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أىمية علم اللغة

بسم اهلل الرضبن الرحيم.
السالـ عليكم ورضبة اهلل وبركاتو ،إف اغبمد هلل ،كبمده ونستعينو ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده اهلل فال مضل لو ومن يضلل فال ىادي لو ،وأشهد أف ال إلو إال اهلل
وحده ال شري لو ،وأشهد أف ؿبمدا عدده ورسولو ،اللهم لل وسلم عل ىاا الن ي الكر،م ،ونسلل اللهم
أف ترض عن الصحابة والتابعُت ،وأف تعمنا معهم دبغفرت ورضبت يا أرحم الراضبُت.
أما بعد:
فإف علم اللغة علم لو أنبية كربى وللة عظم بكتاب اهلل تعاىل وسنة رسولو  وعل جانب كدَت
من ىاا العلم يقوـ فهم النص واستنداط اغبكم.
فإف علم اللغة -وأعٍت بو علم النحو -يعصم اللساف من اػبطل ُب كتاب اهلل تعاىل ،ويعصم اللساف من
اػبطل ُب لغة التخاطب ،ويعصم اللساف من اػبطل ُب لغة الكتابة ،أضف إىل ىاا ما قلت ل أوال إنو يندٍت
عليو فهم النص واستنداط اغبكم؛ وؽباا ذكر شيخ اإلسالـ ابن تيمية -رضبو اهلل تعاىلُ -ب كتابو القيم
"اقتضاء الصراط اؼبستقيم" ،ذكر أف اللغة العربية من الدين ،وأف تعلمها فرض؛ ألف فهم نصوص الكتاب
والسنة فرض ،وال يتم إال باللغة ،وما ال يتم الواجب إال بو فهو واجبٍ ،ب ذكر أف من اللغة ما تعلمو فرض
عُت ،ومنها ما تعلمو فرض كفاية ،ولعلكم عل علم دبا ياكره األلوليوف ُب أبواب االجتهاد عندما ياكروف
أف من شروط اجملتهد أف يكوف عاؼبا بالنحو.
لكن مع ىاا ،وفبا يؤسف عليو -وأقوؿ" :عليو"؛ ألف ىاا ىو الصواب ،أما قوؽبم :يؤسف لو ،ىاا
خطل ،قاؿ -تعاىلُ -ب سورة يوسف:



 - )1(    فبا يؤسف عليو أف كثَتا من الطالب

زىدوا ُب ىاا العلم ورغدوا عنو ،ولارت دراستهم لو قائمة عل حفظ القواعد وترديدىا ،مهملُت اعبانب
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اؼبهم وأعٍت بو اعبانب التطديقي واعبانب اإلعرايب؛ وؽباا لار الضعف ُب النحو ظاىرة بادية عل كثَت من
الطالب ،حىت فبن زبرجوا من اعبامعة.
وال بد لطالب العلم من النحو شاء أـ أىب ،لكن ُب رأيي أف طالب النحو ال بد لو من أمرين أساسيُت
ألجل أف يستفيد ويتقن ىاه اؼبادة:
األمر األوؿ :العناية باعبانب التطديقي واعبانب اإلعرايب؛ فاإلعراب أمر ال بد منو؛ وؽباا من يعرؼ
يعرب يعرؼ النحو ،فلنت ال بد أف تعٌت دبوضوع اإلعراب ،واإلعراب وبتاج من إىل ضدط قواعد النحو
من جهة وإىل كثرة اإلعراب من جهة أخرى ،وىناؾ كلمة يرددوهنا يقولوف :كثرة اؼبراف -يعٍت التمرف -وبيل
العاجز ذا قدرة ،وانظر للطفل أوؿ ما يقوـ وأوؿ ما يبشي.
اعبانب الثاين أو األمر الثاين ؼبن أراد دراسة النحو :العناية بالضوابط النحوية ،يا أخواين الضوابط
النحوية مهمة جداُ ،ب النحو قواعد ثابتة ال تتغَت ،ىاه القواعد ال بد أف تستفيدىا فبن يدرس النحو؛
ألف ىاه الضوابط إما أف تكوف وليدة فهم مدرس  ،ولو فتشت ُب كتب النحو ما وجدت ىاا الضابط
الاي أعطاؾ إياه ،وقد تكوف أو يكوف ىاا الضابط موجودا ُب كتب النحو ،ولكن يصعب ولول إليو،
أو تصل إليو ولكن ال تستطيع لياغتو وال فهمو.
فلنا أوليكم بالعناية هباين األمرين واالستفادة فبا يقاؿ لكم ُب درس النحو ،سواء ُب ىاه الدورة أو
ُب غَتىا ،والنحو ؼبن يعرفو سهل ولايا أيضا ،ومن ال يعرفو ثقيل ولعب ،وليس أماـ اإلنساف الاي شرفو
اهلل -تعاىل -بالعقل والعلم شيء لعب ،وال سيما علم اللغة.
وقد أحسن القائموف عل ىاه الدورة -جزاىم اهلل خَت اعبزاء -عندما قرروا -من تلقاء أنفسهم
ابتداء -ت قرير شرح ىاه النداة اؼبختصرة اليت ألفها عامل جليل ضرب ُب علم النحو بسهم وافر ،وىو ابن
"ملحة اإلعراب" ،وما ىو دبلحة
ىشاـ النحوي ،والكتاب الاي معكم كتب عليو عن طريق اػبطلُ :
اإلعراب ،إمبا ىو ـبتصر قواعد اإلعراب البن ىشاـ كما ىو معلن عنو.
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ىاه الرسالة يددوا أف ابن ىشاـ ما وضع ؽبا عنوانا؛ ألف اؼبخطوطة ...الكتاب ىاا لو ـبطوطتاف
ؿبفوظتاف ُب اؼبكتدة الظاىرية بدمشق ،واستفدنا من ىاتُت اؼبخطوطتُت ُب تصحيح بعض األخطاء اؼبوجودة
ُب اؼبطدوعة ،أما اؼبطدوعة ىاه فلنا مل أرىا إال اآلف ،وال أدري ىل فيها أخطاء أو ال ،ولكن تصححوف ما
تسمعوف مٍت؛ ألف النسخة اليت معي ىي نسخة مطدوعة ولكٍت قابلتها عل النسختُت اؼبخطوطتُت.
ومن حسن اغبظ أف ىاه الرسالة قصَتة جدا ،حيث تقع ُب ثالث ورقات تقريدا ،وىاه عادٌب أنٍت
أحب أف أشرح متنا ُب خالؿ ستة أياـ فقط ،فلنا -إف شاء اهلل تعاىل ومنو أستمد العوف والتوفيق يل
ولكم -سنشرح ىاه الرسالة الصغَتة وُب نييت أف أتوج كل درس بثالث فوائد ،ويكوف اجملموع ُب خالؿ
ستة أياـ حوايل شباين عشرة فائدة ،ىاه الفوائد ما ىي يعٍت ليس ؽبا ضابط معُت ولكن

تستفيد منها؛

سيمر -إف شاء اهلل تعاىل-
ألهنا إما ضدط قاعدة أو إشكاؿ ُب آية أو غَت ذل فبا ّ
مقدمة المؤلف
ونددأ اآلف بعوف اهلل تعاىل ،فيقوؿ اؼبؤلف :بسم اهلل الرضبن الرحيم وبو ثقيت ىاه نكتة يسَتة اختصرهتا من:
(قواعد اإلعراب) تسهيال عل الطالب ،وتقريدا عل أويل األلداب ،وتنحصر ُب ثالثة أبواب
اؼبؤلف ما بدأ الكتاب باغبمدلة وال بالصالة عل الرسوؿ  ويددو أنو ترؾ ذل اختصارا ،وإف كاف
ىاا ال يؤثر عل االختصار ،يقوؿ:
" ىاه نكتة يسَتة " النكتة معناىا اؼبسللة العلمية الدقيقة اليت ربتاج إىل فكر وإمعاف ،ىاا معٌت
النكتة ،إذا قاؿ العامل ىاه نكتة أو ىاه نكت ،ولعل بعضكم أو أكثركم أو كلكم يعرؼ كتاب ابن حجر
(النكت عل ابن الصالح) اربطوا ىاا هباا ( ،النكت عل ابن الصالح ) ،يعٍت صبع نكتة وىي اؼبسللة
العلمية الدقيقة اليت ربتاج إىل تفكَت.
وقولو رضبو اهلل :اختصرهتا من قواعد اإلعراب ابن ىشاـ لو كتاب اظبو (اإلعراب عن قواعد اإلعراب)،
وىاا الكتاب كتاب مطدوع ،وىو كتاب قيم ال يستغٍت عنو طالب العلم ،صبع فيو ابن ىشاـ مسائل جيدة
من مسائل النحو ال توجد ُب كتاب آخر عل ىاا النسق ،ال توجد ُب أي كتاب آخر عل ىاا النسق؛
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وؽباا خدـ العلماء ىاا الكتاب (اإلعراب عن قواعد اإلعراب) وشرحوه ،ومن شروحو مطدوعة( :م ِ
ولل
ُ

الطال ب إىل قواعد اإلعراب ) ،مولل بالصاد والالـ (مولل الطالب إىل قواعد اإلعراب) ،ىاا للشيخ
خالد األزىري اؼبتوَب ُب أوؿ القرف العاشر.
يقوؿ :تسهيال عل الطالب ،وتقريدا عل أويل األلداب ،وتنحصر ُب ثالثة أبواب يعٍت أف رسالتنا ىاه
ُب ثالثة أبواب ،وتدحث ُب ثالث موضوعات:
اؼبوضوع األوؿ ُب اعبملة ،حبث ُب اعبملة ،واؼبوضوع الثاين :حبث ُب اعبار واجملرور والظرؼ ،واؼبوضوع
الثالثُ :ب ؾبموعة من األدوات يكثر دوراهنا ُب الكالـ ،فلراد ابن ىشاـ أف يعطي ضابطا ؽبا حيث ما
وجدهتا تعرهبا هباا اإلعراب ،وعددىا طبس وعشروف أداة ،ىاا ؾبمل الكتاب الاي معنا.

الباب األول
تعريف الجملة
الداب األوؿ :اعبملة
سنسلط األضواء تسليطا ال بلس بو عل اعبملة ،أوال :ما ىي اعبملة؟ ل أف تعرؼ اعبملة بتعريفُت،
إف شئت تعريفا ـبتصرا موجزا ،وإف شئت أف تعرفها تعريفا مدسطا موضحا ،أنت باػبيار ،فل أف تقوؿ:
اعبملة" :ما تكونت من مسند ومسند إليو" ،فإذا قلت مثال :أخوؾ أو جاء أخوؾ ،فجاء مسند ،وأخوؾ
مسند إليو ،إذف ىاه صبلة؛ ألنو وجد فيها مسند ومسند إليو.
تعرفها بتعريف أوضح فتقوؿ :اعبملة" :ما تكونت من فعل وفاعل ،أو من مدتدأ وخرب ،أو ما
ل أف ّ

يُنزؿ منزلتهما"؛ فإذا قلت :حضر أخوؾ ىاه صبلة؛ ألهنا تكونت من فعل وىو حضر ،وأخوؾ وىو الفاعل،
أو من مدتدأ وخرب ،لو قلت مثال :أخوؾ حاضر ،أو ما يُنزؿ منزلتهما ،اؼبراد بال الفعل اؼبدٍت للمجهوؿ

مع نائب الفاعل ،مثل لو قيلُ :كتب الدرس ،أو اسم الفاعل مع مرفوعو إذا كاف مدتدأ ،مثل أقائم أخوؾ؛
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ألف أقائم أخوؾ ىل ىي فعل وفاعل ؟ ما ىي فعل وفاعل ،ىل ىي مدتدأ وخرب؟ ما ىي مدتدأ وخرب ،إذف
أقائم قائم مدتدأ وزيد فاعل سد مسد اػبرب.
ينطدق عليها قولنا :أو ما ينزؿ منزلتو؛ ألف قائم مدتدأٌ ،

ىاا ىو معٌت اعبملة ،ومن خالؿ ىاا العرض يتدُت أف اعبملة نوعاف -كما ذكر اؼبؤلف :-إما صبلة

اظبية وىي ما بُدئت باسم ،أو صبلة فعلية وىي ما بُدئت بفعل ،ىاا واضح.
مما تتكون الجملة
وفيها أربع مسائل ،اؼبسللة األوىل :أف اللفظ اؼبفيد يسم كالما وصبلة
اللفظ اؼبفيد يسم كالما ويسم صبلة ،إذا قلت :جاء ؿبمد ىاا لفظ ،ومعٌت لفظ يعٍت لوت،
ومعٌت لوت يعٍت أنو مكوف من حروؼ ،مفيد ،حصل إفادة ؼبا قلت ل  :حضر أخوؾ أو جاء أخوؾ،
إذف يسم كالما ويسم صبلة ،ؼباذا يسم كالما؟ ألنو أفاد؛ ألف الشرط األساسي ُب اللغة بالنسدة
للكالـ ىو اإلفادة ،ويسم صبلة ألنو تكوف من مسند ومسند إليو.
لكن ظاى ر كالـ ابن ىشاـ أف الكالـ واعبملة دبعٌت واحد؛ ألنو قاؿ :يسم كالما ويسم صبلة ،وىاا
احد ،ىاا
رأي لدعض النحويُت ،يقوؿ الكالـ واعبملة دبعٌت واحد ،إما تسميها صبلة أو تسميها كالما ،و ٌ
رأي لدعض النحويُت ،وىو الزـبشري ذكره ُب كتابو اؼبفصل ،لكن الصواب خالؼ ذل  ،وأف اعبملة غَت
الكالـ ،اعبملة غَت الكالـ.
فإذا قلت :جاء أخوؾ ىاا كالـ؟ نعم؛ ألنو أفاد ،وصبلة ألنو مركب من مسند ومسند إليو ،طيب لو
قلت :إف قاـ زيد قاـ عمرو ،إيش رأي ُب صبلة "قاـ زيد" بنفس الًتكيب ،إف قاـ زيد ،صبلة؟ صبلة؛ ألنو
مكوف من مسند ومسند إليو ،لكن ىل ىي كالـ؟ ليست بكالـ ،ؼباذا؟ ألهنا مل تفد ،لو قلت إلنساف إف
قاـ زيد وسكت ،ما استفاد.
إذف دؿ عل أف كل كالـ صبلة وليس كل صبلة كالما ،خاوا ىاه القاعدة كل كالـ فهو صبلة الزـ،
لكن ىل كل صبلة تكوف كالما؟ مىت تكوف اعبملة كالما ،ومىت ال تكوف كالما؟ إذا أفادت اعبملة فهي
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كالـ ،وإذا ما أفادت ما ىي كالـ؛ وؽباا ابن ىشاـ إيش قاؿ؟ ىل عندكم ُب الكتاب قاؿ :اللفظ اؼبفيد
يسم كالما ويسم صبلة اللفظ غَت اؼبفيد يسم صبلة وال يسم كالما ،ىاا معٌت كالمو.
ٍب ذكر بعد ىاا :أف اعبملة تسم اظبية إف بُدئت باسم ،كبو :زيد قائم ،وفعلية إف بُدئت بفعل ،كبو:

قاـ زيد واألمر واضح.

تقسيم الجملة إلى صغرى وكبرى
انتقل إىل تقسيم آخر للجملة وىو ،أف اعبملة قسماف :لغرى وكربى ،يقوؿ الصغرى إف بنيت عل
غَتىا
طيب قبيب اؼبثاؿ ،لو قلنا( :اإلسالـ آدابو عالية) ،اإلعراب :اإلسالـ :مدتدأ مرفوع باالبتداء وعالمة
الرفع الضمة الظاىرة عل آخره ،آدابو :مدتدأ ٍ
ثاف ،عالية خرب اؼبدتدأ الثاين ،واؼبدتدأ الثاين وخربه خرب اؼبدتدأ
األوؿ ،طيب( ،اإلسالـ آدابو عالية) عندنا صبلتاف اآلف ُب ىاا الًتكيب:
اعبملة األوىل يسميها النحويوف اعبملة الصغرى ،وىي صبلة آدابو عالية ،ما قلنا إف آدابو مدتدأ ثاف
وعالية خرب اؼبدتدأ الثاين؟ إذف عندي مدتدأ وخرب اآلف ىاه صبلة لغرى ،ؼباذا لغرى؟ ألهنا وقعت خربا عن
مدتدأ الاي ىو اإلسالـ؛ وؽباا كنت أسبٌت أف ابن ىشاـ قاؿ ُب تعريف اعبملة الصغرى -بدؿ ما قاؿ ىي
اليت بنيت عل غَتىا -كنت أسبٌت أنو قاؿ :ىي اؼبخرب هبا عن مدتدأ.
وعل ىاا نلخا قاعدة :إذا جاء خرب اؼبدتدأ صبلة فهي صبلة لغرى ،وخرب اؼبدتدأ كما هبيء مفردا مثل
نقوؿ :زيد قائم ،هبيء صبلة أيضا ،إذا جاء صبلة فاعبملة ىاه تسم صبلة لغرى ،مع اؼبدتدأ اللي ىي
جاءت خربا لو تكوف صبلة كربى؛ وؽباا لو كاف عندنا وسيلة اإليضاح لوضعنا عل صبلة اإلسالـ آدابو عالية
خط ،دائرة ،ىاه اعبملة الكربىٍ ،ب جئنا آلدابو عالية ووضعنا عليها دائرة داخلية ،ىاه صبلة لغرى؛ وؽباا
اعبملة الصغرى تكوف داخل صبلة كربى ،إذف ما ىي اعبملة الصغرى؟ ىي اليت أخرب هبا عن مدتدأ ،واضح
؟
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ما ىي اعبملة الكربى؟ ىي اؼبدتدأ الاي أخرب عنو جبملة ،يعٍت أقرب لكم أكثر ،إذا أردت أف تعرؼ
اعبملة الصغرى تنظر للخرب أو اؼبدتدأ؟ اػبرب ،وإذا أردت أف تنظر للجملة للكربى انظر إىل اؼبدتدأ ،طيب،
اعبملة الصغرى ىي اؼبدتدأ الاي أخرب عنو جبملة ،واعبملة الكربى ىي اعبملة اليت أخرب هبا الصغرى ،ىي
اعبملة اليت أخرب هبا عن مدتدأ.
اعبملة الصغرى قد تكوف اظبية ،مثل ما مثلت لكم :اإلسالـ رايتو عالية ،وقد تكوف صبلة فعلية ،مثل
لو قلت :اإلسالـ ظبت تعاليمو ،مثال أو علت أحكامو أو استقامت تشريعاتو ،صبلة فعلية ،طيب إذا كاف
اؼبدتدأ خربه صبلة اظبية فخا قاعدة :أنو ال بد أف يكوف ُب اعبملة أكثر من مدتدأ ،ىاه قاعدة ،إذا كاف
اؼبدتدأ خربه صبلة اظبية ال بد يكوف باعبملة كلها أكثر من مدتدأ ،قد يكوف فيها مدتدأين وقد يكوف فيها
أكثر من مدتدأين.
مثالو أكثر من مدتدأين :قوؿ اهلل -تعاىلُ -ب سورة الكهف:

     

ذكر أىل العلم أف ألل اعبملة :لكن أنا ىو اهلل ريب ،ىاا أللها ،ذكر ذل

()1

ىاه اعبملة

مكي ُب "الكشف عن

القراءات السدعة" غَته :لكن أنا ىو اهلل ريب ،لكن حصل حاؼ للهمزة -نبزة أناٍ -ب أدغمت النوف ُب
نوف لكن ،فصارت (لكنّا) ،طيب لو قيل ل أعرب (لكن أنا ىو اهلل ريب ) (أنا) مدتدأ أوؿ( ،ىو) مدتدأ
ٍ
ثاف( ،اهلل ) مدتدأ ثالث( ،ريب ) خرب اؼبدتدأ الثالث( ،اهلل ريب) صبلة مستقلة ،ىاه اعبملة من اؼبدتدأ الثالث
وخربه خرب اؼبدتدأ الثاين (ىو اهلل ريب ) كالـ تاـ ،كدا ّوال ال؟ اؼبدتدأ الثاين وخربه خرب اؼبدتدأ األوؿ اللي ىو
(أنا ) ،ىاا ىو إعراب اآلية ،إذا مرت علي

ُب القرآف قف عندىا وأعرهبا ،ستستفيد إف شاء اهلل من

اإلعراب إذا أن مشيت عل الطريقة ىاه.
طيب انتهينا اآلف من تقسيم اعبملة إىل صبلة لغرى ،قاؿ :ولغرى إف بنيت عل غَتىا عطيتكم
تعريفا آخر ،قلنا الصغرى ىي اؼب خرب هبا عن اؼبدتدأ كػ(قاـ أبوه) من قول ( :زيد قاـ أبوه) زيد مدتدأ وصبلة

 - 1سورة الكهف آية .38 :
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قاـ أبوه خرب ،وكربى إف كاف ُب ضمنها صبلة يعٍت اعبملة الكربى ىي اليت خربىا صبلة ،أو قل ىو اؼبدتدأ
الاي خربه صبلة ،ىاه تصَت صبلة كربى ،كمجموع زيد قاـ أبوه.
تقسيم الجملة من حيث اإلعراب
طيب اؼبسللة الثانية وىي اؼبهمة ،قاؿُ :ب اعبمل اليت ؽبا ؿبل من اإلعراب
يقسم النحويوف اعبمل من حيث اإلعراب إىل قسمُت:
القسم األول :صبل ؽبا ؿبل من اإلعراب.
والثاني :صبل ليس ؽبا ؿبل من اإلعراب.
وقدل أف ندخل ُب أخا اعبمل اللي ؽبا ؿبل ؽبا من اإلعراب ،وىي درس الليلة ،وغدا -إف شاء اهلل -
يلٌب القسم الثاين وىو اعبمل اليت ليس ؽبا ؿبل من اإلعراب ،وىاه سدع وىاه سدع عل ما ذكر ابن
ىشاـ ،واجملموع أربع عشرة صبلة.
ىاه اعبمل يا أخواف بقسميها ؽبا ضابط وبددىا ،الضابط ىو إف كانت اعبملة واقعة موقع مفرد فلها
ؿبل من اإلعراب ،إ ف كانت اعبملة حالة ؿبل مفرد ،واقعة موقع مفرد ،فلها ؿبل من اإلعراب ،وإذا كانت
اعبملة ما وقعت موقع مفرد فليس ؽبا ؿبل من اإلعراب ،ىاا ىو الضابط.
مرة أخَتة ،الضابط ىو :إف كانت اعبملة واقعة موقع مفرد فلها ؿبل من اإلعراب نعم ،ما ؿبلها؟ ؿبلها
ؿبل اؼبفرد اللي وقع ت موقعو ،لو ترفع اعبملة وذبيب بداؿ اعبملة؛ إعراب اعبملة ىو إعراب اؼبفرد ،ما يتغَت،
أما إذا كانت اعبملة ما وقعت موقع مفرد ،ولو رفعتها ووضعت بداؽبا مفرد ما أمكن ،ىاه ما ؿبل ؽبا من
اإلعراب؛ ألنو كيف يكوف ؽبا ؿبل من اإلعراب وىي ما وقعت موقع مفرد؟ ولعلو بالعرض يتدُت ىاا
الضابط.
أنواع الجمل التي لها محل من اإلعراب
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وإف ،كبو:
واعبمل اليت ؽبا ؿبل من اإلعراب سدع :إحداىا :الواقعة خربا ،وموضعها رفع ُب بايب اؼبدتدأ ّ
وإف زيدا أبوه قائم ،ونصب ُب بايب كاف وكاد ،كبو كاف زيد أبوه قائم وكاد زيد يفعل ،اعبملة
زيد قاـ أبوهّ ،
الواقعة حاال ،اعبملة الواقعة مفعوال ،اعبملة اؼبضافة.
اعبملة األوىل اليت ؽبا ؿبل من اإلعراب ىي اعبملة اػبربية ،ؼباذا كانت اعبملة اػبربية ؽبا ؿبل؟ ألهنا
وقعت موقع اػبرب ،واأللل ُب اػبرب أف يكوف مفردا ،فإذا قلت مثاؿ ابن ىشاـ :زيد أبوه قائم ،أنت أعرب؟
ما إع راب أبو؟ إعرابو يعٍت موقعو من اإلعراب ،رفع نصب ،مرفوع دباذا؟ ال ال ،زيد أبوه قائم .زيد
مدتدأ.
 وأبو مدتدأ بعده ،وقائم خرب. ما أعربت أبوه إىل اآلف. أبوه مدتدأ ثاين مرفوع باالبتداء وعالمة رفعو الواو ألنو من األظباء اػبمسة- .نعم من األظباء اػبمسة ،طيب وىو مضاؼ- ..
واؽباء مضاؼ إليو.
 طيب وقائم؟ قائم خرب للمدتدأ الثاين. أي نعم واعبملة؟ -واعبملة ُب ؿبل رفع خرب اؼبدتدأ األوؿ.
 نعم إذف ؽبا ؿبل من اإلعراب ألهنا خربية ،لو رفعت اعبملة اػبربية ىاه وأتيت دبفرد ،وقلت :زيدقائم أبوه ،وين اػبرب؟
 قائم أبوه- .قائم أبوه؟ ال ،غلط ،اػبرب قائم فقط( ،زيد) مدتدأ و(قائم) خرب مرفوع وعالمة رفعو الضمة ،أبوه فاعل
السم الفاعل ،إذف اػبرب ىنا أيش نوعو؟ مفرد ،فاعبملة األوىل ؽبا ؿبل من اإلعراب ألنو وقعت موقع اؼبفرد،
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أيش ؿبلها اعبملة ىنا؟ ُب ؿبل رفع؛ ألهنا خرب عن مدتدأ ،طيب فيو صبلة ثانية ُب ؿبل رفع؟ خربية ُب ؿبل
رفع غَت صبلة خرب اؼبدتدأ؟ اللي عندؾ ُب الكتاب ،خرب (إف) :إف زيدا أبوه قائم ،أيش إعراب ( إف )؟
اللي دارج عل اللساف يقوؿ( :إف ) حرؼ توكيد ونصب ،وىاا غلط ،كيف تقوؿ حرؼ توكيد
ونصب؟ طيب واػبرب ما عملت فيو؟ ىي عاملة باالسم وعاملة باػبرب ،إذف اإلعراب اعبيد أف تقوؿ :إف
حرؼ مشدو بالفعل ينصب االسم ويرفع اػبرب ،أو تقوؿ حرؼ توكيد مشدّو بالفعل ينصب االسم ويرفع
اػبرب ،زيدا اظبها ( أبوه ) مدتدأ ( قائم ) خرب اؼبدتدأ ،واعبملة من اؼبدتدأ واػبرب خرب (إف).
طيب ،مىت تكوف اعبم لة اػبربية ُب موضع رفع؟ أنت يا أخي أنت لو ظبحت ،ال اللي جند  :مىت
تكوف اعبملة اػبربية ُب موضع رفع؟ بنسللكم ،خليكم كدا بس كبركم شوية ،أه ما ُب مانع ...ىو مىت
تكوف اعبملة اػبربية ُب موضع رفع؟
 إذا كانت خربا ؼبدتدأ.أحسنت! إذا كانت خربا ؼبدتدأ ،أو خربا لػ(إف) ،أحسنت! طيب ،مىت تكوف اعبملة اػبربية ُب موضع
نصب ؟ ُب موضعُت :إذا كانت خربا لكاف ،مثل( :كاف زيد أبوه قائم) ،أو خربا لكاد ،إيش مثاؿ اؼبؤلف:
(كاد زيد يفعل) ،فجملة يفعل ،كاد فعل ٍ
ماض من أفعاؿ اؼبقاربة يرفع االسم وينصب اػبرب( ،زيد) اسم
(يفعل) فعل مضا رع مرفوع بالضمة والفاعل ضمَت مستًت جوازا تقديره (ىو) يعود عل زيد ،واعبملة
كاد،
ُ
من الفعل والفاعل ُب ؿبل نصب خرب كاد.

