكبَّ
ُ
ا األسماء الخمسة ت

ً
  إذ
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  كلمإذا كانت مضافة إلى غير ياء املت

 اإذا كانت ُمْفردة ليست ُمثنى وال جمعً 

ا إلى اسم ظاهر
ً
  وذو إذا كان مضاف

ض فوك فوه ( هنا شرط يقول العلماء إذا خال من امليم ألن ) وفي ) فوك
َ
  ( ( أصله فم ؛ ) ال ف

سماء الخمسة إال ال فض فوك : أي ال فَض فُمك وال يكون اسم من األ : )فوك( : هذا مرفوع وهو 

ح
ُ
ف منه امليم )أن ت

َ
 ( فوك ذ

رفع بالواو نيابة عن  سماء الخمسة :هذه لأل 
ُ
) أبوك ، وأخوك ، وحموك ، وفوك ، وذو مال ( ت

 ألنها من االسماء الخمسة ملاذا ؟،  الضّمة

  

 جاء :  فعل ماض مبني على الفتح(  جاء أبوك) 

 ، أبوك : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو

 اء الخمسة نيابة عن الضمة ، ملاذا؟ ألنه اسم من االسم 

 .  ا تأتي مضاف إليهكاف الضمير  في هذه الحالة دائًم  ، والكاف هذه ؛ هذه كاف

ا قلنا قبل قليل
ً
ا:  إذ

ً
ا ) ، الشرط الثاني أن يكون االسم مضاف

ً
 ( مضاف ومضاف إليه إذ

 نريد أن نتوسع في وهذا يأتي في محل جر ال ، واملضاف إليه : الكاف هو الضمير ،  هو املضاف أبو :

 سماء الخمسةهنا الواو تكون عالمة للرفع في هذين املوِضعْين في جمع املذكر السالم ، وفي األ ، ذلك

. 

 إذا كانت ذو بمعنى صاحب
ّ

عَرب من األسماء الخمسة إال
ُ
تستطيع أن  (ذو مال، )باملناسبة )ذو( ال ت

 هنا ال بّد أن تكون بمعنى صاحب؟ملاذا قال الشارح  .صاحب نسب (ذو نسب، )تقول صاحب مال

 قد تأتي اسم موصول  ذو) ألن
ً
غة العربية لها معاٍن أخرى، مثال

ّ
قال ، ؟ نعماسم موصول  .( في الل

 :  أحد الشعراء

  ماءُ  فإن املاءَ 
ُ

  أبي وجدي ... وبئري ذو حفرت
ُ

 وذو طويت

ْي  ؛ هذهأي بئري الذي حفْرت، والذي طويُت 
َ
ائيِّ في لغة بعض أهل ط

َّ
ين يقولون ذو بمعنى الذي ؛ الط

ا عند ا )ذو( يأتي اسم إشارة وهذه لغة قليلة جًد وأيضً  ،سماء الخمسةا من األ فهذا ليس اسًم 

 .فهنا قال في الشرح ال بّد أن تكون بمعنى صاحب إلخراج ذو التي ليست بمعنى صاحب ،العرب

ح، احذف ذو وضع كلمة صاحب طيب كيف نعرف التي بمعنى صاحب؟
ُ
املعنى صارت  فإذا َصل

 . سماء الخمسةالكلمة من األ 
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  للرفع في التثنية خاصة ( لف فتكون عالمة) وأما األ ال املؤلف رحمة هللا :ق

  العالمة األولى :  الضمة في أربعة مواضع

 عالمة الثانية : الواو في َمْوضَعْينال

ِنَية األسماء خاصة
ْ
  ؛ أي في املثنى العالمة الثالثة : األلف تكون عالمة الرفع في تث

املثّنى اسم دّل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره مثل : )محّمدان ، رجالن ،  ما هو املثنى ؟

  ( مدرستان ، مسجدان ، كتابان

  املثنى يرفع باأللف نيابة عن الضّمة،  نيابة عن الضّمة نيابة عمن ؟،  هذا مثنى عالمة رفعه األلف

حِدث في زمن الحجاجُيْروى عند العرب أن املثنّ 
ُ
قيل أنه قد مات أخوه واسمه محّمد ومات ،  ى أ

لت ذلك ! فجاء خبُرُهما في يوم واحد فقال : محّمد ومحّمد في يوم ،  ابُنه واسمه محّمد
َ
ق

ْ
فاستث

قيل هذا سبب ،  ا مع محمد يصبح ُمحمدانالعرب والعرب تحبُّ التسهيل فقالوا ندِمج محمًد 

 .لم بصحة هذا الخبر؛ لكن هذا من باب تثبيت معلومة املثنىاملثنى وهللا تعالى أع

 . املثنى هذا عالمة رفعه األلف نيابة عن الضّمة

كيف  ملاذا الرجالن اسم ؟،  سماءأملاذا الرجالن اسم ؟ ؛ ألن املثنى فقط  ( جاء ؛ ) جاء الّرجالن

ال  ن الّرجلين اسم من )هنا عرفت أ(  ال التعريف)  ما هي العالمة؟،  تعرف أن الرجلْين اسم

 ( التعريف

  جاء : فعل ماض مبني على الفتحة:  جاء الرجالن

  .الرجالن : فاعل مرفوع وعالمة رفعه األلف نيابة عن الضّمة ألنه مثنى

 

 

 بقي معنا النون عندما تنوب عن الضّمة

 وأّما النون فتكون عالمة للرفِع في الفعل املضارع: قال املؤلف رحمه هللا 

، نعم ولكن هناك تكون بالضّمة إذا لم يتصل بها ش يء، فعل املضارع أخذنا عالمة رفعه الضمةال

 للفعل املضارع إذا اتصل به ضمير تثنية ، أو ضمير جمع ، أو ضمير  : لكن هنا قال
ٌ
النون عالمة

تفعالن ،  املؤنثة املخاطبة ؛ وهذا الذي ُيعرف به األفعال الخمسة أو باألمثلة الخمسة : ) يفعالن ،

  . عالمة رفعها ثبوت النون  يفعلون ، تفعلون  ، تفعلين (

: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت تدرسون  ؛تفعلون ، ؟ تدرسون قالوا ندرسأنتم ماذا تفعلون 

أظن هكذا نكون قد عرفنا  طيب ؛،  ملاذا ؟ ألنه من األفعال الخمسة، النون نيابة عن الضّمة
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 ( ، والواو ، واأللف ، والنون  الضمة)  عالمات الَرفع

الضمة في : ) االسم املفرد ، في جمع التكسير ، في جمع املؤنث السالم ، وفي الفعل املضارع الذي لم 

 يتصل بآخره ش يء (

 ( جمع املذكر السالم ، وفي االسماء الخمسة) الواو تكون عالمة للرفع في : 

 . املثنى فقط : لف تكون عالمة للرفع فياأل

الفعل املضارع إذا اتصل به ضمير التثِنَية، أو ضمير الجمع، أو : ) نون تكون عالمة للرفع في وال

 ( . ضمير املؤنثة املخاطبة املعروف باألفعال الخمسة

 

ف عند هذا القدر، 
َّ
 نتَوق

وا ولكن راجعوا الدروس بارك هللا فيكوال أريد أن أطلب منكم تمرينً  
ّ
 . ما في هذا الّدرس حتى ال تَمل

 

ا نسأل هللا تعالى أن ينفع بنا وبكم وأن يغفر لنا ولكم وأن يجعل هذا العمل خالصً 

ى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لوجهه
ّ
 .  الكريم وصل

 

 .  سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن ال إله إال أنت نستغفرك ونتوب إليك

 . والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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 من مجالس شرح متن اآلجرومية السادسجلس الم

 ه1441-4- 11( التاريخ: األربعاء 6الدرس رقم )

 . وعلى آله وصحبه أجمعين، والّصالة والّسالم على نبّينا محّمٍد ، الحمد هلل رّب العاملين

 

 ؛ أما بعد

مة اآلجرومية أو املقد، من مجالس شرح اآلجرومية املجلس السادسفهذا أيها اإلخوة بارك هللا فيكم 

فها أبي عبد هللا الصنهاجي املعروف بابن آجّروم رحمه هللا تعالى
ّ
 . ملؤل

 

 : وقد أنهينا في الدرس املاض ي عالمات الرفع

 وهي العالمة األصلية: الضمة 

 وهذه العالمات الفرعية: وثبوت النون ، واأللف، والواو . 

 

ها طبعا عالمات للرفع 
ّ
 . الماتعالمات الرفع أربع ع؛ وهذه كل

 

 )وللنصب خمس عالمات(، اليوم نتكلم عن عالمات النصب 

 ، )وللخفض ثالث عالمات(: وبعد ذلك سنتحدث إن شاء هللا تعالى عن عالمات الخفض

 )وعالمات الجزم عالمتان(: ثم بعد ذلك سنتحدث عن عالمات الجزم

 

 : ترتيبا تصاعديا ونأتي بالترتيب حتى ال ننس ى

 عالمتان : الجزم -

 ثالث عالمات : الخفضثم  -

 أربع عالمات : ثم الّرفع -

 خمس عالمات : ثم النصب -

 

 خمس عالمات ، أربع عالمات، ثالث عالمات، عالمتان

 عالمات للخفض، عالمتان للجزم
ُ

 . وخمس عالمات للنصب، وأربع عالمات للرفع، وثالث
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ذنا الّرفع كم عالمة
ْ
 حتى ال ننس ى ؟ في املرة املاضية أخ

 أربع عالمات ؟ فعكم عالمة للر 

 : اليوم سنتحدث عن عالمات النصب؛ طيب

 خمس عالمات: في أعلى الهرم.؟ كم عالمة للنصب

 

صب خمُس عالمات: الفتحة، وااللف، والكسرة، والّياء، وحذف : قال املؤلف رحمه هللا تعالى
ّ
)وللن

  النون(

 عالمة أصلية وهي الفتحة ، 

 وحذف النون ، والياء، ةوالكسر ، األلف: وأربع عالمات فرعية وهي 

 

سم املفرد، وجمع المة للنصب في ثالثة مواضع في اال )وأما الفتحة فتكون ع: قال املؤلف رحمه هللا

  التكسير، والفعل املضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره ش يء(

 ، تذكرون أن الضّمة تكون عالمة للرفع في أربعة مواِضع

فتالحظ أن هذه الثالثة مكّررة في عالمة الّرفع ؛ ب في ثالثة مواضعأما الفتحة فتكون عالمة للنص

 ، فمواضع الرفع بالضّمة أربعة؛ )الضّمة( ولكن نقص عالمة واحدة من عالمات الرفع بالّضمة

 ولكن ينقص واحدة ؛ مكّررة الثالثة؛ في مواضع الّنصب بالفتحة يوجد ثالثة

صب في ثالثة مواضع: في االسم املفرد، وجمع التكسير، )فأما الفتحة فتكون عالمة للن: قال املؤلف

 والفعل املضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره ش يء(

 ا!الحظو 

 ؛ في مـْوضع الّرفع بالضمة قد تكّرر معنا: االسم املفرد

 االسم املفرد 

 كذلك قد تكرر معنا : وجمع التكسير

 ش يء  تكّرر معنا إذا لم يتصل بآخره: والفعل املضارع

 تمام ؟ جمع املؤنث السالم؛ ما الذي نفقده هنا

ا هذا املوضع الرابع ليس مْوجوًدا في الفتحة عند النصب ألنه ينتقل إلى مكان آخر وهذه العالمة 
ً
إذ

 الخامسة الزائدة على عالمات الرفع

 ، 
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 عالمات النصب خمسة عالمات الرفع أربعة

  لفتحةايقابلها في النصب:  - الضمةعالمات الرفع:  -

 الياءيقابلها في النصب:  -  الواووعالمة الرفع:  -

 الياءكذلك يقابلها:  - األلفوعالمة الرفع:  -

 حذف النون سيقابلها:  - ثبوت النون وعالمة الرفع:  -

 

  الكسرة: ونزيد عالمة أخرى في الّنصب عالمة فرعية جديدة وهي

تص بماذا
ْ
 ؟ هذه ستخ

 كما سنذكره إن شاء هللا  ؛جمع املؤنث السالم: بالذي فقْدناه وهو

 

 صار معروفا لدينا ما هو االسم املفرد : نأتي إلى االسم املفرد

ى، وال جمعا، وال ملحقا بهما، وال جمع تكسير، وال اسًما من األسماء 
ّ
هو االسم الذي ليس بمثن

 الخمسة 

 وينصب بالفتحة ، ُيرفع بالضمة؛ هذا هو االسم املفرد

  رأيُت محّمًدا()

ضمير  والتاءهذه التاء ضمير متصل ؛ فعل ماٍض مبني على السكون التصاله بالضمير املتصل: رأْيت

 رأْيُت( الحظ )متصل مبنٌي على الضم 

 أي متصل بالكلمة: ضمير متصل

 مبني على الضم؟ مبني على ماذا

 رأيُت( )أنا ؟ ألن لكل فعل فاعل من الذي رأىفي محل رفع الفاعل: 

 ير املتكلمضم؛ الضمير يدلُّ عليَّ 

 يحتاج إلى مفعوٍل به  (أو رأيت، رأى)وهذا الفعل 

 .؛ مفعول به: رأيت محّمدا فمحّمدا؟ من الذي رأيته

 . واملفعول به سنأخذ في يوم من األيام أنه دائما وأبًدا يكون منصوبا

ا نتحدث عن النصب
ً
ا ماذا ستكون عالمة النصب ملحمد؛ محّمد اسم مفرد؛ إذ

ً
أن ال يمكن إال ؟ إذ

 تكون الفتحة

ألنه اسم ؟ ألنه اسم مفرد وملاذا ننصب محّمدا بالفتحة؟ ملاذا؛ الضّمة؟ ما هي عالمة الرفع ملحّمد
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 مفرد 

 ؟ إذا أْعرب محّمدا

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره : محّمًدا

 فرد مألنه اسم ؟ ملاذا

 ؟ هذه الفتحة ظاهرة أو مقدرة

 ()رأيت محّمدا؛ ها بلسانيأنِطُق ؛ ظاهرة

 )جئُت القاض َي(

  
ُ

 أنا الفعل والفاعل  جئت

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة : القاض ي

تها تظهر في االسم املنقوص ؛ الحظ  الفتحة ظاهرة مع أن القاض ي اسم منقوص ألّن الفتحة لخفَّ

عطي مثاال ثالثا ؛ طيب
ُ
 ن

  (أكرمُت الفتى)

 
ُ

 فعل وفاعل : أكرمت

 ال بّد أن يكون املفعول به منصوب بالفتحة ؛ مفعول به منصوب: تىالف

 ألنه اسم مفرد ؟ ملاذا

 ستطيع أن أرى الفتحة ألكن ال 

 ؟ فكيف تكون الفتحة التي هي عالمة النصب لكلمة الفتى

 نقول نعم لكّنها ليست ظاهرة بل مقّدرة منع من ظهورها الّتعذر 

 ارك هللا فيكم ـ ـ هذا من باب املراجعة واملذاكرة ب

 إذا عالمة النصب لالسم املفرد الفتحة سواء كانت ظاهرة أو مقدرة 

 

ر في ؟ )وجمع التكسير( ما هو جمع التكسير: املوضع الثاني هو ما دّل على أكثر من اثنين أو اثنَتْين بتغيُّ

 صيغة ُمفَرده 

 « وأنِكحوا األَياَمى: »قال تعالى

 ـ  (اتركوها اآلن)النون ـ  فعل أمر مبني على حذف: نِكحواأ

؛ منصوبة (األيامى)ـ سنتحدث عنه الحقا إن شاء هللا ـ لكن  الواو هو الفاعل؛ الفعل يحتاج إلى فاعل

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة ألنه جمع تكسير
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 األيامى جمع تكسير 

م  . أيامى: جْمُع أّيِ

 منع من ظهورها التعذر ؛ لكن ال أرى الفتحة فهذا جمع تكسير ؛ والحظ أّن صيغة املفرد قد تغّيرت

 
ً
منع من ظهور هذه الفتحة ؛ مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة ألنه جمع تكسير: األيامىإذا

  التعذر

 (أكرمت الّرِجال)

 والفتحة ظاهرةالمة نصبه الفتحة ألنه جمع تكسير؛ مفعول به منصوب وع: الّرجال

 

 املضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره ش يء( )والفعل: قال: املوضع الثالث 

لنا
ُ
 أّن الضّمة تكون عالمة للرفع في الفعل املضارع إذا لم يّتصل بآخره ش يء : في الّرفع ق

ف كلمة عند النصب 
ّ
 هنا زاد املؤل

 ؛ والفعل املضارع إذا دخل عليه ناصب: قال

إلى ، ويتغّير حال الفعل املضارع من الرفع؛ ااألصل في الفعل املضارع بارك هللا فيكم أن يكون مرفوع

 ؟ الجزم أم الخفض: النصب إلى

ضارع املرفوع إلى ـ ألن الفعل ال يخفض ـ يتحّوُل حال الفعل الجزم طبعا
ُ
النصب أو الجزم إذا دخل  امل

؛ ب()والفعل املضارع إذا دخل عليه ناص: لذلك قال املؤلف هنا؛ أو عامٌل يجزُمه، عليه عاِمل يْنِصبه

ولم يدخل عليه كذلك جازم يبقى مرفوعا بالضّمة ، ألن الفعل املضارع إذا لم يدخل عليه ناصب

 ؟ ماذا يعني بناصب؛ أما إذا دخل على الفعل املضارع ناصب بشرط إذا لم يتصل بآخره ش يء

ه إلى منصوب يعمل ف، أو ش يءٌ ، حرف؛ يعني عامل نصٍب 
ُ
يه أو كلمة تدخل على الفعل املضارع فتحّول

إذا دخل على الفعل املضارع عامل النصب فإن الفعل املضارع ؛ هذا معنى قوِلهم عامل؛ النصب

 ؟ ماذا؛ ُينصب بالفتحة ولكن بشرط

  )إذا لم يتصل بآخره ش يء(: قال

وأيضا الفعل املضارع إذا ، كما قلنا في الفعل املضارع املرفوع ُيرفع بالضّمة إذا لم يتصل بآخره ش يء

كما قلنا في الفعل ؟ ما هو هذا الش يء؛ ب ُينصب بالفتحة بشرط أال يتصل بآخره ش يءدخل عليه ناص

: أو نون التوكيد، أو ضمير املؤنثة املخاطبة، أو واو جماعة، أال يتصل به ألف اثنين: املضارع املرفوع

 يدخل عليه ألف اثنين، أو نون اإلناث، أو الخفيفة الثقيلة
ّ

املؤنثة  أو ضمير ، أو واو الجماعة، أال

حتى يخرج هذه  (تفعلين، تفعلون ، يفعلون ، تفعالن، يفعالن: )حتى ُيخرج األفعال الخمسة؛ املخاطبة
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ألن نصبها هذه األفعال الخمسة ليس بالفتحة بل بش يء آخر سنذكره بعد قليل إن ؛ األمثلة الخمسة

 . شاء هللا تعالى

 

عليه عامل النصب إذا اتصل بآخر الفعل أّما إذا دخل على الفعل املضارع املنصوب أي الذي دخل 

املضارع نون توكيٍد خفيفة أو ثقيلة فإن الفعل املضارع ُيبنى على الفتح كالفعل املضارع املرفوع يبنى 

 ()لن أذَهبّن : وهنا يكون في محل نصب تقول ، لكن هناك يكون في محل رفع؛ على الفتح

 
ّ
أو فعل مضارع مبنيٌّ على الفتح في محل ، نصب فعل مضارع منصوب مبنٌي على الفتحة في محل: أذهبن

 نصب التصاله بنون التوكيد الثقيلة 

 ()لن أذهبنَّ اليوم أبًدا

  
ْ
 نون التوكيد الخفيفة مبنية على الفتح في محل نصب : لن أذهبن

 : إن لن تْدرْسَن( لن تْنجْحَن )

نَجْحَن 
َ
 ى الّسكون التصاله بنون اإلناث ملاذا ُبنَي عل؛ فعل مضارع مبني على السكون في محل نصب: ت

ا يشترط للفعل املضارع املنصوب أن تكون عالمة النصب فيه الفتحة أال يّتصل بآخره ش يٌء 
ً
 إذ

 ناصب أي عامل النصب ؛ إذا دخل عليه؟ ومتى يكون الفعل املضارع منصوبا

 

كسير، والفعل االسم املفرد، جمع الت): هذه ثالثة مواضع التي تكون فيه الفتحة عالمة للنصب

 (املضارع إذا دخل عليه ناصب

 . هذه العالمة األولى الفتحة

 

 العالمة الثانية  

 أباك : قال املؤلف رحمه هللا
ُ

صب في األسماء الخمسة نحُو: رأيت
ّ
)وأّما األلف فتكون عالمة للن

 وأخاك وما أشبه ذلك( 

 

، وأخوك، أبوك: ب في األسماء الخمسة( تأتي نيابة عن الفتحة وتكون عالمة للّنصاأللفهذه العالمة )

 . وذو مال، وفوك، وحموك

 

 ()جاء أبوك
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 فاعل مرفوع بالواو ألنه من األفعال الخمسة : أبوك 

 )رأيت أباك(

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه األلف ألنه من األسماء الخمسة: أباك 

ا ماهي عالمة النصب في األسماء الخمسة
ً
  األلف نيابة عن الفتحة. ؟إذ

 ؟ واضح

 ؛ طيب

  نيابة الكسرة عن الفتحة: ثةلاالعالمة الث 

صب في جمع املؤنث الّسالم(: قال املؤلف رحمه هللا
ّ
 ؛ )وأّما الكسرة فتكون عالمة للن

 ؛ هنا قد وجدنا املوِضع الّرابع املفقود

 ه ش يء والفعل املضارع الذي لم يتصل بآخر ، وجمع املؤنث السالم، وجمع التكسير، االسم املفرد

 ؛ هذه املواضع األربعة تكون عالمة الرفع فيها الضّمة

 جمع املؤنث السالم  فقدنا واحدا وهو جمع اإلناث أو: في الّنصب 

 بل ينصب جمع املؤنث السالم بالكسرة ؛ ألنه ال ُينصب بالفتحة. هنا؟ أين ذهب

 (رأيُت املؤمناِت )

 وًضا عن الفتحة مفعول به منصوب وعالمة نصبه الكسرة عِ : املؤمناِت  

 ألنه جمع مؤنث سالم ؟ ملاذا

 

  نيابة الياء عن الفتحة: املوضع الرابع

ِنَية والجمع(: قال املؤلف رحمه هللا
ْ
 )وأما الياء فتكون عالمة للنصب في التث

 

 في املثنى وجمع املذكر السالم : تكون عالمة للّنصب في موِضعْين: الياء

ِمين: )تقول  ()الياء
ّ
ين وطالَبْين، رأيت املعل  (أو أكرمُت املعلِمّ

 

 فعل وفاعل : أكَرمُت 

 مفعول به منصوب عالمة نصبه الياء ِعوًضا عن الفتحة ألنه جمع مذكر سالم: املعلِمين

 ؟ طيب والنون 

الياء والواو هي ؛ هذه ليست عالمة إعراب؛ هذه تأتي ِعوًضا عن التْنوين في االسم املفرد: يقولون  النون 
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 ب في جمع املذكر السالم عالمة اإلعرا

 

ُمون 
ّ
عل

ُ
ِمين، امل

ّ
 والنون ثابتة جيء بها ِعوًضا عن التنوين في االسم املفرد؛ املعل

ِمين)
ّ
َرمُت املعل

ْ
 (أك

ِمين ِ
ّ
 . ألنه جمع مذكر سالم؛ مفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء ِعوًضا عن الفتحة: املعل

ِمين والطالَبْين؛ والطالَبْين
ّ
  ()أكرْمُت املعل

هذا يسّمى من الّتوابع أي يتبع بسبب العطف سنتكلم عنه في الدروس املتقدمة إن شاء هللا : طاِلَبْين

 . تعالى

مين ِ
ّ
 منصوب : وهذا الّتابع يتبع متُبوعه بإعرابه املعل

 كذلك: والطالَبْين
ً
ه تابع أيضا سيكون منصوبا

ّ
 . ألن

 . ابحرف عطف مبني على الفتح ال محل له من اإلعر : الواو

مين منصوب وعالمة نصبه الياء عوًضا عن الفتحة ألنه مثنى: طالَبْين ِ
ّ
 معطوف على املعل

مين وطاِلَبْين( واحد يقول لي) ِ
ّ
عل

ُ
  طّيب: أكرمُت امل

كيف أفّرِق ؛ كيف أفرق بين جمع املذكر السالم املنصوب واملثنى املنصوب طاملا أنهما ُينصبان بالياء

 ؟ بينهما

ِميَن  وبعد الياء يكون مفتوحا؛، ذكر الّسالم: قبل الياء يكون مكُسوراجمع امل؛ ببساطة
ّ
امليم (: )املعل

 هذا جمع املذكر السالم ؛ مكسورة قبل الياء والنون مفتوحة

 فقبل الياء يأتي مفتوًحا، وبعد الياء يأتي مكُسورا: أما املثنى

 الباء مفتوحة قبل الياء والنون مكسورة بعد الياء : طالَبْيِن 

 . هذا هو الفرق بين جمع املذكر السالم منصوب واملثنى املنصوب

 . ُينصب بالياء ِعوًضا عن الفتحة ؟ ألن كالهما ُينصب بماذا

 

  حذف النون.وهي : العالمة األخيرة

 ؟ تذكرون؛ في الّرفع كانت ثبوت النون هي عالمة الرفع في األفعال الخمسة

هذه أفعال مضارعة ولكنها تختلف (؛ تفعلين، تفعلون ، لون يفع، تفعالن، )يفعالن: األفعال الخمسة

ون ؛ عن املضارع الذي لم يتصل بآخره ش يء فهذه رفُعها بثبوت النون 
ُّ
يل والّنهار( )املسلمون ُيصل

ّ
 في الل

ون 
ّ
 . فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت الّنون ألنه من األفعال الخمسة: ُيصل
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لذلك قال ؛ ُينصب بحذف هذه النون ؟ فعال الخمسة ُينصب بماذاالفعل املضارع من األ ؛ في الّنصب

 املؤلف رحمه هللا نيابة ـ حذف النون عن الفتحة ـ

ون(: قال
ّ
بات الن

َ
 )وأما حذف النون فيكون عالمة للنصب في األفعال الخمسة التي رفعها بث

سالى لن ينجُحوا،  (املؤمنون لن َيخَسُروا)
ُ
 لن()دخل ناصب (؛ )الك

 هذا )كي( ناصب سنتكلم عنه إن شاء هللا في وقته ؛ ا كي تْنجُحوا()ادرُسو 

ها أفعال منصوبة وعالمة نصبها حذف النون ِعوًضا عن ( وتدرُسوا، ينجُحوا)ُينصب الفعل املضارع 
ُّ
كل

 الفتحة ألّنها من األفعال الخمسة 

 مع الواو هذه التي تسّمى واو الجماعة وتفترُق عن واو الج: ومن باب الفائدة

 واو الجماعة التي تأتي على الفعل املضارع من األفعال الخمسة هذه الواو تسّمى واو الجماعة 

 ؟ما الفرق بينها وبين واو الجمع

ُمو يعني ـ واو الجمع أقصد في جمع املذكر السالم ـ أقول مثال
ّ
ب لن ينجُحوا (، املدرسة : ) جاء معل

ّ
ال

ُّ
)الط

ُمو؛ )الحظ (إذا لم يْدرُسوا
ّ
 آخرها واو  (ويدرُسوا، وينجُحوا، ُمعل

 ؟ ما الفرق بين هذه الواو وتلك الواو

مو   ِ
ّ
جمع املذكر السالم مرفوع حسب موقعها من ؛ هذه تسّمى واو جمع املذكر الّسالم مرفوعة واو معل

 الجملة وهي اسم

تسّمى األلف  هذه الواو تسّمى واو الجماعة هذه التي نضع عليها األلف يْنجُحوا(، بينما )يْدُرُسوا

 ؟ هل انتبهتم ملاذا توضع األلف على الواو؛ الفارقة

 هذه األلف الفارقة تفّرِق بين واو الجماعة التي تكون في األفعال الخمسة والواو التي تكون في غيرها  

الب أن يدخلوا الصف)
ّ
م يدعو الط

ّ
 (املعل

 . والواو حرف علة، والكالم عن مفرد؛ فعل مضارع: يدعو

 واو هذه مفردة فال نضع األلف؛ فال يوجد واو الجماعة هنا؛ لوحده هو الذي يدعواملعلم  

ُمو املدرسة ِ
ّ
 هذا اسم؛ ال يوجد فعل مضارع عليه واو الجماعة(: )جاء معل

 

ا واو الجماعة فقط توضع عند الفعل املضارع وعليها األلف الفارقة
ً
. هذه تسّمى واو الجماعة. إذ

 الكالم عن جماعة ؛ تفعلون(األفعال الخمسة )يفعلون و 

حذف الّنون )لن يفعلوا عند نصبها
ُ
ولم يفعلوا( تبقى الواو وتحذف النون هذه الواو ، وعند جزمها ت
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 فارقة وتسّمى هذه الواو واو الجماعة
ْ

 يضعون عليها ألف

 ؟ ملاذا تسّمى باأللف الفارقة 

ة هنا ضمير متصل في محل رفع الفاعل دائما وباملناسبة واو الجماع؛ ألّنها تفّرِق واو الجماعة عن غيرها

 وأبدا 

ب لن ينجُحوا
ّ

ال
ّ
ا )الط

ً
نسأل هللا أن ينجحوا ـ ال أدري ملاذا أقول هذا الكالم لكن إذا لم يدرُسوا لن  (إذ

 ينجحوا ـ 

 ناصب تنصب الفعل املضارع : لن 

َجُحوا
ْ
 ؟ فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه حذف النون ملاذا: ين

ه من األفعال الخمسة؟ ملاذا؛ فتحةعوًضا عن ال
ّ
 ألن

 الواو هذه واو جماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع الفاعل ؛ الواو؟ أين الفاعل 

 

زت على هذا ألننا نجد أخطاء كثيرة عند 
ّ
والواو يوضع عليها األلف تسمى واو الجماعة دائما ألنه أنا رك

 . لفكثير من الناس ال يعرفون أين يضعون األ

 . على كل حال أرجو أن نكون قد عرفناها

  

 : طيب هذه عالمات النصب الخمسة

 . وهي العالمة األصلّية: الفتحة

ها خمس عالمات؛ أربع عالمات فرعية: وحذف الّنون ، والكسرة، والياء، األلف 
ّ
؟ عالمات ملن؛ كل

 عالمات للنصب

والفعل املضارع إذا دخل ، وجمع التكسير، فرداالسم امل: )تكون عالمة للنصب في ثالثة مواضع: الفتحة

 (عليه ناصب ولم يتصل بآخره ش يء

 تكون عالمة للنصب في األسماء الخمسة : األلف

 تكون عالمة للنصب في جمع املؤنث السالم : الكسرة

 والّتثنية ، في الجمع؛ تكون عالمة للّنصب في موضعين: الياء

 فعال الخمسة تكون عالمة للّنصب في األ : وحذف الّنون 

 

عطي تمريًنا
ُ
 : ن
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 التمرين األول: 

ِقد قلنا نستخدمه في الضّمة حيث 
ُ
عالمة الّنصب الفتحة تأتي في ثالثة مواضع هناك موضع رابع قد ف

ما هو هذا ؛ هنا موضٌع مفقود عند النصب بالفتحة؛ أن الضّمة تكون عالمة للّرفع في أربعة مواضع

 ؟ املوضع

 

 السؤال الثاني: 

فّرق واو الجماعة عن غيرهاكيف 
ُ
 ؟ وما هي عالمة إعراب واو الجماعة، ت

 

 السؤال الثالث: 

م فيها عن
ّ
 : اذكر ثالثة أمثلة تتكل

  فعٍل مضارٍع منصوب لم يتصل بآخره ش يء 

 جمع مؤنث سالم  

 جمع مذكر سالم . 

  مثّنى 

 

 : السؤال األخير

 كيف أفّرق بين جمع املذكر السالم وبين املثّنى 

 

 

ونسأل هللا تعالى أن ، نسأل هللا العظيم رب العرش العظيم أن يكون الدرس واضحا؛ في بهذا القدرنكت

 ، ينفعنا وإّياكم بهذا الدرس

 وأن ينفعنا به في الدنيا واآلخرة ، وأن يكون خالصا هلل

 

 وصحبه أجمعين  وعلى آله، وصلى هللا على نبّينا محّمد، وهللا تعالى أعلم 

هم 
ّ
 نستغفرك ونتوب إليك، وبحمدك نشهد أن ال إله إال أنتوسبحانك الل

 

 . والّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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 من مجالس شرح متن اآلجرومية السابعالمجلس 

 ه1440-4- 16 التاريخ: األربعاء( 2)الدرس رقم 

 . وعلى آله وصحبه أجمعين، والّصالة والّسالم على نبّينا محّمٍد ، الحمد هلل رّب العاملين

 

 أّما بعد؛ 

فها أبي عبد  املجلس الّسابعفهذا أّيها اإلخوة بارك هللا فيكم 
ّ
من مجالس شرح املقدمة اآلجرومية ملؤل

 . هللا اآلجّرومي الّصنهاجي رحمه هللا تعالى

 

 وكذلك سنتحدث عن عالمَتْي الجزم ، واليوم إن شاء هللا تعالى نتحدث عن عالمات الخفض

 

لنا؛ وذكرنا كذلك عالمات الّنصب، ي والذي قبله عالمات الّرفعذكرنا في الدرس املاض 
ُ
 : وق

 أّن للّرفع أربُع عالمات ، 

  وللّنصب خمس عالمات 

 والخفض له ثالث عالمات ، 

  والجزم له عالمتان 

 

 : اليوم سنالحظ شيًئا مهًما وهو

 لن نجد حديثا أو كالما عن الفعل؛  في كالمنا عن الخفض 

خفضألّن األفعا ؟ملاذا 
ُ
 ، ل ال ت

 ا عن االسم ألن االسم ال ُيجزم
ً
هذه ال ؛ وعندما نتحّدث عن عالمَتي الجزم لن تجد كالًما أو حديث

 . ننساها أبًدا

  وال يجزم، ويخفض، وينصب، ُيرفع: االسم 

  وال يخفض، ويجزم، وينصب، يرفع: والفعل

 

نا اليوم عن عالمات الخفض فلن نذكر فيه الفعل أبًدا
ُ
ندما سنتحدث بعد ذلك عن عالمَتي وع، فحديث

 الجزم لن نذكر االسم ألن االسم ال ُيجزم 
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  (وللخفض ثالث عالمات الكسرة، والياء، والفتحة): فقال املؤلف رحمه هللا

 

ُنوبان عن الكسرة ؛ والفتحة، والياء، هي العالمة األصلية: الكسرة
َ
 عالمتان فرِعَيتان ت

 

ف رحمه هللا
ّ
لكسرة فتكون عالمة للخفض في ثالثة مواِضع: في االسم املفرد )فأّما ا: قال املؤل

ث الّسالم(ر املنصرف، وجمع التكسير املنص
ّ
 ف، وجمع املؤن

 

 ؟هل تالحظون شيًئا جديًدا

وكذلك نتحدث عن جمع التكسير كّنا نقول ، عندما كّنا في الّرفع والّنصب نتحدث عن االسم املفرد

 كسير وكتا نقول جمع الت، االسم املفرد

 

ف قد أضاف لفظا جديدا قال
ّ
 ؛ املنصرف: اليوم نالحظ أّن املؤل

 ؛ وكان يقول جمع التكسير، والنصب كان يقول االسم املفرد، في الرفع 

 ، اليوم االسم املفرد أضاف إليه املنصرف 

 فيا هل ترى ملاذا فعل املؤلف هذا؟؛ جمع التكسير أضاف إليه املنصرف

 

 سؤال ال بّد أن نعرف ما هو االسم املنصرف قبل أن نجيب عن هذا ال

ه التنوين في آخره؛ يعني يقبل التنوين 
ُ
 االسم املنصرف: هو االسم الذي يلحق

 نعم  ؟يقبل التنوين

 ؟ال تقبل التنوين أسماءيعني هل باعتقادك أّن هناك  

 . هذا هو املطلوب أن نفهمه

 ل التنوين تقب أسماءوهناك ، ال تقبل التنوين أسماءهناك ؛ نعم

نصرفة فاألسماء التي تقبل التنوين هي األسماء
ُ
 ، امل

نفهم من هذا أن في الّرفع والّنصب ال يهُمنا ؛ التي ال تنصرف األسماءالتي ال تقبل التنوين هي  األسماءو 

 التي ليست منصرفة  األسماءاملنصرفة من  األسماء

 . ابالضّمة رفًعا وبالفتحة نصبً ؛ ترفع وتنصب األسماءكل 

 . . . جميل
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 ؛األسماءلكن اإلشكال يأتي عند خفض 

خفض بالكسرة ألن الكسرة تدخل فقط على  أسماءأّن هناك : يقول النحاة
ُ
نصرفة األسماءال ت

ُ
 . امل

  ؟والكالم عن من

الكالم عن االسم املفرد وعن  االسم املفرد املنصرف وجمع التكسير املنصرفعن املْوِضعين االثنين 

خفض بالكسرة وال جمع التكسير هناك ؛ جمع التكسير
ُ
نصرفةإأسماء ت

ُ
 ، شكال وهذه هي امل

 تخفض بش يٍء آخر ألّنها ال تنصرف ؛ ال تخفض بالكسرة أسماءوهناك 

 )فأّما الكسرة فتكون عالمة للخفض في ثالثة مواضع؛ في االسم املفرد املنصرف(: لذلك قال املؤلف

 تمام ؛ نصرف فإنه ينخفض بالكسرةيعني إذا كان االسم املفرد من نوع امل

يعني يقبل التنوين يلحقه : ُمنصرف؛ وإذا كان جمع التكسير من النوع املنصرف فإنه ُيخفض بالكسرة

 في آخره تنوين

 

ه ال يخفض ، أو جمع التكسير ليس منصرفا، أّما إذا كان االسم املفرد 
ّ
أو من نوع الغير املنصرف فإن

هم عند عالمة الخفض الكسرة ذكر كلمة املنصرف لذلك هنا املؤلف وض؛ بالكسرة
ُ
ع هذا الفاصل امل

 وجمع تكسير غير منصرف أي ال تخفض بالكسرة ، مفردة غير منصرفة غير منصرفة أسماءألن هناك 

 

)فأّما الكسرة فتكون عالمة للخفض في ثالثة مواضع: في االسم املفرد : قال املؤلف رحمه هللا تعالى

ث السالم(املنصرف، وجمع التك
ّ
  سير املنصرف، وجمع املؤن

ا بهما، وال اسًما من األسماء : االسم املفرد معروف
ً
هو االسم الذي ليس مثنى، وال جمًعا، وال ملحق

 هذا االسم املفرد ؛ الخمسة

  ؟ملاذا؛ منصرفة أسماءهذه كلها  (خالد، محمد، علي: )مثل املنصرف: أي يقبل التنوين

الّنون الساكنة الزائدة في آخر الكلمة ؛ الحظ أضع التنوين(؛ رأيُت علًيا، يٌ )جاء عل: تستطيع أن تقول 

ر عنها بتكرار الحركة لفظ وال تكتب يعبَّ
ُ
هذه ؛ ذهبُت إلى خالٍد( الحظ، مررُت بمحّمٍد ، مررُت بعليٍ : )التي ت

ن  أسماء نوَّ
ُ
 وتخفض بالكسرة ، ُمنصرفة ت

 

 ؟تمام مررُت برجاٍل()سير منصرفة في جمع التك أسماءكذلك هناك : وجمع التكسير

 . الكسرة هذه خْفضها

ٍر في صيغة ُمفرده  ين مع تغيُّ
َ
ين أو اثنت

َ
إّياك أن تنس ى . جمع التكسير ما هو؟ ما دّل على أكثر من اثن
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 املنصرف الذي يلحقه التنوين ، ؛ ِضفنا اليوم فقط كلمة املنصرفهذا

 

 يعني االسم املفرد الذي يلحقه التنوين 

 التكسير الذي يلحقه التنوين  وجمع

 ؛ جمع املؤنث السالم يخفض بالكسرة؛ )وجمع املؤنث السالم(: قال

خذ مراجعة سريعة في هذا 
ْ
 (وجمع املؤنث السالم، وجمع التكسير، )في االسم املفرد؛ دُعونا نأ

 

 ويخفض بالكسرة إذا كان منصرفا ، وُينصب بالفتحة، يرفع بالضّمة: االسم املفرد 

 لتكسير: يرفع بالضّمة، وينصب بالفتحة، ويخفض بالكسرة إذا كان منصرفا جمع ا 

  جمع املؤنث السالم: يرفع بالضّمة، وينصب ويخفض بالكسرة 

 تمام ؛ إياك أن تنس ى هذا

 

 رحمه هللا في نيابة الياء عن الكسرة ـ هذا املوضع الثاني نيابة الياء عن الكسرة ـ  قال املؤلف

؛ تكون عالمة للخفض في ثالثة َمواضع: في األسماء الخمسة، وفي التثنية والجمع()وأّما الياء ف: قال

ث ، جمع التكسير، االسم املفرد)أمًرا ُمهًما أّن الدروس املاضَية تتكّرر  اأريد أن تالحظو 
ّ
جمع املؤن

ها تتكرر ولكّنها تنتقل من مكان ؛ الخمسة( ، األسماءجمع املذكر السالم، املثنى، السالم
ّ
اليوم ؛ آلخركل

 ؟تمام؛ فقط في درس الخفض ال نرى الفعل فهو الذي اختفى

 

ا ما الفرق بين الرفع بالضمة والخفض بالكسرة
ً
 ؟إذ

نا حذفنا الفعل املضارع -
ّ
 أن

نا كذلك اشترطنا الصرف -
ّ
  وجمع التكسير منصرفا، أن يكون االسم املفرد منصرفا؛ وأن

 وال نرى فعال ألن الفعل ال يدخله خفض  -

 

)وأّما الياء فتكون عالمة للخفض في ثالثة مواضع: في األسماء الخمسة، وفي : املؤلف رحمه هللا قال

ِمين، مررُت بأبيك)تقول ؛ التثنية، والجمع(
ّ
ين واملعل

َ
  (ورُجل

 مثال واضح وكامل 

 
ُ

 فعل ماض مبني على الّسكون التصاله بضمير الّرفع املتحرك ): مرْرت
ُ

تح؛ (ت
ُ
؛ ّركهذا ضمير الّرفع امل
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تحرك؛ والضمير هذا يدّل على الفاعل دائًما
ُ
هذا من باب الفوائد لكن هذه الفوائد ؛ ضمير الرفع امل

كما طلب شيخنا  لن أدخلها؛ في االختبارات صراحة، ال تدخل معنا في االمتحانات؛ أحّب أن تسّجلها

يا طالب العلم أن ال  حفظه هللا أن نسّهل قدر املستطاع في اآلجرومية لكن هذه الفوائد حريٌّ بك

 . تمّرس عليها وتمرَّن ؛ تنساها ستحتاجها إن شاء هللا تعالى

 

متصل مبنيٌّ على الضم في محل رفع  ضمير؛ ضمير الّرفع املتحرك هذا دائما يأتي في محل رفع فاعل

 الفاعل 

( 
ُ

 هذا يتكلم عّني أنا ؛ أنا ؟من الذي مرَّ  (مررت

ذي مرْرُت ؛ الفاعل أنا
ّ
 أنا ال

 مررُت بأبيك  ؟بَمن مررُت 

 حرف خفض : الباء

ا بعده سيكون مخفوضا
ً
روا هذا ؛ وهنا سنالخط أن حروف الخفض ال تدخل على األفعال؛ إذ

ّ
 تذك

 

ا 
ً
الخمسة مجرور أو مخفوض بسبب باء الجر هذه  األسماءاسم من  ؟اسم ماذا؛ ( هذا اسمأبيك)إذ

 ؟مخفوض بماذا

ه اسم من  
ّ
 الخمسة األسماءبالياء ألن

ْين، )مررُت بأبيك؛ نيابة عن الكسرة هذه الياء 
َ
  (ورُجل

ذي قبله بحركِته وإعرابه؛ حرف عطف: هذا الواو
ّ
 املعطوف الذي بعده يأتي تابًعا لل

 

 معطوف على أبيك مجرور : رُجلْين

 الياء ألنه مثنى نيابة عن الكسرة  ؟وعالمة جّره ما هي

ِمين
ّ
ْين وامل: )واملعل

َ
مين(مررُت بأبيك ورُجل ِ

ّ
  عل

ِمين
ّ
 مجروٌر وعالمة جّره الياء نيابة عن الكسرة: املعل

ٌ
 معطوف على أبيك وهو معطوف

 ألنه جمع مذكٌر سالم  ؟ملاذا 

ا 
ً
ها أسماءإذ

ّ
  األسماء الخمسة، واملثنى، وجمع املذكر الّسالم خفضها بالياء؛ كل

 

فض في اال : قال املؤلف رحمه هللا
َ
 سم الذي ال َينصِرف()وأّما الفتحة فتكون عالمة للخ
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 . . . الحظ هنا

 أو كان جمع تكسير ، هذا االسم الذي ال ينصرف سواًء كان اسًما ُمفرًدا

ا
ً
 عن الكسرة ألنه ليس منصرف

ً
ه ُيخفض بالفتحة نيابة

ّ
 أي ال يقبل التنوين ؛ فإذا كان ليس ُمنصِرفا فإن

 ! نعم ؟ال يقبل التنوين

 

 تقبل التنوين ال  أسماءأخي بارك هللا فيك هناك 

 

نصِرف بين قوسين  األسماءتسّمى  األسماءهذه 
َ
مُنوعة من الّصرف  األسماءالتي ال ت

َ
 امل

 

نا حفظه هللا عندما دّرَسنا هذه املادة أعطانا قاعدة أو قواعد عامة في كْيفَية تمييز االسم املمنوع 
ُ
شيخ

 ؛ من الّصرف

 

وملاذا هذا االسم غير ممنوع من  ؟وع من الّصرفتقول ملاذا هذا االسم ممن أسماءعندما تمّر بك  

 ؟الٍصرف

 

سينضبط معك االسم املمنوع من الصرف إلى األبد وأنا  -طالب العلم يا-هناك قواعد إذا حِفظتها 

وأنا والحمد هلل أخذتها مرة واحدة عند شيخي حفظه هللا في املجالس األولى التي ؛ أقولها واثقا إلى األبد

عليها فأعرف  األسماءوإلى اآلن أحفظ هذه القواعد وال أنساها وأضبط ؛ طويلة درستها قبل سنوات

نصرف 
ُ
نصرف من غير امل

ُ
 امل

  

تِعب عقولكم كثيًرا أعرف أّن هناك مبتدئين؛ لن أعِطَيكم اليوم هذه القواعد
ُ
لكن بعد أن ؛ ال أريد أن أ

 نوع من الصرفمأنتهي من موضوع اإلعراب كله بإذن هللا تعالى سأخصص مجلسا للم

 

 (حمزة: ))فاطمة( مثل: املمنوعة من الّصرف مثل األسماءاليوم سأعطي فقط أمثلة من  

ها  (يعقوب، إسماعيل، وإسحاق، إبراهيم: )مثل
ّ
ها  (مفاتح، عناِكب: )غير منصرفة مثل أسماءهذه كل

ّ
كل

ن  األسماءهذه ؛ غير منصرفة أسماء نوَّ
ُ
ليس تحّدًيا أنا كريم أتحّداك ـ و تح في القرآن الاف؛ التي ذكرتها ال ت

 ؟ملاذا؛ لن تجد أبًدا؛ فقط من باب أن ال تنس ى هذا ـ أتحّداك إن رأيت كلمة إبراهيم منّونة
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 ألنها ممنوعة من الصرف 

 

أنبياء  ؛ أسماءمع أنهم أنبياء؛ أبًدا ال يوجد؛ منّونة وال يعقوب(، وال إسحاق، ولن تجد كلمة )إسماعيل

األعجمَية ال  األسماءهذا فقط هكذا إشارة أّن ؛ أعجمية أسماءألّنها ؛ ال تنصرف همأسماءولكن ؛ نعم

نّون 
ُ
 ؛ ت

 

لكن ستجد كلمة محّمد صلى هللا عليه وسلم في القرآن الكريم في املواضع الثالثة املذكورة فيها ستجد  

ٌد إَِّلَّ َرُسوٌل َقْد َخلَْت ِمْن َقْبلِِه الر  }أنها ُمنّونة   {ُسلُ َوَما ُمَحمَّ

 . . . . الحظ

 ألّن 
ً
 . . . فاسم أعجمي ال ينصرف إبراهيمأما ، اسم منصرف محمدا

الحظ )على( هذه  )قل آمنا باهلل وما أنزل علينا وما أنزل على(تعاْل نقرأ آية في سورة آل عمران  

الياء أو ب، واالسم الذي يأتي بعده اسم مجرور مخفوض بالكسرة؛ األصل أن يأتي بعده اسم؛ حرف جر

 الخمسة  األسماءأو اسًما من ، أو مثنى، إذا كان جمع مذكر ساملا

 

 بالفتحة إذا كان اسًما ال ينصرف
ً
 سيكون مجرورا

 

ق  طّبِ
ُ
 . . . طيب تعالوا ن

 

 )قْل آمنا بما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيَم وإسماعيَل وإسحاَق ويعقوَب( 
 ؟بالفتحة ملاذامع أّنها مجرورة ولكن كٍلها مجرورة ؛ الحظ

ها ال تنصرف  األسماءهذه 
ّ
 {واألسباِط ، وإسحاَق ويعقوَب ، وإسماعيَل ، إبراهيَم }كل

ِفض بالكسرة لكن هذا اسم( سبِط )جمع ؛ األسباِط( جمع تكسير)الحظ 
ُ
 ؛ ُمنصرف فوًرا خ

 اسم ُمنصرف  ()مررت بأسباٍط : تستطيع أن تقول  

ها ؛ فتحة فتحة فتحة فتحة(؛ َب ويعقو ، وإسحاق، وإسماعيَل ، )إبراهيَم ؛ الحظ
ُّ
مكُسورة  أسماءكل

 غيُر ُمنصِرفة  أسماءألّنها ؛ بالفتحة نيابة عن الكسرة

ولكن مجرور بالكسرة على األصل ألنه اسم ؛ أو معطوف على مجرور، األسباط( اسم مجرور)بينما 

 ؛ ُمنصِرف
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رها إن شاء هللا تعا؛ كثيرة ال تنصرف أسماءهناك 
ُ
لى في وقِتها بعد أن ننتهي من لها قواعد سنذك

نصِرفة سواًءا كانت  األسماءجميًعا فقط اليوم أريُدك أن تعرف أن  عالمات اإلعراب
ُ
، مفردة أسماءامل

خفض بالكسرة؛ جمع تكسير
ُ
خفض بالفتحة نيابة عن  األسماءأّما ؛ فإّنها ت

ُ
الغْير ُمنصِرفة فإّنها ت

 ملاذا؟؛ الكسرة

 

 ؟ضحوا؛ بسبب أّنها ال تنصِرف 

 : مثل
َ
 ، )فاطمة

َ
رها في وقتها ـ  أسماءو (. . . . . وقواعَد ، ومفاتَح ، ويعقوَب ، وإسحاَق ، وحمزة

ُ
كثيرة سنذك

 إن شاء هللا تعالى ـ 

 ندخل على موضوع آخر ؛ طّيب 

 الجزم: وهو

 

ف رحمه هللا. 
ّ
 . )عالمتا الجزم ـ قال ـ وللجزم عالمتان: السكون، والحذف(: قال املؤل

 

و الحرف من الحركة ألن  ،ي العالمة األصلية؛ الّسكون هي ليست حركةالّسكون: ه
ُ
الّسكون خل

 ؟تمام؛ عكس الحركة ُسكون 

 

أظن في القرآن الكريم أن ؛ الدائرة الصغيرة التي تكون فوق الحرف؛ لكن وضع العلماء شكال لها

لو الحرف من الحركة؛ اءخالّسكون يشبه حرف ال
ُ
 يريدون بذلك خ

 ؛ الطيب على كل ح 

 )وللجزم عالمتان السكون والحذف(: قال

 ؟سنالحظ هنا في عالمَتي الجزم أننا لن نتحدث أبدا عن ايش

 واألفعال فقط هي التي تجزم ، ال تجزم األسماءفكالمنا سينصب فقط في األفعال ألن األسماء؛ عن 

 

  )فأما الّسكون فيكون عالمة للجزم في الفعل املضارع الصحيح اآلخر(قال: 

 نعم  ؟يعني أّن هناك فعل مضارع ليس صحيح اآلخر: لفعل املضارع الصحيح اآلخرا

 

 ؟ما الفرق بينهما؛ طيب
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عتل: الفعل املضارع الذي ليس صحيح اآلخر
ُ
وهو الذي ينتهي بأحد أحرف العلة ؛ هو الفعل املضارع امل

 (يدعو وينس ى ويمش ي)مثل ؛ أو ياء، أو واو، الثالثة ألف

وما تبّقى من األفعال ، غير صحيحة ألنها انتهت بأحد أحرف العلة؛ معتلةهذه أفعال مضارعة 

 الفعل املضارع الصحيح عالمة جزمه السكون ؛ املضارعة فإنها صحيحة

 )يلعُب الولد بالكرة(: تقول 

 فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة : يلعُب 

 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة : الولُد 

 جار ومجرور : بالكرة

 أريد أن أجزم يلعب؛ مرفوع: لعُب ي

 ؟كيف أجزم الفعل هذا؟ كيف أجزم هذه الكلمة

 

 أدخل عليها عامل الجزم 

 ! ؟عامل الجزم

 كما أّن هناك عوامل للنصب، هناك عوامل للجزم؛ نعم

 

وبعضهم يقول الّرفع هو مرفوع على األصل إما ، وأيضا هناك علماء يختارون أن للرفع أصال عوامل

 دخل عامل نصب وعامل جزم هذا ليس موضوعنا على كل حال بعد ذلك ي

 

 (أريد أن أجزم الفعل املضارع بين قوسين )يلعب

 . أدخل عامل الجزم ؟كيف أجزمه

 

 سنتحدث في يوم من األيام إن شاء هللا تعالى عن عوامل الجزم 

 تسمى الناهية  (الال)( هذه ال تلعْب ؛ )(يلعب: )نعطي مثاال

 تنهاك  ناهية؛ تنهاك؛ ال

 

 (ال تلعب)

 هذه الال عامل الجزم حرف جزم مبني على السكون 
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 ال( ساكنة باملناسبة واحد يقول مفتوحة !)لف في هذه األ

 ساكنات ؛ والياء، والواو، األلف؛ لي، لو، ال  

ر دائًما وأبًدا كل الحروف مبنية ؛ حرف جزم مبني على الّسكون ليس له محل من اإلعراب؛ طيب
ّ
نتذك

 ها محل من اإلعراب ـ إّياك أن تنس ى هذا ـ ليس ل

 تمام ؟طيب

 

  جاء قبل الفعل املضارع فإنه َعِمل فيه الجزم )ال تلعب(

 فعل مضارع مجزوم بال ـ ال الناهية التي قبله ـ : تلعب

 ؟ما هي عالمة الجزم

 عالمة جزمه السكون 

 واضح؛ ال تلعْب 

 لك أنت  ؟ملن القول 

ا أين الفاعل
ً
 أنت  ؟إذ

 أنت ؛ لعبال ت

 ضمير مستتر ؛ ضمير مستتر ضمير غير ظاهر؛ ضمير مستتر أخفيته: الفاعل

 أنت : تقديره

 ؟ملاذا بحثت عن الفاعل

 حتى ال ننس ى أنني عندما أتحدث عن الفعل فوًرا ال بّد أن أذكر الفاعل 

 ال بّد أن تكمل الخير بارك هللا فيك وتخبرني عن الفاعل 
ً

 إذا أعربَت فعال

 تلعب( ال )إذا 

 الناهية: ال

 بالّسكون  ؟فعل مضارع مجزوم بماذا: تلعْب 

 ألّن الفعل املضارع يلعُب صحيح اآلخر  ؟ملاذا بالّسكون 

 الباء صحيح  ؟صحيح

 تمام ؟واضح؛ وال ياء، وال واو، ال يوجد حرف علة ال ألف

 

(قال املؤلف رحمه هللا: 
ُ

  )وأّما الحذف
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ُ

 نعم  ؟الحذف

 عالمتا الجزم؛ وللجزم عالمتان الّسكون والحذف()أنني قلُتها ألن املؤلف قال ـ أظن 

 فقط في الفعل املضارع الصحيح اآلخر: إّما الّسكون 

 وإّما الحذف 

 متى نستخدم الحذف في الجزم؛ طيب

 

 فيكون عالمة للجزم ـ في موضِعْين فقط: قال املؤلف رحمه هللا
ُ

في الفعل )قال ـ  ()وأّما الحذف

  (آلخر، وفي األفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون املضارع املعتل ا

 

  ؟الفعل املضارع املعتل اآلخر عرفناه

 ال بّد أن نكون عرفَناه 

 هو الفعل الذي ليس بصحيح 

ة
ّ
 (ياء، واو، )ألف؛ هو الفعل الذي ينتهي بأحد حروف العل

 يمش ي( ، ينس ى، يدعو)هذا الفعل املضارع املعتل 

  

ا ُجِزم هذا الفع
َ
ه معتلإذ

ّ
 ل فإن عالمة جزمه ليست الّسكون ألن

 

 ؟ما هي عالمة جزمه؛ طيب

  ؟حذف ماذا؛ الحذف

 حذف حرف العلة 

 أعطي مثاال  ؟أعطي مثاال

 

 )يدعو الشيخ في الصالة(

 ()يدعو املصلي في الصالة

 

 ؟أين هي فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضّمة: يدعو

 تذكرون هذا ؛ ثقيلة؛ يدُعو؛ منع من ظهورها الثقل؛ ال أراها
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 ()يدُعو املصلي

 أريد أن أجزم يدعو ؛ طيب

 ؟كيف أجزمها

 أدخل عامل الجزم 

 لم يدُع 

 الحظ 

 حرف جزم مبنيٌّ على السكون ال محل له من اإلعراب : لم

 

هذه ؛ هذه ال بد أن تضبط لسانك حتى في القرآن الكريم هناك أناس ال يضبطون ألسنتهم (الحظ )يدع

 مشكلة 

 هناك فرٌق بين يدُع ويدعو ؛ (عويد)

 

ة الواو : يْدعُ 
ّ
 فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العل

خبرني احذريدعو( الحظ)كيف عرفت أنه هنا الواو 
ُ
 ! كان هنا حرف واو ؛ الضّمة هذه كأنها ت

 بسبب الجزم  ؟ُحِذف بسبب ماذا

 (لم يدع)

 . فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة: يدعُ 

 

 الّسين عليها فتحة (؛ نسال ت)

 فعل مضارع مجزوم بال الناهية : تنَس 

 ال تنس واجبك؛ تنس

 (فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة )األلف: تنس

 أصلها ()تنس ى

 آخر(، ال تنس، والفتحة هذه عالمة على وجود حرف العلة قبل الحذف )تنس ى
ً
 ()ال تدُع مع هللا أحدا

 (في األرض مرَحا وال تمِش : )مثال ثالث

 . فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة الذي هو الياء: تمش

 أصلها تمش ي ُحِذفت بالجزم 
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هذا الكسر هنا ليس عالمة ؛ ال فهنا يقال؛ األفعال ال تكسر؛ الحظ هنا الفعل مكسور ؛ ال تمِش 

 لإلعراب 

ما فقط يريد أن يقول لك هنا كان حرف الياء
ّ
ة ُحِذف بسبب الج؛ إن

ّ
 ال الناهية ؛ عامل الجزم؛ زمالعل

 )وَّل تمِش في األرض مرًحا فإنك لن تخرق األرض ولن تبلغ الجبال طوَّل(
ة : الحذف اإذا هذ

ّ
 حرف العل

ُ
 حذف

 التي ُرفعت بثبات النون  )وفي األفعال الخمسة(؛: قال الثانية

جزم بماذا
ُ
 بحذف النون  ؟األفعال الخمسة ت

نصب بماذا
ُ
 بحذف حرف النون  ؟وت

  )وال تنَسْوا الفضل بينكم(: تعالى قال

 الحظ )تنَسْوا( فعل مضارع مجزوم بحذف حرف النون ألنه من األفعال الخمسة 

 الواو في تنَسوا : والفاعل

 تذكرون؛ هذه واو الجماعة؛ الواو نفسها

 واو الجماعة دائًما وأبًدا : قلنا

  ؟تمام

  )فكلي: أنا أبحث عن آية في بالي هكذا في سورة مريم
ً
ا فإّما ترِيّن من البشر أحدا

ً
واشربي وقّري عين

  فقولي(

 (فإما ترِينَّ من البشر أحد ـ فقولي ـ، وقّري عينا، واشربي، كلي: )هذه الكلمات االحظو 

 

ي ، واشربي، كلي)هذه كلها  االحظو  ، تأكلين: )كلها أفعال من األفعال الخمسة أصلها وقولي(، وقِرّ

 (تقولين، تقّرين، تشربين

 ِذف حرف الّنون منها جميًعا ألّنها مجزومة ُح 

لي
ُ
لكن على كل حال  فعل أمر مجزوم بالّسكون ـ وهناك من يقول فعل أمر مبني على السكون ـ: فك

 ُحِذف حرف الّنون منها ألنها من األفعال الخمسة 

 كان هناك مثال أفضل سبحان هللا

 ()وال تنَسوا الفضل بينكم: على كل حال ذكرت مثاال

 

ك)
ُ
خبري أحدا بما أخبرت

ُ
 (؛ ال ت
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 واحد يقول لزوجته ُيعطيها سّرا

 فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف الّنون ألنه من األفعال الخمسة : تخبري ــ ف 

 

  
ً
ه واضحا

ُّ
 أتوقع هذا صار كل

هكذا نكون انتهينا حقيقة من عالمات اإلعراب وفي الدرس القادم سيبدأ بطريقة وضع عالمات ؛ طيب

 ؛ راب بترتيب جديداإلع

روا عالمات الّرفع
ّ
ف سيغّير النمط لكن تذك

ّ
 والجزم ، والخفض، والنصب، املؤل

 واعلم أن للجزم عالمتان فقط 

 وللخفض ثالث عالمات 

 وللرفع أربع عالمات 

 وللنصب خمس عالمات 

 

 في الجزم: ال نتكلم عن األسماء ... في الخفض ال نتكلم عن األفعال ؛ الحظ

ز عليها: الخفضالحظ في 
ّ
بارك  ِصرنا نتكلم عن املنصرف وفي غيره ال نتكلم عن املنصرف كل هذه رك

 هللا فيك

تيها
ْ
 بطريقة ثانية  في الدرس القادم سيبّين املؤلف طريقة معرفة عالمات اإلعراب سيأ

 

ما بترتيب جديد فقط 
ّ
 لن يأتَي بجديد إن

 

ف إن شاء هللا تعالى سنأخذ املمنوع من الّصرف كما بعد أن ننتهي من الدرس القادم مما سيقوله املؤل

 نسأل هللا تعالى أن نفي بهذا الوعد ؛ وعدنا

 

 وأن يجعل هذا العمل خالًصا لوجهه سبحانه وتعالى ، بما قلنا وإياكم نسأل هللا تعالى أن ينفعنا

 

وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن ال إله إال أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى هللا 

 سلم على نبّينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينو 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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 ه1440-5 - 3األربعاء التاريخ: (  8)الدرس رقم 

 الحمد هلل رّب العاملين ، والّصالة والّسالم على رسولنا محّمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ؛

الثامن من مجالس شرح املقدمة اآلجرومية ألبي عبد هللا فهذا أّيها اإلخوة بارك هللا فيكم املجلس 

نهاجي املعروف بابن آحّروم رحمه هللا تعالى   .الّصِ

ث عنه في الّدروس  ف الذي ستالحظون فيه أنه ُيقّسم ماتحدَّ
ّ
اليوم إن شاء هللا تعالى نقرأ كالم املؤل

  عالمات الرفع ، والنصب ، والخفض ، والجزماملاضية من 

 ذكر في ترِتيبه في املاض ي :فكان قد 

: من الواو ، واأللف ،  أو عالمات الحروفـ  عالمة الضّمة ـ أي الحركة: سواًءا كانت  عالمات الرفع

 وإثبات النون  ، وفي الّنصب كذلك 

؛ عالمات الرفع ، أو مواضع الرفع ، عالمات النصب أو  هو موضوع العالمةفكان قد جعل األصل  

 هكذا مواضع النصب...  و 

م عنه ولكن بطريقة ثانية
ّ
عربات ـ انتبهوا بارك هللا فيكم هذا  اليوم سُيعيد الذي تكل

ُ
م امل سُيقّسِ

 الدرس ليس جديًدا هو إعادة للماض ي بطريقة ثانية ـ 

  سيقّسم املعربات إلى معربات بالحركات ، ومعربات بالحروف

 سنقرأها قراءة 

ه قد أخذناه لكن سنقرؤه قراءة إن شاء هللا تعالى وإذا بِقَي ال يحتاج األمر إلى شرح طويل ألن هذا ك
ّ
ل

 معنا وقت سنِفي بما وعدناه من شرح املمنوع من الصرف ـ بارك هللا فيكم انتبهوا ـ 

ا وُمفيد   فدرس املمنوع من الّصرف مهم جدًّ

ّصرف ولن وإذا حفظت القواعد التي سأذكرها إن شاء هللا تعالى ستنضبط لك أمور املمنوع من ال

 تنساها بإذن هللا تعالى 

عربات بالحركات ـ قال ـ فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء : قال املؤلف رحمه هللا : 
ُ
 ) امل

ث السالم ، والفعل املضارع الذي لم يتصل بآخره ش يء 
ّ
ؤن

ُ
االسم املفرد ، وجمع التكسير ، وجمع امل

 المجلس الثامن من مجالس شرح المقدمة اآلجرومية
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)  

ه ؛ هذه األربعة التي ذكرها املؤل
ّ
ف : االسم املفرد ، وجمع التكسير ، جمع املؤنث السالم، أخذناه كل

عرب بالحركات رفًعا ، ونصًبا ، وخفًضا لألسماء 
ُ
ها ت

ّ
والفعل املضارع الذي لم يتصل بآخره ش يء ؛ كل

 وجزًما لألفعال 

 

ها ترفع بالضمة قال رحمه هللا : )
ّ
األصل في إعراب ما ُيعرب بالحركات ، وما خرج عنه ـ قال ـ : وكل

جزم بالّسكون 
ُ
خفض بالكسرة ، وت

ُ
  (وتنصب بالفتحة ، وت

 كلها هذا األصل

ث الّسالم ينصب بالكسرة ، واالسم الذي ال ينصرف قال 
ّ
:) وخرج عن ذلك ثالثة أشياء جمع املؤن

  ٌيخفض بالفتحة  والفعل املضارع املعتل اآلخر ُيجزم بحذف آخره (

ه أخذناه ؛ ال أظن أن األمر يحتاج 
ّ
 إلى إعادة فقط سأقرأ قراءة وهذا كل

عربات بالحركات أربعة ،
ُ
منا عن امل

ّ
عربات بالحروف (  تكل

ُ
 قال  :) امل

:)  الذي يعرب بالحروف أربعة أنواع : التثِنَية ، وجمع املذكر السالم ، قال  املعربات بالحروف 

 علون ، وتفعلين (واألسماء الخمسة ، واألفعال الخمسة وهي :  يفعالن ،وتفعالن، ويفعلون ، وتف

عربات بالحروف أربعةإذا 
ُ
عربات بالحركات أربعة ، وامل

ُ
 هذه ثمانية امل

خفض بالياء ( في إعراب املثنىقال : 
ُ
رفع باأللف ، وتنصب وت

ُ
 وهذا واضح ) فأما التثنية فت

 ) وأما جمع املذكر السالم فيرفع بالواو ، وينصب ويخفض بالياء (قال : 

خفض بالياء ()أّما االسماء قال : 
ُ
نصب باأللف وت

ُ
 الخمسة : فترفع بالواو وت

جزم بحذِفها (قال : 
ُ
نصب وت

ُ
ون ، وت

ّ
رفع بالن

ُ
 )وأّما األفعال الخمسة فت

 هذا األمر واضح جًدا ، وسهل إعادة ملا مض ى بطريقة ثانية 

 

  املمنوع من الّصرفدعونا اآلن نتكلم عن 

ز ؛ فق
ّ
ط نحتاج إلى تركيز ؛ األمر سهل إن شاء هللا تعالى و إن قّدر هللا ننتبه جّيدا بارك هللا فيكم ، ونرك

واستطعت أن أضع ورقة عمل في هذا سأفعل إن شاء هللا تعالى ؛ أنا لم أضع ورقة عمل ؛ لم أكتب 

يعني ورقة ؛ سأقّسم املمنوع من الّصرف كما قّسمها الشيخ ُمحي الّدين رحمه هللا تعالى ، وأخذُتها أنا 

طريقة َسِلسة وسهلة فجميل أن أعملها بطريقة ورقة عمل لكن لم أعملها إلى اآلن. إن شاء من شيخي ب

 هللا تعالى سأحاول أن أعملها إن يّسر هللا ذلك 
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ه لهذا بإذن هللا تعالى 
ّ
 اآلن سنشرحها شرًحا وافًيا وسأجعل الدرس كل

 

        

 املمنوع من الصرف         

 لى االسماء ـ االسم ـ وهذا طبًعا الكالم ع

املمنوع من الصرف من االسماءأو االسم املمنوع من الصرف؛ يعني عندما تقول ما هو االسم املمنوع 

 من الّصرف ؟

نصرفةعرفنا أّن 
ُ
وين االسماء امل

ْ
ها في آخرها التن

ُ
بل التنوين ، أو َيلحق

ْ
  هي االسماء التي تق

 الحظ 

 صحيح ؟ تمام شبه الفعل ؛ الفعل ال يقبل التنوينال يقبل التنوين لذلك هي ت املمنوع من الّصرف

شبه الفعل من حيث أن الفعل : ال ُيخفض كإعراب
ُ
واملمنوع من الّصرف : ال ُيخفض  وكذلك ت

 كإعراب 

 ، لكن هذا قد ُيناَزع فيه ؛ هذا الفارق!  بل تكون عالمة خفضه الفتحة ألنه ممنوع من الّصرف

 

ه ال دعونا نجعل األساس والذي ذكره الع
ّ
 االسم املمنوع من الصرف قد أشبه الفعل أن

ّ
لماء أن

  ُينّون ؛ فاالسماء إّما أن تكون ُمنصرفة ، وإّما أن تكون غير ُمنصرفة

 

نصرف
ُ
ه تنوين  فاالسم امل

ُ
 : هو الذي يلحق

 ؛: هو االسم الذي ال يلحقه تنوين  واالسم الذي ال ينصرف

؛ أشبه الفعل  ع من الّصرف هو االسم الذي أشبه الفعللذلك قالوا في تعريفه أي في االسم املمنو 

 ؛ ملاذا ؟

فظ ، واألخرى ترجع إلى املعنى ، أو لعلة واحدة 
ّ
تْين فْرعَيتْين إحداهما ترجع إلى الل

ّ
قال في وجود عل

تْين (
ّ
 ؛ تقوم مقام العل

 عالمة خفضه الفتحة ؟ ملاذا ملاذا االسم املمنوع من الصرف ُيشبه الفعل ؛ أي ملاذا ال يقبل التنوين ؟

ة واحدة 
ّ
فظ ، واألخرى ترجع إلى املعنى أو وجود عل

ّ
تان فرِعّيتان إحداهما ترجع إلى الل

ّ
ألنه يوجد فيه عل

تْين 
ّ
 تقوم مقام العل

 دعونا نشرح هذا التعريف وسيْنحل االشكال 
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ن ؟  ملاذا أشبه بالفعل عرفنا ما هو الذي أشبه بالفعل ؛ ه ال ُينوَّ
ّ
 ؛ ألن

فظ ، واألخرى  ؟ا ال ُينّون ، أو ملاذا أشبه الفعلملاذ
ّ
تْين إحداهما ترجع إلى الل تْين فرعيَّ

ّ
ِلُوجود عل

  ترجع إلى املعنى

 

 عليك أن تنظر إلى االسم
ً

 ، وتنظر من ِشّقٍ بعْينك الُيمنى من باب التسهيل ، أو التمثيل  أوال

فظاجعل عْينك الُيمنى 
ّ
  ى املعنىتنظر إل، وعينك اليسرى  تنظر لل

تان سنذكرهما اآلن بتفصيلها يكون هذا االسم ممنوع من الّصرف ؛ 
ّ
يعني البّد أن فإذا تحّققت عل

ة تعود إلى املعنى
ّ
فظ ما تلِفظه ، وعل

ّ
ة تعود على الل

ّ
تان :  عل

ّ
 ما يعني هذا االسم  تتحقق العل

تان ُوجدت في هذا االسم فإن االسم ممنوع ؛ سيكون ممن
ّ
  وًعا من الّصرفإذا اتفقت العل

تين أو
ّ
ة واحدة تقوم مقام العل

ّ
ة الواحدة وننتهي منها ؟ وجود عل

ّ
 ما رأيكم أن نأخذ العل

ة الواحدة
ّ
 :  هذه العل

 ا ممدوًدا ، أو مقصوًرا
ً
) هيجاء ، أو دعونا نقول ممدوًدا مثل :  هي أن يكون االسم مؤنث

 وصحراء ، 

  : آخرها ألف ممدودة عليها همزةاسماء مؤنثة ممدودة الحظوا ؛ هذه  وصفراء (

ها من الّصرف 
ّ
رٍة صفراَء (هذه ممنوعة كل

ُ
 ِبك

ُ
 :) مرْرت بصحراَء ، أو مشْيت على صحراَء ،أمسكت

الحظ صحراء ، وصفراء األصل أن تكون مخفوضة بالكسرة ؛ واألصل أن يكونا هذان االسمان 

نهما ممنوعان من الّصرف؛ ألنهما 
ّ
 اسماء مؤنثة ممدودة مخفوضْين بالكسرة ؛ ولك

 هذه ممنوعة من الّصرف دائًما . انتهْينا منها 

ة واحدة تكفي 
ّ
ا هذه عل

ً
 إذ

ه ُيمنع من الّصرف 
ّ
ا ممدوًدا فإن

ً
ث
ّ
 إذا وجدت اسًما مؤن

ث آخره ألف ممدودة َممنوع من الصرف ( احفظوها جيًدا
ّ
ث يدّل على املؤن

ّ
 :)كّل اسم مؤن

  تهى الجموعكذلك كّل اسم يدّل على صيغة من  

 ماذا نعني بصيغة منتهى الُجموع 

 وقد يكون جمًعا  وقد يكون مثّنى ، االسم قد يكون مفرًدا ؛ أليس كذلك ؟

 يعنى االسم املفرد ُيثنى ، ويجمع ،

االسم الجمع قد تستطيع في بعض األحيان أن تجمعه على أكثر من جمع ؛ هذا ُيسّمى وهناك  

 ى ينتهي الجمع ؛ ال تستطيع أن تجمع أكثر صيغة ُمنتهى الُجموع ؛ بحيث مت
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 : 
ً

 )جمُع مفتاح : مفاِتح ، أو مفاتيح(  مثال

 بعد كلمة مفاتيح ، أو مفاتح 
ً

هل تستطيع أن تجمع كلمة ِمفتاح على غير هذا الجمع ؛ يعني تقول مثال

  هل تستطيع أن تأتي بجمٍع أكثر من هذا ؟  ال تستطيع ؛ يكون هنا صيغة ُمنتهى الُجموع

 انتهى الجمع هنا ؛ ال تستطيع أن تجمع أكثر 

أْو ليس هذا ؛ هذه ليست فيها ؛ ليس هذا هو الدليل « وعنَدُه مَفاِتُح الغيِب :» لذلك تقرأ في قوله تعالى 

 الذي أريده سبحان هللا 

 سأبحث عن مثال

أي الجن « يعملون له : »هذه اآلية التي  بين يَدي مثال جّيد في صيغة ُمنتهى الُجموع مثال قوله تعالى 

دنا ُسليمان عليه الّسالم في زمانه   يعملون لسّيِ

كًرا » 
ُ

ُدوٍر راسَيات اعملوا آل داوود ش
ُ
يعملون له ما يشاء من محاريَب وتماِثيَل وِجفان كالجواب وق

ور 
ُ
ك

َ
 «وقليٌل من عباِدَي الش

 هذه مجرورة  َمحاريب ( )كلمة 

الجر فبعدها اسم ؛ ال بّد أن يكون االسم مجروًرا واالسم ُيجرُّ وهي اسم لٌوجود )من( قبلها ؛ حرف 

 إذا كان ممنوًعا من الّصرف ،
ّ

 بالكسرة إال

 هذه ممنوعة من الّصرف ؛ ملاذا ؟هذه صيغة ُمنتهى الُجموع   ) محاريب ، وتماثيل(الحظوا هنا 

 ُمنتهى الُجموع  ال تستطيع أن تجمع مَحاريب على أكثر من ذلك ؛ ُيسّمى صيغة  ( ) محاريب

ة )ِمْحرابات(تستطيع أن تجمعها  )هذا ِمحراب (تقول : 
ّ
) ، وتستطيع أن تجمع أكثر فتقول  جمع قل

 لكن ال تستطيع أن تجمع أْبعد من ذلك ، محاِريب (

 ) تَماثيل : ِتمثال ، ِتمثاالت ( كذلك 

غة العربية ال  ع ؟ثم تستطيع أن تجمع أكثر وتقول : تماِثيل؛ هل بعد ذلك تستطيع أن تجم
ّ
في الل

 تستطيع  

 يقولون : هذا صيغة ُمنتهى الجموع 

 )محاريب ، تماثيل ، مفاتيح ، مفاتح ، مساجد ، مصابيح ، فواتح(

ا إّما أن تكون من :  على كّل حال  ه سْهلة جدًّ
ُ
عيلت

ْ
ف

َ
من باب التْسهيل صيغة ُمنتهى الُجموع ت

واِعل ، أو َمفاِعيل ، وَم 
َ
واِعيل  وف

َ
 فاِعل ( )ف

 فواِعل : قواعد 

 فواعيل : فَواِنيس 
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 َمفاعل : مفانتح

 مفاعيل : مصابيح

هذه األربعة الِصَيغ ) فواعل،  فواعيل ، مفاعل ، مفاعيل ( أّيِ جمع رأيته على هذه الصيغة قل هذا 

 صيغة ُمنتهى الجموع وانتِه.

 إذا عّرفناه في البد
ّ

ه وهذا ممنوٌع من الّصرف دائًما وأبًدا إال
ّ
اية ب )ال التعريف ( ، أو أضفناه فإن

 ؛ تمام بعد ذلك ُممكن أن تخفضه 

لكن في حال لم ُيعّرف في البداية ب ) ال التعريف( ،  ولم ُيضف إلى مضاف إليه أو يضف إليه مضاف 

ه يبقى على حاله ؛ تمام
ّ
 إليه فإن

 

تين في املمنوع من ا
ّ
ة الواحدة التي تقوم مقام العل

ّ
ا هذه العل

ً
 لّصرف : إذ

 ثة املمدودة
ّ
ة األولى : االسماء املؤن

ّ
 العل

 والش يء اآلخر : صيغة منتهى الجموع 

 

 انتهينا منها ؛ هذه األسهل احفظوها بارك هللا فيكم 

تين الفرعَيَتين إذا ُوجدتا في اسم فإّن االسم ُيمنع من الّصرف 
ّ
 نعود إلى ترتيب املؤلف ؛ أو نعود إلى العل

تْين فرِعَيتين :  في التعريف إحداهما
ّ
ذي أشبه الفعل في وجود عل

ّ
قال : )االسم املمنوع من الّصرف ال

فظ (
ّ
 إحداهما ترجع إلى الل

فظ كيف تلفظ ، وعينك  الُيسرى على املعنى 
ّ
ا عينك اليمنى على الل

ً
 إذ

 ما هو املعنى الذي يدّل عليه هذا االسم ؟

فظ
ّ
ة الل

ّ
تان في هذا االسم : عل

ّ
ة املعنى فإّن االسم يكون ممنوًعا من الّصرف ؛  إذا تحّققت الِعل

ّ
، وعل

 تمام 

 ما هي األلفاظ التي ُيريدها املؤلف ؟

 هي ستة ألفاظ 

ب بهذا الترتيب
ّ
رت

ُ
ا دعونا ن

ً
 إذ

ة املعنى 
ّ
ة اللفظ وعل

ّ
ة املعنى ؛ عل

ّ
ة لفِظَية ، وعل

ّ
تان : عل

ّ
 العل

ِمية ، أو تكون الوَ 
َ
ة املعنى : إّما أن تكون الَعل

ّ
  ْصفيةعل
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ِمَيةماذا 
َ
يدّل على شخص علٍم   ؟ العلم؛ ما هو  يعني معنى هذا االسم يدّل على علم:  نعني بالَعل

فظ التي سأذكرها اآلن فإن االسم ُيمنع من  بعْينه
ّ
ة الل

ّ
ة مع عل

ّ
ة املعنى ؛ إذا توافقت هذه العل

ّ
؛ هذه عل

 الّصرف ، 

 أو كان املعنى يدّل على وصف 

 ع اشتراكه مع ألفاٍظ سأذكرها ؛ فإّن االسم ُيمنع من الّصرف وصف ؛ ش يء يصف م

ة املعنوَية 
ّ
فضَية ، والعل

ّ
ة الل

ّ
ا العل

ً
 إذ

فظَية هي ستة ألفاظ :
ّ
ة الل

ّ
 العل

ة الثانية املعنوية
ّ
 ألفاظ أحدَها إذا اشترك مع العل

ُ
ِمَية ـ  ـ بين قوسين  هذه الستة

َ
ـ فقط أحد الَعل

ة التي سأذكرها اآلن  االسم ُيمنع من الّصرفمع الَعلمَية في املعنى  الستَّ
ّ
  فإن

عنِوَية
َ
 االسم ُيمنع من ـ بين قوسين  وهناك ثالثة ألفاظ إذا ُوجدت واحدٍة منها مع امل

ّ
الَوْصفَية ـ فإن

 الّصرف 

 

 دعونا نفّصل أكثر وإن شاء هللا تعالى سأكتب ورقة عمل للتْبسيط

ولى 
ُ
 أ

ٌ
ة

ّ
 أن تشترك  األلفاظ السّتة التي هي عل

ّ
فرعَية تمنع االسم من الّصرف ؛ لكن ال تمنعه ِلوحده إال

ة الثانية 
ّ
 مع العل

تان حّتى ُيقال اسٌم  ممنوٌع من الّصرف .
َّ
ق ِعل  .ال ُبدَّ أن يتحقَّ

 ة لفِظية أن  يكون اللفظ مؤنثا
ّ
ا ـ هذه عل

ً
ن يكون االسم مونث

َ
 :  أ

ً
 اوال

  و 
ٌ

 آخرُه ألف
ُ
 نون زائدةثانًيا : أن يكون اللفظ

 . مركًبا تركيًبا َمزِجًيا 
ُ
 ثالثا : أن يكون اللفظ

 على وزن الفعل 
ُ
 اللفظ

َ
 .رابًعا : أن يكون

  
ُ
 أو من العدِل ؛ أي عدل : لفظ معدوٌل عن لفٍظ آخر . -عدال  -خامًسا : ان يكون اللفظ

 ماذا بقي عندنا ؟

 سادسا : الُعجَمة 

 ستة ألفاظ واحد منها 

رتبها مرة ثانية :
ُ
 ن



 

 [82] 

 

  مؤنثا بغير ألفأن يكون  -

 ثانًيا : العجمة .-

ا : التركيب .-
ً
 ثالث

 رابًعا : زيادة األلف والنون في آخر االسم أو في آخر اللفظ-

 -سنذكرها بالتفصيل  -خامًسا :أن يكون اللفظ على وزن الفعل -

 سادًسا : العدل-

ة أحدها إذا ُوجد مع تة ، هذه األلفاظ الستَّ مية (يعني هذه األلفاظ السَّ
َ
ة املعنى) العل

ّ
م  -ه عل

َ
صار  -َعل

تان ؛
َّ
 عندنا ِعل

 في املعنى ، 
ٌ
ة

َّ
 في اللفِظ  ،وعل

ٌ
ة

َّ
َمية (  فإن االسم  ُيمنع ِعل

َ
خرى ) العل

ُ
ة األ

َّ
ة مع الِعل

ّ
أحُد األلفاظ الست

 من الّصرف .

 يعني :

ا بغيِر ألف وهو علٌم فإن االسم ُيمنع من الصّ  
ً
 رف .إذا كان االسم مؤنث

 فإن االسم ُيمنُع من الّصرف . -علٌم  -وهو يدل علی  -من الُعجمة  -إذا كان اللفظ أعجمًيا 

ًبا وهو
َّ
ٌم  -إذا كان االسم ُمرك

َ
ع من الّصرف . -َعل

َ
 فإنه ُيْمن

ٌم -إذا كان آخر اللفظ ُمزاًدا بألف ونون وهو 
َ
 فإنه ُيمنع من الّصرف  -َعل

ٌم  -إذا كان اللفظ على وزن الفعل وهو
َ
 فإنه ُيمنع من الّصرف،-َعل

 وهو 
ً

 أو عدال
ً

ٌم  -إذا كان اللفظ على وزن العدل أو معدوال
َ
ع من الّصرف  -َعل

َ
 فهو ُيمن

 

مَنع من الّصرف .
ُ
 هذه السّتة او أحد السّتة إذا كانت أعالًما فإنها ت

ل واحدة واحدة :   -نفِصّ

ة األخرى و - 
ّ
ع من الّصرف .التأنيث بغير ألف إذا اشترك مع الِعل

َ
 هي الَعلمية فإنه ُيمن

لنا  سنستخدمه  ؛ هذا الذي 
ُ
مثال ذلك من التأنيث تذكرون قبل درَسين أو ثالثه ذكرنا  املؤنث وق

 ذكرناُه في املمنوع من الّصرف

ا قلنا اللفظ املونث ، أو 
ً
ا تأنيثا لفِظًيا  ،وقد يكون مؤنث

ً
ث
ّ
ث ، أو التأنيث قد يكون ُمؤن

ّ
االسم املؤن

ا لفظًيا ومعنوًيا  أنيثا معنوًيات
ً
ا تأنيث

ً
 ،وقد يكون مؤنث

 نعطي امثلة :
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 )
ٌ
التي تدّل على املؤنث ؛ واملعنى كذلك يدل  هذا لفظُه مؤنث ألنه آخره تذكرون؟ التاء املربوطة)فاطمة

ث .
ّ
 على املؤنث، هذا مؤن

 
ً

ر ) زينب (أيضا نقول مثال
ّ
بوطة ، لكنَّ  املعنى يدل على ماذا ؛ ال يوجد تاء مر  زينب لفظ  يدّل على مذك

 على مؤنث هذا لفظ مؤنث . ؟ يدل

ر .
ّ
 )حمزة (  لفظه يدّل على مؤنث آخره التاء املربوطة مع أن املعنى ُمذك

هذه الثالثه  ألفاظ ْْ 

ث ) كفاطمة (
ّ
ث ، ومعنى مؤن

ّ
 لفظ مؤن

ر گ)حمزة (
ّ
ث ومعنى مذك

ّ
 مؤن

ٌ
 أو لفظ

ث گ)زين
ّ
ر ، ومعنى مؤن

ّ
 ب (أو لفظ مذك

ُع من الّصرِف 
َ
ة فإن االسَم ُيمن ميَّ

َ
جد : إذا وجدت هذه الثالثة مع الَعل

َ
) فاطمة ، وحمزة ، ،ومن هنا ت

 ممنوعة من الّصرف ؛ ملاذا ؟وزينب ( 

لتان :  ه قد تحققُّ فيها ّعِ
ّ
  -ألن

ة  التأنيث  -
َّ
 ِعل

مية في املعنى -
َ
ة الَعل

ّ
 وعل

ه التأنيث في اللفِظ 
ّ
 ِعل

مي
َ
ه العل

ّ
 ه في املعنى وعل

 وفتقول : 
َ
 وحمزة

َ
 زينَب . َمَررُت بفاطمة

 

  العْجمة-

 أعجمًيا ، 
ُ
ع من اذا كان اللفظ

َ
إذا كان اللفظ أعجميا  وكان املعنى يدلُّ علی علم فإن االسم ُيمن

ها أسماء ممنوعة من  ) إبراهيم ، ويعقوب ، واسماعيل  ،واسحاق ، وإدريس (مثل كلمة  الصرف
ّ
ل
ُ
ك

 ألنها أعجمية ، وألّنها أعالم .ا ؟ الصرف ملاذ

وَب (
ُ
 ُوَيْعق

َ
ى إْبراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاق

َ
ِزَل ِإل

ْ
ن
ُ
ا َوَما أ

َ
ْين

َ
ِزَل ِإل

ْ
ن
ُ
ا ِبَما أ

َّ
وا آَمن

ُ
ول

ُ
  )ق

ِة  املعنى .
َّ
ة الِعجمة ،َوِعل

ّ
تان ؛ ِعل

َّ
قت فيها الِعل حقَّ

َ
ها ممنوعة من الّصرف ت

ُّ
ل
ُ
ِحظ ك

َ
 ال

  الثالث : التركيباللفظ      

 إذا كان االسم ُمَركًبا والتركيبات ثالثة

ًبا تركيب إضافة -
ّ
 االسم ُمرك

َ
ا أن يكون ؛ مثل )عبد هللا( هذا ال نريدُه ؛ كلمة ُمضافة من كلمَتين )  إمَّ
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 . هذا اتركوهعبد وهللا( ُمضاف ، وُمضاف  إليه ؛ 

 

 االسم مركًبا تركيًبا إسنادًيا_ 
َ
ًبا تركيًبا إسنادًيا ؟ ؛ ماذا  أو يكون

َّ
 يعنون بقولهم ُمرك

أعطيكم مثاال موجوًدا في التاريخ  تكون جملة ِقيلت من شخٍص ُمعين مثال  ثم صارت اسًما لهيعني : 

 
َ
ط بَّ

َ
أ
َ
ا(  )ت رًّ

َ
 ش

يًنا يريُد أن يقتل بها ،فجاء الّناس وسألوا أمه : أين 
ّ
رجٌل كان قد خرج غاضًبا  ووضع تحت إبطِه سك

النة ؟قالت قد ابنِك 
ُ
  -يا ف

َ
ط بَّ

َ
أ
َ
ا فذهب هذا  -شر  -أي  وضع الّسكين وهي  -ت  شرَّ

َ
ط بَّ

َ
أ
َ
تحت إبطِه ت

ا  ا اسًما  عليه إلى األبد فهو معروف اآلن ب ـ تأّبط  شرًّ رًّ
َ

 ش
َ
ط بَّ

َ
أ
َ
  -اللفظ ت

با تركيًبا إسنادًيا
ّ
 ؛  هذا يسّمى مرك

َمه ال يتغّير مبني داِئًما ال يتغّير:
َ
ا ()ج َعل رًّ

َ
 ش

َ
ط بَّ

َ
أ
َ
 ِبت

ُ
ا ، َمررت رًّ

َ
ط ش بَّ

َ
أ
َ
 ت

ُ
ا ، رأيت رًّ

َ
 ش

َ
ط بَّ

َ
أ
َ
 . اَء ت

 وله أمثلة في التاريخ غير ذلك 

ا هو خال شاعر جاهلي معروف اسمه الشْنفـري  مشهور جًدا رًّ
َ

 ش
َ
ط بَّ

َ
أ
َ
 وباملناسبة هذا ت

ِتل أبوُه فأراَد أن ينتقم له فأقسم أن يقتل مئة رجل مك
ُ
انه من القوم الذين قتلوا أباه ؛ هذا  الرجل ق

ِتل 
ُ
 وتسعين رجال  كما ُيذكر في التاريخ  ثم ق

ً
 فقتل تسعة

قوه ضربت  فجاءوا من حقدهم عليه القبيلة التي  قَتلْته أخذوا يمّزِقونه ِإَرًبا ِإَرًبا ، ومن كثرة ما مزَّ

م فمات بها فقيل أكمل بها ا  من كاحلِه في ساِق أحِدهم  ؛ فتسمَّ
ٌ
ملئة وأبرَّ بيمينه، هذا قول من عظمة

 باب القصص املذكورة 

ا(  هذا تركيب إسنادّي  -على كل حال  - رًّ
َ

 ش
َ
ط بَّ

َ
أ
َ
 ، هذا ليس ُمراُدنا  ) ت

 

ْزجي ._
َ
ة في املمنوع من الّصرف هو الذي يسّمى بالتركيب امل

َّ
 التركيب الذي  هو  ِعل

مزج الكلمتان مع ب:   التركيب املزجيما هو 
ُ
 َيكرب ( ..ومثل )حضرموت (هو أن ت

َ
  عضهما مثل ) َمْعد

 و)حضرموت(  كلمتان ؛ ُمزجت في بعضهما   ) معديكرب(  كلمتان

 مررُت بحضرموَت فتقوُل : 

 مررُت بحضرموَت 

ِرَب 
ْ
 ناديت على َمْعِديك

 الحظ!  

ة األولى التركيب 
ّ
 حمن ،ال نتكلم عن تركيب اإلضافه عبد هللا وعبد الر  - تركيبا مزجيا -العل
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رًّ (
َ

 ش
َ
ط بَّ

َ
أ
َ
 وال نتكلم عن تركيب اإلسناد ) ت

رب  نتكلم عن تركيب املزج ؛ هو مزج كلمتين في بعضهما
ْ
 مثل حضرموت ، و معَدَيك

ِمَيةهذه العلة األولى 
َ
رب علم  مع العل

ْ
 وهي : حضرَموت علم ، ومعد َيك

 ضرموت : تدّل على علم في اليمن يدل على مكانح

 على رجل وصار قبيله بعد ذلك فهذه علمية ، ومعَد يكرب : يدّل 

قت وهي التركيب 
َّ
ة اللفظ تحق

ّ
  -تركيب املزج  -عل

ُمِنعا من الّصرف .
َ
تان اشتركتا في االسم ف

ّ
قت وهي العلمية وهاتان العل

َّ
ة الثانية :  تحق

ّ
 والعل

 

 إذن األّول أخذناه 

مي
َ
ث لغير ألف مع الَعل

ّ
فظ املؤن

ّ
عله األولی : في الل

ً
 هال

مية
َ
 العلة االثانية : الُعجمة مع الَعل

مية 
َ
 العلة الثالثة : التركيب )املزجي ( مع الَعل

مية
َ
؛ فإن االسم يُمنع من الصرف مثل :  العلة الرابعة : زيادة األلف والنون على اللفظ مع الَعل

ءون في ؛ ومن هنا تقرمروان ، وعثمان ، وغطفان ، وعفان ، وسفيان ، وعمران وقحطان وعدنان 

 عن سفياَن  ملاذا ؟ ممنوع من الصرف ) عن سفياَن ( رواية الحديث 

 ممنوع من الّصرف وهكذا)مررُت بعثماَن( 

مية .ملاذا ؟ 
َ
ة اللفظ ـ زيادة األلف والنون ـ مع علة املعنى الَعل

ّ
 اشتركت ِعل

 ؛ إذا كان اللفظ على وزن الفعل  وزن الفعل : الخامسة

  أن يكون االسم أو اللفظ يشبه الفعل في الوزن؟ ماذا يعنون بوزن الفعل 

  أحمدالفعل له أوزان مثل : 

 تستطيع أن تقول : أنا أحمد هللا 

 فعل مضارع ؛االن أحمد

 وهو اسم ، فالن اسمه أحمد 

 هذا ُيسّمى وزن الفعل  

 ( )فالن يشكُر هللا ( )يشكر ، تغلب (
ً
 تغلُب قبيلة

ٌ
 )قبيلة

 ا أسماء تغلب :  أفعال ؛ وخرج منه

 هناك قبيلة )تغِلب(، 
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 وهناك رجل يقال له )يشكر ( ، وهناك رجل يسمى )أحمد( ، ونبينا صلى هللا عليه وسلم اسمه )أحمد (

مية العلة الثانية فإن االسم يمنع من الصرف
َ
فظ وزنه وزن فعٍل ،مع الَعل

ّ
 .  فهذا الل

مية فُمنعت من ك ؛يزيَد و تغلَب وتدمَر  مررُت بأحمَد ويشكَر وفتقول : 
َ
ها على أوزان الفعل مع الَعل

ّ
ل

 الّصرف .

 

 وزن الفعل -زيادة األلف والنون   -التركيب  -الُعجمة -السادسة : ذكرنا خمسة : التأنيث بغير ألف 

مية مع العْدل (_ 
َ
  والسادسة :) الَعل

مثل )عامر ( ُعِدل يريدون أن االسم كان له لفظ فُعِدل إلى لفظ آخر : ماذا يريدون بذلك ؟ العدل

 الى ) ُعمر ( كلمة ُعمر يقولون هذه معدولة أصلها عن لفظة عامر 

ا  
ً
وهذه األلفاظ باملناسبة محدودة وقد ال تتعدى العشرة ألفاظ في اللغة العربية ، أو اثنا عشر لفظ

ثم ، هبل ، وزحل ، وُجمح ، وقزح ،  وُمضر (
ُ
فْر، وق

ُ
 أو أكثر بقليل مثل : )عمر ، وز

غة العربية  وقد
ّ
 ال يوجد غيرها وهللا تعالى أعلم في الل

 هذه األلفاظ معدولة عن ألفاظ أخرى ؛ عمر أصلها عامر 

ه 
ّ
ا ستة واحد منها يتحقق مع الَعلِمية وهو عل

ً
منع من الصرف الحظوا : أخذنا  ألفاظ

ُ
هذه مع الَعلمية ت

 املعنى فإن االسم ُيمنع من الصرف .

 

 : املعنى الوصفي مع ثالثة ألفاظ فقط نأتي الى القسم الثاني 

 

 القسم األول : أحُد ستة ألفاظ مع املعنى الَعلمية فإن االسم ُيمنع من الّصرف ؛ ذكرناه وانتيهنا منها. 

 

ة املعنوية الوصفية
ّ
مع أحد األلفاظ الثالثة فقط ؛ فإن االسم ُيمنع من مع ثالثة أو  بالنسبة للعل

 الصرف .

 

فظ  -1
ّ
 االسم ُيمنع من الّصرف مثل اذا كان الل

ّ
ه املعنى الوْصِفَية فإن

ّ
آخره زيادة ألف ونون مع عل

ان، وشبعان ، ويقظان ، وعطشان ، وغضبان (  : )ريَّ

فظ على وزن الفعل مثل : )أكرم ، وأفضل ، وأجمل ، وأحسن ،   -2
ّ
ا والل

ً
إذا كان  املعنى وصف

ها أوصاف على وزن 
ُّ
 الفعل وأبشع ، وأخير ( وغير ذلك كل
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كَرم عليك (:على وزن الفعل تستطيع أن تقول : كلمة أكرم على وزن الفعل ؛ )أكرم ( 
َ
فإذا ذهبت  )أنا أ

ه  ُيمنع من الّصرف 
ّ
 اسًما كوصف وليس كعلم فإن

فظ الثالث العدل مع الَوصِفَية فإن االسم ُيمنع من الصرف وهي محدودة مثل : )َمثنى ،  -3
ّ
الل

خر
ُ
الث ، وُرباع وأ

ُ
ها ممنوعة من الّصرفوث

ّ
  ( كل

 أتوقع هذا واضح إن شاء هللا تعالى 

 اذن:

ْين مع بعضهما في االسم فإن االسم ُيَمنع من الّصرف 
َ
ين فرعَيت

َ
ت
ّ
 املمنوع من الّصرف إّما أن نجد عل

تين
ّ
ة واحدة  تقوم مقام العل

ّ
  أو نجد عل

ه الواحدة :
ّ
 العل

ثه املمدودة -
ّ
 فراء ، وأسماء ، وسماء()صحراء ، وص األسماء املؤن

 على وزن : )مفاعل ، مفاعيل ، فواعل ، فواعيل ( أو صيغة ُمنتهى الجموع -

 

 انتيهنا منها ؟ تمام 

 واملعنى 
ُ
تان الفرعَيتان هي اللفظ

ّ
  العل

 إذا كان املعنى َعلًما فإنه إذا دخل معه أحد ستة ألفاظ ُيمنع من الّصرف 

 : الّستة ألفاظ ما هي 

 
ّ
 مؤن

ً
 ثالثا : التركيب املزجي                  ثانيا : الِعجمة .                        ث بغير ألف . أوال

  سادسا : العدل           خامسا : وزن الفعل.                 رابعا : زيادة االلف والنون 

 االسم ُيمنع من الّصرف 
ّ
مية فإن

َ
 إذا اشتركت أحد هذه األلفاظ الستة مع الَعل

 

 االسم 
ّ
ون ، أو العدل ، أو وزن الفعل فإن

ّ
ة املعنى الوْصِفية مع زيادة األلف والن

ّ
أو إذا اشتركت عل

 ُيمنع من الّصرف .

 

هذا الّدرس إن شاء هللا تعالى صار واضًحا وإن شاء هللا تعالى سأحاول َجهدي أن أقوم بعمل ورقة 

 عمل للتسهيل وأرجو أن يكون الّدرس واضًحا .

ا قال : ) أن يكون االسم باملناس
ً
بة ذكر الشيخ محمد محي الّدين  في صيغة ُمنتهى الجموع  ضابط

: مساجد ، و منابر ، وأفاضل ، وأماجد ، وأمائل ، جمع تكسير وقد وقع بعد ألف تكسيره حرفان نحو 
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 ( وحوائض ، وطوامث

 ( . مفاتيح ، وعصافير ،وقناديلقال أو ثالثة أحرف وسطها ساكن نحو : ) 

 ؛ )حمراء ، وصفراء ، و صحراء ( :  وانا ذكرت ألف التأنيث املمدودة  مثل

ف
ّ
ؤل

ُ
:) حمراء ، ودعجاء ، وحسناء ، وبيضاء ، وأصدقاء ، وكحالء ، وناِفقاء ، وأصدقاء ، قال  وذكر امل

 وعلماء (

 ممدودة  
ٌ

ها أِلف
ُّ
 الحظ  كل

 )ُحبلی وقصوى ودنيا (مثل :  األلف املقصورة

ماذكرنا  من هذه االسماء كٍلها إذا كان كذا  وما أشبهها ال يجوز تنوينه وُيخفض بالفتحة  يقول :  كل 

 )صلى هللا على ابراهيَم خليلِه(نيابة عن الكسرة نحو : 

 .)رض ي هللا عن عمَر أمير املؤمنين ( ونحو : 

ها ممنوعة من الّصرف .
ّ
 الحظ كل

الى ؛ملن بقَي له استفسار ُيرسل على الخاص من اإلخوة طيب أنا أتوقع صار األمر واضًحا إن شاء هللا تع

كور ُيرسل على البريد الخاص ،واألخوات ُيرِسلن على املوقع العام للمعهد 
ّ
 الذ

 تعالی واضًحا جًدا هللا ومع وجود ورقة عمل إن يّسر هللا ذلك سيكون األمر إن شاء 

عربات دعونا نتوقف عند هذا القدر وفي املرة القادمة سنبدأ بباب ا
ُ
 ألفعال ونكون  قد خرجنا عن امل

 وأسأل هللا تعالى أن تكون الدروس املاضية واضحة ، وأرجو ان تكون كذلك سهلة عليكم 

 بارك هللا فيكم ، ونفع بكم .

 

 أنت نستغفُرك ونتوب إليك 
ّ

 وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن ال اله إال
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 من مجالس شرح متن اآلجرومية التاسعالمجلس 

 ه1440-5 - 11 التاريخ: األربعاء(  1)الدرس رقم 

 الحمد هلل رّب العاملين والّصالة والّسالم على نبّينا محّمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

 أّما بعد؛ 

 

فإخوتي بارك هللا فيكم اليوم إن شاء هللا تعالى املجلس التاسع من مجالس شرح املقّدمة اآلجّرومية 

فها أبي عبد هللا امل
ّ
 عروف بابن آجّروم رحمه هللا تعالى ملؤل

منا عن ش يٍء منه في بداية 
ّ
وسنتحّدث إن شاء هللا تعالى عن األفعال وأنواعها وإن كان هذا األمر قد تكل

 الكتاب 

 

 سيذكر املؤلف هذا الباب باستطراد أكثر إن شاء هللا تعالى 

 

 قال رحمه هللا: 

ل األبواب؛ وأتمنى أن يكون واضًحا للجميع؛ باب الفعل؛ ـ طبًعا هذا الباب الذي سنذكره اليوم من أسه

ز حتى 
ّ
 سهل وأسهل مّما تتخّيل لكن رك

ً
ى؛ األمر فعال

ّ
ال بّد أن تنتبه جّيًدا حتى تستفيد إن شاء هللا تعال

طيل ـ 
ُ
 أن الدرس سيكون قصير إن شاء هللا تعالى لن أ

 ع، وأمر؛ نحو: ضرب، ويضرب، واضرب( )باب األفعال: األفعال ثالثة ماض، ومضار قال رحمه هللا: 

ت على 
ّ
ذكرنا في بداية الكتاب أن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، وقلنا أّن الفعل هو: كلمة دل

 معنى في ذاتها تقترن بزمن. 

ر أّن هناك زمن؛ لم أقْل ما هو الزمن؛ الفعل فيه ذت
ّ
كرون هذا؟ تقترن بزمن؛ عندما تقول الفعل تذك

 زمن؛ 

  ن زمًنا في املاض ي، قد يكو 

  ،قد يكون زمًنا في الحاضر 

  وقد يكون زمًنا في املستقبل 

 

ر أّن الفارق بين االسم والفعل هو الزمن؛ ألّن ِكال الكلمتْين االسم والفعل ِكالهما يدّل 
ّ
املهم أن تتذك
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 على معنى في ذاته ُيعطيك معنى؛ تسمع الكلمة تأخذ معنى؛ تستفيد منها 

ما أّن االسم ال يحتاج إلى زمان؛ أي ال يخطر في بالك، أو ال تضع في ذهنك زمًنا معيًنا؛ ال لكن الفارق بينه

 إلى ذلك؛ بخالف الفعل عندما تقول فعل هذا الفعل البّد أن ينقِدح في ذهنك زمٌن ما؛ البّد  جتحتا

إّما أن تكون في واألزمان التي تنقدح في ذهنك إّما أن تكون في املاض ي، إّما أن تكون في الحاضر، و 

 املستقبل 

ّسم الفعل إلى ثالثة أقسام: 
ُ
 ومن هنا ق

 فعل ماٍض،  -1

 ومضارع،  -2

 وأمر  -3

 

 ال رابع لها  )األفعال ثالثة(قال املؤلف: 

 )ماٍض، ومضارع، وأمر؛ نحو: ضرب، ويضرب، واضرب( 

 طيب ما الفرق بين املاض ي، واملضارع، واألمر؛ ما الفرق بين هذه األفعال؟

م
ُ
 ٍيزها؟ باألزمنة؛ باختالف األزمنة بماذا ن

 أّن في األمر هناك طلب بخالف املضارع واملاض ي ال يوجد فيه طلب؛ بل فيه خبر؛ يخبرك عن ش يء؛ 
ّ

إال

عل هذا الفعل، أو الزال يفعل لكن فعل األمر فيه طلب 
ُ
 فعل مجرد فعل يقول لك: كذا وكذا. . . ف

 األمر فقط الطلب  هذا الفارق بين األفعال: الزمن، والطلب؛ في

 

ت على معنى في ذاتها ُمقترنة بزمن 
ّ
 طيب؛ الفعل املاض ي: كلمة دل

 أّي زمن؟ املاض ي 

ة ـ وأنتم تعلمون  ني اعتمدُت أُمقترنة بزمن املاض ي، أو كما قال املؤلف أو قال الشارح في التحفة السنيَّ
ّ
ن

 التحفة الّسنّية في الشرح ـ

 املاض ي هو ما يدّل على حصول 
ّ
م نحو: ضرب، نصر، فتح، عِلم، حِسب،  )أن

ُّ
ش يء قبل زمن التكل

 كُرم(

 ؟ الحظ املؤلف دقيق أّي ماض يضرب: في املاض ي؛ 

م(قال: 
ّ
م بثانية أصبح ماٍض؛ تمام؟  )دّل على حصول الش يء قبل زمن التكل

ّ
 يعني قبل زمن التكل

 ئة سنة؟ فهو ماض اوقبل م
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م؛ ؛ الفعل املفاملاض ي كّل ما كان قبل الحاضر
ّ
اض ي: ما دّل على حصول الش يء قبل زمان التكل

 )ضرب( متى؟ ربما قبل ثواٍن ضرب، ولربما قبل دقيقة، ولربما قبل سنة 

 هذا الفعل املاض ي 

 

م أو بعده مثل: يضرُب 
ُّ
 الفعل املضارع قال هو: ما دّل على حصول ش يٍء في زمن التكل

 اآلن يضرب، ولرّبما يزال يضرب

 كل الطفل التفاحة الولد يضرب أخاه، يأ

 يأكل متى؟ قبل قليل؟ 

 ال؛ اآلن يأكل وال زال يأكل. 

 

  ما ُيطلبفعل األمر قال هو: 

 الحظ! 

 الفعل املضارع واملاض ي ماذا قال فيهما؟

 قال ما يدّل 

 بينما عندما حاء إلى األمر قال: ما ُيطلب 

 هو ال يدّل على ش يء اآلن؛ هو فيه طلب فقط 

م نحو اضرْب، انصْر، افتْح، اعلْم، احسْب. . . وهكذا هو ما يطلب به حصول 
ّ
 ش يٍء بعد زمن التكل

 

 قال املؤلف رحمه هللا: ـ طبًعا هذا تقسيم واضح إن شاء هللا 

 

فاملاض ي مفتوح اآلخر أبدا، واألمر مجزوم أبدا، واملضارع ما كان في أّوله قال املؤلف رحمه هللا: )

 قولك "أنيت" وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب، أو جازم(  إحدى الّزوائد األربع التي يجمعها

 تالحظون؟ ماذا قال في الفعل املاض ي، وماذا قال في األمر، وماذا قال في املضارع؟

 ذكر كلمتين أو ثالثة في حقهما؛ تالحظون أّن املاض ي واألمر 

هل يمكن أن يدخل عليه ش يء  هذا األصل؛ هل يمكن أن ُيجزم، )مفتوْح اآلخر أبدا(فقال في املاض ي: 

 يغّير منه؛ يدخل عليه أقصد عامل يجعله منصوًبا، مرفوعا؟

ال؛ فهو مفتوح أبدا واملاض ي باملناسبة تعلمون إذا كنتم تعلمون فالحمد هلل، وإن لم تعلموا فاعلموا؛ 
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  )مفتوح أبدا(املاض ي دائما وأبًدا مبنّيْ 

 

  مجزوم أبداواألمر أيضا سهل؛ يقول: 

 

ما هو ُيشبه ومن
ّ
هم من يقول: هناك بعض العلماء يقول: ال ُيقال مجزوم؛ فال يوجد ش يٌء جزمه؛ إن

 املجزوم 

ا؟
ً
 طيب ماذا تقولون إذ

ما املاض ي مبنّي على الفتح، واألمر مبنّي على 
ّ
يقولون: نقول مبنّيْ على السكون؛ أي هو مبنّي كاملاض ي؛ إن

 الّسكون 

 ّي على الّسكون؟طيب؛ ماذا أختار؟ مجزوم، أو مبن

 األمر سهل؛ ال ُمشاَحة في االصطالح  

 األمر عليه سكون في األصل؛ ساكن  سّمِ ما شئت؛ املهم أن تفهم أّن 

 مبني على الّسكون أو مجزوم؛ ألّن الفعل إذا ُجِزم يوضع عليه سكون في أصله 

ه ي
ّ
منا أّن هناك الجزم إذا كان الفعل صحيح اآلخر فإن

ّ
جزم؛ إذا دخل عليه جازم؛ طبًعا تذكرون؛ تكل

 ُيجزم بالّسكون 

ه يجزم بحذف آخره؛ ال تنسْوا ذلك 
ّ
 أّما إذا كان معتل اآلخر فإن

ه 
ّ
ون وكذلك إذا كان الفعل؛ فعل املضارع من األفعال الخمسة فإن

ّ
  ُيجزم بحذف الن

 

ر أصل الكلمة واألمر كذلك؛ األمر فيه جزم؛ فيه سكون إذا كان صحيح اآلخر، أّما إذا كان فعل األم

ما حذف الحرف؛ 
ّ
معتلة فإّن عالمة جزمه، أو إّن عالمة بناء األمر هنا ماذا ستكون؟ ليست الّسكون؛ إن

 معتل
ٌ

ه حرف
ّ
 ألن

 إذا كان من األفعال الخمسة حذف النون و 

 : أّن املاض ي مفتوح اآلخر أبَدا، واألمر مجزوٌم أبَدا، واملضارع؟على كّل حال قبل أن نبدأ نقول طيب؛ 

 صار يريد أن ُيعّرفك كيف تعرف املضارع؛ عالمة على شكل 
ً

الحظ؛ املضارع استطرد فيه أكثر؛ أوال

م عن هذا كله
ّ
 .إن شاء هللا تعالى املضارع؛ ذكر عالمة سنتكل

 

ا( أّما بالنسبة للماض ي عندما قال فاملاض ي 
َ
ولكن الفتح قد نعم هو مفتوح أبَدا؛ )مفتوح اآلخر أبد
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  يكون مقّدًرا. يكون ظاهًرا، وقد

 ل به واو الجماعة؛ وتذكرون واو الجماعةصالفعل املاض ي صحيح اآلخر ولم يتّ إذا كان 

ا(أو تذكرون ضمير الرفع املتحّرك 
َ
، أو ضربن

ُ
، أو نا؛ ضربت

ُ
ه ُيبنى على الفتح.  )ت

ّ
 فإن

ه أيًضا ُيبنى على الفتح 
ّ
 وإذا كان في آخر الفعل املاض ي واٌو أو ياٌء فإن

ا؛ ا
ً
 ملاض ي مفتوح أبدا؛ والفتحة تكون ظاهرةإذ

 متى؟  

  ـ إذا كان صحيح اآلخر أّوال 

 ـ ولم يّتصل بآخره واو الجماعة 

  ـ وال ضمير الرفع املتحّرك 

  كـ )ضربُت، وضرْبنا(، وواو الجماعة كـ )ضربوا(

َي، رض ي، شِقَي( هذه في الياء، أو ثُرَو، و  َو ـ كذلك إذا كان آخره واو أو ياء مثل: )نس ِ
ُ
  بذ

ر ـ تظهر على الحرف املعتل بالواو أو الياء لخّفتها؛ تذكرون هذا؟ ال تنَسوا 
ّ
 ملاذا؟ ألّن الفتحة ـ تعالوا نتذك

  حروف العلة ثالثة )ألف، واو، ياء(

َو،
ُ
َي، بذ َي، نس ِ  ثُرَو( تمام الفتحة تظهر على الواو والياء لخّفتها: )رض ِ

 

ولم يتصل به واو الجماعة، ولو يّتصل به ضمير الرفع املتحّرك ـ فإذا كان الفعل املاض ي صحيح اآلخر 

ه ُيبنى على الفتح وتكون ظاهرة. 
ّ
 فإن

 

ه كذلك ُيبنى على الفتحة وتكون ظاهرة. 
ّ
ته الواو أو الياء فإن

ّ
 ـ كذلك إذا كان ليس صحيح اآلخر، وكان عل

  

ه ال تظهر في
ّ
رها مثل أّما إذا كان الفعل املاض ي معتل اآلخر باأللف فإن

ُّ
ه الحركة بل تقّدر تقديًرا ِلتعذ

 )دعى، وسعى(

جبر الحرف الذي قبلها على 
ُ
وفي واو الجماعة ال تستطيع أن تذكر الفتحة؛ إذ أّن واو الجماعة قوّية؛ ت

أن يأخذ شكلها؛ فيقدر الحرف على الفتح تقديرا منع من ظهورها اشتغال املحل بحركة املناسبة؛ ال 

 ُبوا، أو ضربوا( بالفتحتستطيع أن تقول )كت

 فُتقّدرها تقديرا؛ ألن الواو أشغلت املكان بحركة املناسبة 

 أّي مكان؟ الحرف الذي قبلها 
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)كراهة توالي وأيًضا هناك أسباب أخرى تمنع أن ُيبنى الفعل املاض ي على الفتح كما قال املؤلف: 

 ة أو نون اإلناث )ضرْبن(، )وضَرَبن(؛ ؛ أربع متحركات هذا في نون النسو )املتحركات(، وقال: األمثال(

 )ضرب( نضع عليها نون النسوة 

نوا الحرف األخير من الفعل األصلي )ضرْبن( وكذلك في ضمير  )ن(؛
ّ
لكن هذا ثقيل عند العرب فسك

 هكذا  الرفع املتحّرك أصلها )ضرَبَنا، ضرَبُت(

كات في الكلمة لكن هذا يمنع ظهور الفتحة لكراهة توالي األمثال، أو أربع ُمتح  ِرّ

 إذا هذا هو الفعل املاض ي. 