النوع الثاني من الجمل التي لها محل :الجملة الواقعة حاال :صبلة اغباؿ ُب ؿبل نصب؛ ألف ألل
اغباؿ ال تكوف إال منصوبة ،فإذا قلت( :جاء خالد يضح ) ،فعندي صبلة يضح ؽبا ؿبل من اإلعراب؛
ألف لو رفعتها وضعت بدؽبا اؼبفرد وقلت :جاء زيد أو (جاء خالد ضاحكا) ،استقاـ الكالـ ،فتكوف صبلة
يضح من الفعل والفاعل ُب ؿبل نصب حاؿ.
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مثلها قوؿ اهلل -تعاىل:-

      

()1

(يدكوف) فعل مضارع مرفوع

وعالمة رفعو ثدوت النوف ألنو من األمثلة اػبمسة ،وواو اعبماعة فاعل ،واعبملة من الفعل والفاعل ُب ؿبل
نصب حاؿ من واو اعبماعة ُب قولو( :جاءوا) ،ومنو أيضا قوؿ الرسوؿ   أقرب ما يكوف العدد من
ربو وىو ساجد



الواو واو اغباؿ( ،ىو) مدتدأ( ،ساجد) خرب ،واعبملة من اؼبدتدأ واػبرب ُب ؿبل نصب

حاؿ ،حاؿ من (العدد) "أقرب ما يكوف العدد من ربو وىو ساجد".
صبلة اغباؿ ،وصبلة اػبرب ال بد فيهما من شرط أساسي ،وىو أف يشتمال عل رابط ،صبلة اػبرب رابط
يربطها باؼبدتدأ ،وصبلة اغباؿ رابط يربطها بصاحب اغباؿ ،والدحث ُب الرابط مدوف ُب باب اؼبدتدأ واػبرب
بالنسدة للخربية وُب باب اغباؿ بالنسدة للحالية.
النوع الثالث :الجملة الواقعة مفعوال :يندغي لطالب العلم أف يعرؼ مىت تكوف اعبملة مفعوال بو؛ ألف
الدرس ،مفعوؿ بو منصوب،
األلل ُب اؼبفعوؿ بو أف يكوف مفردا ،ىاا ىو األلل تقوؿ مثال :كتب خالد
َ
لكن اعبملة تلٌب مفعوال بو ،واعبملة تلٌب مفعوال بو ُب أربعة مواضع ،وقد ُوجدت ىاه اؼبواضع األربعة عل
إحدى النسختُت اؼبخطوطتُت ؽباه الرسالة.

اعبملة األوىل :الواقعة بعد القوؿ ،كقوؿ اهلل -تعاىل:-



 ( )2(     قاؿ ) فعل ٍ
ماض

مدٍت عل الفتح( ،إين) إف حرؼ توكيد مشدو بالفعل ينصب االسم ويرفع اػبرب ،وياء اؼبتكلم ضمَت متصل
مدٍت عل السكوف ُب ؿبل نصب اسم إف ،و(عدد) خرب إف مرفوع ومضاؼ ،ولفظ (اهلل) مضاؼ إليو،
واعبملة من (إف ) واظبها وخربىا ُب ؿبل نصب مفعوؿ (قاؿ) ،وإف شئت قلت ُب ؿبل نصب مقوؿ القوؿ،
مقوؿ القوؿ واؼبفعوؿ دبعٌت واحد.
وعل ىاا خا قاعدة :إذا جاء الفعل (قاؿ) فاعبملة اليت بعده تكوف ُب ؿبل نصب مفعوؿ بو.

 - 1سورة يوسف آية .16 :
 - 2سورة مريم آية .33 :
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اعبملة الثانية التالية للمفعوؿ األوؿ ُب باب ظن ،مثل :ظننت زيدا يعرؼ النحو ،أعرب ،من يعرب؟ -
(ظن) فعل ٍ
ماض مدٍت عل السكوف التصالو بتاء الفاعل ،والتاء ضمَت مدٍت عل الضم ُب ؿبل رفع فاعل،
(زيدا) مفعوؿ أوؿ للفعل ظن( ،يعرؼ) فعل مضارع مرفوع والفاعل ضمَت مستًت جوازا تقديره ىو( ،النحو)
مفعوؿ بو ،وصبلة (يعرؼ النحو) مفعوؿ ٍ
ثاف للفعل ظن- .
أحسنت صبيل إذف (زيدا) ىاا مفعوؿ أوؿ لظن؛ ألهنا تنصب مفعولُت ،وصبلة (يعرؼ النحو) من
الفعل والفاعل اؼبستًت واؼبفعوؿ ُب ؿبل نصب مفعوؿ ٍ
ثاف؛ ألف ظن تنصب مفعولُت ،فصار اؼبفعوؿ الثاين
ىنا صبلة؛ وؽباا يقولوف :النوع الثاين اعبملة التالية للمفعوؿ األوؿ بعد ظن ،أو ُب باب ظن.
طيب ،النوع الثالث :اعبملة التالية للمفعوؿ الثاين ُب باب أعلم ،تقوؿ أعلمت زيدا عمروا أبوه قائم،
(أعلمت) فعل وفاعل( ،زيدا) مفعوؿ أوؿ ،و(عمروا) مفعوؿ ثاف( ،أبوه) مدتدأ( ،وقائم) خرب ،واعبملة من
اؼبدتدأ واػبرب ُب ؿبل نصب مفعوؿ ثالث.
النوع الرابع من اعبمل اليت تقع مفعوال بو ،اعبملة الواقعة بعد فعل معلق عن العمل ،كما ُب قوؿ اهلل -
تعاىل:-

         

()1

قد يطوؿ الكالـ ىنا ،لكن دبا أننا ذكرناه

تتميما فنشَت إليو ،الفعل (علم) ىنا أللو ينصب مفعولُت ،لكن ىنا لن ينصب مفعولُت بسدب الالـ ُب
قولو( :لنعلم) ؛ فالالـ معلقة للفعل عن العمل ُب اللفظ ال ُب احملل؛ وؽباا ما عندنا مفعوؿ أوؿ ىنا لعلم،
وال ُب مفعوؿ ثاين لعلمُ ،ب صبلة واحدة سدت مسد اؼبفعولُت ،فالفعل (نعلم) ىنا يسم عند النحويُت
معلقا عن العمل ،يعٍت فبنوع من العملُ ،ب اللفظ لكن ُب احملل لو عمل؛ وؽباا نقوؿ (أي) مدتدأ،
(اغبزبُت) مضاؼ إليو( ،أحص ) خرب اؼبدتدأ ،واعبملة من اؼبدتدأ واػبرب ُب ؿبل نصب سدت مسد مفعويل
علم ،ىاه مواضع أربعة تكوف اعبملة فيها مفعوال بو.
الجملة الرابعة من الجمل التي لها محل من األعراب :ىي الجملة المضافة :اؼبضاؼ إليها ،وؿبلها
اعبر ،اعبم لة اللي ؿبلها اعبر ؽبا ضابط عند النحويُت ،كل صبلة وقعت بعد إذ أو إذا أو حيث أو بينما أو
 - 1سورة الكهف آية .12 :
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يوـ ،فهي ُب ؿبل جر ،شوؼ كيف قواعد النحو؟ اضدط القاعدة تعرؼ ،يعٍت :إذا جاءت (إذا) وبعدىا
صبلة تعرب اعبملة أهنا ُب ؿبل جر ،أو بعد يوـ أو بعد حيث.
طيب ،نشتغل باألمثلة اللي ذكرىا ابن ىشاـ ،اؼبثاؿ األوؿ :قوؿ اهلل -تعاىل:-
()1

     

أيش إعراب (يوـ)؟ ( يوـ ) بدؿ من ( يوـ) الاي قدلها ،وىو قوؿ اهلل -تعاىلُ -ب سورة غافر:



 .)2(         إذف (يوـ) بدؿ من (يوـ) اليت قدلها ،وبدؿ اؼبنصوب منصوب
وعالمة نصدو الفاربة( ،ىم) مدتدأ( ،بارزوف) خرب مرفوع بالواو؛ ألنو صبع ماكر سامل ،واعبملة من اؼبدتدأ
واػبرب ُب ؿبل جر بإضافة (يوـ) إليها .أيش معٌت بإضافة ( يوـ ) إليها؟ يعٍت كلن قلت يوـ مضاؼ وصبلة
(ىم بارزوف) مضاؼ إليو ،ولتع رؼ القاعدة ُب النحو أف اؼبضاؼ إليو ما حكمو؟ اعبر ،اؼبضاؼ إليو ؾبرور
دائما ،فهاه صبلة ؽبا ؿبل من اإلعراب وىو اعبر.
اعبملة الثانية اليت مثل هبا ابن ىشاـ:



 )3(      وكاف األوىل أنو يلٌب باسم

اإلشارة ىاا ،حىت ما ىبطئ أحد ُب القراءة؛ ألف يوـ خرب اؼبدتدأ ،ىاا مدتدأ ويوـ خرب ،اآلية ُب آخر سورة
اؼبائدة:



 )4(         طيب (ىاا يوـ) أيش ؿبلها من اإلعراب؟ -

مقوؿ القوؿ- .
لحيح ألهنا حاال يا أخواف وين أنتم رحتم عنا؟ نقوؿ :اإلجابة ُب ؿبل نصب مقوؿ القوؿ؛ ألنو
أعطيناكم قاعدة أف ما بعد قاؿ أو يقوؿ أيش تكوف اعبملة؟ ُب ؿبل نصب ،ماذا قاؿ اهلل؟ (ىاا يوـ) إذف
ُب ؿبل نصب مفعوؿ بو ،أو ُب ؿبل نصب مقوؿ القوؿ ،طيب (ىاا يوـ ينفع الصادقُت لدقهم) صبلة

 - 1سورة غافر آية .16 :
 - 2سورة غافر آية .16-15 :
 - 3سورة المائدة آية .119 :
 - 4سورة المائدة آية .119 :
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(ينفع الصادقُت لدقهم) ينفع فعل مضارع ،والصادقُت مفعوؿ مقدـ منصوب بالياء ألنو صبع ماكر سامل،
ولدقهم فاعل مؤخر ،واعبملة ُب ؿبل جر بإضافة يوـ إليها ،ىاه اعبملة الرابعة.
الجملة الواقعة جوابا لشرط جازم
اػبامسة :اعبملة الواقعة جوابا لشرط جازـ بشرط أف تكوف مقرونة إما بالفاء أو بإذا الفجائية
مثاؿ ابن ىشاـ:

        

()1

(من) اسم شرط جازـ مدٍت عل السكوف ُب

ؿبل نصب مفعوؿ يضلل ،و(يضلل) فعل مضارع ؾبزوـ بالسكوف وحرؾ بالكسر اللتقاء الساكنُت( ،من
يضلل اهلل) و(اهلل) فاعل مرفوع بالضمة( ،فال) الفاء واقعة ُب جواب الشرط ،وال نافية للجنس( ،ىادي)
اسم ال مدٍت عل الفتح ُب ؿبل نصب( ،لو) جار وؾبرور خرب (ال) ،واعبملة ُب ؿبل جزـ جواب الشرط،
وقد ربقق الشرط وىو أهنا اقًتنت بالفاء ،واقًتاف جواب الشرط بالفاء ىاا لو مواضع ذكرىا النحويوف ُب
كالمهم عل الشرط.
أما النوع الثاين فهو إذا الفجائية  ،أوال إذا الفجائية ظبيت بالفجائية ألهنا تدؿ عل اؼبفاجلة واؼبداغتة؛
وؽباا مثاؿ النحويُت يقولوف :خرجت فإذا السدع ،يعٍت طالع من عند الداب ،إذا السدع فيو مفاجلة ىنا ،فيو
مداغتة ،يسموهنا إذا الفجائية ،إذا الفجائية يا أخواف أوال أهنا ـبتصة باعبمل االظبية ،انتدهوا ؽباا ،ما ؽبا
عالقة باعبمل الفعلية ،األمر الثاين أف الراجح ُب إعراهبا أهنا حرؼ ،وكلمة حرؼ تريح دائما ،ىاه حرؼ
يعٍت مالو ؿبل من اإلعراب ،انته أمره ،وىاا ىو رأي ابن مال كما ذكره ابن ىشاـ ُب مغٍت اللديب ،أف
إذا الفجائية حرؼ داؿ عل اؼبفاجلة ال ؿبل لو من اإلعراب.
فاآلية اليت مثل هبا اؼبؤلف ،وىي قولو -تعاىل:-
 

()2

         

(إذا) فجائية ،حرؼ مدٍت عل السكوف ال ؿبل لو من اإلعراب ،وىم مدتدأ ،وصبلة (يقنطوف)

 - 1سورة األعراف آية .186 :
 - 2سورة الروم آية .36 :
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خرب ،اعبملة فعلية ،واعبملة م ن اؼبدتدأ واػبرب ُب ؿبل جزـ جواب الشرط ،وين الشرط؟ (إف ) و(إف) ىاه
أداة شرط( ،تصدهم) ىاا فعل الشرط.
وعل ىاا نقوؿ إذا جاء جواب الشرط -يعٍت -إذا كاف الشرط جازما من أدوات الشرط اعبازمة،
مقًتنا بإذا أو بالفاء فإف جواب الشرط يكوف ُب ؿبل جزـ ،وتكوف اعبملة دي من ضمن اعبمل اليت ؽبا
ؿبل من اإلعراب.
الجملة التابعة لمفرد
اعبملة السادسة :التابعة ؼبفرد
التابعة ؼبفرد يعٍت اليت تقع لفة ؼبفرد ،يعٍت اعبملة اليت تقع نعتا ؼبفرد ،وإمبا قاؿ ؼبفرد ألف اعبملة ما
تكوف لفة إال للمفرد ،ال بد أف يكوف اؼبولوؼ مفردا ،واأللل ُب النعت أف يكوف مفردا ،لكن قد يكوف
النعت صبلة.
والفرؽ بُت صبلة النعت يا أخواين وصبلة اغباؿ -وىاا ينفع الطالب دائما -إف كاف اللي قدل اعبملة
معرفة فهي حاؿ ،وإف كاف الاي قدل اعبملة نكرة فهي لفة ،وأظن أف ابن ىشاـ سيشَت إىل ىاه القاعدة،
فإذا قلت( :جاء خالد يضح ) ،أي ش إعراب صبلة (يضح )؟ حاؿ ،لكن لو قلت( :جاء طالب
يضح ) تكوف لفة ،إذف صبلة (يضح ) ؽبا ؿبل من اإلعراب ،ؼباذا؟ ألهنا تابعة ؼبفرد ،طب أيش معٌت
تابعة ؼبفرد؟ يعٍت لفة ؼبفرد.
طيب لو أن أردت ترفع اعبملة -الضابط الاي أعطيتو ل أوال للتفريق بُت اعبمل اليت ؽبا ؿبل واليت
ما ؽبا ؿبل -وأردت أف تضع بدؿ اعبملة مفردا ،أيش تقوؿ؟ جاء رجل ضاح ٌ  ،ورأيت رجال ضاحكا،
ومررت برجل ضاح .
طيب ،أيش موقع صبلة الصفة؟ أيش ؿبلها من اإلعراب؟ عل حسب اؼبولوؼ (جاء رجل يضح )
رفع( ،رأيت رجال يضح ) نصب( ،مررت برجل يضح ) ُب ؿبل جر ،إذف تكوف ُب ؿبل رفع ونصب
وجر ،وقد تلٌب اعبملة التابعة للمفرد غَت صبلة الصفة لكن ما أريد أف أطوؿ عليكم وأكثر من التفريعات.
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الجملة التابعة لجملة لها محل من اإلعراب
اعبملة األخَتة السابعة اليت ؽبا ؿبل من اإلعراب :ىي اعبملة التابعة عبملة ؽبا ؿبل من اإلعراب
وىاا أكثر ما ي كوف بالعطف ،إذا جاءت صبلة ؽبا ؿبل وعطفت عليها صبلة ثانية ،أيش تصَت اعبملة
اؼبعطوفة؟ تصَت ؽبا ؿبل من اإلعراب ،كد ّوال ال؟ لو قلتم مثالنا السابق( :جاء رجل يضح

وهبري)،

(يضح ) ؽبا ؿبل ألهنا لفة ،و(هبري) ؽبا ؿبل ألهنا تابعة عبملة ؽبا ؿبل.
إذف ىاه اعبملة األخَتة ما ىي صبلة جديدة ،ما فيها شيء جديد؛ ألهنا أللها يبكن أف نتصورىا عل
اعبمل السابقة ،يبكن أف نتصورىا ُب صبيع اعبمل السابقة ،لو قلت زيد يكتب ويقرأ ،أيش موقع صبلة
يكتب؟ خرب أـ ال؟ خرب ،ويقرأ معطوفة ؽبا ؿبل؟ ؽبا ؿبل ،لو قلت :جاء زيد يضح

وهبري ،يضح

حاؿ ،وهبري ؽبا ؿبل؛ ألنو معطوفة عل صبلة ؽبا ؿبل.
وأرجو أف تكونوا قد استفدًب من اعبمل اليت ؽبا ؿبل من اإلعراب ،وأرجو منكم أنكم تفتحوف لدوركم
ؼبعلومات النحو ،وال تستعجلوا بالتضايق أو التربـ من ىاه اؼبادة ،فما ىي إال أياـ قالئل وينتهي اؼبنت وأنا
واثق -إف شاء اهلل تعاىل -أنكم ستستفيدوف بإذف اهلل.
انته الوقت؟ الفوائد ىاه غَت واجدة ،ىاه نفل ،إف كاف الوقت فيو بقية أـ ننتهي.
طيب لبتصر ىاىنا فائدتاف:
الفائدة األوىل :ىل تقوؿ :عساكم طيدوفّ ،وال عساكم طيدُت؟ الدارج عل ألسنة الناس :عساكم
طيدُت ّوال ال؟ وىاا وجو مرجوح ُب العربية ،وأنا أريد منكم بالاات أنكم ما تتكلموف باألوجو اؼبرجوحة ُب
العربية ،وعل ىاا نقوؿ األحسن أف تقوؿ :عساكم طيدوف ،وىاا رأي شيخ النحويُت سيدويو ،يقوؿ سيدويو
ُب كتابو ونقلو عنو ابن ىشاـ ُب مغٍت اللديب.
قدل مقدمة بسيطة ،عس أللها تعمل عمل كاف ترفع االسم وتنصب اػبرب ،كما قاؿ ابن مال :
ككـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد وعس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
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لكن يقوؿ سيدويو :إذا اتصل بػ(عس ) ضمَت عوملت معاملة لعل ،أيش فرؽ لعل عن كاف؟ ُب العمل؟
عكسها ،إذف الاي يقوؿ عساكم طيدُت أغباقها بعس ُب األلل ؛ ّوال ال؟ ألنو نصب اػبرب مثل ما
ينصب خرب عس وكاد وكاف ،لكن لعل لو قلنا :لعلكم طيدوف ّوال طيدُت؟ طيدوف إذف سيدويو يقوؿ إف
عس إذا اتصل هبا ضمَت تصَت مثل لعل ،تنصب االسم وترفع اػبرب ،وعل ىاا عساكم طيدوف أحسن من
عساكم طيدُت.
وفيو مرجح آخر ،ىل تلخاونو؟ الكاؼ ىل ىي من ضمائر الرفع أو من ضمائر النصب؟ أو من
ضمائر اعبر؟ الكاؼ عمرىا ما لارت من ضمائر الرفع ،أبدا ،الكاؼ إما من ضمائر النصب وإما من
ضمائر اعبر واضح ،طيب لو قلنا عساكم طيدُت أيش ستكوف الكاؼ ىنا؟ ما تكوف اسم عس واسم
عس يكوف مرفوع؟ تلملوا شوية لو ظبحتم ،يعٍت لو قلنا طيدُت ،والكاؼ ىنا اسم عس  ،ما يصَت أف
جعلناه ُب ؿبل رفع اآلف؟ وىي ما تصَت ُب ؿبل الرفع ،لكن إذا قلنا عساكم طيدوف فقلنا إف عس حرؼ
ترٍج دبعٌت لعل ،والكاؼ اظبها منصوب ،ماشُت عل القاعدة ،وطيدوف خرب عس  ،اليت ىي دبعٌت لعل
مرفوع وعالمة رفعو الضمة الظاىرة .واضح ىاا؟
طيب ،الفائدة الثانية واألخَتة :القاعدة يا إخواف ُب ما إذا التق ساكناف ،أنو يكسر األوؿ ،ىاه
قاعدة ،يرد عليكم دائما :وحرؾ بالكسر اللتقاء الساكنُت ،كما ُب قوؿ اهلل -تعاىلِ :-
(قالت امرأة العزيز)

ِ
قالت ،ىا؟ ومر علينا قدل قليل التحري بالكسر اللتقاء الساكنُت .وين؟
قالت وىي أللها ْ
    

()1

أحسنتم،

    

()2

لكن ىاه القاعدة ليست مطردة فيحرؾ

بالكسر اللتقاء الساكنُت ،إال إف وجد مانع ،فلنت إذا قرأت قوؿ اهلل -تعاىلُ -ب سورة الدقرة:

 

ومن أللها ِ
ِ ،)3(    
وم ْن النوف ساكنة ،ما حركت بالكسر ىنا ،حركت بليش؟ بالفتح ،ؼباذا؟
َ
 - 1سورة األعراف آية .186 :
 - 2سورة األعراف آية .186 :
 - 3سورة البقرة آية .8 :

17

مختصر قواعد اإلعراب

يقوؿ ألنو لو حركت بالكسر لتواىل كسرتاف؛ ألف اؼبيم ِمن مكسورة ،فكنت تقوؿِ :
(وم ِن الناس) ىاا فيو
لعوبة ،فحركت بالفتح فرارا من توايل كسرتُت.
ومنو أيضا قوؿ اهلل -تعاىل:-



()1
ىم اؼبيم ساكنة؟ فحركت بالضم
ىي
ما
،
م
ى
   
ُ
ْ
ُ

اللتقاء الساكنُت ،ؼباذا ما حركت بالكسر ،قاؿ :ألف االنتقاؿ من الضم اليت عل اؽباء إىل كسرة ربت اؼبيم
(ى ِم الاين) فحركت بالضم اؼبيم اتداعا للهاء ألف ىاا أسهل ُب النطق ،وهباا يا
فيو ثقل ،كاف تقوؿُ :
إخواف نلخا قاعدة :أف التحري بالكسر اللتقاء الساكنُت غالب وليس دبطرد.
واهلل أعلم ،ولل اهلل عل ندينا ؿبمد .فيو أسئلة بالنحو؟
بسم اهلل الرضبن الرحيم ىاا سائل يقوؿ :فضيلة الشيخ ،أنا طالب ال أفهم شيئا ُب النحو ،وىاا ىو
الدرس األوؿ يل ُب النحو ،فهل تنصحوين باالستمرار ُب ىاا الدرس أـ ماذا؟ وكيف يُتعلم النحو؟
نعم ،أنصح

وغَتؾ أف يستمر ُب حضور ىاا الدرس ،ىاا الدرس سيستفيد منو -إف شاء اهلل -

الطالب اؼبدتدئ والطالب اؼبتمكن ،وأرجو أف هبد كل واحد منهما بغيتو ،لكن ىاا مشروط بشرط أساسي
خصولا بالنسدة للطالب اؼبدتدئ -أف يراجع ما شرح لو ،وىاا شرط عاـ ُب صبيع الدروس ،أنكم كلدرس تلخاونو رباولوف استعادتو مرة أخرى قدل أف يلق عليكم الدرس الاي يليو؛ ألف الغالب أف
اؼبعلومات ُب صبيع الفنوف بعضها يوضح بعضا ،ويكمل بعضا ،فلنا أنصح ىاا األخ السائل أف يواظب
عل ىاا الدرس ،وىي ستة أياـ راح منها يوـ ،فيستفيد إف شاء اهلل.
وىاا سائل يقوؿ :أيهما أعلم وأسلم وأحكم :ماىب الدصريُت أـ الكوفيُت؟
واهلل الدصريوف -يعٍت -بالنسدة للرواية والسماع وتقعيد القواعد أحسن من الكوفيُت ،لكن مع ىاا
للكوفيُت قواعد جيدة أحسن من قواعد الدصريُت ،وغدا -إف شاء اهلل -مع قاعدة لبرـ هبا ماىب الدصريُت
ونشيد فيها دباىب الكوفيُت ،وىي -ألمر اهلل -قاعدة يؤيدىا كتاب اهلل -تعاىلُ -ب آيات كثَتة ،وسنة
الرسوؿ  وشعر العرب.
 - 1سورة المنافقون آية .7 :
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فالدصريوف قواعدىم متينة وقوية ،لكن يقوؿ عنهم بعض العلماء إهنم متشددوف معاندوف ،أما الكوفيوف
فمتساؿبوف مت ساىلوف؛ وؽباا برز ماىب الكوفيُت ُب بعض اؼبسائل النحوية ،وكنت أسبٌت أنو يربز ماىب
الكوفيُت ُب ىاه اؼبسائل لو ربصر ُب مؤلف مستقل وتطدع كاف يكوف فيها خَت كثَت ،حىت ابن مال -
رضبو اهللُ -ب بعض كتدو مثل (الكافية الشافية) ترؾ ماىب الدصريُت ونص عل ماىب الكوفيُت ،وكونو
إنو يقوؿ إف ماىب الدصريُت أحسن ىاه قاعدة عامة ،لكن للكوفيُت مسائل ىي من اعبودة دبكاف ،نعم.
أحسن اهلل إليكم! يقوؿ :فضيلة الشيخ ،ما الفرؽ بُت قوؽبم :اؼبسند واؼبسند إليو ،واحملكم واحملكم بو،
واؼبدتدأ واػبرب؟
ما فيو احملكم واحملكم بو ،بل احملكوـ بو واحملكوـ عليو ،أما ؿبكم بو ما فيو ىاا ،ما ىو عند النحويُت،
نبا دبعٌت واحد ،لكن قوؽبم :اؼبسند واؼبسند إليو نظروا إىل ناحية اإلسناد فقط ،لكن قوؽبم :احملكوـ واحملكوـ
عليو نظروا إىل ناحية اؼبعٌت ،إذا قلت مثال :زيد قائم ،فزيد مسند إليو وقائم مسند ،يعٍت القياـ مسند إىل
من؟ إىل زيد.
طيب ،أين احملكوـ عليو؟ اؼبدتدأ ،قاعدة خاوىا :اؼبدتدأ دائما ؿبكوـ عليو ،وأين احملكوـ بو؟ ىو اػبرب؛
وؽباا ذبد أف النحويُت ُب باب اؼبدتدأ واػبرب ما يعربوف باؼبسند واؼبسند إليو ،يعربوف باحملكوـ واحملكوـ عليو،
يقولوف :اػبرب حكم واؼبدتدأ ؿبكوـ عليو ،ىكاا يقولوف ،العدارة الثالثة اؼبدتدأ واػبرب ،العدارات الثالث ىاه
مؤداىا واحد ،لكن يندغي أف نعلم من كلمة ؿبكوـ و ؿبكوـ عليو ومسند ومسند إليو ما ىي خالة بداب
اؼبدتدأ واػبرب ،حىت ُب باب الفعل والفاعل ،إذف اعبمل الثالث ذبتمع ُب باب اؼبدتدأ واػبرب ،وينفرد الفعل
والفاعل باؼبسند واؼبسند إليو أو احملكوـ واحملكوـ عليو.
أحسن اهلل إليكم! يقوؿ :فضيلة الشيخ ،حفظكم اهلل! كيف نقوؿ :اللفظ غَت اؼبفيد صبلة ،مع أف غَت
اؼبفيد وبتمل لعدـ وجود اإلسناد ،وبالتايل ال يكوف صبلة؟ أفال يقاؿ اللفظ غَت اؼبفيد حبسدو؟
ىم بالنسدة لإلسناد ما ينظروف إىل اإلفادة ،اإلسناد يقولوف إذا وجد عندنا مسند ومسند إليو ىاه
صبلة ،فلنت إذا قلت :إف قاـ زيد صبلة؛ ألنو وجد مسند ومسند إليو ،ووجد ؿبكوـ وؿبكوـ عليو ،لكن
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قضية اإلفادة ىاه قضية خارجة عن اإلسناد ،وعل ىاا اإلسناد قد يكوف مفيدا وقد ال يكوف مفيدا ،فعل
ىاا ما يلزـ ما ذكره األخ من أنو يقوؿ غَت اؼبفيد حبسدو ،ما يلزـ.
يوـ) بالنصب ُب آية اؼبائدة؟
سؤاؿ آخر يقوؿ السائل :ما توجيو قراءة( :ىاا َ

يوـ) يصَت منصوب عل الظرفية ُب ؿبل رفع خرب اؼبدتدأ ،ىو يصَت منصوب عل
ىاا فيو قراءة (ىاا َ

الظرفية ،وُب قراءة سدعية -فيما أذكر -لكن قراءتنا كبن -قراءة حفص عن عالم -ىي بالرفع عل أنو
خرب ،واهلل أعلم ولل اهلل عل ندينا ؿبمد والسالـ عليكم.
الجمل التي ليس لها محل من اإلعراب
اعبمل اليت ليس ؽبا ؿبل من اإلعراب سدع ،فقاؿ :اعبملة األوىل :االبتدائية ،وتسم اؼبستلنفة أيضا،
كبو:



.)1(   

بسم اهلل الرضبن الرحيم السالـ عليكم ورضبة اهلل وبركاتو.
اغبمد هلل رب العاؼبُت ،وأللي وسلم عل خاًب النديُت وإماـ اؼبتقُت ،ندينا ؿبمد وعل آلو وألحابو
أصبعُت.
أما بعد
الكالـ اآلف ُب القسم الثاين من أقساـ اعبمل من حيث اإلعراب ،وقد قلنا الليلة اؼباضية :إف الضابط
لكوف اعبملة ؽبا ؿبل من اإلعراب أو ليس ؽبا ؿبل ىو ىل اعبملة وقعت موقع اؼبفرد أو ال ،فكل صبلة
وقعت موقع مفرد أعطيت من اإلعراب ما يعطاه ىاا اؼبفرد ،وكل صبلة ال يصح أف تقع موقع اؼبفرد فهي
صبلة ليس ؽبا ؿبل من اإل عراب؛ والسدب واضح ،اللي ؽبا ؿبل من اإلعراب وقعت موقع مفرد ،واؼبفردات ُب
اللغة العربية ؽبا إعراب غَت اغبروؼ.
أما اعبملة اليت ما وقعت موقع اؼبفرد كيف يكوف ؽبا ؿبل من اإلعراب؟
 - 1سورة القدر آية .1 :
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ذكر ابن ىشاـ أف اعبمل اليت ليس ؽبا ؿبل من اإلعراب سدع ،فقاؿ :اعبملة األوىل :االبتدائية ،وتسم
اؼبستلنفة أيضا ،كبو:



.)1(   

ولو قاؿ :اؼبسللة الثالثة ُب اعبمل اليت ال ؿبل ؽبا من اإلعراب ،وىي أيضا سدع قولو" :أيضا" تدور ُب
الكالـ ،وىي مصدر :آض يئيض أيضا ،كداع يديع بيعا ،وإعراهبا أهنا منصوبة عل اؼبفعولية اؼبطلقة ،يعٍت
ىي مفعوؿ مطلق منصوب بفعل ؿباوؼ وجوبا.
األوىل قاؿ :االبتدائية ،وتسم اؼبستلنفة أيضا كبو:



.)2(   

اعبملة االبتدائية ىي اليت يدتدأ هبا الكالـ كما ُب قوؿ اهلل تعاىل:

       

()3

فػ( إف )- :كما قلت لكم -حرؼ توكيد مشدو بالفعل ينصب االسم ويرفع اػبرب ،و( نا ) :اظبها؛ اسم
مدٍت عل السكوف ُب ؿبل نصب ،و( أنزلنا ) أنزؿ :فعل ٍ
ماض مدٍت عل السكوف التصالو بػ( نا ):
الفاعل ..و( نا ) ضمَت متصل مدٍت عل السكوف ُب ؿبل رفع فاعل ..إنا أنزلنا ،واؽباء ضمَت متصل مدٍت
عل الضم ُب ؿبل نصب مفعوؿ بو .ما موقع صبلة



 )4(  من اإلعراب؟ خربيات ،نعم اعبملة ُب

ؿبل رفع خرب ( إف ) .ىاا درس أمس.
درس اليوـ :ما موقع صبلة



 )5(   ؟ ال ؿبل ؽبا من اإلعراب ألهنا ابتدائية ،وىاا واضح أهنا

ابتدائية؛ ألف السورة ابتدئت هباه اعبملة ،وىي ال يبكن أف يقع موقعها اسم مفرد يؤدي معناىا.

 - 1سورة القدر آية .1 :
 - 2سورة القدر آية .1 :
 - 3سورة القدر آية .1 :
 - 4سورة القدر آية .1 :
 - 5سورة القدر آية .1 :
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أيضا .ظاىر كالمو أف اعبملة االبتدائية واؼبستلنفة دبعٌت
يقوؿ ابن ىشاـ -رضبو اهلل :وتُسم اؼبستلنفة ً
واحد ،وىاا قوؿ ُب اؼبسللة ،بينما يرى آخروف أف االبتدائية غَت اؼبستلنفة ،االبتدائية عل اظبها ،ىي اليت
يدتدأ هبا الكالـ ،يعٍت :ىي اليت تقع ُب أوؿ الكالـ ،ىاه االبتدائية.
وأما اؼبستلنفة فهي اليت تقع ُب أثناء الكالـ ،ولكنها منقطعة عما قدلها من ناحية اإلعراب ال من ناحية
اؼبعٌت ...مرة ثانية :اعبملة اؼبستلنفة ىي اعبملة اليت تقع ُب أثناء الكالـ منقطعة عما قدلها من جهة
أي
اإلعراب ال من جهة اؼبعٌت؛ وعل ىاا فاعبملة اؼبستلنفة زبتلف عن اعبملة االبتدائية ،وىاا الرأي ر ٌ
جيد.
بالنسدة للجملة االبتدائية انتهينا منها ليس لنا فيها حبث ،عرفنا أهنا اعبملة اليت تقع ُب أوؿ الكالـ ،فلو
جاء إنساف وقاؿ ( :ؿبمد حاضر ) ،نقوؿ :ؿبمد :مدتدأ ،وحاضر :خرب ،واعبملة من اؼبدتدأ واػبرب ال ؿبل
ؽبا من اإلعراب؛ ألهنا صبلة ابتدائية ،لكن سنسلط األضواء -قدر االستطاعةُ -ب اعبملة اؼبستلنفة؛ ألف
اعبملة اؼبستلنفة وبتاج إليها اؼبفسروف ،وقد وقعت ُب كتاب اهلل -تعاىلُ -ب آيات كثَتة.
كيف نستدؿ عل اعبملة اؼبستلنفة؟
لنا عل اعبملة اؼبستلنفة دليالف أو طريقاف:
الطريق األوؿ :التلمل ُب اؼبعٌت وُب السياؽ؛ ألف اعبملة اؼبستلنفة ربتاج إىل تلمل ونظر ُب الكالـ؛ ومن
أمثلتها قوؿ اهلل تعاىل:
فقولو تعاىل:

            

        

التعريف الاي مر؟

 - 1سورة يس آية .76 :
 - 2سورة يس آية .76 :
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ليست ابتدائية؛ ألهنا مل تقع ُب أوؿ الكالـ ،إمبا ىي ُب أثناء الكالـ ،بل إف الظاىر لغَت اؼبتلمل يظن
أهنا مقوؿ القوؿ ،يعٍت:



 )1(       ولو كانوا يقولوف :إف اهلل يعلم ما يسروف وما

يعلنوف ،ىل ينه الرسوؿ  بقولو:
( )3ىاا كالـ ،وقولو:





 )2(     ؟ إذف قولو:

     

 )4(        ىاا كالـ مستلنف جديد ،ما لو عالقة

بالكالـ األوؿ ،ما وجو ذل ؟
لو كانوا ىم الاين يقولوف :إف اهلل يعلم ما يسروف وما يعلنوف ،تصَت مقولتهم لحيحة أـ خطل؟
لحيحة ،إذف ليس لو معٌت أف اهلل يقوؿ لنديو:



( )6ما ذكر الاي قالوا ،ما موجود باآلية ،وقولو:



 )5(     لكن

     

 )7(     ىاا كالـ مستلنف جديد؛

وؽباا تالحظوف ُب اؼبصاحف أنو كتدت عالمة للوقف الالزـ.
أيضا
ويبكن ىنا أف نربط بُت التجويد والنحو ،ىو أف كل موضع فيو وقف الزـ فاعبملة مستلنفة ،ومنو ً

قوؿ اهلل -تعاىلُ -ب سورة "يونس":



 )8(          ىل ىاا من مقوؽبم؟

ليس من مقوؽبم ،ىاا كالـ مستلنف ،فإذا قيل :ما موقع صبلة
تقوؿ :صبلة مستلنفة ليس ؽبا ؿبل من اإلعراب.
 - 1سورة يس آية .76 :
 - 2سورة يس آية .76 :
 - 3سورة يس آية .76 :
 - 4سورة يس آية .76 :
 - 5سورة يس آية .76 :
 - 6سورة يس آية .76 :
 - 7سورة يس آية .76 :
 - 8سورة يونس آية .65 :
 - 9سورة يونس آية .65 :
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ومن اعبمل اؼبستلنفة ُب القرآف الكر،م قوؿ اهلل تعاىل:
 )1(   فقولو



         

 )2(   لفة لشيطاف ،ىل يصلح قولو:



 )3(   أف يكوف

يكوف لفة ثانية لشيطاف؟ ال ،ؼباذا ؟ ألهنم لو كانوا ال يسمعوف ىل لو معٌت أف السماء ربفظ عنهم؟ ىو؟
ليس لو معٌت ،الشيطاف الاي ال يستطيع أف يسمع ال ربفظ منو السماء ،إذف دؿ عل أف قولو:
 

()4

ليس لفة للشيطاف ،إمبا ىو كالـ مستلنف ،فتكوف صبلة

   

 

()5

صبلة

مستلنفة ال ؿبل ؽبا من اإلعراب.
ىاه العالمة األوىل اليت يستدؿ هبا عل اعبملة اؼبستلنفة وىي :التلمل ُب اؼبعٌت والسياؽ؛ ألف بعض
اعبمل اؼبستلنفة قد تكوف خفية.
العالمة الثانية للجملة اؼبستلنفة :أف تقع اعبملة بعد حرؼ عطف لالستئناؼ ..أف تقع اعبملة بعد
عاطف لالستئناؼ ،يعٍت ال يصلح أف يكوف للعطف ،من أمثلتو قوؿ اهلل -تعاىلُ -ب سورة "اغبج"
 )6(     فقولو تعاىل:





 )7(  ىاه صبلة مستلنفة ليست معطوفة عل ما قدلها ،وعل

ِ
ُت :فعل مضارع منصوب بلف اؼبضمرة بعد الـ التعليل جو ًازا،
ُت ) الالـ ىنا :للتعليل ،ونػُدَػ َ
ىاا ( :لنُدَػ َ
والفاعل ضمَت مستًت وجوبًا تقديره كبن ،واعبار واجملرور ( لكم ) متعلق بػ( نػُدَػ ُّت ) ( ،ونقر ) الواو حرؼ

داؿ عل االستئناؼ ،ما فيو عطف ىنا ،حرؼ داؿ عل االستئناؼ ( ،ونقر ) فعل مضارع مرفوع

 - 1سورة الصافات آية .7 :
 - 2سورة الصافات آية .7 :
 - 3سورة الصافات آية .8 :
 - 4سورة الصافات آية .8 :
 - 5سورة الصافات آية .8 :
 - 6سورة الحج آية .5 :
 - 7سورة الحج آية .5 :
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بالضمة ،والفاعل ضمَت مستًت ،واعبملة ال ؿبل ؽبا من اإلعراب صبلة مستلنفة؛ ألهنا صبلة مستلنفة يعٍت
مقطوعة عما قدلها.
أيضا -قوؿ اهلل تعاىل:
ومنو ً -



 )1(         ىنا اجتمع عندنا

اعبملة االبتدائية واعبملة اؼبستلنفة ،أين اعبملة االبتدائية؟

     

()2

  

()3
لل  )4( ال ؿبل ؽبا من اإلعراب مستلنفة.

وصبلة
لالستئناؼ،
الفاء
  
َ

وعل ىاا ننتهي إىل أف اعبملة قد تكوف ابتدائية ،وقد تكوف استئنافية ،وىاا يسم االستئناؼ
النحوي ،وأما الدالغيوف فلم ىبضعوا للنحويُت ،بل إف االستئناؼ عندىم دبعٌت آخر وال داعي للدخوؿ عل
الدالغيُت ،فنحن كبويوف فقط ،اآلف يعٍت.
الجملة الواقعة صلة
النوع الثاين من اعبمل اليت ليس ؽبا ؿبل من اإلعراب :اعبملة الواقعة للة ،كبو (جاء الاي قاـ أبوه).
صبلة الصلة ليس ؽبا ؿبل من اإلعراب؛ ألهنا غَت واقعة موقع اؼبفرد ،ومثاؿ ابن ىشاـ( :جاء الاي قاـ
أبوه) ،فػ( جاء ) :فعل ٍ
ماض مدٍت عل الفتح ( ،الاي ) :اسم مولوؿ مدٍت عل السكوف ُب ؿبل رفع
فاعل ( ،قاـ ) :فعل ٍ
ماض مدٍت عل الفتح ،و( أبو ) :فاعل مرفوع بالواو ألنو من األظباء اػبمسة ،وىو
مضاؼ واؽباء مضاؼ إليو ،ضمَت متصل مدٍت عل الضم ُب ؿبل جر ،واعبملة من الفعل والفاعل ال ؿبل
ؽبا من اإلعراب للة اؼبولوؿ.
الجملة االعتراضية
الثالثة -قاؿِ -:
اؼبعًتضة
 - 1سورة الكوثر آية .2-1 :
 - 2سورة الكوثر آية .1 :
 - 3سورة الكوثر آية .2 :
 - 4سورة الكوثر آية .2 :
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ويقاؿ اعبملة االعًتاضية ىي اليت تقع بُت شيئُت متالزمُت؛ كاؼبدتدأ واػبرب ،أو كالفعل والفاعل ،أو
كالصفة واؼبولوؼ ،إىل غَت ذل من مواقعها ،والغرض من اعبملة االعًتاضية ىو التوكيد وتقوية الكالـ
وربسينو ،ويندرج ربت ىاا ٍ
معاف كثَتة ،لكن ىاا ىو اؼبقصود األللي أف اعبملة االعًتاضية يؤت هبا
للكالـ وربسينو ،ومن أمثلتها مثاؿ ابن ىشاـ وىو قوؿ اهلل تعاىل:


()1

       

اعبملة االعًتاضية عند اإلمالئيُت تكتب بُت شرطتُت إشارة إىل االعًتاض ،فجملة

   

( )2معًتضة ،بُت ماذا وماذا؟ بُت فعل الشرط وبُت جواب الشرط ،ألف ألل الكالـ ( :فإف مل تفعلوا فاتقوا
).
بديعا؛ ألف الغرض منو تلكيد عجزىم عن ؿباكاة
موقعا ً
ؼباذا ىاا االعًتاض؟ ىاا االعًتاض وقع ىنا ً
القرآف أو اإلتياف بسورة من مثل القرآف مدى األزماف؛ وؽباا قاؿ العلماء :إف اهلل -جل وعال -أت بػ( لن )
دوف ( ال ) ألهنا أبلغ منها وأقوى ُب النفي ُب اؼبستقدل ،فػ( لن ) قوية جدا ،لحيح أهنا ما تقتضي التلبيد
مثلما يقوؿ الزـبشري اؼبعتزيل ،لكنها قوية ُب نفي اؼبستقدل أقوى من ( ال ) ،وىاا ىو السر -واهلل أعلم-
ُب ؾبيئها ُب ىاا اؼبوضع ،فإف قولو تعاىل
بقولو:

   



()3
بديعا
    ىاا ُب اؼبستقدل ،لكنو أكده ً
تلكيدا ً

()4

اإلعراب :وأرجو أف تنتدهوا ؼبا يبر من القواعد ُب اإلعراب،



 )5(    اآلف الفعل اؼبضارع

( تفعلوا ) ؾبزوـ ،فما الاي جزمو؟ ىل ىو ( إف ) الشرطية ،أو ( مل ) اعبازمة؟ بعض النحويُت يقوؿ اعبازـ
ىو ( مل ) ،ؼباذا؟ ألهنا شديدة االتصاؿ بالفعل اؼبضارع ( ،مل ) ما تدخل إال عل الفعل اؼبضارع ،لكن (
 - 1سورة البقرة آية .24 :
 - 2سورة البقرة آية .24 :
 - 3سورة البقرة آية .24 :
 - 4سورة البقرة آية .24 :
 - 5سورة البقرة آية .24 :
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إف ) تدخل عل الفعل اؼبضارع وتدخل عل الفعل اؼباضي ،بل قد يقع بعدىا اسم؛ كما ُب قولو تعاىل:
     

()1



إذف أيهما ألصق باؼبضارع ( تفعلوا )؟ ( إف ) أـ ( مل )؟ ( مل )

فدعضهم يقوؿ :ىي اعبازـ ،إضافة إىل أهنا متصلة بالفعل ،ما بينها وبُت الفعل فالل.
بينما يرى آخروف أف ( إف ) ىي اعبازمة ألهنا تؤثر عل الفعل لفظًا ومعٌت ،عل الفعل لفظًا اعبزـ
يعٍت ،ومعٌت ..أيش معٌت ( معٌت )؟ نقطة -يا أخواف -مهمة جدا وىي ستلٌب إف شاء اهلل لكن ىاا
موضعها ،أنتم تعرفوف أف ( مل ) حرؼ نفي وجزـ وقلب؛ يعٍت إذا دخلت ( مل ) عل الفعل اؼبضارع اللي
ىو للحاضر واؼبستقدل قلدت معناه إىل اؼباضي ،إذا قلت مثال ( :مل وبضر زيد ) أيش تقصد بػ( مل وبضر
ورجعت الفعل اؼبضارع غبالتو ،يكوف للحاضر
زيد )؟ الزمن اؼباضي ،إذا جاءت ( إف ) أبطلت تلثَت ( مل ) ّ

وللمستقدل ،ىاا معٌت قوؽبم :إف ( إف ) تؤثر عل اؼبضارع لفظًا ومعٌت.

وىاه النقطة ستلتينا إف شاء اهلل عندما هبيء الكالـ عل ( مل ) اعبازمة للمضارع ،ىاا اػبالؼ ما
يندٍت عليو كدَت فائدة؛ ألف اؼبضارع ؾبزوـ سواء جزمتو ( إف ) أو جزمتو ( مل ).


 )2(    فعل مضارع ؾبزوـ وعالمة جزمو حاؼ النوف؛ ألنو من األمثلة اػبمسة ،والتعدَت

يا أخواف -باألمثلة اػبمسة أحسن من التعدَت الدارج األفعاؿ اػبمسة ،والفرؽ أننا لو قلنا األفعاؿ اػبمسةيعٍت تصَت أفعاال معينة ما تتغَت ،مع أف األفعاؿ اػبمسة تتغَت؛ تكوف مضارع اقًتنت بو ألف االثنُت ،أو
واو اعبماعة أو يا ء اؼبخاطدة ،وؽباا نقوؿ من األمثلة اػبمسة ،والواو ضمَت متصل مدٍت عل السكوف ُب
ؿبل رفع فاعل ،واأللف فارقة ،طيب.

 - 1سورة التوبة آية .6 :
 - 2سورة البقرة آية .24 :
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()1

( ولن تفعلوا ) ( :الواو ) :واو االعًتاض ،و( لن ) :حرؼ نصب

واستقداؿ ،و( تفعلوا ) :فعل مضارع منصوب بػ( لن ) ،وعالمة نصدو حاؼ النوف ،والواو فاعل ،واعبملة ال
ؿبل ؽبا من اإلعراب معًتضة.
( فاتقوا ) :الفاء واقعة ُب جواب الشرط ( ،اتقوا ) :فعل أمر مدٍت عل حاؼ النوف ،يعٍت عندىم
قاعد يقولوف :فعل األمر يُدٌت عل ما ُهبزـ بو مضارعو ،قاعدة دي ،إذا أشكل علي فعل األمر مدٍت عل
دخلنا عليو جازما:
رجعو إىل اؼبضارع وانظر دبا يدٌت فهو بناء األمر ( ،فاتقوا ) اؼبضارع ( يتقوف ) ،لو ّ
ماذا؟ ّ
( مل يتقوا ) ،إذف ؾبزوـ حباؼ النوف ،إذف ىو اآلف مدٍت عل حاؼ النوف ،و( الواو ) :واو اعبماعة،

واعبملة ُب ؿبل جزـ جواب الشرط ،مرت علينا أمس.
أيضا غَت مثاؿ اؼبصنف قوؿ اهلل تعاىل:
ىاا النوع الثالث وىو اعبملة االعًتاضية ،من أمثلتها ً
              

االعًتاضية؟

       

وجواب القسم ،القسم:



()3

()2

  

أين اعبملة

ىاه اعبملة اعًتاضية ،بُت ماذا وماذا؟ بُت القسم

 ،)4(       اعبواب:

     

()5

ىاا األلل ،يعٍت ألل الكالـ ( :فال أقسم دبواقع النجوـ إنو لقرآف كر،م ) ،لكن جاء االعًتاض ُب قولو
تعاىل:



 )6(       يعٍت تلكيد أنبية ىاا القسم

 - 1سورة البقرة آية .24 :
 - 2سورة الواقعة آية .77-75 :
 - 3سورة الواقعة آية .76 :
 - 4سورة الواقعة آية .75 :
 - 5سورة الواقعة آية .77 :
 - 6سورة الواقعة آية .76 :
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 )1(   إذف ىاه اعبملة اعًتاضية -كاا يا أخواف؟ُ -ب وسطها صبلة اعًتاضية ثانية؛ ألف قولو:
  

فجاءت صبلة:

()2





( قسم ) مولوؼ ،وأين الصفة؟ ( عظيم )؛ ألف األلل ( :وإنو لقسم عظيم )،
 )3(   معًتضة بُت الصفة وبُت اؼبولوؼ.
الجملة التفسيرية

النوع الرابع من اعبمل اليت ليس ؽبا ؿبل من اإلعراب -قاؿ :التفسَتية ،كبو:

    

.)4(        
اعبملة التفسَتية :ىي اعبملة الفضلة الكاشفة واؼبفسرة ؼبا قدلها ،ىاه ىي اعبملة التفسَتية ،ىي اعبملة
الفضلة؛ يعٍت خالؼ العمدة ،الكاشفة واؼبفسرة ؼبا قدلها.
مثاؿ ابن ىشاـ وىو قوؿ اهلل -تعاىل:



 )5(         فقولو تعاىل( :

مثل ) وبتاج إىل تفسَت؛ ألف اهلل -جل وعال -لو قاؿ:



 )6(         ما

ندري وجو اؼبماثلة ،وما ىي لفة َمن قدلنا ،إذف عندنا شيء وبتاج إىل تفسَت وبياف؛ فقاؿ اهلل تعاىل:
   

()7

فتكوف صبلة:

    

كالما قدلها.
اإلعراب؛ ألهنا كشفت ّ
ووضحت ً
 - 1سورة الواقعة آية .76 :
 - 2سورة الواقعة آية .76 :
 - 3سورة الواقعة آية .76 :
 - 4سورة البقرة آية .214 :
 - 5سورة البقرة آية .214 :
 - 6سورة البقرة آية .214 :
 - 7سورة البقرة آية .214 :
 - 8سورة البقرة آية .214 :
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صبلة تفسَتية ال ؿبل ؽبا من

مختصر قواعد اإلعراب

ومن أمثلة اعبملة التفسَتية قوؿ اهلل تعاىل:
ندري ما اؼبراد بػ( اآلية ) ىنا ،فلما قاؿ:
ما ىي اآلية؟







 )1(      فػ( آية ؽبم ) ما

 )2(    عرفنا ما ىي ( اآلية ) دي ،إذف

 ، )3(    وعل ىاا ( األرض ) :مدتدأ ،وصبلة ( أحييناىا ) :خرب،

و( اؼبْيتَة ) :لفة ،واعبملة من اؼبدتدأ واػبرب ال ؿبل ؽبا من اإلعراب تفسَتية ،تفسَتية إليو؟ لقولو ( :آية ).
َ
وىناؾ نوع من اعبمل التفسَتية ياكره النحويوف ُب باب االشتغاؿ ،إذا جاء االسم السابق منصوبًا مثل
الضيف ) :مفعوؿ بو منصوب لفعل ؿباوؼ يفسره اؼباكور ،والتقدير( :
ف أَ ْكَرْمتُوُ )( ،
َ
لو قلت ( :الضْي َ
الضيف أكرمتُو ) ،إذف ما موقع صبلة ( أكرمتُو ) ..الضيف أكرمتُو ،ليس ؽبا ؿبل من اإلعراب؛
أكرمت
َ
ُ
اؼبقدر؛ ألنو لوال كلمة ( أكرمتُو ) ،كيف أعرؼ أف التقدير (
فسرت ماذا؟ فسرت العامل ّ
ألهنا تفسَتيةّ ،
الضيف أكرمتُو،
الضيف )؟! ما أدري ،إذف الاي فسر الكالـ احملاوؼ ىو قولو ( :أكرمتُو )..
أكرمت
َ
َ
ُ
فتكوف صبلة ( أكرمتو ) مفسرة ال ؿبل ؽبا من اإلعراب.
ىاه ىي اعبملة التفسَتية ،واعتدار اعبملة التفسَتية من اعبمل اليت ليس ؽبا ؿبل من اإلعراب ،ىاا ىو
اؼبشهور عند النحويُت ،وُب ر ٍ
تفسَتا
أي لدعض النحويُت يقوؿ :اعبملة التفسَتية حكمها حكم ما جاءت
ً
لو ،يعٍت اؼبفسر ،فإف كاف اؼبفسر لو ؿبل من اإلعراب فاعبملة التفسَتية ؽبا ؿبل من اإلعراب ،وإف كاف
اؼبفسر ما لو ؿبل من اإلعراب فاعبملة التفسَتية ما ؽبا ؿبل من اإلعراب.
الضيف ) ما قلنا إنو مفعوؿ لفعل ؿباوؼ
الضيف أكرمتُو )( ،
اؼبثاؿ الاي قلت لكم األخَت ىاا (
َ
َ

الضيف ) ،طيب صبلة ( أكرمت الضيف ) أيش ؿبلها من اإلعراب؟
أكرمت
فالتقدير (
َ
ُ

 - 1سورة يس آية .33 :
 - 2سورة يس آية .33 :
 - 3سورة يس آية .33 :
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أحسنتم ابتدائية ،ما ؽبا ؿبل من اإلعراب ،إذف أيش موقع صبلة ( أكرمتُو ) اؼبوجودة ُب الكالـ (
الضيف أكرمتُو ) التفسَتية؟ عل الرأي الثاين ما ؽبا ؿبل من اإلعراب؛ ألهنا مفسرة عبملة ال ؿبل ؽبا من
َ

اإلعراب ،واضح الكالـ.

نريد أف نلٌب جبملة تفسَتية فسرت صبلة ال ؿبل ؽبا من اإلعراب عل الرأي الثاين ،مثل لو قلنا( :
اجب يؤدونو ) ،أيش إعراب ( الواجب )؟ مثل ما قلنا منا قليل ،مفعوؿ بو منصوب لفعل
اؼبخلصوف الو َ

اجب يؤدونو ) ،إذف اعبملة األخَتة ( يؤدوف ) ىي التفسَتية،
ؿباوؼ ،والتقدير ( :اؼبخلصوف يؤدوف الو َ
واعبملة اللي قدرنا ىي اؼبفسرة ،طيب اعبملة التفسَتية ؽبا ؿبل؟ ننظر للمفسرة ( ،اؼبخلصوف يؤدوف الواجب
) ،أيش صبلة ( يؤدوف )؟ خرب اؼبدتدأ ّوال ال؟ ُب ؿبل رفع ،فعل الرأي الثاين صبلة ( يؤدونو ) األخَتة -
دي -تفسَتية ُب ؿبل رفع خرب.
أما عل رأي ابن ىشاـ تسًتوبوف من التفاليل ىاه وتلخاوف عل أف اعبملة التفسَتية ليس ؽبا ؿبل
من اإلعراب.
بقي نقطة :كبن قلنا ُب التفسَتية أيش؟ أهنا ىي؟ قدل الكاشفة؟ الفضلة ،فيو نوع من اعبمل التفسَتية
ما ىي فضلة ،ىي عمدة ،وىي اعبملة اليت تقع بعض ضمَت الشلف ،كما ُب قوؿ اهلل تعاىل:
  

تفسَت،



()1

فيقولوف :إف صبلة

    

()2

   

مفسرة لضمَت الشلف ،يعٍت كلمة ىو ربتاج إىل

 )3(    مفسرة ،اؼبفسرة ىاه عمدة ُب الكالـ؛ ألهنا ُب ؿبل رفع خرب ىو مدتدأ أوؿ،

( اهلل ) :مدتدأ ثاف ،و( أحد ) :خرب اؼبدتدأ الثاين ،اؼبدتدأ الثاين وخربه خرب اؼبدتدأ األوؿ.