 

ا(فعل األمر؛ قال: 
َ
 أو مبِنّي على الّسكون  )مجزوٌم أبد

 والّسكون هذا إّما أن يكون ظاهًرا في الفعل الصحيح 

دُرس(
ُ
عب، ا

ْ
 يكون ظاهًرا: )اضرْب، ِال

 

ًرا   وقد يكون مقدَّ

صلت به نون التوك
ّ
(، متى يكون الّسكون ُمقّدًرا؟ إذا ات يد الخفيفة، أو الثقيلة مثل: )اضِرَبْن ـ اضِرَبنَّ

 ) نَّ
َ
ْن ـ افعل

َ
َعل

ْ
 )اف

م
ّ

عْل( لكن َحّركُت الال
ْ
صال الفعل بنون التوكيد؛ هذا في حال كان الفعل  األصل )اف

ّ
ـ الم الفعل ـ الت

 املضارع صحيح اآلخر؛ األصل أن ُيبنى على الّسكون 

 إذا اتصل 
ّ

 به نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة ويكون الّسكون ظاهًرا إال

؛ وأّي فعل؟
ّ

 وإذا كان الفعل معتال

 أصل الفعل؛ املاض ي منه أو املضارع منه؛ فهنا بماذا ُيبنى، أو بماذا ُيجزم على قول املؤلف؟

ة مثل: )صّل( مثال جّيد؛ ملاذا؟
ّ
 بحذف حرف العل

صل
ُ
: يصلي  ألّن أ  كلمة صّلِ

ي، صّل( الحظ )صّل 
ّ
ى، ُيصل

ّ
ك رجل  (:)صل

ّ
م وحذفت الياء ألن

ّ
 الشد على الال

م(  صّل )اللهّم 
ّ
 على محّمد صلى هللا عليه وسل

ي(! 
ّ
 هناك خطأ عند كثير من الناس يقول: )اللهم صل

ي على محّمد وهذا خطأ فادح
ّ
 ُيثبت الياء؛ صل
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 إذا كان أصل الفعل م
ّ

ي وجود الياء هذا ال يكون في اللغة العربية إال
ّ
ن األفعال الخمسة ملاذا؟ ألن صل

ين( لألنثى 
ّ
 )تصل

ي بالياء 
ّ
ي يا فاطمة(؛ صل

ّ
 هنا إذا أردت أن تأتي باألمر تقول: )صل

ر: )صلي( خطأ؛ أن تقولها بالياء صلي 
ّ
 فإذا أردت أن تقول للمذك

ك تخاطب أنثى 
ّ
ي( فإن

ّ
 إذا قلتها بالياء )صل

ي( فاملذكر يخاطب )صّل(ّ ولفظ الجاللة أو رب العزة ال يخاطب ب ِ
ّ
ي(! ألّن )صل ِ

ّ
هم صل

ّ
األنثى فتقول )الل

 فعل أمر 

ين( 
ّ
ي بالياء فعل أمر ومبنّي على حذف النون ألنه من األفعال الخمسة )تصل

ّ
 صل

  فتقول )اللهم صّل(

 )صّل( فعل؛ هل تقول في حّق هللا فعل أمر؟

 هذا ليس أمر؛ هذا دعاء أنت تدعو هللا 

ة  نعم؛ لكن الحكم حكم فعل األمر وأْصله
ّ
ي( فهو مجزوم أو مبنيٌّ على حذف حرف العل

ّ
 )يصل

 

ا
ً
إذا كان مضارع الفعل األمر معتل اآلخر فإّن عالمة جزمه أو بنائه ليست الّسكون إنما حذف حرف  ،إذ

 العلة، 

وإذا كان مضارع الفعل هو من األفعال الخمسة فإّن عالمة جزمه؛ أي عالمة جزم فعل األمر هذا، أو 

ما حذف حرف الّنون عالمة بنائه لي
ّ
 ست الّسكون إن

ي(
ّ
ين ـ صل

ّ
 )يكتبون ـ اكتبوا، تكتبون ـ اكتبوا، يكتبان وتكتبان ـ اكتبا، تكتبين ـ اكتبي، تصل

 أتمنى أن يكون األمر واضًحا 

 

يُت" الفعل املضارع قال املؤلف: )واملضارع ما
َ
 كان في أّوله إحدى الزوائد األربع التي يجمعها قولك " أن

 رفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم( وهو م

 

 زائد؛ زائد على أصل الكلمة؛ الكلمة لها أصل، وإذا 
ٌ

الفعل املضارع له عالمة أن يكون في أّوله حرف

 ـ وتبحث؛ تريد أن تبحث عن 
ً
غات األخرى صراحة

ّ
غة العربية ـ حتى في الل

ّ
أردت أن تأتي إلى املعاجم في الل

لبحث عن الكلمة وهي أن تبحث عن أصلها يسمى َجذر الكلمة؛ أصل دى الطرق لحالكلمة هناك إ

الكلمة وعادة أصل الكلمة إما أن ُيرد إلى الفعل الثالثي، أو إلى الفعل الرباعي إذا كان أصل الكلمة 
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رباعية أو الخماس ي إذا كان أصل الكلمة خماسية؛ الكلمة مثال: )يضربون( أريد أن أبحث في املعجم عن 

 في املعجم بهذه الّسهولة  ون( يقول لن تجد كلمة )يضربون(كلمة )يضرب

 

 إذا أردت أن تمش ي على الترتيب الّصحيح ارجع إلى جذر الكلمة؛ ما هو جذر الكلمة؟

 أصلها 

 ما هو أصلها؟ ضرب؛ ثالثة حروف 

 )ض ر ب( أصل الكلمة في املاض ي

ا قبل الجذر؛ )ضرب(
ً
 الفعل املضارع تزيد حرف

ا في البداية  إذا أردت أن تجعل
ً
 مضارًعا فال بّد أن تزيد حرف

ً
 فعال

 أّي حرف؟ 

 ي ـ ت "؛ أنيت؛ " ألف، نون، ياء، تاء " أحد الحروف األربعة وهي "أ ـ ن ـ

 إذا أردت أن تجعله مضارًعا عليك أن تزيد حرف الياء  فـ )ضرب(

ليس فتوحة إلى ساكنة؛ ( تغّيرت من مدال نتكلم أّن )الضا يضرب )ي؛ الياء( زدُت على ضرب )يضرب(

م عن زيادة الحروف اآلن هذا الكالم 
ّ
 نتكل

 

 فالفعل املضارع عالمته أن يكون في أّوله حرف زائد 

 من أحد حروف "أنيت"

أْيُت " ال بأس  
َ
ها " ن  أو سّمِ

 إّما أن يكون الحرف الزائد: " همزة، أو ياء، أو نونا، أو تاَءا "

 تمام؛ هذا شكله 

 

 زائد ملاذا؟ وال بّد أن تعلم
ْ

ه حرف
ّ
 أن

ألنه قد تجد هذه الحروف األربعة أو أحد هذه الحروف األربعة في كلمات كثيرة؛ في بدايتها ولكّنها 

 أصلية، وليست زائدة 

 

ًرا كان أو نعم؛ طبًعا ذكر املؤلف فوائد قال: 
ّ
)الهمزة ـ أي هذه األحرف األربعة الهمزة ـ للمتكٍلم مذك

ا(
ً
ث
ّ
 أفهم أنا؛ سواء كان ذكًرا أو أنثى نحو أفهم )أ(  مؤن



 

 [97] 

 

م نفسه(قال: 
ّ
م الذي ُيعظ

ّ
 نفهم، نعلم  )والنون للمتكل

 يقوم هو،  )والياء للغائب(قال: 

 

تقوم أنت، وتقوم هي نحو: أنت تفهم يا محّمد واجبك ، وتفهم زينب  )والتاء للمخاطب، والغائب(

  واجبها

ت من أصل الكلمة نحو: "أكل، نقل، تفل، ينع" ـ ) فإن لم تكن هذه الحروف زائدة؛ بل كانيقول: 

 قال ـ 

ه ليس للّداللة على املعنى الذي ذكرناه؛ أي معنى املضارع نحو "أكَرم،  
ّ
أو كان الحرف زائًدا لكن

م " ـ قال ـ كان الفعل ماضًيا(  وتقدَّ

 "تفل، وأكل، وَينع، ونفع " 

ها حروف أصلَية؛ وليست زائدة فهذه فعل ماض 
ّ
 هذه كل

 .الكلمة أحد هذه الحروف األربعة ملضارع يجب أن ُيزاد في البداية على أصلا

ورّبما ُيزاد على الكلمة حرف زائد ولكن ليس للداللة على املضارع فيبقى ماضًيا مثل: )أكرم، وتقّدم( 

 أصل الكلمة )كُرم( هذه الهمزة زائدة 

 و)تقّدم( التاء أيًضا زائدة من قُدم 

 

  في املاض ي واألمر: ذكر املؤلف رحمه هللا

 ؛ وهو مبني املاض ي مفتوح أبداأن  

 ذا ـ ـ تذكرون قبل قليل قلنا ه

 وهو مبني ؛ األمر مجزوم أبدا

ها عندما كّنا نتحّدث عن األفعال لم نذكر أما املضارع ُمعرب
ّ
؛ ومن هنا تذكرون في دروس اإلعراب كل

 ذكر فقط الفعل املضارع؛ أبًدا الفعل املاض ي، ولم نذكر أبًدا فعل األمر كنا ن

صل بآخره ش يء، الفعل املضارع الذي اتصل به كذا وكذا، الفعل 
ّ
)الفعل املضارع الذي لم يت

 في باب املعربات املضارع الذي دخل عليه ناصب، الفعل املضارع الذي دخل عليه جازم. . .(

م عن املاض ي واأل 
ّ
 مر بينما في املْبِنَيات ال نتكلم عن املضارع، بل نتكل

 إذا دخل عليه ناصٌب فينصُبه، 
ّ

 الفعل املضارع ُمعرب؛ أصله مرفوع إال

 وإذا دخل عليه جازٌم فيجِزمه، 
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 أّما النصب والجزم فهذا سنتحّدث عنه في الّدروس القادمة إن شاء هللا تعالى.  

 ملضارع في الدرس القادم إن شاء هللا عندنا نواصب الفعل املضارع، وبعده إن شاء هللا جوازم ا 

ف عند هذا القدر وصّل اللهم وسلم على نبّينا محّمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 
ّ
إلى ذلك الحين نتوق

 .وبارك هللا فيكم، والّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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 من مجالس شرح متن اآلجرومية العاشرالمجلس 
 

 ه1440-5 - 12 التاريخ: األربعاء( 11)الدرس رقم 

 والسالُم على نبينا محمٍد  ،العاملين الحمُد هللِ رّبِ 
ُ
الة جمعين والصَّ

َ
 . وعلى آلِه وصحبِه أ

ا بعُد   ؛أمَّ

قدمة اآلجرومية ملؤلفها أبي عبد هللا  هذا املجلس العاشر من مجالس شرِح  ؛فإخوتي بارَك هللُا فيكم
ُ
امل

 -رحمُه هللا تعالى  -الصنهاجي املعروف بابن آجروم 

 

ؤلف 
ُ
ر أْن ن؛ أو من واجبنا اِتجاه املؤلفطبًعا من حّقِ امل

َ
ت
َ
َم عليه مِلا لُه من ّح ذكَر اسَمُه في كّلِ درس ون

وهذا أقل واجب نقوم به تجاه من ينشر دين هللا سبحانه  ،وهذا فضُل هللا عليِه وعلينا ؛فضٍل علينا

فرة واملثوبة وأجرُه على فرحمُه هللا ونسأل هللا له املغ؛ أو ُيساهم في نشر دين هللا سبحانه وتعالى ،وتعالى

 . هللا

بهم
َّ

ال
ُ
موا ط

َّ
مونا إلى أن وصل املرء  ،واحفظ اللهم علمائنا ومشايحنا َوارحم األموات منهم الذين عل

َّ
وعل

 بعض األشياء في العلم
َ

ولكن  ؛ونحن صغاٌر فيه ،وإن كان العلم أكبر من معرفتنا ؛فينا إلى أن َيعِرف

 والذ
ً
 ! ي ال يتعلم أي ش يءفرٌق بين الذي يتعلم شيئا

فنسأل هللا العظيم ربَّ العرش العظيم أن  ،ال شكَّ أنَّ الذي يتعلم معلومة واحدة يرتقي أكثر من غيره

ها، يرفع قدركم وقدرنا في الدنيا واآلخرة
َّ
ل
ُ
  وأْن يجعل أعمالنا وأقوالنا ك

ً
 لوجهه الكريم موافقة

ً
خالصة

 عند هللا سبحانه
ً
 . للحق مقبولة

ف  
ّ
 تعالوا نذكر سريعا سريعا  ؛لو تذكرون ؛ذكر في بداية الدروس ترتيبا طيًبااملؤل

ول ما
َ
َم الكلمة إلى  ذكر عندما أ سَّ

َ
َم الكلمة إلى  ؛اسم وفعل وحرفالكالم عرف الكالم ثم ق سَّ

َ
ثم ق

عربات حتى تعرف أن هناك املبني ش يء آخر ،معربة ومبينة
ُ
ى حت فذكر املعربات ؛ثم بدأ يذكر ما هي امل

 فذكر الفعل الفعل املضارع ولم يذكر الفعل املاض ي والفعل األمر ألنهما ،تحفظها هذه كلها ُمعربات

عربات
ُ
 ،املؤنث السالم جمع املذكر السالم وذكر جمع كذلك ذكر األفعال الخمسة ذكر ؛ليسا من امل

 ألسماء الخمسة،وذكر ا ،وذكر املثنى

ْن الذي لم يذكره  ات حتىكلُّ هذه املعرب ،روذكر غير ذلك فيما أذك
َ
تنضبط عندك األمور وتعرف أ

الفعل املاض ي والفعل  مثل، املؤلف ليس من املعربات بل ينتقل إلى املباني أو املبنيات مثل الحروف

  ،األمر

 ؛الفعل املضارع والفعل املاض ي والفعل األمر ،ثم بعدما انتهى من املعربات بتقسيمها ذكر األفعال
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 . البناء ؛واحدة لزم لها حالة ؛املاض ي والفعل األمر أّنهما مبِنَيان دائًما وذكر أنَّ الفعل

مَّ 
ُ
ه مرفوع أبًدا إذا لم يتصل به ناصب أو جازم ث  . ذكر الفعل املضارع أنَّ

ألنه ال يوجد نواصب للماض ي وال لألمر وسيذكر بعد ذلك جوازم  املضارع؛ بعد ذلك سيذكر نواصب

 . املضارع هو املعرب هو الذي يدخل عليه العوامل فيغير حالة إعرابهالفعل  ألن؛ كذلك املضارع

 

ا أو تقديًرا  هو تغيير أحوال :وتذكرون أن اإلعراب 
ً
 أواخر الكلمة الختالف العوامل الداخلة عليها لفظ

 . وُيْرفع فاملضارع منُه ما ُينَصب وُيْجَزم

 

واصب املضارعاليوم إن شاء هللا تعالى نتكلم عن 
َ
  [.]ن

 

ى : -رحمه هللا  -قاَل املؤلف   ي والم كي والم الجحود وحتَّ
َ
 وك

ْ
 ولْن وإذن

ْ
ن

َ
]فالنواصُب عشرة وهي أ

و [ 
َ
 . هذه العشرةوالجواب بالواو والفاء و أ

ك أن تنساها 
َّ
ى ال تنساها يا طالب العلم اْحَفظها جيدا وإيا  كاملة حتَّ

ٌ
 عشرة

 

ي والم كي والم الجح
َ
 وك

ْ
 ولْن وإذن

ْ
 . (ود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو)أن

 طّيب ؟. هل َحفظَتها

واصب تنقسم إلى ثالثِة أقسام واصب العشرة تنقسم إلى ثالثِة أقسام  ؛هذِه النَّ  هذه النَّ

 في املنصوب أو في املعمول النصب
ُ

 . طبعا الناصب ُهو عامل ُيْحِدث

اتصل به واو الجماعة وغير ذلك  إال إذافإذا كان فعل مضارع فإن الفعل املضارع ُينَصب بالفتحة 

 . تذكرون هذا كله

ي ذكرها املؤلف تنقسُم إلى ثالثِة أقسام، طّيب واصب هذه العشرة التَّ   -:فالنَّ

 نواصب تنصُب ِبذاِتها أو بنفسها: القسُم األول  -

 . نفسها ناصبة هي

ْضَمرة جوازا.: القسُم الثاني - 
ُ
 امل

ْ
ن

َ
  نواصب تنصب بأ

ْضَمرة وجوًبا. :الثالثوالقسم  -
ُ
 امل

ْ
ن

َ
  نواصب تنصب بأ

 هذه ثالثة أقسام 

 . نواصب تنُصب الفعل املضارع بنفسها ال تحتاج إلى ش يء :القسم األول 
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ْضَمرة :القسم الثاني
ُ
ْن امل

َ
 . ُمْضَمرة اي ال تظهر ؛نواصب تنصُب بأ

هرها ويجوُز لَك أن تخفيَ 
ْ
ظ

ُ
 ها بأن املضمرة جواًزا أي يجوُز لَك أن ت

ْضَمرة وجوًبا أي ال يجوز لك أن تظهرها :القسم الثالث
ُ
 . نواصب تنصب بأْن امل

 بطريقة أخرى  وإن شئت تقسم ؛هذه التقسيمات الثالث 

  -:إلى قسمين قل النواصب تنقسم

 نواصب تنصب بذاتها  -

ْضَمرة  -
ُ
 نواصب تنصب بأن امل

ضْمرة هذه 
ُ
  ؛وأن امل

ُ
ْضَمرة جواًزا وبعضها ينصُب  ْضمرةأو النواصب التي تنصب بأْن امل

ُ
تنصُب بأن امل

ْضمرة وجوًبا
ُ
 . بأْن امل

  -:نأتي الى كل قسٍم على ِحدة

واصب التي تنصب الفعل املضارع بنفسها  أحرف ال غير القسم األول النَّ
ُ
 (وكي أْن ولْن وإذْن ) :وهي أربعة

 ؛هذا ترتيب املؤلف (أن ولن وإذن وكي) ؛على ترتيب املؤلف

 هذه تنصُب بنفِسها  ،و ُمتعمد في ترتيبهاوه 

 . وكي ،لك، وإذن كذولْن كذلك ،أْن إذا دخلت على الفعل املضارع تنصب بنفسها

 مصدر ونصٍب و أن
ُ

 استقبال : هو حرف

ن تسبك أي تدمج )أن( مع الفعل املضارع تعطيك أيعني تستطيع في اللغة العربية ؟ ماذا يعني باملصدر

 
ً

  :مصدًرا مثال

}َيا أََباَنا َمالََك ََّل : تعالى حكاية عن يعقوَب عليه الصالة والسالم عندما جاء أبنائه إليه وقالواقال 

ا َعلَٰى ُيوُسَف َوإِنَّا لَُه لََناِصُحوَن أَْرِسْلُه َمَعَنا َغًدا َيْرَتْع َوَيلْ  ا لَُه لََحاِفُظونَ َتأَْمنَّ  . {َعْب َوإِنَّ

ْئبُ لََيْحُزُننِي أَْن َتْذَهُبوا ِبِه َوأََخاُف أَْن يَ  }َقاَل إِنِّي؟ ماذا ردَّ عليهم  {أُْكلَُه اْلذِّ

 

َهُبوا
ْ
ذ

َ
ْن ت

َ
 أْن هذِه مصدرية تنُصب الفعل املضارع  :)أن( هذه أ

 أجعلها مصدًرا ادمج أن أو اسبك أن مع تذهبوا 
َ

و كيف
َ
 أعِرف أ

َ
ن تقول تتس كيف

َ
ني ليحزنني  :طيع أ

ّ
إن

 ذهابكم به 

والفعل  ،الفعل األول املاض ي املصدر هو التصريف الثالث من الفعل (هب )الذهاباملصدر من يذ

 والفعل الثالث املصدر  ،الثاني املضارع

هاًبا 
َ
َهَب َيذهُب ذ

َ
 ذ
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 ذهابكم  :فـ )أن تذهبوا( تستطيع أن تجعلها مصدرا وتقول 

ُه( كذلَك 
َ
ل
ُ
ك
ْ
ْن َيأ

َ
 مصدر  وأخاف أن يأكلُه الذئب )أ

ُه الذئب؟ ليلأْن مصدرية ما الد
َ
ل
ْ
ك
َ
 أ

ُ
ُه الذئب ؛وأخاف

َ
ل
ْ
ك
َ
 أ

ُ
خاف

َ
 . وأ

ُه 
َ
ل
ُ
ْن َيأك

َ
هُ )أ

َ
ل
ْ
ك
َ
  (أ

 
ً

كال
َ
َل َيأكُل أ

َ
ك
َ
 هذه مصدر  ()أ

عرب ؛تنصب الفعل املضارع
ُ
 ؟ ما رأيكم ؛تعالوا ن

َهُبوا ِبِه 
ْ
ذ

َ
ْن ت

َ
ِني أ

ُ
َيَحُزن

َ
ي ل ِ

ّ
  ()ِإن

ذَهُبوا
َ
 (نعرب )أْن ت

 مصدر ونصب و أْن 
ُ

 . استقبال: حرف

 . بنٌي على السكون ال محَل لُه من اإلعرابم

 -أْن حرف والحروف مبنية -

 تمام 

َهُبوا
ْ
ذ

َ
ة وعالمة نصبة ماذا :ت  ؟ من يعرف؟ فعل مضارع منصوب بأن املصدريَّ

عربات الفعل املضارع في درس املنصوبات أو في درس عالمات النَّصب األفعال  تعالوا نتذكر
ُ
في امل

ْنَصب
ُ
 ُب بحذف حرف النون تنص؟ الخمسة كيف ت

 -:وهذا الفعل املضارع منصوب بأن اذن

ة وعالمة نصبة حذف النون ألنُه من األفعال الخمسة :تذهبوا  . فعل مضارع منصوب بأن املصدريَّ

لنا عنها في الدروس املاضية دائًما وأبًدا فاعل: والواو
ُ
 . واو الجماعة ماذا ق

 . حل رفع فاعلضميٌر متصٌل مبني ٌعلى السكون في م: الواو

ئب)نعرب   ِ
ّ
ُه الذ

َ
ل
ْ
ْن َيأك

َ
  -(:أ

 . حرف مصدر ونصب و واستقبال مبنٌي على السكون ال محل لُه من اإلعراب :أْن 

 . يأكل فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة :يأكله

لنا في درس من الدروس
ُ
 ؟ صح ؛بل في أكثر من درس ال ُبدَّ لكل فعل من فاعل؛ وتذكرون ق

 أن يأكلُه ؟ فاعلأيَن ال

 ال ؟ هل هو الضمير الهاء

 هذا الذي يفعل الفعل  ،الفاعل هو الذئب هو الذي يأكله 

 . فاعٌل مرفوع وعالمة رفعِه الضمة :والذئُب 
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 ؟ طّيب الهاء هذه ماذا تفعل 

  (ن يأكلهُ أ)الهاء  

 يسمى ضمير
ٌ

لى الضم كما بالكلمة، ضمير متصل مبني ع وهذا الضمير متصل ؛)ه(ُ هذه ضمير حرف

 يأكلـ )ُه( هذا الضمير يأتي في محل ش يء  ترون

الذئب والذي يخاف أن ؟ اآلكل من ،إذن هو سيقع عليه فعل األكل؛ يوسف؟ َمْن الذي سيأكله الذئب

كل أو املأكول من
َ
 يوسف على قول أبيه ؟ ُيؤ

 يأكل  :الفعل

 . الفاعل هو اآلكل هو :والذئب

اف أن يؤكل  ذيوالشخص الذي سيؤكل أو الشخص ال
َ
يقع عليه الفعل الذي ُيقال فيه املفعول به و ُيخ

  (يوسف)هو 

 ؛في محل نصب مفعول به اذن الهاء هذه ؛ألن الكالم عن يوسف لم َيذكر يعقوب يوسف قال َيأكلُه،

 يعني الكالم صار 

 نه منصوب بأن فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة أل  :يأكَل 

 حل نصب مفعول به ضمير متصل في م :والهاء

 . فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة ،هو الفاعل :والذئُب 

 

عطيكم أم
ُ
 :[ يعنيبه األصل أن يكون الفاعل قبل املفعول ًرا مهًما جًدا من باب الفائدة ]لكن أ

مَّ بعد ذلك الفاعل
ُ
مَّ بعد ذلك املفعول به، دائما يأتي الفعل ث

ُ
 . ث

مثل ، عل قد تأخرَّ عن املفعول به هذا جائز في اللغة العربية طبعاأي الفا ؛هنا نرى الفاعل قد تأخرَّ 

  هذه الحالة فنقول عن الضمير مفعول به ُمتصل نعم

 ؛منصوب

ّك أن املفعول به دائما منصوب وستدرسون هذا في درس املفعوالت إن شاء هللا تعالى 
َ

ولكّنُه  ؛ال ش

ه التأخير  . ُمقدم ألن حقَّ

ه التقديم فاعل مرفوع با :والذئب  لضمة وهو مؤخر ألن حقَّ

 ؟ تمام

ْن يأكلُه  
َ
 الشاهد من هذا كله أ

 أْن مصدرية ناصبة  :أن يأكَل 
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 منصوب بالفتحة  :يأكل

صب بالفتحة ألنه لم يتصل به ضمير جمٍع 
ُ
ولم يتصل به ضمير تثنيه وال ياء ُمؤنثة ، واملضارع هنا ن

ِصَب 
ُ
 بالفتحة ؟ بماذا مخاطبة فبالتالي ن

 

إذا لم يتصل بآخره ش ي ودخل ؛ قد ذكرنا في عالمات نصب الفعل املضارع أنه ُينَصب بالفتحة وكنا

ذي يجعل الفعل املضارع ينصب ،عليه ناصٌب 
َّ
دخلت )أن( هذه فنصب  ؛إذا دخل عليه ناصب؟ ما ال

  الفعل املضارع

 طيب 

ْن نأتي إلى 
َ
  ل

ْن 
َ
 في الكال  :ل

ً
 . -م حرف نفي ونصب واستقبال ـ يأتي مستقبال

 

}لَْن ُنْؤِمَن لََك َحتَّٰى َنَرٰى هللاَ : في قوله تعالى عن بني اسرائيل ملوس ى عليه الصالة والسالم :مثال ذلك

  َجْهَرة{
ؤمَن 

ُ
ْن ن

َ
 [ ]ل

 ونصب واستقبال: حرف نفي لْن 

 ينصب الفعل املضارع وهو مبنٌي على السكون 

 

 الفتحة ؟ اذابلن وعالمة نصبه م: فعل مضارع منصوب بماذا؟ نؤمَن 

 . ألنه لم يتصل بآخره ش يء؟ ملاذا الفتحة

ْن ؟ وملاذا منصوب
َ
 (. ألنه قد دخَل عليه ناصب )ل

 

 . نأتي إلى] إذْن [ الحرف الثالث الذي ينصب بنفسه

روط
ُ

  -:إذن هذه تنصب الفعل املضارع ولكن بثالثِة ش

 ؟ جواب ماذا ؛أن تكون واقعة في أوّلِ الجواب :الشرط األول  -

ردنا أن تكون ناصبة إذا كانتإذ
َ
 حرف جواب وجزاء )جواب وجزاء(  ] إذن [ ا أ

 كلمة جواب وجزاء دلَّ على أن هناك  ؛هنا تكون ناصبة بشروط

 فإذا وقعت إذن في الجملة الثانية التي هي الجواب وكانت ؛الجملة الثانية جواب للجملة األولى؛ جملتين
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ت الشرط األول للنصب أي ؛في صدر الجملة أي في صدر الجواب قَّ
َ
 . في أوّلِ الجواب فإنها قد حق

 أن يكون املضارع بعده يدل على االستقبال  :ثانيا -

 . إال إذا تحققَّ األول  ؛لم يحدث بعد

ت الجملة األولى فالجواب يتحقّق   . تحققَّ

 ]  - أّي بين اذن والفعل املضارع عفًوا -أن ال يفصل بين اذن والجواب : الشرط الثالث -
َّ

أي فاصل إال

 . ياء نداء أو الم النصب [ قسم أو

 

 هذا  ىيستثن

 ؛عطي مثاال ويتضح الكالمأ  

ل  سأجتهد في دروس ي  :يأتيك الطالب فيقول لك انَك استاذ مدرسة تخيَّ

 ] ِإذْن تنجَح [ :له انت تقول 

 ! الحظ

هذا الفعل  ؛لك فعل مضارعثم بعد ذ(؛ إذْن )وأول كلمة ذكرتها في جوابك  ؛كانت جوابا لكالم جملتك

 . يجتهُد في دروسِه سيستقبله النجاح املضارع يدلُّ على االستقبال عندما

ت الشروط الثالثة ؛ذن تنجَح [ والحظوا ال يوجد بين إذن وتنجح أيُّ فاصلإ]   :تحققَّ

 في الجواب  إذن ُمتصدرة -

 فعل مضارع يدلُّ على االستقبال -

 . ضارع أيُّ فاصلوالفعل امل ال يوجد بين إذن -

 هذه الفعل املضارع ُينَصب بإذْن؛ في هذه الحالة بعد تحقّق الشروط الثالثة فإنَّ  وهنا
ً

 ألن إذن أصال

 . ولكن بالشروط املذكورة ؛ناصبة تدل على الجزاء والجواب

 . مبنٌي على السكون ال محل له من اإلعراب ،حرف نصب وجزاء وجواب :إذن فتقول 

 . منصوب بإذن فعل مضارع :تنجَح 

 . أن يكون هناك فاصل إذا كان قسًما أو نداًء أو نفًيا يمكن

 

 . إذن وهللِا تنجَح  :لك سأجتهد في دروس ي تقول  يقول 

 . يبقى الفعل املضارع منصوًبا وتنجح إذا فصل القسم بين إذن ؛بأَس بذلك ال 

 يفصُل بين الفعل املضارع وإذن نداء  أو 
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 . مُد تنجَح إذن يا مح ؛في دروس ي سأجتهد

  (سأجتهُد في دروس ي إذن ال يخيَب سعُيك)لربما يفصُل بين إذن والفعل املضارع ال النافية  أو 

 فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة  :يخيَب 

  بإذْن ؟ بماذا منصوب

ة التي إعراب الكلم ودائما ال النفي ليس لها تأثيٌر على إعراب الجملة أو على؛ النفي هذه ال (ال )ال وهذه

روا ؛قبلها
َّ
 تذك

ر على إعراب الكلمة هذه النافية ال 
ّ
ث
َ
ؤ

ُ
تؤثر على معنى الكلمة فقط؛ إذا كان الكالم مثبًتا فإنها  ؛ال ت

ّير في إعرابه؛ ؛تنفيه
َ
غ

ُ
 ولكنها ال ت

 شروط إذن  هذه

 

ي الرابع الذي ينصب بنفسه الحرف
َ
كي ُيشترط إذا أردت أن يكون  وهو حرف مصدٌر ونصب ولكن (:)ك

ا أو تقديًرا )ناصًبا أن يتقدم على كي 
ً
 الم التعليِل( لفظ

 

] الكتاُب ِلي  :وهذا الالم في اللغِة العربية له ِعّدة معاٍن يأتي الم امللكية ؛يكون قبل كي حرف الالم :يعني

 ] 

 . الحمُد هللِ، ] الَحْمُد هللِ رّبِ العاملين [ هللا ُمستحٌق للحمِد  :الم االستحقاق تأتي

و لكي ال تنس ى موعدنا [ تأتيو 
َ
صلُت بَك لكي ال تنساني أ

ّ
 الم التعليل ] ات

َك تستطيع أن تسأل ملاذا ؟ ملاذا اتصلت  ؛الحظ  هذه الم التعليل كأنَّ

 ملاذا اتصلت بي ؟ اتصلت بي ملاذا

مة فيكون الفعل املضارع بعدها منصوًبا بـ)كي( وعال  ؛ال تنس ى املوعد إذن كي هذه تنُصب بنفسها لكي

 . نصبه الفتحة

ى) نس َ
َ
  (لكي ال ت

 . ال تؤثر في اإلعراب؟ هذه ال النافية صح :الال

ى س َ
ْ
ن
َ
رة على آخر الفعل ؟ فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة أين الفتحة :ت دَّ

َ
ق
ُ
ما ( تنس ى)امل

عذر؟ املانع من ظهورها اكم أن تنَسوه ؟ تذكرون هذا التَّ  إيَّ

نس ى املوعَد  لكي
َ
 ال ت

 ؟ هذه الم التعليل كيف تعرفها :مالال 
ً

 أسالها سؤاال
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 ِلكي ال تنس ى ؟ اتصلت بي ملاذا

ر الالم ؛ الم التعليل ظاهًرا يغني ال يكون في الكالم ال تذكر الم التعليل ذكًرا قد ّدِ
َ
ق

ُ
ولكن تستطيع أن ت

  كي ال تنساني؟ ملاذا اتصلت بي ؛اتصلت بك كي ال تنساني()

نُصب ال هذه
َ
 ؛دليلها أو الذي يجعلها ناصبة لنفسها بالم التعليل التي قبلها او ،فعل املضارع كي أيًضا ت

 الم التعليل 

 ؟ الم التعليل أين

ّقدرة
ُ
قّدرها  امل

ُ
 تستطيع أن ت

 تستطيع أن تحذف الم التعليل هنا وتستطيع أن تذكرها  

 

ْي سواء  ؛كي تنصب بذاتها وهنا
َ
رةفإذا استطعت أن تضع الم التعليل قبل ك دَّ

َ
فإن  ؛كانت ظاهرة أو ُمق

 . كي تنصب الفعل املضارع بنفسها

در الم التعليل قبل كي وإذا
َ
ق

ُ
إذا لم تستطع يعني املعنى هناك يأبى أن يكون هناك  ؛لم تستطع أن ت

ْي  ؛ال يوجد الم تعليل ال لفظا ظاهرا وال تقديرا ؛لم تأتي بكي تعليل ؛تعليل
َ
ُهنا ك

َ
 ،هذه ليست ناصبة ف

فإّن الذي َينصبه هو أن املضمرة  دهاإذا جاء الفعل املضارع بع؟ لها معنًى آخر فتنصُب بماذا هذه كي

 وجوًبا

ْي هي التعليل بذاتها بحيث
َ
 . تصبح ك

 . هذه الحروف األربعة التي تنصب بنفسها ؛طيب

 

ع يكفي هذا . 
ّ
 ونتوق

أومن الحروف العشرة بقيت  ،تةإن شاء هللا تعالى في الدرس القادم ما تبقى من الحروف الس وسنكمل

 ستة أحرف 

 (والجواب بالفاء، والواو، وأو ،والم الجحود، وحتى ،)الم كي :بقي

 عند هذا القدر ونكمل في الدرس القادم ان شاء هللا نتوقف

اللهم وبحمدك نشهد أن ال إله إال أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم وسلم على  وسبحانك

 وصحبه أجمعين نبينا محمد وعلى آله
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 من مجالس شرح متن اآلجرومية الحادي عشرالمجلس 

 ه1440-5 - 14 التاريخ: األربعاء(  11)الدرس رقم 

 والّصالة والّسالم على نبّينا محّمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد هلل رّب العاملين

 ؛ أّما بعد

وتي بارك هللا فيكم هذا املجلس الحادي عشر من مجالس ش
ْ
فها أبي عبد فإخ

ّ
رح املقّدمة اآلجرومية ملؤل

 هللا الّصنهاجي املعروف بابن آجّروم رحمه هللا تعالى

 وال ِزلنا في الكالم حول نواصب الفعل املضارع 

ف رحمه هللا 
ّ
)والنواصب عشرة وهي أن، ولن، وإذن، وكي، والم كي، والم الجحود، حيث قال املؤل

ى، والجواب بالفاء
ّ
 (والواو، وأو ،وحت

 : وذكْرنا في الّدرس املاض ي أّن النواصب هذه تنقسم إلى ثالثة أقسام

  (أن، ولن، وإذن، وكي: )فهي نواصب تنَصب الفعل املضارع بنْفسها وهي أربعة أحُرف: أّما القسم األول  

اني
ّ
ضمرة جواًزا وهو: أّما القسم الث

ُ
عليل؛ وهو حرف: )فناصٌب ينصُب بأن امل

ّ
 ( واحد الُم كي، أو الُم الت

ضمرة ولكن ُوُجوًبا وهي: والقسم الثالث
ُ
خمسة أحرف: الُم : )نواصب تنِصب الفعل املضارع بأن امل

ة، وأو ى، والجواب بالفاء، وفاء السبِبَية، وواو املعيَّ
ّ
ها هذه خمسة أحرُ  (الجحود، وحت

ّ
ف وهذه كل

 كاملة
ً
صبح عشرة

ُ
 .ت

نِصب ِبنفسها  ذكرنا في املّرة املاضية القسم األّول وهي التي 
َ
 (أن، ولن، وإذن، وكي)ت

 

عطي إن 
ُ
تبواليوم ن

ُ
 َيْين ِقّ شاء هللا تعالى الِقسمْين امل

ضمرة جواًزا وهو ): أّما القسم األّول 
ُ
 (الُم كيفناصٌب ينصب الفعل املضارع بأن امل

ة األحرُ : والقسم الثاني ضمرة ولكن ُوجوًبا وهي بقيَّ
ُ
 ف الذي ينِصب الفعل املضارع بأن امل

 

ضمرة جواًزا
ُ
وهو الُم الّتعليل لكن ؛ وهو )الُم كي(: إّما القسم الثاني أو القسم الذي ينِصب بأن امل

تسأل ؛ وكأنك تستطيع أن بإفادة الّتعليل أو الداللة على الّتعليل (الشتراكه مع )كي (يقولون )الُم كي

 لـِ( يكون كذا وكذا ؛ )سؤاال ملاذا كذا وكذا

 : قال تعالى؛ ولٌربما تستطيع أن تحذف الم التعليل وتضع كي مكانها؛ م التعليلهذه الم كي أو ال 
ً

مثاال

م هذه  ما تَقّدم من ذنِبك وما تأّخر{ لك هللا}لَِيغفر ؛ يذكرون هذه اآلية على ذلك يذكره العلماء
ّ

الال
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ضمرة جواًزا
ُ
م تنصب بأن امل

ّ
 ؟جواًزاـ ؛ ماذا نعني بالم الّتعليل وهذه الال

ظِهرهاأي أست
ُ
ْضِمرهاأ، و طيع أن أ

ُ
ن  (لَيغفر لك)واألصل اإلضمار ؛ ستطيع أن أ

َ
تستطيع أن تقول )أِل

ِفر لك
ْ
  (َيغ

ناسبة هذا حرف جر ولذلك ال ينِصب بنفسه
ُ
م بامل

َّ
م الُم الّتعليل ـ وهذه الال

ّ
طبًعا ستجد بعض ؛ الال

ُْ في ذلك إن شاء؛ العلماء يقولون هي نفسها الّناصبة هللا ولكن ستِجد بعض العلماء  واألمر سهٌل

م ناصبة؛ ال: يقولون 
ّ

ومنها ، وتأتي لعدة معاٍن منها الّتعليل، الالم من أحرف الجر؛ أبدا ال تأتي الال

 فهنا جاءت الالم للّتعليل ؛ إلى غير ذلك من املعاني امللكية .....

 فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة : يغفَر 

 ؟ أن رعما الذي نصب الفعل املضا

  }لٍُيعّذب هللا الُمنافقين والمنافقات{: قال تعالى؛ ؟ محذوفة ُمضمَرةأين هذه أن

ضمرة: فعل مضارع منصوب بماذاُيعذب
ُ
 ؛ ؟ بأن امل

 مضمرة  ؟أين هي

ظهرها
ُ
ضمرة بعدها هذه  ؟هل أستطيع أن أ

ُ
نعم ألن الم التعليل ال تنصب بنفسها بل تنصب بأن امل

ضَمر جواًزا
ُ
ظِهرها تستطيع ؛ ت

ُ
 أن ت

ا
ً
ب؛ إذ ِ

ّ
 فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة : ُيعذ

ب: ولفظ الجاللة
ّ
ا هو الفاعل والفاعل دائًما ؛ هللا سبحانه وتعالى ؟من الفاعل ؟من الذي سُيعذ

ً
إذ

 مرفوع 

كم تذكرون هي جمع مذكر ّسالم جمع منافق
ّ
ومنافقين ؛ جمعها منافقون ؛ وكلمة املنافقين هذه لو أن

ا إّما أّنها ؛ بالياء تذكرون أّن جمع املذكر الّسالم ُينصب وُيجّر بالياءهذه 
ً
هنا املنافقين جاءت بالياء إذ

 منصوبة وإّما أّنها مجرورة 

ب
ّ
 فعل مضارع : ُيعذ

فاملنافقين ؛ وهذه الجملة تحتاج إلى مفعول به سنأخذ أّن املفعول به دائًما منصوب؛ وهللا هو الفاعل

ي نقول أّنها مجرورةال ي؛ هذه منصوبة
َ
وعالمة نصبها الياء ألنها ؛ هذه جاءت منصوبة؛ وجد قبلها جر ك

 جمع ُمذكر ّسالم 

تها ؛ ما إعرابها؟ هي مفعول به
ْ
 سنأخذها إن شاء هللا تعالى في وق

 معطوفة على املنافقين : هذه واو عطف واملنافقات: والواو

يادة من باب الفائدة فقط ـ لكن الذي أريد أن تعرفه وجاءت أيًضا منصوبة بالكسرة ـ أنا زدُت هذه الز 
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 في هذا الدرس.

ب 
ّ
ظهر: ُيعذ

َ
ت بعد الم الّتعليل ولكن لم ت

َ
؛ فعل مضارع منصوب بالفتحة بأن املضمرة جواًزا التي أت

ضارع هنا الفتحة
ُ
 هذا القسم الثاني من األقسام الثالثة؛ وعالمة نصب الفعل امل

 

ضمرة ُوجوًبا وهو خمسة أحُرفأّما القسم األخير وهو ال
ُ
الُم : )ذي ينصب الفعل املضارع بأن امل

ى، وفاء الّسبِبَية، وواو املعَية، وأو
ّ
 ( نأخذ واحدة واحدة. الُجحود، وحت

سبق ـ أي : )قال الشارح لهذا املتن: ـ الُم الُجحود
ُ
 ـ ضابطها أن ت

ً
ها ـ وهذا من باب التسهيل حقيقة

ُ
ضابط

 يأتي بعدها فعل مضارع؛ أن هذه الم الجحود أنت تعرف؛ الم الجحود
ً
يعني الفعل املضارع يأتي ؛ طبعا

 منصوًبا بأن املضمرة ُوجوًبا 

م الم الجحود؟؛ طيب
ّ

 ما ضابط الم الجحود حتى أعرف أّن هذه الال

: ما كان أو لم يكن كقوله تعالى؛ أي بنفي الكْينونة؛ ضابطها أن تسبق الم الجحود بما كان وما لم يكن

الالم هذه الم  كان هللا لَيذَر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب{ }ما

 ألن قبلها ما كان  ؟ملاذا؛ الجحود

 ؟ماذا تفعل في الفعل املضارع

 فُينصب الفعل املضارع
ً
ضمرة وجوبا

ُ
ما يأتي بعدها أن امل

ّ
ن يأتي بعد الم الُجحود أ؛ هي ال تفعل شيئا إن

ضمرة وُ 
ُ
ضمر }امل

ُ
َر فعل مضارع منصوب َيذر املؤمنين على ما أنتم علْيهكان هللا لِ  ماجوبا تحذف وت

َ
{ يذ

ضمرة ُوجوًبا بعد الم الُجحود وعالمة نصب هذا ا
ُ
}وما َكان هللا لفعل املضارع الفتحة قال تعالى بأن امل

بهم وهم يستغفُرون{ َبهم وأنت فيهم وما كان هللا ٌمعذِّ بهم( الم الُجحود ما )هذه الالم  لُيعذِّ ِ
ّ
ِلَيعذ

 كان  قبلها ما ؟الدليل

ضمرة ُوُجوًبا ينصب الفعل ؛ لكن ال تفعل ؟ماذا تفعل
ُ
الحرف الذي بعدها هو الذي يفعل وهو أن امل

 املضارع 

ا ُيعذبهم
ً
 ؛ فعل مضارع: إذ

َب 
ّ
ضمرة وجوًبا : ُيعذ

ُ
 فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة بأن امل

 ّصٌل مْبِنيٌّ على الّضم في محّل نصب املفعول به ضميٌر مت: والهاء

 هللا سبحانه وتعالى هو الفاعل؟ من الذي سُيعذب

لكّن الضمير هو حرف الهاء ؛ هنا امليم تدلُّ على الجمع؛ )هم( هم( أنا قلت الضمير هاء)وامليم هذه

 فقط ـ من باب الفائدة ـ
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ف 
ّ
ؤل

ُ
الالم هذه في يغفَر ـ الحظ قبل  {لهم وَّل لَيهِدَيهم سبياًل غِفر لْم يُكن هللا لِيَ }مثال آخر ذكَره امل

 لكن الالم األولى كانت الم الّتعليل (وهنا )ِلَيغفر(؛ ليغفَر )قليل ذكْرنا اآلية في القسم الثاني الم الّتعليل 

 ؟ما الّدليل؛ وهنا الم الُجحود

 تلك التي تدّل على الّتعليل تستطيع أن تضع كْي وتسأل مِلاذا 

 ، فانتِبه؛ ا ُسِبقت الالم بـ )لْم يكْن( فبالتالي هذه الم الُجُحود وليست الم الّتعليلوهن

ضمرة ُوجوًبا وليس جواًزا 
ُ
 وُينصب الفعل املضارع بعد الم الجحود بأن امل

 

 (لَيغفر)وهنا في القسم الثاني  (ِليغفَر )الحظ أنها نفس الكلمة 

 (لم يكن؛ ضابطها ما جاء قبلها )وهنا الم الجحود، ليلالالم تلك الم التع؛ لكن في القسم املاض ي

ا هذه العوامل : ِليغفَر 
ً
فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة ما الذي أحدث أو عِمل النصب ـ إذ

(؛ تغيير أحوال أواِخر الكلمة الختالف العواِمل: هذا من تعريف اإلعراب؛ انتبه على كلمة العوامل

  ؟انتبهنا

ا العاِمل أ
ً
ضمرة ُوجوًبا إذ

ُ
 ن امل

  ؟ما الذي عِمل الّنصب فعل املضارع

ضمرة ُوجوًبا بعد الم الجحود هذه واضحة إن شاء هللا 
ُ
 أن امل

 الحرف األول الذي ينِصب بأن املضمرة ُوجوًبا.

 الم الجحود الم زائدة تأتي لتأكيد النفي.: من باب الفائدة

 

 وإّما التعليل، إّما الغاية: حتى ُيفيد أحد أمرين: )حّتى(؛ الحرف الثاني

 وحّتى التي تدّل على الّتعليل، ضابط الغاية لُتفّرق حتى التي تدّل على الغاية

ا قال لهم أّن هذا ؛ ضابط الغاية أّن ما قْبلها ينقض ي بُحصول ما بْعدها
ّ
قال قوم موس ى لهارون مل

موه ال ينفع
ُ
خذت

ّ
 العجل ؛ الّصنم الذي ات

ً
 عفوا

ا سنْبقى عليه } لَْن َنْبَرَح علْيه َعاِكِفين حّتى يْرجَع إلْينا ُموَسى {وا قال ؟ماذا قالوا له
ً
غاية ؛ إذ

 حّتى رجوع موس ى عليه الّصالة والّسالم ؟بقائنا عليه متى

فيد الغاية
ُ
ا هذه )حّتى( ت

ً
 ، إذ

ضمرة ُوجوًبا 
ُ
 هذه حّتى تنِصب بأن امل

ضمر : يْرجَع حّتى يْرجَع؛ 
ُ
 ة ُوجوًبا بعد حّتى فعل مضارع منصوب بأن امل
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فيد حّتى هنا، ما معنى حّتى
ُ
 ؟أو ماذا ت

 تفيد الغاية. 

فيد الّتعليل ـ أّن 
ُ
ة لُحصول ما بْعدها وأما ضابط حّتى التي ت

ّ
 .ما قبلها عل

ة(؛ ذاِكْر حّتى تنجَح )نحو قولك لبعض إخوانك 
ّ
ذاكر؛ عل

ُ
ا هذه حّتى تنصب ؛ حتى تنجَح  ؟ملاذا ت

ً
إذ

ضمرة ُوجوًبا الفعل املضارع ولكن 
ُ
 ليس بنفسها بل بأن امل

ا تنجح
ً
ضمرة ُوجوًبا وعالمة نصبه الفتحة : إذ

ُ
 فعل مضارع منصوب بأن امل

 

ة ، فاء الّسبِبَية: والّرابع، الحرف الثالث  وواو املِعِيّ

ف إذا كنتم تذكرون قال
ّ
ؤل

ُ
ى الجواب يدّل عل الجواب!(؛ والجواُب بالفاء والواو: )لكن قال في املتن امل

 أخرى قبل الجواب
ً
 : الجملة تنقسم إلى ِقسمْين؛ وكأّن أّن هناك جملة

 ؛ القسم الثاني يكون جوابا للقسم األول 

ضمرة ُوجوًبا إذا كانت جواًبا
ُ
هذا شرط أن ؛ هذا شرط؛ وهنا فاء الّسببَية وواو املعَية تنصب بأن امل

 ولكن جواب نفٍي أو جواب طلب.؛ تكون جواًبا

؛ أليس هذا نفي؛ ال ُيقض ى } َّل ُيْقضى علْيهم فيُموتوا {: ا يعني هذا الكالم قال تعالىتعالوا نفهم ماذ

 جاء الجواب فيموتوا 

ة ْوِتهم وهو القضاء عليهم، سبٌب للقضاء علْيهم؛ الفاء هذه سببيَّ
َ
 ، أو سبٌب مل

فٍي ـ قبل قليل كان نفي ـ  ؟جواب ماذا؛ وجاءت جواًبا
َ
  (يُموتوا)ء الجواب فجا ال ُيقض ى عليهم()جواب ن

 لنفٍي قبله هذه الفاء تنصب الفعل 
ً
ا هذه فاء السببَية جاءت جوابا

ً
وارتبط الجواب بفاء السببَية إذ

ضمرة ُوجوًبا 
ُ
 املضارع بعدها بأن امل

  ؟تذكرون ؟فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه ماذا: يُموتوا

 هذا فعل من األفعال الخمسة 

ه من األفعال الخمسة فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه
ّ
 ، حذف الّنون ألن

 ـ دائًما وأبًدا ـ واو الجماعة ضمير ُمتصل مبنّي على الّسكون في محل رفع فاعل : والواو

 جاءت بعد فاء السببَية ؛ أن املضمرة ُوجوًبا ؟ما الذي عِمل في هذا الفعل الّنصب

 لنفيٍ  ؟لذي جعل فاء السببَية تنِصبا ما
ً
 تمام؛ جاءت جوابا

 

لب
َ
 ِللط

ً
لب إّما إن يكون طلُب أمر أو دعاٍء ؛ أو تأتي جوابا

ّ
أو عرٍض أو ، أو استفهاٍم ، و نهيٍ أ، والط
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 أو َرجاء ، أو تمّنٍ ، تحضيٍض 

بات 
َ
 طل

ُ
، أو )ثمانية طلب أمر، أو طلب دعاء، أو نهي، أو استفهام، أو عرض، أو تحضيٍض، أوتمّنٍ

 .(رجاء

ة   عية أو واو امل، إذا جاءت فاء السببيَّ

، نهي استفهام، دعاء، أمر، يعني جاءت جواب أحد تسعة نفي، أو جواب طلٍب ، إذا جاءت جواب نفيٍ 

 رجاء ، تمن، تحضيض، عرض

ف
ّ
ها ُجمعت في بيت شعر واحد قال املّول

ّ
 : كل

ِهُم ُمْر واْدُع و       انَه وَسْل وأْعِرْض لَحّضِ
َ

فٌي قد كُمال
ّ
 تَمّن وارُْج كذاك الن

 

؛ كذاك النفُي قد كُمال، ثمانية، سبعة، ستة، خمسة، أربعة، ثالثة، اثنان، واحد ؟ةأليست هذه تسع

 التسعة
َ

 كمال

ها واحدة منها يأتي بعدها فاء الّسببَية أو واو املعّية فإّن الفعل املضارع بعدها ُينصب بأن 
ّ
هذه كل

ضمرة ُوجوًبا
ُ
 علْيهم فيموُتوا{ }َّل ُيقضى : ذكْرنا مثال فاء السببَية للنفي قال تعالى؛ امل

 

 : نأتي إلى األمثلة األخرى 

 ؟ما الفرق بين األمر والّدعاء: األمر

 األمر: يأتي من عظيم إلى من هو دونه؛ طلٌب يصدر من العظيم إلى من هو دونه 

والّدعاء: طلٌب يصدر من الّدون إلى من هو أعظم منه وأعلى منه وبْينهما االلتماس؛ طلب من مساٍو 

 ـ  أن يعطيك

كم أخذتموها
ّ
وأيًضا هي من املباحث ، وباملناسبة هذه من مباحث أصول الفقه ستأخذونها أو لعل

غة وبين أصول الفقه
ّ
غوية وهناك اشتراك كبير بين الل

ّ
 وهذا ستأخذونه إن شاء هللا تعالى ؛ الل

لب واإلن
ّ
ه وهذه األمثلة التسعة التي سنذكرها تحت البيت الشعري الذي ذكْرناه في قسم الط

ّ
شاء كل

 ستأخذونه في أصول الفقه ـ 

 

 أو ذاكْر وتنجَح(، ذاكر فتنجَح )مثال : األمر

ا هذه الفاء السبِبَية ؛ املذاكرة ؟ما الّسبب لنجاحك
ً
 إذ

 ؛ بأن املضمرة ُوجوًبا ؟فعل مضارع منصوب بماذا: تنجَح 



 

 [114] 

 

 بعد فاء السبِبَية  ؟بعد ماذا

 ذاِكر : جاءت جواًبا بعد أمر ؟ملاذا

جاءت بعد واو  ؟ملاذا؛ بأن املضمرة ُوجوبا ؟بماذا؛ فعل مضارع منصوب: تنجح؛ ذاكر وتنجح أو تقول 

ة  واو املعّية أي يأتي النجاح مع مذاكرتك هذا معنى املعّية ؛ قبلها أمٌر ؛ املعيَّ

 ، ُيصاحب املذاكرة الّنجاح

فعل مضارع منصوب : ة أعملاللهم اهدني فأعمل َالخير( الفاء هذه فاء السببيَّ )مثال آخر على الّدعاء 

 ملاذا جوابا لّدعاء؛ بأن املضمرة ُوجوًبا بعد فاء السببّية ملاذا ألّن فاء السببية جاءت جواًبا
ً
أو ، جوابا

ة ؛ اللهم اهدني وأعمل الخير :طلب لدعاء أو تقول   واو املعيَّ

 

هي
ّ
ك: )الن

ُ
 (؛ ال تلعْب فيضيَع أَمل

ضمر : يضيَع 
ُ
ة جاءت بعد جواب طلب نهي حتى ال فعل مضارع منصوب بأن امل  بعد فاء السببيَّ

ً
ة وجوبا

ك)والواو تأتي جواب لطلٍب أو نفي ، ننس ى أن الفاء
ُ
عب فيضيَع أمل

ْ
ك، ال تل

ُ
عب ويضيع أمل

ْ
  (أو ال تل

 

ك(  هل)طلب استفهام : االستفهام
َ
َت دُروَسك فأسمَعها ل

ْ
 نستفيد فائدتين من هذا املثالحِفظ

 لذلك جاء الفعل املضارع هنا منصوًبا هذه الفاء السببَية
ً
فاء السببية ؛ يأتي بعدها أن املضمرة وجوبا

 ملاذا
ً
 طلب استفهام ؛ لالستفهام ؟جاءت جوابا

 

 ؟بماذا منصوب؛ فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة: أسَمَعها

 بعد فاء السببَية
ً
ة، بأن املضمرة ُوجوبا  ؟(وأسَمَعها لك هل حِفظت دُروسك؛ )أو بعد واو املعيَّ

  ة أخذناها في درسنا أسمعها منصوبة الفائدة األولى هي التي  بأن املضمرة ُوجوًبا بعد فاء السببيَّ

  ما تسمع شخصا يريد أن يْستِمع إلى حفظ شخص آخر كشيٍخ يستمع إلى 
ً
الفائدة الثانية: كثيرا

ع لك؛ صح؟ تسمعون هذه الكلمة  َسّمِ
ُ
 حفظ الطالب فيقول تعالى أل

لكن الشيخ إذا أراد أن يستمع لحفظ طالب عليه أن يقول ؛ ه خطأ الذي ُيسّمع هو الذي يقول هذ

ْسَمع لك
َ
 وليس ألسّمع لك ، تعالى أِل

ع ع هو القائل هو الذي ُيسّمِ َسّمِ
ُ
 ؛ هذه الفائدة الثانية؛ امل

 
ً
 هذا من باب الفائدة طبعا
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 لعرٍض  ؛مثال آخر على العرض
ً
 لطلب أو و ، أو طلُب عرٍض  ،فاء السببَية تأتي حوابا

ً
او املعية تأتي جوابا

  (أو أال تزورنا ونكرَمك، أال تُزورنا فُنكِرَمك: )كقوله في املثال عرٍض 

كِرمك
ُ
فعل مضارع منصوب بالفتحة والّناصب أن املضمرة بعد فاء السببية أو واو املعية جاءت بعد : ن

 طلب عرٍض 

 

ك؛ ُمجّرد عرضالعرض من باب ؛ هذا فيه ازعاج: التحضيض
ّ
  لكن إذا أردت أن أُحث

ً
على املجيء مثال

كِرَمك : )ولكن في الّتحضيض أقول  أال تزورنا()ففي العرض أقول ؛ للزيارة أشّدد بالعبارة
ُ
ُزوُرنا فأ

َ
 ت

ّ
َهال

ِرمك( 
ْ
ك

ُ
 وأ

َرك أبوك)
ُ
 أدْيت واجِبك فيشك

ّ
 (هال

َرك
ُ
ضمرة جاءت بعد فاء السبب: يشك

ُ
ية التي جاءت جواًبا لطلب فعل مضارع منصوب بأن امل

 ، أو طلب حضتحضيض

 ضمير مّتصل مبنّي على الفتحة في محل نصب مفعول به ُمقّدم : الكاف: والكاف هذه في يشكَرك

ا : أين الفاعل  جاء مؤخرًّ

ألنه من األسماء الخمسة وستعلمون أن  ؟ألنه ماذا ؟ملاذا؛ فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو: أبوك

 بوك مضاف إليه الكاف هنا بعد أ

 ضمير مّتصل في محل جر جّر مضاف إليه : والكاف، مضاف: أبو

 

 طلب تمن: مثال آخر على الّتمني

ي
ّ
من

ّ
 أو ما فيه ُعسٌر كقول الشاعر ، هو الذي يفيد املستحيل: طلب الت

 
ً
ِبَره بما فعل املشيب                أال ليت الشباب يعود يوما

ْ
 فأخ

 

ة ؟؛ ب مع أنني شبُت إذا عادما الّسبب إلخبار الشبا  هذه الفاء السببيَّ

 مستحيل ؟هل سيعود الشباب؛ بأن املضمرة وجوًبا جاءت فاء السببية بعد جواب تمٍنّ أال ليت

 ولكن فيه بعض الّناس يتشّبب فيعسر عليه ذلك 

 
ً
 يروى عن أحدهم أنه رأى زوجته كل يوم تأخذ ؛ على كّل حال كما في بيت شعر ُيعجبني قديما

ً
أمواال

ار وتشتري الّزينة
ّ
باعت كل متاع ؛ وهي قد شابت وكُبرت واحَدْوَدب ظهُرها؛ من بْيتها وتذهب إلى العط

 أن ُينشد الشعر! فقال؛ البيت
ّ

ه مغلوٌب على أمره عند زوجته ليس له إال
ّ
 : فأخذ ُينشد صاحُبنا ولعل
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َرّجي     عجوٌز 
ُ
    تعود    أن   ت

ً
ة ْوَدب الظهروقد نُحل ا         فتيَّ

َ
 لجنبان واحد

ار  لى إ  تدسُّ 
ّ
هر           بيتها   سلعة   العط ار ما أفَسد الدَّ

ّ
 وهل ُيصِلح العط

 !سبحان هللا

 ترجو أن يحصل ؛ طلب األمر القريب الُحصول : أّما طلب الّرجاء ومعنى الرجاء؛ طيب

فيني فأزوَرك: )كما في املثال
ْ

 (؛ لعّل هللا َيش

لب رجاءفعل مضا: أزوَرك
َ
 ِلط

ً
لعّل هللا : )رع منصوب بأن املضمرة بعد فاٍء سبِبّية التي جاءت جوابا

 (ولعّل هللا يشِفيني وأُزوَرك، يشفيني فأَزوَرك

ة سعة إذا جاءت قبل فاء السببيَّ
ّ
ها الت

ّ
 لها ، هذه كل

ً
ة وواو املعّية جوابا أو واو املعّية وجاءت فاء السببيَّ

 فإّن الفعل املضارع بعد الف
ً
 بأن املضمرة ُوجوبا

ً
 اء والواو يكون منصوبا

 

 
ّ

 هو )أو( هذا إذا كان بمعنى )إال
ً
ضمرة ُوجوبا

ُ
 (أو إلى، آخر حرف ينصب بأن امل

 إذا أتى حرف على أحد املعنيين.
ً
 فإّن أو تنصب الفعل املضارع بأن املضمرة وجوبا

 )باملناسبة حرف  
ّ

 أذا أتى هنا ُيفيد معنى إال
ّ
 أو معنى إلى  أو( حرف عطف إال

 

 
ّ

 إال
ُ
 واحدة كأن تقول : ضابط

ً
ُتلّن الكافر أو ُيسِلَم : )أن يكون ما بعدها َينقض ي ُدفعة

ْ
؛ احذف أو (ألق

 أن يسلَم : )تستطيع أن تقول 
ّ

 ال مجال ؛ دفعة واحدة؛ يا هذه يا هذه (ألقتلن الكافر إال

 بعد : ُيسِلَم 
ً
ضمرة ُوجوبا

ٌ
 )فعل مضارع منصوب بأن امل

ُ
( وعالمة نصب الفعل املضارع أو( التي ت

ّ
فيد )إال

 ؛ الفتحة

 : ضابط )أو( التي تفيد معنى )إلى( 
ً
 فشيئا

ً
كقول ؛ وليس ُدفعة واحدة؛ أن ينقض ي ما بعدها شيئا

 : الشاعر

نى
ُ
دِرَك امل

ُ
عب أو أ ْستسِهلّن الصَّ

َ
 ِلصاِبر         أل

ّ
ادِت اآلماُل إال

َ
 فما انق

 ؛ إلى أو()هنا معنى 

نىأي ألستْسهل 
ُ
درك امل

ُ
 الّصعب وأخوُض : ّن الّصعب إلى أن أ

ً
 في ِغماره  سأبقى ُمستسِهال

نى
ُ
نى الذي أتمناه : حتى أْدِرك امل

ُ
ه هذا امل

َ
ْدرك

ُ
 إلى أْن أ

 
ً
  ؟ما الذي نصبه؛ فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة: أْدرَك  إذا

ً
ضمرة وجوبا

ُ
 أن امل

 .تفيد معنى )إلى(؟ أو( التي تفيد ماذا)بعد  ؟جاءت بعد ماذا
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 .األمَر واضح إن شاء هللا تعالى لعّل ؛ هذه نواصب الفعل املضارع العشرة

 لوجهه 
ً
لنا وأن يجعل هذا العمل خالصا

ُ
نسأل هللا العظيم رّب العرش العظيم أن ينفعكم بما ق

 ، الكريم

قكم ل، نسأل هللا تعالى أن ينفع بكم في الّدنيا ِ
ّ
، طاعته وِلطلب العلموأن ينفعكم في اآلخرة وأن يوف

ا قبول العمل ؛ وللدعوة في سبيله وأن يرزقكم اإلخالص واملتابعة
َ
 شرط

 

 أنت نستغفرك ونتوب إليك
ّ

 سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن ال إله إال

 

 والّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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 من مجالس شرح متن اآلجرومية الثاني عشرالمجلس 

 ه1440-6- 11ربعاء التاريخ: األ  (12الدرس رقم )

 ، والّصالة والّسالم على رسولنا محّمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد هلل رّب العاملين

 . أّما بعد

فهذا إخوتي بارك هللا فيكم الّدرس الثاني عشر من دروس املقّدمة اآلجرومية ألبي عبد هللا الّصنهاجي 

 . ابن آجّروم رحمه هللا تعالى

 

 وازم الفعل املضارع واليوم كالمنا عن ج

ا، والم األمر والّدعاء، وال في : قال املؤلف رحمه هللا
ّ
ا، وألْم، وأمل

ّ
)والجوازم ثمانية عشر وهي لم، ومل

ما، وإذا 
َ
ما، وكْيف

ُ
ى، وحْيث

َّ
، وأن

َ
ان ، ومتى، وأْيَن، وأيَّ َما وأيُّ

ْ
، وَما، ومن، ومْهَما، وإذ

ْ
النهي والّدعاء، وإن

عر خاصة( 
ّ

 في الش

 

 ، الجوازم التي تدخل على الفعل املضارع هذه

 :أن الفعل املضارع إّما وتذكرون أننا ذكرنا في الّدروس املاضية

  معتل اآلخرأن يكون ، 

 أو يكون صحيح اآلخر ، 

 من األفعال الخمسة 
ً
 . أو يكون فعال

ه ُيجزم بالّسكون 
ّ
)لْم( ؛ يح اآلخرصح(؛ لم يأكْل ، لم يسُجْد ؛ )إذا كان الفعل املضارع صحيح اآلخر فإن

 هذه جازمة كما سنتحّدث اليوم

ه صحيح اآلخر؟ بالّسكون ؛ ملاذا فعل مضارع مجزوم بالّسكون : َيسجْد 
ّ
 ألن

 

ما يكون الفعل املضارع معتل اآلخر ة كما ؛ ولربَّ
ّ
والفعل املضارع املعتل اآلخر ُيجزم بحذف حرف العل

ه " اذه
َ
ى هللا عليه وسلم للُمس يء صالت

ّ
صّل"قال النبي صل

ُ
ك لم ت

ّ
 ْب فصّل فإن

ة وهو الياء : تصّلِ ، جزم: لم
ّ
 فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العل

 

  (وتفعلين ، ويفعالن، وتفعالنويفعلون ، يفعلون : )وقد يكون الفعل املضارع من األفعال الخمسة
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 لْم تفعلوا : تقول 

 الخمسة ُيجزم بحذف الّنون ألّن الفعل املضارع من األفعال ؛ فعل مضارع مجزوم بحذف الّنون : تفعلوا

 

 )وجواِزُمه ثمانَية عشر(: قال املؤلف

 : وذكر هذه الجوازم وهي تنقسم إلى قسمين 

 
ً
 القسم األول: أداة جزم تجزم الفعل واحدا

  والقسم الثاني: أداة جزم تجزم فعلْين

 فهي ستة أحرف ذكرها املؤل: أّما القسم األول 
ً
 واحدا

ً
لم، )ف والشارح هنا هو األداة التي تجزم فعال

ا، والم األمر والّدعاء، وال في النهي والّدعاء( 
ّ
ا، وألْم، وأمل

َّ
 ومل

ا يأكْل ، )لم يأكْل 
ّ
ا يأكْل ، وألْم يأكْل ، ومل

ّ
ا، لم: هذه (وأمل

ّ
ا ، وألْم ، ومل

ّ
 وأمل

ها أحرف نفيٍ 
ّ
 وقلب ، وجزم، وهي قريبة من بعضها فهي كل

ا
ّ
 وقلب ، وجزم، حْرفا نفي(: )لْم ومل

ا( ستأخذونها باختصار إن شاء هللا تعالى في قطر الّندى)ـ هناك بعض الفوارق في 
ّ
تّممة ، مل

ُ
ولرّبما في امل

 كذلك إن يّسر هللا ذلك ـ

  

 }لّما يذوقوا عذاب{ : وقال تعالى، }قْل لْم تؤمنوا{: وقال تعالى، }لْم يكْن الذين كفروا{: قال تعالى

ها نفي
ّ
 . من فعل إلى عدم الفعل؛ وتقِلبه من إيجابي إلى ِسلبي، وتجِزمه، لتنفي الفع؛ وجزم وقلب، كل

ا
ّ
ا، أي ألم؛ أما بزيادة الهمزة في لم ومل

ّ
سّمى همزة التقرير كما قال هللا تعالى ؛ وأمل

ُ
}ألْم هذه الهمزة ت

حسْن إليك( )وفي املثال هنا ذكر الشارح ، نشرْح لك صدرك{
ُ
ا أ

ّ
 أمل

 . رعة مجزومة بالٍسكون كلها أفعال مضا: أحسن، نشرح

 ؟فرق بين الم األمر والم الّدعاءما ال: (الم األمر والدعاءأّما )

 الم األمر: األمر يأتي من األعلى إلى من هو أدنى، 

 والّدعاء يأتي من األدنى إلى من هو أعلى 

  "من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فْلُيكرْم ضيفه" : مثال الُم األمر

 الالم هذه ؛ الم األمر الذي قبله؟ ما السبب؛ رع مجزوم بالّسكون فعل مضا: ُيكرمْ 

 

ليصِمْت( هذه أفعال مضارعة ، يقْل ؛ )"من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فْليقْل خيراً. أو لَِيصِمتْ "



 

 [121] 

 

 (لَيصِمْت ، ِليُقْل )هذه الالم الم األمر ؛ مجزومة بالّسكون 

 

 ؛ مالُِك لِيقِض علْينا رّبك{ }ياكقول الكفار يوم القيامة ؛ ألعلىفإّنها تأتي من األدنى إلى ا إذا كان دعاءً 

أن ؛ يدعون هللا أن يقض َي عليهم؛ الم الّدعاء الذي قبله؟ فعل مضارع مجزوم بسبب ماذا: يقِض 

 يقض َي عليهم

ة: ِض يق
ّ
 . أصلها يقض ي؛ فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العل

 

 ؛ وهناك ال الّدعاء ،فهذه ال النهي؛ أّما )ال(؛ نعم

 ال تحزْن إن هللا معنا ، }َّل تخْف إن هللا معنا{، }َّل تغلُوا في دينكم{، }َّل تقولوا راعنا{: ال النهي 

ها ال النهي
ّ
 ؛ هذه كل

ْ
 واحًدا )تخف

ً
ها مجزومة، وتغلوا، وتحزْن ، تجزم فعال

ّ
 ؛ وتقولوا( كل

 ، لنون ألّنها من األفعال الخمسةأفعال مضارعة مجزومة بحذف ا؛ مجزومة(: )تغلوا وتقولوا 

 . هذه أفعال مضارعة مجزومة بالّسكون : وتخف(، )تحزن 

 

 
ً
 واحدا

ً
ها تجزم فعال

ّ
 ؛ أو هذه خمسة، وهذه سّتة أدوات كل

 

 : أّما ال الّدعاء 
ً
}رّبنا َّل تؤاِخْذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا وَّل تحمْل علينا : كقول املؤمنين دعاءا

 {على الذين من قبلها، رّبنا وَّل ُتحّمْلنا إْصراً كما حمْلَته
نا

ْ
نا، الحظ )تؤاخذ

ْ
ل حّمِ

ُ
ها مجزومة بالّسكون  (وتحمْل وت

ّ
 كل

 . التي قبلها ال الدعاء()السبب الذي جزمها وهذه أفعال مضارعة 

 
ً
 واحدا

ً
ها تجزم فعال

ّ
 هذه ستة أدوات كل

 

ى فعل الشرط، والفعل الثاني ُيسّمى الفعل األول يسّم ؛ فأدوات تجِزم فعلْين: أما القسم الثاني

رط و 
ّ

 زاؤه. ججواب الش

 

 هذه األدوات التي سنتحّدث عنها تحتاج إلى فعلْين قد يكونان هذان الفعالن ظاهرْين
ً
وقد تأتي ، إذا

 ؛ أو تكون جملة كاملة في محل جزم الجواب؛ أفعال

ث عن الفعل الثاني ويسّمى جواب ثّم تبح، يعني األدوات التي تجِزم الفعل األول ويسّمى فعل الشرط
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 الشرط وِكالهما مجزوم 

 . وجواب الشرط مجزوم بأداة الشرط التي تجزم الفعلين، ففعل الشرط مجزوم

 
ً
 قد يأتي ماضيا

ً
 مجزوما

ً
 مضارعا

ً
قد يأتي جملة لكن يكون في محل ، لُرّبما ال تجد جواب الشرط فعال

 جزم جواب الشرط 

 : وهذا القسم الثاني

  منه ما 
ٌ

 ، هو حرف

  ومنه ما هو اسم؛ 

فقوا على أّنها حرف
ّ
فق علماء النحو على أّنها ؛ وهي إْن ؛ و هناك أداة من هذه األدوات ات

ّ
إن هذه ات

 ، حرف

ان( : وهناك أدوات اتفقوا على اّنها أسماء وهي ْيفما، وأيَّ
َ
ا، وَحْيثما، وك

ّ
، ومتى، وأين، وأن )َمْن، وَما، وأيُّ

ها أ؛ هذه تسعة
ّ
فاقهذه كل

ّ
 سماء بات

 

 فيها هل هَي أحُرف أم هَي أسماء وهناك أدوات اختلفوا 

ية أّن )مهما( ِ
ّ
ن  ، اسم على الصحيح يقول صاحب شرح الّتحفة السَّ

 حرف على الصحيح  وأّن )إذ ما(

 . على كل حال سهلة إن شاء هللا تعالى هذا

 

نهي الّدرس ألّن األمر ال يحتاج إ
ُ
 لى مزيد كالم نذكر أمثلة على كّل أداة ون

 في الجوازم؛ ال شك أن هذا الّدرس للُمبتدئين
ً
هناك أشياء قد يتطّرق اإلنسان لها ولكن ؛ هناك طبعا

ترك في ُدروس ُمتقّدمة أكثر حّتى تْنضبط األمور 
ُ
 ؛ ت

 : وأن تعرف أن الجوازم تنقسم إلى قسَمين، املهم في هذا الّدرس أن تعرف جوازم الفعل املضارع

 قسم يجزم فع
ً
 واحدا

ً
 وقسم يجزم فعلين ، ال

 
ً
 مثاال

ً
 نذكر مثاال

ذاِكْر تنجْح(: )إن()مثال على 
ُ
 إْن ت

 أداة شرط: إن

ذاكر
ُ
 فعل شرط مجزوم والفاعل أنت ضمير مستتر : ت

 فعل مجزوم وهو جواب الشرط ؛ جواب الشرط: تنجْح 
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ذاكر
ُ
 تنجْح : وجواب الشرط، الحظ )إن( تحتاج إلى فعلين فعل الشرط ت

 

 )مْن ُيكرْم جارُه ُيحمْد(: من( )ل على مثا

رط: ُيحمْد ، فعل الشرط: ُيكرمْ 
ّ

 ، جواب الش

 : من يذاكْر ينجْح 

 ، جواب الشرط: ينجْح ، فعل الشرط: ُيذاكْر 

 }فمن يعمْل مثقال ذرٍة خيراً يرْه{
 جواب الشرط : يرهْ ، فعل الشرط: يعمْل  

رط َمجزوم بحذف ة والحظ أنَّ )َيرْه( هنا جواب الشَّ
ّ
ما السبب أن هذه ؛ األلف أصلها يراهُ ؛ حرف العل

 )من( ؟ الجملة فيها فعل شرط مجزوم وجواب شرط مجزوم

 

ْجَز به(: )مثال على )ما
ُ
صنْع ت

َ
ستِفْد ِمنه، ما ت

َ
 ت

ْ
جَز ، تصنْع  (ما تقرأ

ُ
 ت

جز، فعل الشرط: تصنع
ُ
ة؟ مجزوم بماذا جواب الشرط: ت

ّ
 بحذف حرف العل

 تستفْد منه)
ْ
 تْستفْد ، تقرأ ْ (ما تقرا

 

فعل الشرط )تجْد( أّي مكان ؛ أي هذه تجزم فعلْين؛ )أّي مكان تجْد رزقَك فيه تْسكْنه(: مثال على )أي(

 فعل نضارع مجزوم بالّسكون : تجْد 

رط مجزوم؛ وجواب الشرط تسكْنه
ّ

 جواب الش

 

 قال تعالى
ً
 ؛ تدعوا فلَه األسماء الحسنى{ ما }أّيا: وأيضا

 تدعوا( )ِط تجزم فعلين فعل الشرط ر شهذه أداة  :أْي 

 جاء مِلعنى في القرآن ليس زائد؛ حرف زائد؛ ( هذه زائدةما)
ً
 عندما ُيقال ـ هذا من باب الفائدة ـ ؛ طبعا

ال بل ؛ معاذ هللا؛ إذا قال بعض العلماء في آية هذا الحرف زائد ال يعني أنه زائد زيادة أنه ال فائدة منه

ه زائد هو جاء لغاية ُمهّمة وب
ّ
 الغة عظيمة ولكن من الناحية الّنحوَية هناك من يقول أن

 ؛ أي هذه تجزم فعلين: ما تدعوا أّيا

 فعل الشرط مجزوم وعالمة جزمه حذف النون ألٍنه من األفعال الخمسة : تدعوا

ها؛ الحظوا ال يوجد فعل له األسماء الحسنى()وجواب الشرط 
ّ
له األسماء ) لكن هذه الجملة كل
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ها في محل جزِم جواب الشرط؛ ى(الحسن
ّ
رّبما؛ هذا الذي قلته قبل قليل؛ هذه الجملة كل

َ
يكون الفعل  ل

 ، ظاهرا جواب الشرط
ً
 ، ولرّبما ال يكون ظاهرا

  
ً
 حقيقيا

ً
رط، وكذلك فعل الشرط لُرّبما يكون فعال

ّ
 في محل جزم فعل الش

ً
مثل هنا ؛ ولرّبما يكون جملة

 
ً
 . سنتحّدث عن الُجمل االسمَية فيما بعد إن شاء هللا؛ ملة اسميةوهذه الج؛ جاء جواب الشرط جملة

 

ه( هذه تأتي رابطة في هذه الحالة تربط فعل الشرط بجواب الشرط 
َ
ـ ل

َ
 )الفاء هذه )ف

 تدعوا
ً
 ، فعل الشرط: إذا

رط : وله األسماء الحسنى
ّ

 هذه الجملة في محل جزم جواب الش

 تسْمى الفاء الّرابطة ؛ والفاء رابطة

 

 ()متى تلتفت إلى واجبك تنْل رض ى رّبك: متى( التي تجزم فعلْين)مثال على

 تجزم فعلْين: متى

 
ْ

 فعل الشرط مجزوم: تلتفت

رط مجزوم : تنْل 
ّ

 جواب الش

 

ى()مثال على 
ّ
ى ينِزْل ذو علٍم ُيكَرمْ  أن

ّ
  ()أن

ى
ّ
 يجزم فعلْين: أن

 فعل الشرط مجزوم بالّسكون : ينزْل 

 م بالّسكون جواب الشرط مجزو : ُيكرمْ 

 

كرْمك) أّيان()مثال على 
ُ
ِني أ

َ
 : وقول الشاعر(، أّيان تلق

 تعدْل به الّريح تنزِل( )فأيان ما

 الكسر في تنزِل هذه من باب القافية الشعرية (وتنزل ، )تعدْل 
ً
 تعدْل(، األصل )تنزْل ؛ طبعا

رط: ْل نز وت، فعل الشرط: تعدْل 
ّ

 جواب الش

كرْمكأيّ ؛ )بسبب أّيان التي تجزم فعلْين
ُ
 (ان تلقِني أ

ة أصلها تلقى : تلَق 
ّ
 فعل مضارع مجزوم وعالمة حزمه حذف حرف العل

كرْمك
ُ
رط مجزوم بالّسكون : أ

ّ
 جواب الش
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 }قوله تعالى ؛ مثال على )أيُن(
ً
  {أينما تكونوا يأِت بكم هللا جميعا

 ما هذه زائدة؛ يجزم فعلين: أين

ه م: تكونوا
ّ
 ن األفعال الخمسة فعل الشرط مجزوم بحذف النون ألن

 يأِت ؟ وأين الجواب

ة : يأِت 
ّ
 فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العل

لّة أين ما ُثقفُوا{ : قال تعالى  }ُضربْت عليهُم الذِّ

قُفوا
ُ
 من الفوائد؛ ُضربت عليهم؟ فعل الشرط وأين جواُبه: ث

ً
الحظ جواب ؛ وهي متقّدمة هذه أيضا

لة( أْين َم )أي معنى الكالم ؛ الشرط هنا تقّدم
ّ
ِقُفوا ُضربْت عليهم الذ

ُ
 ا ث

ِقفوا
ُ
ه من األفعال الخمسة: ث

ّ
رط مجزوم بحذف الّنون ألن

ّ
 . فعل الش

رط
ّ

ة؟ أين جواب الش
ّ
ل
ّ
رط أين ، متقدمة على فعل الشرط ()ُضِرَبت عليهم الذ

ّ
 ومتقّدمة على أداة الش

 بل أتت جملة فعلَية ماضية
ً
 مضارعا

ً
 لم تأت فعال

ً
ة( وهذا موجود ُضربت عليْ ؛ )وأيضا

ّ
ل
ّ
 هم الذ

 

 ؛ أينما يجزم فعلْين }أْينَما تكونوا ُيْدرْكٌكم الموت{: قال تعالى(: مثال على )أينما

 فعل شرط مجزوم بحذف الّنون : تكونوا

م املوت
ُ
ك

ْ
 ؛ يدرْك فعل مضارع مجزوم وهو جواب الشرط مجزوم بالّسكون : ُيْدرك

 ما الفرق بين )أينما
ً
 )ي أدوات الشرط في األمثلة ف ـ (طبعا

ً
 تأتي مع )ما(؛ أين( لوحدها ال تأتي دائما

ً
 ـ عادة

أين( ثّم تأتي )وما الفرق بين  (عندما تكون مسبوكة مع بعضها )أينما (ما الفرق بين )أْينما؛ طيب

 ؟ منفصلة (ما)بعدها

ونوا، أينما ثقفوا؛ )في القرآن الكريم يأتي هذا وهذا واملعنى ظاهره واحد
ُ
  (أْينما تك

قفوا
ُ
 جاءت )أين( منفِصلة عن )ما(  ()أين ما ث

 (أينما تكونوا( أين جاءت متصلة مع ما)

 . قرأت لبعض الناس يقول هناك فوائد بالغَية وهللا تعالى أعلم

ما( قول الشاعر
ُ
 : مثال على )حْيث

 في غاِبر األزمان( 
ً
ْر هللا لك نجاحا ما تستقم يقّدِ

ُ
 حْيث

 يجزم فعلين: حْيثما

 ، تستقْم : فعل الشرط
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 ُيقّدْر : وجواب الشرط

ها أو كالُهما مجزوم بالّسكون 
ّ
 وكل

  

 يكِن الُوالة(: كْيفما)مثال على 
ُ
 ()كيفما تكِن األّمة

 ، فعل الشرط مجزوم بالّسكون : تكْن 

 جواب الشرط مجزوم بالسكون أصلها يكون : ويكن

 . التقى الّساكنان فُحذفت الواو للتخفيف؟ أْين الواو؛ طيب 

 

 هناك من يقول أّنها ليست جازمة وهناك من يقول  مثال على )إذا(و 
ً
التي تأتي في الشعر خاّصة ـ طبعا

عر
ّ

 األمر في ذلك خالف؛ بل تجزم في غير الشعر وهناك من يقول ، جازمة فقط في الش

  

ِن ما أغناك رّبك بالغنى
ْ
 فتجّمل                        استغ

ٌ
ِصْبك خصاصة

ُ
 وإذا ت

 

 ه التي تأتي في الشعر خاّصة هذ: إذا

صْبك
ُ
 تصْب ؛ هذه فعل الشرط مجزوم: ت

رط مجزوم ولكن: فتجّمْل 
ّ

سَر ملناسبة القافية الشعرية  جواب الش
ُ
 ك

ارح أنها حرف)أّما 
ّ

 َما( وهو اختلفوا هل هو حرف أم اسم ورّجح الش
ْ
 : مثال ذلك؛ إذ

 

 َما تأِت ما أنت آمٌر به 
ْ
ك إذ

ّ
لِف من إّياه تأمر آتيا                                وإن

ُ
 ت

 

 أداة شرط تجزم فعلْين: إذ ما

ة : تأِت 
ّ
رط مجزوم بحذف حرف العل

ّ
 فعل الش

ِف ؟ وأين جوابه
ْ
ل
ُ
ة ؛ ت

ّ
 جواب الشرط مجزوم بحذف حرف العل

 }َمهَما تأِتنا به: هذا اسم على الّصحيح واختلفوا فيه كذلك قال تعالى حكاية عن قوم فرعون (: مهما)

  من آية لِتْسحرنا بها فَما نحن لَك بمؤمنين{
 تجزم فعلْين : مْهما

ة وأين جواب الشرطتأِت )فعل الشرط : تأِتنا
ّ
 ؟ ( فعل الشرط مجزوم بحذف حرف العل
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َ
 ما نحن لك بمؤِمنين  (انظروا إلى الفاء الّرابطة )فـ

ـ)
َ
 هذه الّرابطة  (ف

رط جملة اسمَية 
ّ

رط جمل ما نحن لك بمؤمنين()وجواب الش
ّ

 ة اسمية في محل جزم جواب الش

 . هذه أمثلة على ماذكرنا لكم

 

عرب )من 
ُ
 مبتدأ  (ومهَما، وما، من باب الفائدة ت

 مبتدأ  وَمْهما(، وما، من)فوائد سّجلوها ؛ من باب الفائدة

 

رط (وأّيان، وتعرب )متى
ْ

خبره عن زمان ؛ اسم مبني في محل نصب ظرف زمان لفعل الش
ُ
ان( َمتى وأيّ )ت

 ، أي زماٍن ُمرساها أّيان مرساها()

 أي في أّي وقت تأتي أكرمك ؛ عن زمان: )متى تأت أكرْمك(

 

َما، أْيَن )أّما 
ُ
 فهي اسم مْبني في محل نصب ظرف مكان لفعل الشرط (وَحْيث

 تتحّدث عن مكان  (وحيثما، )أين

 ؛ تتحّدث عن الحال()كيفما

 اسم مبنّي في محل نصب حال 

 

 ؛ عرب على حسب موقعه من الجملةاسم يُ : وأّي 

 لرّبما يكون مبتدأ في بعض األحيان ورّبما يكون مفعوال به 

 

 ما تبّقى فهي حروف
ً
 والحروف ال محل لها من اإلعراب ؛ طبعا

 

 . أظن أّن األمر سهل إن شاء هللا

 

 : الذي نريد أن نعرفه أّنها تنقسم إلى قسمْين؛ هذه جوازم الفعل املضارع 

 أدوات تجز 
ً
 واحدا

ً
 ؛ وأدوات تجزم فعلْين، م فعال

 ومنها ما
ٌ

 هو اسٌم  واألدوات التي تجزم فعلْين منها ما هو حرف
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رط مجزوم،  والتي تجزم فعلْين ال بّد 
ّ

رط مجزوم أن يكون هناك فعل الش
ّ

 وجواب الش

 لُرّبما
ً
 حقيقيا

ً
أو جملة في يكون جملة في محّل جزم فعل الشرط،  وال يعني ذلك أن يكون الفعل فعال

رط 
ّ

 محل جزم جواب الش

 

 في الجملة
ً
روا الفاء الرابطة تظهر أحيانا

ّ
 . وتذك

 

 نتوقف عند هذا القدر

ى هللا عليه وسلم على نبّينا محّمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ّ
 وصل

 وبارك هللا فيكم
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 من مجالس شرح متن اآلجرومية الثالث عشرالمجلس 

 ه1440-6- 12 التاريخ: األربعاء (11)الدرس رقم 

 وعلى آله وصحبه أجمعين ، والصالة والّسالم على نبّينا محّمٍد ، الحمد هلل رّب العاملين

  ؛أّما بعد

 

فها أبي 
ّ
فهذا أّيها اإلخوة بارك هللا فيكم الّدرس الثالث عشر من دروس شرح املقّدمة اآلجّرومية مِلؤل

نهاجي املعروف بابن آجّروم رحمه هللا ت  . عالىعبد هللا الّصِ

 

 
ً
 جّدا

ً
  :وهو ؛واليوم ندخل إن شاء هللا تعالى في باٍب جديد أو مبحٍث جديد ومهٌم جدا

 

 .األسماءباب املْرفوعات من 

 

 وحرف ، وفعل، عرفنا أّن الكلمة تنقسم إلى اسم

 . ولألفعال سماءوأّن اإلعراب فقط لأل ، وعرفنا أّن الحرف مْبنيٌّ ال ُيعرب

عرب هي 
ُ
 أّما الفعل املاض ي واألمر فهي أفعال مْبنّية ، األفعال املضارعةواألفعال التي ت

 

النصب، والرفع، والخفض، : )وعالمات اإلعراب، لذلك عندما كّنا نتكلم عن اإلعراب ؛ُمعربة األسماءو 

 نتنقل بينهما  ؛كّنا ال نخرج عن االسم والفعل املضارع( والجزم

 ، اسم من األسماءجمع مؤنث سالم، مثّنى، مع تكسيرج، جمع مذكر سالم، اسم مفرد: االسم بأشكاله

 ال نخرج عن هذا  ؛الخمسة

والفعل املضارع املعتل ، لكن نتَنقل بين الفعل املضارع الّصحيح ؛والفعل ال نخرج عن الفعل املضارع 

 والفعل من األفعال الخمسة ، اآلخر

روا هذا
ّ
 . تذك

 

ف عن املْرفوعات 
ّ
م املؤل

ّ
  األسماءمن اليوم يريد أن يتكل

ر أن  األسماء؛
ُ
نصب وتخفض، ٌترفع األسماءنذك

ُ
  ؛وت
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  رفع أسماءفهناك
ُ
 ، مرفوعة ؛ت

  منصوبة أسماءوهناك ، 

  مخفوضة أسماءوهناك . 

 ما الذي يجعل االسم ينتقل  
ً
 ؟من الّرفع إلى الّنصب إلى الخفضطبعا

 في يوم من األّيام وهو العاِمل
ً
لنا شيئا

ُ
نا ق

ّ
تغيير أحوال )وهو من تعريف اإلعراب  ؛لعلكم تذكرون أن

)
ً
 أو تقديرا

ً
 ؟تذكرون هذا أواخر الكلمة باختالف العوامل الّداخلة عليها لفظا

 
ً
 كانت اسما

ً
عربة سواءا

ُ
 الكلمة امل

ً
 فإّنها تتنّقل من حالة الّرفع إلى حالة النصب إلى ، إذا

ً
أو كانت فعال

 . لهاالخفض إلى الجزم بَحسب العامل الذي ُيغّير من حا

 

رفوعات أي 
َ
م عن امل

ّ
 املرفوعة هنا  األسماءاليوم نتكل

ف
ّ
ؤل

ُ
م عن املرفوعات ؛وهذا ترتيب جميل من امل

ّ
رفع عددها سبعة  األسماءوها هي ، سيتكل

ُ
 التي ت

 ـ سنعرف ـ ال ثامن لها 

م عن املنصوبات من 
ّ
م عناألسماء، وبعد أن ينتهي من ذلك سيتكل

ّ
 وبعد أن ينتهي من ذلك سيتكل

 . وتنتهي املقّدمة اآلجّرومية ؛املخفوضات

 

منا في املّرات املاضية
ّ
 ، والفعل املاض ي وانتهْينا من ذلك. الفعل املضارع ؛عن الفعل تكل

 مخفوضة  أسماءو ، منصوبة أسماءو ، مرفوعة أسماءتنقسم إلى  األسماءاآلن بِقَي عندنا 

  ؟املرفوعة األسماءماهي 

 ؟املنصوبة األسماءماهي 

 ؟املخفوضة األسماءي ماه

 

 ؟املرفوعة األسماءما هي : درسنا اليوم

)باب مرفوعات األسماء: املرفوعات سبعة وهي " الفاعل، واملفعول الذي لم ُيسّم : قال رحمه هللا

فاعله، واملبتدأ، وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء: 

عت، والعطف،
ّ
وكيد، والبدل "(  الن

ّ
 والت

 الفاعل : هذه الّسبعة

 ، نائب الفاعل()واملفعول الذي لم ُيسّم فاعله 
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ً
 املبتدأ : ثالثا

 الخبر : رابغا

 
ً
 اسم كان وأخوات كان: خامسا

 
ً
 خبر إّن وأخوات إّن : سادسا

 (وبدل، وتوكيد، وعطف، )نعت: تنقسم إلى ؛الّتوابع وهي أربعة: سابعا

 أو املرفوع األّول وهو الفاعل  ؛فقط نتحّدث عن الش يء األول  نترك كل هذا ودعونا

 

 
ً
 الفاعل: اسم مرفوع بسبب عامل جعله مرفوعا

  ؟ما هو الفاعل

)باب الفاعل: الفاعل هو االسم املرفوع املذكور قبل : قال املؤلف رحمه هللا في باب الفاعل قال

ه( 
ُ
 فعل

  ؛الفاعل هو االسم
ً
 ليس فعال

ً
 اسم ؛إذا

 مرفوع(: االسم املرفوع)قال  
ً
 الفاعل دائما

ً
العامل وهو  االسم هذا تحّول إلى مرفوع بسبب ؛إذا

 العامل هو الفاعل  ؛الفاعل

 كثيرة لكن قد تكون منصوبة ومخفوضة أسماءهناك  ؛االسم املرفوع املذكور قبله فعله: ما هو الفاعل

 قال االسم املرفوع
ً
ِلُيخرج ، اد أن يقول لك املذكور قْبله فعلهاملرفوعة كثيرة لذلك أر  األسماءو  ؛إذا

 ، املرفوعة التي لم ُيذكر قبله فعله األسماء

 ؛وُيخرج غير ذلك

 املبتدأ 
ً
 املبتدأ اسم مرفوع ولكن ال يأتي فعله قبله ليس له فعل  ؛يخرج مثال

 

 والخبر اسم مرفوع ولكن ال يأتي قبله فعل 

 

 رفوعة ولكن ال يأتي الفعل قْبلهام أسماء ؛اوخبر إّن وأخواته، كذلك اسم كان وأخواتها

ه
ُ
 ، الفاعل ضابطه أن يكون قبله فعل

ً
 مضارعا

ً
 هذا الفعل قد يكون فعال

ً
 ، طبعا

ً
 ماضيا

ً
، وقد يكون فعال

 ؛وقد يكون فعل أمر

 بل اسم فعل
ً
 حقيقيا

ً
  ؛وقد يكون هذا الفعل ليس فعال

)هيهات( هيهات هذا اسم فعل اسم فعل مثل:  ؛أفعال أسماءفي اللغة العربية في الّنحو يقولون هناك 
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ك تقول عن ماض ي  ؛ماٍض 
ّ
  هيهات()يعني ليس ماٍض لكن كأٍن

 
ً
 هذا يشبه الفعل  ؛أو َصْه( اسم فعل أمر بمعنى اسكت، صٍه )مثال

 الذي يأتي بعد اسم الفعل يأتي فاعل
ً
  ؛أيضا

 

اسم فاعل يقولون  ؛فاعل على وزن فاعلقائٌم هذا اسم  (أقائٌم الزيدان: )ولُرّبما يكون اسم فاعل مثل

غة العربية اسم فاعل 
ّ
 في الل

 الفاعل هو االسم املرفوع املذكور قبله فعله أو املذكور قبله اسم الفعل
ً
أو املذكور قبله اسم ، إذا

 . الفاعل

 
ً
 كسر الولُد الزُّجاجة( : )مثال

 فعل ماض: كسر

 الولد() ؟االسم املفرد ؛تذكرون الكلمة املرفوعة ؛مةالحظ )الولُد( مرفوع بالض (ما الذي بعده )الولُد 

 اسم مفرد 

روا الولد مرفوع ً هذا اسم مرفوع  ؛بالضم ؟واالسم املفرد بماذا ُيرفع
ّ
 تذك

 كسَر( فعل ماٍض ) ؛ألن فعله مذكور قبله ؟ملاذا ؛فاعل ؟ما نوعه

نس ى
ُ
 ت

ّ
 من باب الفائدة وهي فائدة مهّمة وأتمنى أال

ً
 ؛وأيضا

 لُرّبما 
ً
 صريحا

ً
 كسَر الولُد( الولد اسٌم صريح مرفوع )اسم صريح  ؛كلمة صريحة ؛يكون الفاعل اسما

ّوال َ
  ؛ولُرّبما يكون مؤ

ً
له على  ؛ليس صريحا ٌل بالّصريح يعني يأتي الفاعل على شكل جملة تؤِوّ يقولون ُمؤوَّ

ه فاعل
ّ
 ؛أن

 قال تعالى
ً
 مضارع مجزوم بألْم  فعل: يكِفِهْم  يْكفهم أّنا أنزْلنا{  }أولمْ : نعطي مثاال

م عنها؛ضمير متصل في محل نص: والهاء
ّ
ريد أن نأخذ معلومة وهي  ب مفعول به مقّدم ال نتكل

ُ
لكن ن

 
ً
ون  ؛واملفعول به الضمير يكفهم يكفهم()أّن ِلكل فعل فاعل وأنا ذكرت الفعل : مهّمة جّدا  ؛هم املكفيُّ

 هم الذين وقع علْيهم الفعل هم مفعول به 
ً
 إذا

ا أنزلنا()نأتي نبحث  ؟ين الفاعلأ
ّ
 من أخوات إّن واسم إّن  هذه )أنا أنزلنا( أن

ّ
جملة اسمية ُمكّونة من أنا

  ؛وخبر إّن جملة ال أريد أن أتطّرق إليها اآلن بالّتفصيل
ً
نا)لكن هذه الجملة  ؛متعبة قليال

ْ
ا أنزل

ّ
هذه في  (أن

نا أولْم يكفهم، إنزالنا)محل رفع الفاعل ُمؤّولة بمعنى 
ُ
زال

ْ
 إنزالنا هي الفاعل ( إن

َك بالفضائل : يُسّرني أن تتمّسك بالفضائل( يعني: )مثال آخر
ُ
ك  يسّرني تمسُّ

 )أن تتمّسك
ً
كك( وهذا هو الفاعل  (إذا  مؤّول إلى )تمسُّ
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  (وإذ يرفع إبراهيُم ، قال نوٌح ، نام الطفُل ، أكل الولُد ، كسر الولد)فلُرّبما يكون الفاعل كلمة صريحة 

 بالصريح و 
ً
ما الذي  ؟ما الذي يسّرني ؛أي يُسّرني تمّسكك (يُسّرني أن تتمّسك)لُرّبما يكون الفاعل ُمؤّوال

ك بالفضائل
ُ
ك ؟ تمسُّ   ؛أحدث الّسرور فيَّ

 )تمّسكك
ً
 (أن تتمّسك)هو الفاعل وهو مؤول من  (إذا

 الفاعل يأتي بعد الفعل ويكون الفعل مذكور قبله 
ً
 إذا

 
ً
 ، لُرّبما يكون فعال

قائم ، أنادمٌ ، أقائٌم )كاسم فاعل ( أقادٌم أبوك، وشّتان زيٌد ، هيهات العقيق)ولرّبما يكون اسم فعل مثل 

ها يأتي بعدها فاعل  زيدان(
ّ
 فكل

 
ً
 حقيقيا

ً
 أو فعل ماض، أو فعل أمر، فعل مضارع: إّما أن يكون فعال

 ، أو أن يأتي اسم فعل 

 أو أن يأتي اسم فاعل يأتي بعده الفاعل 

 مرفوعوإ
ً
 . عراب الفاعل هو دائما

 أو كان جمع تكسير ؛نرجع إلى عالمات الّرفع ؟مرفوع بماذا
ً
 مفردا

ً
بما يرفع بالضمة إذا كان اسما أو ، لرُّ

 
ً
 مؤنثا ساملا

ً
 ، كان جمعا

 

 بالواو
ً
 الخمسة  األسماءأو كان اسما من ، إذا كان جمع مذكر سالم: أو لربما يكون مرفوعا

 

 إذا كان مثّنى : أللفولرّبما ُيرفع با

 

 
ً
 بالّضمة أو ظاهرا

ً
 : ولرّبما يكون الّرفع مقّدرا

قّدر عليه الّضمة للّتعذر
ُ
 ، كالفتى ت

قّدر عليه الّضمة للثقل
ُ
 ؛والقاض ي ت

 تذكرون هذا  ؛اسم منقوص: والقاض ي، اسم مقصور : الفتى

 

، وغالمي، والقاض ي، جاء الفتى: )تقول  ؛ولرّبما تقّدر الّضمة الشتغال املحل بحركة املناسبة كغالمي

ها مرفوعة (والّرجاُل والّزينباُت ، واملعلمون ، والولدان، ومحمٌد 
ّ
 نعم  ؛كل
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 أي الفاعل على قسمين  )وهو على قسمْين(قال املؤلف رحمه هللا: 

اهر نحو قولك: قام زيٌد، و يقوم زيٌد، وقام الّزيدان، ويقوم الزيدان وقام 
ّ
)ظاهٍر ومضمٍر: فالظ

، وقام الزيدون، ويقوم الزيدون، وقام الّرجال، ويقوم الّرجال، وقامت هنٌد، وتقوم هند، الزيد
ُ
ان

، وتقوم الهندات، وقامت الهنود، وتقوم الهنود، 
ُ

وقامت الهندان، وتقوم الهندان، وقامت الهندات

 وقام أخوك، ويقوم أخوك، وقام غالمي، ويقوم غالمي، وما أشبه ذلك(

 

 إّم : هذا هو الفاعل
ً
 ، ا أن يكون ظاهرا

ً
 . أو أن يكون مضمرا

 

اهر
ّ
ف : الظ

ّ
 كما ذكر املؤل

  ؟ما الفرق بين الظاهر واملضمر

 ظاهٌر من معناه  على معناه بدون حاجة إلى قرينة؛ ما يدّل : هو الظاهر

 بقرينة : املضمرأّما 
ّ

 ما ال يدّل على املراد منه إال

م
ّ
 أو غيبة ، أو خطاب، هذه القرينة قرينة تكل

 ، ال تحتاج إلى قرينة لتفهم معناه ؛الذي يدل على معناه مباشرة: هو الظاهر

م أو خطاب أو غْيبة : املضمرأّما 
ّ
 بقرينة تكل

ّ
 ال تعرف معناه إال

 

 كما ذكر املؤلف في هذه األمثلة : الظاهر

 
ً
 ، ولربما يكون مثنى، لرّبما يكون االسم الظاهر مفردا

ً
أو جمع ، المجمع مذكر س ؛ولربما يكون مجموعا

 تكسير 

 
ً
 ، ولربما يكون مذكرا

ً
 ولربما يكون مؤنثا

بّين ذلك 
ُ
 وهذه األمثلة التي ذكرها املؤلف ت

 
ً
 في املفرد واملثنى والجمع للمذكر  ذكر مثاال

ث
ّ
 وذكر مثاال للمفرد واملثنى والجمع للمؤن

 لجمع املذكر السالم
ً
 وجمع التكسير ، واملؤنث الّسالم، وذكر مثاال

 آخر وهو الفاعل الظاهر التي تكون عليه الحركة ثم بعد
ً
أو يكون الحركة مقّدرة لم ، ذلك ذكر شيئا

 لها مثل الفتى والقاض ي
ً
أو ، أو بسبب الثقل، التقدير بسبب الّتعذر ؛ولكن ذكر غالمي فقط ؛يذكر مثاال
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 ؛بسبب اشتغال املحل بحركة املناسبة

 ال تظهر الضّمة للتعذر : الفتى

  ؛ظهر الضّمة للثقلال ت: القاض ي

 اسم مقصور : الفتى

 اسم منقوص : والقاض ي

 أجبّرت الكلمة إلى أن تنكِسر  (الياء)ال تظهر الضّمة الشتغال املحل بحركة املناسبة : وغالمي

 ، فيقّدر اإلعراب
ً
 ويبقى الفاعل ظاهرا  ؛أو تقّدر الضّمة تقديرا

أو بالواو كما ، إّما باأللف ؛ما ينوب عن الضّمةب ؟ولرّبما ُيعرب الفاعل ليس بالضمة بل ُيعرب بماذا

 ما ينوب عن الضّمة في اإلعراب  ؛تعلمون في الّدروس التي أخذناها

 
ً
  ()قام زيٌد : مثال

 ، فعل ماض: قام

 ألنه اسم مفرد  ؟ملاذا ؛فاعل مرفوع بالضمة: زيد

 فاعل مرفوع بالضمة ألنه جمع تكسير : الرجال قام الرجال()

 فاعل مرفوع باأللف ألنه مثنى : الزيدان (قام الّزيدان)

 فاعل مرفوع باأللف ألنه مثنى : الهندان ()قامت الهندان

 قامت الهنداُت( )
ُ

 فاعل مرفوع بالضمة ألنه جمع مؤنث سالم : الهندات

 فاعل مرفوع بالواو ألنه جمع املذكر الّسالم : الزيدون  قام الزيدون()

ضمير : والكاف، الخمسة وهو مضاف األسماءو ألنه اسم من فاعل مرفوع بالوا: أخوك قام أخوك()

 متصل مبني على الفتح في محل جر باإلضافة 

فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على ما قبل اآلخر منع من ظهورها : غالمي قام غالمي()

 اشتغال املحل بحركة املناسبة 

 املقّدرة على آخره منع من ظهورها الّتعذر فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة : الفتى قام الفتى()

 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل : القاض يقام القاض ي( )

 

اهر
ّ
 هذا هو الفاعل الظ

ً
اهر ؛إذا

ّ
 هو الذي يدّل على معناه من غير حاجة إلى قرينة  والظ

 

ضمر قال املؤلف رحمه هللا 
ُ
 : أي اثنا عشر ضميرا اثنا عشر()واملضمر أما امل
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ما، وضربتم، وضربتن، وضرب، وضربت، 
ُ
، وضربِت، وضربت

َ
، وضربنا، وضربت

ُ
)نحو قولك ضربت

 وضربا، وضربوا، وضربن( 

 أتى بها املؤلف
ً
 هذه كلها تدل على ش يء أو على أشياء  ؛هذه األمثلة ليست عبثا

 ب
ّ

 وجود قرينة؛قلنا أن املضمر هو ما ال يدل على املراد منه إال

 هذه القرينة إّما قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة 

م
ّ
م ضمير املتكلم: التكل

ّ
  ؛يعني أنا املتكل

ً
 وقد يكون جمعا

ً
  ؛وقد يكون املتكلم مفردا

ً
 حقيقيا

ً
أو جمع ، جمعا

 تعظيم

 وضربنا نحن ، أقول ضربُت أنا

 

 أنت، وإّما أن يكون القرينة في الفاعل للضمير ضمير خطاب 
َ

ما أنتما سواء )ضربت
ُ
ضربِت أنِت، ضربت

 أنتن أيتها 
ّ
تقول للذكر أو لألنثى، ضربتما أنتما، وضربتما أنتما، ضربتم أنتم أيها الرجال، وضربتن

 البنات( 

 هذه خمسة ضمائر للخطاب 

 

)ضرب هو، وضربت هي، وضربا هما؛ للذكر واألنثى، وضربوا هم، وضرْبن وخمسة أخرى للغائب 

 هّن( 

 : االثنا عشر هذه الضمائر 

م
ّ
 ؛وخمسة للغائب، وخمسة للمخاطب، اثنان للمتكل

ها متصلة في آخر الكلمة 
ّ
 وهذه الضمائر كل

 هذه التي تسّمى بالضمائر املتصلة 

 وضمير منفصل ، ألن الضمير ينقسم إلى ضمير متصل

 اثنا عشر ضميرا متصال : الضمير املتصل

 

 
ً
 منفصال

ً
 واملنفصل كذلك اثنا عشر ضميرا

 ؟الفرق بينهماما 

 في حالة االختيار 
ّ

 الضمير املتصل: هو الذي ال يبتدأ به الكالم، وال يقع بعد إال

 
ّ

 الضمير املنفصل: هو الذي ُيبتدأ به الكالم ويقع بعد إال
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ً
ـ هذه ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع الفاعل (ضربُت : )تقول مثال

ُ
 أنا  ؛ت

  ؛أنا املتكلم
ً
  ؛الفاعل ليس ظاهرا

ً
 ضميرا متصال

ً
  ؛مضمرا

ـ( هذه هي الضمير)ضربُت أنا  ؛الحظ
ُ
 هذه ضمير متصل  ؛تستطيع أن تفصلها ؛ت

ِصلها
ْ
 أنا(: )تقول  ؛اف

ّ
  ما ضرب إال

 هو فاعل مرفوع لكن هذا ؛ ليس فاعل مرفوع بهذه الطريقة ؟أنا فاعل مرفوع وعالمة رفعه ماذا
ً
طبعا

 ضمير منفصل في محل رفع فاعل 

 مبني على السكون في محل رفع الفاعل ضمير منفصل 

 
ً
 وكيف يكون منفصال

ً
 عرفت كيف يكون مّتصال

ً
 إذا

 في نهاية الكالم
ً
  ؛متصال

ّ
ـ)ال تستطيع أن تقول  ؛ال ُيبتدأ به الكالم وال يأتي بعد إال

ُ
 ت

ّ
! ال (ما ضرب إال

  ؛تستطيع أن تقول هذا

م هذا ، ال بّد أن تفِصله
ّ
 يتحّول إلى أنا ُت( )وإذا فصلت ضمير املتكل

 ضرب أنا 

 نحن: وضربنا
ّ

 (إذا أردت أن تفصله ُيصبح )ما ضرب إال

 أنِت، وما سنفصل املخاطب  ؛هنا سنتكلم عن املخاطب: وضربَت 
ّ

 أنت، وما ضرب إال
ّ

)ما ضرب إال

)
ّ
 أنتن

ّ
 أنتم، وما ضرب إال

ّ
 أنتما، وما ضرب إال

ّ
 هذا ضمير املخاطب الخمسة ضرب إال

  )ماخمسة  ضمير الغائب كذلك
ّ

 هما، وما ضرب إال
ّ

 هو، وما ضرب إال هَي، وما ضرب إال
ّ

ضرب إال

 هن( 
ّ

 هم، وما ضرب إال

 هذه الضمائر االثنْي عشر منفصلة 

 )أنا، ونحن، أنت، أنِت، أنتما، أنتم، أنتن، هو، هَي، هما، هم، هن( 

 واملنفصلة ، هذه الضمائر االثنا عشرة املتصلة

 اضح إن شاء هللا نتوقف عند هذا القدر ونكمل في املّرة القادمة أتوقع الدرس صار و  ؛طيب

 أنت نستغفرك ونتوب إليك
ّ

م على نبّينا  ؛سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن ال إله إال
ّ
ى هللا وسل

ّ
وصل

 محّمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك هللا فيكم 

أال تتأخروا في السؤال اسأل على  أعيدوا بارك هللا فيكم قراءة الّدرس وإذا كان عندكم سؤال أرجو 

 أو عبر البريد االلكتروني ، الشات املحادثة السريعة

 واألخوات النساء عبر معهد الدين القّيم 

 بارك هللا فيكم ونفع بكم وجزاكم هللا خيرا
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 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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 من مجالس شرح متن اآلجرومية الرابع عشرالمجلس 

 ه1440-6- 15 التاريخ: األربعاء (14)الدرس رقم 

 الحمد هلل رّب العاملين، والّصالة والّسالم على نبّينا محّمٍد، وعلى آله وصحبه أجمعين. 

 أّما بعد؛ 

فها أبي  الدرس الرابع عشرفهذا أيها اإلخوة بارك هللا فيكم 
ّ
من مجالس شرح املقّدمة اآلجّرومية ملؤل

 وم رحمه هللا تعالى عبد هللا الّصنهاجي املعروف بابن آجرّ 

 

ف رحمه هللا: 
ّ
ه(قال املؤل

ُ
 )باب املفعول الذي لم ُيسّم فاعل

 املفعول الذي لَم ُيسّم فاعله، 

 والبعض؛ أو الكثير من العلماء؛ علماء الّنحو يقولون نائب الفاعل؛ إّما هذا وإّما هذا، 

 ال بّد أن نعلم بارك هللا فيكم أّن الجملة تنقسم إلى: 

 فع 
ً
 لية، جملة

 وجملة إسمية. 