 - 1سورة اإلخالص آية .1 :
 - 2سورة اإلخالص آية .1 :
 - 3سورة اإلخالص آية .1 :
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وهباا يتدُت لنا أف اعبملة التفسَتية نوعاف ،فضلة ما ؽبا ؿبل من اإلعراب ،وعمدة ؽبا ؿبل من اإلعراب،
ما الضابط؟ الضابط للعمدة فقط ىي اللي أنا ضدطها ،ما ىي اعبملة التفسَتية اليت ؽبا ؿبل من اإلعراب؟
ىي اؼبفسرة لضمَت الشلف ،وما عداىا من اعبمل التفسَتية فليس ؽبا ؿبل من اإلعراب.
جملة جواب القسم
اعبملة اليت تليها وىي اػبامسة ،ىي صبلة جواب القسم :كقوؿ اهلل تعاىل:

    

(.)1

اػبَْيػَر )،
نعم اعبملة الواقعة جوابًا للقسم ليس ؽبا ؿبل من اإلعراب؛ فإذا قلت مثال ( :واهللِ ألَفْػ َعلَن ْ
اإلعراب ( :الواو ) :حرؼ قسم وجر ،واسم اهلل مقسم بو ؾبرور وعالمة جره الكسرة ( ،ألفعلن ) ( الالـ
) :واقعة ُب جواب القسم ،و( أفعل ) :فعل مضارع مدٍت عل الفتح التصالو بنوف التوكيد ،ونوف التوكيد

حرؼ ال ؿبل لو من اإلعراب ،والفاعل ضمَت مستًت وجوبًا تقديره أنا ،واعبملة من الفعل والفاعل ال ؿبل

ؽبا من اإلعراب جواب القسم ،أيش معٌت ال ؿبل ؽبا من اإلعراب؟ يعٍت ما يبكن أف اؼبفرد يقع موقعها ،ما

يبكن.
مثاؿ ابن ىشاـ (قاؿ فدعزت ) الفاء للًتتيب ،يعٍت ترتيب الكالـ الالحق عل السابق ،والداء حرؼ
قسم وجر ،و( عزة ) اسم ؾبرور مقسم بو ؾبرور ،وعالمة جره الكسرة ( ،فدعزت ) ،والكاؼ ضمَت متصل
مدٍت عل الفتح ُب ؿبل جر مضاؼ إليو ،وصبلة ( ألغوينهم ) -عل اإلعراب السابق :-ال ؿبل ؽبا من
اإلعراب؛ ألهنا جواب القسم.
جملة جواب الشرط غير الجازم
اعبملة السادسة جواب الشرط غَت اعبازـ
 - 1سورة ص آية .82 :
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أدوات الشرط غَت اعبازمة ( :إذا ،ولو ،ولوال ،ولوما ) ،ىاه أدوات شرط ولكنها ال تؤثر ُب الفعل ،ال
فعل الشرط وال جواب الشرط؛ وؽباا صبلة جواب الشرط غَت اعبازـ ليس ؽبا ؿبل من اإلعراب.
مثاؿ اؼبؤلف نكتفي بو



 ( )1(     الواو ) :حبسب ما قدلها ،وأحب أندو عل قاعدة

ىنا يا أخواف :إذا طُلب من تعرب آية أوؽبا الواو مثال أو بيت شعر أولو الواو ،وال تدري ما الاي قدلو،
فالاي ىبلص من االعًتاض أف تقوؿ :الواو حبسب ما قدلها ،نعم حبسب ما قدلها ،فاآلف أعطيتنا قاعدة
عندما قلت :حبسب ما قدلها ،يعٍت :إذا كاف اللي قدلها يصلح للعطف فهي عاطفة ،وإف كاف اللي قدلها ما
يصلح للعطف فهي مثال مستلنفة ،وإف كاف اللي قدلها مثال أداة شرط فهي واقعة ُب جواب الشرط ،فهاه
عدارة سليمة تسلم هبا من اؼبآخا أو االعًتاض فهنا نقوؿ :الواو حبسب ما قدلها.
و( لو ) :حرؼ شرط غَت جازـ ،وسيلٌب -إف شاء اهلل -الكالـ عليها وما معناىا ،وأف العدارة اؼبشهورة
"حرؼ امتناع المتناع" أهنا عدارة فاسدة وغَت لحيحة ،ولو كانت األلسن قد تعودت عليها.
( ولو شئنا ) ( :شاء ) :فعل ٍ
ماض مدٍت عل السكوف التصالو بنا الفاعلُت ،و( نا ) :ضمَت متصل
مدٍت عل السكوف ُب ؿبل رفع فاعل ( ،لرفعناه ) :الالـ واقعة ُب جواب لو و( رفع ) :فعل ماض مدٍت عل
السكوف التصالو بػ( نا ) الفاعلُت ،و( نا ) :ضمَت متصل مدٍت عل السكوف ُب ؿبل رفع فاعل ،واؽباء
ضمَت متصل مدٍت عل الضم ُب ؿبل نصب مفعوؿ بو ،واعبملة من الفعل والفاعل ال ؿبل ؽبا من اإلعراب؛
ألهنا جواب شرط غَت جازـ.
إذف اعبملة إذا وقعت جوابًا لشرط غَت جازـ فليس ؽبا ؿبل من اإلعراب ،ومثل إذا لو قلت مثال ( :إذا

ؿبمد جئتُ َ ) ،فجملة ( جئتُ َ ) ليس ؽبا ؿبل من اإلعراب؛ ألنو جواب لشرط غَت جازـ.
جاء ٌ
طيب مر علينا الليلة اؼباضية أف جواب الشرط اعبازـ لو ؿبل من اإلعراب ،وأنو ُب ؿبل جزـ ،لكن
أيضا -تابع للجملة اليت معنا  :-وصبلة
ىناؾ قيد وىو أف تقًتف بػ( الفاء ) أو بػ( إذا ) الفجائية ،ىنا نقوؿ ً
جواب الشرط اعبازـ إذا مل تقًتف ب ػ( الفاء ) وال بػ( إذا ) الفجائية ،ما ؽبا ؿبل من اإلعراب ،مثالو :لو قلت:

 - 1سورة األعراف آية .176 :
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تنجح ):
تنجح ) ،فػ( ْ
إف ) :أداة شرط جازـْ ( ،
( إف ْ
ذبتهد ) :فعل مضارع ؾبزوـ فعل الشرط ،و( ْ
ذبتهد ْ
فعل مضارع ؾبزوـ جواب الشرط ،والفاعل ضمَت مستًت تقديره أنت -وجوبًا -واعبملة من الفعل والفاعل (

تنجح أنت ) ليس ؽبا ؿبل من اإلعراب.
ُ

وؽباا تالحظوف إف اعبزـ ارتدط باعبملة ّوال ارتدط بالفعل فقط؟ ىا اعبزـ وقع عل الفعل فقط ( تنجح

) ّوال ال؟ ىا؟
ال .اللي مر أمس اؼبثاؿ اللي مر أمس
    

()2



 )1(        وين جواب الشرط؟



أين اجملزوـ؟ ما فيو شيء ؾبزوـ اآلف ،اعبملة كلها ُب ؿبل جزـ لكن ( إف ذبتهد تنجح

) ،أين اجملزوـ؟ الفعل فقط ،إذف انتهينا من موضوع اعبزـ ،أداة الشرط أخات اعبواب ،ظبة اعبواب ،إذف
تصَت صبلة ( تنجح أنت ) ..ىل نقوؿ :إهنا ُب ؿبل جزـ؟ ال ،تصَت أداة الشرط عملت مرتُت ،بالفعل
وباعبملة ،وىاا ىو الصحيح.
فلنا أريد أف تفرقوا بُت

        

()3

أين اعبزـ ىنا؟ كل اعبملة ُب ؿبل جزـ؛

تنجح ) :اعبزـ وقع عل الفعل اؼبضارع فقط فال يكوف اعبزـ
ألهنا اقًتنت بػ( الفاء ) ،لكن ( إف ْ
ذبتهد ْ
أيضا باعبملة بلكملها ،ىل فهمتم؟
ً
وهباا نقوؿ ،يعٍت يصلح سؤاال لو كاف فيو اختدار… ،حطوا ىاا السؤاؿ لكن داروا اعبواب لكن اللي

هباوب عليو ما ىبالف ،ىا ،ىل صبلة جواب الشرط اعبازـ ؽبا ؿبل من اإلعراب ،أو ال؟ صبلة جواب الشرط
اعبازـ -ىا -ىل ؽبا ؿبل من اإلعراب ،أو ال ؟ فيو تفصيل :إف اقًتنت بالفاء أو بإذا الفجائية ؽبا ؿبل من
اإلعراب ،وإذا مل تقًتف بػ( الفاء ) وال بػ( إذا ) الفجائية فليس ؽبا ؿبل من اإلعراب ،واضح ىاا ؟

 - 1سورة األعراف آية .186 :
 - 2سورة األعراف آية .186 :
 - 3سورة األعراف آية .186 :
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لو أردنا نعمم ىل صبلة الشرط ؽبا ؿبل من اإلعراب أو ال؟ تقوؿ فيو تفصيل :إف كاف الشرط غَت جازـ
جازما ففيو تفصيل :إف اقًتنت بالفاء ؽبا ؿبل من اإلعراب،
فال ؿبل ؽبا من اإلعراب ،وإف كاف الشرط ً
اعبزـ ،وإف مل تقًتف بػ( الفاء ) فليس ؽبا ؿبل من اإلعراب.
الجملة التابعة لما ال محل لو من اإلعراب
اعبملة األخَتة :التابعة ؼبا ال ؿبل لو من اإلعراب
اعبملة دي يا إخواف مثل السابقة اليت مرت أمس ،ىا ،أمس قلنا :إف اعبملة السابعة من اعبمل اليت ؽبا
ؿبل اعبملة التابعة عبملة ؽبا ؿبل من اإلعراب ،وىنا عكس ،وقلت لكم أمس إف الغالب فيها أف تكوف
اعبملة اؼبعطوفة.
إذف خا قاعدة اآلف :اعبملة اؼبعطوفة عل صبلة ؽبا ؿبل يكوف ؽبا ؿبل ،اؼبعطوفة ،واعبملة اؼبعطوفة عل
صبلة ما ؽبا ؿبل ما يكوف ؽبا ؿبل ،اؼبعطوفة ،ىا ،اعبملة اؼبعطوفة إف كانت معطوفة عل صبلة ؽبا ؿبل ؽبا
ؿبل ىي ،وإف كانت معطوفة عل صبلة ليس ؽبا ؿبل فهي ليس ؽبا ؿبل ،منُت هبيها احملل؟
فمثال إذا قلنا ( :قاـ ؿبمد ) ،أيش رأيكم باعبملة ( قاـ ؿبمد )؟ ليس ؽبا ؿبل من اإلعراب؛ ألهنا
ابتدائية ،لو قلنا ( :وقعد علي )؟ ما ؽبا ؿبل من اإلعراب؛ ألهنا معطوفة عل صبلة ليس ؽبا ؿبل من
اإلعراب.
وهباا نكوف قد أهنينا الكالـ عل اعبمل اليت ليس ؽبا ؿبل من اإلعراب ،بقي نقطة ُب اؼبوضوع ،حىت
ننتهي من موضوع اعبمل:
الجملة الخبرية
قاؿ ابن ىشاـ :اعبملة اػبربية بعد النكرات احملضة لفات ،وبعد اؼبعارؼ احملضة أحواؿ ،وبعد غَت
احملض منهما ِ
ؿبتمل ؽبما"
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ىاه قاعدة من قواعد النحو ،لكن القاعدة تُشاب أحيانًا بنوع من التساىل فيقاؿ اعبمل بعد النكرات

لفات ،وبعد اؼب عارؼ أحواؿ ،وىاه اعبملة ليست دقيقة ،إمبا الدقيقة مثل ما قاؿ ابن ىشاـ :اعبملة بعد
ؿبضا ربتمل اغبالية
النكرة احملضة لفة ،و اعبملة بعد اؼبعرفة احملضة حاؿ ،وبعد اؼبفرد الاي ليس ىو ً
والولفية.
كبن مر علينا أمس إف من بُت اعبمل اليت ؽبا ؿبل من اإلعراب اعبملة الواقعة لفة ،وشرط اعبملة
الواقعة لفة أف يكوف اؼبولوؼ نكرة ،ىاا شرط أساسي يا أخواف ،اعبملة اليت تكوف لفة ال بد يكوف
مررت ٍ
يكتب ) ( ،رجل ) :نكرة ،ومعٌت نكرة يعٍت ما
اؼبولوؼ نكرة وؿبضة ً
أيضا ،فمثال لو قلتُ ( :
برجل ُ
فيها أي شيء يقرهبا من اؼبعرفة ،ىاا معٌت ؿبضة يعٍت بعيدة جدا من التعريف ،إذف نقوؿ :إف صبلة (

يكتب ) :لفة؛ ألهنا وقعت بعد نكرة ؿبضة ..يتضح لكم بعد شوية بس ما تستعجلوا.
ٍ
مررت ٍ
يكتب ) ،شوؼ اآلف كلمة ( رجل ) قربت شوية من اؼبعرفة ليش؟
جالس
برجل
إذا قلتُ ( :
ُ
بولفها بػ( جالس ) كدا ّوال ال؟ إذف ىل نقوؿ :إف كلمة ( رجل ) ىنا نكرة ؿبضة ّوال فيها شائدة تعريف؟
ورائحة تعريف؟ فيها ،ىاا معٌت قوؿ ابن ىشاـ :اعبمل بعد النكرات احملضة لفات ،ما معٌت احملضة؟ علق
ُب نسخت

اكتب :احملضة ىي النكرة اليت ليس فيها شيء يقرهبا من اؼبعرفة ،ما مثاؿ الاي يقرهبا من

اؼبعرفة؟ الصفة ..مثالو الصفة.
مثل للنكرة احملضة؟ مررت برجل يكتب ..من األمثلة :مثاؿ مر علينا أمس ونسينا أف نعربو وأنا حريص
عل إعراب اآليات اليت سبر باؼبنت ،مع األمثلة ،إف شاء اهلل كل ما يبر علينا نريد أف نعربو ،تلخاوف يعٍت
مراف باإلعراب ،اآلية اللي مرت علينا أمس ُب اعبملة التابعة ؼبفرد ،ىي قوؿ اهلل تعاىل:

    

 )1(     فػ( من ) 8 :حرؼ جر ،و( قدل ) :اسم ؾبرور بػ( من ) ،واعبار واجملرور متعلق بالفعل
بلوؿ اآلية ُب سورة "الدقرة" قوؿ اهلل تعاىل:

         

 - 1سورة البقرة آية .254 :
 - 2سورة البقرة آية .254 :
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اؼبنافقوف .أيوة

                    

( )1آية "الدقرة" ىاه ،طيب قولو:



 ( )2(      أف ) :حرؼ مصدري ونصب ،و( يلٌب ):

يوـ ( ،ال ) :نافية
فعل مضارع منصوب وعالمة نصدو الفتحة ( ،يوـ ) :فاعل مرفوع بالضمة ،أي يلٌب ٌ
عاملة عمل ليس ترفع االسم وتنصب اػبرب ( ،بيع ) :اسم ال ( ،فيو ) ،خرب ( ال ) ،واعبملة من ال واظبها
وخربىا ُب ؿبل رفع لفة لػ( يوـ ).
ومثل قوؿ اهلل تعاىل:

        

ؿبل نصب لفة لػ( يوـ ) ،ومنو قوؿ اهلل تعاىل:



()3

أيش إعراب صبلة ( ترجعوف )؟ ُب

 )4(        صبلة

 

()5
وؾبرورا ،وىو من قديل النكرة
ا
ومنصوب
ا
مرفوع
)
يوـ
(
لنا
مث
إذف
)،
يوـ
ػ(
ل
لفة
جر
ؿبل
ُب
    
ً
ً
ً

احملضة ،طيب.
قاؿ ىنا :كبو



 ( )6(       حىت ) :حرؼ غاية ونصب ،و( تُػنَػزَؿ ) :فعل

مضارع منصوب وعالمة نصدو الفتحة ،والفاعل ضمَت مستًت وجوبًا تقديره أنت ،تنزؿ أنت ،و( علينا ):

جار وؾبرور متعلق بػ( تنزؿ ) ( ،كتابًا ) :مفعوؿ بو منصوب ( ،نقرؤه ) :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو

الضمة الظاىرة ،واؽباء مفعوؿ ،والفاعل ضمَت مستًت وجوبًا تقديره كبن ،واعبملة ُب ؿبل نصب لفة لػ(
كتابًا ).

 - 1سورة البقرة آية .254 :
 - 2سورة البقرة آية .254 :
 - 3سورة البقرة آية .281 :
 - 4سورة آل عمران آية .25 :
 - 5سورة البقرة آية .2 :
 - 6سورة اإلسراء آية .93 :
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قاؿ :وبعد اؼبعارؼ أحواؿ يعٍت بعد اؼبعارؼ احملضة ،ما اؼبراد باؼبعرفة احملضة؟ اعكس الكالـ األوؿ ،ما
قلتو ل النكرة احملضة اليت ليس فيها رائحة تعريف ،اؼبعرفة احملضة اليت ليس فيها رائحة تنكَت ،مثل العلم،
يكتب ) ،صبلة يكتب أيش؟ حاؿ منُت؟ من زيد ،وزيد معرفة ؿبضة ،طيب.
أيت ز ً
لو قلت ( :ر ُ
يدا ُ

قاؿ :وبعد غَت احملض منهما ؿبتمل ؽبما الضمَت األوؿ منهما يعود عل اؼبعرفة و النكرة وقولو :ؿبتمل

مررت ٍ
لاحل يصلي ) ( ،يصلي ) اعبملة ىل ىي لفة أو
برجل ٍ
ؽبما ،يعٍت للحالية والولفية ،مثالوُ ( :
حاؿ؟ ؿبتمل؛ ألن إف نظرت لكلمة ( رجل ) أللها فهي نكرة واعبمل بعد النكرات لفات ،وإف نظرت
إىل الصفة اللي بعدىا وأهنا قربت من اؼبعرفة فجملة ( يصلي ) حاؿ؛ وؽباا من يعرهبا لفة إعرابو لحيح،
حاال إعرابو لحيح ،ؼباذا؟ ألف لكل منهما وجهة نظر.
ومن يعرهبا ً
ىاا مثاؿ أيش؟ مثاؿ للنكرة غَت احملضة ،اؼبعرفة غَت احملضة كما ُب قوؿ اهلل تعاىل:
 )1(          صبلة



   

 )2(    ىل ىي لفة للحمار

أو حاؿ؟ إف نظرنا إىل ( اؿ ) الداخلة عل كلمة ( اغبمار ) ( اؿ ) ُب أللها تفيد التعريف ،إذف تصَت
صبلة ( وبمل ) حاال؛ ألنو دخلت عليو ( اؿ ) قرب من اؼبعرفة ،لكن إف نظرنا إىل أف ( اغبمار ) ال يُراد
ضبارا معينًا؛ فهو إذف نكرة فتصَت صبلة ( وبمل ) لفة.
بو ً
مثاؿ اؼبؤلف:



 )3(       صبلة ( نسلخ ) إما لفة للّيل أو حاؿ ،ؼباذا؟

الليل إف نظرت إىل أؿ الداخلة عليو يبكن تقوؿ إنو معرفة اآلف؛ ألف األلل ُب ( اؿ ) أهنا للتعريف ،فتصَت
صبلة ( نسلخ ) وقعت بعد معرفة ،واعبمل بعد اؼبعارؼ أحواؿ ،لكن ىل ىي معرفة ؿبضة؟ غَت ؿبضة ؼباذا؟
ألنو قد يقوؿ قائل (اؿ) ىنا ما أفادت كلمة الليل تعر ًيفا ،يسموهنا ( اؿ ) اعبنسية و( اؿ ) اعبنسية ال تفيد

التعريف ،فيدق ( الليل ) عل تنكَته.
 - 1سورة الجمعة آية .5 :
 - 2سورة الجمعة آية .5 :
 - 3سورة يس آية .37 :
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وعل ىاا نقوؿ :اعبملة إف وقعت بعد معرفة غَت ؿبضة أو بعد نكرة غَت ؿبضة ،فل أف تعرهبا حاال
ول أف تعرهبا لفة؛ ألن إف أعربتها حاال فداعتدار ،وإف أعربتها لفة فداعتدار آخر ،واهلل أعلم .ولل
اهلل عل ندينا ؿبمد.
الفوائد ضاؽ الوقت اليوـ -نعم.
فيو فائدة واحدة اليوـ ،أنا وعدتكم هبا الليلة اؼباضية ،مل تسللوين أمس عن الدصريُت والكوفيُت ،لكن
ربتاج وقتًا أطوؿ ،ويددو أف الدرس العاـ سيلخا مددأ القلة من الليلة القادمة فما فوؽ ،يعٍت كبن اآلف أردنا
أننا نلخا درسُت الليلة اؼباضية واليوـ أطوؿ قدر فبكن أما الدروس الداقية إف شاء اهلل فسيكوف ىناؾ نصيب

أوفر من الفوائد اليت أعطيكم إياىا.
الفائدة اليت نقوؽبا اآلف وىي قد مرت تقريدًا ُب اإلعراب ،وىي مهمة يقع فيها بعض الطالب بالغلط

ىي ياكرىا النحويوف من باب التطفل عل اإلمالئيُت :مىت تُكتب األلف بعد الواو ،ومىت تًُتؾ؟
تكتب األلف بعد الواو ُب حالة واحدة وىي ما إذا كانت الواو واو اعبماعة ،تقوؿ مثال ( :الطالب
خرجوا ومل ينتظروا ) ،فهنا ُب الكتابة تكتب األلف ،ومر ُب اإلعراب أعربتها لكم ،قلت :واأللف فارقة،
ليش يقولوف فارقة؟ يعٍت تفرؽ بُت واو اعبماعة وغَتىا ،اللي غَتىا ىو إيو؟ اللي غَته واواف:
الواو األوىل :الواو األللية اللي ىي من بنية الفعل ،مثل ( :ؿبمد يدعو ) ،إذا كتدت ( ؿبمد يدعو )
ما تكتب األلف بعد الواو.
والواو الثانية :واو صبع اؼباكر السامل إذا حافت النوف ،وإال إذا كانت النوف موجودة ألال ما فيو ؾباؿ
لأللف ،لكن إذا قيل مثال ( :أولو العلم ىم أولو الفضل ) ،تكتب األلف بعد الواو؟ ما تكتدها وىبطئ من
يكتدها.
إذف لارت األلف تكتب ُب موضع واحد وىو أيش؟ بعد واو اعبماعة ،وتًتؾ ُب موضعُت :بعد الواو
األللية اللي من بنية الفعل ،يعٍت إذا كاف الفعل معتال بالواو ،مثل يدعو يسمو ينمو ،واو صبع اؼباكر
السامل إذا حافت أيش؟ النوف.
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لكن أحب أف أقوؿ لكم نقطة لئال تقعوا فيما وقع فيو بعض احملققُت للكتب ،من اؼبتقدمُت من يكتب
األلف بعد واو الفعل ،من اؼبتقدمُت ما ىم كلهم َمن لو مثال يكتب ( ؿبمد يدعو ) يكتدوف األلف ،وأنتم

عندكم كتاب أظنو "التسهيل ُب الفقو" لو ترجع للمخطوطة ذبد أف اللي كتب اؼبخطوطة يكتب األلف بعد

الواو ُب صبيع األفعاؿ ،ما ينظر الواو صباعة أو غَته.
وؽباا بعض اللي حققوا الكتاب يكتدوف ىكاا ُب اؼبخطوطة يعٍت األلف ،والصواب حافها ،وىاا غلط
ما نقوؿ والصواب حافها ،ألف بعد اؼبتقدمُت -وقد نص عل ىاه بعض اؼبؤلفُت -أنو هبوز كتابة األلف
بعد واو الفعل األللية ،لكن اإلمالئيُت اؼبتلخرين وكثَت من اؼبتقدمُت ما يكتدوهنا ،كما نص عل ىاا
مطدوعا قديبًا وكاف
لاحب كتاب "اؼبطالع النصرية" ،اكتدوا يا إخواف الكتاب ده واشًتوه ،الكتاب ىاا كاف
ً
مفقودا ُب األسواؽ ،وىو يعترب من أحسن الكتب ُب اإلمالء عل اإلطالؽ ،ال يدانيو كتاب ىاا الكتاب
ً

لور وطُدع ،موجود ُب اؼبكتداتُ ،ب ؾبلد يقع ،لكن ىاا الكتاب
"اؼبطالع النصرية" من حسن اغبظ إنو ُ
يغني عن أي كتاب إمالئي.
فإذف إف رأيت إف من اؼبتقدمُت من يكتب األلف بعد الواو األللية فال تقل الفعل إنو خطل ،لكن
يبكن أف تقوؿ األوىل ىو حافها ،واهلل أعلم.
ولل عل ندينا ؿبمد ،والسالـ عليكم ورضبة اهلل.
الكتاب مؤلفو اظبو نصر اؽبويلمي اظبو "اؼبطالعة النصرية" نعم يوجد أي أسئلة -نعم-
س :أحسن اهلل إليكم! فضيلة الشيخ ،يقوؿ :ما ىو أفضل كتاب ُب إعراب القرآف ؟
ج :الكتب ُب إعراب القرآف نوعاف :كتب للمتقدمُت ،وكتب للمتلخرين ،وكتب إعراب القرآف فيها
نظرا لت عدد األوجو ُب اإلعراب ،وقد ذكر العلماء أف تعدد أو كثرة االختالؼ ُب إعراب اآليات
لعوبة؛ ً
ظيمة  -رضبو اهلل ُ -ب كتاب "دراسات ألساليب
دليل عل أف ىاا القرآف معجز ،ىاا ذكره الشيخ ؿبمد ُع ْ
القرآف" ،ذكر ُب اعبزء األوؿ مقدمات رائعة جدا ،لكن ذكر منها ؼباذا يكثر اختالؼ اؼبتقدمُت واؼبتلخرين

ُب إعراب اآليات؟
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قاؿ ىاا يدل عل أف القرآف أنو معجز ،وإنو ما يبكن أف يكوف ىناؾ اتفاؽ ُب الغالب عل إعراب
واحد ،لكن من مزايا كتب اؼبتلخرين أهنا تغني عن كثرة األوجو اإلعرابية ،وأما كتب اؼبتقدمُت فال ريب أننا
عياؿ عليهم ،ومنها كتاب "التدياف ُب إعراب القرآف" ُ ِ
أيضا "اؼبشكل من
ي ،ىاا كتاب جيد ،وفيو ً
للع ْك َرب ّ

إعراب القرآف اؼبكي" البن أيب طالب القيسي ،وكتب التفسَت "كالدحر احمليط" و"حاشية اعبَمل عل
اعباللُت" يضرباف لإلعراب بسهم وافر ،أما بالنسدة للمتلخرين كتاب جيد مثل إعراب القرآف حملمود لاُب
ىاا جيد وسهل التناوؿ.
س :أحسن اهلل إليكم! ىنا آية مل تعرب وىي قولو تعاىل:



 )1(     ؟

الواو أيش؟ حبسب ما قدلها ( ،ال ) :ناىية ( ،سبَْنُ ْن ) :فعل مضارع ؾبزوـ بػ( ال ) وعالمة جزمو
السكوف ،والفاعل ضمَت مستًت وجوبًا تقديره أنت ،وسلعطيكم إف شاء اهلل قاعدة سبيزوف مىت نقوؿ :مستًت

وجوبًا ،ومىت نقوؿ :مستًت جو ًازا،

     

()2

( تستكثر ) بعض اللي يقرءوف يغلطوف

فيُسكن الفعل ُب حالة الولل عل أساس أف األفعاؿ اللي قدلو كلها مسكنة

     

()3
تستكثر ] ولرب فالرب ) ..ىاا
[
سبنن
وال
(
          
ْ
ْ

تستكثر ] ولرب  )..ألنو مرفوع ،ىاا ُب حالة الولل أما ُب حالة الوقف
غلط اؼبفروض يقوؿ( :وال سبنن [
ُ

(تستكثر) :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو الضمة ،والفاعل ضمَت مستًت
معروؼ إن تسكن ،إذف نقوؿ
ُ
وجوبًا تقديره أنت ،واعبملة ُب ؿبل نصب حاؿ من فاعل سبنُ ْن .انتهت أسئلة؟ فيو ىناؾ سؤاؿ
س :يقوؿ السائل ما معٌت :ليس ؽبا ؿبل من اإلعراب؟

ج :قلنا ىاا ُب الليلة اؼباضية إف معٌت :ليس ؽبا ؿبل من اإلعراب :األلل يا أخواف ُب اإلعراب ما ىو
للجمل ،األلل ُب اإلعراب أنو للمفرد ،يقاؿ :مدتدأ ،خرب ،فاعل ،مفعوؿ ،األلل ُب اإلعراب أنو
 - 1سورة المدثر آية .6 :
 - 2سورة المدثر آية .6 :
 - 3سورة المدثر آية .5-1 :
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للمفردات ،إذا كاف فيو صبلة قائمة مقاـ مفرد وجاءت مكاف مفرد أال يقاؿ إف ؽبا ؿبال من اإلعراب ،ما ىو
ؿبلها؟ ىو إعراب اؼبفرد ،جاءت ؿبلو إذف تلخا إعرابو ،أما اعبملة اللي ما وقعت ألال موقع مفرد منُت
قبيب ؽبا ؿبل من اإلعراب؟! فهمتم ىاا؟
إذا ظبعتم أهنم يقولوف :صبلة ؽبا ؿبل من اإلعراب يعٍت أهنا جالسة مكاف مفرد لو ؿبل من اإلعراب
وأخات إعرابو ،لكن إذا قالوا :صبلة ما ؽبا ؿبل من اإلعراب ،ألال ما وقعت موقع مفرد ،فمن أين يؤت ؽبا
دبحل من اإلعراب .ىاا اؼبعٌت واهلل أعلم ولل اهلل عل ندينا ؿبمد ،والسالـ عليكم ورضبة اهلل.