 الجملة الفعلية: هي التي تتكون من فعل وفاعل 

 والجملة االسمية: التي تتكون من مبتدأ وخبر 

 )جاء محّمٌد(؛ جاء: فعل ماض مبني على 
ً
الجملة الفعلية: لُرّبما تقتصر على فعل وفاعل، تقول مثال

 الفتح

 محّمد: فاعل 

 ال تنَس هذه القاعدة؛ إذا قلت هذا
ً
 .فعل فال بّد أن تبحث عن الفاعل؛ ال بّد  دائما

 على كّل حال الجملة الفعلية قد تقتصر على فعل وفاعل، 

 ولرّبما تتعّدى وتحتاج إلى املفعول به أو تحتاج إلى جار ومجرور أو تحتاج ملفعولين. 

 تقول: )
َ
فاحة

ُ
ذه كلمة )أكَل( ( وإن كان الّتمثيل في هذه الجملة )أكل الولُد الّتفاحة( هأكل الولُد الت

ما تقتصر بالفاعل، وتستطيع أن تزيد علْيها املفعول به؛ تقول: )أكل الولد( وتكتفي؛ الجملة  لُربَّ

( فعّدْيتها بماذا؟
َ
 .عّدْيتها باملفعول به صحيحة، ولرّبما تزيد وتقول: )أكل الولد الّتفاحة

 
ً
: )كسَر الولُد( كسر الولُد! ماذا لكن هناك كلمات ال بّد أن تزيد تتعّدى إلى املفعول به؛ تقول مثال

 كسر؟ 
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 تقول: )كسَر الولُد الزجاَج( 

 : فعل ماض كسَر 

 : فاعل هو الذي قام بكسر الٍزجاج الولُد 

 مهم؛ أّن األفعال منها ما هو الزجاجو
ٌ

 مبحث
ً
: هو املفعول به؛ هو الذي وقع عليه الكسُر؛ وهذا أيضا

؛   الزم، ومنها ما هو متعّدٍ

زم: هو 
ّ

ه؛ بْل يكتفي الذي يكتفي بالفاعل الال
َ
؛ يقولون الفعل الالزم: هو كّل فعل ال يتجاوز فاعل

ها تكتفي بالفاعل؛ 
ّ
 الّرجُل، اصفّر الوجُه( كل

َ
: )طال الوقُت، شُرف

ً
 بالفاعل؛ تقول مثال

 : فعل ماض، طال

 : فاعلالوقت

 : فعل ماض، شُرف

 : فاعل الرجل

 : فعل ماض، اصفّر 

 : فاعلالوجه

 به أّما 
ً
ه ِليأخذ مفعوال

َ
؛ إذ أّن فهَمه ال يقف عند و أكثرأالفعل املتعّدي: هو كّل فعل يتجاوز فاعل

؛ عندما قلت  مل معناه بال واسطة فيقولون فعل متعّدٍ
ْ
حدود الفاعل بل ال بّد له من مفعول به ليك

 يأتيك سؤ 
ً
ال! ماذا كسر قبل قليل )كسر الولُد( هذه الجملة لم تكتمل؛ هي من فعل وفاعل؛ فورا

 الولد؟

 أقول: كسر الولُد الزجاج؛ تقول: فهمَت؛ تّمت الفائدة 

 وهناك أفعال ال تتعّدى بمفعول به واحد بل تتعّدى بأكثر من مفعول به 

 وهناك أفعال تتعّدى بحرف جر وليس بمفعول به. 

هم الذي نريد أن نعرفه: أّن الجملة الفعلية تحتاج إلى فعل وفاعل؛ ولُربَّ 
ُ
ما تتعّدى إلى غير ذلك امل

 كمفعول به؛ هذه الجملة الفعلية 

ما يحذف الفاعل؛ يأتي واحد ويحِذف الفاعل؛ مِلاذا؟   لُربَّ

ما ِلَتعمَية الفاعل؛ ال يريد أن يذكره فيحذف الفاعل؛ هل يجوز ذلك؟ في اللغة  لرّبما لالختصار، ولُربَّ

 العربية نعم يجوز 

  )النائب الفاعل( ل الذي لم ُيسّم فاعلهاملفعو وهذا هو موضوع درسنا: باب  

  )وهو االسم املرفوع(قال املؤلف رحمه هللا: 
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 ؛ )هو االسم املرفوع الذي لْم ُيذكر معه فاعله(نائب الفاعل هذا، أو املفعول الذي لم يسّم فاعله 

 هذا يقال فيه نا
ً
 مرفوعا

ً
 هي جملة فعلية ُحٍذف منها الفاعل فجاء بعد الفعل اسما

ً
 ئب الفاعل إذا

 وهو ماذا كان في األصل؟ 

 به فأخذ مكان الفاعل؛ يعني الفاعل يريد أن يذهب فيقول للمفعول به هل ممكن أن تأتي 
ً
كان مفعوال

مكاني؛ تنوب عّني؟ فُيوافق املفعول به ألّن ذلك جائز؛ فنقول هذا هو نائب الفاعل؛ ألنه ليس هو 

 لكن ناب عن الفاعلالفاعل حقيقة؛ 

 ـ أّن الفاعل إذا أراد أن ُينيب عنه املفعول به فالبّد أن لكن هنا 
ً
رها دائما

ّ
مسألة: ـ وهذه البّد أن نتذك

 وصفي؛ 
ْ
ذ

ُ
 يأخذ وصَفه؛ فيقول الفاعل للمفعول به تفّضل مكاني وخ

 ما هو وصفه؟ الّرفع 

: كسر الولد الّزجاج 
ً
؛ تقول مثال

ً
 ألّن املفعول به في األصل يكون منصوبا

 ماض مبني على الفتحة : فعل كسَر 

 : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضّمة الولُد 

 : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة؛ الزجاَج 

 بالفتحة أم بماذا؟ 
ً
؛ منصوبا

ً
 يأتي منصوبا

ً
 قاعدة ال تتغّير املفعول به دائما

ً
 ودائما وأبدا

 بحسب حاله؛ 

 مفردة،  -
ً
 بالفتحة. : فإنه ُينصب أو كان جمع تكسيرإذا كان كلمة

 ينصب بالكسرةنث الّسالم: ؤ إذا كان جمع امل -

 ُينصب باأللفإذا كان اسم من االسماء الخمسة:  -

 إذا كان جمع مذكر سالم: ينصب بالياء  -

 إذا كان مثّنى: ينصب بالياء.  -

 كل هذا أخذناه 

 نريد أن ننس ى هذا ـ  ال

 منصوب 
ً
 ؛ املفعول به دائما

ه يأخذ وصَفه؛ اآلن إذا أخذ املفعول به دور الف
ّ
 اعل وناب عنه فإن

 هو وصف الفاعل؟ دائما مرفوع؛  ما

 
ً
 فقط ليس حقيقة

ً
 فيتحول املفعول به إلى مرفوع؛ نيابة

 أول ش يء يتغّير في الجملة أّن املفعول به يتحّول إلى مرفوع ـ 
ً
 وهناك أمر آخر ـ إذا
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ر يقول طاملا أّن الفاعل قد ذهب وصار املف
ّ
: الفعل يتأث

ً
 غنه فالبّد من التغّير؛ ثانيا

ً
ال بّد أن عول به نائبا

 كيف يتغّير؟ ؛ تغّيري

 :
ً
 أوال

ً
را

ّ
 الفعل يكون مذك

ّ
 فإن

ً
را

ّ
  إذا كان املفعول به مذك

 
ً
را

ّ
 ولو كان في أصله مذك

ً
 فإّن الفعل يصبح مؤنثا

ً
ثا

ّ
 وإذا كان املفعول به مؤن

: أقول )قطع الولُد الوردة( قطع: الحظ اللفظ هذا مذ
ً
 كر ـ قطع ـ ألن الولد مذكر مثال

 
ُ
ِطعْت الوردة

ُ
 حذفنا الفاعل: ق

ث 
ّ
 الوردة: مؤنثة؛ لفظها مؤن

 الدليل؟ التاء املربوطة؛ تذكرون؟  ما

ِطعْت(
ُ
 تحّول إلى مؤنث )ق

ً
 فهنا الفعل فورا

 هذا األمر األول الذي يتغّير في الفعل 

 

ه ُيضّم أّوله و األمر الثاني: 
ّ
 فإن

ً
؛ ألن الفعل املاض ي في أصله ُيكسُر ما قبل آخرهإذا كان الفعل ماضيا

(؛ )ُق( 
َ
ِطَعت الوردة

ٌ
 عنه )ق

ً
( عندما ُحذف الفاعل وجاء املفعول به نائبا

َ
 )قطَع الولد الوردة

ً
مفتوحا

 القاف كانت مفتوحة؛ صارت مضمومة 
ً
 صار مضموما

ِطعت
ُ
( صار )ِط؛ ق

َ
 الوردة(  وكذلك ُيكسر ما قبل اآلخر مع أنه كان مفتوحا )قطع( )ط

 

 فإنه يضّم الحرف األول 
ً
(؛  أما إذا كان الفعل مضارعا

َ
 )يقطُع الولُد الوردة

ُع 
َ
قط

ُ
،  أريد أن أحذف الفاعل؛ )ت

ً
 الوردة( صار الحرف األول مضموما

 
ً
 والحرف ما قبل اآلخر يكون مفتوحا

 باختصار: 
ً
 الجملة الفعلية التي تتكّون من فعل وفاعل ومفعول به إذا

 الفاعل ينوب عنه املفعول به فيأخذ حكمه في الّرفع، ثّم يتغّير الفعل، إذا حذفنا 

 الفعل 
ّ
 فإن

ً
ث بناًء على حال املفعول به؛ إذا كان املفعول به مؤنثا

ْ
 يتحّول إلى مؤن

ً
را

ّ
فإذا كان مذك

ث
ّ
 يتحول إلى مؤن

ر 
ّ
 فإن الفعل يتحّول إلى مذك

ً
 وإذا كان مذكرا

 

نا نضّم أّوله ونكسر ما قبل آخرهاألمر اآلخر: إذا كان الفعل ماض
ّ
 فإن

ً
 يا

 فإننا نضمُّ أوله ونفتح ما قبل آخره 
ً
 وإذا كان الفعل مضارعا
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)باب املفعول الذي لم ُيسّم فاعله وهو االسم املرفوع الذي لم ُيذكر معه قال املؤلف رحمه هللا: 

  فاعله(

 ضّم أّوله، وكقال املؤلف رحمه هللا: 
ً
 سر ما قبل آخره، )فإن كان الفعل ماضيا

ِتح ما قبل آخره؛  
ُ
 رفع أّوله وف

ً
 وإن كان مضارعا

 وهو على قسمْين: ظاهٍر، ومضمر؛ 

كِرم َعمرو، وُيكَرم َعمرو 
ُ
 الظاهر: نحو قولك )ُضِرب زيِد، ُيضَرُب زيٌد، وأ

، وُضِربِت، وُضِربتما، وُضِربتم
َ

، وُضِربنا، وُضرْبت
ُ

ن، واملضمر اثنا عشر نحو: قولك )ُضِربت
ُ
، وُضربت

 نائب الفاعل كالفاعل 
ّ
 وُضِرب، وُضِربت، وُضِربا، وُضِربوا، وُضِربن( وال شك أن

 
ً
صال

ّ
 ظاهر يكون ومضمر؛ ظاهر الكلمة ظاهرة، ومضمرة: ضمير؛ ويكون الضمير مت

 )اثنان منها للمتكلم، وخمسة للمخاطب، وخمسة للغائب
ً
 متصال

ً
  (واملضمر: يكون اثنا عشر ضميرا

منا عنه في الدرس املاض ي؛ وهذا تك
ّ
 ل

 قلنا أن الظاهر: هو ما يدل على معناه من غير حاجة إلى قرينة

م، أو خطاب، أو غيبة هذا هو درسنا. 
ّ
 واملضمر: ما ال يدّل على معناه إال بقرينة تكل

ع الوردة( 
َ
قط

ُ
ِطعت الوردة، ت

ُ
ِسرت الزجاجة، ق

ُ
 تعالوا نعرب: )ك

 للفعل : فعل ماض؛ وهنا مسألة يقو كسرت
ً
 ماضيا

ً
؛ بل فعال

ً
 ماضيا عادّيا

ً
لون هذا الفعل لم يعد فعال

 لغير املعلوم، ومنهم من يقول فعل ماض مبني للمجهول؛ هذا قول 
ً
 الذي لم ُيسم فاعله، فعال ماضيا

 وبعضهم يقول: ال يقال مجهول؛ بل يقال غير معلوم 

 ئدة : التاء طبعا مبني على الفتح كما هو ظاهر، والتاء زاكسرت

 : نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضّمة الزجاجة

قطع الوردة
ُ
 ت

ع: فعل مضارع مبني لغير املعلوم أو مرفوع
َ
قط

ُ
 ت

 
ُ

 ب: فعل ماض لغير املعلوم؛ مبني على ماذا؟ لغير معلوم ر ض: ُضربت

 مبني على السكون التصاله بضمير الرفع املتحرك)ُت( 

 
ُ

 ع نائب الفاعل : هذا ضمير مبني على الضمة في محل رفت

 وهكذا

 هذا هو نائب الفاعل واألمر سهل إن شاء هللا تعالى 
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 طيب نأتي إلى الدرس الذي بعده وهو سهل إن شاء هللا وهو املبتدأ والخبر 

 )باب املبتدأ والخبر: قال املؤلف رحمه هللا: 

فظَية 
ّ
 املبتدأ: هو االسم املرفوع العاٍر من العوامل الل

سند إليه. والخبر: هو االسم 
ُ
 املرفوع امل

 قائٌم، والزيدان قائمات، والّزيدون قائمون "(
ٌ

  نحو: " ليث

 قلنا قبل قليل: أن الجملة قد تكون جملك فعلية، وقد تكون جملة اسمية 

 التي هي فعل وفاعل، ورّبما يتعّدى إلى غير الفاعل كما ذكرنا قبل قليل، هذه الجملة الفعلية :

 الجملة الفعلية 

 هي الجملة التي يكون فيها املبتدأ والخبر؛ الكلمة األولى تكون هي املبتدأ، ة االسميةوالجمل :

 وتتٍمة الكالم يكون هو الخبر

 وهو اسٌم  يسبقه الفعل ُيقال هذا املبتدأفالكالم الذي يأتي في أّول الجملة وال 
ً
 ، ويكون مرفوعا

 م لذلك قال املؤلف رحمه هللا املبتدأ يكون في بداية الكال 

 
ً
، ومرفوعا

ً
 ويكون اسما

  )املبتدأ هو االسم املرفوع العاٍر من العوامل اللفظية(قال املؤلف: 

 مرفوع، وعار عن العوامل اللفظية 
ً
 االسم وأيضا

  اإلعراب: هو تغيير أواخر الكلم الختالف العوامليعني لم يدخل عليه عامٌل؛ تذكرون 

؛ لم يأِت عامل رفع ع
ً
ليه فهو في أصله مرفوع؛ هو عاٍر عن العوامل اللفظية مثل املبتدأ يأتي مرفوعا

غّير من حال اإلعراب والكلمة؛ هذا هو 
ُ
الفعل الذي يحِدث في الفاعل الّرفع فهناك عوامل أخرى ت

 املبتدأ 

 ، وال بّد له من الخبر ـ من تِتّمة الكالم ذا املبتدأ يأتي في بداية الكالمه

 ما هو الخبر؟

سنُد إليه()والخبر هو اقال: 
ُ
  السم املرفوع امل

 الخبر هو اسم ومرفوع، وهو مسنٌد إليه يعني ُيسند إلى املبتدأ فتِتّم به الفائدة و ينتهي به الكالم 
ً
إذا

 نحو قولك: 

 : هذا هو الخبر قائم: مبتدأ، زيٌد  

 قائٌم. 
ً
 أخبر أن زيدا
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 الّزيدان قائمان، والزيدون قائمون 

: زي
ً
 )زيد قائم( ، نالحظ مسألة مهّمة جدا

ً
 واحدا

ً
ٌد مفرد؛ الخبر ال بّد أن يكون مثله؛ إذا كان اسما

 )الزيدان مثنى(؛ الخبر إذا كان كلمة واحدة فال بد أن يكون مثّنى 

 ،
ً
 )الزيدون قائمون(: )الزيدون( جمع؛ فالخبر إذا كان كلمة واحدة ال بّد أن يكون جمعا

 
ً
 يكون الخبر مذكرا

ً
را

ّ
؛ وإذا كان املبتدأ مذك

ً
 ، وإذا كان املبتدأ مؤنثا يكون الخبر مؤنثا

، الزيدان قائمان، والهندان قائمتان، الزيدون قائمون ، والهنداُت 
ٌ
تقول: )زيٌد قائٌم، وهنٌد قائمة

 قائمات( الخبر يتبع املبتدأ في ماذا؟ في التذكير والتأنيث، وفي اإلفراد والتثنية والجمع؛ وكالهما مرفوع، 

 ي أول الكالم، والخبر ُيسند إليه لتتم به الفائدة. املبتدأ يكون ف

  )واملبتدأ قسمان(قال املؤلف رحمه هللا 
ً
 طبعا

 ما هو إعراب املبتدأ والخبر؟

عرب )
ُ
 زيد قائم( ن

 : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضّمة زيد

 : خبر مرفوع وعالمة رفعه الضّمة قائٌم 

 الزيدان قائمان: 

 مة رفعه األلف ألنه مثّنى: مبتدأ مرفوع وعال الزيدان

 : خبر مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه مثنى قائمان

 )الزيدون قائمون( : 

ه جمع مذكر سالم الّزيدون 
ّ
 : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الواو ألن

ه جمع مذكر سالم  قائمون 
ّ
 : خبر مرفوع وعالمة رفعه الواو ألن

 وأب
ً
 عرفنا ما هو إعراب املبتدأ والخبر؟ دائما

ً
 دا

اهر: ما تقّدم ذكره( يكون املبتدأ قال املؤلف رحمه هللا: 
ّ
)واملبتدأ قسمان: ظاهٌر ومضمر؛ فالظ

 )زيد، خالد، فاطمة، هند( 
ً
 ظاهرا

ً
؛ اسما

ً
 ظاهرا

، وهو، وهي، وهما، وهم، 
ّ

)واملضمر: اثنا عشر وهي: " أنا، ونحن، وأنت، وأنِت، وأنتما، وأنتم، وأنتن

 قائٌم، ونحن قائمون"، وما أشبه ذلك(وهّن، نحو قولك " أنا 

 الظاهر: واضح تقّدم ذكره )زيد( 

 املضمر: ذكرنا الضمير ينقسم إلى متصل يأتي بعد الكالم وال ينفصل عنه 

 ،
ً
 واملنفصل: هو الذي يأتي منفصال
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ً
، وقد يكون منصوبا

ً
 واملنفصل قد يكون مرفوعا

 فاملرفوع كما ذكر املؤلف أن املبتدأ مرفوع؛ فال 
ً
 بّد أن يكون الضمير الذي يأتي مكان املبتدأ مرفوعا

 : اثنان للمتكلم " أنا، ونحنمائر املنفصلة املرفوعة اثنا عشروالض

 نِت، وأنتما، وأنتم، وأنتّن " أو وخمسة للمخاطب: " أنت، 

 : " هو، وهي، وهما، وهم، وهّن " وخمسة للغائب

 كيف نعربها: )أنا قائٌم(؟

 و تقول: ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ : مبتدأ مرفوع، أأنا

 : خبر مرفوع قائم

 الّدرس واضح إن شاء هللا

 أقسام الخبر:      

 يكون املبتدأ كلمة واحدة
ً
 تفصيالت أخرى تحتاج أن تعرفها املبتدأ عادة

ً
إن شاء هللا في ، وله أيضا

 .كتب متقّدمة أكثر

،
ً
 ؛ أو قد يكون غير مفرد الخبر: قد يكون كلمة واحدة؛ قد يكون الخبر مفردا

، وإّما أن يكون شبه جملة، وإّما أن يكون جملة 
ً
 أو باختصار نقول: الخبر إّما أن يكون مفردا

 املفرد: يعني كلمة واحدة؛ )زيد قائم( قائٌم: كلمة مفردة 

: تنقسم إلى قسمين: إّما ظرف، وإّما جار ومجرور؛ شبه جملة ظرفَية، وشبه جملة جار شبه جملة

 ور ومجر 

، وأمام، ووراء، وخلف، وقّدام ـ هذه كلها ظروف ـ وبعد، وقبل " وتحت: ـ الظروف مثل " فوق، ظرف

 وهو مضاف والكلمة التي بعده مضاف إليه 
ً
 يأتي بعده كلمة؛ فهذا يكون ظرفا

: محمد فوق الجبل 
ً
 تقول مثال

 : مبتدأ محمٌد 

 نصب وهو مضاف: ظرف مبني على الفتح في محل نصب، أو مبنّي على الفوق 

 : مضاف إليه الجبل

 وهذه شبه جملة )فوق الجبل( جاءت في محل رفع الخبر 

ما تكون شبه الجملة جار ومجرور؛ تقول: محّمٌد في املسجِد   أو لُربَّ

 : مبتدأمحمٌد 

 : حرف جرفي 
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ه اسم مفرد املسجد
ّ
 : اسم مجرور بالكسرة؛ ألن

 وشبه الجملة )في املسجد( في محل رفع الخبر 

 يقال شبه جملة ألّنها ليست جملة كاملة؛ تعال نأخذها و 

)في املسجد( هل هذه جملة كاملة ِلوحدها؛ )في املسجد(؟ هذه ليست جملة كاملة؛ ولكن ليست كلمة 

مفردة؛ هذه وسط بين الكلمة املفردة وبين الجملة فيقولون هي شبه جملة؛ إّما أن تكون ظرف )فوق 

 )ف
ً
 ومجرورا

ً
 ي املسجد( وتأخذ محّل الّرفع الجبل(، أو جارا

: )محّمٌد أبوه كريٌم، خالد أخوه زاهٌد( 
ً
 تقول مثال

ً
 ولرّبما يكون الخبر جملة

 : مبتدأ محّمد

 : جملة كاملة؛ أبوه كريم

 قد تكون جملة فعلية، وقد تكون جملة اسمية؛ صح؛ أليس كذلك؟ تمام والجملة

 ملة اسمية : جملة؛ )وأبوه كريم( هذه باملناسبة جأبوه كريم

 : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه ماذا؟ الواو ألنه اسم من االسماء الخمسة؛ وهو مضاف أبوه

 : ضمير متصل مبني على الضّم في محل جر باإلضافة والهاء

 وهذا املبتدأ أبوه يحتاج إلى الخبر وال بّد؛ أين الخبر؟ كريٌم 

 : خبر؛ خبر ماذا؟ خبر لكلمة )أبوه( كريم

 للمبتدأ األول والجملة كلها 
ً
 )أبوه كريم( جاءت خبرا

 تعالوا نعربها بطريقة ثانية، أو بطريقة أدق )محّمد أُبوه كريٌم(

 : مبتدأ أّول مرفوع وعالمة رفعه الضّمة محّمٌد 

 : مبتدأ ثان مرفوع وعالمة رفعه الواو وهو مضاف والهاء مضاف إليهأبوه

 : خبر للمبتدأ الثانيكريم

 كريم: خبر للمبتدأ األّول والجملة االسمية أبوه 

 ملاذا نقول هذا؟ 

 ألّن هذا الخبر أتى جملة كاملة؛ جملة اسمية 

 ولرّبما يأتي جملة فعلية تقول )محّمٌد سافر أبوه( 

 : فعل ماض مبني على الفتحسافر

 : فاعل مرفوع بالواو وهو مضاف والهاء مضاف إليه، أبوه

 بر املبتدأ )محّمٌد( والجملة الفعلية )سافر أبوه( في محل رفع خ
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 )زيٌد قائٌم( 
ً
؛ الخبر إّما أن يكون مفردا

ً
 إذا

 وإّما أن يكون شبه جملة )زيد فوق الجبل، أو زيد في املسجد(

 وإما أن يكون جملة )زيد أبوه كريم(؛ هذه جملة اسمية 

 )زيد سافر أبوه( هذه جملة فعلية 

ه خمس حاالت: )كلمة، وظرف، وجار وم
َ
 جرور، وجملة اسمية، وجملة فعلية( باختصار الخبر ل

؛ سواء كانت هذه الجملة اسمية أو كانت فعلية؛ فال بّد أن يربط بينها 
ً
باملناسبة إذا كان الخبر جملة

؛ لذلك قلنا )محّمد سافر أبوه( هذه )ُهـ( ضمير؛ تعود على من؟ على محمد؛ ِلتربط 
ٌ
وبين املبتدأ رابط

 الجملة

 محّمد سافر أبوها(! ال ينفع  لو قلت )محّمٌد سافر أبو، أو 

 البّد أن يكون الّرابط مناسب للمبتدأ 

 عندما قلنا: )محّمٌد أبوه كريٌم( الحظ ربطُت الجملة االسمية، أو الجملة الفعلية بماذا؟ ربطته 
ً
وأيضا

 باملبتدأ عن طريق الضمير 

 فالضمير يربط 

بن هشام األنصاري عّدها أربعة مثل وهناك روابط أخرى عّدها بعضهم إلى أربعة في قطر الّندى ا

 )الضمير، واسم اإلشارة، وإعادة الكالم، وغير ذلك( 

 عّدها بعض العلماء أوصلها إلى عشرة روابط 
ً
 وأيضا

، أو جملة اسمية؛ فال بّد أن يكون سواء كان جملة فعليةاملهم أن تعرف أنه إذا كان الخبر جملة؛ 

 بين هذه الجملة وبين املبت
ٌ
 ضاع الكالم. هناك رابط

ّ
 دأ وإال

ر أن الخبر إذا كان جملة اسمية فاعلم أّن هناك مبتدأ أول ومبتدأ ثان، وخبر أّول وخبر ثاٍن؛ أو 
ّ
وتذك

 خبر للمبتدأ األّول وخبر للمبتدأ الثاني 

 أّما خبر املبتدأ األّول فهو الجملة 

مفرد )والخبر قسمان:  تعالى: طيب؛ بقي عندنا ش يء تعالوا نقرأ كالم املؤلف؛ قال املؤلف رحمه هللا

 فاملفرد نحو: زيد قائم  ،وغير مفرد

وغير املفرد: أربعة أشياء " الجار واملجرور، والظرف ـ وهذا شبه جملة ـ، والفعل مع فاعله، واملبتدأ 

مع خبره ـ هذا جملة جملة اسمية، وجملة فعلية ـ نحو قولك: " زيٌد في الدار، وزيٌد عندك، وزيٌد 

" قام أبو 
ٌ
ه ذاهبة

ُ
 ه، وزيٌد جاريت

ى هللا وسلم على نبّينا محّمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 
ّ
 نتوقف عند هذا القدر وصل
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 وبارك هللا فيكم، 

 

هم وبحمدك نشهد أن ال إله إال أنت، نستغفرك ونتوب إليك
ّ
 وسبحانك الل

 

 والّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
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 تن اآلجروميةمن مجالس شرح م الخامس عشرالمجلس 

 ه1440-6- 11 التاريخ: األربعاء (15)الدرس رقم 

 . وعلى آله وصحبه أجمعين، والّصالة والّسالم على نبّينا محّمٍد ، الحمد هلل رّب العاملين

 ؛ أّما بعد

فها أبي  املجلس الخامس عشرفإخوتي بارك هللا فيكم هذا 
ّ
من مجالس شرح املقّدمة اآلحرومية مِلؤل

 نهاجي املعروف بابن آجّروم رحمه هللا تعالى عبد هللا الصّ 

م عن: 
ّ
م عن ش يء ثالث، املرفوع الخامس والّسادس من املرفوعاتواليوم نتكل

ّ
يرتبط ؛ وكذلك نتكل

م عن نواسخ املبتدأ والخبر: بهذين املرفوعين
ّ
 : وهي تنقسم إلى ثالثة أقسام؛ سنتكل

 حِدث الّرفع في املبتدأ : كان وأخواتها
ُ
 هذه ت

 حٌدث الّرفع في الخبر : ّن وأخواتهاوإ
ُ
 وهذه ت

منا في الّدروس األولى عن الفاعل؛ هذان املرفوعان من املرفوعات
ّ
 ، تكل

 ثّم املفعول الذي لم ُيسّم فاعله ، 

 ثّم خبره، ثّم املبتدأ ، 

 و : واليوم
ّ
  خواتها فهو مرفوعأاسم كان وأخواتها فهو مرفوع، وخبر إن

م عن نواسخ املبتدأ
ّ
 . والخبر سنتكل

 

 ، فاسم كان مرفوع؛ فكان وأخواتها ترفع االسم: كان وأخواتها

 

م عن إّن وأخواتها 
ّ
 إّن وأخواتها مرفوع  فخبر؛ إذ ترفع الخبر: ونتكل

أو ال يحدث الّرفع في ؛ وهناك قسم ثالث يدخل في نواسخ املبتدأ والخبر ولكّنه ليس من املرفوعات

 وأخواتهالعكس ُيحدث النصب وهو بل على ا؛ املبتدأ وال على الخبر
ُ

ه ينصب املبتدأ ظننت
ّ
وينصب ، فإن

 كما سنتحّدث إن شاء هللا ؛ الخبر

 

 : قال املؤلف رحمه هللا

 وأخواتها، وظننت 
ّ
)باب العوامل الّداخلة على املبتدأ والخبر: وهي ثالثة أشياء: كان وأخواتها، وإن

 وأخواتها( 
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ِلرفٍع أو  قد يدخل علْيهما عامل من العوامل فيغّير من حاِلهمااملبتدأ والخبر في أصلهما مرفوعان 

نّية؛ ِلنصب حفة السَّ "تتبع العلماء كالم العرب فوجُدوا هذا : وتتّبع العرب كما يقول صاحب التُّ

 مقسوماً على ثالثة أقسام 
 القسم األول: يرفع المبتدأ، وينصب الخبر -
 والقسم الثاني: ينصب المبتدأ، ويرفع الخبر -
 والقسم الثالث: ينصب المبتدأ والخبر"  -

ها تسمى نواسخ املبتدأ والخبر
ّ
سّمى نواسخ؛ وهذه كل

ُ
 ؟ملاذا ت

 ألّنها نسخت الحكم األّول 

 باب النسخ ؛ لعلكم تعرفون في أصول الفقه باب الناسخ واملنسوخ

 بحكم جديد ؟ملاذا يقولون النسخ
ً
 ؛ ألنه ينسخ حكما

م على : وفتعريف النسخ في أصول الفقه ه نسخ الحكم األّول بحكم جديد ُمتراٍخ عنه بدليل متقّدِ

 . فيأتي الحكم األخير لينسخ الذي قبله؛ أو نسخ الحكم الثابت بدليل آخر ُمتراٍخ عنه، ذلك

يت بنواسخ ؛ ِلذلك املبتدأ والخبر في أصِلهما مرفوعان  فجاء ما ينسخ هذا عامل من العوامل فُسّمِ

 : لى ثالثة أقساماملبتدأ والخبر وهي ع

 ، وتنصب الخبر، وهذه ترفع املبتدأ ويسّمى اسمها: كان وأخواتها

 وترفع الخبر ، وهذه تنصب املبتدأ ويكون اسمها: والّناسخ الثاني إّن وأخواتها

 ؛ املبتدأ والخبر تنصب: والقسم الثالث ظننُت وأخواتها

 ، ُيسّمى املفعول به األول : املبتدأ 

 فعول به الثانييسّمى امل: والخبر 

 

  )فأّما كان وأخواتها(: قال املؤلف رحمه هللا

 سنحاول أن نختصر فيه قدر اإلمكان حّتى ال نتشّعب ـ
ً
 ـ باملناسبة الدرس سهٌل جّدا

)فأّما كان وأخواتها: فإّنها ترفع االسم وتنصب الخبر وهي: " كان، وأمس ى، وأصبح، وأضحى، : قال

  ال، وما انفك، وما فتئ، وما برِح، وما دام، وما تصّرف منها "(وظل، وبات، وصار، وليس، وما ز 

ه التي ذ؛ وهناك من ههذا معنى ما تصّرف منها؛ من املضارع إلى املاض ي إلى األمر؛ أي التفعيالت

 نحو، ذكرناها ما يتصّرف
ً
 (وأصِبح، ويصبح، و)أصبح(وكن، ويكون ، كان: )ومنها ما ال يتصّرف أصال

 كان زيٌد ق: )تقول 
ً
 وليس عمرو شاخصا

ً
  (ائما

 باملناسبة "كان
ً
، املاض ي: وصار( كلها تتصّرف إلى التفعيالت الثالث، وظّل وبات، وأصبح، وأمس ى، طبعا
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 أصِبح( الخ ، يصبح، أصبح، )أمِس( ، ُيمس ي.، أمس ى، )كن(، يكون ، كان)واألمر ، واملضارع

ماض : هذه تتصّرف إلى تصريفْين فقط؛ ةهذه األربع (وما برِح، وما فتئ، وما انفك، ما زال: )أّما

لكن ال  وما يبرح(، مابرِح، )وما يفتأ( ، ما فتئ، )وما ينفك( ، ما انفك.، )وما يزال( ، مازال)ومضارع 

 يتصّرفون إلى األمر 

 

 وهو : وهناك قسم ثالث
ً
 ليس( باتفاق)وهو ال يتصرف أصال

 ؛ على الّصحيح (ومادام) 

 . ال يتصرف(: )ليس

 من نواسخ كان ؛ واملسألة فيها خالف؛ فال يتصّرف على الصحيح: ام(أما )ماد
ً
إذن يمكن أن تجد ناسخا

 
ً
  أو، وممكن لك أن تجده مضارع، ماضيا

ً
ال تظن أّن كان إذا جاءت ، ال تستغرب؛ تجده أمرا

 
ً
 جديدا

ً
 له، يأخذ نفس الحكم؛ ال؛ )كن(فإن ّهذا سيكون شيئا

ً
وينصب ، يرفع املبتدأ ويكون اسما

(؛ أو أضِح ، أو يضحي، أضحى) أو أصِبح(، أو يصبح، أصبح، )كان أو يكون أو كن()سواء كان ؛ خبرال

 أضِح بكسر الحاء 

 بكسر الّسين (أمس ى ويمس ي وأمِس )و

لْ ، ظّل )و، 
َ
 ؛ هذه كلها تصريفاُتها (وِصْر ، ويصيُر ، صار)ويباُت وِبْت( و، و)بات(، ويظّل وظ

 )ليس(: 
ً
 ، هذا ليس له تصريف أصال

، ما انفك، وما يزال(، )مازال)فيتصّرف إلى املاض ي واملضارع  وما برح(، وما فتئ، وما انفك، مازال)أّما  

، وما انفك، " ما زال: عة املاضية ب(، ونالحظ في األر وما يبرح، وما برح(، )وما يفتأ، وما فِتئ، )وما ينفك( 

  ؟وما برح " قبلها يكون ماذا، وما فتئ

 ؛ يكون فيه نفي

ال ) أو نهيْ ، أو استفهام، وبرح" نفي، وفتئ، فإذا سبق" زال وانفك؛ نفي؛ أي بمعنى لم يزْل : ا زال()م

 ؛ أو استفهام، أو نهي، نفي: إذا سبقها أحد هذه ال تبرح(، تنفك
ً
حدث في املبتدأ والخبر نسخا

ُ
؛ فإّنها ت

 لها
ً
 . وتنصُب الخبر، ترفع املبتدأ ويكون اسما

 

نّية معاني هذه النواسخ فقالذكر محي الّدين في ا   : لتحفة السَّ

 كان: يفيد اتصاف االسم بالخبر في املاض ي؛ إّما مع االنقطاع، أو مع االستمرار نحو:  -

)
ً
(؛ كان أو معنى االستمرار: )كان رّبك قديرا

ً
 )كان محّمد مجتهدا
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( ؛ يفيد اتصاف االسم بالخبر في املساء(: والثاني )أمس ى -
ً
 أمس ى الجّو باردا

()وهو يفيد اتصاف االسم بالخبر في الصباح نحو لثالث أصبح: وا -
ً
فِهّرا

ْ
: قال تعالى، أصبح الجو ُمك

 }فأصبح كالّصريم { 
( )وهو يفيد اتصاف االسم بالخبر في الضحى نحو : أضحى()والّرابع -

ً
 أضحى الطالُب نشيطا

  ظلّ )نحو ؛ وهو يفيد اتصاف االسم بالخبر في جميع النهار: ظّل()والخامس  -
ً
 (وجُهُه ُمسوّدا

( )نحو ؛ وهو يفيد اتصاف الخبر في وقت البَيات وهو الليل: بات()والسادس  -
ً
 بات محّمٌد مسرورا

صار )نحو ؛ وهو يفيد تحّول االسم من حالته إلى الحالة التي يدّل عليها الخبر: صار( )والسابع  -

 )
ً
ين إبريقا

ّ
 الط

()نحو ؛ في وقت الحالوهو يفيد نفي الخبر عن االسم (: لْيس)والثامن  -
ً
  ليس محّمٌد فاهما

هذه (: وما برِح، وما فِتئ، وما انفك، مازال)والثاني عشر ، والحادي عشر، والعاشر، والتاسع -

 )نحو ؛ األربعة تدّل على مالزمة الخبر لالسم حسب ما يقتضيه الحال
ً
لْن ، ما زال إبراهيم ُمْنِكرا

  (نبرح علْيه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى

( )نحو ؛ وهو يفيد مالزمة الخبر لالسم أيضا: ما دام()والثالث عشر  -
ً
 ماُدمُت حّيا

ً
، ال أعِزل خالدا

  ؟قالها من؛ } وأْوصاني بالّصالة والٍزكاة ما ُدْمُت حّياً {: وقد قال هللا تعالى

 عيس ى عليه الّسالم 

ها الّنواسخ
ّ
 لها: هذه كل

ً
  ؛وتنصب الخبر، ترفع املبتدأ ويكون اسما

ً
 : )مثال

ً
  (كان محّمٌد مجتهدا

 فعل ماض ناقص مبني على الفتح : كان

 اسم كان مرفوع وعالمة رفعه الضّمة :  زيٌد 

 
ً
 خبر كان منصوب وعالمة نصبه الفتحة : قائما

( )
ً
 : ليس َعمرٌو شاخصا

 مبنيٌّ على الفتح من أخوات كان ليس:

 اسم ليس مرفوع وعالمة رفعه الضّمة: عمرٌو 

 
ً
 ليس منصوب وعالمة نصبه الفتحة  خبر : شاخصا

 

 ؛ قوم موس ى عليه الّسالم هذا ما قالوه لهارون؛ }لْن نبرَح عليه عاكفين {: قوله تعالى

 حرف قلٍب ونفي ونصب : لن

 فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة : نبرح
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 هذه شبه جملة : عليه

  الهاء()والضمير  على()من حرف الجر  ـ تذكرون؟ـ

 ؟وشبه جملة يأتي في ماذا، جار ومجرور

 خبر
ً
 ؟أين املبتدأ؛ في محل رفع الخبر؛ دائما

 اسم لن نبرح ضمير مستتر في محل رفع  لن نبرح نحن()اسم لن نبرح ضمير مستتر تقديره نحن 

 شبه جملة ؛ خبر: عليه

م عنه في وقت آخر إ؛ هذه حال منصوب بالياء ألنه جمع مذكر سالم: عاكفين
ّ
ن شاء هذا الحال سنتكل

 هللا تعالى 

 

ا صار يبك؛ }تاهلل تفتأُ تذكر يوسف{: قوله تعالى
ّ
يا أسفا ي عليه ويقول }قالها إخوة يوسف ألبيهم مل

ت عْيناه من الحزِن فُهو كظيم  {على يوسف وابيضَّ
 }قالوا تاهلل تفتأ تذكُر يوسف { 

صل )ال تفتأ( وال تزال معناه وهذا وإن كان النفي هو األ ؛ فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضم: تفتأ

 له؛ ولكن ُحذف النفي وهو ُمراد في املعنى
ً
 وينصب الخبر ، وهو يرفع املبتدأ ويكون اسما

 تفتأ أنت؛ ضمير مستتر تقديره أنت ؟أين املبتدأ

 ؛ جملة فعلية: تذكر يوسف( ) ؟أين الخبر

 تذكُر: فعل مضارع 

 ضمير مستتر تقديره أنت : والفاعل

 به منصوب  مفعول : ويوسف

 : ( تذكر يوسف)
ُ
 الجملة الفعلية في محل نصب خبر تفتأ
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 وأخواتها:
ّ
 ـ إن

 

ف رحمه هللا
ّ
، ولكّن، : قال املؤل

ّ
، وأن

ّ
 وأخواتها فأّنها تنصب االسم وترفع الخبر وهي: " إن

ّ
)وأّما إن

 وليت، ولعّل "(
ّ
 ؛ ستة حروف وكأن

ها حروف
ّ
 بخالف أخوات كان ؛ الحظ كل

 شاخٌص()تقول إن زي
ً
 قائم، وليت عمرا

ً
 وما أشبه ذلك  دا

: التوكيد 
ّ
، وأن

ّ
 ومعنى إن

 ولكّن: لالستدراك 

: للتشبيه 
ّ
 وكأن

ي
ّ
 وليت: للتمن

ع(
ّ
 ولعّل: للترّجي والتوق

ف وشرح كل ش يء في إّن وأخواتها 
ّ
 اختصر علينا املؤل

 حرف استدراك ونصب: إن

 حرف استدراك ونصب : لكّن 

 حرف تشبيه : كأّن 

 حرف تمني  :ليت

 حرف ترج ونصب : لعّل 

 لها وترفع الخبر 
ً
 وكلها تنصب املبتدأ ويكون اسما

 شاخٌص : تقول 
ً
 ليت عمرا

 حرف تمٍن ونصب: ليت

 
ً
 اسم ليت منصوب وعالمة نصبه الفتحة: عمرا

 خبر ليت مرفوع وعالمة رفعه الضمة : شاخٌص 

 

 
ً
 نى وتقويته هذه تأتي لتأكيد املع؛ من باب التأكيد(: وأّن ، إّن )طبعا

 

 محّمٌد شجاع لكّن صديقه جبان()كما قال الشارح : تقول ؛ الستدراك املعنى ونفي ما ُيتوّهم: ولكّن 

 استدراك 
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ك تراه " ما إعراب كأنك تراه : تأتي للتشبيه تقول كما قيل في الحديث قال: كأن
ّ
 " اعبد هللا كأن

 
ّ
 حرف تشبيه ونصب: كأن

 ح في محل نصب اسم إّن ضمير متصل مبنّي على الفت: الكاف

 فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة : تراه

 ضمير مستتر تقديره أنت: والفاعل

 . ضمير متصل في محل نصب مفعول به والهاء

 في محل رفع خبر كأّن  تراه()والجملة الفعلية 

 

 مستحيل أو ما فيه عسر  تأتي للتمّني وهو طلب: وليت

  } يا لَْيَت لنا مثل ما أوتَي قارون {: ن عندما خرج من بيتها قارو كما قال قوم موس ى ملا رأوْ 

 حرف تمّنٍ ونصب: ليت

 الالم حرف جر : لنا

 ضمير متصل في محل اسم مجرور:  (ناـ)وال

 في محل رفع خبر ليت مقّدم : وهذه شبه جملة

  مثل()واسم ليت مؤخر وهو 

 اسم لْيت منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف: مثل

 بعده يأتي مضاف  والذي 

 ما في محل جر باإلضافة بمعنى الذي : ما أوتي

 

  {تمعوا له وأنصتوا لعلّكم ُترحمونوإذا قُرئ القرآن فاس}: تأتي للترّجي كما قال تعالى: ولعل

 حرف ترج ونصب : لعّل 

 في محل نصب اسم لعلّ : الكافوالضمير 

 (تأتي للجمع )لعلكم: وامليم

 مون من األفعال الخمسة مرفوعة بثبوت النون والفاعل هو الواو ترح؛ جملة فعلية: وترحمون 

 في محل رفع خبر لعلّ : والجملة الفعلية
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 :(ظّن وأخواتها)ـ أما 

 

ف رحمه هللا
ّ
 وأخواتها: فإّنها تنصب املبتدأ والخبر على أّنهما مفعوالن لها وهي: : قال املؤل

ُ
 )وأّما ظننت

، ور 
ُ

ت، وزعمت
ْ
، وِخل

ُ
، وحسبت

ُ
، وسمعت ". "ظننت

ُ
، وجعلت

ُ
، واتخذت

ُ
، وعِلمت

ُ
 أيت

، وما أشبه ذلك(  
ً
 شاخصا

ً
 عمرا

ُ
، ورأيت

ً
 زيدا قائما

ُ
 تقول: ظننت

 ؛ هذا الناسخ الثالث ينسخ املبتدأ والخبر وينصبهما

 أول 
ً
 ثان، فاملبتدأ يكون مفعوال

ً
 ، والخبر يكون مفعوال

 : ذكر الشارح هنا أمثلة كثيرة؛ طبعا

 
ً
 )ظننُت محّمدا

ً
 ، صديقا

ً
 ، حِسْبُت املال نافعا

ً
 يقرأ، جعلُت الذهب خاتما

ً
وجدت الصالح ، سمعُت خليال

 باب الخير( 

 

 : وتقسم إلى أربعة أقسام

 : يفيد ترجيح وقوع الخبر وهو أربعة أفعال: القسم األول  -

ت، زعْمُت ، حِسبت، " ظننت
ْ
 ؛ " الحظ، ِخل

ً
 كلها من باب الترجيح ليس يقينا

 ووجْدُت " ، وعِلمُت ، " رأْيُت : يد اليقين وهي ثالثة أفعالالثاني يف القسم -

ُت " ، " اتخذت: يفيد التصيير واالنتقال وهما فعالن: القسم الثالث -
ْ
 وجعل

 " سِمْعُت " : يفيد النسبة في السمع وهو: والقسم الّرابع -

ها تنصب املبتدأ والخبر 
ّ
 كل

 به أول منصوب : املبتدأ
ً
 يكون مفعوال

 به ثاٍن منصوب  يكون : والخبر
ً
 مفعوال

ُت( ضمير رفع )هذه ؛ تقول فعل ماض مبني على السكون التصاله بضمير الرفع املتحّركوسمْعُت: 

 تأتي في محل رفع فاعل ، متحرك

 
ً
 ، والذي بعده مفعول به أّول يكون منصوبا

ً
 ومفعول به ثاٍن يكون كذلك منصوبا

 
ً
 : مثال

( 
ً
 صديقا

ً
  (ظننُت محّمدا

 
ُ

 ض مبني على السكون التصاله بضمير الرفع املتحّركفعل ما: ظننت

 ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع الفاعل : والتاء
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ً
 مفعول به أّول منصوب وعالمة نصبه الفتحة: محّمدا

 
ً
 مفعول به ثاٍن منصوب وعالمة نصبه الفتحة : وصديقا

 

 يقرأ( )
ً
 سِمعُت خليال

 
ً
 ه الفتحة مفعول به أّول منصوب وعالمة نصب: خليال

 فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة : يقرأ

 ضمير مستتر تقديره هو : والفاعل

 في محل نصب مفعول به ثان للفعل سمعت ألّن سمعُت يأخذ مفعولْين : والجملة الفعلية

 

 . أظن أّن الدرس واضح إن شاء هللا نتوقف عند هذا القدر

 

ى وسلم على نبّينا محّمد، وعلى آله وصح
ّ
 به أجمعين، وبارك هللا فيكموصل

هم وبحمدك نشهد أن ال إله إال أنت
ّ
 نستغفرك ونتوب إليك، وسبحانك الل

 

 . والّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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 من مجالس شرح متن اآلجرومية السادس عشرالمجلس 

 ه1440-6- 11 التاريخ: األربعاء (16)الدرس رقم 

 . وعلى آله وصحبه أجمعين، لّسالم على نبّينا محّمٍد والّصالة وا، الحمد هلل رّب العاملين

 ؛أّما بعد

فها  املجلس السادس عشرفهذا إخوتي بارك هللا فيكم 
ّ
من مجالس شرح املقّدمة اآلجرومية ملؤل

 أبي عبد هللا الّصنهاجي املعروف بابن آجّروم رحمه هللا تعالى 

هذا املوضوع  "موضوع املرفوعات"  :اض ي وهوواليوم إن شاء هللا تعالى ندخل في تِتّمة املوضوع امل

 أو هذا القسم الذي نحن ِبصدِده اآلن  ،الّرئيس ي ِلدْرسنا

رحناها في الّدروس املاضَية
َ

ف أّن املرفوعات عشرة وذكر منها ستة قد ش
ّ
)الفاعل، :حيث ذكر املؤل

 وأخواتها(
ّ
  ونائب الفاعل، واملبتدأ، والخبر، واسم كان وأخواتها، وخبر إن

سّمى التوابع وهي ؛هذه ستة وبِقَي من املرفوعات أربعة
ُ
عت "الصفة" ،  :هذه املرفوعات ت

ّ
)الن

وكيد، والبدل( 
ّ
 والعطف، والت

 كاملة
ٌ
 ؛هذه أربعة مع الستة املاضية فِتلك عشرة

ف عندما ذكر )باب املرفوعات( قال
ّ
 )والّتوابع وهي :األربعة هذه لها ش يٌء ُيمّيزها وهي ما ذكره املؤل

 ؟توابع في ماذا ؛هذه األربعة ُيمّيزها أّنها توابٌع لش يء (:أربعة

 في اللغة العربية ما هو الّتابع بشكل عام ـ ال نتكلم عن النحو نتكلم من حيث اللغة ـ 

لُرّبما يتبعه في  ؛هذا سؤال يطرح نفسه؟. يتبعه في ماذا ؛كلمة تابع إذا قلنا هذا تابع فهناك متبوع 

  ؛لُرّبما يتبُعه في طريقِته في الّتعامل ،يتبعه في مسيره ولرّبما ،عقيدته
ً
 ومتبوعا

ً
 ُيسّمى تابعا

سّمى توابع ؛وهي األربعة التي ذكرناها ؛وفي الّنحو كذلك هناك تابع ومتبوع
ُ
 ؟ملاذا ت

 
ً
 ؟في ماذا ؛ألّنها تتبع شيئا

 ؛هذا الّسؤال الذي يطرح نفسه

  ،عرابفي النحو هناك عشرة أشياء مهّمة من حيث اإل 

 عشرة أشياء  ؛أو تصنيف الكلمة ،ومن حيث تركيب الكلمة

صب، والخفض)
ّ
 هذه في قسم حركات اإلعراب( الّرفع، والن

ثنَية، والجمُع )
ّ
ِه ما ِشئت (اإلفراد، والت فلُرّبما تكون الكلمة  ؛هذه في قسم التركيب أو العدد؛ سّمِ

  ،ولرّبما تكون مثّنى ،مفردة
ً
 ولُرّبما تكون جمعا
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 ،هذه ستة)الرفع والنصب والخفض(  ؛ذه الثالثة باإلضافة إلى الثالثة األولى في اإلعرابه

ث) ؛كذلك هناك قسم آخر من حيث الجنس
ّ
 هذه ثمانية (مذكر، أو مؤن

كرةوهناك ش يء آخر من حيث )
ّ
 ؛من حيث الّتعريف والتنكير هذه عشرة ؛(املعرفة والن

عيدها مّرة أخرى 
ُ
ٌع ونصْب، وخفض، إفراٌد، وتثِنَية، وجمع، تذكير وتأنيث، )رف:هذه العشرة أشياء ن

 عشرة أشياء  ؛معرفة، ونكرة(

 نعود إلى الّتابع واملتبوع 

 لرّبما يتبع التابع متبوَعه في إعرابه،  

  ،لُرّبما يتبُعه في تذكيره وتأنيثه 

 لرّبما يتبُعه في إفراده وتثنيته وجمعه ـ 

  ولُرّبما يتبعه في تعريفه وتنكيره 

 أخرى في هذه األمور إّما في إعرابها
ً
بعت الكلمة كلمة

ّ
بع الكالم أو ات

ّ
أو في  ،أو في تذكيرها وتأنيثها ،فإذا ات

سّمى تابعة أو التابعأو في تعريفها وتنكيرها  ،إفرادها وتثنَيتها وجمعها
ُ
  فهذه الكلمة ت

  تسّمى املتبوعوالكلمة التي تِبعتها أو املتبوعة 

 ؟ابع واملتبوععرفنا ما هو التّ 

 التابع هو الذي يتبع متبوعه في
ً
 :إذا

 وخفضه  ،ونصبه ،رفعه 

 وتأنيثه ،أو في تذكيره 

 وتنكيره  ،أو في تعريفه 

 وجمعه  ،وتثِنيِته ،أو في إفراده 

لربما يتبعه في  ا يتبع التابع متبوعه في كل هذا،لرّبم ؛كلمة أو هنا ال يعني ذلك فقط واحدة من هذا

 ،ويتبع متبوعه في التذكير والتأنيث ،لّتابع يتبع متبوعه في اإلعرابلرّبما ا ،بعضها

 في التثنيَ 
ً
 . ولرّبما يتبعه في التعريف والتنكير ،ة والجمع واإلفرادولُربما يتبعه أيضا

  ؛هذا دْرسنا... كّل هذا يدخل تحت باب الّتوابع 

 

ف املرفوعة هي
ّ
  ؛كيد، والبدل()النعت، والعطف، والتو  :والّتوابع ذكرها املؤل

  ؟ملاذا ؛وقلنا التوابع املرفوعة

أو البدل "  ،أو التوكيد،أو العطف،" النعت:ألننا نتكلم عن باب املرفوعات لكن لُرّبما هذه املرفوعات
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 ،تتبع متبوعها في نصبه ؛تأتي في باب املنصوبات

 ؛تتَبُع متبوعها في خفضه ؛ولُرّبما تأتي في باب املخفوضات

 ؟منا عن ماذاهنا اليوم كال  

تبوع في املرفوعات 
َ
َبع امل

ْ
 عن الّتوابع التي تت

ها في مكان واحد هنا  ؛قسم التوابع بشكل عام
ّ
وضع كل

ُ
 ومن الجميل أن ت

  النعت :أوال

نا ما هو درسنا
ْ
 اآلن عرف

ً
 التوابع  ؟طبعا

  ؟ماذا نعني بالّتوابع

صب
ّ
 في إعرابه: ـ الرفع، الن

ً
 معّينا

ً
 ، الخفض عرفنا؛ يتبع متبوعا

 أو في تذكيره، وتأنيثه، -

 أو في إفراده، وتثِنيته، وجمعه،  -

 أو في تعريفه، وتنكيره  -

 تمام؟ ... يتبع  ؛تابع

عت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه، وتعريفه  :قال املؤلف رحمه هللا
ّ
عت ـ قال ـ الن

ّ
)باب الن

 وتنكيره( 

 وهنا أفاد ؛يتبع منعوته أي متبوعه ؛تابع :الّنعت
ً
وصوف ؛نا أن الّتابع هذا نعت يتبع منعوتا

َ
 ؛أي صفة مِل

وصوف  :نعٌت مِلنعوت
َ
 صفة مل

عّين ؟ملاذا يأتون بالنعت ؛طبعا
ُ
. . أو الش يء املعّين من باب زيادة وصٍف له ،من باب تحديد الشخص امل

 لخ إ

م واملدح والذم يأتي في هذا؛
ّ
 من باب املدح ومن باب الذ

ً
 وأيضا

 للَموصوف  ؛تابٌع للمنعوت ،تابع ملتبوعههو في الّنهاية 
ٌ

 وصف

 ؟يتبُعه في ماذا

ف
ّ
 يتبعه في اإلعراب  ؛يعني هذه في اإلعراب )يتبعه في رفعه ونصبه وخفضه( :قال املؤل

-  
ً
  ؛إذا كان املنعوت مرفوعا

ً
 ،فإّن النعت ال بّد أن يكون مرفوعا

-  
ً
 سيكون النعت منصوبا

ً
 ،إذا كان املنعوت منصوبا

 وإذا كان امل -
ً
 فيكون النعت مخفوضا

ً
  ،نعوت مخفوضا

 ،املنعوت معرفة سيكون النعت معرفة وإذا كان -
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 فإّن النعت سيكون نكرة  وإذا كان -
ً
 املنعوت نكرة

 بزيٍد العاقِل( :قال
ُ

 العاقَل، ومررت
ً
 زيدا

ُ
  )تقول: قام زيٌد العاقُل، ورأيت

ه عاقل  ؟منعوت بماذا ؛أن زيد هو املنعوت ؛الحظ
ّ
 بأن

  ()زيٌد ان عندما ك
ً
 فإّن النعت جاء مرفوعا

ً
  العاقل()مرفوعا

 )قام زيٌد العاقل(ُ 

 فعل ماض مبنيٌّ على الفتح  :قام

 فاعل مرفوع مبني على الضم :زيٌد 

 نعت مرفوع مبني على الضم  :العاقل

 
ً
 ؛كذلك معرفة( و)العاقل ،معرفة (زيٌد ) ؛والحظ أيضا

 . وقته إن شاء هللاسنتكلم في  ؟ما الفرق بين املعرفة والّنكرة

 العاقَل :)قال
ً
  (رأيُت زيدا

( 
ُ

 ( فعل وفاعل رأيت

 
ُ

 فعل ماض مبني على السكون التصاله بضمير الرفع املتحّرك  :رأيت

 وهذا الفعل يحتاج إلى مفعول به فإنه متعّد  ؛ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل :والتاء