الباب الثاني
الجار والمجرور والظرف
بسم اهلل الرضبن الرحيم السالـ عليكم ورضبة اهلل وبركاتو ،اغبمد هلل وأللي وأسلم عل عدده ورسولو ندينا
ؿبمد وعل آلو ولحدو ومن اىتدى هبداه ،أما بعد:
معنا اآلف الداب الثاين من األبواب الثالثة ؽباه الرسالة اؼبختصرة وىو يتعلق باعبار واجملرور والظرؼ،
والكالـ فيهما ُب أربع مسائل:
اؼبسللة األوىل :حاجتهما إىل متعلق ،الثانية :حكمهما بعد اؼبعرفة والنكرة ،اؼبسللة الثالثة :حاؼ
اؼبتعلق وكيفية تقديره ،واؼبسللة الرابعة :حكم االسم اؼبرفوع بعدنبا.
اغبقيقة أف ىاه اؼبسائل األربع -بعد توفيق اهلل تعاىل وإعانتو عل شرحها -كفيلة بإعطائنا لورة
واضحة بل وكافية لكل ما وبتاجو الطالب فيما يتعلق بالظرؼ أو باعبار واجملرور من الناحية اإلعرابية.
فلوال وىي اؼبسللة األوىل :حاجتهما إىل متعلق ،ما ىو اؼبتعلق؟
ً
اؼبتعلق ىو ما يعمل ُب الظرؼ أو ُب اعبار واجملرور ويدُت معنانبا واؼبراد هبما ،يبر ُب اإلعراب يقاؿ:
جار وؾبرور متعلق بكاا ،من الطالب من ال يعرؼ معٌت متعلق بكاا ،فما ىو معٌت اؼبتعلق ،ما اؼبتعلق وما
اؼبتعلق بو.
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اؼبتعلق :ىو اعبار واجملرور أو الظرؼ ،واؼبتعلق بو ما ذكر ابن ىشاـ عندما قاؿ اؼبسللة األوىل ال بد من
تعلقهما بفعل أو دبا ُب معناه ،اؼبثاؿ :إذا قلت ( :جئت من ِ
الديت ) ،فػ( ِمن الديت ) ىاا جار وؾبرور،
ُ
وبُت اؼبراد بو؟ أنت لو قلت ( :من الديت ) ما فُهم اؼبقصود ،فلما قلت( :
أين الاي وضحو ُب الكالـ ّ
جئت من ِ
جئت).
الديت ) لار قول  ( :من الديت ) ً
متعلقا بالفعل ( ُ
ُ
فلو قيل :أعرب تقوؿ ( :جئت ) :فعل وفاعل ( ،جاء ) :فعل ٍ
ماض مدٍت عل الفتح والتاء ضمَت
مت صل مدٍت عل الضم ُب ؿبل رفع فاعل ،و( من ) :حرؼ جر مدٍت عل السكوف ال ؿبل لو من اإلعراب،
جئت ).
و( الديت ) :اسم ؾبرور بػ( من ) وعالمة جره الكسرة ،واعبار واجملرور متعلق بالفعل ( ُ

يوـ
ولفا ،لو قلت( :
إذف التعلق ارتداط بُت اعبار واجملرور وبُت العامل ،سواء أكاف ً
فعال أـ ً
ُ
لمت َ
لمت ) :فعل وفاعل ( ،يوـ ) :ظرؼ زماف منصوب ،أين النالب لو؟ ( يوـ ) أين
اػبميس ) ،فػ(
ُ
لمت ) ،إذف ىو متعلق بو ،لكن الغالب ُب الظروؼ اؼبنصوبة عل الظرفية يكتفوف بقوؽبم:
النالب لو؟ (
ُ
منصوبة بالفعل لمت يعٍت أنو متعلق بو وأنو ىو العامل فيو.

أجالس أخوؾ ُب اؼبسجد ) :اؽبمزة لالستفهاـ ،و( جالس ) :مدتدأ ( ،أخوؾ ):
إذا قلت مثال( :
ٌ
فاعل سد مسد اػبرب ،مثل ما مر مرفوع بالواو ،والضمَت مضاؼ إليوُ ( ،ب اؼبسجد )ُ ( :ب ) :حرؼ جر،
و( اؼبسجد ) :اسم ؾبرور بػ( ُب ) ،واعبار واجملرور متعلق باسم الفاعل ( جالس ) .أليس اسم الفاعل ىو
متعلقا بو.
الاي وضح اعبار واجملرور ،وبُت اؼبراد بو وعمل فيو؟ فيكوف ً

واؼبراد بالعمل ىو أهنم يقولوف :اعبار واجملرور مفعوؿ بو ُب اؼبعٌت ،وأما بالنسدة للظرؼ  -كما قلت لكم

 -إف الظرؼ يكوف منصوبًا ،والنصب لو ما قدلو من فعل أو غَته ،ولعلو هباا اتضح لنا أف اؼبراد باؼبتعلق ىو

ما يوضح اعبار واجملرور ويدينو ويعمل فيو.
ِ
س ُب اؼبسجد )ُ ( ،جلس ) :فعل ماض مدٍت للمجهوؿ ،وأنت تعرؼ أف
مثاؿ آخر :لو قلتُ ( :جل َ
الفعل اؼبدٍت للمجهوؿ يستدعي نائب فاعل ،وليس ُب الكالـ غَت اعبار واجملرور ،إذف أكيد أنو ىو نائب
الفاعل ،وعل ىاا تقوؿُ ( :ب اؼبسجد ) :جار وؾبرور ُب ؿبل رفع نائب فاعل.
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من ىاا اؼبثاؿ والاي قدلو نستفيد أف اؼبتعلق لو ولفاف :الولف األوؿ أنو يدُت ووبدد اؼبراد باعبار
واجملرور ،والولف الثاين أنو ىو الاي يعمل ُب اعبار واجملرور ...نائب فاعل ،أين الاي عمل فيو؟ الفعل (
ُجلس ) إذف ماذا نقوؿ عن ُجلس؟ متعلق ،وماذا نقوؿ عن اعبار واجملرور؟ متعلق ،لعلكم فهمتم ىاا إف

شاء اهلل.

اعبار واجملرور والظرؼ  -كما ذكر ابن ىشاـ  -يتعلقاف إما بالفعل وىاا ىو األلل ،مثل ( جئت من
الديت ) ( ،سافرت إىل مكة ) ،أو يتعلق بولف وىو ما فيو معٌت الفعل ،مثل اسم الفاعل ( :أجالس
أخوؾ ُب اؼبسجد ) ،أو اسم اؼبفعوؿ كما ُب اآلية اليت ذكرىا اؼبؤلف

     

 )1(   اعبار واجملرور ( عليهم ) متعلق بػ( اؼبغضوب ) واؼبغضوب من أي األولاؼ؟ اسم
مفعوؿ.
المتعلق نوعان:
النوع األول :أف يكوف ماكورا .وىاا ىو األلل ،مثل األمثلة اللي مرت علينا ،اؼبتعلق ماكور ،إذا
قلتُ :جلس ُب الديت ،أو ُجلس ُب اؼبسجد .اؼبتعلق ماكور.

النوع الثاني :أف يكوف اؼبتعلق ؿباوفا .ووباؼ اؼبتعلق ُب أربعة مواضع ،وىو عنواف اؼبسللة إيو؟ الثالثة

اللي عطيتكم (حاؼ اؼبتعلق) ،إذف نًتؾ موضوع اغباؼ .واأللل ىو أف يكوف اؼبتعلق ماكورا ُب الكالـ،
لكن ىنا نقطة مهمة طرقها ابن ىشاـ ،وىي :ىل كل حرؼ جر مع ؾبروره وبتاج إىل متعلق؟ أو فيو بعض
اجملرورات ما ربتاج إىل متعلق؟
اعبواب يقوؿ  :إنو ال بد من تعلقهما بفعل أو دبا ُب معناه ،وقد اجتمعا ُب قولو -تعاىل:-
    

()2

 - 1سورة الفاتحة آية .7 :
 - 2سورة الفاتحة آية .7 :
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اجتمع ُب ىاه اآلية أف اعبار واجملرور تعلق بفعل ،وتعلق دبا فيو معٌت الفعل ،فقولو -سدحانو:-
  

()1



(عل ) حرؼ جر ،طدعا (أنعمت) فعل وفاعل( ،أنعم) فعل ماض مدٍت عل السكوف

ال ؿبل لو من اإلعراب ،والتاء ضمَت متصل مدٍت عل الفتح ُب ؿبل رفع فاعل( ،أنعمت)( ،عليهم):
(عل ) حرؼ جر ،واؽباء ...اؽباء ما نقوؿ( :ىم) .انتدهوا! اؽباء فقط؛ ألف (ىم) من ضمائر الرفع اؼبنفصلة،
لكن اؽباء ىي اللي تيجي ُب ؿبل جر ،فاؽباء ضمَت متصل مدٍت عل الكسر ُب ؿبل جر بػ (عل ) ،واؼبيم
عالمة اعبمع ،واعبار واجملرور متعلق بالفعل أنعمت ،إذف ما نوع اؼبتعلق؟ نوعو أيش؟ فعل ،ىاا النوع ىو
اللي يقصده ابن ىشاـ عندما قاؿ :وقد اجتمعا.
النوع الثاين :ما فيو معٌت الفعل .واللي فيو معٌت الفعل مثل :اسم الفاعل ،اسم اؼبفعوؿ ،الصفة اؼبشدهة
مثال ،أو أفعل التفضيل ،أو اسم التفضيل ،قاؿ:



( )2(      غَت) لفة لالسم

اؼبولوؿ( ،لراط) مضاؼ ،و(الاين) مضاؼ إليو ُب ؿبل جر .إذف اؼبولوؿ ؿبلو جر ،فتكوف (غَت) لفة
ؾبرورة ،ولفة اجملرور ؾبرور( .غَت).
غَت :مضاؼ و(اؼبغضوب عليهم) مضاؼ إليو (اؼبغضوب)( ،عليهم) مثلما قلنا ُب (عليهم) األوىل،
لكن الفرؽ بينهما ُب احملل اإلعرايب ،اعبار واجملرور األوؿ ُب ؿبل نصب؛ ألين قلت لكم :إف اعبار واجملرور
ُب ؿبل نصب مفعوؿ بو من جهة اؼبعٌت ،طيب (اؼبغضوب عليهم) اسم اؼبفعوؿ ماذا يعمل؟ يعمل عمل
الفعل اؼبدٍت للمجهوؿ ،يعٍت :يرفع نائب فاعل ،وعل ىاا نقوؿ (عليهم) :جار وؾبرور ُب ؿبل رفع نائب
فاعل.
حروف الجر التي ال تحتاج إلى متعلق
ويستثٌت من حروؼ اعبر أربعة ال تتعلق بشيء ىناؾ نوع من حروؼ اعبر ما ربتاج إىل متعلق.
قاؿ :الداء الزائدة
 - 1سورة الفاتحة آية .7 :
 - 2سورة الفاتحة آية .7 :
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التعدَت بالداء الزائدة فيو نظر ،ولو قاؿ :اغبروؼ الزائدة كالداء ،كاف أمشل؛ ألف ىل الزيادة خالة بالداء؟
ال ،اغبروؼ الزائدة غَت الداء مثل( :من) تلٌب زائدة ،فلو قاؿ :اغبرؼ الزائد كالداء ،كاف أمشل .فاغبرؼ
الزائد ال وبتاج إىل متعلق ،مثل قوؿ اهلل -تعاىل:-

    

()1

(كف ) فعل ماض مدٍت عل فتح مقدر ،ال ؿبل لو من اإلعراب (كف )( ،باهلل) الداء :حرؼ جر زائد
إعرابا مؤكد معٌت .خاوىا القاعدة دي ،ىاه طريقة إعراب اغبروؼ الزائدة ُب القرآف ،ما تقوؿ :حرؼ جر
زائد وسبشي ،ال؛ ألف اغبرؼ اعبر الزائد ُب األلل ،أو الزائد ُب األلل ليس لو معٌت ،لكن ُب القرآف ال
يوجد فيو شيء ليس لو معٌت؛ وؽباا ذكر ابن ىشاـ نفسو ُب كتابو (قواعد اإلعراب) ،وقاؿ( :يندغي ؼبن
يعرب القرآف أف يتحاش ولف اغبرؼ بالزياد ة؛ ألف الزائد ىو الاي ليس لو معٌت ،وليس ُب القرآف شيء
ليس لو معٌت) .ومثل ىاا قاؿ الزركشي ُب كتابو (الربىاف ُب علوـ القرآف).
معٌت) .لفظ اعباللة باهلل:
إذف القاعدة ُب إعراب اغبروؼ الزائدة ُب القرآف أف تقوؿ( :زائد إعرابا مؤكد ً

فاعل كف مرفوع ،وعالمة رفعو ض مة مقدرة ،منع من ظهورىا اشتغاؿ احملل حبركة حرؼ اعبر الزائد .ال
تستطيلوا يا إخواف ىاا اإلعراب ،ىاا اإلعراب مثابة ختم ،لكل حرؼ زائد تقوؿ الكالـ ىاا ،إال أن قد
تقوؿ فاعل مرفوع ،أو مفعوؿ بو منصوب ،لكن الكالـ ال يتغَت ،إذف لفظ اعباللة ىنا فاعل مرفوع ،وعالمة
رف عو ضمة مقدرة ،منع من ظهورىا اشتغاؿ احملل حبركة حرؼ اعبر الزائد( .حسيدا) سبييز منصوب وعالمة
نصدو الفتحة.
فحرؼ ...ىا؟ (شهيدا) كالثاين حسيدا ،ىو حسيدا وشهيدا كالنبا سبييز ،نعم من اؼبتكلم؟ كف فعل
ماض مدٍت عل فتح مقدر ،إذف حرؼ اعبر الزائد ىنا مع ؾبروره ما لو متعلق ،كلين بدعضكم يقوؿ :ؼباذا
حرؼ اعبر الزائد ما لو متعلق؟
واعبواب :أف ألل حرؼ اعبر يلٌب للربط ُب الكالـ ،حرؼ اعبر األللي يلٌب للربط ُب الكالـ ،مثل
قول  :جئت من الديت ،أنت تريد إن تربط بُت اجمليء وبُت الديت ،لار اعبار واجملرور وبتاج إىل متعلق،
 - 1سورة الرعد آية .43 :
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لكن حرؼ اعبر الزائد ما جاء للربط ،إمبا جاء لغرض التوكيد ،ومن ٍب فال وبتاج إىل متعلق ،فهمتم اعبواب
يا إخواف؟
يعٍت اعبواب مرة تاين :ؼباذا حرؼ اعبر الزائد ما وبتاج إىل متعلق؟ واعبواب :أف حرؼ اعبر الزائد جاء
للتوكيد ،خبالؼ حرؼ اعبر األللي ،فقد جاء للربط ،وما جاء للربط -يعٍت ربط الكالـ بعضو بدعض-
فهو حباجة إىل متعلق .ومن اغبروؼ الزائدة قوؿ اهلل -تعاىل:-



 )1(      فهل :حرؼ

استفهاـ مدٍت عل السكوف ال ؿبل لو من اإلعراب( ،من) حرؼ جر زائد إعرابا مؤكد معٌت (من) ،خالق:
مدتدأ مرفوع بضمة مقدرة -مثل الكالـ السابق -منع من ظهورىا اشتغاؿ احملل حبركة حرؼ اعبر الزائد،
(غَت) خرب اؼبدتدأ( ،غَت) مضاؼ ،ولفظ اعباللة مضاؼ إليو
اهلل -تعاىل:-





 )2(      مثل أيضا :قوؿ

 )3(     اآلف حرؼ اعبر الزائد (من) ما ىو الداء ،كما ُب اآلية اللي قدل،

(من بشَت) ،من :حرؼ جر زائد إعرابا مؤكد معٌت ،بشَت :فاعل جاء مرفوع بضمة مقدرة ...إىل آخره.
طيب ،مثاؿ أخَت ،قد يكوف تكثَت األمثلة فيو فائدة:

         

()4

من :حرؼ جر زائد إعرابا مؤكد معٌت ،تفاوت :مفعوؿ بو منصوب لًتى ،وعالمة نصدو فتحة مقدرة منع
من ظهورىا اشتغاؿ احملل حبركة جرؼ اعبر الزائد.
حرف الجر الشبيو بالزائد
الثاين الاي ال وبتاج إىل متعلق .قاؿ( :لعل) ،كبو:
لعـل
 - 1سورة فاطر آية .3 :
 - 2سورة فاطر آية .3 :
 - 3سورة المائدة آية .19 :
 - 4سورة الممك آية .3 :
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النوع الثاين فبا ال وبتاج إىل متعلق :حرؼ اعبر الشديو بالزائد .الشديو بالزائد مثل :لعل .األلل ُب لعل
كما تعلموف أنو حرؼ مشدو بالفعل ،ينصب االسم ويرفع اػبرب ،لكن بعض العرب وىم عقيل يستعملوهنا
حرؼ جر ،فيقولوف مثال :لعل ز ٍ
يد يلٌب .فيعتربوهنا حرؼ جر ،وىنا ساؽ ابن ىشاـ ىاا الديت من
أشعارىم ،يقوؿ:
لعـل

أبـي

المغــوار

منـك

قريــب

لو كانت (لعل) عل أللها تنصب االسم وترفع اػبرب ،كاف يقوؿ :لعل أبا .ؼبا قاؿ :أيب .دؿ عل أهنا
حرؼ جر ،واإلعراب أف تقوؿ :لعل :حرؼ جر شديو بالزائد ،أيب :مدتدأ ،مدتدأ مرفوع بالواو ،واليت منع من
ظهورىا الياء اليت جاءت من أجل اعبر؛ ألف الياء منُت جاءت؟ بسدب حرؼ اعبر ،وكبن نريد الواو .فهنا
نقوؿ :أيب :مدتدأ مرفوع بواو مقدرة منع من ؾبيئها اشتغاؿ احملل حبركة حرؼ اعبر الزائد ،ما ىي حبركة ىنا،
لكن من باب التسامح ُب اإلعراب يقاؿ حركة ما ُب مانع (لعل أيب) ،وعل ىاا كلمة (أيب) من جهة
اللفظ ؾبرورة ،لكن من جهة احملل مرفوعة ،وتلخاوهنا قاعدة ُب حروؼ اعبر الزائدة :أف االسم اللي يدخل
عليو حرؼ اعبر باللفظ ؾبرور ،لكن ُب احملل عل حسب :قد يكوف مرفوعا ،وقد يكوف منصوبا ،فهكاا
ىنا كلمة (أيب) ،و(أيب) مضاؼ ،و(اؼبغوار) مضاؼ إليو ؾبرور.
وقولو قريب :ىاا ىو خرب اؼبدتدأ ،وىاا ىو الدليل عل أف أيب ،أنو مدتدأ ،وعل ىاا نقوؿ :إف اعبار
واجملرور -لعل -ال وبتاج إىل متعلق؛ ألنو حرؼ جر زائد ،أو شديو بالزائد ،ىا؟ شديو بالزائد.
طيب ،ىل تريدوف أف تعرفوا الفرؽ بُت حرؼ اعبر األللي والزائد والشديو بالزائد؟
اعبواب :نعم .حرؼ اعبر األللي لو لفتاف :الصفة األوىل :لو معٌت خاص .الصفة الثانية :لو متعلق.

48

مختصر قواعد اإلعراب

ىاا حرؼ اعبر األللي ،لو معٌت خاص ،مثل ُب :للظرفية ،عل  :لالستعالء ،إىل :انتهاء الغاية .إذف
كل حروؼ اعبر األللية ال بد ؽبا من معٌت ،بعضها قد يكوف لو أكثر من معٌت.
الولف الثاين وىو أيش؟ وبتاج إىل متعلق ،كما قلت لكم ُب أوؿ الكالـ .حرؼ اعبر الزائد ينعدـ فيو
الولفاف ،ليس لو معٌت خاص ،وليس لو متعلق ،نعم ،حرؼ اعبر الزائد يا إخواف ،ما جاء إال لغرض
التوكيد؛ وؽباا كل حروؼ اعبر الزائدة ما ؽبا إال التوكيد فقط ،إذف ىل ىاا معٌت خاص؟ ىاا معٌت عاـ.
الولف الثاين العدمي :ال ربتاج إىل متعلق ،حرؼ اعبر الشديو بالزائد ،خا ولفا من األوؿ وولفا من
الثاين ،خا ولفا من األوؿ لو معٌت ،وخا ولفا من الثاين ليس لو متعلق؛ وؽباا ظبوه (شديو بالزائد) ،يعٍت:
لو عالقة حبرؼ اعبر األللي أنو يشدهو من جهة اؼبعٌت ،أف لو معٌت خاص ،وؽباا (لعل) اللي مرت علينا
دي أيش معناىا؟ ىا؟ الًتجي .إذف ؽبا معٌت خاص لكنها ال ربتاج إىل متعلق.
واػباللة :أف حروؼ اعبر من حيث األلا لة وعدمها ثالثة أنواع :حرؼ جر أللي :وىو ما لو معٌت
خاص ووبتاج إىل متعلق ،حرؼ جر زائد :ليس لو معٌت خاص وال وبتاج إىل متعلق ،كاا؟ حرؼ جر شديو
بالزائد :لو معٌت خاص وال وبتاج إىل متعلق.
حرف الجر لوال
الثالث اللي ذكره ابن ىشاـ :الاي ال وبتاج إىل متعلق( :لوال) ،كقول :
ل ـ ـ ـ ـ ـ ــوالم فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ا الع ـ ـ ـ ـ ـ ــام ل ـ ـ ـ ـ ـ ــم أحجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

أظن عندكم بالنسخة اؼبطدوعة( :كقول )ّ ،وال ال؟
وىاا ُب الواقع وجد واحدة من اؼبخطوطتُت ،لكن اؼبخطوطة الثانية وىي الصواب قاؿ( :كقولو) .ىاا
ألوب؛ ألف ىاا شطر من بيت الشعر ينسب للعرجي ،إذف تكتب ُب نسخت  :لعل الصواب (كقولو)،
كما ُب اؼبخطوطة األخرى ؽباه الرسالة.
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(لوال) إذا دخل عليها ،إذا اتصلت بالضمَت فهي حرؼ جر ،لو قلت :لوالؾ ،لوالي ،لواله ،حرؼ
جر اآلف ،وىي حرؼ جر شديو بالزائد ،ليو شديو بالزائد؟ ألف لو معٌت ،وىو أنو حرؼ امتناع لوجود ،لكنها
ال ربتاج إىل متعلق.
طيب ،كيف تعرب لوالؾ؟ تقوؿ :لوال :حرؼ امتناع لوجود وجر شديو بالزائد .وعل ىاا نقوؿ :ال
تكوف (لوال) من حروؼ اعبر ،إال إذا اتصلت بالضمَت ،أما لو دخلت عل االسم الظاىر ،مثل :لوال زيد
ألتيت  ،ىنا ليست حبرؼ جر ،لكن إذا اتصلت بضمَت فهي حرؼ جر ،الكاؼ :ؽبا ؿبالف من اإلعراب:
فهي ُب ؿبل جر بػ(لوال) ،وىي ُب ؿبل رفع مدتدأ ،ىكاا يقوؿ شيخ النحويُت سيدويو ،يعرهبا ىكاا ،يقوؿ:
الكاؼ ؽبا ؿبالف :بالنسدة للظاىر ُب ؿبل جر؛ ألنو دخل عليها حرؼ جر ،وبالنسدة للمحل ُب ؿبل رفع
مدتدأ ،واػبرب ؿباوؼ وجوبا .والتقدير ُب الديت الاي معناِ :
لوالؾ موجودة ُب ذا العاـ مل أحجج.
وقولوُ( :ب ذا العاـ)ُ ،ب :حرؼ جر ،وذا :اسم إشارة مدٍت عل السكوف ُب ؿبل جر ،العاـ ىنا
قاعدة ،اكتدوىا عندكم مفيدة ،إذا جاء بعد اسم اإلشارة اسم ؿبل بػ(أؿ) ،فل أف تعربو بدال ،أو عطف
بياف ،أو لفة ،لكن إف كاف مشتقا ،فاألحسن أف يكوف لفة ،مثل لو قلت :مررت هباا القائم .القائم
مشتق ألنو اسم فاعل ،أحسن أن

تعربو لفة ،وإف كاف جامدا ،مثل الكلمة اللي معنا دي (العاـ)،

فاألحسن أف تعربو بدال أو عطف بياف ،ىاه قاعدة االسم احملل بػ(أؿ) بعد إيو؟ بعد اسم اإلشارة.
وقولو( :مل أحجج) ،مل -كما سيلٌب إف شاء اهلل :-حرؼ نفي وجزـ وقلب ،وأحجج :فعل مضارع
ؾبزوـ بلم وعالمة جزمو السكوف ،وحرؾ بالكسر ألجل الروي.
حرف التشبيو
اغبرؼ الرابع الاي ال وبتاج إىل متعلق :كاؼ التشديو .كبو :زيد كعمرو.
حرؼ التشديو كونو ما وبتاج إىل متعلق ،ىاا رأي لدعض النحويُت ،وإال فإف ابن ىشاـ رجح ُب (مغٍت
اللديب) أف حرؼ اعبر الداؿ عل التشديو حرؼ جر أللي ،حكمو حكم غَته من اغبروؼ ،وبتاج إىل
متعلق ،واضح؟ ابن ىشاـ ىنا جرى عل قوؿ بعض النحويُت ،والقوؿ الثاين -وىو األرجح :-أف كاؼ
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التشديو حرؼ جر أللي ،وحروؼ اعبر األللية ربتاج إىل متعلق؛ وؽباا تقوؿ :زيد مدتدأ مرفوع باالبتداء،
وعالمة رفعو الضمة الظاىرة ،كعمرو :جار وؾبرور متعلق دبحاوؼ خرب اؼبدتدأ .وننتهي إىل أف حرؼ اعبر
الاي وبتاج إىل متعلق ىو حرؼ اعبر األللي ،وأما حرؼ اعبر الزائد والشديو بالزائد ،فهاا ال وبتاج إىل
متعلق ،وهباا نكوف قد أهنينا اؼبسللة األوىل ،وىي األساس ُب اؼبوضوع ،اؼبسائل الداقية أمرىا سهل.
ما ىي اؼبسللة األوىل؟ احتياج اعبار واجملرور وكاا الظرؼ إىل متعلق ،وبينا ما وبتاج إىل متعلق ،وما ال
وبتاج إىل متعلق.
حكم الجملة بعد المعرفة والنكرة
اؼبسللة الثانية :حكمهما بعد اؼبعرفة والنكرة حكم اعبملة
ىاه إحالة عل ما تقدـ ،مر علينا ُب الليلة اؼباضية :اعبمل بعد النكرات احملضة لفات ،وبعد اؼبعارؼ
احملضة أحواؿ ،وبعد غَت احملض ؿبتمل ،ىكاا اعبار واجملرور ،والظرؼ أيضا.
طيب ،إذ ا قلت :مررت برجل ،مررت بطائر يغرد .أيش موقع صبلة يغرد؟ لفة .كاا؟ ألف طائر نكرة
ؿبضة ،لو رفعت اعبملة ووضعت بدؽبا جارا وؾبرورا أو ظرفا ،ما يتغَت اإلعراب .لو قلت :مررت بطائر عل
غصن ،تقوؿ( :عل غصن) :جار وؾبرور متعلق دبحاوؼ لفة لطائر .لو وضعت بدلو ظرفا ،وقلت:
مررت بطائر فوؽ غصن .فوؽ :ظرؼ مكاف منصوب متعلق دبحاوؼ لفة لطائر .واضح ىاا إف شاء
اهلل.
اؼبعرفة :لو قلت :مررت بزيد يكتب .يكتب ،صبلة يكتب مثلما مر ُب ؿبل نصب حاؿ من زيد؛ ألنو
معرفة ،لو قلت :مررت بزيد عل كرسي .عل كرسي :جار وؾبرور متعلق دبحاوؼ حاؿ من زيد ،والتقدير
مررت بزيد كائنا عل كرسي ،ىاا احملاوؼ ،كيف يتضح لكم؟ ىاا احملاوؼ .ولعلكم تالحظوف هباا كلننا
دخلنا بالنوع الثاين من أنواع اؼبتعلق ،اللي ىو أيش؟ اؼبتعلق احملاوؼ .كبن عملنا األوؿ باؼبتعلق اؼباكور،
لكن اآلف اؼبتعلق موجود ّوال ؿباوؼ؟ ؿباوؼ.
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طيب ،لو قلت :مررت بزيد فوؽ كرسي .الظرؼ ىنا متعلق دبحاوؼ حاؿ من زيدّ ،وال ال؟ مررت
بزيد كائنا عل كرسي .طيب ،ليش نقوؿ كائنا؟ ألنو حاؿ واغباؿ منصوب ،طيب األوؿ :مررت برجل عل
كرسي .أيش نقوؿٍ :
كائن -أحسنتم-؛ ألنو لفة.
طيب ،لو قلت :مررت برجل لاحل يصلي .مثاؿ أمس( ،يصلي) تصلح أف تكوف لفة؛ ألف رجل
نكرة ،ويصلح أف تكوف حاال؛ ألف رجل ولف ،ؼبا ولف قرب من اؼبعرفة ،طيب شيل اعبملة اآلف وضع
بدؽبا جارا وؾبرورا ،لو قلت مثال :مررت برجل لاحل عل كرسي .عل كرسي :متعلق دبحاوؼ لفة أو
حاؿ.
طيب ،أال تالحظوف أنو سيختلف التقدير؟ ألنو إف كاف لفة ،سيكوف التقدير :مررت برجل لاحل
كائن عل كرسي ،وإف كاف حاؿ ستقوؿ :مررت برجل لاحل كائنا عل كرسي .يددو أنكم سلكتم اعبادة،
وىاا ىو الظن بكم ،ىاا ىو الظن بكم ،لكن واضح اليوـ أنكم متجاوبوف من خالؿ الدرس اللي مر،
وىاا دليل عل أنكم -إف شاء اهلل -تستفيدوف ،نسلؿ اهلل أف ينفعنا وإياكم.
حكم الجملة بعد الجار والمجرور
يقوؿ :فيتعُت كوهنما لفتُت ُب كبو :رأيت طائرا عل غصن .ىاا اعبار واجملرور ،أو فوؽ غصن ،ىاا
أيش؟ الظرؼ .وكوهنما حالُت ُب كبو )1(         :وقولُ أو وقولِ  :رأيت
اؽبالؿ بُت السحاب.
فقولو

    

()2

جار وؾبرور متعلق دبحاوؼ حاؿ ،وين لاحب اغباؿ؟ فاعل (خرج) وىو

معرفة؛ ألنو يعود عل قاروف ،وزينة :مضاؼ ،والضمَت مضاؼ إليو ،والتقدير -واهلل أعلم :-فخرج عل
قومو كائنا ُب زينتو ،خرج عل قومو كائنا ُب زينتو.
 - 1سورة القصص آية .79 :
 - 2سورة القصص آية .79 :
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أيش إعراب بُت؟ نعم ،متعلق دبحاوؼ حاؿ؛ ألف اؽبالؿ معرفة.
متى يحذف المتعلق وكيفية تقديره
قاؿ :ووبتمالف الوجهُت ُب كبو :ىاا شبر يانع عل أغصانو
اآلف شبر نكرة ،لكنها ولفت ،فلما ولفت قربت من اؼبعرفة.
طيب ،النقطة الثالثة أو اؼبسللة الثالثة :حاؼ اؼبتعلق وكيفية تقديره .اعلم أف متعلق اعبار واجملرور وكاا
الظرؼ وباؼ ُب أربع مسائل:
اؼبسللة األوىل :إذا كاف خربا .يعٍت :الظرؼ واعبار واجملرور.
الثانية :إذا كاف لفة.
الثالثة :إذا كاف حاال.
والرابع :إذا كاف للة.
ففي ىاه اؼبسائل األربع ال يوجد اؼبتعلق ُب ظاىر الكالـ ،وإمبا ىو ؿباوؼ ،فإذا قلت :خالد ُب
الدار .ىنا من أي اؼبسائل األربع؟ خرب .فتقوؿ :خالد مدتدأ مرفوع باالبتداء ،وعالمة رفعو الضمة الظاىرة
عل آخرهُ ،ب :حرؼ جر ،والدار :اسم ؾبرور بفي وعالمة جره الكسرة ،واعبار واجملرور متعلق دبحاوؼ
خرب اؼبدتدأ ،شدو متعلق دبحاوؼ ،لكن مسللتنا األوىل نقوؿ :متعلق بكاا ،يعٍت :باللي موجود عندنا
بالكالـ ،لكن إذا كاف اجملرور خربا ،يكوف متعلق دبحاوؼ وجوبا ،ما ىي استحدابا؟ ال ،وجوبا ،يعٍت هبب
علي أن رباؼ اؼبتعلق ،ىاا اؼبتعلق ل أف تقدره اظبا ،ول أف تقدره فعال ،ل أف ذبعل التقدير :زيد
كائن ،أو خالد كائن ُب الدار ،وين اػبرب اآلف؟ كائن ىو اػبرب .ألف قلنا :إف اعبار واجملرور متعلق دبحاوؼ
خرب .إذف احملاوؼ ىو اػبرب ،كائن نوعو اسم ،اسم ألنو اسم فاعل ،ل أف تقوؿ :زيد أو خالد استقر ُب
الدار .فتقدر احملاوؼ فعال ،وؽباا ذبد ابن مال يقوؿ ُب األلفية:
نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوين

وأخب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروا بظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف أو بح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
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يعٍت :اؼبتعلق اؼبقدر.
نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوين معن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائن

ىاا االسم.
أو استق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

ىاا الفعل.
الثاين :الصفة .مثل لو قلت :مررت برجل عل كرسي ،أو مررت برجل عندؾ .أيش إعراب (عل
كرسي)؟ جار وؾبرور متعلق دبحاوؼ لفة لرجل .أيش إعراب (عندؾ)؟ ظرؼ منصوب عل الظرفية
متعلق دبحاوؼ لفة لرجل .ل

أف تقوؿ :مررت برجل ٍ
كائن ُب الدار ،أو كائن عندؾ ،أو استقر ُب

الدار ،أو استقر عندؾ ،يصلح.
النوع الثالث :اغباؿ .وكما مر علينا يا إخواف ،ما فيو فرؽ بُت الصفة واغباؿ ،بالنسدة للظرؼ واعبار
واجملرور واعبملة ،إال أف األوؿ يصَت معرفة ّوال يصَت نكرة ،كاا؟ إف كاف األوؿ نكرة تشتغل عل أف اؼبسالة
لفة ،وإف كاف األوؿ معرفة ،تشتغل عل أف اؼبسالة حاؿ ،فتقوؿ :مررت بزيد ُب الدار ،أو مررت بزيد
عندؾ .ما متعلق اعبار واجملرور أو الظرؼ؟ حاؿ من زيد ،والتقدير :مررت بزيد كائنا ُب الدار ،أو مررت
بزيد كائنا عندؾ ،أو مررت بزيد استقر ُب الدار ،أو استقر عندؾ.
النوع الرابع واألخَت فبا وباؼ فيو اؼبتعلق :الصلة (للة اؼبولوؿ).
مثل لو قلت :جاء الاي ُب اؼبسجد .جاء :فعل ماض مدٍت عل الفتح ،الاي :اسم مولوؿ مدٍت عل
السكوف ُب ؿبل رفع فاعلُ ،ب اؼبسجد :جار وؾبرور متعلق دبحاوؼ للة اؼبولوؿ ،والتقدير ...ىنا
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األوؿ ،كبن خَتناؾ ُب الثالث مسائل ،لكن ُب ىاه اؼبسللة
التقدير ىبتلف عن التقدير ُب اؼبسائل الثالثة َ
ما فيو زبيَت ،أنت ملزـ بلف تقدر فعال ،ويكوف التقدير :جاء الاي استقر ُب الدار .وال يصح عندىم

تقوؿ :جاء الاي مستقر ُب الدار .ؼباذا؟ ألن إذا قلت :استقر .فيو ضمَت مستًت تقديره ىو يعود عل
الاي ،اللي ىو العائد ،إذف عندي صبلة اآلف من فعل وفاعل ،وىم يقولوف :إف للة اؼبولوؿ ال بد أف
تكوف صبلة ،فكيف أحصل عل اعبملة إذا كانت الصلة جار وؾبرور؟ منُت أجيب اعبملة؟ أقدر اؼبتعلق
فعال ّوال ال؟ إذا قدرت اؼبتعلق فعال ،يطلع عندي صبلة؟ يطلع عندي صبلة ،لكن لو قدرت اؼبتعلق اظبا ،ما
يطلع عندي صبل ة؛ ألين إذا قلت :جاء الاي مستقر ىو ُب الدار .لحيح (مستقر) ما فيها ضمَت مستًت،
لكن يقولوف :اسم الفاعل مستقر ،وفاعلها اؼبستًت ليس جبملة ،ما فيو صبلة ىنا ،إذف كيف أحصل عل
صبلة؟ إذا قدرت اؼبتعلق فعال ،أما إذا قدرت اؼبتعلق اظبا ،ما أحصل عل صبلة.
وؽباا ذبد اب ن مال ُب باب اؼبولوؿ ؼبا ذكر الصلة ،ذكر إف الصلة ال بد تكوف صبلة ،أو شدو صبلة،
وشدو اعبملة :الظرؼ ،واعبار واجملرور .والظرؼ واعبار واجملرور راجعاف إىل اعبملة ،كيف نرجعهما إىل
اعبملة؟ نقدر اؼبتعلق فعال ،فنكوف قد رجعنانبا إىل اعبملة ،يقوؿ:
وجمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبهها ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو كم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن عنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ابن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو كف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

فاػباللة يا إخواف :أف اعبار واجملرور والظرؼ وباؼ متعلقهما ُب أربع مسائل ،وأنت ـبَت ُب أف تقدر
اؼبتعلق اظبا أو تقدره فعال إال ُب باب الصلة فال بد أف تقدر اؼبتعلق فعال ،والسدب ُب ىاا أف الصلة ال بد
أف تكوف صب لة ،فكيف أحصل عل اعبملة من اؼبتعلق احملاوؼ؟ أقدره فعال ،لكن اػبرب ،اػبرب الزـ يصَت
صبلة؟ ال ،اػبرب يصَت مفردا ويكوف صبلة ،اغباؿ تكوف مفردا وتكوف صبلة ،الصفة تكوف مفردا وتكوف صبلة،
إذف األنواع الثالثة دي ؼبا كانت ُب األلل ،تلٌب مفردا وتلٌب صبلة ،لرت ـبَتا ُب اؼبتعلق ،ىا؟ ألن إف
قدرتو صبلة بالنسدة للصفة ،الصفة ذبيء صبلة إف قدرتو اظبا ،يعٍت :مفردا ،الصفة تيجي مفردا وىكاا اػبرب،
وىكاا اغباؿ ،لكن ُب الصلة ،ؼبا كاف األلل ُب الصلة أف تكوف صبلة ،قالوا :إذا كانت الصلة ظرفا ،أو
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جارا وؾبرورا ،فال بد أف يكوف اؼبتعلق فعال؛ ألجل نرجع إىل األلل .وما ىو األلل؟ ما ىو األلل؟
اعبملة .األلل ىو اعبملة.
طيب ،اؼبسللة الرابعة واألخَتة ،ما عنواهنا؟ أيش حكم االسم اؼبرفوع بعدنبا؟
يلٌب اسم مرفوع بعد الظرؼ ،أو بعد اعبار واجملرور .وقد اختلف النحويوف ُب إعراب االسم اؼبرفوع بعد
الظرؼ ،أو بعد اعبار واجملرور ُب ىاه اؼبواضع األربعة اللي مرت :أف يكوف خربا ،أو للة ،أو لفة ،أو
للة .وسنزيد عليهما موضعُت كما ذكر ابن ىشاـ ،ونبا :أف يكوف قدل الظرؼ أو اجملرور استفهاـ ،أو
نفي.
المواضع التي يعمل فيها الظرف والجار والمجرور
يقوؿ :إذا وقع أحدنبا -يعٍت الظرؼ أو اعبار واجملرور -لفة ،أو للة ،أو خربا ،أو حاال ،قاؿ كبو:



.)1(       
ىاه ىي اؼبواضع األربعة ،أو معتمدا عل نفي أو استفهاـ ،جاز رفعو للفاعل.
طيب إذا قلت مثال :زيد ُب الدار أخوه .اآلف وقع بعد اعبار واجملرور اسم مرفوع ،عالـ مش عليو ابن
ىشاـ؟ إف اإلعراب كاآلٌب:
زيد :مدتدأ مرفوع باالبتداء وعالمة الرفع الضمة الظاىرة عل آخرهُ ،ب الدار :جار وؾبرور متعلق -
الكالـ اللي مر -دبحاوؼ خرب اؼبدتدأ( ،زيد ُب الدار) ،أبوه أو أخوه أو عمو أو خالو ،أبوه :فاعل للجار
واجمل رور .شوؼ اآلف اعبار واجملرور رفع الفاعل ،فاعل للجار واجملرور ،وعالمة رفعو الواو وىو مضاؼ
والضمَت مضاؼ إليو ،ما الاي حصل؟ إف اعبار واجملرور عمل الرفعّ ،وال ال؟ عمل الرفع.
أما اإلعراب الثاين :زيد :مدتدأ ،وُب الدار :خرب مقدـ ،وأبوه :مدتدأ مؤخر ،واعبملة من اؼبدتدأ واػبرب
خرب اؼبدتدأ األوؿ زيد .لكن أي اإلعرابُت أحسن؟

 - 1سورة البقرة آية .19 :
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ابن ىشاـ ىنا ُب اؼبختصر أعرض عن اإلعراب الثاين ،أعطاؾ اإلعراب األوؿ فقط ،وىو أيش؟ إف كل
اسم مرفوع بعد الظرؼ أو اعبار واجملرور ،تعربو عل أنو أيش؟ فاعل للجار واجملرور أو الظرؼ ،ترؾ اإلعراب
الثاين .ذكر ىو اإلعراب الثاين ُب اؼبطوؿ (اؼبغٍت اللديب) ،لكن ولف اإلعراب ىاا بلنو قوؿ اغبااؽ من
النحويُت ،كابن مال وغَته .إذف اغبااؽ من النحويُت إذا رأوا االسم اؼبرفوع بعد الظرؼ أو اعبار واجملرور،
يعربونو عل أنو أيش؟ فاعل ،ظاىر ،طيب.
من األمثلة ...كم اؼبواضع ا للي يعمل فيها اعبار واجملرور الرفع عل الفاعلية والظرؼ؟ اؼبواضع كم ىي؟
ستة مواضع ّوال ال؟
طيب ،لو رجعنا إىل اؼبواضع السابقة ومثلنا لدعضها ،لو قلت :مررت برجل معو كتاب .كبن لو قلنا:
مررت برجل .طدعا (ُب الدار) ىاه لفة ،لكن لو قلت :معو كتاب .من يعرب؟ ىا من يعرب؟ نعم .مررت
برجل :اعبار واجملرور برجل متعلق بػ(مررت) ،إذف أيش نوع اؼبتعلق ىنا ماكور ّوال ؿباوؼ؟ ىا ماكور ىاا
ىو األلل ،وىنا باؼبثاؿ اجتمع نوعا اؼبتعلق اؼباكور واحملاوؼ ،مررت برجل( ،معو) مع :ظرؼ منصوب
عل الظرفية ،لحيح لكن ال بد تقوؿ :معو( :مع) ظرؼ منصوب عل الظرفية متعلق دبحاوؼ لفة
لرجل؛ ألنو مر علينا اؼبسللة اليت قضينا ...إذف الظرؼ ىنا أيش ؿبلو من اإلعراب؟ متعلق دبحاوؼ لفة
لرجل .يعٍت :كلن قلت :مررت برجل كائن معو كتاب( ،معو) .إذف الظرؼ ىنا لفة .كتاب؟ بالظرؼ
يعٍت :فاعل للظرؼ ،فاعل للظرؼ ،إذف الظرؼ اللي معنا اآلف أيش موقعو من اإلعراب؟ لفة عمل الرفع؟
عمل الرفع.
وهباا يتدُت لنا أف الظرؼ أو اعبار واجملرور ،إذا وقع لفة ،أو حاال ،أو خربا ،أو للة ،أو سدق بنفي،
أو باستفهاـ ،فإنو هبوز أف يرفع ما بعدنبا عل الفاعلية .أما اإلعراب الثاين ُب مثالنا األخَت :معو :خرب
مقدـ ،كتاب :مدتدأ مؤخر ،واعبملة من اؼبدتدأ واػبرب ُب ؿبل جر ...ىا؟ لفة لرجل.
طيب ،شوؼ أمثلة اؼبؤلف قاؿ كبو:



.)1(       

 - 1سورة البقرة آية .19 :
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أو كصيب ...ىنا (أو) :حرؼ عطف للتقسيم ،وكصيب :ىاا متعلق دبحاوؼ يستفاد من سياؽ
اآلية؛ ألف اهلل -جل وعال -قاؿ:

      

()1

ىاا اؼبثل األوؿٍ ،ب قاؿ( :أو

كصيب) إذف يصَت التقدير :أو مثلهم كصيب .وإف جرينا عل ىاا اإلعراب ىا؟ سيكوف كصيب :جار
وؾبرور متعلق دبحاوؼ خرب ؼبدتدأ مقدر ،التقدير :أو مثلهم كصيب .من السماء :جار وؾبرور متعلق
دبحاوؼ لفة لػ (ليب) .يعٍت :أو كصيب نازؿ من السماء .فيو :جار وؾبرور متعلق دبحاوؼ لفة ثانية
لػ (ليب) ،ظلمات :فاعل للجار واجملرور .اإلعراب الثاين ما ىو؟
فيو :خرب مقدـ ،وظلمات :مدتدأ مؤخر ،واعبملة لفة ثانية ،إذف اعبار واجملرور ىنا عمل الرفع ،ؼباذا
عمل الرفع؟ ألنو وقع لفة ،يقولوف :اعبار واجملرور إذا وقع لفة يتقوى ،وإذا تقوى لح أف يرفع غَته ،أو
وقع خربا ،أو وقع حاال ،أو اعتمد عل استفهاـ ،أو اعتمد عل نفي ،يتقوى ،مثاؿ اللي يعتمد عل
استفهاـ ،إذا قلت :يقوؿ اهلل -تعاىل:-

        

()2

فاؽبمزة ىنا

لالستفهاـ ،وُب اهلل :جار وؾبرور متعلق دبحاوؼ ،ش  :فاعل للجار واجملرور.
اإلعراب الثاينُ :ب اهلل :خرب مقدـ وش

مدتدأ مؤخر ،واعبملة مستلنفة ال ؿبل ؽبا من اإلعراب،

وفاطر :لفة .ىا ...نعم؟ يعٍت :لفة السم اعبال لة (لفظ اهلل) وىو مضاؼ ،والسماوات مضاؼ إليو،
واألرض معطوؼ عليو.
وهباا يتدُت لنا أف االسم اؼبرفوع بعد اعبار واجملرور ،أو الظرؼ ،فيو إعراباف :إما أف يعرب مدتدأ ،أو
نلخا األعراب األوؿ اللي مشينا عليو :إما أف يعرب فاعال ،وىاا قوؿ اغبااؽ من النحويُت ،وإما أف يعرب
مدتدأ مؤخرا ،واعبار واجملرور أو الظرؼ الاي قدلو خربا مقدما ،وهباا نكوف قد أهنينا ىاه اؼبسائل ُب باب
الظرؼ واعبار واجملرور.
من الفوائد اليت نريد أف ناكرىا:
 - 1سورة البقرة آية .17 :
 - 2سورة إبراهيم آية .13 :
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تعرفوف القاعدة :أف حرؼ العلة ُب الفعل اؼبضارع ال وباؼ إال لدخوؿ جازـ .مثل لو قلت مثال:
ؿبمد مل يدع ،ومل يرض ،ومل يرـ .كيف تكتب مل يدع؟ عُت فقط وعليها ضمة ،وؽباا تقوؿ ُب اإلعراب:
(يدع) :فعل مضارع ؾبزوـ بلم وعالمة جزمو حاؼ الواو ،والضمة قدلها دليل عليها ،ومثلو مل يرض ،ومثلو
مل يرـ.
الاي أريد أف أقولو لكم :إنو قد وباؼ حرؼ العلة لغَت جازـ ،إما لقصد التخفيف ،أو لرعاية
الفوالل ،وىاا وجد ُب القرآف ُب مواضع ،فمثال ُب سورة ىود:

         

( )1لو فتحت اؼبصحف ذبد (يلت) تاء فقط وربتها كسرة ،وين حرؼ العلة؟ حاؼ .ىل فيو جازـ ىنا؟ ما
فيو جازـ .فيعلل العلماء بلف اغباؼ ىن ا للتخفيف .طيب كيف أعرب يلت؟ فعل مضارع مرفوع بضمة
مقدرة عل الياء احملاوفة رظبا للتخفيف.
ومثل أيضا قوؿ اهلل -تعاىلُ -ب سورة الكهف:



 )2(      أللو (ندغي) ،مع أنو ما فيو

جازـ ىنا ،إذف ندغي :فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة عل الياء احملاوفة للتخفيف .مثاؿ ثالث وأخَت:
قوؿ اهلل -تعاىلُ -ب سورة الفجر:



 )3(     بالوقف يعٍت ،وبالولل ِ
(يسر) ،ما فيها ياء

ُب اؼبصحف ،مع أف أللها (يسري) ،وال فيو جازـ ىنا ،فلين ذىدت الياء؟ يقولوف :ىنا حافت الياء رعاية
للفوالل ،وىي

         

فحافت الياء رعاية للفوالل.
الفائدة الثانية:

 - 1سورة هود آية .135 :
 - 2سورة الكهف آية .64 :
 - 3سورة الفجر آية .4 :
 - 4سورة الفجر آية .3-1 :
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إىل آخره ،كلها آخرىا كسر،

مختصر قواعد اإلعراب

نسمع ُب أياـ العشر (عشر ذي اغبجة) قوؿ الن ي   من حج فلم يرفث ومل يفسق ،رجع من
ذنوبو كيوـ ولدتو أمو  اػبطداء بعضهم يقوؿ :كيوـ .وبعضهم يقوؿِ :
كيوـ .فما األرجح من ىاين
َ
اإلعرابُت؟
األرجح كيوـ ،تكوف الكاؼ حرؼ جر ،ويوـ :ظرؼ مدٍت عل الفتح ُب ؿبل جر ،أما ِ
كيوـ الكاؼ:
َ
حرؼ جر ،ويوـ :اسم ؾبرور بالكاؼ وعالمة جره الكسرة .لكن اإلعراب األوؿ أحسن ،ؼباذا؟ الفعل اللي
(ولد) ولد :فعل ماض ،وتعرؼ أف الفعل اؼباضي حكمو إنو مدٍت ،فكون تدٍت الظرؼ
بعد يوـ ما ىو؟ َ
يتناسب مع بناء الفعل ،ىاا أحسن ،لكن لو كسرت الظرؼ لار معربا اآلف؛ ألنو ؾبرور ،وبعده فعل مدٍت
وـ ولدتو
ما يصَت فيو تناسب ىنا ،ىا ...ما فيو تناسب ،إذف األحسن أف اػبطيب يقوؿ :رجع من ذنوبو كي َ

أمو ،نكتفي هباتُت الفائدتُت .واهلل أعلم.

نعم؟ اإلعراب األوؿ تقوؿ( :يوـ) ظرؼ مدٍت عل الفتح ُب ؿبل جر ،ىاا ىو األرجح .يقوؿ ابن
مال عن اؼبسللة دي:
واب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن






ىاا الدناء

واخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتر بنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا متلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو فعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل بنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

أو أع ـ ـ ـ ــرب م ـ ـ ـ ــا كـ ـ ـ ـ ـ ق ـ ـ ـ ــد أج ـ ـ ـ ــري

اللي بعده فعل مدٍت يكوف الراجح ىو أيش؟ ىو الدناء.
واخت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر بنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا متل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو فع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل بنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

نعم ىل يوجد أسئلة.
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مختصر قواعد اإلعراب

أحسن اهلل إليكم فضيلة الشيخ .سائل يقوؿ :ما رأيكم ُب منظومة "الدرة اليتيمة" ُب النحو للمدتدئ؟
وما ىو أفضل شرح ؽبا؟ وىل شرحتها ُب إحدى دروس ؟
ج :مل أشرحها ُب أي درس من دروسي ،ولكنها جيدة ،ىي من اؼبنظومات اعبيدة ،وؽبا شرح مطدوع،
لكٍت ال أذكر من الشارح ،إف ؽبا شرحا مطدوعا ما أذكر الشارح لو ،لكنها ىي من النظم اعبيد ُب النحو.
نعم.
أحسن اهلل إليكم ،سائل يقوؿ :ياكر ُب كتب اللغة أف ليغة أفعل التفضيل تدؿ عل تفضيل شيء
عل آخر ،وعل اؼبقارنة بينهما ،واؼبشاركة ُب ألل الصفة ،كيف إذف يوجو قولو -تعاىل:-

 

 )1(   ؟ وقولنا" :اهلل أكرب"؟ جزاكم اهلل خَتا.
ج :نعم ،ىي القاعدة ُب باب اسم التفضيل :أف األلل من ؾبيئو ىو عقد مقارنة بُت شيئُت اشًتكا ُب
لفة ،وزاد أحدنبا عل اآلخر فيها .لكن يقرر النحويوف مسللة ،فيقولوف :قد ىبرج أفعل التفضيل أو اسم
التفضيل عن أللة ،فال يراد بو التفضيل ،وإمبا يكوف دبنزلة الصفة اؼبشدهة ،وىاا يا إخواف فيو أمثلة كثَتة ُب
القرآف ،وقد تتدعها فضيلة الشيخ ؿبمد عدد اػبالق عظيمة -عليو رضبة اهللُ -ب كتابو القيم "دراسات
ألساليب القرآف الكر،م" ،تتدع اآليات اللي ُب القرآف اليت ما أريد هبا اسم التفضيل حقيقة وسردىا ،خا
مثال قوؿ اهلل -تعاىل:-



 )2(      ىل العدد اؼبشرؾ فيو خَتية حىت يصَت اؼبؤمن

خَتا منو؟ ال.
انظر مثال إىل قوؿ اهلل -تعاىل:-

            

()3
الرد إىل غَت اهلل والرسوؿ يكوف فيو خَتية؟
         ىل يبكن إف ّ

ال .فلنا أنصح األخ السائل ىاا؛ ألجل أف يلخا اؼبسللة واضحة ويروي غليلو منها ،أنو يرجع لكتاب
 - 1سورة المؤمنون آية .14 :
 - 2سورة البقرة آية .221 :
 - 3سورة النساء آية .59 :
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مختصر قواعد اإلعراب

"دراسات ألساليب القرآف"ُ ،ب باب أفعل التفضيل ،وسيجد أمثلة كثَتة جدا ،ومنها اؼبثاؿ اللي ذكرت،
إذف قولنا :اهلل أكرب .ما ىو أفعل التفضيل ىنا عل بابو ،يصَت اؼبعٌت اهلل كدَت لفة مشدهة؟ نعم.
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ىل يصح أف نعرب (باهلل) ُب قولنا( :كف باهلل) ،بلف (باهلل) شدو صبلة
اعبار ،واجملرور ُب ؿبل رفع برفع الفاعل؟
ج :ىاا ما يصلح؛ ألف اللي ييجي ُب ؿبل رفع فاعل ىو يعٍت ما ...يعٍت ما ُب حرؼ جر أللي،
لكن حرؼ اعبر الزائد ألال ما لو تلثَت إال ُب اللفظ فقط ،إال ُب اللفظ فقط ،إذف ىنا لفظ اعباللة ىو
الفاعل قطعا ،ألف حرؼ اعبر يؤثر باللفظ فقط ،لكن احملل باؽ عل أللو ،فما داـ أف لفظ اعباللة ىو
الفاعل ،ال يؤثر عليو حرؼ اعبر إال بالنسدة للفظ فقط ،فعل ىاا ما يصح اإلعراب .نعم.
أحسن اهلل إلي  ،سائل يقوؿ :فضال ،لو أعدًب توجيو اآلية:

      

()1

بكوهنا مستلنفة وليست ولفية؟
ج :نعم ،يعٍت قالوا :إهنا مستلنفة؛ ألهنا لو كانت ولفية لصار اؼبعٌت:

     

 )2(    والشيطاف اللي ما يستطيع أف يتسمع ،ما لو داعي أف السماء ربفظ منو ،إمبا السماء
ربفظ منُت؟ فبن يتسمع ،وعل ىاا تصَت اآلية:




 )3(       انتهت اعبملة،

 )4(      ىاا تصَت صبلة مستلنفة.
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ -أحسن اهلل إليكم ،-سائل يقوؿُ :ب قولو -تعاىل:-

 )5(   ىل اػبرب آية أـ اعبار واجملرور؟
 - 1سورة الصافات آية .8 :
 - 2سورة الصافات آية .8-7 :
 - 3سورة الصافات آية .7 :
 - 4سورة الصافات آية .8 :
 - 5سورة يس آية .37 :
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مختصر قواعد اإلعراب

ج :األلل اعبار واجملرور ،خاوىا قاعدة يا إخواف ،وىاه قد تشكل عل بعض الطالب باإلعراب:
اعبار واجملرور ،أو االسم اجملرور حبرؼ جر أللي ما يصَت مدتدأ أبدا ،ما يصَت مدتدأ ،الزـ يصَت خربا،
فهمتوا؟
يعٍت لو قلت مثالُ :ب الدار زيد .ما يصلح تقوؿ :الدار مدتدأ ألهنا ىي األوؿ؛ ألف حرؼ اعبر األللي
يبنع من كوف الكلمة مدتدأ ،وعل ىاا (ُب الدار) خرب مقدـ ،وزيد مثال ىو اؼبدتدأ اؼبؤخر ،فهنا قولو:
  