 
ً
  مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة :زيدا

 ال بّد أن يكون كذلك منصوبا وعالمة نصبه بما ُيناسب  ؛جاء بعده نعت

 العاقلَ )هنا جاءت الفتحة 
ً
 معرفة (و)العاقل ،والحظ )زيدا(ً معرفة (رأيُت زيدا

 ()مررُت بزيٍد العاقل

 بعده اسم مجرور وال بّد بالكسرة :الباء
ً
 يعني اسم مخفوض  ؛حرف جر؛ إذا

 من الّصرف ؛ماذا يكون؟ بالكسرةفإن خفضه ب ؛وهذا اسم مفرد
ً
 إذا كان ممنوعا

ّ
  ؛إال

 ( ليست ممنوعة من الّصرف فأخذ الكسرة ـ هذا من باب املراجعة ـ زيدو)

ه يتبُعه فكان )زيٌد سيأخ العاقل(؛)جاء بعده نعت
ّ
 في إعرابه( ذ حكمه ألن

ً
 ؛في الجملة األخيرة مخفوضا

 
ً
ف باختصار  ؛العاقِل(  مرْرُت بزيٍد )فال بّد أن يكون النعت مخفوضا

ّ
 هذا املؤل

 

 افهموا هذا الذي ذكْرناه ؛اآلن نأتي إلى تفصيل أكثر مهم
ً
  ؛طبعا

ً
أو  ،هكذا انضبطت القاعدة تقريبا

 أخذنا فكرة واضحة عن باب النعت 

 ومهم ألّن هناك نعٌت حقيقي
ً
وهناك نعت  ،لكن نأتي إلى كالم صاحب الّتحفة الّسنية فهو مفيٌد جّدا
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 :سببي

 (قام زيٌد العاقُل )أو الش يء نفسه هو املنعوت  ،هو الشخص نفسه هو املنعوت :يعني النعت الحقيقي

 ؛زيد ؟من الذي قام

 العاقل ؟من زيد

 ؛زيد ؟من املنعوت

 
ً
 هي تابعة ِلزيد حقيقة

ً
 العاقل فورا

ً
 أو على وجه الحقيقة  ؛إذا

 العاقل تعود ِلزيد 

 هذا ُيسّمى نعت حقيقي 

  ؛ُيسّمى نعت سببي ؛هناك نعت آخر

 

 ؟هو النعت السببي ما

هناك بعض الفروقات بين النعت الحقيقي والنعت  ؛في حكمه كما سنذكر اآلن نعت يتبع املنعوتهو 

  ؟أليست هي عشرة ؛السببي في أشياء أو في األنواع التي يتبعها

هذه ، وتنكير( تعريفو  ،وجمع ،وتثنَية ،وإفراد ،وتأنيث ،وتذكير ،وخفض ،ونصب ،رفع) :عشرة أشياء

 ؛عشرة

 النعت الحقيقي يتبع منعوته في عدد معين من هذه العشرة 

 والنعت السببي: يتبع منعوته في عدد آخر يختلف وهو أقل؛ 

 على وجه حقيقة للمنعوت  :قلنا النعت الحقيقي ؛طيب
ً
  (قام زيٌد العاقُل )هو نعت تابٌع حقيقة

 هذه وصف العاقل مل ؟من العاقل
ً
  ؟نزيد إذا

ً
 على وجه الحقيقة  ؛لزيد حقيقة

 تمام؟ 

 بل ينعت من جاء ِبسببه  ؛ولكن ال ينعته هو ؛هذا النعت السببي يأتي ينعت املنعوت :هناك نعت سببي

ف
ّ
م عن تعريفه بطريقة ثانية كما ذكر املؤل

ّ
 من باب اإليضاح ولكن اآلن سنتكل

ً
م طبعا

ّ
لكن  ؛أنا أتكل

 أريد أن أوصل الفكرة

 للمنعوتالنعت الحق
ً
 العاقل هو زيد( ) يقي: هو النعت حقيقة

وصوف بذاته؛ بْل هو سبٌب 
َ
النعت الّسببي هو: هذا النعت يتَبع املنعوت ولكن ليس هو امل

  ؛للَموصوف

 
ً
 ()قام زيٌد العاقُل أبوه :مثال



 

 [163] 

 

 من العاقل؟ الكالم ليس عن زيد الكالم عن أبيه 

ألنه على وجه الحقيقة هذا  ؛س على وجه الحقيقةلكن سبب ولي ؛العاقل نعت لزيد ؛لكن هذه نعت

 ؟العاقل ينعت من

 ينعت أبا زيد 

العاقُل أبوه( نعت )كلها هذه الجملة كلها  ؛لكن هذا العاقُل أبوه هي نعٌت لزيد ()قام زيْد العاقل أبوه

 ِلزيد 

 ؟ما الفرق بين النعت الحقيقي والنعت السببي من حيث الشكل

 ضمير مستتر  ؛ه ضمير مستتر تقديره مثل هو أو هي إلخالنعت الحقيقي يأتي بعد

 العاقَل هو(
ً
 العاقل )رأيُت زيدا

ً
 العاقل هو)كأنك تقول  ؛رأيت زيدا

ً
يأتي بعد النعت الحقيقي  (رأيُت زيدا

 
ً
 ،ضمير ُيقّدر تقديرا

  :أّما النعت السببي 
ً
 يأتي بعده اسم ظاهر وليس ضميرا

 ؟مضمرةأليس األسماء اسماء ظاهرة وأسماء 

 العاقل أبوه( فهنا يأتي اسم 
ً
 اسٌم ظاهر ظاهر )رأيُت زيدا

ارح ـ
ّ

ف يعني الش
ّ
ف ـ املؤل

ّ
 يعود إلى  :ومن هنا يقول املؤل

ً
 مستترا

ً
)النعت الحقيقي ما رفع ضميرا

  ؛املنعوت نحو: "جاء محّمٌد العاقل هو"( 

 على وجه الحقيقة العاقل نعت ملحّمد  ؛هذا ضمير مرفوع ؛العاقل )هو( جاء بعد كلمة

 ؟واضح

 بضمير :النعت السببي
ً
 مّتصال

ً
 ظاهرا

ً
 (جاء محّمٌد الفاضُل أبوه:)يعود إلى املنعوت ؛الحظ ؛ما رفع اسما

 ؟أبوه يعود على من (هـ)هذا الضمير 

 على محمد 

ضاع الكالم 
َ
 ولو لم تأِت بهذا الضمير ل

ل مثال
ُ
 ناقص  ؛فيه خلل ؛يس كالما فصيحا! هذا ل؟ما هذا الكالم ()جاء محّمد الفاضل أبو:ق

 ؟هل الفاضل هو محّمد ()جاء محمد الفاضُل 

 أنا أتكلم عن فضل أبيه أو على أّن الفاضل هو أبوه  ؛أل 

)جاء محّمٌد الفاضل أبوه( هذا بعد الفاضل جاء اسم ظاهر ولكن يربط بينه وبين املنعوت األصلي أو 

 للنعت لذلك قال نعت سببي ير 
ً
 )الفاضل أبوه(  ؛بط بينه ضميرالذي جاء سببا

ر ألّن محّمد مذكر 
ّ
 والحظ هذا مذكر أبوه مذك
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 ال بّد أن يكون الضميلو كان املنع
ً
ثا

ّ
  ر وت مؤن

ً
 مؤنثا

 جاءت فاطمة الفاضل أبوها(  ) :تقول 

وماذا يتبع  ،ماذا يتبع النعت الحقيقي متبوعه من عشرة ؛طيب؛ النعت الحقيقي والنعت السببي

 ؟منعوته من عشرة النعت السببي

 :النعت الحقيقي يتبع منعوته بأربعة من عشرة

 :يتبعه في 

 اإلفراد والتثنية والجمع  -1

 ويتبعه في الرفع والنصب والخفض  -2

 ويتبعه في التذكير أو التأنيث  -3

 ،ويتبعه في التعريف والتنكير -4

 

 
ً
 فإّن النعت الحقيقي سيكون مفردا

ً
 ،فإذا كان املنعوت مفردا

 ،وت مثنى فال بّد أن يكون النعت الحقيقي مثّنىاملنع وإذا كان

 
ً
 فإّن الّنعت سيكون جمعا

ً
 وإذا كان املنعوت جمعا

 هذه واحدة من عشرة  ؛اإلفراد والتثنية والجمع كان النعت ـ هذه من حيث وإذا

 

 فإن النعت الحقيقي سيأخذ حكمه من الرفع 
ً
 أو منصوبا أو مخفوضا

ً
وإذا كان املنعوت مرفوعا

 والخفضوالنصب 

 هذه اثنتان 

 

 
ً
 أو مؤنثا

ً
 بحسب املنعوت هذه  ؛ـ وإذا كان املنعوت مذكرا

ً
 أو مؤنثا

ً
فإّن النعت الحقيقي سيكون مذكرا

 ثالثة

  ـ وإذا كان
ً
 أو نكرة

ً
 فإن النعت سيكون معرفة أو نكرة بحسب املنعوت  ؛املنعوت معرفة

 . أربعة من عشرة ؛هذه أربعة 

 :منعوته في تبعهذه بالنسبة للنعت الحقيقي ي

 أو خفضه  ،أو نصبه ،ـ ويتبع متبوعه في رفعه ،جمعه أو ،تثنيته أو ،ـ إفراده

 أو تأنيثه  ،ـ ويتبع منعوته في تذكيره
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 أو تنكيره  ،ـ ويتبع منعوته في تعريفه

 أربعة من عشرة     

  ،هذا النعت الحقيقي

 

ه يتبع منعوته في اثنْين من عشرة: أّما النعت السببي
ّ
 ـ في رفعه أو نصبه أو خفضه ) :فإن

  (ـ و في تعريفه أو تنكيره

 مفرد
ً
فال يتبعه في اإلفراد والتثنَية  ؛أما من حيث اإلفراد والتثنية والجمع فإن النعت السببي دائما

  ؛والجمع
ً
  ،أو مثنى ،ال يهمنا في النعت السببي أن يكون املتبوع مفردا

ً
ألّن النعت  ؛ال يهمنا ؛أو جمعا

 مفردالسببي د
ً
  ،ائما

 

 
ً
 أو مؤنثا

ً
را

ّ
ألن النعت يتغير من التذكير إلى التأنيث بحسب  ؛وكذلك ال يهّمنا أن يكون املنعوت مذك

  ؛االسم الذي بعده وليس بحسب املنعوت
ً
 فإن الّنعت يكون مذكرا

ً
 ،فإذا كان االسم الذي بعده مذكرا

 
ً
ثا

ّ
 فإن الّنعت يكون مؤن

ً
 وإذا كان مؤنثا

 
ً
جاءت  ،جاءت فاطمة الفاضُل أبوها ،جاء محمٌد الفاضلة أّمه ،جاء محّمد الفاضل أبوه)قد قلنا  :مثال

  فاطمة الفاضلة أّمها(

 ؟التأنيث بالنسبة مِلن؛ )الفاضل( تتحّول من التذكير و الحظ

 هذا الكالم في النعت السببي  ؛بالنسبة لالسم الظاهر الذي بعدها

 
ً
 أّن النعت السببي دائما

ً
)جاء محّمد الفاضُل أبوه، جاء محّمدان  :يكون مفردا؛ تقول وستالحظ أيضا

جاءت الفاطمتان  ،جاءت فاطمة الفاضل أبوها ،جاء محّمدون الفاضُل أبوهم ،الفاضُل أبوهما

  ،(الفاضل أبوهما
ً
 حتى وإن كان املنعوت مفردا أو مثنى أو جمعا

ً
 ؛الحظ مفردة دائما

 أّن الضمير هو
ً
هذا الضمير يتحّول  ؛أبوهن ،أبوهم ،أبوهما ،أبوها ،أبوه :الذي يتحّول  لكن الحظ أيضا

  ؛بما يكون املنعوت
ً
 فإّن الضمير يكون مفردا

ً
وإذا كان املنعوت مثّنى فإّن  ،فإذا كان املنعوت مفردا

  ،الضمير يكون مثّنى
ً
 يكون جمعا

ً
  ،وإذا كان جمعا

ً
را

ّ
 يكون مذك

ً
را

ّ
 يكون  ،وإذا كان مذك

ً
ثا

ّ
وإذا كان مؤن

 
ً
ثا

ّ
  مؤن

 ؟على كل حال الّنعت الّسببي يتبع منعوته في ماذا

 في اثنْين من خمسة 

 في الرفع أو النصب أو الخفض 
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 وفي التعريف أو التنكير 

 ال غير 

ف رحمه هللا
ّ
  )املعرفة وأقسامها(: ثّم ذكر املؤل

ال رحمه هللا ـ ـ فق؟ هو التنكير ما هو التعريف وما؛ فقال ـ وهذا من باب عندما نقول املعرفة والنكرة

 )واملعرفة خمسة أشياء: :وهذه سنقرؤها قراءة ألّنها ال تحتاج إلى كثير كالم قال

 ـ االسم املضمر نحو: " أنا وأنت"

ة "،  
ّ
 ـ واالسم العلم نحو: " زيٌد، ومك

 ـ االسم املبهم نحو: " هذا وهذه، وهؤالء،

م نحو:
ّ

 "الرجل، والغالم،  ـ واالسم الذي فيه األلف والال

 ـ وما أضيف إلى واحد من هذه األربعة "(

  ؛املعارف ذكرها املؤلف هنا خمسة
ً
 وهي خمسة حقيقة

 يأتي قبلها ولم يذكره املؤلف :ـ أّولها الضمير
ً
لكن هذا متفق عليه من غير ذكر وهو أعرف  ؛طبعا

 . هو أعرف املعارف فال يدخل في هذا ؛لفظ الجاللة املعارف "هللا سبحانه وتعالى"

 

 :ّول قسم يقولون هوفأ

 والضمير ذكرناه في الدروس املاضية  :الضمير  ـ

مإّما أن يكون 
ّ
 ونحن "  ،" أنا:ضمير املتكل

 وأنتن "  ،وأنتم ،وأنتما ،وأنِت  ،" أنت :ضمير مخاطبأو 

 وهن "  ،وهم ،وهما ،وهي ،" هو:ضمير غائبأو 

 هذه الضمائر التي ذكرناها في الدروس املاضية 

وبالترتيب هو األقوى بين املعارف األربعة التي أو املعارف الخمسة التي  ؛وهو القسم األّول هذا معرفة 

 سنذكرها 

 

 خالد " أعالم  ،محمد ،مكة ،" زيد:العلم ما دّل على ش يء معّين :ـ القسم الثاني

 

  :واالسم املوصول  ،اسماء اإلشارة: ـ القسم الثالث االسماء املبهمة وهي

 وهؤالء "  ،وهذه ،" هذا :لأسماء اإلشارة مث
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ها اسماء  ،واللواتي ،والذين ،واللتان ،والتي واللذان ،" الذي :واالسم املوصول مثل
ّ
والالئي " هذه كل

 موصولة 

 

  ؛الذي يدخل على الّنكرة فُيعّرفه (:ال التعريف)ـ وبعد ذلك 

 الغالم( ـ  ،)غالم ،الرجل()ال التعريف  فيأتي عليه )رجل(

 القسم الّرابع  هذا القسم هو 

أو  ،أو يضاف إلى علم ،قد ُيضاف إلى ضمير ؛ـ والقسم األخير ما أضيف إلى واحدة من األربعة املاضية

 أو اسم فيه ال التعريف  ،أو يضاف إلى أل التعريف ،ُيضاف إلى اسم مبهم

 م األستاذ(أو غال  ،أو غالم الذي زارنا أمس ،أو غالُم هذا الرَّجل ،أو غالُم محمد ،غالُمك:)مثل

 . . . الحظ كل هذه تتبع إلى 

 غالمك( )ـ واحدة أضيفت إلى مضاف 

 غالم محمد( )ـ واحدة أضيفت إلى علم 

 (،غالم هذا الرجل)وهو اسم اإلشارة  ؛ـ واحدة أضيفت إلى االسم املبهم

  غالم الذي زارنا أمس()أو االسم املوصول وهو  

  غالم األستاذ()ـ ومضاف إلى أل التعريف 

 هذه كلها معارف 

 

وهي اسماء اإلشارة هذه قال الشارح ما ُوِضع ِليُدلَّ عن معّين بواسطة  ؛سماء املبهمةلكن بالنسبة لأل 

ة أو معنوية  ،تشير إليه ٍلتدّل عليه ؛إشارة حّسيَّ

أو شبه جملة تأتي بعد االسم املوصول وتسّمى  ،ما يدّل على معين بواسطة جملة :واالسم املوصول 

 لل
ً
 (؛جاءنا الذي ُزْرناه ،جاءنا الذي زارنا)موصول صلة

 يأتي بعده جملة  الذي()الحظ 

َت إلْيه
ْ
َته أو وَصل

ْ
 يكون بعده رابط يعود على الشخص الذي وصل

ً
جاء )أو جاء سبب الوصِل به  ،وعادة

  نا() الحظ الضمير ؛من الذي زارنا ،الذي زارنا( 

 هذا الضمير يعود على الشخص الزائر )نا(

 قد يكون طبع
ً
 :ا

  
ً
را

ّ
 )الذي(:مذك
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ً
   التي() :أو مؤنثا

 للمذكر املثنى  :أو )اللذان(

 للمؤنث املثنى  :و)اللتان(

 للجمع :و)الذين(

 للجمع املؤنث  :أو الالتي( ،أو الالئي ،و)اللواتي

 هذا كله معرفة ؛هذا كله واضح إن شاء هللا تعالى

 في كتب متقدمة إن شاء هللا تعالى سنتكلم عنه إن شاء هللا تعالى في مزيد تفصيل 

 

ف
ّ
)والنكرة كّل اسم شائع في جنسه؛ ال يختص به واحد دون آخر؛ وتقريبه كل  :أّما النكرة قال املؤل

ح دخول االلف والالم عليه نحو:" الّرجل والفرس "(
َ
  ما َصل

 (امرأةتقول ) معّين اسم شائع في جنسه؛ يعني ال يختص بشخص :النكرة

  ؟امرأة(؛ هل فاطمة امرأة)عندما تقول 

 ؟تقول هل هي بالغة من اإلناث

ه :تقول  ؛نعم :تقول 
ُ
أيُّ جنس من اإلناث  ؛فهو اسم شائع في جنسه ؛امرأة؛ هي إذن يدخل فيه يقبل

  امرأةالبالغات فهو 

 رجل  ؛أو مذكر بالغ ؛رجل بالغ محمد( ؛كل مذكر بالغ فهو رجل :رجل

 رجل  ؛)خالد( مذكر بالغ

 اسم
ً
 في جنس الرجل  ؛شائع في جنسه إذا

 نكرة  رجل() ؛هذا نكرة

 كل شخص يدخل تحت الرجل ؟من هو الرجل

  امرأةتدخل تحت  امرأةكل  امرأة؟من 

 كل بيت يدخل تحت مسّمى البيت  ؟من البيت

 ؟عندما أريد أن أعّرفه أو أقربه ماذا أفعل ؛طيب

  ضع ال التعريف ؛أريد أن أعّرفه

 ()رأيت الرجل

 يصلح دخول ال التعريف عليها  :النكرة

 هذا باختصار
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 طيب نتوقف عند هذا القدر،

ى وسلم على نبّينا محّمد، وعلى آله وصحبه أجمعين،
ّ
 وصل

هم وبحمدك نشهد أن ال إله إال أنت
ّ
 نستغفرك ونتوب إليك، وسبحانك الل
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 من مجالس شرح متن اآلجرومية السابع عشرالمجلس 

 ه1440 -2 - 16 ربعاءالتاريخ: األ (12)الدرس رقم 

 . وعلى آله وصحبه أجمعين، والّصالة والّسالم على نبّينا محّمٍد ، الحمد هلل رّب العاملين

 ؛ أّما بعد

فها أبي  املجلس الّسابع عشرإخوتي بارك هللا فيكم هذا 
ّ
من مجالس شرح املقّدمة اآلجّرومية مِلؤل

نهاجي رحمه هللا تعالى  . عبد هللا الّصِ

 

حيث تحّدثنا في الّدرس املاض ي عن الّتابع األول ؛ شاء هللا تعالى نتحّدث عن التابع الثاني واليوم إن

 : ويبقى ثالثة توابع: الّنعت " الصفة"، وهو

وكيد. ثّم الَبدل، وهو العطف: الّتابع األّول   ، ثّم التَّ

ف رحمه هللا
ّ
 قال ـ: وحروف العطف عشرة وهي:  -)باب العطف : قال املؤل

ى في بعض املواضع( الواو،
ّ
 . هذه عشرة والفاء، وثّم، وأو، وأْم، وإّما، وبل، وال، ولكْن، حت

  

 : يقسمه العلماء إلى قسمْين: العطف

 ، عطف بيان -

َسق -
َ
 وعطف ن

سق وهو
َّ
 أو نقول : املقصود في دْرسنا هنا عطف الن

ً
 -الّتابع الذي يتوّسط : العطف الذي يكون تابعا

التي  التابع الذي يتوّسط بينه وبين متبوِعه أحد الحروف العشرة -و أفضل هذا تعريف املؤلف وه

 ذكْرناها ـ

َسْق  
ُ
أو ، أو الفاء، الواو: بين التابع واملتبوع حرف عطٍف من الحروف العشرة املاضية يعني: عطف الن

 لخ إ... ثّم 

َسق
ّ
  وهذا يتبُع متبوعه في إعرابه؛؛ هذا عطف الن

 فإذا كان املتبوع مرفوع 
ً
ه يكون مرفوعا

ّ
 فإن

ً
 ، ا

 وإذا كان  
ً
 فإنه يكون منصوبا

ً
 ، منصوبا

  
ً
ه يكون مخفوضا

ّ
 فإن

ً
 وإذا كان مخفوضا

  
ً
ه يكون مجزوما

ّ
 فإن

ً
 ؛ وإذا كان مجزوما
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 يعني أن املعطوف واملعطوف عليه
ً
أو التابع واملتبوع عليه قد يكونان من ؛ وعندما نقول مجزوما

كرْمكإن تذهْب إلى بيت عّمك ؛ )األفعال
ُ
  (وتذهْب ، تأِت )هذه فعل (؛ أو تأِت عندنا ن

سق؛ معطوف على تذهْب فأخذت حكمها في العطف )تأت(
ّ
م عنه إن شاء ؛ هذا هو عطف الن

ّ
وسنتكل

 هللا تعالى 

 

 بالنعت أّما الّنوع الثاني
ً
لكن ما الفرق بينه وبين ؛ هو نعت؛ ُيسّمونه بعطف البيان وهو أشبه حقيقة

 ؟النعت

 باملشتق -هذا قول النحاة  -نعت ال: يقولون 
ً
 أو ُمؤّوال

ً
؛ النعت يتبع متبوعه ولكن النعت يكون مشتقا

 ؛ يعني تستطيع أن تشتّقهُ 
ً
رأيُت الولَد ، جاء محّمٌد الّصالح: )عندما كّنا نقول في الّدرس املاض ي مثال

ّيَب 
ّ
 نعت ؛ والطيب(، كلمة )الّصالح (الط

  ؟ملاذا يقولون نعت
ً
ه وتْنعُته وتِصفه ؛ املنعوت أو املتبوع ألنك تنعت فعليا

َ
جاء محمّد )هي تابعة ل

ه صالح ؛ الّصالح(
ّ
 تنعُته وتصُفه بأن

 كلمة 
ً
ح) تستطيع أن تشتق منها صالح()وأيضا

ُ
 ، صل

ً
ح صالحا

ُ
 ، يصل

ً
وح، وصاِلح، وصالحا

ُ
  (ومْصل

 مشتق  الحظ!

 نعت؛ ولكنه جامد؛ ال تستطيع أن تشتق
ً
 ؛ منه أما عطف البيان هو حقيقة

 صديد ؛ )الصديد( هو ما يسيُل من أجساد أهل الّنار)من ماٍء صديد(؛ دعونا نأخذ هذا املثال 

 للماء
ٌ

  هو نعت!؛ فتقول نعت؛ هذا املاء وصف

  ؟لكن ملاذا ُيسّمونه عطف بيان

 ؛ كلمة ال تستطيع أن تشتق منها الصديد() ...ألّن كلمة )الصديد( ال تستطيع أن تشتق منها

 
ً
ه حديد؛ )حديد( عطف بيان (عندي خاتٌم حديد): مثال

ّ
والحديد هذا تستطيع أن ؛ هو يصف الخاتم أن

 
ً
 ال  ؟تشتق منه فعال

ه املشتق؛ فهذا ُيسّمونه جامد
ُ
 أو املؤّول باملشتق ، جامد يقابل

ه في 
َ
بوعه في املعاِرف، وُمخّصٌص ل

ْ
ٌح مِلت شتق؛ ُمَوّضِ

ُ
 هو تابٌع ُمشتق، أو مؤّوٌل بامل

ُ
كرة فالنعت

ّ
 الن

 
ً
 ؟وملاذا يأتي نعت حقيقة

 ُيوّضحه أكثر، ِلُيوّضح املتبوع
ً
ُصه ، أو املنعوت إذا كان معرفة ()وإذا كان نكرة ُيخّصِ

ً
 طويال

ً
 أكِرْم رجال

 
ً
 جاء للتخصيص؛ جاء بعد نكرة: طويال

ً
ر؛ إذا

ُ
ث
ُ
، وهناك رجاٌل ِطوال، رجال ِقصار لكن هناك؛ رجال ك

ِرم 
ْ
ك

ُ
 ، القصارفخّصْصت ال أريد أن أ

ّ
أّما عندما تريد أن ؛ من باب التخصيص؛ والأريد أن أكرم الِط
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وّضح أكثر 
ُ
 لكريم(؛ جاء الّرجل ا)ت

وّضحُه أكثر تقول ؛ معرفةالرجل: 
ُ
ه كريم : )الكريم(؛ ولكن أردت أن ت

ّ
 تِصفه بأن

وّضح ملتبوعه في املعارف: فيقولون 
ُ
شتق، امل

ُ
؛ إذا أتى بعد النعت هو التابع املشتق، أو املؤّول بامل

كرات
ّ
ص له في الن خّصِ

ُ
  معرفة، وامل

؛ بْل يأت
ً
ه ال يأتي مشتقا

ّ
ابع الجامد  يعطف البيان: نفس الش يء اللهم أن

ّ
؛ هو الت

ً
 جامدا

شتق : في النعت
ُ
 الّتابع املشتق أو املؤّول بامل

خّصص له في الّنكرات؛ هنا
ُ
وّضح مِلتبوعه في املعارف امل

ُ
اللهم أّن ؛ املعنى حقيقةنفس ؛ التابع الجامد امل

 
ً
 أي ال تستطيع أن تشتق منه فعال

ً
ر هذا ، عطف البيان يكون جامدا

ّ
ه تذك

ُ
صّرف

ُ
 أو ت

 : والنعت
ً
 . أي تستطيع أن تأخذ منه التصاريف؛ ويأتي مؤّوال للمشتق، هو يأتي مشتّقا

 

 بينه وبين متبوعه أحد الحروف 
ُ
َسْق فهو الّتابع الذي يتوّسط

ّ
 العشرة من أحرفأما باب عطف الن

ف؛ العطف
ّ
ى في : وهي التي ذكرها املؤل

ّ
)الواو، والفاء، وثم، وأو، وأم، وإّما، وبل، وال، ولكن، وحت

 ع(ضبعض املوا

 

ِلذلك احترَز ؛ أخرى  ، وقد تأتي لها معاٍن ألن حْتى قد تأتي جارة ومجرورة( عضحّتى في بعض املوا: )قال

 )حتى في بعض املواضع( : فقال

 . وينتهي دْرسنا من حيث العطف؛ ذ تعريفات أو استخدامات هذه الحروف العشرةدعونا نأخ

 

لق الجمع(: الواو)
ْ
ط

ُ
طلق الجمع ؛ مِل

ُ
 (جاء محّمٌد وخالٌد )مِل

وفي بعض ، لُرّبما ُيراد بها االشتراك؛ ( األصل أن تأتي مِلطلق الجمعالواومن باب الفائدة )؛ باملناسبة

ك تقول ؛ في بعض األحيان ُيراُد بالواو التخيير ؛األحيان ُيراد بها الّتخيير
ّ
 هذا َموجود  أو()كأن

طلق الجمع
ُ
ٌب ؛ لكن األصل أّنها مِل

ّ
ومن باب الفائدة الفقهَية في الّتفسير وفي غيرها عندما يأتي كالم مرت

 أْن األّول عندما ذكره هللا سبحانه وتعالى في كتابه يكون من باب
ً
قصد  بالواو فال يعني ذلك دائما

رتيب
ّ
طلق الجمع؛ الت

ُ
ربما يكون مِل

َ
 . ِكالهما في نفس الدرجة؛ لـ

؛ )الواو( هذه في االشتراك؛ يعني في بعض األحيان هللا سبحانه وتعالى يأتي بالترتيب بُمطلق الجمع هذا

رتيب والواو تأتي لالشتراك من باب ولكن
ّ
اني ؛ يأتي بالت

ّ
 فاألّول يكون أهم من الث

؛ فهذه ال بّد نتنّبه عليها؛ قبل الثاني اواحد لكن ال بّد أن تضع؛ ال ِكالهما نفس الترتيبلو أتى مث؛ طّيب
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؟  ()جاء محّمد وخالد: مثال ذلك
ً
 من الذي أتى أوال

 جاء محّمد وخالد( : )أنا أقول 

 ال ! قبل خالد ىأّن محّمد أت(؛ محّمد: )وهللا أنت عندما قلت: فال تقول 

 هذا ترتيب الكالم ؛ قبل محمد أو محمد قبل خالد لكن ال أستطيع أن أضع خالد

وال يعني ذلك أن املقصود هو تقديم ش يء على ش يء من باب ؛ فهناك آيات تأتي بحرف الواو العطف

 بما بدأ هللا به(
ُ
بدأ

َ
ن فِهم علي؛ )أ

َ
 . هذه من الّناحية الفقهية مِل

 هذه في البداية
ّ

 وهكذا يكون  !ستذكر هذهإذا لْم تذكر هذه ؛ لربما ال يوجد طريق إال

 في قوله تعالى
ً
}يا أي ها الذين آمنوا إذا قُمُتم إلى الّصالة : وفي بعض األحيان يأتي من باب الترتيب مثال

 فاْغِسلُوا ُوُجوهكم وأْيدَيكم إلى الَمرافِق واْمَسُحوا ِبُرُؤوِسُكم وأْرُجلَُكم إلى الَكْعبْين{ 
 
ُ
ة؛ بّينْته السّنة؛ طلق الجمع ولكن الترتيب مقصودالحظ الترتيب هنا )الواو( جاء مِل ته السنَّ

َ
أن : بّين

رفقْين
َ
 ؛ ثم بعد ذلك غسل الرجلْين إلى الكعبْين، ثّم مسح الرأس، الوجه ثم اليدْين إلى امل

رتيب لْيس هو املقصود بْل هو نَسق الكالم جاء هكذا  
ّ
 لكن في بعض األحيان الت

ً
رتيب مقصودا

ّ
 فكان الت

 يب ط ؟واضح

 الواو)على كل حال 
ُ
تبه في الّتوحيد ؛ لق الجمعط( تأتي مِل

ُ
 في ك

ً
هذه حقيقة الشيخ العثيمين يذكرها كثيرا

رون هذا الكالم ؛ وفي غيرها
ّ
كم تُمّرون علْيها تتذك

ّ
روها لعل

َّ
ك

َ
 فتذ

 ؛ طيب

 

من الذي أتى  الد(أتى محّمٌد فخ؛ )هنا الترتيب مقصود بالفاء؛ الفاء تأتي للترتيب والتعقيب(: الفاء) -

 
ً
 محّمد  ؟أّوال

 خالد  ؟ثم من

 
ً
 الفاء( )والدليل ؛ ولكن بعده مباشرة؛ لْيس معه؛ لكن هنا خالد جاء بعد محّمد مباشرة

 ؛ طيب
ً
 قليال

ً
را

ّ
ه أتى بْعده متأخ

ّ
و أن

َ
ألّن )ثّم(  (جاء محّمٌد ثّم خالٌد )تقول  (بْل تضع )ثّم  (ال تضع )الفاء؛ ل

راخي ول؛ تأتي للترتيب صحيح
ّ
 كن للترتيب والت

 
ً
 للترتيب والّتعقيب  الفاء()إذا

راخيو
ّ
  )ثّم( للترتيب والت

" إّنما ُجِعل اإلمام لٍُيْؤتّم به؛ : اْرجْع إلى حديث متابعة اإلمام ؟ماذا نستفيد منها من الّناحية الفقهَية

مقصودة عند  فاء(ال)هذه  الحظ! فإذا كّبر فكّبروا، وإذا قرأ فأنصُتوا، وإذا ركع فاْركعوا "
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 العلماء 

 ؛ " ال يجوز للمأموم أن يكون مع اإلمام: قالوا -انتبه ماذا استفادوا من الفاء  -: يقولون 
ً
ألن ؛ هذا أّوال

 فاملأموم بعد اإلمام ؛ للترتيب الفاء()هنا 

 ألّن الفاء للتعقيب مباشرة: األمر الثاني -
ً
ناس يخِطئ؛ ال يجوز أن يتأخر عنه كثيرا

ُ
يرفع ؛ ون فهناك أ

 ويدعو
ً
 !زيادة خير؛ اإلمام من السجود ويبقى األخ ساجدا

 !هذا مخالف؛ ال

 بعده مباشرة ؛ إذا رفع فارفعوا " إذا رفع فارفعوا، إذا سجد فاسجدوا ": قال ملسو هيلع هللا ىلصّن الّنبي أل 
ً
فورا

 ترتيب وتعقيب 

 

  )أو( تأتي: للتخيير، أو لإلباحة -

 أو أختها(: )التخيير
ً
  تزّوْج هندا

 ادرس الفقه أو الّنحو(: )حةاإلبا

 الحظ الفرق 

 وأختها
ً
 إما هذه أو هذه ؛ ال يجوز أن تتزّوج هندا

 ؟طيب ماذا أدرس(؛ ادرس الفقه أو النحو: )أما في اإلباحة

 ؛ األمر لك؛ أنت ُحر

 ؟يجوز لي أن أجمع بين الّنحو والفقه؛ طيب

 األمر لإلباحة هذا أو هذا ؛ نعم

 أو( )إلباحة في هذا الفرق بين التخيير وا

 

عيين بعد همزة االستفهام إذا هنا سؤال : قال
ّ
 )أْم( هي تأتي ِلطلب الت

 أدرْست الفقه أْم الّنْحو ؛ تأتي في الّسؤال أم()

ن !الحظ  هل الفقه أم الّنحو ؛ عّيِ

دَرْست الفقه أْم الّنْحو(؛ )بعد سؤال
َ
 من )أمْ ؛ وهنا يقع كثير من الّناس في الخطأ؟؛ أ

ً
( يضع يضع بدال

 ؛ هذا خطأ؛ أل أَدرْست الفقه أو النحو(!؛ ))أو(

 من باب السؤال  وال تأتي للتعيين!؛ أْو( تأتي للتخيير أو اإلباحة) 
ً
 عّين واحدا

 أْم( )فعند الّسؤال تقول  !انتبه
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وَها من أحرف العطف(: إّما) - بل حرف العطف ، ومنهم من يقول هي لْيسْت هي حْرف العطف، َعدُّ

 ؛ الواو()أو  أو()أتي بعدها الذي ي

 قال تعالى 
ً
ا ِفداءً : مثال ا مّناً َبْعُد وإمَّ وا الَوثاق فإِمَّ  إّما والواو( )جاءت : فيقولون  {}َفُشد 

 . إّما( في مثالنا)مع )الواو( أو ال تفترق (إّما)ال تفترق 

 

 وإّما أختها: )مثال آخر
ً
 الحظ هنا  (تزّوْج إّما هندا

ا  ي إّما مع )الواو( يقولون ه ()إمَّ

 ، تأتي عاطفة وليَس ِلَوحدها؛ أو مع )أْو(

وُيرّجح الشيخ ؛ على كل حال يذكرون )إّما(؛ حرف العطف هو )الواو( أو )أو(؛ أل: وبعضهم يقول 

  الواو()العثْيمين أّن 
ُ

 أّما حرف
ُ

ا( هي حرف تفصيل)التي قْبلها هي العطف  . إمَّ

 

ر الكلمة؛ يعني تضِرب على املعنى األول  )َبْل( لالضراب؛الحرف الّسابع  -
ُ
ثّم ؛ أو جملة، أو معنى، تذك

 تضرب عليها وتريد املعنى اآلخر 

 : معناه
ً
وت عنه مثال

ُ
 ؛ بكر ؟من الذي جاء(؛ ما جاء محّمد بْل بكٌر )جْعُل ما قبلها في ُحكم املْسك

ٌر )أنت ضرْبت على األول وسكّت عنه 
ْ
 (ما جاء محّمٌد بْل بك

؛ ال )ويُ : قال
ً
اني: أن ال و  جملة شترط للعطِف ِبها شرطان: األول: أن يكون املعطوف بها ُمفردا

ّ
الث

 يسِبقها استفهام(

جاء بكٌر ال خالد( ؛ )تنفي عّما بعدها نفس الحكم الذي ثبت مِلا قبلها نحووهي : الحرف الثامن (ال) -

  ؟عكس )بل( تالحظ؛ 

 بكٌر  ؟من الذي جاء

 بل بكر  ما جاء محّمٌد ؛ قبل قليل

 العكس ؛ بكر ؟من الذي جاء

ولكن ؛ لكّن بتشديد الّنون هو حرف لالستدراك والّنصب؛ تذكرون في حروف )إن(ّ : ( ْن لك)الّتاسع  -

 نقول هو من أخوات )إّن(
ً
 . يأتي مشّددا

 ؛ بتسكين الّنون حرف عطف (لكْن هنا )
ً
وهو يدّل على تقرير حكم ما قبلها؛  ؛يأتي لالستدراك أيضا

سالى: )نحَو قولك؛ بات ضّده مِلا بعدهاوإث
ُ
حبُّ الك

ُ
  (ال أ
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حب
ُ
  استدرك! ؟طيب من ت

 املجتهدين(  )لكِن 

 أنا كسرت الّنون 
ً
 ؟ملاذا(؛ لكِن املجتهدين)طبعا

 من باب التقاء الّساكنْين فقط 

ِسرت الّنون اللتقاء الّساكنْين 
ُ
 )نون( ساكنة و)ال( ساكنة فك

ى) -
ّ
  ف العاشر للتدريج والغايةالحر ؛ هذه العاشرة (حت

 نحو : التدريج
ً
 فشيئا

ً
أكلُت الّسمكة حّتى )يموُت الّناُس حّتى األنبياء(، )الّداللة على انقضاء الحكم شيئا

 رأسها رأسها(
ً
 عطفت ؛ أي وأيضا

 ابتدائية ولكن إذا أتت لالبتداء
ً
 تأتي أيضا

ً
ذا عفوا ا)تأتي جارة  ؟بْل تأتي ماذا؛ ال تأتي عاطفة؛ وأيضا

  حّتى مطلع الفجر(؛ )الغاية جاءت جارة هذه تأتي إلفادة

 حرف جّر : حّتى

ف 
ّ
 لذلك جاءت قال املؤل

 ـ -
ً
 (تأتي في بعض املواضع): احترازا

 فِلنتركها في كتب ومستويات أخرى حتى ال نتوّسع 
ً
 طويال

ً
 هناك فوائد أخرى في حّتى قد يأخد وقتا

ً
طبعا

 
ً
 كثيرا

مل في الدرس القادم إن شاء هللا تعالى أريد أن أتوقف عند هذا 
ْ
 والّتوكيد( ، البدل)القدر ونك

 ؛ كنت سأكمل في هذا الدرس
ً
ف عند هذا ؛ دقيقة 11لكن ال أريد أن أطيل صراحة يكفي تقريبا

ّ
نتوق

 . القدر

م على نبينا محّمد وعلى إله وصحبه أجمعين،
ّ
ى هللا وسل

ّ
 وصل

 ال أنت نستغفرك وأتوب إليكوسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن ال إله إ

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

قبل أن ُننِهَي بارك هللا فيكم أّيها اإلخوة؛ لِمن عنده سؤال يسأل؛ يعني أنا أُعاني 
أّنني َّل أجد أسئلة كثيرة حقيقًة، وأنا أتمّنى أن تكون الّدروس واضحة وهذا شيء 

ك أن يكون هناك أمٌر آخر لِقلّة ُيسعدني؛ لكن أخشى أن يكون ليس األمُر كذل
األسئلة؛ فأريد مشاركات حتى أعرف تواُصلكم معي في هذه الماّدة، وقريباً إن شاء 

لآلجرومية لِمن يريد أن يجيب على اَّلمتحان وهو عنده  اهللا تعالى سنضع امتحان
 والّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته نتوقف عند هذا القدر إتقان في اآلجّرومية



 

 [177] 

 

 من مجالس شرح متن اآلجرومية الثامن عشرالمجلس 

 ه1440 -2 - 11 التاريخ: األربعاء (12)الدرس رقم 

، وعلى آله وصحبه النبي الكريم األمين والّصالة والّسالم على نبّينا محّمٍد ، الحمد هلل رّب العاملين

 أجمعين. 

 ؛أما بعد

نهاجي املقّدمة اآلجّرومية أِل ح من مجالس شر  عشر الثامناملجلس هذا فأّيها اإلخوة  بي عبد هللا الّصِ

 . رحمه هللا تعالى

نهي إن شاء هللا تعالى ما تبّقى من الّتوابع
ُ
 ؛واليوم ن

 :ذكْرنا في الّدرَسْين املاضيْين التابعْين األّولْين

 عت :الّتابع األول وهو
ّ
 الن

  والعطف ينقسم إلى :العطفثّم ذكرنا: 

 توهو ُيشبه الّنع عطف بيان -
ً
ه ليس ُمشتقا

ّ
 ولكّنه جامٌد  ؛ إلى أن

ني وهو  -
ّ
سقوالّنوع الثا

ّ
 عطف الن

 

  (والبدل -)الّتوكيد :اليوم إن شاء هللا تعالى نتكلم عن الّتابع الثالث والّتابع الّرابع

 

ِد في رفعه، ونصبه، وخفضه،  :قال املؤلف رحمه هللا تعالى
ّ
وكيد: التوكيد تابع للُمؤك

ّ
)باب الت

  وتعريفه(

 ؟أو بالّتأكيد ،بالتوكيدماذا ُيراُد 

قويةفي 
ّ
غة من باب الت

ّ
ُده ؛الل

ّ
قّوي الش يء فُتؤك

ُ
 .؛ هذا في اللغةتريد أن ت

ِد في رفعه، ونصبه، وخفضه، وتعريفه(أّما 
ّ
ف هو: )تابع للُمؤك

ّ
: فقال املؤل

ً
  اصطالحا

 
ً
 أن نعرف أّن الّتوكي وهذا لْيس حقيقة

ّ
 إال

ً
 تماما

ً
 واضحا

ً
  :د ينقسم إلى قسمْيناصطالحا

فظي  -
ّ
 الّتوكيد الل

 ؛والتوكيد املعنوي  -

فظيالّتوكيد  -
ّ
فظ  :الل

ّ
د بلفظه في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه؛ فيكون بتكرير الل

ّ
هو تابٌع ِللُمؤك

  وإعادته بعْينه أو بُمراِدفه
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ز أّما الّتوكيد  - ابع الذي يرفع احتمال الّسهو أو التجوُّ
ّ
  ؛في املتبوع املعنوي: فهو الت

ك ال تريد ما قلته
ّ
ّبما يظن الّسامع أن  لرُّ

ً
ك تريده  ،يعني إذا ذكرت شيئا

ّ
ده أن

ّ
. فُتؤك

ً
أو رّبما أتْيت به تجّوزا

 
ً
  (جاء األمير) :هو بعْيِنه تقول مثال

  ؟من تقصد باألمير ؛األمير

َوِته ،أم أمير في شكله ،أمير البلد
ْ
 ؟ أو في كرمه أو في سط

 وهكذا من باب الّتأكيد  (جاء األمير نفُسه، األمير عيُنهجاء ) :فتقول 

فظي واملعنو  ق وهنا الفر 
ّ
  :هو ي بْين التأكيد أو التوكيد الل

فظ :أّن التوكيد املعنوي 
ّ
فظيهو توكيٌد؛ ولكن باملعنى وليس بالل

ّ
 للتوكيد الل

ً
فظه أو  ؛ خالفا

َ
فهو بل

  ؛بُمرادفه

  :التوكيد اللفظي قد يكون  ؛وباملناسبة

 ، فعل توكيد -

  ،اسم توكيدأو  -

 ؛حرف توكيدأو  -

 ،أكْدَت الفعل (جاء جاء محّمٌد ) :أو تقول ( )جاء محّمد محّمٌد  :تقول  

 حرف  (؛نعم نعم جاء محّمٌد ) :أو تقول 

ؤكد ِبُمرادٍف للكلمة
ُ
 وهكذا  ..(.جاء حضر محّمٌد ) :تقول  ؛وليس بذات الكلمة ؛أو ت

 ؟ما حكمه

د في رفعه
ّ
  ؛وتعريفه ،وخفضه ونصبه، ،هو تابع للُمؤك

 فإّن التوكيد يكون مرفوعا  -
ً
 إذا كان املؤكد مرفوعا

 فإنه يكون منصوبا -
ً
 وإذا كان منصوبا

-  
ً
 فإنه يكون مخفوضا

ً
 وإذا كان مخفوضا

ه يكون كذلك  -
ّ
 فإن

ً
 وإذا كان مجزوما

 فإنه يكون معرفة  -
ً
 وإذا كان معرفة

ه يكون نكرة -
ّ
 ؛وإذا كان نكرة فإن

 

دوب
َّ
ؤك

ُ
 يعود على امل

ً
ضيف في الّتوكيد املعنوي ضميرا

ُ
ِنَيته ،ُيناسُبه في إفراِده ؛املناسبة ال بّد أن ن

ْ
ث
َ
 ،وت

 ؛وتذكيره ،وَجمعه
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ها العلماء بعد أن استْقصوا أو استقرأوا كالم العرب  معلومة قْد عدَّ
ٌ
ه ألفاظ

َ
ن فوجدوها ال تخرج ع ؛ول

 ؛هذه الكلمات التي ذكرها املؤلف

تع، وأبتع، :قال
ْ
، وأجمع وتوابع أجمع وهي: أك  )ويكون بألفاظ معلومة وهي: النفس، والعين، وكلٌّ

 بالقوِم أجمعين"(و 
ُ

هم، ومرْرت
َّ
  أبصُع؛ تقول: " قام زيٌد نفُسه، ورأيت القوم كل

عرب 
ُ
 :(قام زيد نفُسه)وتعالوا ن

 فعل ماض مبني على الفتح :قام

 .فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة :زيٌد 

 هذه توكيد معنوي مرفوع بالضّمة وهو مضاف  ؛نفس :نفُسه 

 ضمير متصل مبني على الضم في محل جّر باإلضافة  :والهاء

 

هم -
ّ
 :رأيُت القوَم كل

 
ُ

  ؛فعل وفاعل :رأيت

 هذه ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع الفاعل  :التاء

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة :القوم

هم
ّ
 د معنوي منصوب توكي :كل

 

 مرْرُت بالقوم أجمعين  -

ك تستطيع أن تقول ُملحق بجمع املذكر  ؛توكيد معنوي منصوب وعالمة نصبه الياء :أجمعين
ّ
ألن

 الّسالم 

د  ؛والحظ الضمير
ّ
ؤك

ُ
 امل

ً
 ضمير التوكيد ُيناسب تماما

 مذكر ؛ فجاء الضمير مفر مفرد مذكر :زيٌد 
ً
 دا

هم()فجاء الضمير جمٌع  ؛جمع :القوم
ّ
 وهكذا  كل

 

 لفظ جميع
ً
 ) ؛وأيضا

ً
  أو حضر الرجال جميُعهم( ،جاء القوُم جميعا

  ؛هكذا ؛"أجمعون، وأكتعون، وأبتعون، وأبصعون ": أو أجَمْع وتواِبعها ،أّما توابع أجمع

 تأتي بعد توكيد )كل( كما قال تعالى 
ً
  }فسجد المالئكُة ُكل هم أجمعون{فهي عادة

 ؛فعل ماض :سجد
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ً
 تابعة مِلا قْبلها  :الفاء هذه ؛طبعا

 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة  :املالئكة

هم
ّ
 توكيد أول مرفوع وعالمة رفعه الضّمة  :كل

حٌق بجمع املذكر الّسالم :أجمعون 
ْ
ه ُمل

ّ
 ؛توكيد ثاٍن مرفوع وعالمة رفعه الواو ألن

 لُرّبما يكون هناك في الجملة أكثر من توكيد 
ً
 إذا

  ؛" عادة تأتيوأكتعون وأبتعون أجمعون وأبصعون و"
ً

 تأتي بعد كل عادة وليس دائما
ً
وقد جاءت ؛ عادة

 }أَلْمألّن جهّنم من الِجّنة والّناس أجمعين{  :الىع؛ كما قال تمن غير كل أجمعين

 مجرور وعالمة جّره الياء ألنه ُملحق بالجمع املذكر الّسالم  ؛هذه توكيد مخفوض :أجمعين

  (القوم أجمعون جاء ) :وتستطيع أن تقول 

د وتزيد فتقول 
ّ
  (جاء القوُم أجمعون أكتعون أبتعون أْبصعون ) :وتؤك

 توكيد أّول مرفوع  :أجمعون 

 توكيد ثاٍن مرفوع  :أكتعون 

 توكيد ثالث مرفوع  :أبتعون 

 توكيد رابع مرفوع  :أفصعون 

 بأّن 
ً
 أتي مع أجمع ال تأتي ِلوحدها؛ بْل ت وأبتع وأفصع( ،أكتع)أو بأن لفظ  (أكتُعون )علما

 من باب زيادة تأكيد الكالم وتقويِته  ؟وهي استعمال قليل ؛ملاذا يؤتى بها في اللغة العربية

 هذا باختصار هو درس التوكيد

 

 البدل أّما

ْبِدل اسم باسم، أو فعٌل بفعل، تبعه  :قال املؤلف رحمه هللا
ُ
)باب البدل: وهو التابع الرابع قال: إذا أ

 في جميع إعرابه( 

ُل معناه في اللغة: الِعَوضال
َ
 ؛بد

 عنه  ؛أعطني هذا َبدل هذا
ً
 أي ِعَوضا

 منه أو اْسَتعْضُته به  أي اْستَعْضته ؛استبدلُت كذا بكذا ؛هذا في األصل

 ؛االصطالح عند النحويين: هو التابع املقصود بالحكم بال واسطةوفي 

بَدل منه
ُ
بَد  ،يعني تأتي بالكلمة األولى وهي امل

ُ
رادة ،ل منهوتسّمى امل

ُ
انية وهي امل

ّ
هي  ؛ثّم تأتي بالكلمة الث

وضح الحكم األول  أوفُتلغي الحكم األّول  -املقصودة بالحكم 
ُ
أو  ،توضح ماذا تريد من الحكم األول أو ت
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بَدل منه
ُ
 .ماذا تريد من امل

  ؛؟؟نوعه ،هأ، بعضه جز كله ،هل تريده نفسه

عّوض الخطأ سنذكر لرّبما ذكْرت اللفظ بالخطأ فاسَتَعْضت عنها 
ُ
 بالبدل حّتى ت

 وهو على أربعة أقسام: ": ِلذلك قال املؤلف رحمه هللا

يء من الش يء  -
ّ

 بدُل الش 

 وبدُل البعض من الكل  -

 وبدُل االشتمال  -

 وبدل الغلط  -

 الفرس "
ً
 زيدا

ُ
ُمه، ورأيت

ْ
ه، ونفعني زيٌد ِعل

َ
ث
ُ
ل
ُ
 الّرغيف ث

ُ
ت

ْ
 نحو قولك: " قاَم زيٌد أخوك، وأكل

َ
؛ أرْدت

)
ً
 )زيدا

َ
ت

ْ
 "ِمنه أن تقول: )الفرس(؛ فغِلطت فأْبدل

  :هذه أربعة أنواع

يء  -1
ّ

طاِبق، وهذا يسّمى بدل الكل من الكل :بدُل الش يء من الش 
ُ
قام زيٌد :)تقول  ؛وُيسّمى البدل امل

 (؛أخوك

بدل منه  :)زيد( ؛بدل مرفوع من زيد :أخوك
ُ
 هو امل

سِمَية  ؛كل من الكلأو بدُل ال ،إذن بدل الش يء من الش يء
ّ
طابق في الت

ُ
 وهو البدل امل

بدل منه  :وضابطه
ُ
 أن يكون البدُل عْين امل

 

  :بدُل البعض من الكلأّما   -2

 تذكر املبَدل منه أو الكلمة ؛فهذا التجزئة
ً
 منها ؛تريد شيئا

ً
ريد جزءا

ُ
 ت

ً
قْمُت الليل ) :فتقول  ؛وحقيقة

ه
َ
ث
ُ
ل
ُ
ُت الرغيف ،قمت الليل ِنصفه ،ث

ْ
 (؛أكل

 ال ثلثه  ؟هل أكلت الرغيف كله 

ه
ّ
 ال ِنصفه  ؟هل قْمَت الليل كل

 وهكذا 

بَدل منه ثم استعضت عنه بجزءه
ُ
ُربما يكون الجزء أقل منه ؛فذكرت امل

َ
 أو أكثر منه  ،ل

 
ً
 بدل البعض من الكل يكون أقل منه ؛وحقيقة

ً
أنه قد يكون  :لكن يقول صاحب الّتحفة الّسِنّية ؛عادة

 
ُ
 له أو أكثر منهالبدل أقل من امل

ً
اني  ؛هللا تعالى أعلم ؛بدل منه أو مساويا

ّ
 هذا الّنوع الث
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الث  -3
ّ
بدل منه ارتباط بغير الكلّية  بدل االشتمال :الّنوع الث

ٌ
وضابطه أن يكون بين البدل وامل

 يعني  ؛والجزئية

بدل منه
ُ
 بامل

ً
 بنوع  ؛كلأو الكل بال ،لكن ليس ارتباط الجزء من الكل ؛البدل هو يكون مرتبطا

ٌ
ما ارتباط

ّ
إن

 
ً
 مثال

 
ً
 ؟ما الذي أعجبك في الجارية (أعجَبْتني الجارية) :تقول مثال

 ليس جزء
ً
ها ،ِمنها ا

َّ
 ؛أو كل

 حديُثها) :تقول 
ُ
  (أعجبْتني الجارية

 
ُ
ر مرفوع  :الجارية

ّ
 فاعل مؤخ

َر الفاعل
ّ
خ

ُ
 ؟ملاذا أ

نا فاعل مؤخر
ْ
 ؟أو ملاذا قل

 ِني( -)أعجبْت  ؛الياءألن املفعول به هو املقّدم وهو 

 نعرب 

ني
ْ
 فعل ماض مبنيٌّ على الفتح  :أعجبت

 الّتأنيث ال محل لها من اإلعراب  تاء :والتاء

 نون الوقاية  :والنون 

 ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به  :والياء

 هذه نون الوقاية تأتي بين ساكن وبين الياء بْعدها حّتى يْسهل الكالم 

ر مرفوع وعالمة رفعه الضّمة  :يةوالجار 
ّ
 فاعل مؤخ

ها
ُ
 بدل مرفوع وعالمة رفعه الضّمة  :وحديث

 هذا بدل اشِتمال  ؟وما نوع هذا البدل

فصيلسّميه وبعض الّنحويين كان يُ 
ّ
  بدل الت

قهالُرّبما تفصل وتزيد تقول 
ُ
 : أعجبتني الجارية حديثها وخل

  

 
ً
 ُمرتبطا

ً
بدل منه إذن بدل االشِتمال أن تذكر شيئا

ُ
  ؛بامل

ً
 ولكن، هناك ارتباط  ،ليس جزءا

ًّ
وليس كال

 بينهما 

 

  :بدل الغلطالّنوع الّرابع  -4
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 :لُرّبما يكون  هذا الغلط

-  
ً
 حقيقيا

ً
 ،غلط باللفظ ؛غلطا

-  
ً
 ؛ولكن يكون من باب تغيير الكالم ؛ولرّبما ليس غلطا

 آخر
ً
  ؛مثال قلت شيئا ثم َبَدا لك أن تقول شيئا

ً
فأردَت أن  ؛عنه وتقصده ثّم تراجعَت يعني قلت شيئا

 آخر؛ تقول 
ً
ك غِلطت في البدايةشيئا

ّ
 أفضل منه أو أولى منه  ؛ليس ألن

ً
ك رأيَت شيئا

ّ
 ولكّنك ألن

ك للكالم من باب النسيان 
ُ
 فتقول رأيُت كذا بالظن ؛أو الخطأ ،أو لُرّبما يكون إبدال

ً
عندما  ؛فترى شيئا

 ر الكالم يقترب إلْيك وإذا به ش يء آخر فُتغيّ 

 