()1



ما يصلح ىنا أف يكوف (ؽبم) ىو اؼبدتدأ ،بل (آية) ىنا تكوف ىي اؼبدتدأ ،و(ؽبم) :ىي

اػبرب .ويبكن أف يعرب (آية) :مدتدأ ،و(ؽبم) :لفة ،ويكوف (الليل) ىو اػبرب عل أحد األعاريب .أما عل
اإلعراب اللي مر علينا فهو الليل :مدتدأ ،وصبلة نسلخ منو النهار :ىي اػبرب ،واعبملة مستلنفة ...ما ىي
مستلنفة ،تفسَتية؛ لقولو( :الليل).
أحسن اهلل إليكم سائل يق وؿ :أرجو إعادة القاعدة :إذا جاء االسم احملل بعد اسم اإلشارة ماذا
يكوف؟
ج :االسم احملل بعد اسم اإلشارة يصح أف يعرب بدال ،أو عطف بياف ،أو لفة ،لكن إف كاف
مشتقا ،فاألحسن أف يكوف نعتا ،مثل لو قلت :مررت هباا القائم ،القائم مشتق (اسم فاعل) ،وإف كاف
جامدا ،مثل  :رجل ،غالـ ،امرأة ،فاألحسن أف يكوف بدال ،أو عطف بياف ،مثل لو قلت :مررت هباا
الرجل.
واهلل أعلم ،ولل اهلل عل ندينا ؿبمد ،وعل آلو ولحدو أصبعُت .والسالـ عليكم.
متى يحذف حرف العلة لغير جازم
طيب ،شوؼ أمثلة اؼبؤلف قاؿ كبو:

       

 - 1سورة يس آية .37 :
 - 2سورة البقرة آية .19 :
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أو كصيب ...ىنا (أو) :حرؼ عطف للتقسيم ،وكصيب :ىاا متعلق دبحاوؼ يستفاد من سياؽ
اآلية؛ ألف اهلل -جل وعال -قاؿ:

      

()1

ىاا اؼبثل األوؿٍ ،ب قاؿ( :أو

كصيب) إذف يصَت التقدير :أو مثلهم كصيب .وإف جرينا عل ىاا اإلعراب ىا؟ سيكوف كصيب :جار
وؾبرور متعلق دبحاوؼ خرب ؼبدتدأ مقدر ،التقدير :أو مثلهم كصيب .من السماء :جار وؾبرور متعلق
دبحاوؼ لفة لػ (ليب) .يعٍت :أو كصيب نازؿ من السماء .فيو :جار وؾبرور متعلق دبحاوؼ لفة ثانية
لػ (ليب) ،ظلمات :فاعل للجار واجملرور .اإلعراب الثاين ما ىو؟
فيو :خرب مقدـ ،وظلمات :مدتدأ مؤخر ،واعبملة لفة ثانية ،إذف اعبار واجملرور ىنا عمل الرفع ،ؼباذا
عمل الرفع؟ ألنو وقع لفة ،يقولوف :اعبار واجملرور إذا وقع لفة يتقوى ،وإذا تقوى لح أف يرفع غَته ،أو
وقع خربا ،أو وقع حاال ،أو اعتمد عل استفهاـ ،أو اعتمد عل نفي ،يتقوى ،مثاؿ اللي يعتمد عل
استفهاـ ،إذا قلت :يقوؿ اهلل -تعاىل:-

        

()2

فاؽبمزة ىنا

لالستفهاـ ،وُب اهلل :جار وؾبرور متعلق دبحاوؼ ،ش  :فاعل للجار واجملرور.
اإلعراب الثاينُ :ب اهلل :خرب مقدـ وش

مدتدأ مؤخر ،واعبملة مستلنفة ال ؿبل ؽبا من اإلعراب،

وفاطر :لفة .ىا ...نعم؟ يعٍت :لفة السم اعباللة (لفظ اهلل) وىو مضاؼ ،والسماوات مضاؼ إليو،
واألرض معطوؼ عليو.
وهباا يتدُت لنا أف االسم اؼبرفوع بعد اعبار واجملرور ،أو الظرؼ ،فيو إعراباف :إما أف يعرب مدتدأ ،أو
نلخا األعراب األوؿ اللي مشينا عليو :إما أف يعرب فاعال ،وىاا قوؿ اغبااؽ من النحويُت ،وإما أف يعرب
مدتدأ مؤخرا ،واعبار واجملرور أو الظرؼ الاي قدلو خربا مقدما ،وهباا نكوف قد أهنينا ىاه اؼبسائل ُب باب
الظرؼ واعبار واجملرور.
من الفوائد اليت نريد أف ناكرىا:
 - 1سورة البقرة آية .17 :
 - 2سورة إبراهيم آية .13 :
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تعرفوف القاعدة :أف حرؼ العلة ُب الفعل اؼبضارع ال وباؼ إال لدخوؿ جازـ .مثل لو قلت مثال:
ؿبمد مل يدع ،ومل يرض ،ومل يرـ .كيف تكتب مل يدع؟ عُت فقط وعليها ضمة ،وؽباا تقوؿ ُب اإلعراب:
(يدع) :فعل مضارع ؾبزوـ بلم وعالمة جزمو حاؼ الواو ،والضمة قدلها دليل عليها ،ومثلو مل يرض ،ومثلو
مل يرـ.
الاي أريد أف أقولو لكم :إنو قد وباؼ حرؼ العلة لغَت جازـ ،إما لقصد التخفيف ،أو لرعاية
الفوالل ،وىاا وجد ُب القرآف ُب مواضع ،فمثال ُب سورة ىود:

         

( )1لو فتحت اؼبصحف ذبد (يلت) تاء فقط وربتها كسرة ،وين حرؼ العلة؟ حاؼ .ىل فيو جازـ ىنا؟ ما
فيو جازـ .فيعلل العلماء بلف اغباؼ ىنا للتخفيف .طيب كيف أعرب يلت؟ فعل مضارع مرفوع بضمة
مقدرة عل الياء احملاوفة رظبا للتخفيف.
ومثل أيضا قوؿ اهلل -تعاىلُ -ب سورة الكهف:



 )2(      أللو (ندغي) ،مع أنو ما فيو

جازـ ىنا ،إذف ندغي :فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة عل الياء احملاوفة للتخفيف .مثاؿ ثالث وأخَت:
قوؿ اهلل -تعاىلُ -ب سورة الفجر:



 )3(     بالوقف يعٍت ،وبالولل ِ
(يسر) ،ما فيها ياء

ُب اؼبصحف ،مع أف أللها (يسري) ،وال فيو جازـ ىنا ،فلين ذىدت الياء؟ يقولوف :ىنا حافت الياء رعاية
للفوالل ،وىي

         

فحافت الياء رعاية للفوالل.
الفائدة الثانية:

 - 1سورة هود آية .135 :
 - 2سورة الكهف آية .64 :
 - 3سورة الفجر آية .4 :
 - 4سورة الفجر آية .3-1 :
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مختصر قواعد اإلعراب

نسمع ُب أياـ العشر (عشر ذي اغبجة) قوؿ الن ي   من حج فلم يرفث ومل يفسق ،رجع من
ذنوبو كيوـ ولدتو أمو  اػبطداء بعضهم يقوؿ :كيوـ .وبعضهم يقوؿِ :
كيوـ .فما األرجح من ىاين
َ
اإلعرابُت؟
كيوـ ،تكوف الكاؼ حرؼ جر ،ويوـ :ظرؼ مدٍت عل الفتح ُب ؿبل جر ،أما كيوِـ الكاؼ:
األرجح َ
حرؼ جر ،ويوـ :اسم ؾبرور بالكاؼ وعالمة جره الكسرة .لكن اإلعراب األوؿ أحسن ،ؼباذا؟ الفعل اللي
(ولد) ولد :فعل ماض ،وتعرؼ أف الفعل اؼباضي حكمو إنو مدٍت ،فكون تدٍت الظرؼ
بعد يوـ ما ىو؟ َ
يتناسب مع بناء الفعل ،ىاا أحسن ،لكن لو كسرت الظرؼ لار معربا اآلف؛ ألنو ؾبرور ،وبعده فعل مدٍت
كيوـ ولدتو
ما يصَت فيو تناسب ىنا ،ىا ...ما فيو تناسب ،إذف األحسن أف اػبطيب يقوؿ :رجع من ذنوبو َ
أمو ،نكتفي هباتُت الفائدتُت .واهلل أعلم.

نع ػ ػ ػ ػػم؟ اإلع ػ ػ ػ ػ ػراب األوؿ تق ػ ػ ػ ػػوؿ( :يػ ػ ػ ػ ػػوـ) ظ ػ ػ ػ ػػرؼ مدػ ػ ػ ػ ػػٍت عل ػ ػ ػ ػ ػ الف ػ ػ ػ ػػتح ُب ؿبػ ػ ػ ػ ػػل ج ػ ػ ػ ػػر ،ىػ ػ ػ ػ ػػاا ىػ ػ ػ ػ ػػو
األرجح .يقوؿ ابن مال عن اؼبسللة دي:
واب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن





ىاا الدناء



واخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتر بنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا متلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو فعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل بنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

أو أع ـ ـ ـ ــرب م ـ ـ ـ ــا كـ ـ ـ ـ ـ ق ـ ـ ـ ــد أج ـ ـ ـ ــري

اللي بعده فعل مدٍت يكوف الراجح ىو أيش؟ ىو الدناء.
واخت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر بنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا متل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو فع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل بنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
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نعم.
أسئلة وردت على المحاضرة
أحسن اهلل إليكم فضيلة الشيخ .سائل يقوؿ :ما رأيكم ُب منظومة "الدرة اليتيمة" ُب النحو للمدتدئ؟
وما ىو أفضل شرح ؽبا؟ وىل شرحتها ُب إحدى دروس ؟
ج :مل أشرحها ُب أي درس من دروسي ،ولكنها جيدة ،ىي من اؼبنظومات اعبيدة ،وؽبا شرح مطدوع،
لكٍت ال أذكر من الشارح ،إف ؽبا شرحا مطدوعا ما أذكر الشارح لو ،لكنها ىي من النظم اعبيد ُب النحو.
نعم.
أحسن اهلل إليكم ،سائل يقوؿ :ياكر ُب كتب اللغة أف ليغة أفعل التفضيل تدؿ عل تفضيل شيء
عل آخر ،وعل اؼبقارنة بينهما ،واؼبشاركة ُب ألل الصفة ،كيف إذف يوجو قولو -تعاىل:-

 

 )1(   ؟ وقولنا" :اهلل أكرب"؟ جزاكم اهلل خَتا.
ج :نعم ،ىي القاعدة ُب باب اسم التفضيل :أف األلل من ؾبيئو ىو عقد مقارنة بُت شيئُت اشًتكا ُب
لفة ،وزاد أحدنبا عل اآلخر فيها .لكن يقرر النحويوف مسللة ،فيقولوف :قد ىبرج أفعل التفضيل أو اسم
التفضيل عن أللة ،فال يراد بو التفضيل ،وإمبا يكوف دبنزلة الصفة اؼبشدهة ،وىاا يا إخواف فيو أمثلة كثَتة ُب
القرآف ،وقد تتدعها فضيلة الشيخ ؿبمد عدد اػبالق عظيمة -عليو رضبة اهللُ -ب كتابو القيم "دراسات
ألساليب القرآف الكر،م" ،تتدع اآليات اللي ُب القرآف اليت ما أريد هبا اسم التفضيل حقيقة وسردىا ،خا
مثال قوؿ اهلل -تعاىل:-



 )2(      ىل العدد اؼبشرؾ فيو خَتية حىت يصَت اؼبؤمن

خَتا منو؟ ال.

 - 1سورة المؤمنون آية .14 :
 - 2سورة البقرة آية .221 :
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انظر مثال إىل قوؿ اهلل -تعاىل:-

            

()1
الرد إىل غَت اهلل والرسوؿ يكوف فيو خَتية؟
         ىل يبكن إف ّ

ال .فلنا أنصح األخ السا ئل ىاا؛ ألجل أف يلخا اؼبسللة واضحة ويروي غليلو منها ،أنو يرجع لكتاب
"دراسات ألساليب القرآف"ُ ،ب باب أفعل التفضيل ،وسيجد أمثلة كثَتة جدا ،ومنها اؼبثاؿ اللي ذكرت،
إذف قولنا :اهلل أكرب .ما ىو أفعل التفضيل ىنا عل بابو ،يصَت اؼبعٌت اهلل كدَت لفة مشدهة؟ نعم.
س  :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ىل يصح أف نعرب (باهلل) ُب قولنا( :كف باهلل) ،بلف (باهلل) شدو صبلة
اعبار ،واجملرور ُب ؿبل رفع برفع الفاعل؟
ج :ىاا ما يصلح؛ ألف اللي ييجي ُب ؿبل رفع فاعل ىو يعٍت ما ...يعٍت ما ُب حرؼ جر أللي،
لكن حرؼ اعبر الزائد ألال ما لو تلثَت إال ُب اللفظ فقط ،إال ُب اللفظ فقط ،إذف ىنا لفظ اعباللة ىو
الفاعل قطعا ،ألف حرؼ اعبر يؤثر باللفظ فقط ،لكن احملل باؽ عل أللو ،فما داـ أف لفظ اعباللة ىو
الفاعل ،ال يؤثر عليو حرؼ اعبر إال بالنسدة للفظ فقط ،فعل ىاا ما يصح اإلعراب .نعم.
أحسن اهلل إلي  ،سائل يقوؿ :فضال ،لو أعدًب توجيو اآلية:

      

()2

بكوهنا مستلنفة وليست ولفية؟
ج :نعم ،يعٍت قالوا :إهنا مستلنفة؛ ألهنا لو كانت ولفية لصار اؼبعٌت:

     

 )3(    والشيطاف ال لي ما يستطيع أف يتسمع ،ما لو داعي أف السماء ربفظ منو ،إمبا السماء

 - 1سورة النساء آية .59 :
 - 2سورة الصافات آية .8 :
 - 3سورة الصافات آية .8-7 :
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ربفظ منُت؟ فبن يتسمع ،وعل ىاا تصَت اآلية:




 )1(       انتهت اعبملة،

 )2(      ىاا تصَت صبلة مستلنفة.
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ -أحسن اهلل إليكم ،-سائل يقوؿُ :ب قولو -تعاىل:-

    

 )3(   ىل اػبرب آية أـ اعبار واجملرور؟
ج :األلل اعبار واجملرور ،خاوىا قاعدة يا إخواف ،وىاه قد تشكل عل بعض الطالب باإلعراب:
اعبار واجملرور  ،أو االسم اجملرور حبرؼ جر أللي ما يصَت مدتدأ أبدا ،ما يصَت مدتدأ ،الزـ يصَت خربا،
فهمتوا؟
يعٍت لو قلت مثالُ :ب الدار زيد .ما يصلح تقوؿ :الدار مدتدأ ألهنا ىي األوؿ؛ ألف حرؼ اعبر األللي
يبنع من كوف الكلمة مدتدأ ،وعل ىاا (ُب الدار) خرب مقدـ ،وزيد مثال ىو اؼبدتدأ اؼبؤخر ،فهنا قولو:
  

()4



ما يصلح ىنا أف يكوف (ؽبم) ىو اؼبدتدأ ،بل (آية) ىنا تكوف ىي اؼبدتدأ ،و(ؽبم) :ىي

اػبرب .ويبكن أف يعرب (آية) :مدتدأ ،و(ؽبم) :لفة ،ويكوف (الليل) ىو اػبرب عل أحد األعاريب .أما عل
اإلعراب اللي مر علينا فهو الليل :مدتدأ ،وصبلة نسلخ منو النهار :ىي اػبرب ،واعبملة مستلنفة ...ما ىي
مستلنفة ،تفسَتية؛ لقولو( :الليل).
أحسن اهلل إليكم سائل يقوؿ :أرجو إعادة القاعدة :إذا جاء االسم احملل بعد اسم اإلشارة ماذا
يكوف؟
ج :االسم احملل بعد اسم اإلشارة يصح أف يعرب بدال ،أو عطف بياف ،أو لفة ،لكن إف كاف
مشتقا ،فاألحسن أف يكوف نعتا ،مثل لو قلت :مررت هباا القائم ،القائم مشتق (اسم فاعل) ،وإف كاف
 - 1سورة الصافات آية .7 :
 - 2سورة الصافات آية .8 :
 - 3سورة يس آية .37 :
 - 4سورة يس آية .37 :
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جامدا ،مثل :رجل ،غالـ ،امرأة ،فاألحسن أف يكوف بدال ،أو عطف بياف ،مثل لو قلت :مررت هباا
الرجل.
واهلل أعلم ،ولل اهلل عل ندينا ؿبمد ،وعل آلو ولحدو أصبعُت .والسالـ عليكم.
أدوات اإلعراب
الكالـ اآلف ُب الداب الثالث واألخَت ُب ىاه الرسالة اؼبختصرة ،وموضوعو :ما يقاؿ عند ذكر األدوات
اليت يكثر دورىا ُب الكالـ
يقوؿ رضبو اهلل :وىي طبس وعشروف يقاؿ ُب الواو :حرؼ عطف ؼبطلق اعبمع .اغبرؼ الثاين( :حىت)
حرؼ عطف ؼبطلق اعبمع والغاية.
بسم اهلل الرضبن الرحيم السالـ عليكم ورضبة اهلل وبركاتو
اغبمد هلل والصالة والسالـ عل رسوؿ اهلل وعل آلو وألحابو ومن اىتدى هبداه أما بعد
الكالـ اآلف عن الداب الثالث واألخَت ُب ىاه الرسالة اؼبختصرة وموضوعو ما يقاؿ عند ذكر األدوات
اليت يكثر دورىا ُب الكالـ ابن ىشاـ -رضبو اهلل تعاىل -رأى بسعة اطالعو وما وبتاجو الطالب ُب اإلعراب،
فوجد أف ىناؾ أدوات يتكرر ذكرىا ُب اإلعراب ،ووبتاجها الطالب ُب غالب ما يطلب من اإلعراب ،فرأى
أف هبمع من ىاه األدوات ما وبتاجو الطالب ،ويدُت العدارة اليت تقاؿ ُب إعراب كل أداة ،والنحويوف عندما
يعربوف باألدوات ،يريدوف ما يشمل األظباء واغبروؼ ،فمثال( :قد) أداة ،وىي حرؼ ،و(من) الشرطية أداة،
وىي اسم.
فقوؿ ابن ىشاـ ىنا " :األدوات " .يشمل اغبروؼ واألظباء .وال بد أف تعلم أف ىناؾ فرقا بُت قولنا:
ىاه األداة اسم ،أو ىاه األداة حرؼ .إف كانت حرفا ،فليس ؽبا ؿبل من اإلعراب ،أما إف كانت اظبا،
فلنت مطالب بدياف موقعها من اإلعراب .وىاه األدوات اليت ذكرىا ابن ىشاـ ،منها ما ىو حروؼ ليس لو
ؿبل من اإلعراب ،ومنها ما ىو أدوات ؽبا ؿبل ،أو أظباء ؽبا ؿبل من اإلعراب.
يقوؿ -رضبو اهلل :-وىي طبس وعشروف
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وُب اؼبطدوع عندكم :طبسة وعشروف .والظاىر أف ىاا خطل مطدعي موجود ُب بعض النسخ ،لكن
بالرجوع للمخطوطة ،فيها طبس وعشروفٍ .ب ىاا ىو اؼبوافق للقاعدة :وىي أف العدد من ثالثة إىل عشرة
عكس اؼبعدود؛ ألف التقدير :وىي طبس وعشروف أداة .وإف كاف للعلماء كالـ ُب العدد إذا حاؼ سبييزه،
العدد إذا حاؼ سبييزه ،أنو هبوز فيو التاكَت وهبوز فيو التلنيث ،إذا كاف التمييز غَت موجود.
اؼبقصود أف اؼبوجود ُب اؼبخطوطة :وىي طبس وعشروف .يقاؿ ُب الواو :حرؼ عطف ؼبطلق اعبمع.
اؼبراد باعبمع :التشري

بُت اؼبتعاطفُت ُب اغبكم .ىاا مراد النحويُت باعبمع التشري

بُت اؼبتعاطفُت ُب

اغبكم ،فإذا قلت :قبح خالد وؿبمد .فما الاي أفادتو الواو؟ أفادت اعبمع بُت اؼبعطوؼ وىو ؿبمد،
واؼبعطوؼ عليو وىو خالد ُب اغبكم ،صبعت بينهما ُب اغبكم ،ىاا معٌت كوهنا ؼبطلق اعبمع ،وىاا يدؿ
عل أف الواو ليس ؽبا عالقة با لًتتيب وال عدـ الًتتيب ،الواو ما تدؿ عل ترتيب وال عل عدـ ترتيب ،إال
إف وجد قرينة؛ ألن إذا قلت :جاء خالد وعمرو .الواو تدؿ عل أهنما اشًتكا ُب اجمليء ،لكن ىل تدؿ
الواو عل أف خالدا ىو األوؿ؟ أو أف عمرا ىو األوؿ؟ أو أهنما جاءا معا؟ الواو ال تدؿ عل شيء من
ذل ؛ وؽباا قاؿ العلماء :إف الواو تعطف اؼبصاحب ،وتعطف الالحق ،وتعطف اؼبتلخر.
فلنت مثال إذا نظرت إىل قوؿ اهلل -تعاىل:-

    

"ألحاب السفينة" .اؼبعطوؼ عليو؟ اؽباءُ ،ب قولو:

  

()2

()1

أين اؼبعطوؼ؟

عطفت ماذا؟ عطفت اؼبصاحب؛

ألف إقباء نوح -عليو الصالة والسالـ -وألحاب السفينة ،كاف ُب آف واحد ،فيقاؿ :إهنا عطفت
اؼبصاحب.

 - 1سورة العنكبوت آية .15 :
 - 2سورة العنكبوت آية .15 :
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إذا مثال نظرت إىل قوؿ اهلل -تعاىل:-

     

()1

اؼبعطوؼ (إبراىيم)،

اؼبعطوؼ عليو (نوحا) .ما زمن إبراىيم بالنسدة إىل نوح عليهما الصالة والسالـ؟ متلخر ّوال ال؟ إذف
عطفت اؼبتلخر ،عطفت اؼبتلخر.
إذا مثال نظرت إىل قوؿ اهلل -تعاىل:-

        

()2

   

 )3(  ىاا ىو اؼبعطوؼ ،اللي من قدل الرسوؿ  بالنسدة للرسوؿ  متقدموف ،إذف ىنا عطفت
اؼبتقدـ.
واػباللة :أف الواو ُب ألل وضعها ُب اللغة العربية ؼبطلق اعبمع ،أما الداللة عل الًتتيب أو عدـ
الًتتيب ،فهاا وبتاج إىل قرينة.
الثاين :اغبرؼ الثاين( :حىت) حرؼ عطف ؼبطلق اعبمع والغاية.
حىت العاطفة تفيد شيئُت :تفيد اعبمع بُت اؼبتعاطفُت ُب اغبكم ،وتفيد معٌت ثانيا ،وىو الداللة عل
الغاية ،واؼبراد بالغاية النهاية ،مثل لو قلت :ولل اغبجاج مزدلفة حىت اؼبشاة ،فهنا حىت أفادت شيئُت :أوال
اعبمع ،أهنا صبعت بُت اؼبعطوؼ وىو (اؼبشاة) ،واغبجاج واؼبقصود هبم الراكدوف ،صبعت بينهما ُب الولوؿ،
يعٍت :كلهم وللوا .اؼبعٌت الثاين :أهنا دلت عل الغاية والنهاية ،فإذا ظبعت قائال يقوؿ :ولل اغبجاج إىل
مزدلفة حىت اؼبشاة .تستفيد أنو مل يدق ُب عرفة أحد؛ ألهنا دلت عل الغاية وعل النهاية ،وعل ىاا نقوؿ
ُب اإلعراب :ولل :فعل ماض مدٍت عل الفتح واغبجاج فاعل مرفوع ،وعالمة رفعو الضمة الظاىرة عل
آخره ،حىت :حرؼ عطف مدٍت عل السكوف ال ؿبل لو من اإلعراب ،اؼبشاة :معطوؼ عل (اغبجاج)،
واؼبعطوؼ عل اؼبرفوع مرفوع ،وعالمة رفعو الضمة الظاىرة عل آخره.

 - 1سورة الحديد آية .26 :
 - 2سورة الشورى آية .3 :
 - 3سورة الشورى آية .3 :
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ولعل من باب الفائدة أف أقوؿ لكم :إف (حىت) ُب اللغة العربية أربعة أنواع؛ حىت تعرؼ مواضعها عند
اإلعراب ،وكلف ابن ىشاـ أراد االختصار وإال لاكرىا ،النوع األوؿ :ىو حىت العاطفة اليت ظبعتم ،النوع
الثاين :حىت اعبارة لالسم الصريح ،كما ُب قوؿ اهلل -تعاىل:-

       

()1

فحىت  :حرؼ جر ،ومطلع :اسم ؾبرور بػ(حىت) وعالمة جره الكسرة الظاىرة .فحىت من حروؼ اعبر ،لكنها
ىنا جرت االسم الصريح ،يعٍت :غَت اؼبؤوؿ.
النوع الثالث( :حىت) اعبارة لالسم اؼبؤوؿ ،من أف اؼبصدرية والفعل اؼبضارع ،والفرؽ بُت حىت الثانية
والثالثة :أف حىت الثانية تاكر ُب باب حروؼ اعبر ،لكن حىت الثالثة وإف كانت جارة ،لكنها تاكر مع
نوالب الفعل اؼبضارع -مع نوالب الفعل اؼبضارع  ،-كما ُب قوؿ اهلل -تعاىل:-
     

()2

    

فحىت :حرؼ غاية وجر ،يرجع :فعل مضارع منصوب بلف اؼبضمرة بعد

حىت ،وعالمة نصدو الفتحة الظاىرة عل آخره ،إلينا :جار وؾبرور متعلق بليش؟ بػ(يرجع) ،موس  :فاعل
مرفوع وعالمة رفعو ضمة مقدرة عل األلف منع من ظهورىا التعار ،وأف وما دخلت عليو ُب تلويل مصدر
ؾبرور بػ(حىت) ،ويكوف التقدير -واهلل أعلم :-لن نربح عليو عاكفُت حىت رجوع موس .
إذف حىت ىنا لارت النهاية أهنا جارة ،لكن ما فرقها عن اعبارة الثانية اللي قدلو؟ الثانية جرت االسم
الصريح ،والثالثة جرت اؼبصدر اؼبؤوؿ ،والتفريق بينهما :إذا رأيت (حىت) حبروؼ اعبر ،اعرؼ أهنا ىي اعبارة
لالسم الصريح ،وإذا رأيتها مع نوالب الفعل اؼبضارع ،اعرؼ أهنا ىي اعبارة للمصدر اؼبؤوؿ.
النوع الرابع لػ(حىت)( :حىت) االبتدائية .وحىت االبتدائية ىي اليت تدخل عل اعبملة االظبية ،وتكوف
اعبملة اليت بعدىا مستلنفة ال ؿبل ؽبا من اإلعراب ،ىاه تسم (حىت االبتدائية) .ومن أمثلتها قوؿ الن ي
 كما ُب اغبديث الصحيح اؼبتفق عليو  :ما يصيب اؼبؤمن من ىم وال حزف وال نصب وال أذى ،حىت
الشوكةُ يشاكها ،إال كفر اهلل هبا خطاياه .
 - 1سورة القدر آية .5 :
 - 2سورة طه آية .91 :
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فحىت ىنا ابتدائية ،الشوكة مدتدأ ،إذا قيل :ابتدائية معٌت اللي بعدىا مدتدأ مرفوع وعالمة رفع الضمة
الظاىرة عل آخره ،وصبلة يشاكها خرب اؼبدتدأ اعبملة ،لغرى ّوال كربى؟ ىا...؟ لغرى ،وصبلة الشوكة
(يشاكها) كربى .ويشاؾ :فعل مضارع مدٍت للمجهوؿ ،ونائب الفاعل ضمَت مستًت تقديره ىو ،يعود عل
اؼبؤمن مستًت جوازا .واؽباء مفعوؿ ،واعبملة من اؼبدتدأ ،واػبرب صبلة مستلنفة ال ؿبل ؽبا من اإلعراب ،وحىت
كما قلنا ىي حىت االبتدائية.
من أدوات اإلعراب (الفاء)
اغبرؼ أو األداة الثالثة ،قاؿ :وُب (الفاء) :حرؼ عطف للًتتيب والتعقيب.
يعٍت أف الفاء تفيد شيئُت :الًتتيب ،ومعناه :ؾبيء الثاين بعد األوؿ .ىاا معٌت الًتتيب :ؾبيء الثاين بعد
ؿبمد فعمرو .إذا
األوؿ .والتعقيب :ؾبيء الثاين بعد األوؿ بال مهلة .يعٍت :بال فالل زمٍت .تقوؿ :دخل ٌ
كاف دخوؿ عمرو بعد ؿبمد مداشرة ،ىاا معٌت أهنا للًتتيب والتعقيب.