 :هذه أنواع البدل الثالثة التي تتبُع بدل الغلط

 بدل البداء -

 بدل النسيان - 

 الغلطوبدل  -

 فتقوله :بدُل الَبداء
ً
ك تقصد شيئا

ّ
 فتعِدل إليه  ؛ثّم يظهر لك أن غيره أفضل منه ؛ضابطه أن

 !)شمس( :ثم تعدل فتقول  ()هذه الجارية بدٌر  :تقول 

 (هذه الجارية بدٌر شمٌس ) 

ته عندما بَدا لك أّن الجارية أفضل من البدر 
ْ
 )شمٌس( بدل من )بدر( أبَدل

ك كما ل ؛ثّم تعلُم خطأه فتعدل عنه ،ضابطه أن تْبٍنَي كالمك في األّول على ظن :وبدل النسيان -
ّ
و أن

 منك؛
ً
 فلّما اقترب وإذا به شجرة  رأيت زوال إنسان ظنا

()
ً
 شجرة

ً
 ؛رأيُت إنسانا

 :
ً
 إنسان منصوب  بدل من شجرة

ُل الغلطأّما  -
َ
سان  :بد

ّ
 فهو َسبُق الل

 
ً
 : تريد أن تقول  ؛مثال لو أنك رأيَت فرسا

ً
 رأيُت فرسا

 ) :فسبق لسانك وقلت
ً
، أو رأيُت رجال

ً
  (رأيُت محّمدا

حت الكالم
َ
  :فقلت ؛فأبَدلَته واستَعضْت عنه بالكالم الّصحيح ؛ثّم أْصل

ً
 فرسا

()
ً
 فرسا

ً
 ؛رأيُت رجال

  
ً
 )هذه بَدٌل منصوب من كلمة  :فرسا

ً
 (رجال

 .هذه أنواع البدل
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بَدل منه في جميع إعرابه
ُ
وفي جزمه إذا كان البدل  ،وخفضه ،ونصبه ،في رفعه :والحظ أّن البدل يتبع امل

 
ً
 مجزوما

ً
بدل منه فعال

ُ
ه يُفز(  :تقول  ؛أو امل

َ
ْر رّبُه يسجْد ل

ُ
 )مْن يشك

رط  ،رطفعل الش ؛اسم موصول يحتاج إلى فعلْين :من
ّ

 وجواب الش

 يشكْر ربه  ؟أين فعل الشرط

 جملة فعل الشرط 

رط مجزوم بالّسكون  :يشكْر 
ّ

رط  ؛فعل الش
ّ

 ويحتاج إلى جواب الش

رط
ّ

رط ؛ويحتاج إلى جواب الش
ّ

 ؟أين جواب الش

هُ )
َ
ُه  ؛جواب الشرط مجزوم (؛يسجْد ل

َ
 يفز( )وله تابَع ل

 ؛فعل مضارع مجزوم :يفْز 

ه بدْل من ؟ملاذا
ّ
ه ألن

َ
 (؛)يسجد ل

 والظاهر أّن هذا النوع هو بدل اشتمال وهللا تعالى أعلم 

 هذه التوابع األربعة 

ها بهذا نكون قد انتهْينا منها وبهذا نكون قد
ّ
 انتهينا من باب املرفوعات كل

 ، وبعد ذلك باب املخفوضات وسندخل إن شاء هللا تعالى في الّدرس القادم في باب املنصوبات

 
ً
وهو سؤال في اإلعراب في سورة الفرقان قال تعالى في سورة  ؛ملن يريد أن يجيب عنه سأسأل سؤاال

خِطئ  سآتي باآلية -الفرقان 
ُ
  -ِبلفظها حّتى ال أ

ُ إَِّلَّ ِبالْ  } :قال تعالى  َم هللاَّ ْفَس الَِّتي َحرَّ ِ إِلًَها آَخَر َوََّل َيْقُتلُوَن النَّ َحقِّ َوََّل َوالَِّذيَن ََّل َيْدُعوَن َمَع هللاَّ

( 86( ُيَضاَعْف لَُه اْلَعَذاُب َيْوَم اْلقَِياَمِة َوَيْخلُْد ِفيِه ُمَهاًنا )86َيْزُنوَن َوَمْن َيْفَعْل َذلَِك َيْلَق أََثاًما )
} 
ُيضاعْف له العذاب يوم القيامة ويخلْد *  أثاماً  يفعْل ذلك يلق}ومْن  :عرب هذه اآلية قوله تعالىأ

  {*فيه ُمهانا
ن يستطيع ؛أو جزء هذه اآلية بارك هللا فيكم ؛بوا هذه الجملةعر أ

َ
 أريد في اإلعراب الذي  ؛مِل

ً
وحقيقة

من يستطيع أن  ؛لكن ابحثوا عن ش يء فيها ِمن ضمن دروس الّتوابع التي أخذناها ؛يهّمني ليس كل اآلية

 ،فأرجو أن يرسل جوابه عبر البريد االلكتروني للرجال ؛ُيعرب

رسل جوابها عبر اإلفتاء إذا أرادت أن تسأل عبر قسم الفتاوى العامأما األخوات فيُ 
ُ
 .مكن أن ت

 وهللا تعالى أعلم 

م على نبينا محّمد وعلى 
ّ
ى هللا وسل

ّ
  ه وصحبه أجمعين،آلوصل
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 والحمد هلل رّب العاملين

 وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن ال إله إال أنت نستغفرك وأتوب إليك

 هللا وبركاتهوالسالم عليكم ورحمة 
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 من مجالس شرح متن اآلجرومية التاسع عشرالمجلس 

 ه1440 -2 - 11( التاريخ: األربعاء 11الدرس رقم )

 والّصالة والّسالم على نبّينا محّمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، الحمد هلل رّبِ العاملين

 أّما بعد 

اسُع عشرفهذا أّيها اإلخوة بارك هللا فيكم 
ّ
جالس شرح املقّدمة اآلجّرومية ألبي من م املجلس الت

 .هللا بن آجّروم رحمه هللا تعالى عبِد 

تهْينا في املّرة املاضَية من باب املرفوعات
ْ
 . وهي عشرة مرفوعات ؛وقْد ان

ل في باب املنصوبات
ُ
 ؛اليوم إن شاء هللا تعالى سنْدخ

 

ف رحمه هللا
ّ
 (األسماء)باب منصوبات : قال املؤل

 ِص 
ً
ْعرفطبعا

َ
 الّرفع بالضّمة وهي األصل، أو ِبما ينوب عنها، ؛ الّنصبالَفرق بْين الّرفع و  رنا ن

صب بالفتحة وهي األصل، أو ِبما ينوب عنها
ّ
  والن

 رحمه هللا
ُ

ف
ّ
 الكالم عن منصوبات  (األسماء)باب منصوبات : قال املؤل

ً
ن يكون الكالم  األسماءإذا

َ
فل

تَهينا م ؛عن األفعال
ْ
 ومتى ُينصب الفعل إذا دخل عليه ناصب  ؛نهوموضوع األفعال قد ان

)املنصوبات خمسة عشر؛ وهي: املفعول به، واملصدر، وظرف الزمان، وظرف املكان، والحال، : قال

مييز، واملستثنى، واسم ال، واملنادى، واملفعول من أجله، واملفعول معه، وخبر كان وأخواتها، 
ّ
والت

 وأخواتها، والتابع للمنصوب وهو 
ّ
وكيد، والبدل "( واسم إن

ّ
عت والعطف، والت

ّ
 أربعة أشياء: " الن

ف 
ّ
 من املنصوبات ذكرها املؤل

ً
 عشرة نوعا

َ
 هذه الخمسة

 : نبدأ بأّول نوع من هذه األنواع وهو

 : ـ املفعول به 1      

ف رحَمه هللا
ّ
ؤل

ُ
 )باب املفعول به( : قال امل

 الفرس "()وهو االسم املنصوب الذي يقع عليه الفعل؛ نحو قو : قال
ُ

، وركْبت
ً
 زيدا

ُ
 ِلك: " ضربت

ف باختصار نعرف أن املفعول به يحتوي على ثالثة أشياء
ّ
ؤل

ُ
 من تعريف امل

ً
 : إذا

ه 
ّ
 أن

ً
 : اسمـ أّوال

ً
 ، فال يكون فعال

ً
 وال يكون حرفا

ه 
ّ
اني أن

ّ
 : منصوبـ األمر الث

ً
 ال ُيمكن أن يأتي املفعول به مرفوعا

الث هو الذي 
ّ
في الحقيقة، سواًء وقع الفعل على وجه الحقيقة؛ فعليقع عليه الـ الث

َ
يعني  ؛أو على ن
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 "فِهَم محّمٌد الّدرَس ": تقول مثال

 وقع علْيه فعل الفاعل  ؛مفعول به: الّدرَس 

ه ؛محّمد
ُ
 الفهم ُ ؟ما هو الفعل ؛وقع عليِه فعل

 وقع على الّدرس  ؛فالفهم

 " لْم يفَهْم محّمٌد الّدرَس " : أو أن تْنفي هذا

ه مفعول به 
ّ
 فهذا كل

 فهذا ُيسّمى مفعول به  ؛وهو الذي وقع عليه الفعل، وهو منصوب، اسم: الّدرَس 

  )وهو قسمان: ظاهٌر، وُمْضَمر(: قال

روس املاضية أّن  لنا في الدُّ
ُ
 : ق

ِم : الظاهر
ُّ
 اسم ظاهر ؛أو غيبة، أو خطاب، ما يدّل على معناه بدون حاجة إلى قرينٍة تكل

ضمر
ُ
مهو : وامل

ّ
 أو غْيبة ، أو خطاب، الذي يحتاج إلى قرينة تكل

 ؛()وهو قسمان: ظاهٌر، وُمضمر: قال

 ظاهر : ما تقّدم ذكره من قوله: فالظاهر
ً
 " زيدا

ً
 " ضرْبُت زيدا

 اسم ظاهر  ؛" ركْبُت الفرَس " الفرس: وقوله

صٌل، ومنفصل(: قال
ّ
ضمُر قسمان: مت

ُ
  )وامل

 املنفصل أخذنا في الّدروس املاضية املتصل و 

 بالكالم بعده : فاملتصل
ً
 هو الذي يكون مّتصال

 : واملنفصل
ّ

 عنه ويأتي بعده أو بعد إال
ً
 ؛هو الذي يكون منفصال

منا عن الّضمير املنفصل املرفوع
ّ
 ؛كما تذكرون ؛ولكن كّنا قْد تكل

م عن الضمير املتصل
ّ
 واملنفصل املنصوب ، اليوم نتكل

صُل اثنا عشر وهَي: " : قال
ّ
ّن ، )فاملت

ُ
َما، وضرَبكْم، وضرَبك

ُ
ا وضرَبَك وضرَبِك وضرَبك

َ
ضرَبِني وضرَبن

  وضرَبه، وضرَبَها، وضرَبهَما، وضرَبُهم، وضربهّن(

 ؛هذه اثنا عشر ؛الحظ 

 أو اثنا عشر منفصلة ، قْد تكون اثنا عشر مّتصلة ؛ال تزيد على ذلك ؛الضمائر اثنا عشر

 نا عشر متصلة منصوبة واث، اثنا عشر متصلة مرفوعة: ـ واملتصلة

 . واثنا عشر منفصلة منصوبة، ـ واثنا عشر منفصلة مرفوعة
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م على وجه اإلفراد: ـ فاملتصل
ّ
 : أو على وجه الجمع، اثنان منهما لضمير املتكل

م: نيضرب
ّ
 نحن  ناوضرب، أناني ضرب ؛متكل

، كماضرب، ِك وضرب، َك "ضرب: ِلضمير املخاطب واحد اثنان ثالثة أربعة خمسة()ـ وخمسة أو أربعة 

 " كّن وضرب، كموضرب

 " هّن وضرب، هموضرب، هماوضرب، هاوضرب، "ضربهُ : ـ وخمسة ِلضمير الغائب

  أنَت : َك ضرب

 ؛أنِت : ِك وضرب

ث املخاطب   هذا يدل على املفرد املذكر املخاطب
ّ
 وتلك تدل على املفرد املؤن

 يدل على املثّنى املخاطب للذكر واألنثى : كماـ ضرب

 على الجمع املذكر املخاطب : مكـ ضرب

ث املخاطب : كّن ـ ضرب
ّ
 على الجمع املؤن

 على املفرد املذكر الغائب: هُ ـ ضرب

 مفرد مؤنث الغائب : هاـ ضرب

 مثنى غائب للذكر واألنثى : هماـ ضرب

 جمع للغائب املذكر : همـ ضرب

  ؛جمع للغائب املؤنث: هّن ـ وضرب

ه واضح إن شاء هللا تعالى 
ّ
 هذا كل

 

اي، وإّيانا، وإّياك، وإّياِك، وإّياكما وإّياكم، وإّياكّن، وإّياُه، وإّياها، : واملنفصل اثنا عشر وهي ـ " إيَّ

 وإّياهما، وإّياُهم، وإياهّن"

ا ": أْصُل الكلمة    " إيَّ

ر املتكلم  ـ فإذا أَضْفَت 
ّ
ت على املفرد املذك

ّ
 ( إّياَي )علْيها الياء دل

ت : (الناـ وإذا أضفت )
ّ
ث  ، أو الجمع املخاطب؛الجمع املذكر علىدل

ّ
 سواء املذكر أو املؤن

ر املفرد "إّياَك و"  
ّ
 : يدل على املخاطب املذك

ر املؤنث  "إياِك ـ و"
ّ
 املخاطب املذك

ث املخاطب املفرد ، إذا أضفنا الكاف املفتوحة
ّ
 أما أذا أضفنا الكاف املكسورة فإنه يدل على املؤن
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ه يدل على الجمع املخاطب " فإنكموإذا أضفنا الـ "، املثنى املخاطب للذكر واألنثى يدل على: "إّياكماـ و " 

 للمذكر 

 " يدل على الجمع املؤنث املخاطب إّياكّن ـ و"

 " إذا أضفنا ؛يدل على املفرد املذكر الغائب: "إّياهـ و"
ُ
 ، "هـ

 بهذا اللفظ فإنه يدل على املفرد املؤنث الغائب  "الهاـ وإذا أضفنا " 

 كان أو أنثى فإنه يدل على امل "هما، ـَماوإذا أضفنا "
ً
 ثنى للمخاطب ذكرا

 إنها يدل على جمع املذكر الغائب " فإّياعلى " "هْم " ـ وإذا أضفنا

ه يدل على جمع اإلناث للغائب" هّن ـ وإذا أضفنا "
ّ
 فإن

 وكّل هذا واضح إن شاء هللا تعالى 

عرب الكلمة ؛من باب اإلعراب ؛طّيب
ُ
  ؟كيف ن

  ()ضرَبنا الرجُل : تقول مثال

 فعل ماض مبنٌي على الفتح : ضرب

 هذه ضمير متصل في محل نصب مفعول به مقّدم )النا(: و

 فاعل مؤخر : الرجل

 
ً
 ـ أو عادة و  دائما

ً
 ـ ثّم يأتي الفاعليأتي الفعل أوال

ً
 ثّم يتبُعه املفعول به ، ليس دائما

 نقول مفعول به مقّدم وفاعل مؤخر فهن ؛لُرّبما يتأخر الفاعل عن املفعول به
ً
 ا احترازا

 ملاذا يتقّدم ما حّقه التأخير؟

  }إّياك نعبد{: إما للحصر أو الستحقاق أو لغير ذلك مثال ذلك قوله تعالى 

 فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضّمة : نعبُد 

ناها ؛ألن لكّل فعل فاعل ؟وأين الفاعل
ْ
  ؟اعلأين الف ؛ال تتغّير ؛هذه قاعدة أخذ

 ضمير مستتر تقديره )نحن(  (؛نحن)الفاعل 

 لكن هذه نعبد تحتاج إلى مفعول به 

  ؟أين املفعول به

 " إّياكنرجع إلى "

 هذه مفعول به مقّدم  ؛هذه من الضمائر املنفصلة املنصوبةإياك: 

 ؟ملاذا قّدمت

فقُّدم المفعول به على  تقديم ماحق ه التَّأخير يفيد الحصر: قال الشيخ العثيمين رحمه هللا تعالى
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الجملة إلفادة الحصر؛ أي أّننا َّل نعبد إَّل هللا؛ فال نعبد غيره؛ بخالف لو قُلنا نعبُدك؛ لُرّبما 
 نعبد غيرك 

 لكن عندما أقول: "إياك نعبد"؛
 . َّل ُيمكن أن أْعبَد غيرك؛

 
ً
 ، ـ فهو يأتي بعد الفعل والفاعل؛ أظنُّ أّن املفعول به صار واضحا

 ـ ويكون 
ً
 منصوبا

 
ً
 : ـ ويكون اسما

ً
 ظاهرا

ً
 ، وقد يكون اسما

ً
 : فاملضمر ؛وقد يكون ُمضمرا

 
ً
 ـ قد يكون مّتصال

 
ً
 ـ وقد يكون منفصال

 

ف رحمه هللا
ّ
  )باب املصدر(: قال املؤل

)املصدر: هو االسم املنصوب؛ الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو: " ضرب : قال رحمه هللا

)"
ً
 يضرُب ضربا

 وهو منصوب: اسٌم ملصدر أّوال ا

 وليس هذا كالمنا  ؛مرفوعةاملصادر 

 عن ماذا
ً
م حقيقة

ّ
 ؟ويتكل

ق
َ
طلق ؛يتكلم عن املفعول املطل

ُ
وهناك مفعول ، هناك مفعول به ؛الذي ُيسّميه العلماء باملفعول امل

 مطلق 

طلق
ُ
 فليس ال ؛هو الذي يريُده هنا: املفعول امل

ً
ُرّبما يأتي املصدر مرفوعا

َ
ه ل

ّ
 ؛كالم فيهألن

  )هو االسم املنصوب(: فقال

 هو
ً
 وهو منصوب ، اسم: إذا

 في تصريف الفعل(؛
ً
ه تصريف )يجيء ثالثا

َ
 أول  ؛الفعل ل

ٌ
 ثان، تصريف

ٌ
ُْ ثالث، وتصريف ٌ

، وتصريف

ه تصاريف أخرى 
َ
الث من الفعل هذا هو املصدر  ؛ول

ّ
 فالّتصريف الث

 وهو فعل ماض  ؛تصريف أّول : ضرب

ضارع ؛انيالتصريف الث: يضرُب 
ُ
 وهو الفعل امل

 : املصدر 
ً
 ضربا

 " ، يأكل، " أكل
ً
 أكال

"، يقتل، " قتل
ً
 قتال
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" ، يلِبس، " لِبس
ً
 ِلبسا

الث من الفعل هو املصدر
ّ
  ؛فهذا التصريف الث

 
ً
  ؛وال بّد أن يكون منصوبا

ً
 مرفوعا

ً
 " فْهُمَك فهٌم دقيق " : كأن تقول  ؛فلُرّبما يأتي خبرا

  ؛أ يحتاج إلى خبرواملبتد ؛مبتدأ: فهُمك

 مصدر؛ فهم()لكن  ؛فهم: الخبر

ه مصدر
ّ
ه تصريف ثان ؛كيف عرفت أن

َ
 ثالث، وأّول ، ل

ٌ
 " ، يفهُم ، " فِهم ؛وهذا تصريف

ً
 فهما

 وهو خبر 
ً
 جاء مرفوعا

 
ً
 لُرّبما يأتي املصدر مرفوعا

ً
هو االسم املنصوب وهو مفعول  ؛ولكن الذي أريده في درس املنصوبات ؛إذا

  يأتي ؛مطلق
ً
 : عادة

 ـ ِلتأكيد الكالم

 ، ـ أو ِلبيان نوِعه

 ـ أو ِلبيان عدِده 

ف 
ّ
 هذا الذي ُيريده املؤل

ارح؛ محمد محي الدينـ : قال رحمه هللا
ّ

ه؛ بل هذا للش
َ
)أّن المفعول المطلق ـ  والقول هذا ليس ل

 ثالثة أنواع: 

  لِعامله المؤكد ـ1

  لِنوعه والُمبّين ـ2

 ِده( لعد والمبّين ـ3

 

د لعاِملهـ 1 ِ
ّ
ؤك

ُ
  } كلّم هللا ُموسى َتكليماً {: كقول هللا تعالى: فامل

ً
م: مأخوذة من: تكليما

ّ
م، كل ِ

ّ
 ، يكل

ً
 تكليما

 
ً
د تكليم هللا سبحانه وتعالى وجّل  ؛فهو مفعول ُمطلق ؛وهذا مصدر منصوب ؛هذه مصدر إذا

ّ
جاء ِلُيؤك

 في ُعاله مِلوس ى عليه الّصالة والسالم 

مين الذي ُينكرون كالم هللا الحقيقي  ناسبةهذه اآلية بامل
ّ
 هي طاّمة في وجه أهل البدع من املتكل

ً
حقيقة

وأظّنه الجعد قال وَدْدُت لو أحذف هذه اآلية من  ؛الجهم بن صفوان لذلك كان الجعد بن ِدرهم أو

د هللا تكليم موس ى  ؛كتاب هللا سبحانه ألّن فيها إثباٌت للكالم على وجه الحقيقة
ّ
 فقد أك

ً
 تكليما

هناك تكليم  ؛فلم يُعد هناك احتمال إلى أّن هناك ش يء آخر حدث } كلّم هللا موسى تكليماً {: قال

  ؛واضح



 

 [192] 

 

َم 
ّ
 : فعل ماض مبني على الفتح كل

 ؛سبحانه لفظ الجاللة مرفوع وعالمة رفعه الضمة ؛فاعل: هللا

 موس ى فهو املفعول به  ؛والذي وقع عليه الٍتكليم

 ألنه اسم مفرد  ؛صوب وعالمة نصبه الفتحةمفعول به من: موس ى

 ال تظهر ؟ طيب أْيَن الفتحة

 منع من ظهورها الّتعذر  ؟ملاذا 

 مفعول مطلق منصوب ؛وإن ِشئت قْل مصدر منصوب، مفعول ُمطلق: تكليما

 هذا الّنوع األّول ...  جاء ِلُيؤكد الفعل وهو التكليم 

 

وعيأتي : ـ النوع الثاني 2
ّ
د الن ِ

ّ
 " أحبْبُت شيخي حّب الولِد أباُه" : أن تقول ك ِلُيؤك

 
ُ

تحّرك التاء: أحبْبت
ُ
 فعل ماض مبني على الّسكون التصاله بضمير الّرفع امل

 أنا الفاعل  ؛أحببُت أنا ؛ضمير مّتصل مبني على الضم في محل رفع الفاعل: التاء

 هو الشيخ  من الذي وقع عليه فعل الحب؟

ناسبة مفعول به منصوب وعالمة نص: شيخي
ُ
 به الفتحة منع من ظهورها اشتغال املحل بحركة امل

 : الياء
ً
 هذه أجبرت املفعول به املنصوب أن َيْنجرَّ معها خفضا

 هذا مفعول ُمطلق منصوب بالفتحة وهو مضاف: وُحبَّ 

 مضاف إليه مجرور : الولٍد 

 
ً
 هنا  أباه()الكلمة التي تأتي بعد املصدر وهي ؛ تأتي منصوبة بعد مصدر: (أباه) ؛طبعا

 هذا املصدر من الكلمة  ()حبَّ الولِد 

 يأتي بعد املصدر في محل نصب مفعول به  (أباهو)

 ؟( منصوب بماذاأباهوهنا )

نتم تذكرون باأللف ألنه من 
ُ
 الخمسة وهو مضاف  األسماءإذا ك

 مضاف إليه : والهاء

 هذا النوع جاء ِلُيبّين نوع الحب
ً
 حب ّالولد ألبيه  ؛إذا

 

 " ضرْبُت الكسول ضربتْين": تقول  ِلبيان العدد: وع الثالثـ النّ 3

 فعل وفاعل: ضربت
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 مفعول به منصوب  ؟فهو ماذا؛ وقع عليه الضرب: الكسول 

  ؟مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه ماذا: ضربتْين

 ألنه مثنى  ؟ـ الياء ملاذا )ضربتْين(

  ؛فاملثنى ُينصب وُيخفض بالياء

 وتستطيع أن تقول مصدر منصوب ، قتستطيع أن تقول مفعول مطل

 ؛هذه ثالثة أنواع

 أو بيان عدِده ، جاء هذا املصدر املنصوب ليُدل على تأكيد العامل أو بيان نوِعه

)ما ليس خبراً مما دّل على تأكيد : ف محمد محي الّدين رحمه هللا املفعول املطلق قالومن هنا ُيعرِّ 

 يعني قد يكون اعاِمله أو نوعه أو عدده( 
ً
 حتى نخرج من هذا  ؛ملصدر خبرا

 أو ِلبيان نوعه  أو ِلبيان عدده، ويأتي ِلتأكيد العامل

ف رحمه هللا
ّ
، : قال املؤل ه لفظ فعله فهو لفظي نحو: "  ومعنوي )وهو قسمان: لفظيٌّ

ُ
فإن وافق لفظ

)" 
ً
ه قتال

ُ
ت
ْ
 قتل

  ؛
ً
وافق الفعل : قتال

ُ
 ت

 والالم "، والّتاء، القاف" : هذا ُيسّمى مفعول مطلق لفظي يوافق الحروف

 "(: قال
ً
 قعودا

ُ
  )وإن وافق معنى فعِله دون لفظه فهو معنوي؛ نحو: " جلْست

فظ ، القعود بمعنى الجلوس
ّ
 ولكن باملعنى وليس بالل

 مصدر منصوب أو مفعول مطلق 
ً
 وهو أيضا

 " وما أشبه ذلك(قال: 
ً
 وقوفا

ُ
مت

ُ
، وق

ً
 قعودا

ُ
  )" جلْست

كمل في الّدرس القادم إن شاء هللا تعالى نتوقف عند هذا ال ؛طّيب
ُ
 قدر ون

 نستغفرك ونتوب إليك ، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن ال إله إال أنت

نهي تذكرت الواجب الذي ذكرته في املّرة املاضية في سورة الفرقان
ُ
 طلْبنا اإلعراب  ؛وقبل أن أ

 {لقيامة ويخلُد فيه ُمهاناً يوم ا }ومن يفعْل ذلك يلَق أثاماً. ُيضاعْف له العذاب: قال

 : نريد إعرابها

ْل أداة شرط: من
ُ
  إلى فعل الشرط وجوابه  وهي اسم حقيقة ـ تحتاج ؛اسم شرط يحتاج ـ أو ق

 مجزوم : يفعْل  :فعل الشرط

 أصلها يلقى  ؛مجزوم بحذف حرف العلة األلف: يلَق  :وجواب الشرط

 مفعول به منصوب : أثاما
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ْ

  ؛لفعل الذي لم ُيسّم فاعلهفعل مضارع مبني ل: يضاعف

  أي الفعل املبني للمجهول مجزوم وعالمة جزمه الّسكون 
ً
 وقد جاء بدال

 من يلقى ؛البدل على شكل فعل ؛هذا الذي أرْدته في الّدرس املاض ي
ً
 ؛بدال

 بدُل اشتمال : ونوعه

ها 
ّ
ِمل إعراب اآلية ِلوحدك فهذا فقط الذي أردته منكم؛ لكن إذا أكملَتها كل

ْ
يكون أفضل إن شاء وأك

 هللا تعالى 

 

 ، نتوقف عند هذا القدر

 والحمد هلل رّب العاملين

 

  والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

 وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن ال إله إال أنت نستغفرك وأتوب إليك
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 من مجالس شرح متن اآلجرومية العشرونالمجلس 

 ه1441 -12 - 12( التاريخ: األربعاء 11الدرس رقم )

 والّصالة والّسالم على نبّينا محّمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  ،الحمد هلل رّب العاملين

 ؛أّما بعد

من مجالس شرح املقّدمة اآلجّرومية ألبي عبد هللا  املجلس العشرونفإخوتي بارك هللا فيكم هذا 

نا في باب املنصوبات
ْ
واملفعول  ،الّدرس املاض ي املفعول به وذكرنا في ؛الّصنهاجي رحمه هللا تعالى وال ِزل

طلق
ُ
 املعروف باملصدر املنصوب.  ؛امل

            

 ظرف الزمان، وظرف املكان

 

 )باب ظرف الّزمان وظرف املكان: : قال املؤلف رحمه هللا

 ،
ً
، وسحرا

ً
دوة، وبكرة

ُ
ظرف الّزمان: هو اسم الزمان املنصوب بتقدير "في" نحو: "اليوم، والليلة، وغ

، وما أشبه ذلك "( وغ
ً
، وحينا

َ
، وأَمدا

ً
، ومساًء، وأبدا

ً
، وعتمة، وصباحا

ً
 دا

 

قّدر قبله حرف الجّر "في" ،هو اسم يدّل على زمان: ظرف الّزمان
ُ
  وتستطيع أن ت

 
ً
  ؛وُيعرب منصوبا

ً
  ؛"ُصمُت يوم االثنين": تقول مثال

  ؛ظرف ؟ما إعرابها ؛يوم هذه

ك تتحّدث  ؛ظرف زمان ؟ظرف ماذا
ّ
 عن الّزمن ألن

 يوم االثنين  ؟في أّي زمن ُصمت

 
ً
  ؟ملاذا ُيسّمى هذا ظرفا

ك تستطيع أن تضع حرف "في" قبل كلمة يوم
ّ
قّدر ؛ألن

ُ
 ؛" ُصمُت في يوم االثنين" ؛أي ت

ه في بعض األحيان
ّ
قّدر "في" أو في كثير  ،ألن

ُ
و جاءت كلمة يوم من األحيان ال تستطيع أن ت

َ
بْل يكون لها  ؛ل

  ؛إعراب آخر

 
ُ
 أ

ً
 ؛"خالٌد يخش ى يوم االثنْين": عطيك مثال

 
ً
بله "في" ؛يوم االثنين هذا ليس ظرفا

َ
قّدر ق

ُ
ك ال تستطيع أن ت

ّ
 ؛ال !"خالٌد يخش ى في يوم االثنين"  ؛فإن

ذي يخشاه خالد ؛َبل إّن يوم االثنين هو املفعول به
ّ
  ؟ما ال
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 يوم االثنين 

 كلمة 
ً
ر قبلها حرف الجر "في"عّرفناها ظرف زمان عندما استطعن يومإذا قّدِ

ُ
 " ُصمُت يوم االثنين"  ؛ا أن ن

 يوم: ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة 

 ؟ملاذا ظرف زمان

قّدر حرف "في" 
ُ
ني أستطيع أن أ

ّ
 ألن

 

، أو يدّل على ش يٍء ُمبهم: وظرف الّزمان هذا   :يعني ينقسم إلى ؛قْد يدلُّ على ش يٍء مخَتّصٍ

 ظرف زمان ُمختص،  

  زمان ُمبهموظرف : 

 

: هو ما دّل على مقدار معّين محدود من الّزمان  - ختصُّ
ُ
  امل

بهم: هو الذي ال يدّل على ِمقدار ُمعّين؛ يدل على فترة من الزمان غير محّددة؛  -
ُ
 وامل

 

ختص
ُ
دوة ،الليلة ،اليوم: مثال امل

ُ
  ،بكرة ،غ

ً
ها ُمختّصة ،عتمة ،سحرا

ّ
..  هذه كل

ً
أو ظرف زمان  ؛صباحا

 ص ُمختَ 

بهم
ُ
 مثل: أّما امل

ً
 معّينا

ً
قّدر وقتا

ُ
حظة: ال تستطيع أن ت

ّ
 .والحين ، والّزمان،والوقت ،الل

رف الّزمان
ّ
 ؛هذا باختصار هو ظ

 

ة ذكر اثنا عشر ظرف زمان نيَّ  شارح الّتحفة السَّ
ً
فارجع إليه تستِفد  ؛وذكر كّل ظرف وذكر معناه ؛طبعا

 .إن شاء هللا تعالى

 

)وأّما ظرف املكان: هو اسم املكان املنصوب بتقدير "في" نحو: "أمام، : قال أّما ظرف املكان  -

، وهنا، وما أشبه ذلك  مَّ
َ
ّدام، ووراء، وفوق، وتحت، وعند، ومَع، وإزاء، وِحذاء، وِتلقاء وث

ُ
وخلف، وق

سخ"( 
ُ
 في بعض الن

ً
 " َمْع"  ؛"مْع" هذه لْيست َموجودة ؛طبعا

 

ّم وكذلك ال 
َ
مّيز ث

ُ
ّم  عن  بّد أن ن

ُ
ثة الفوقية ؛بالضْم وبالفتح ؛ث

ّ
اء املثل

ّ
  ؛ضّم الث

ّم"
ُ
راخي  ؛حرف عطف: "ث

ّ
 حرف عطف يفيد الترتيب مع ْالت
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ّم"
َ
مَّ بمعنى " هنا"  ؛فهو ظرف مكان: أّما " ث

َ
 ث

ر قبله "في" قّدِ
ُ
؛ وتستطيع أن ت

ً
 هو اسم يدّل على مكان؛ ويأتي منصوبا

ً
ِلذلك قال  ظرف املكان أيضا

ف
ّ
  اسم املكان املنصوب بتقدير "في"(): املؤل

 ينقسم إلى قسمين
ً
 وُمبهم ،ُمختص: وأيضا

 محّددة: فاملختص  -
ً
ه صورة

َ
 ،املسجد ،"الّدار: مثل ؛َمحصورة اأو صورة وُحدود ،هو الذي يكون ل

  ؛البستان" ،الحديقة

ها ال تعرب ظرف مكان
ّ
 ؛هذه حسَب موقعها في الجملة ؛وهذه كل

 ما تأتي 
ً
 ما تأتي اسم مجرور أو  ،وعادة

ً
 ؛الّدار هو املكان الذي ذهبُت إليه ؛" ذهبُت إلى الّدار" ؛كثيرا

 ولكن هو اسم مجرور بحرف الجر إلى 

 مثل هذه فهذا ليس كالُمنا عنه
ً
بهم مثل ؛إذا كان مختصا

ُ
اني وهو امل

ّ
م عن القسم الث

ّ
ما نتكل

ّ
 ،"أمام: إن

ّدام ،وَوراء ،وخلف
ُ
وق  ،وق

َ
 وال حدود م منصوب إذا استطعنا أي ك ؛وتحت " ،وف

ٌ
ه صورة

َ
ّل اسم ليس ل

قّدر قبله "في"
ُ
 ؛أن ن

ْرفية: " في" هذه
ّ
 أو ظرف املكان  ،إّما ظرفية الّزمان ؛حرف جر يدلُّ على الظ

 
ً
 "أمام، خلف، قُّدام، وراء، فوق،: ذكر صاحب التحفة الّسنّية أمثلة على ذلك ثالثة عشر لفظا

 ء، تلقاء، َثّم ، هنا" تحت، عند، مع، إّذاء، حذا
 منها

ً
 : وذكر أمثلة على كل هذا نذكر بعضا

-   
ً
 جلْسُت أمام األستاذ مؤّدبا

 خلف الرُّكبان  -
ُ
شاة

ُ
 سار امل

رطّي قُدام األمير   -  مش ى الشُّ

ون بعُضهم وراء بعض   -
ّ
صل

ُ
 وقف امل

ّدام ،وخلف ،ما إعراب "أمام
ُ
 ؟ووراء" ،وق

 
ً
 واحدا

ً
 : نعرُبها إعرابا

 مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة  ظرف

 
ً
رف ُمضافا

ّ
 يكون الظ

ً
 إليه ،وباملناسبة عادة

ً
  ؛والكلمة التي بعده تأتي مضافا

 ! ؟ال أدري هل هذا سيكون في كل األحوال

 إن جاءت صورة ال يأتي بعده مضاف إليه 
ّ

اهر لي اآلن إال
ّ
 هذا الظ

 " جلسُت أمام األستاذ" لكن 
ً
 مثال
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 نصوب وهو مضافظرف مكان م: أمام

 مضاف إليه مجرور : األستاذ

 

 خلف الّركبان  -

 مضاف : خلف

 مضاف إليه مجرور: الركبان

 

ّدام األمير   -
ُ
 ق

 ظرف وهو مضاف: قدام

 مضاف إليه مجرور: األمير

  

 وراء بعض  -

 مضاف وهو ظرف زمان منصوب: وراء

 مضاف إليه : بعٍض 

 وهكذا.....

 
ً
 إن شاء هللا تعالى أظن أن الظرف واضح وسهل جّدا

قّدر 
ُ
 هو مبهم نه ما هو ُمختص ومنه ما؛ و ِ"في" قبلهفي أّي ظرف سواء كان زمان أو مكان تستطيع أن ت

 

 بْل ُيعرب بحسب َموقعه من الجملة  ؛هذا ال يعرب ظرف مكان منصوب ؛في املكان: املختص

 طيب؛ 

 

 املوضوع الثالث من املنصوبات وهو: الحال.

 

ف ر 
ّ
 )باُب الحال : حمه هللاقال املؤل

، وركبت الفرس 
ً
فّسر ملا انَبهم من الهيئات نحو قولك: "جاء زيٌد راكبا

ُ
الحال هو: االسم املنصوب امل

 عبد هللا راكبا، وما أشبه ذلك "(
ُ

 ُمسَرجا، ولقيت
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 هو اسم ؛هو االسم املنصوبيقول : الحال
ً
  ؛إذا

ً
 صريحا

ً
 بالّصريح  ،سواء كان اسما

ً
 أو مؤّوال

 هو مجّرد اسم ؛اسم صريح: م صريحاس

 بالّصريح
ً
 ولكن في محل نصب حال  ؛يعني يأتي جملة: مؤّوال

.
ً
 منصوبا

ً
 ويكون دائما

 االسم املنصوب 

ولكن ُيؤتى ِلُيفّسر ما انبهم من  ؛وقد يسبق الكالم ؛ُيؤتى بالحال بعد تمام الكالم؟ ملاذا يؤتى بالحال

يء؛
ّ

ُر هيئتهقد يكون هذا ا الهيئات؛ هيئة الش  فّسِ
ُ
فّسر هيئَته ،لش يء هو الفاعل ت

ُ
 ت

ً
 ؛أو قْد يكون مفعوال

 

 
ً
" : مثال

ً
 "جاء زيٌد راكبا

 فاعل : زيٌد 

 ؟كيف هيئة زيد عندما جاء

 
ً
  ؛راكبا

ً
ه راكبا

ُ
 ؛حال

 هذا هو الحال  ؛اسم: راكبا

ا جاءال أعرف كيف هيئ ؛فهي ُمبهمة ؛حال منصوب بالفتحة جاء ِلُيفّسر هيئة زيد ؟ما إعرابه
ّ
 .ة زيٍد مل

 

 ُرّبما يأتي الحال ِلُيفّسر املفعول به
َ
 ؛هيئة املفعول به ؛ل

-   
ً
 رِكبُت الفرس ُمسرجا

 مفعول به : الفرس

ه ؛كيف كان الفرس عندما ركبُته
ُ
  ؟كيف هيئُته ،كيف حال

ً
 ُمسرجا

 
ً
 .حاٌل منصوب وعالمة نصبه الفتحة: ُمسرجا

 

 للفاعل وامل 
ً
 فعول به على حّدٍ سواء لُرّبما يأتي الحال مفّسرا

-   
ً
قيُت عبد هللا راكبا

َ
 ل

 
ً
 ؟من الذي كان راكبا

  ،هيئتي وأنا راكب ،أنا الذي لقيُت عبد هللا
ً
 عبد هللا كان كذلك راكبا

ً
 هذا االسم  ؛وأيضا

ً
فجاء مُفّسرا

 ِلحالي وِلحاِل عبد هللا
ً
 .راكبا
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ً
 كما هو واضح من األمثلة ؛وقْد يأتي صريحا

ً
 صريحا

ً
 ، املاضية اسما

 
ً
 بالّصريح تقول مثال

ً
 "جاء زيٌد يضحك" : أو قْد يأتي مؤّوال

 ،فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضّمة: يضحُك 

 عائٌد على زيد  ؛والفاعل ضمير مستتر تقديره هو

ه يضحك ؛والجملة الفعلية في محل نصب الحال
ّ
 .حاُل زيٍد أن

 

 
ً
يعني إذا أشكل على بعض الّناس أّن هذه  ؛فّسر ما انَبَهم منهاعلى الكالم ِليُ  وباملناسبة الحال يأتي فضلة

ه ُيقّدم املفعول به
ّ
فإذا تّم ؛ ألّن املفعول به ُمتّمٌم للكالم ال ُبّد منه ؛الكلمة مفعول به أم حال فإن

 ؛الكالم بعد ذلك تأتي بالَفضلة وهو الحال

فُتعرب مفعول به أْولى من  ؛ي مفعول بهوحقيقة ه ؛لرّبما الكالم يشبه الحال أو الكلمة تشبه الحال 

 
ً
 .أن تعِربها حاال

 

 : وشروط صاحبها ،قال املؤلف رحمه هللا في شروط الحال

 معرفة(: قال
ّ

 بعد تمام الكالم، وال يكون صاِحُبها إال
ّ

، وال يكون إال
ً
 نكرة

ّ
  ؛)وال يكون الحال إال

 ِلصاحب الحال ،شرطان للحال نفسه ؛شروط ثالثة
ٌ
 نكرةال  ؛وشرط

ّ
 ؛يكون الحال إال

"  ؛الحظ 
ً
نا "جاء زيٌد راكبا

ْ
 قبل قليل قل

 
ً
  ،وليست مضافة ومضاف إليه ،ال يوجد فيها أل التعريف ،كلمة نكرة: راكبا

ً
ذكرنا  ؛وليست ضميرا

 املعرفة في درس املعرفة وال بّد أن يكون الحال نكرة 

 في بعض األحيان يكون معرفة. ؛ال؟ وهل هذا دائما

 " جاء األمير وحَده"عندما تق
ً
  ؟ملاذا ؛لكنها هذه معرفة ؛حال؛ "وحَده" ول مثال

"  ؛مضاف ومضاف إليه
ً
 لكن تقدير الكالم " جاء األمير منفردا

 الحال على الكالم في حال االستفهامطيب؛ 
ً
  ممكن أن يتقّدم ُوجوبا

ً
"كيف قِدم : عندما تقول  ؛مثال

" كيف هذا اسم استفهام مبنّي على الف  تح في محل نصب حال ِمْن َعِلي عليٌّ

ر ؛بل يجب تقديم كيف ؛وُهنا ال يجوز تأخير الحال
ّ
هذه الحالة  ؛االستفهام ُيقّدم ؛االستفهام ال يؤخ

 الحال يأتي بعد تمام الكالم 
ّ

 التي يجب فيها تقديم الحال وإال

 على الكالم في حاالت ُمعّينة 
ً
 ولكن في بعض األحيان يأتي الحال ُمتقّدما

 ذكره املؤلفوه
ٌ
 شرط

ً
  ؛أي صاحب الحال معرفة ؛أن يكون صاحبها ؛ناك أيضا

ً
لكن ُيمكن  ؛وهذا عادة
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أن يأتي صاحب الحال نكرة إذا قّدمنا الحال على صاحب الحال ُيمكن أن يأتي نكرة. وهذا ش يء قليل 

 االستعمال أتى في بعض الشواهد الشعرية فال داعي لالستطراد به اآلن. 

   -صل على كل حال األ 
ً
 : األصل  -حّتى ال نُتوه كثيرا

  ،أن يكون الحال نكرة  -

 في االستفهام يجب أن يأتَي قبل.  -
ّ

 وأن يأتي بعد تمام الكالم إال

 واألصل أن يكون صاحب الحال معرفة وُيمكن أن يأتي نكرة في بعض األحيان   -

 باختصار شديد.

 

مييز
ّ
 الت

م فيه وهو
ّ
 الّتمييز : آخر ش يء نتكل

مييز هو االسم املنصوب(: قال املؤلف رحمه هللا
ّ
 والظرف اسم منصوب! ،الحال اسم منصوب )الت

 مفّسُر!)املفّسر(
ً
 ؛ الحال أيضا

 أما التمييز فهو املفسر ملا انبهم !الحال مِلا انَبَهم ؛)ملا انَبَهم(

 .هذا الفرق بين الحال والّتمييز )من الذوات َ(

 م من الهيئات جاء ِلُيفسر ما انَبه: الحال

 ملا انبهم من الذوات. : ولكن التمييز
ً
 جاء ُمفّسرا

فّسُر ذات الش يء
ُ
" ما الذي تصّبب في زيد: نحو قولك ؛ت

ً
ْز  ؟"تصّبَب زيٌد عرقا  مّيِ

 ! ؟تصّبب دُمه

 ! أم ماذا ؟تصّبب دمُعه

ه : قلت
ُ
 تصّبَب عرق

رت الكالم
ّ
. ؛م الذي تصّببعندما تقول " تصّبب زيٌد" أخرت الكال  ؛لكن عندما أخ

ً
مّيزه  ؛فهنا جاء تمييزا

 
ً
 منصوبا

ً
"  ؛فجاء تمييزا

ً
 " تصبب زيٌد عرقا

: تمييز منصوب 
ً
 عرقا

 
ً
   -"تفّقأ بكٌر شحما

ً
    -وطاب محّمٌد نفسا

ً
    -واشتريُت عشرين غالما

ً
ُت تسعين نعجة

ْ
ك

َ
وزيد   -ومل

 
ً
رُم منك أبا

ْ
 " ،أك

ً
 ؛وأجمُل منك وجها

 
ً
  ،عرقا

ً
  ،اونفس ،وشحما

ً
  ،وغالما

ً
  ،وأبا ،ونعجة

ً
مييز  ؛ووجها

َ
ها ت

ّ
 كل

 فرق بين الحال والتمييز:   -
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 بالّصريح
ً
 أو مؤّوال

ً
 صريحا

ً
 يعني جملة في محل نصب الحال ؛الحال: يأتي اسما

 
ً
 صريحا

ً
 اسما

ّ
مييز: ال ُيمكن أن يأِتي إال

ّ
)هو : لذلك ُيعّبر عنه صاحب الُتحفة الّسنية يقول  ؛أّما الت

وات أو الِنَسب( االسم ال
ّ
 (؛النسب )الذوات أو: وهنا قولهّصريح املنصوب املفّسر ملا انبَهم من الذ

 وتمييز نسبة  ،وكأن التمييز ينقسم إلى تمييز ذات

 

  ؟وما هو تمييز النسبة ؟ما هو تمييز الذات

 ه: هو ما رُ تمييز الذات
َ
بعد  ويكون بعد العدد أو  ؛ُمجَمل الحقيقة ؛فع إبهام اسم مذكور قبل

وزونات أو املكيالت أو املساحات. 
َ
 املقادير من امل

 ؛هو االسم املنصوب الذي يرفع إبهام ذات مذكور قبله ُمجمل الحقيقة يكون عددا: تمييز الذات

  ،-بعد عدد ؛ هذا الّتمييز يعني بعد عدد  -

وزونات   أو املكيالت
َ
 ؛أو املساحات ،أو بعد مقادير من امل

 

  } إّني رأيُت أحد عشر كوكباً {: رؤيا يوسف عليه السالم ففي قوله تعالى في

 هذا تمييز الذات  ؛جاء الّتمييز بعده ِلُيمّيزه ؛عدد: أحَد عشر
ً
وكبا

َ
 ك

 

 }إّن عدة الّشهور عند هللا اثنا عشر شهراً{ 
 ألّن قْبله عدد  ؛تمييز للذات: شهرا

 زيتا"
ً
 " اشتَريُت رطال

  
ً
 الرطل ؛له ِمقداٌر من املوزوناتألّن قب ؛هذا تمييز ذات: زيتا

 
ً
"  " اشتريت إردّبا

ً
 قمحا

 
ً
ا  ؛هو مكيال قمح يسع مئة وخمسين كيلوغرام من القمح: إردّبا  ُيسّمونه ِإْردبَّ

 ألنه أتى بعد مقدار مكيال  ؟ملاذا ؛تمييز ذاتقمحا: 

 

 أرضا" 
ً
 "اشتريُت فّدانا

قّدر بستة آالف وثالثمئة: الفّدان
ُ
 مربع  مساحة من األرض ت

ً
 وثمان وستين مترا

 
ً
ه جاء بعد مقدار مساحة ؟ملاذا ؛تمييز منصوب وهو تمييز ذات: أرضا

ّ
 ؛ألن

ْوزون  ،هذا تمييز الذات يأتي بعد عدد
َ
كيل ،أو بعد مقدار مِل

َ
ساحة  ،أو مِل

َ
 أو مِل
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 فهو االسم الذي يرفع ما انبهم نسبة في جملة سابقة عليه : أّما تمييز النسبة 

 ُمحّول وغير محّول : إلى قسمين وُيقّسم  -

 :: ينقسم إلى ثالثة أنواعُمحّول   -أ 

 محّول عن فاعل  : القسم األول   - 1 

اني   - 2 
ّ
 محّول عن املفعول : القسم الث

الث  - 3
ّ
 محّوٌل عن املبتدأ : والقسم الث

 

 : ُمحّوٌل عن الفاعل  - 1
ً
 تفّقأ زيٌد شحما

"  ؛لكن ُحّوِل عن الفاعل ؛""تفّقأ شحُم زيٍد : تستطيع أن تقول 
ً
 فجاء " تفّقأ زيٌد شحما

 
ً
 كانت فاعال: فشحما

 هو الفاعل
ً
نا زيدا

ْ
ا جعل

َّ
 تمييز نسبة ؛ومل

ً
 ُمحّول عن الفاعل  ؛صارت شحما

 

حّول عن املفعول:   - 2
ُ
ْرنا األرَض ُعُيوناً{: كقوله تعالىامل أي أن  ؛هي ُمحّولة عن املفعول  }وفجَّ

ا عيون األرض"تستط ؛قد تحّولت إلى تمييز حولة،ال به ُم العيون كانت مفعو 
َ
  يع أن تقول "فّجرن

 هي املتفّجرة  ؛مفعول به منصوب: عيوَن 

 ؛مضاف إليه: واألرض

 محّولة عن مفعول به ؛ولكن عندما جعلنا األرض هو مفعول به
ً
مييز فصارت عيونا

َ
نسبة  ؛ فصارت ت

 منصوب 

 

الث املحول عن امل  - 3
ّ
  }أنا أكثُر منَك ماَّلً وأعز  نفراً{: بتدأ كقوله تعالى في سورة الكهفالّنوع الث

 
ً
ها مبتدأ: ماال

ُ
 أصُل الجملة "مالي أكثُر من ماِلك"  ؛هذه أصل

  ؛تحّولت فصار الضمير واملبتدأ ؛مبتدأ: مالي
ً
 صارت تمييز ُمحّول عن مبتدأ ؛أنا أكثر منك ماال

ً
 ؛فماال

 وهذا تمييُز نسبة 

حّول عن تلك األنواع الثالثةهذا تمييز نس
ُ
 .بة امل

 "امتأل اإلناُء ماًء"   -ب 
ً
 هناك تمييز نسبة ال يتحّول تقول مثال

 ليس محّول ال عن فاعل وال عن مفعول به وال عن مبتدأ  ؛ال ؟هل هو محّول عن ش يء ؛تمييز: ماءً  
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 فعل ماض : امتأل

 فاعل : ُُ  اإلناء

 ة تمييز منصوب وعالمة نصبه الفتح: ماءً 

 هو تمييز نسبة : ما نْوُعه

  ؟هل هو محّول 

 .لم ُيحّول عن ش يء ؛ال

 

 شحما" طيب؛ ما إعراب " تفّقأ زيٌد 

 فعل ماض: تفقأ

 فاعل مرفوع : زيد

 
ً
 ؛تمييز: شحما

 تمييز نسبة  ؟ما نوعه

 .نعم محّول عن فاعل؟ هل هو محّول 

 

 }إّني رأيُت أحد عشر كوكباً{؛ إعراب طيب

 
ُ

 فعل ماض : رأيت

 ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل: تاءوال

 ؛األعداد هذه أحد عشر ؛أحد عشر: هكذا ُيعرب  -ْين أ: هذا مفعول به مبني على فتح الجز أحد عشر

 على فتح 
ً
 ْينأالجز هذه األعداد املركبة تكون مبنية دائما

 تمييز منصوب : كوكبا

 ؟هل هو نسبة أم تمييز ذات

ه جاء
ّ
 بعد عدد. هو تمييز ذات ألن

 

 "
ً
 زيتا

ً
 " اشترْيُت ِرطال

 
ُ

 وفاعل : اشتريت
ً
 فعال

 
ً
 به: رطال

ً
 مفعوال

 
ً
 تمييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهذا تمييز ذات ألٍنه جاء بعد مقدار : زيتا
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ً
 وأتوقع أن هذا األمر صار واضحا

مييز : قال املؤلف رحمه هللا
ّ
   -:  -قال   -)شروط الت

ّ
مييز إال

ّ
، وال يكون الت

ً
 بعد   -  نكرة

ّ
وال يكون إال

 تمام الكالم( 

 نكرة  هذا
ّ

 ويكون بعد تمام الكالم هو الّتمييز ال يكون إال

وفي بعض األحوال  ،بخالف الحال ُيمكن أن يسبق في حال مثال "كيف" االستفهام سبق ؛ال يسبُق املمّيز

 ؛األخرى يسِبق

 ُممكن أن يأتي الحال معرفة 
ً
 مع تقدير نكرة  ؛أيضا

 ؟ملاذا معرفة ؛هذه معرفة: عندما قلنا " جاء األمير وحده" وحده

قّدر مكانها  ؛تعريف باإلضافة تعرفونها ؛باإلضافة ؛صارت معرفة ؛مضاف ومضاف إليه
ُ
لكن البّد أن ن

 نكرة 

" "جاء األميُر وحده" 
ً
 كأنك تقول " جاء األمير ُمنفردا

 
ً
 : نكرةمنفردا

  
ً
 نكرة

ّ
 بعد تمام الكالم  ،أّما الّتمييز ال يكون إال

ّ
 وال يأتي قبل الكالم بل ال يكون إال

  ؟وماذا نقصد بتمام الكالم

 )أْي بعَد استيفاء الفعل فاعلَه والمبتدأ خبره(: قال صاحب الّتحفة الّسنّية

 

ف عند هذا القدر 
ّ
 طيب؛ نتوق

 وهللا تعالى أعلم

ى هللا وسلم على نبينا محّمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ّ
 وصل

 أنت انك اللهم وبحمدكسبح
ّ

 نشهد أن ال إله إال

 توب اليكننستغفرك و 

 

 والّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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 من مجالس شرح متن اآلجرومية والعشرون الحادي المجلس

 ه1440 -2 - 15التاريخ: األربعاء  (11الدرس رقم )

نبينا محمد وعلى آله  ؛ّينا الكريمونب ،والّصالة والسالم على رسولنا األمين ،الحمد هلل رّب العاملين

 ومن سار على هديهم وانتهج نهجهم واهتدى بهداهم إلى يوم الّدين  ،وصحبه أجمعين

  ؛أما بعد

من مجالس شرح املقّدمة اآلجرومية  املجلس الحادي والعشرونهذا  ؛فإخوتي بارك هللا فيكم

فها أبي عبد هللا الّصنهاجي املعروف بابن آجّروم رحم
ّ
 ه هللا تعالى. مِلؤل

 

م عن موضوع االستثناء
ّ
التي ُيقال فيها  ؛وموضوع إعمال )ال النافية( ،واليوم إن شاء هللا تعالى نتكل

 النافية للجنس 

 

، وغيُر، وِسوى،: قال وحروف االستثناء ثمانية وهي: )باب االستثناء: قال املؤلف رحمه هللا
ّ

 وُسوى  إال

 وَسواء، وخال، وعدا، وحاشا( ِسوى بكسر الّسين، وُسوى برفعها، و 

)اإلخراج بإَّلّ، أو إحدى أخواتها لشيء لوَّل ذلك اإلخراج لكان :  -قال الشارح  -االستثناء هو 

 داخالً فيما قبل األداء( 
 أو إحدى أخواتها"

ّ
 بأحد حروف االستثناء "إال

ً
خرج شيئا

ُ
  ؛يعني ت

ً
 .لوال هذه األداة لَبِقي هذا الش يء داخال

"" : مثال ذلك
ً
 َعمرا

ّ
 أكل األوالد إال

"
ّ

ك حذفت "إال
ّ
" ؛لو أن

ّ
 ؛لدخل عمرو في ضمن األوالد الذي أكلوا؛ لكن عندما وضعت أداة "إال

ِني عمرا
ْ
ِني عمرو ؛ لوال األداة ملا ااستطعت أن تستث

ْ
ث
ُ
 ست

ف رحمه هللا
ّ
مانية التي ذكرها املؤل

ّ
 وهذه األدوات الث

 وهي " -
ً
 دائما

ٌ
 منها ما هو حرف

ّ
 ،"إال

 وهو " و  -
ً
 "ِسوى، وُسوى، وَسواء، وغيرمنها ما هو اسم دائما

-  
ً
 وهو ،ومنها ما يكون فعال

ً
 " خال، وعدا،وحاشا": ويكون حرفا

 : يعني

- " 
ّ

 " حرف إال

 " اسمِسوى، وُسوى، وَسواء، وغير" -
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 تستطيع أن تعربها على أّنها أفعال ماضيةخال، وعدا، وحاشاو"  -
ً
عربها  ،" تارة

ُ
 تستطيع أن ت

ً
وتارة

  ،لى أّنها حروفع
ً
 وما بعدها يكون مجرورا

 

"
ّ

  ؛نأتي إلى " إال
ّ

 أداة إال

ف رحمه هللا
ّ
 ): قال املؤل

ّ
 عندنا جملة تتكّون من ثالثة أمور  (حكم املستثنى بإال

ً
 : إذا

 مستثنى  -

 ومستثنى منه -

 وأداة االستثناء -

 ؟تمام

 "اءمستثنى، ومستثنى منه، وأداة االستثنالجملة تتكون من ثالثة أمور " 

 " ؛املثال الذي ذكرته قبل قليل
ً
 عمرا

ّ
 " أكل األوالد إال

 عمرو  ؟من هو املستثنى

 استثني منه عمرو  ؛األوالد ؟من هو املستثنى منه

ِني بها ما هي األداة
ْ
ث
ُ
ست

ُ
  ؟التي ا

ّ
 إال

الثة 
ّ
 هذه الث

 وقْد تكون ناقصة  ،وقد تكون هذه الجملة تاّمة

 أي ُيذكر املستثنى منه : تاّمة -

  ؛ال ُيذكر املستثنى منه: ناقصةو  -

": تقول 
ً
 عمرا

ّ
 تاّمة  ؛املستثنى منه مذكور  ؛"أكل األوالد إال

ٌ
 هذه جملة

ً
 إذا

 ؛ال ؟"ما أكل إال ّعمرو" املستثنى مذكور 

 هذه جملة ناقصة 
ً
 ،إذا

 

 
ً
 : تنقسم إلى قسمين ؛والجملة التاّمة التي يكون املستثنى منه مذكورا

 أي  موجبةإّما أن تكون  -１
ُ
" ثبتت

ّ
وتستثِنَي ما بعدها فقط "أكل  ؛الجملة التي قبل "إال

 عمرو" هذه جملة موجبة
ّ

سّمى ُموجبة ؛ال يوجد قبلها نفي وال استفهام ؛األوالُد إال
ُ
وهذه تاّمة  ؛ت

 ": فهذه الجملة ؛ألن املستثنى منه مذكور 
ً
 عمرا

ّ
سميها ؛"أكل األوالد إال

ُ
 ؟ماذا ن

 نقول هذه جملة موجبة تاّمة 



 

 [218] 

 

 عمرو" : تقول  ؛بعكس املوجبة ؛منفيةد تكون الجملة ق -２
ّ

 "ما أكل األوالد إال

 ؟ملاذا ؛هذه تسمى َمنفية

 ،"ما أكل" ؛يوجد نفٌي قبلها

 عمرو"
ّ

 ؟ملاذا ؛هذه جملة منفية وهي تاّمة ؛" لم يأكل األوالد إال

 تاّمة ليست ناقصة  ؛مذكور املستثنى منه ؛لوجود املستثنى منه األوالد
ً
 إذا

 ؟؛ هل هي موجبة أم منفيةن يبقى الّسؤاللك

 ال يوجد نفي قبلها، وال استفهام وال نهي : موجبة

 يوجد قبلها نفي، أو نهي، أو استفهام : منفية

 

ة -３  تأتي منفيَّ
ً
  ؛أما الجملة الّناقصة فهي التي ال ُيذكر املستثنى منه دائما وأبدا

 زيٌد"
ّ

 " ما قام إال
ً
 وأبدا

ً
 تأتي م ؛دائما

ً
 نفية دائما

  ؟ماذا نستفيد من هذا

" بناًء على معرفة الجملة
ّ

عرب ما بعد "إال
ُ
هل هي تاّمة موجبة أم تاّمة منفية أم : نستفيد كيف أ

 ناقصة.

 كلُّ واحدة لها إعراب 

  ؟عن ماذا أتكلم

عرب املستثنى
ُ
 ؟كيف أ

 ،هل هي تامة أم ناقصة ؛أعرب املستثنى من خالل معرفتي للجملة

 هل هي موجبة أم منفَية  ؛وإذا كانت تاّمة

 ومن خالل معرفتي للجملة أستطيع أن أعرب املستثنى )أي الذي يأتي بعد األداة(.

 

 نحو: قال املؤلف رحمه هللا
ً
 موجبا

ً
 ينصب إذا كان الكالم تاّما

ّ
"(: )املستثنى بإال

ً
 زيدا

ّ
  "قام القوم إال

 ؛تاّمة؟هذه تاّمة أم ناقصة

 لوجود املستثنى منه  ؟ملاذا 

 "  ؛"القوم
ً
 زيدا

ّ
 قام القوم إال

  ؛موجبة ؟هل هي موجبة أم منفية

 وال استفهام  ،وال نهي ،ال يوجد نفي  ؟ملاذا
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 زيدا"
ّ

 "قام القوم إال

 هذه تاّمة
ً
 وهذه موجبة  ،إذا

عرب املستثنى
ُ
" ؛ماذا ن

ّ
 أي الذي يأتي بعد أداة "إال

 ُينصب( : قال
ّ

ستثنى بإال
ُ
 )فامل

 هكذا ُيعرب
ً
 ثنى منصوب مست ؛إذا

": تقول 
ً
 زيدا

ّ
 "قام القوم إال

 فعل ماض مبني على الفتح: قام

 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضّمة: القوم

 
ّ

 أداة استثناء؛ أو حرف استثناء ال محل لها من اإلعراب: إال

 
ً
 مستثنى منصوب وعالمة نصبه الفتحة : زيدا

 ألّن الجملة تاّمة موجبة   ؟ملاذا مستثنى منصوب

  :قال نحو
ً
 عمرا

ّ
، وخرج الّناس إال

ً
 زيدا

ّ
 " "قام القوُم إال

صُب على االستثناء؛ نحو: قال
ّ
 جاز فيه البدل والن

ً
 تاّما

ً
 : )وإن كان الكالم منفّيا

ّ
"ما قام القوُم إال

)"
ً
 زيدا

ّ
  زيٌد، وإال

  ؛يعني إذا كانت الجملة تاّمة منفية

 أي املستثنى منه مذكور : تاّمة

 أو استفهام ،نهيً يوجد نفٌي أو : منفّية

 هذه جملة تاّمة منفية : "ما قام القوم"
ً
 إذا

 
ّ

"  ،"زيٌد : هل نقول  ؛إال
ً
 أم زيدا

" : قال
ّ

 من الكلمة التي قبل "إال
ً
عربها بدال

ُ
 تستطيع أن ت

ك تقول بدل مرفوع 
ّ
" إذا كانت مرفوعة فإن

ّ
 الكلمة التي قبل "إال

 " ما قام القوُم" 

 ؛بدل مرفوع: القوم

 زيٌد"تستطيع أن 
ّ

 تقول " إال

 بدل مرفوع من القوم : زيْد 

  -خيار آخر لك  -وتستطيع أن تقول 

" منصوب
ً
 زيدا

ّ
 مستثنى منصوب  ؛"ما قام القوم إال
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 ملا قبلها ؛اختْر ما شئت
ً
عربها بدال

ُ
  ؛إّما أن ت

ً
 َعمٌر": تقول مثال

ّ
 " ما خرج الّناُس إال

اُس 
ّ
 مرفوع : الن

 بدل من مرفوع : عمٌر 

"  الذي قبل
ّ

 "إال

" : وتستطيع أن تقول 
ً
 عمرا

ّ
 "ماخرج الّناُس إال

 إذا كانت الجملة تاّمة منفّية؛  ؟هذه في حال ماذا

"
ّ

 من الكلمة التي قبل "إال
ً
عرب املستثنى بدال

ُ
 ؛أو تقول منصوب على االستثناء ،تستطيع أن ت

 
ً
 دائما

ً
 حالة واحدة. ؛أّما إذا كانت الجملة تاّمة موجبة فإّن املستثنى ُيعرُب منصوبا

 طيب؛ 

(: قال املؤلف
ً
 )وإن كان الكالم ناقصا

كر املستثنى منه 
ْ
 يكون منفي ؛يعني ال ُيذ

ً
 دائما

ً
  ؛طبعا

ً
 منفّية أبدا

  ؟الذي بعده ماذا تعربه ؛" ما قام"

عرب الذي بعده
ُ
" ماذا ت

ّ
 هكذا ناقصة  ،هكذا منفّية ؟"ماقام إال

عرب ال
ُ
 املستثنى منه غير مذكور. ماذا ن

ّ
 ؟ذي بعد إال

" غير موجودة
ّ

 وأعِرب بناًء على الجملة  ؛تخّيل أّن "إال

، : قال
ً
 زيدا

ّ
 إال

ُ
 زيٌد، وما ضربت

ّ
؛ كان على حسب العوامل؛ نحو "ما قام إال

ً
)وإن كان الكالم ناقصا

 بزيٍد(
ّ

 إال
ُ

  وما مرْرت

" غير موجودة
ّ

  ؛كأّن "إال

 "
ّ

 زيٌد" احذف "إال
ّ

 " ما قام إال

 فوع كأنها فاعل زيْد تأتي مر 

 "
ّ

" احذف " إال
ً
 زيدا

ّ
 وما ضربُت إال

 
ً
 حسب العامل  ؛مفعول به منصوب ؛تأتي منصوب: زيدا

 "
ّ

 بزيٍد" احذف "إال
ّ
 " وما مرْرُت إال

 مجرور  ؛زيد جاءت بعد حرف الجر

" والكالم إن شاء هللا تعالى واضٌح 
ّ

 هذه حاالت "إال

 

ف رحمه هللا
ّ
 أخواتها( )املستثنى بغير و : قال املؤل
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عرب املستثنى الذي يأتي بعدها  ؛وغير( ،وَسوا ،وُسوى  ،ِسوى : يعني
ُ
 ماذا ن

 هذه 
ً
 قالأأّوال

ً
 وأبدا

ً
 انتهْينا  )واملستثنى بِسوى، وُسوى، وَسوا، وغير؛ مجروٌر ال غير(: سماء دائما

أسماء فتكون ألّن هذه  ؛مجرور غير( ،َسواء، ُسوى  ،ِسوى )أّي مستثنى يأتي بعد أحد هذه األربعة 

 إليه وهو دائما مجرور.
ً
 والذي بعده يأتي مضافا

ً
 مضافا

 ، وما جاء غيُر خالٍد"،وما مررُت بِسوى خالٍد  ،وما رأيُت ِسوى خالٍد  ،"ما قام القوُم ِسوى خالٍد تقول: 

عرب االسم هذا
ُ
عرب هذه األ  ،أو َسواء ،أو ُسوى  ،"ِسوى : األداة ؟وأمٌر آخر ما ذا ن

ُ
داء أو غير " كيف ت

 التي هي اسم بطبيعة الحال؟

" قبلها  -أو ليس تخّيْل  -هنا تخّيل 
ّ

قبل ِسوى وأخواتها، وعلى القاعدة التي ذكْرناها قبل  ؛ضْع "إال

أو  ،أو َسواء ،أو ُسوى  ،"ِسوى : األداة ؛فإّن األداة تكون منصوبة فإذا كانت الجملة تاّمة موجبة ؛قليل

 .غير"

" فإن كانت الجملة
ّ

  ؛أو غير" تكون منصوبة ،أو َسواء ،أو ُسوى  ،"ِسوى  -تاّمة موجبة ف ضع " إال

 
ً
  ،وإذا كانت تاّمة منفّية تستطيع أن تُعربها بدال

ً
عربها نصبا

ُ
 ،أو تستطيع أن ت

 وإن كانت ناقصة فعلى حَسب العوامل 

 :
ً
 "قام القوُم غيَر زيد"تقول مثال

 جملة تاّمة موجبة وهذه  ألّن "قام القوُم"؟ ملاذا قلُت غْير بالّنصب

 " القوٌم" مستثنى منه موجود 

 املستثنى منه يكون ماذا
ّ

 ؟فهنا الذي يأتي بعد إال

 
ً
 "غير" تكون منصوبة كذلك  ؛يكون منصوبا

ً
 إذا

" قبل "غير" 
ّ

ك وضعت "إال
ّ
 وكأن

  ؟؛غيُر أو غيَر : هل تقول  -" ما قام القْوُم" 

 
َ
 نفّية تستطيع أن تقول أنها بدل أو تقول أّنها منصوبة تستطيع أن تقول هذا وهذا ألن الجملة تامة امل

 بالّرفع على حسب العوامل صارت هي الفاعل  ملاذا "غيُر" ؛إذا كانت ناقصة "ما قام غيُر زيٍد"

  : خال، وعدا، وحاشا؛ يجوز نصبه وجّره(؛ -)واملستثنى ب: قال املؤلف رحمه هللا

  ،على أنه مفعول به منصوب لفاعل مستترٍ : نصُبه

 فالذي بعده مفعول به منصوب خال، وعدا وحاشاو"
ً
 " تكون أفعاال

وقال يجوز نصُبه وجّره على أّن "خال وعدا وحاشا" على أّنها  ؛ضمير مستتر تقديره هو ؟وأين الفاعل

  ؛حروف
ً
 أو تقّدرها حروفا

ً
قّدرها أفعاال

ُ
وحاشا"  ،وعدا ،بشرط أن ال يسِبق " خال؛ يعني تستطيع أن ت
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 صدرية" "ما امل

 "ما" فال شّك أّنها أفعال  -فإن ُسِبقت ب

 وحاشا" ،وعدا ،أّما إذا لْم تجد "ما" قبل "خال ؛مفعول به منصوب  -أي املستثنى  -فُيعرب ما بعدها 

 
ً
عرب املستثنى بعدها منصوبا

ُ
ه مفعول به ؛فبإمكانك أن ت

ّ
 على أّن هذه الحروف جّرْت  ،على أن

ً
أو مجرورا

 .املستثنى

 

 تقول م
ً
 أم زيٍد": ثال

ً
 األمر سّيان  ؟"قال القوُم خال زيدا

 مفعول به منصوب : تستطيع أن تقول 
ً
 زيدا

 فعل ماض : ألّن قام

ه مجرور ألن "خال" حرف : وتستطيع أن تقول 
ّ
 زيٍد على أن

 تأتي منصوبة ما خال زيدا"؛ "ما قام القوم: لو قلت لك
ً
" دائما

ً
 ألّن "ما" هذه مصدرية ال تدخل إ "زيدا

ّ
 ال

 ال تدخل على الحروف  ؛على األفعال

 "ما" هذه مصدرية : فتقول 

 فعل ماض : خال

 
ً
 : زيدا

ً
 مفعول به منصوب دائما

 ذا نكون انتهينا من درس االستثناء وبه

 

 ال النافية للجنس

 هذه ال الّنافية للجنس. ؛"ال النافية للجنس" : ندخل اآلن على

 

 : قال املؤلف رحمه هللا تعالى
ّ
كرات( )اعلم أن

ّ
  "ال" تنصُب الن

 ؛يعني ُيقال "ال" النافية للجنس

 )بغير تنوين(..: الّنكرات. قال ؟تنصُب ماذا

عِمل "وال يكون معرفة ؛يعني ال بّد أن يكون بعد "ال" نكرة
ُ
 ال" تصبح عاملة ؛ حّتى ن

 وقد تكون مهملة  ،"ال" هذه قد تكون عاملة

 لها ؛بعدهاتنصب االسم الذي  ؛أي نافية للجنس: عاملة
ً
وترفع الكلمة التي بعد االسم  ،ويكون اسما

 لها
ً
  ؛ويكون خبرا
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 روط شلها  ؟متى تعمل

كرات بغير تنوين(: قال
ّ
  )تنصُب الن

 هذا الشرط األول 

كرة(
ّ
 الن

ْ
 )إذا باشرت

 ال يفصل فاصل بينها وبين "ال"  ؛مباشرة البّد أن تكون الكلمة بعد "ال" 

  )وال تتكّرر "ال"(قال 

ه إذا تكّررت "ال"أل 
ّ
 ويجوز إهمالها نحو " ال رجل في الّدار"  ،يجوز إعمالها ن

عرب
ُ
 : ن

سّمى بالّنافية للجنس َمبنية على الّسكون  ؛حرف نفي: ال
ُ
 ال محل لها من اإلعراب  ؛هذه التي ت

 اسم ال النافية للجنس منصوب وعالمة نصبه الفتحة: رجل

 ؟ملاذا نصبته

-  
ً
 ألنه جاء نكرة أوال

 فلم يفصل بينه فاصل. "ال"وألنه جاء مباشرة الكالم بعد  -

 وألّن "ال" لم تتكّرر   -

 رجل في الّدار" "ال

 تقديره محذوف   ؟أين الخبر

 وهذا الذي أخذناه  ؛"في الّدار" شبه الجملة في محل رفع الخبر: كثير من العلماء يقول 

 ة الخبر ال يأتي شبه جمل ؛ال: لكن كثير من العلماء يقول 

 تقديره مستقر أو موجود 
ً
 الخبر يكون محذوفا

 "ال رجل موجود في الدار" 

ق بالخبر : في الدار
ّ
  -هذه تتعل

 

  ؛وترفع الخبر الذي بعده بشروٍط  ،أهم ش يء أّن " ال" تستطيع إعمالها بحيث تنصب االسم الذي بعدها

 أن يكون االسم املباشر لها نكرة  -

 لها -
ً
 ويكون مباشرا

 " ال تتكّرر "ال -

 نعيد  ؟واضح
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 وقد تكون مهملة  "ال" النافية قد تكون عاملة فتنصب االسم الذي بعدها وترفع الخبر

 بعدة شروط  ؟متى تكون عاملة

 بعد "ال" يأتي االسم نكرة : الشرط األول  -

 للكالم  -
ً
 ويكون مباشرا

ويجوز  ،مالهافإن تكّررت " ال".. فيجوز في هذه الحالة إه ؛"ال" أن تتكّرر  -وكذلك ال يجوز ل -

 إعمالها.

 تمام 

 

باشرها(: قال
ُ
 )فإن لم ت

 يعني فصل بين االسم وبين "ال" فاصل  

  ؛)وجب الّرفع ووجب تكراُر "ال"(: قال

 إن لْم تباشر الكلمة وإن كانت نكرة 

 ()وجب الّرفع ووجب تكرار "ال": قال لم تباشر "ال" 

  )نحُو " ال في الّدار(: قال

أو شبه  ،أو جملة ،ورجل كلمة فصلت بين "ال" رجلٌ  ار" هي التي فصلت "في الدار"هذه " في الّد  ؛الحظ

  ؛جملة "في الّدار" ال في الّدار رجل
ً
 وجوبا وأيضا كّررت ال وجوبا

  ""ال في الّدار رجل وال امرأة: قال

 

باشرها وجب الرفُع ووجب تكرار "ال" نحو ال في الّدار رجل وال "قال 
ُ
 امرأة"فإن لْم ت

 

 

  ؛طّيب
ً
 ؟هل يجوز الّرفع أو النصب ؛"ال" ولكن كانت "ال" متكررة -ل إن كان االسم الّنكرة مباشرا

 ؛ويجوز الّنصب ،يجوز الرفع

"ال رجٌل مرأة" وإن شئت قلت: ائت قلت " ال رجَل في الّدار وال فإن ش )جاز إعمالها وإلغاؤها؛: قال

 " افي الّدار وال 
ٌ
 مرأة

 نازعون فيها كأساً َّل لغٌو فيها وَّل تأثيم{}يت: ومنها قوله تعالى

 شروط إعمال "ال" بحيث تنصب الكلمة
ً
 ،التي بعدها على أّنها اسم إذا
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ه خبر 
ّ
 وترفع الكلمة التي بعد الكلمة على أن

 ؟متى تعمل "ال" النافية للجنس

 بشروط  

 "ال"  -تكون مباشرة ل: الشرط األول  -

 نكرة : الشرط الثاني -

الث -
ّ
  تتكّرُر "ال" ال : الشرط الث

 فإن تكّررت "ال" جاز اإلعمال وجاز اإلهمال. 

 في الّدار : كقولك
ً
 اوال  "ال رجال

ً
"ا، أو ال رجٌل في الّدار وال مرأة

ٌ
 مرإة

باشر الكلمة "ال" أي فصل بينها فاصل فهنا وجب رفع الكلمة
ُ
 ووجب إهمال "ال" ،أّما إن لم ت

 وكذلك وجب تكرار "ال" 

 رفعت  ؛"؛ "رجٌل ار " هذا فاصل" ال في الّد : تقول 

 مرأة"اكررت " "وال"

 مرأة ا" ال في الّدار رجل وال 

 

ف عند هذا القدر 
ّ
 طيب؛ نتوق

 وهللا تعالى أعلم

ى هللا وسلم على نبينا محّمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ّ
 وصل

 أنت سبحانك اللهم وبحمدك
ّ

 نشهد أن ال إله إال

 توب اليكننستغفرك و 
  

 أع
ً
 طيكم واجبا

ً
  ()ال حول وال قوة إال باهلل: أعرب سريعا

 ؟طالب العلم ماذا تعربها يا

 ملن يستطيعإ؛ وليس هذا الواجب اختياري 
ً
 لكن نحب أن نتمرن شيئا فشيئا على اإلعراب  جباريا

 )ال حول وال قوة إال باهلل(  ؛املستثنى وإعمال ال ؛ونعمل ما أخذناه اليوم في كال الدرسين

  ؟جملةماذا نعرب هذه ال

ل ذلك بارك هللا فيك إن استطعت   فّصِ
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 خوات على اإلفتاء في العام بارك هللا فيكم واأل اإلخوة يرسلون عن البريد الخاص في املعهد 

 والّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

 ةمن مجالس شرح متن اآلجرومي والعشرون الثاني المجلس

 ه1440 -2 - 11التاريخ: األربعاء  (11الدرس رقم )

 .وعلى آله وصحبه أجمعين ،والّصالة والّسالم على رسولنا محّمد ،الحمد هلل رّب العاملين

 ؛أّما بعد

اني والعشرونهذا  ؛فإخوتي بارك هللا فيكم
ّ
فها  من مجالس شرح املقّدمة اآلجّرومية املجلس الث

ّ
مِلؤل

 ؛أبي عبد هللا الّصنهاجي املعروف بابن آجّروم رحمه هللا تعالى

نسأل هللا تعالى أن ُيتّمم  ؛هذا املجلس هو املجلس القبل األخير إن شاء هللا تعالى من هذه املقدمة ولعّل 

 لنا ولكم على خير 

 

م عن ثالثة أبواب في باب املنصوبات
ّ
نهي باب املنصوبات ؛اليوم إن شاء هللا تعالى نتكل

ُ
ونجعل  ،ون

 الّدرس األخير في باب املخفوضات 

  :نتكلم اليوم عن

 املنادى،   -

 وعن املفعول ألجله )أو املفعول له(،   -

م عن املفعول معه   -
ّ
 وكذلك نتكل

 

 املنادى

 تطلب أن يأتي إليك؛  :)باب املنادى :قال املؤلف رحمه هللا
ً
املنادى هو: عندما تريد أن تطلب شخصا

داء "يا، أو أحد أخوات يا"؛ يا محمد
ّ
  وتطلُبه بحرف من أحرف الن

ك تقول له أو تطلب منه أن ُيقبل ؛ملنادىهو ا: محّمد
ّ
ارح  ؛عندما نادْيته كأن

ّ
 لذلك قال الش

ه ب)
ُ
 "ّيا" أو إحدى أخواتها"   -املطلوب إقبال

 هيا "  ،أيا ،أي ،"الهمزة :إحدى أخوات يا مثل

ارح
ّ

ف أو الش
ّ
 عال()أزيُد أقِبل، أْي إبراهيم، أيا شجر الخابوِر، هيا محّمد ت :تقول على أمثلة املؤل
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ها منادى
ّ
 وهذه أخوات النداء.  ،كل

ف رحمه هللا
ّ
 )املنادى خمسة أنواع: :قال املؤل

 املفرد العلم  -

كرة املقصودة   -
ّ
 والن

كرة غير املقصودة   -
ّ
 والن

 واملضاف   -

 والشبيه باملضاف(   -

 )املفرد العلم( :قال
ً
  ،تذكرون عندما قلنا أّن الكالم قد يكون مفردا

ّ
 وقد يكون مرك

ً
 ؛با

 هذا في الدرس األول. 

 هو الذي يتكّون من كلمة واحدة :املفرد

ب
ّ
 هو الذي يتكّون من أكثر من كلمة  :واملرك

م عن
ّ
م عن االسم املفرد ؛اإلعراب وعندما بدأنا نتكل

ّ
  ؛ونتكلم عن جمع التكسير وغير ذلك ،كّنا نتكل

 
ً
 بهما وال ُم  ،فقلنا أن االسم املفرد هو الذي ليس مثّنى وال جمعا

ً
   -تذكرون هذا   -لحقا

 للمفرد
ً
 جديدا

ً
  ؛اليوم نريد مفهوما

ً
روه جّيدا

ّ
 تذك

 باملضاف
ً
 وال شبيها

ً
 هذا هو املفرد  ؛قوله هنا املفرد أي ليس مضافا

ه ليس بجمع وال مثنى  ،ليس كالمه عن جمع أو مثّنى
ّ
 أو أن

ركيب وليس كالمه عن
ّ
  ؛ما ُيقابل الت

 باملضافكالمه عن أّن املفرد الذ
ً
 وال شبيها

ً
 ؛ي هو ليس مضافا

   -سنتكلم عن املضاف وعن الشبيه باملضاف بعد قليل   -

 

 املنادى خمسة أنواع 

م:
َ
: املفرد العل

ً
 أوال

  ؛عرفناه :املفرد
ً
 باملضاف  ،ليس مضافا

ً
 وال شبيها

  )املفرد العلم( :قال

 يعني يدّل على شخص مثل محّمد  :العلم

 نعم  ؟لمأليس هذا مفرد مفرد ع

 مفرد علم  :محّمدان
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 رد علم ف: مفاطمات

ها مفرد علم 
ّ
 هذه كل

 هذا هو املفرد العلم  ؛يا فاطمات" ،يا محمدان ،"يا محمد :تقول 

 هذا نوع من أنواع املنادى 

كرة املقصودة   -
ّ
اني الن

ّ
 النوع الث

 يه( )هي التي ُيقصُد بها واحد ُمعّين مما يصحُّ إطالق لفِظها عل :قال الشارح

 بالكرم
ً
 معروفا

ً
 "يا كريم"  :فُتناديه وتقول  ؛ترى رجال

 لم تذكر اسمه  ؛أنت تريده كريم

 ب ؛هو نكرة؛ و لكنك تقصده
ً
هو  ؛وال مضاف إليه ،وال يوجد عليه تنوين ،ال التعريف  -ليس معّرفا

 بعينه ؛كريم نكرة ؛نكرة
ً
ه يحمل نفس املعنى " يا كر  ؛لكنك تقصد شخصا

ّ
ه ألن

ُ
كريم"  ؛يُم يصح لفظ

ره  ؛هذا يسمى نكرة مقصودة
ّ
نِك

ُ
 تقصد أن ت

 

"؛  -
ً
كرة الغير املقصودة: تقول " يا كريما

ّ
الث الن

ّ
 القسم الث

 
ً
  ؟من هو هذا كريما

  ؛أّي شخص كريم يدخل فيه الّنداء
ً
 ! أنا كريم ؟فجاءك رجل فقال ماذا تريد ؛فإذا ناديت يا كريما

 فيصح هذا الكالم 

 مقصودة  هذا يسّمى نكرة غير 

 

  :املضاف وهو كلمة ليست مفردة تتكّون من كلمتين القسم الّرابع املضاف:  -

 ،مضاف: الكلمة األولى 

انية 
ّ
عّرف الكالم :والكلمة الث

ُ
 مجرورة ؛ُيقال هذا مضاف إليه ؛تأتي لُتِتّم املعنى وت

ً
املضاف  ؛وتأتي دائما

 إليه 

 لة يأتي إعرابه على حَسب موِقعه في الجم :املضاف

  :أّما املضاف إليه
ً
 فإنه يأتي دائما مجرورا

 ؟ملاذا نأتي باملضاف إليه

 لنعّرف الكلمة 

 
ً
 !"طالب" :تقول مثال
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  ؟طالب ماذا

  ؟طالب أي ش يء ،هل هو طالب عمل

عّرِف  ؛أريد طالب العلم ؛ال :فتقول 
ُ
 أ

 فأتْيت بكلمة العلم 

 فطالب هذه مضاف 

 مضاف إليه  :والعلم

 "يا طالب العلم "  :تقول  تستطيع أن تنادي

 

  االسم الخامس الشبيه باملضاف:  -

أي ما اتصل باملضاف ِلُيتّم املعنى ولكنه ليس مضاف إليه أي ليس  ؛الشبيه باملضاف هو ما اتصل به

 فاملضاف أليه يأتي مجرورا كما قلنا.
ً
 مجرورا

 ِلُتكمل معنى الكلمة األولى هي كلمة أو جملة من كلمتْين تأتي ِلُتتّم أو  :هنا الشبيه باملضاف

 تقول 
ً
 درَسه" :مثال

ً
 "يا حافظا

 
ً
 تريد أن تضيف إليها كلمة لَيتّم املعنى ويكتمل  ؛كلمة :حافظا

ك
ُ
ني سأسأل

ّ
 ماذا ؛ألن

ً
 ؟حافظا

 درَسه  :فتقول 
ً
 حافظا

 هذه ليست مضاف ومضاف إليه 

 "حافظ الّدرِس"
ً
 ألن املضاف إليه يكون مجرورا

 لكن ليس بنفس اإلعراب  ؛يشبه املضاف واملضاف إليه ؛ضافهذا يسمى شبيه بامل

 
ً
 للخير تستطيع أن تقول " يا محّب الخيِر"  ؛وقد يكون الشبيه باملضاف مجرورا

ً
 تقول يا محبا

 للخيِر"  :فتقول  ؛وتستطيع أن تأتي بالشبيه باملضاف
ً
 "يا محبا

 هذه الخمسة أنواع التي ُينادى بها 

 املفرد العلم  :أوال

-   
ً
 النكرة املقصودة :ثانيا

-   
ً
 النكرة الغير املقصودة :ثالثا

-   
ً
 املضاف :رابعا

-   
ً
 الشبيه باملضاف  :خامسا
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نادي بهذه الخمسة
ُ
 ؟أو بأحد هذه الخمسة كيف يكون اإلعراب ،عندما ن

يان على الضّم من غير تن :قال املؤلف رحمه هللا
َ
كرة املقصودة؛ فُيبن

ّ
 وين( )فأّما املفرد العلم، والن

"يا محّمٌد" بل محمُد من غير تنوين مبني على الضم  :ال أقول  ؛يا محّمُد" الحظ ،"محّمد :املفرد العلم

 فنقول 

 ملاذا  ؛أو منادى مبني على الضم ،منادى مرفوع

 ألنه مفرد علم 

 "يا كريُم" :تقول  ؛نكرة مقصودة  -

بنى على الضم من غير تنوين ؛نكرة مقصودة: كريم
ُ
 ت

ً
 تقول يا كريمٌ  ال  ؛إذا

 بعْينه ولم تلِفظ اسمه فهنا ُيسّمى نكرة مقصودة
ً
بَنى على الضم ؛إذا قصدت شخصا

ُ
 هكذا إعرابها  ؛ت

نادي أّي كريم ؛أّما إذا كان نكرة غير مقصودة
ُ
 بعينه ؛ت

ً
  ؛ال تقصد شخصا

ً
نادى منصوبا

ُ
  ؛هنا يكون امل

-   
ً
  :وإذا كان مضافا

ً
 كذلك يكون منصوبا

 باملضافوإذا كان شب  -
ً
 يكون منصوبا كذلك.  :يها

 تعاَل"  :تقول 
ً
 "يا كريما

 
ً
 منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة  :كريما

 "يا طالب العلم"  :أو تقول 

 هذا مضاف ُينصُب على الفتحة

 منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف  :طالب

 مضاف إليه مجرور بالكسرة  :العلم

 

 باملضاف  -
ً
 َدرَسه" "يا :أو شبيها

ً
 حافظا

 
ً
 منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة  :حافظا

 حافظ الدرس"  "يا :لو كانت مضاف إليه تقول  ؛هذه ليست مضاف إليه :وَدرَسه

 لكن درسه هذه تأتي مفعول به منصوب 

هذه اسم  ؛الفاعل مستتر ألن حافظ هذه سنأخذها إن شاء هللا تعالى في كتب أخرى  ؟أين الفاعل

 اسم فاعل على وزن اسم فاعل  ؛ن فاعلفاعل على وز 

 تحتاج إلى فاعل  ؛على وزن فاعل ؛حافظ

" هو 
ً
 الفاعل غير موجود فهو مستتر "يا حافظا
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 فهو مفعول به  ؛ودرَسه هو املحفوظ و"درسه"

والشبيه باملضاف تأتي منصوبة  ،واملضاف ،على كل حال الذي نريد معرفته أن النكرة الغير املقصودة

.
ً
 دائما

كرة املقصودة  :ال املؤلف رحمه هللاق 
ّ
)والثالثة الباقية منصوبة ال غير؛ أما املفرد العلم والن

  يا كريم" قال نحُو: يا زيُد ويا رجل( محّمُد، فُيبنَيان على الضّم من غير تنوين "يا

 نكرة مقصودة  :ورجل ،زيد: علم

، و  )والثالثة الباقية منصوبة ال غير: تقول::قال
ً
 "يا كريما

ً
تقول: يا طالب العلم وتقول: يا حافظا

 درَسه( 

 هذا الباب األول 

ه  ؛املفعول ألجله :الباب الثاني  -
َ
 أو املفعول ل

 

 )باب املفعول من أجله  :قال املؤلف رحمه هللا

 ِلَعمرو، 
ً
 ِلسبب ُوقوع الفعل نحو قولك: "قام زيٌد إجالال

ً
قال: وهو االسم املنصوب الذي ُيذكر بيانا

ك ابتغاء َمعروفك"(وقصْد 
ُ
 ت

 

  :املفعول من أجله
ً
  ؛هو اسم قد يكون صريحا

ً
 صريحا

ً
 بالّصريح ،اسما

ً
 بُل مؤّوال  ؛أو مؤّوال

ً
ليس اسما

 بالصريح 

ك تسأل ،وهو منصوب
ّ
 لوقوع الفعل وكأن

ً
 !ملاذا ؛ويأتي سببا

 عندما قال في املثال هنا 

 ؟ملاذا ؛قام زيٌد 

  
ً
 إجالال

ك
ُ
 ؟ملاذا ؛قصدت

 معروفك ابتغاءَ  

 للقاءك  ؟ملاذا ؛جئُتك
ً
 طلبا

 كأنك تسأل ملاذا  ؛وهكذا

 .أو من أجله لبيان سبب وقوع الفعل ،مفعول ألجله
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 ألجله
ً
عرُبه مفعوال

ُ
  :هذا املفعول ألجله ذكر العلماء فيه شروط حّتى ت

   - :قالوا
ً
 أن يكون مصدرا

 " :عندما قال
ً
 "قام زيٌد إجالال

 
ً
 مصدر  :إجالال

 ؟تذكرون ؟صدرما هو امل

الث من الفعل  :املصدر
ّ
 هو التصريف الث

" ،ُيجلُّ  ،" أجّل 
ً
 إجالال

" ،يضرب ،"ضرب
ً
 ضربا

" ،" أدب، يؤّدب
ً
 تأديبا

  :هذه
ً
" ،"إجالال، وضربا

ً
 ؟ملاذا ؛مصدر وتأديبا

 ألّنها التصريف الثالث من الفعل 

.
ً
 فال بّد أن يكون املفعول ألجله مصدرا

 كذلك ال بّد أن يكون   -
ً
ِبيا

ْ
 قل

 
ً
 بفعل الجوارح ؛يعني إحساسا

ً
  ؛وليس فعال

 هذه اللفظة. جاء بها الشارح هنا ؛أو بقول اللسان
ً
 ضربا

ً
ه يكون باليد ؛يعني ال تقول مثال

ّ
 ؛الضرب ألن

 ألجله مع أنه مصدر
ً
  ؛فال ينفع أن يكون مفعوال

 "قام زيٌد إجالال" ًهذا اإلجالل هل هو فعل باليد  :لكن عندما تقول 

 ؟اإلجالل هذا هل هو فعل باليد

 بل هو فعل بالقلب  ؛أل

 
ً
 وعندما ضرب الرجل ابنه تأديبا

 ؟لكن التأديب هل هو الفعل ؛الضرب هو الفعل  -التأديب 

 وهو في القلب. ؛أل؛ التأديب هو سبب الفعل

ته.  هذه نيَّ

 

 للفعل  -
ً
 أن يكون سببا

ً
  ؛هذا شرط ؛أيضا

ً
؛ فال ِلماذاــأن تسأل عنه ب يعني ال يِصح ؛إذا لم يكن سببا

 أل 
ً
 ،جلهينفع أن يكون مفعوال
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 بالوقت  -
ً
 له" ؛وأن يكون مقترنا

ً
 بالوقت مع عامله ومع فاعله "ضربُت الولد تأديبا

ً
 في  ؛ُمّتحدا

ً
تأديبا

  ؛نفس اللحظة
ً
 ألجله. ؛الضرب من أجل التأديب مباشرة

ً
 هذه شروط ذكروها ليعرب االسم مفعوال

 

 وعالمة نصبه الفتحة  ؛مفعول له أو مفعول من أجله منصوب ا: تأديبفتقول 

  ،ال التعريف ــــاملفعول ألجله مقترن ب ؛قد يكون في بعض األحيان

 من جار ومجرور
ً
  ؛أو قد يكون متكّونا

 
ً
مُت اإلجالل للمدّرس"  : -مثال على ال التعريف   - تقول مثال

ُ
   -هذا موجود   -"ق

 "ضربُت ابني لتأديبه"  :تقول  ومثال على الجار واملجرور 

 " :وتستطيع أن تقول 
ً
، وقمُت إجالال

ً
 "ضربُت ابني تأديبا

 

 :األشهر واملعروف ؛املهم

-   
ً
 ،أن املفعول ألجله يأتي مصدرا

 

-   
ً
 وال مجرورا

ً
 ب ؛ويأتي نكرة أي ليس معّرفا

ً
ولكن األشهر أنه  ؛ال  ــــلكن يأتي في كثير من األحيان معّرفا

  يأتي نكرة
ً
 لسبب وقوع الفعل ،ويأتي مصدرا

ً
 مع عامله في الوقت نفسه. ،ويأتي بيانا

ً
 ويأتي متحّدا

 .هذا هو املفعول ألجله

 املفعول ألجله أن يأتي جملة فعلية
ً
 ؟هل يجب دائما

 
ً
  ؛وإن كان األكثر ؛ليس دائما

ً
  ؛لكن ليس دائما

ً
 من رّبنا"  :تقول مثال

ً
 "املال وفيٌر رزقا

 ؟ملاذا املال وفير

 
ً
 رزقا

 مبتدأ وخبر  هي جملة اسمية " املال وفيٌر" ؛وهنا ال يوجد فعل وفاعل

 ثّم بعده
ً
 فهذه مفعول ألجله : رزقا

  }وَّل تقتلوا أوَّلدكم خشية إمالق{ :كما قال تعالى ؛واملفعول ألجله في القرآن الكريم كثير

 مفعول ألجله : خشية

 ؟ملاذا ال تقتلوا أوالدكم

  خشية

  جعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت{}ي :قال تعالى
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 : مفعول ألجله حذر

 املفعول معه  :الباب األخير الذي معنا  -   

 املفعول معه

  )باب املفعول معه( :قال املؤلف رحمه هللا

  :وهو اسم
ً
 هو اسم وال بّد أن يكون اسما

ً
 إذا

 )وهو االسم املنصوب(  :قال

ِعل معه الفعلهو اسم منصوب الذي ُيذكر لِ 
ُ
 له الفعل ؛بيان من ف

ً
 .أي مصاحبا

  جاء األمير والجيش، واستوى املاء والخشبة() :نحو قولك

ضلة  :املفعول معه
َ
 هو اسم ف

 " مشيُت والقمر " القمر هذا اسم  ؛يعني زيادة على الكالم)اسم فضلة(  :قال الشارح
ً
عندما تقول مثال

 في أّي وقت ،ا االسم ِلُتبّين املعّيةولكن جئت بهذ ؛تّم عندك الكالم ؛فضلة
ً
 ؟أو عندما كنت ماشيا

 للقمر  ؛فجئت بهذه اللفظة
ً
ك مصاحبا

ّ
 كأن

 في الكالم 
ً
 فالَفضلة هذا ليس ركنا

 )ليس فاعالً، وَّل مبتدأ وَّل خبراً(  :قال الشارح

 عليه ؛ألّن الركن في الكالم قد يكون بعد العطف
ً
"جاء خالٌد  :ول تق ؛بعد الواو هذه قد يكون معطوفا

 معه :ومحّمٌد" محمد
ً
 من الكالم ؛جاء مع خالد معطوفا

ً
 محّمد  ؛لم يأت خالد لوحده ؛ركنا

ً
بل أتى أيضا

 ؛لكن عندما تقول "جاء محمد والخير" هل الخير جاء

 ولكن بُصحبة الخير  ؛ال ؟هما مع بعضهم جاؤوا

 " "جاء األمير والجيَش 

 فلم نعطف الجيش على األمير  ؛ولكن ِبَجْيشه ؛هو الذي جاء :األمير

الب واملصباَح 
ّ
 " " درس الط

 في الكالم
ً
الب حتى يكون ركنا

ّ
  ؛واملصباح مشتعل :لكن ؛ال ؟هل املصباح درس مع الط

ه يدرس في الليل
ّ
 أي بُصحبة املصباح  ؛أي أن

 فهذه )الواو( درس الطالب )و( هذه ليست واو العطف حتى تعطف املصباح على الطالب.

  ؛واالسم الذي يأتي بعدها واو املعّية()سمى هذه ت
ً
 منصوبا

ً
 هذا اسما

 مفعول معه  ؟ما إعرابه

شركه مع الذي قبله ؛أو بعد الواو ؛فإذا جاء بعد االسم
ُ
فبإمكانك أن  ؛إذا جاء االسم وتستطيع أن ت
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 عليه من باب الّتوابع 
ً
عربه معطوفا

ُ
 ت

شركه معه
ُ
  ؛أّما إذا استحال أن ت

ّ
الب واملصباح" عه كما قلنا قبل قليل "ه مفعول مفإن

ّ
 درس الط

 ؟تابع ؛هل املصباح معطوف

 حّتى تقول معطوف عليه 
ً
 املصباح ليس تابعا

شركه
ُ
 هذه الواو واو معّية  ؛فهذا ال تستطيع أن ت

ً
 إذا

 مفعول معه منصوب وعالمة نصبه الفتحة  :واملصباح

 

 ،املنصوبات في الّتوابع :مثل ؛لكن تّم شرحهابعض املنصوبات  بِقي ؛هذه املنصوبات التي ذكرناها

 كّل ذلك تّم شرحه  ؛وكذلك خبر كان وأخواتها واسم إّن وأخواتها

ف رحمه هللا
ّ
  :لذلك قال املؤل

وابع فقد 
ّ
 وأخواتها فقد تقّدم ذكرهما في املرفوعات وكذلك الت

ّ
)وأّما خبر كان وأخواتها، واسم إن

 تقّدمت هناك(

 نا من املنصوبات وبهذا نكون قد انتهي

رِجئه إن شاء هللا تعالى للدرس األخير ؛يبقى عندنا املخفوضات
ُ
لّدرس القادم إن املجلس األخير في ا ؛فن

  ،    نتوقف عند هذا القدر ،شاء هللا تعالى

 وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن ال إال أنت

 

 نستغفرك ونتوب إليك

 

ى هللا وسلم على نبّينا محّمد وعلى آ
ّ
 له وصحبه أجمعينوصل

  

 والّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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 من مجالس شرح متن اآلجرومية والعشرون واألخير الثالث المجلس

 ه1440 -2 - 11التاريخ: األربعاء  (11الدرس رقم )

 .وعلى آله وصحبه أجمعين ،والّصالة والّسالم على رسولنا محّمد ،الحمد هلل رّب العاملين

 ؛أّما بعد

شاء هللا تعالى من هذه املقّدمة إن  املجلس الثالث والعشرون واألخيرأّيها اإلخوة بارك هللا فيكم فهذا 

 .روف بابن آجّروم رحمه هللا تعالىشرح املقّدمة اآلجرومية ملؤلفها أبي عبد هللا الّصنهايي املع -

 

لشيخ محمد محي وقد اعتمدت في هذا الشرح كما ال يخفاكم على شرح الشيخ محمد أو الدكتور ا

رح لُنصِح شيخنا  ؛وهو من علماء اللغة العربية في األزهر ،الدين بن عبد الحميد
ّ

واعتمدت ذلك الش

نا نستغني عن شروحات  ؛ففيه سهولة وُيسر وفيه تقسيمات جّيدة ،وتدريسنا إّياه ،به
ّ
وال يعني ذلك أن

ها تصبُّ في مصلحة واحدة ؛العلماء األخرى 
ّ
وقد أخذُت من هنا وهناك وأخص  ؛وفي مكان واحد ،فكل

كر الشيخ العثيمين رحمه هللا تعالى ال يستغنى عن شروحاته
ّ
  ؛بالذ

ً
 جّيدا

ً
فاألمر في  ؛ألنه يؤّصل تأصيال

 ذلك سهل إن شاء هللا تعالى. 

  

 وبهذا ننهي كتابنا هذا إن شاء هللا تعالى  اليوم نتحّدث عن املخفوضات من األسماء؛

 

ف رحمه هللا
ّ
 )باب املخفوضات من األسماء قال املخفوضات ثالثة أنواع::قال املؤل

 مخفوض بالحرف  -1

 ومخفوض باإلضافة -2

 وتابع للمخفوض(  -3

  ؛واملخفوض باإلضافة ،املخفوض بالحرف :سيتحّدث املؤلف رحمه هللا تعالى عن

 ات ّما الّتابع للمخفوض فقد تحّدث عن الّتوابع بما فيه الكفاية في باب املرفوعأ

 

أحرف  ؛كأحرف الخفض ؛يقصد ذلك أّن االسم يكون سبب خفضه الحرف :املخفوض بالحرف -1

  ....الخ(.من وإلى وعن وعلى)الجر 

  ذهبُت إلى عمٍرو() :تقول 

 حرف جر  :إلى
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 واالسم الذي يأتي بعده هو مجرور 

 ونعلم أّن أحرف الجر عالمة على االسم 

 بالحرف
ً
 ؛فهذا يكون مخفوضا

 

انية :خفوض باإلضافةوامل -2
ّ
اني أو نسبة الكلمة الث

ّ
ريد أن نخِفضه  ،هو أن يكون الث

ُ
أو االسم الذي ن

  :إلى األول كلمتان

عرب بحسب موقعها من الجملة  :الكلمة األولى
ُ
 ت

 
ً
  ()جاء غالم زيٍد  :نقول مثال

 هذا موقعها  ؛فاعل :غالم

 ؛هي اسملكن غالم هذه ِضفنا عليها كلمة أخرى نسْبناها إليها و 

  ؛هذه تأتي مخفوضة التي نعّرفها باملضاف إليه

 املضاف 
ً
  ؛مخفوض إليهدائما

 ِلتعريف الكالم  ؟ملاذا نأتي باملضاف إليه

منا عن درس املعارف
ّ
واملضاف إليه فهذا  ؛املضاف :من أقسام املعرفة ؛أو املعرفة ؛وتذكرون عندما تكل

 للتعريف الذي يقابل التنكير.

 

ابع -3
ّ
  :والت

ً
  ،إذا جاءت كلمة تابعة لكلمة سواًء كانت عطفا

ً
  ،أو نعًتا ،أو بدال

ً
فكّل ذلك من  ؛أو توكيدا

منا عنه في مكانه بما فيه الكفاية. ؛التوابع التي تأخذ حكم املتبوع
ّ
 وهذا قد تكل

 

ف رحمه هللا
ّ
" من، وإلى، وعن، وعلى، وفي،  -)فأّما املخفوض بالحرف فهو ما ُيخفض ب:قال املؤل

( ور 
ُ
اء، وبواو ُرّب، وِبُمذ، ومنذ

ّ
م، وحروف القسم وهي: الواو والباء والت

ّ
 ب، والباء، والكاف، والال

منا عليها
ّ
 ،وفي ،وعلى ،وعن ،وإلى ،"من :أو ذكرناها في عالمات االسم إذا كنتم تذكرون ؛كّل الحروف تكل

م ،والكاف ،والباء ،وُرّب 
ّ

 لّتاء" الواو والباء وا: وحروف القسم وهي ،والال

 

ف 
ّ
نا اليوم املؤل

َ
، ومنذ "زاد ل

ْ
  " واو ُرّب، وُمذ

 معاني منها االبتداء ومنها الّتبعيض  (: فهذه لها معنى أوِمن) أما: -

 من معانيها  ؛تأتي بمعنى انتهاء الغاية (:إلىو) -
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 تأتي للمجاوزة : (عن)و -

 ي لالستعالء تفيد االستعالء " استوى على العرش" تتأ (:علىو) -

 تجاوزت عن الحقيقة  ؛للمجاوزة :( عن)  -

ة  (في)  -  تفيد الظرفيَّ

 

  ومن باب الفائدة؛ قد تتبّدل الحروف فتأتي بعض الحروف فتأخذ معنى حرف آخر 

 

 عن فرعون للسحرة في اللغة العربية لُرّبما ُيراد بها )على( )في( -ف
ً
  ؟ماذا قال لهم ؛كما قال تعالى حكاية

 خل{}ألُصلّبنكم في جذوع النّ  :قال

بنهم داخل الجذوع
ّ
 ! ؟هل سيصل

 هو سيصلبنهم على جذوع الّنخل  ؛ال

بنية }أأمنتم من في الّسماء{ :وكما قال تعالى
َ
 بمعنى )على(  فهنا )في( ؛فإذا أردتم الّسماء هي السماء امل

 أو فوق الّسماء  "أأمنتم من )على(

 نعم 

ك لْم تِلْدُه أّمك(  )ُرّب  :تقول  ؛تأتي للتقليل وقد تأتي للتكثير :و)ُرّب(
َ
 أٍخ ل

 ُرّب أٍخ 

 ألّنها جاءت بعد ُرّب  ؛أخ: مجرورة

 )ُرّب غنّي يجود على الفقير(  :وقد تأتي للتكثير تقول 

  وهذا كثير

 

م وجهه كالقمر"  ؛تأتي للتشبيه :الكاف( )و -
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
 "كان رسول هللا صل

م()و -
ّ

  ُملك الّسماوات واألرض{}هلِلّ :تقول  ؛تأتي من معانيها للملكّية الال

  }الحمد هلل رّب العالمين {ولالستحقاق؛ تقول:  

 

 اء"وحروف القسم وهي
ّ
  :"الواو، والباء، والت

 باسم ظاهر  :أّما )الواو( -
ّ

ه ال يجوز أن تحلف إال
ّ
 فإن

 "وهللا" :تقول  ؛يعني ال بّد أن يكون املقصود به اسم ظاهر
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ً
ت  :كقولهم ؛سماء ظاهرةأن الكفار حلفوا بغير هللا ولكن بلك ؛وال يجوز الحلف بغير هللا طبعا

ّ
}والال

 والُعّزى{ وغير ذلك نسأل هللا العافية

 على كل حال بعد واو القسم تأتي مجرورة  

 
ّ

 ظاهر وبعد )الواو( ال يكون إال
ً
 .. الخ( .والّرحيم ،والكريم ،والّرحمن ،وهللا) ااسما

 

ه يأتي ب :(الباء)أّما حرف القسم -
ّ
وبه "  ،"باهلل :تقول  ؛ويأتي بعده ضمير ،عده اسم ظاهرفإن

 أحلف به سبحانه جّل في عاله  ،أحلف باهلل

 

اءأّما )  -
ّ
 لفظ الجاللة هللا :( وهي من حروف القسم فهذه ال يأالت

ّ
}تاهلل ألكيدّن  تي بعدها إال

 واألمثلة كثيرة  ؛أصنامكم بعد أن ُتولّوا مدبرين{

 

ك تقول بعد واو فهذه كأ :(ّواو ُربأّما ) -
ّ
  (ُرّب )ن

اعر هنا
ّ

 :كما قال الش

                 وليٍل كموج البحر أرخى ُسدوله                                                            

 الهموم ليْبتلي عليَّ بأنواع                                                                                             

 

 ؛هذه جاءت مجرورة ألّن الواو هذه تسّمى واو رّب : ليٍل  ؛وليٍل 

 

 ..الخ.لهو دكموج البحر أرخى س ليل وُرّب 

  وُمذ هذه...

ر 
ُ
 باملناسبة ملاذا لم يذك

ً
في دروس عالمات االسم في الدرس األول في الدروس  (وُمذ ذ:)مناملؤلفطبعا

 !؟األولى

( ليست د ،ألّن )ُمذ
ُ
 قد يأتي بعدها فعل  ؛ائما تأتي عالمة لالسمومنذ

 يدّل على املاض ي فيكون تقدير  وُمنذ( إذا أتى بعد )مذ ومنذ( ،ُمذ)لكن إذا أتى بعد 
ً
إذا أتى بعدها كالما

  بمعنى )من( )ُمذ(

  في()بمعنى  ومنذ( ،ُمذ)وُمنذ( يدل على الحاضر فإّن تقدير  ،وإذا كان ما بعد )ُمذ

 ذ يوم الخميس" "ما رأيته ُم  :تقول 
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 اسم مجرور ب: يوم
ً
 ما رأيته )مذ ومنذ(  )ُمذ( -طبعا

 )ما كلمته منذ شهر( 

 أي من شهر 

مه :أما إذا أردت الحاضر تقول 
ّ
 ال أكلمه ُمذ يومنا" أي في يومنا  ؛"ال أكل

 وتعرب بعدها مجرورة على أنها ظرف زمان.

 

)وأّما ما ُيخفض باإلضافة فنحو  :قال -لناه هذا ما يخفض الحروف الذي ق - :قال املؤلف رحمه هللا

 ما يقدر بالالم وما يقدر بمن(  قولك " غالم زيد" وهو على قسمين:

  -في لم يذكره املؤلف سنذكره إن شاء هللا ــــــــ ب وهناك ما يقدر

 

 .()فالذي يقّدر بالالم نحو " غالم زيٍد"، والذي يقدر بمن نحو " ثوب خّزٍ :قال

 د تستطيع أن تقول " غالٌم ِلزيد"يعني غالم زي

 "ثوٌب من خز"  :تستطيع أن تقول  :وثوب خّزٍ 

  )وباب ساٍج( :قال

 أي باب من ساج

  )وخاتم حديد( :قال

 أي خاتم من حديد 

 هذا بمعنى التقدير 

 فالتقدير إّما أن يكون بمعنى )من(

 (أو على معنى )الالم 

 يأتي بمعنى )في( 
ً
  أيضا

 

  :)من( -ضابط التقدير ب -

 ( أو بعضاً من المضاف إليه نحو " جّبُة صوف" اً )أن يكون المضاف جزء :لشارحاقال 

 أي جبة من صوف 

 (فإّن الُجّبة بعض الصوف )
وب وخاتم 

ّ
 والث
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وب
ّ
 ثوُب خّزٍ  ؛الثوب هو بعض الث

 و "خاتم حديد" الحديد بعض الخاتم 

 

 يكون المضاف إليه ظرفاً لِمضاف وأما أن تكون اإلضافة فيه على معنى )في(: فضابطه أن 
 "بْل مكر الليل " الليل ظرف؛ أي بل مكٌر في الليل؛ تقول:

 وقت وقوع املكر 

 

  ولم يذكر املؤلف )الالم(

 وضابطها:
 كل ما َّل يصلح أن يأتي على معنى )من( أو على معنى )في( فإنه يصلح أن يكون َّلم 

 ؤلف كما ذكر امل تقول:"حصير المسجد"، "غالم زيد"؛

 

 أظن أن درس املخفوضات واضح وال يحتاج إلى كثير كالم 

بهذا نكون قد انتهينا إن شاء هللا تعالى من شرح املقدمة اآلجرومية على ما فيه تقصير منا لم نستطع 

  ؛أن نوصل بعض املعلومات

 مل
ً
ا بعده من لكن إن شاء هللا تعالى هذا الكتاب سهل ال يحتاج إلى كثير معلومات وهو مقدمة حقيقة

ِهم هذا الكتاب في التقسيمات التي ذكرت في الشرح إن شاء هللا تعالى سيفتح له باب  ؛الكتب
َ
من ف

 وسينطِلق لسانه. ،وفي فهم النحو ،وفي غيره ،طّيب في اإلعراب

 

 ،نسأل هللا العظيم رب العرش العظيم أن يوفقكم لطاعته وأن يفتح عليكم

ويرزقكم حسن الطلب واإلخالص هلل سبحانه  ،ي علمكمويبارك لكم ف ،ويوفقكم في علومه

 ،والتوفيق والقبول في الدنيا واآلخرة وأن يرفع قدركم ،وتعالى

 لوجه هللا الكريم
ً
 وأن يغفر لنا ولكم وأن يتقبل هذا العمل خالصا

 

خير الجزاء  -حفظه هللا  -لمين شيخنا أبا الحسن الّرملي وجزى هللا عنا وعنكم وعن املس

 ولطالبه وعلى ما يقّدمهعلى م
ً
 ا قّدمه لي شخصيا

 ونسأل هللا تعالى أن يبارك في عمره وفي علمه و
ً
 طّيبا

ً
كتب ، وأن يفي أهله وأن يرزقه رزقا
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 و يجزيه خير الجزاء ،، وأن يرفع قدرهله القبول في الدنيا واآلخرة

 فهذا مّما علمنا فنسأل هللا العظيم أن يجزيه أجره ؛فبارك هللا فيه

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

هم وبحمدك نشهد أن ال إله إال أنت 
ّ
وُسبحانك الل

 ،توب إليكنستغفرك ون

 

وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 أجمعين وبارك هللا فيكم
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