ويقوؿ النحويوف :إف التعقيب ُب كل شيء حبسدو ،فلنت يصح أف تقوؿ ( :دخل ؿبمد فعمرو ) إذا
كاف وراءه مداشرة ،ويصح أف تقوؿ ( :دخلت اؼبدينة فمكة ) إذا مل يكن بُت مكة واؼبدينة إال الطريق،
لكن لو فرض أن جلست باؼبدينة ما يصلح العطف بالفاء ىنا ،لكن مع ىاا أنت تقوؿ :دخلت اؼبدينة
فمكة ،فيو فالل بُت مكة واؼبدينة ،فيو فالل الاي ىو الطريق.
طيب كيف أفادت الفاء الًتتيب والتعقيب مع أنو فيو فالل؟ ألهنم يقولوف الفالل ُب كل شيء
حبسدو ،ويقصدوف أنو مثل اؼبثاؿ ،ىاا ال بد من الفالل؛ ألنو ما ُب إنساف يدخل اؼبدينة فمكة إال بواسطة
الطريق بينهما ،ومن أمثلتهم اليت يقولوهنا إهنا لحيحة ،يقولوف :تزوج ؿبمد فولد لو ،مع أنو بُت الزواج
والوالدة عل أقل تقدير تسعة أشهر.
لكن يقولوف التعقيب ُب كل موضع حبسدو ،ويدؿ عل ىاا قوؿ اهلل -تعاىل:-


()1

    

مع أنو ما ىو عل طوؿ يبوت؛ اؼبيت يدفن ،يغسل ،يكفن ويصل عليو ،وقد هبلس مدة كما ُب

 - 1سورة عبس آية .21 :
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ىاا الزمن قدل ما يدفن النتظار فُالف َوال عِالف ،لكن ؼباذا جاءت تل ؟ دليل عل أنو ما ُب بعد الوفاة إال
القرب ،ىاا معٌت قوؽبم" :التعقيب ُب كل شيء حبسدو".

من أدوات اإلعراب (ثم)
األداة الرابعة ٍب :حرؼ عطف؛ للًتتيب واؼبهلة.
الًتتيب مر معناه ،اؼبهلة ؾبيء الثاين بعد األوؿ بفالل زمٍت ،وؽباا قاؿ -تعاىل:-
      

()1

   

؛ ألف الزمن بُت اؼبوت والدعث والنشور طويل ،فجاءت ( ٍب ) ،فلنت

تقوؿ ( :دخل زيد ٍب عمرو ) ،إذا كاف بينهما فالل زمٍت.
من أدوات اإلعراب (قد)
اػبامسة ( قد ) :قاؿ :وُب ( قد ) حرؼ ربقيق وتوقع وتقليل.
اؼبراد بػ ( قد ) ىنا ىي قد اغبرفية ،وكلف ابن ىشاـ أعرض عن ( قد ) االظبية لقلة وجودىا ُب الكالـ،
اليت يكثر ورودىا ُب الكالـ ىي ( قد ) اغبرفية ( ،قد ) اغبرفية عل حسب السياؽ تفيد واحدا من ىاه
اؼبعاين الثالثة :إما أف تفيد التحقيق ،وىاا إذا دخلت عل الفعل اؼباضي واؼبضارع ،وأقوى ما تكوف إذا
دخلت عل الفعل اؼباضي ،بل ىاا أكثر مواضعها ،قاؿ اهلل -تعاىل:-

     

()2

اإلعراب ( :قد ) :حرؼ ربقيق مدٍت عل السكوف ال ؿبل لو من اإلعراب ( ،أفلح ) :فعل ٍ
ماض مدٍت عل
الفتح ،و( اؼبؤمنوف ) فاعل مرفوع با لواو ألنو صبع ماكر سامل ( ،والنوف ) عوض عن التنوين ُب االسم
اؼبفرد.

 - 1سورة عبس آية .22-21 :
 - 2سورة المؤمنون آية .1 :
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و( قد ) تكوف ُب اؼبضارع كما ُب قوؿ اهلل -تعاىل:-
قولو -تعاىل:-





 )1(       وكما ُب

 )2(      فقد ذكروا أف ( قد ) ُب مثل ىاتُت اآليتُت وإف كانت داخلة

عل فعل مضارع لكنها للتحقيق.
الثاين ( :التوقع ) ،وىي تدخل عل الفعل اؼباضي ،والتوقع ُب الفعل اؼبضارع أكثر ،ومن التوقع ُب
الفعل اؼباضي قوؿ اؼبقيم ( :قد قامت الصالة )؛ ألف اعبماعة ُب اؼبسجد يتوقعوف وينتظروف ،فتكوف ُب
قولو ( :قد قامت الصالة ) تفيد ماذا؟ التوقع ،يعٌت ما كانوا يتوقعونو حصل ،وتكوف ُب الفعل اؼبضارع،
وىاا ىو الغالب والكثَت ،للتوقع ،تقوؿ مثال ( :قد ينزؿ اؼبطر ) ( ،قد يلٌب ؿبمد ) ،فهنا تفيد التوقع.
اؼبتكلم الاي يقوؿ الكالـ هبا يتوقع فتكوف حرؼ ( قد ) إذا أردت اإلعراب ( قد ) حرؼ توقع ،و(
قاـ ) فعل ماض مدٌت عل الفتح ،و( التاء ) للتلنيث ،وحركت بالكسر اللتقاء الساكنُت و( الصالة )
فاعل.
اؼبعٌت الثالث ( لقد ) قاؿ إيش؟ التقليل ،التقليل خاص بالفعل اؼبضارع ،خاص بالفعل اؼبضارع ،مثالو:
( قد يصدؽ الكاوب ) ( ،قد هبود الدخيل ) ،فهنا ماذا تفيد ( قد )؟ تفيد التقليل؛ يعٍت أف الكاوب وإف
لدؽ لكن لدقو ُب مقابل كابو قليل ،والدخيل قد هبود بشيء من اؼباؿ ولكن جوده دبقابل خبلو قليل.
ونازع بعض النحويُت ُب داللة ( قد ) عل التقليل ،وقاؿ إف ( قد ) ال تفيد التقليل ،وإمبا التقليل
مستفاد م ن السياؽ ،فإن

لو قلت ( :هبود الدخيل ) معلوـ التقليل بدوف قد ،ولو قلت ( :يصدؽ

الكاوب ) معلوـ التقليل بدوف قد ،واػبطب ُب ىاا سهل ،إف جاءت قد فهي تدؿ عل التقليل ،وإف ما
جاءت فالكالـ يفيد التقليل ،وعند اإلعراب تقوؿ ( :قد ) حرؼ تقليل مدٍت عل السكوف ال ؿبل لو من
اإلعراب ( ،هبود ) :فعل مضارع مرفوع لتجرده من النالب واعبازـ ( ،والدخيل ) فاعل.
من أدوات اإلعراب (السين وسوف)
 - 1سورة األحزاب آية .18 :
 - 2سورة النور آية .64 :
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اغبرؼ الاي يليو قالوا :وُب ( السُت ) و( سوؼ ) حرؼ استقداؿ ،وىو خَت من قوؿ كثَت منهم:
حرؼ تنفيس.
أوال :معٌت التنفيس ىو التوسيع؛ ألف السُت وسوؼ تنقالف اؼبضارع من زمن اغباؿ الضيق إىل الزمن
اؼبستقدل الواسع ،فلنت إذا قلت لزميل ( :أزورؾ إف شاء اهلل ) ىاا قد يدؿ عل اغباؿ وعل اؼبستقدل،
لكن إذا قلت" :سلزورؾ إف شاء اهلل" ،العرب ُب كالمهم -يا إخواف -عندىم تاوؽ لألساليب ،أما كبن
فسدت ألسنتنا وما لرنا مبي ز بُت ىاا اللفظ وىاا اللفظ ،بل لرنا ننتقد بعض األساليب اللغوية ونقوؿ:
كيف تدؿ عل كاا ،كيف تدؿ عل كاا.
والعيب فينا عل حد قوؿ الشاعر:
وينكـ ـ ـ ـ ـ ــر الفـ ـ ـ ـ ـ ــم عـ ـ ـ ـ ـ ــم المـ ـ ـ ـ ـ ــاء م ـ ـ ـ ـ ــن س ـ ـ ـ ـ ــقم

قـ ـ ــد تنكـ ـ ــر العـ ـ ــين ضـ ـ ــوء الشـ ـ ــمس مـ ـ ــن رمـ ـ ــد

فالعرب إذا قاؿ الواحد منهم ( :سلزورؾ ) دؿ عل أنو فسح اجملاؿ ،بل بعض النحويُت إذا قاؿ( :
سوؼ أزورؾ ) يدؿ عل أنو فسح اجملاؿ أكثر؛ ألف الدصريُت يقولوف :داللة ( سوؼ ) عل االستقداؿ
أوسع من داللة ( السُت ) عل االستقداؿ.
أما الكوفيوف يقولوف ال ( :نبا ) دبعٌت واحد ،االستقداؿ ،اؼبقصود -يا إخواف -أف ( السُت ) و( سوؼ
) عند اإلعراب تقوؿ :حرؼ استقداؿ ،فإذا قلت ( :سلزورؾ ) السُت حرؼ استقداؿ مدٍت عل الفتح ال
ؿبل لو من اإلعراب ،و( أزور ) فعل مضارع ( ،سوؼ أزورؾ ) ( سوؼ ) حرؼ استقداؿ ،و( أزورؾ ) فعل
مضارع مرفوع.
وابن ىشاـ يقوؿ :إف التعدَت باالستقداؿ خَت من التعدَت ُب التنفيس ؼباذا؟ ألنو أوضح؛ ألف بعض الناس
فئة تقوؿ :حرؼ تنفيس ،ما يدري إيش اؼبعٌت ،لكن إذا قلت :حرؼ استقداؿ فهم اؼبراد ،وقد علمتم أف
تلثَت ( السُت ) و(سوؼ ) عل الفعل اؼبضارع أهنما ينقالنو من زمن اغباؿ الضيق إىل زمن االستقداؿ
الواسع.
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ىناؾ فرؽ بُت ( السُت ) و( سوؼ ) من وجهُت :فرؽ ـبتلف فيو ،قلتو لكم ما ىو؟ ىػػا؟ أنت ىػػا..
أحسنت ،وىو أف ( سوؼ ) أوسع ُب االستقداؿ من السُت ،ىاا ـبتلف فيو ،أما الفارؽ الثاين اجملمع عليو
فهو أف ( سوؼ ) تدخل عليها الالـ كما ُب قوؿ اهلل -تعاىل:-

      

()1

وىي إما الـ االبتداء ،أو واقعة ُب جواب قسم مقدر.
أما السُت فال تدخل عليها الالـ ،وىنا فائدة ،يقولوف :ال هبمع بُت السُت وىل؛ ألف ألل ( ىل )
زبلص اؼبضارع لالستقداؿ ،وؽباا ما يصح أف تقوؿ لزميل  ( :ىل ستلٌب ) ما داـ أن أتيت بػ ( ىل )
يكوف ال صواب ُب التعدَت أف تقوؿ ىػػا ( ..ىل تلٌب ) وال تلٌب بػ ( السُت ) اليت تدؿ عل االستقداؿ؛ ألنو
وجود ( ىل ) اليت يقولوف :إهنا إذا دخلت عل الفعل اؼبضارع خلصتو لالستقداؿ.
من أدوات اإلعراب (لم)
واألداة اليت تليها ( مل ) حرؼ جزـ لنفي اؼبضارع وقلدو ( ماضيا ).
نعم ،يعٍت :إف ( مل ) تؤثر عل اؼبضارع تلثَتا لفظيا ،وىو اعبزـ ،وتلثَتا معنويا ،وىو النفي ،وقلب معناه
( من االستقداؿ إىل اؼباضي ) ،فإذا قلت ( :وبضر الضيف ) ىاا مضارع يدؿ عل اغباؿ ،يعٍت :يبكن
اآلف وبضر ،ويدؿ عل االستقداؿ ،لكن إذا قلت ( :مل وبضر الضيف ) الاي حصل أف ( مل ) قلدت
الفعل اؼبضارع من اؼبستقدل إىل اؼباضي؛ ألن أنت عندما تقوؿ ( :مل وبضر الضيف ) تقصد مل وبضر ُب
الزمن اؼباضي.
وؽباا يقولوف ُب إعراب ( :مل وبضر الضيف ) ( ،مل ) :حرؼ نفي وجزـ وقلب ( ،وبضر ) :فعل
مضارع ؾبزوـ بػ (مل) وعالمة جزمو السكوف ،وحرؾ بالكسر اللتقاء الساكنُت ( ،مل ِ
يف ) (
وبضر الض ُ
والضيف ) فاعل مرفوع بالضمة ،ىاه ( مل ).
من أدوات اإلعراب (لما)
متوقع ثدوتو.
األداة اليت تليها ،قاؿ :ويزاد ُب ( ؼبا ) النافية ،ويقاؿ:
متصل نفيو ٌ
ٌ
 - 1سورة الضحى آية .5 :
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( ؼبا ) يقوؿ :النافية ،ليو قاؿ :النافية؟ ألف فيو ( ؼبا ) ستلٌب غدا إف شاء اهلل ىي ( ؼبا ) الشرطية اليت
تسم ( ؼبا ) الوجودية ،أما اليت معنا اآلف فهي ( ؼبا ) النافية ( ،ؼبا ) النافية مثل ( مل ) حرؼ نفي وجزـ
وقلب ،لكن زبتلف عن ( مل ) ُب شيئُت:
متصل نفيو ) يعٍت أف اؼبنفي بػ ( ؼبا ) متصل إىل زماف النطق ،يعٍت وأنت تنطق
األوؿ :قاؿ عنها( :
ٌ

بالكالـ اؼبنفي موجود ،مثالو بل يوضحو ( :ؼبا تشرؽ الشمس ) يعٍت :إذا كاف باقي عل اإلشراؽ مثال
دقيقة أو دقيقتُت ،وقلت ( :ؼبا تشرؽ الشمس ) يعٍت :عدـ اإلشراؽ الاي ىو النفي متصل إىل وقت النطق
إىل زمن اغباؿ.
متوقع ثدوتو ) طدعا إذا كاف متصل ىاا النفي إىل زمن اغباؿ فمعٌت ىاا أف الثدوت متوقع ،وؽباا
( ٌ
يصح أف تقوؿ ( :ؼبا تشرؽ الشمس ) وقد أشرقت ،فلنت نفيت إىل زمن النطق ٍب اؼبنفي انته  ،طلعت
الشمس ،وؽباا قاؿ -تعاىلُ -ب سورة ص:



 )1(      يعٍت إىل اآلف ،إىل زمن نزوؿ

اآلية ما ذاقوا العااب ،ولكن ذوقهم للعااب متوقع.
ومنو أيضا قوؿ اهلل -تعاىل:-

       

()2

يعٍت إىل نزوؿ اآلية ما دخل

اإليباف ُب قلوهبم ،ولكنو متوقع ،فيقولوف :إف ( ؼبا ) تدؿ عل شيئُت:
الشيء األوؿ :أف منفيها متصل إىل زمن النطق ،ىاا ال بد منو.
ال بد وأنت تتكلم بػ ( ؼبا ) يصَت الشيء اللي تريد تنفيو ما زاؿ النفي ،يعٍت ال زاؿ النفي مستمرا إىل
نطق .
األمر الثاين :أف الثدوت الاي ىو زواؿ النفي أنو إيش؟ متوقع؛ وؽباا يصح أف تقوؿ ( :ؼبا وبضر
الضيف ) ،وقد وبضر ،يعٍت حضوره متوقع.

 - 1سورة ص آية .8 :
 - 2سورة الحجرات آية .14 :
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وؽباا يقولوف إن ما تنفي بػ ( ؼبا ) إال شيء متوقع ،إذا كاف ؾبيء الضيف قريدا يصح أن تقوؿ ( :ؼبا
وبضر الضيف ) ،وقد وبضر ،ىااف اؼبعنياف زيادة عل اؼبعاين الثالثة ُب ( مل ) ،وهباا تكوف ( ؼبا ) تدؿ
عل طبسة أشياء ( :اعبزـ  -والنفي  -والقلب  -واتصاؿ نفيها إىل زمن اغباؿ "يعٍت إىل زمن النطق" -
وتوقع ثدوتو ).
من أدوات اإلعراب (لن)
وُب ( لن ) حرؼ نفي ونصب واستقداؿ.
حرؼ نفي ،نعم تفيد ( لن ) النفي ( ،ونصب ) :تنصب الفعل اؼبضارع بنفسها ( ،واستقداؿ ):
زبلص الفعل اؼبضارع للمستقدل ،بدؿ ما ىو يصلح للزمن اغباضر إذا دخلت عليو لار للمستقدل ،كما ُب
قوؿ اهلل -تعاىل:-



 ( )1(         لن ) حرؼ نفي ونصب واستقداؿ،

( تنالوا ) فعل مضارع منصوب بػ ( لن ) وعالمة نصدو حاؼ النوف ألنو من األمثلة اػبمسة ( ،واو اعبماعة
) ضمَت م تصل مدٍت عل السكوف ُب ؿبل رفع فاعل ( ،واأللف ) فارقة ،إمشعنا فارقة؟ أحسنتم ،يعٍت:
تفرؽ بُت الواو األللية وبُت واو اعبماعة.
( لن تنالوا الرب ) ( ،الرب) -نعم -مفعوؿ بو منصوب وعالمة نصدو الفتحة الظاىرة عل آخره ( ،حىت
) رجعت علينا حىت مرة ثانية ،أي اغبتاءات ىاا؟ ى ػػا ..نعم ،ىاه حىت اليت ذبر اؼبصدر اؼبؤوؿ ،يا إخواف
خاوىا قاعدة ،إذا دخلت حىت عل الفعل اؼبضارع ونصدتو -نعم  -تعلم أهنا جارة للمصدر اؼبؤوؿ ،وؽباا
نقوؿ" :حىت تنفقوا" :فعل مضارع منصوب بلف اؼبضمرة بعد ( حىت ) ،وىو منصوب حباؼ النوف كالاي
قدلو ،وأف وما دخلت عليو ُب تلويل مصدر ؾبرور بػ ( حىت ) ،والتقدير -واهلل أعلم" -لن تنالوا الرب حىت
إنفاقكم فبا ربدوف" يعٍت إىل أف تنفقوا فبا ربدوف ،ىاا مثاؿ ( لن ).
من أدوات اإلعراب (إ ن)
كم من األدوات أخانا؟ العاشرة َوال اغبادية عشرة؟ ىاا العاشر ( ،إذف ) طيب.
 - 1سورة آل عمران آية .92 :
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قاؿ :وُب ( إذف ) حرؼ جو ٍ
اب وجز ٍاء ونصب.
( إذف ) ال تاكر إال مع نوالب الفعل اؼبضارع ،ىاا ما كانت كتب النحو ياكرونو مع نوالب الفعل
اؼبضارع.
فإذا قاؿ ل زميل  ( :سلزورؾ غدا إف شاء اهلل ) فقلت لو ( :إذف أكرم ) ،الاي حصل أوال أن
أجدتو؛ ألنو ؼبا قاؿ ل  :سلزورؾ غدا ،لو أن سكت ما يدري ىل أنت وافقت عل الزيارة َوال أل ،فلما
قلت ( :إذف أكرم ) كلن أجدتو باؼبوافقة؛ وؽباا يقوؿ عندؾ إيش؟ حرؼ جواب.
األمر الثاين :أن جعلت جزاء ؾبيئو اإلكراـ ،وؽباا يقوؿ :وجزاء.
الثالث :نصب ،وىي تنصب اؼبضارع بنفسها ،فتقوؿ ُب اإلعراب ( :إذف ) حرؼ جواب وجزاء
ونصب ( ،أكرـ ) فعل مضارع منصوب بػ ( إذف ) وعالمة نصدو الفتحة الظاىرة عل آخره ( ،والفاعل )
ضمَت مستًت وجوبا تقديره أنا ( ،والكاؼ ) ضمَت متصل مدٍت عل الفتح ُب ؿبل نصب مفعوؿ بو.
( إذف أكرم ) لكن لعل من باب الفائدة أف نقوؿ لكم :إف إذف ما تنصب الفعل اؼبضارع إال بثالثة
شروط ،إذا اختل واحد منها ترفع الفعل اؼبضارع الاي بعدىا وال هبوز ل أف تنصدو:
الشرط األوؿ :أف تكوف مصدرة ،ومعٌت مصدرة يعٍت ُب أوؿ صبلتها ،أما لو تلخرت ما يصلح ،ففي
اؼبثاؿ الاي مر تصدرت ،يعٍت :لارت ُب أوؿ صبلتها ،فلو قلت ُب اؼبثاؿ السابق ( :أخي إذف يكرم )
يكرم )
ما يصلح النصب ىنا؛ ألهنا مل تتصدر بل سدقت بكالـ ،يرفع الفعل اؼبضارع بعدىا ،تقوؿُ ( :
يكرم ).
وال تقلَ ( :

الشرط الثاين :الشرط الثاين من شروط ( إذف ) أف يكوف اؼبضارع بعدىا مستقدال ،أما لو كاف للحاؿ

يرفع ،مثل لو إنس اف حدث حبديث فلما انته من حديثو قلت ( :إذف ألدق ) تقصد إذف ألدق
اآلف ،وال إذف ألدق غدا ،اآلف ،إذف الفعل الاي بعد إذف ىو مستقدل وال للحاؿ؟ للحاؿ ،وال يبكن
إنساف وبدث بكالـ وتقوؿ :غدا إف شاء اهلل ألدق ىاا ما يصلح ،إمبا اآلف تصدقو أو تكابو .إذف ما
حكم اؼبضارع بعد إذف؟ ال بد أف يرفع ألنو غَت مستقدل.
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الثالث :أال يفصل بينها وبُت اؼبضارع بفالل ،فإف فصل بينها وبُت اؼبضارع بفالل رفع اؼبضارع ،فلو
قلت مثال اؼبثاؿ السابق ( :إذف أخي يكرم ) ( ،إذف أخي يكرم ) ،حصل بينو وبُت اؼبضارع فالل،
يكوف مرفوعا ،لكن استثنوا فالال واحدا ال يؤثر وىو ( القسم ) ،القسم ال يؤثر ،فتقوؿ
ال تؤثر ُب اؼبضارع ُ

أكرم ) بالنصب؛ ألف الفصل بالقسم كال فصل.
ُب اؼبثاؿ السابق ( :إذف واهلل َ
من أدوات اإلعراب (لو)
األداة األخَتة ُب درس الليلة ( لو ) وما أدراؾ ما لو.
حرؼ يقتضي امتناع ما يليو واستلزامو لتاليو
يقوؿ ابن ىشاـ :لوٌ :

وىو خَت من قوؿ كثَت منهم ( حرؼ امتناع المتناع ) وأظنٍت وعدتكم هباا ُب ليلة مضت.
الكالـ عل ( لو ) فيو نوع من الدقة ( ،فللقي كبو ما أقوؿ السمع وأصبع حواؼ الكلمات صبعا )
اآلف كبن ؿبتاجوف إىل شيئُت :إثدات لحة عدارة " :حرؼ امتناع ؼبا يليو واستلزامو لتاليو " ،وتفنيد عدارة "
عددا من
حرؼ امتناع المتناع " ،ولكن يددو يل أنو أحسن وسيلة ىي عرض األمثلة ً
أوال ،فسلعرض اآلف ً
األمثلة ومن خالؽبا نستنتج القاعدة.

يد ألكرمتو ) ،ىنا دلت ( لو ) عل شيئُت :الشيء األوؿ :امتناع الشرط ،أين
لو قلت ( :لو جاء ز ٌ
شرطها؟ يعٍت فعل الشرط ( ،جاء زيد ) ىاا فعل الشرط ،طيب الاي يقوؿ ل  ( :لو جاء زيد ) تفهم إف
زيد جاء وال ما جاء؟ ما جاء ،وؽباا يقوؿ النحويوف -أقوؿ النقطة دي طاؼبا أهنا مهمة -يقولوف :إف ( لو )
تفيد أف الشرط فبتنع دائما ،الشرط فبتنع دائما ،ما وقع ،ألف من قاؿ ل  :لو كاف كاا فهمت أنو ما وقع،
الظاىر -يا إخواف -الاي يقوؿ ل  ( :لو كاف كاا ) تفهم أنو ما وقع شيء ،فالاي يقوؿ ل  ( :لو جاء
زيد ) معناه أنو ما جاء.
إذف نقوؿ ( لو ) دلت عل ( شيئُت ):
الشيء األوؿ :امتناع تاليها .ما اؼبراد بتاليها عندؾ ُب اؼبثل؟ علق عل قوؿ تاليها ،اكتب اؼبراد بتاليها
ىو الشرط ،أو ما يليها -امتناع ما يليها -تاليها  -ىػا ..طيب ،إذف ( لو ) تدؿ عل أف فعل الشرط
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اؼبمتنع كاا وال أل ،طيب ،قبيء للجواب ،يا إخواف اعبواب ىو الاي فيو اإلشكاؿ بالعدارة اليت ذكرىا ابن
ىشاـ ،اآلف مثالنا ىاا اعب واب حالل وال فبتنع؟ فبتنع وال أل؟ إذف لو ما باللغة العربية إال ىاا اؼبثاؿ ،لح
أف نقوؿ ( لو ) حرؼ امتناع المتناع ،امتنع اإلكراـ المتناع اجمليء ،طيب.
لكن عل عدارة ابن ىشاـ اجمليء يستلزـ اإلكراـ ،اجمليء لو حصل يستلزـ اإلكراـ ،يستلزـ ّوال كاف
يقوؿ الاي يقوؿ ( لو جئتٍت ألكرمت ) يصَت يكاب! ىاا األمر الثاين الاي تدؿ عليو ( لو ) وىو أف
شرطها يستلزمها جواهبا ،يعٍت يستدعي جواهبا ،يعٍت أف اجمليء ماذا يستلزـ؟ اإلكراـ ،ويستدعي اإلكراـ
ويقتضي اإلكراـ.
يد ألكرمتو ) دلت ( لو ) عل شيئُت:
الخالصة إذف ( :لو جاء ز ٌ

الشيء األوؿ :أف شرطها فبتنع .واضح يا إخواف.

الثاين :أف شرطها يستلزـ جواهبا؛ ألف قولو" :واستلزاـ ما يليو" ،ما اؼبراد بالاي يليو ،اعبواب "الاي
يليو" ،يلي ماذا؟ الاي يلي فعل الشرط ،وجواب الشرط ،واضح ىاا ،طيب.
وعرفتم أف هباا اؼبثاؿ ال يصح أف يقوؿ :إهنا حرؼ امتناع المتناع ،طيب.
مثاؿ ثاين ( لو كانت الشمس موجودة كاف النهار موجودا ) اآلف كبن نقوؿ ( لو كانت الشمس
موجودة كاف النهار موجودا ) اللي يقوؿ ل  :لو كانت الشمس موجودة يدؿ عل أهنا غَت موجودة ،ىػػا..
يدؿ عل أهنا غَت موجودة.
إذف ( لو ) حرؼ امتناع ،إذف وجود الشمس فبتنع ،ال تنسوا -يا إخواف -أف ( لو ) دائما تفيد أف
الشرط فبتنع ،يعٍت ما وجد ،طيب ( .كاف النهار موجودا ) وجود الشمس يستلزـ وجود النهار ،ىل يوجد
هنار بدوف مشس؟ إذف اؼبثاؿ ده مثل اؼبثاؿ الاي قدلو ،وجود الشمس يستلزـ وجود النهار ،كما أف وجود
اجمليء يستلزـ وجود اإلكراـ.
أما ظهر لكم ،إذف اؼبثاؿ الثاين يدؿ عل أف ( لو ) تفيد شيئُت:
امتناع تاليها اللي ىو الشرط واستلزامو ؼبا ،ؼبا يليها ،طيب.
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مثاؿ ثالث ( :لو كانت الشمس موجودة كاف الضوء موجودا ) الشرط حالل وال فبتنع؟ فبتنع ،طيب.
وجود الشمس يستلزـ وجود الضوء ،واضح ىاا؟ طيب.
سنرجع اآلف مرة ثانية إىل األمثلة.
يد ألكرمتو ) امتنع اإلكراـ ،يبتنع اإلكراـ المتناع اجمليء؟ لح وال أل؟
اؼبثاؿ األوؿ :قلنا ( لو جاء ز ٌ
طيب.
اؼبثاؿ الثاين :يبتنع وجود النهار لعدـ وجود الشمس ،لح؟ ىل يبتنع وجود الضوء لعدـ وجود الشمس،
وال قد ال توجد الشمس ويوجد ضوء؟ قد ال توجد الشمس ويوجد ضوء ،اآلف أنتم شوفوا ما ُب ضوء
اآلفُ ،ب ضوء مع أف الشمس ما ىي موجودة.
إذف ،ال ما ىو اؼبقصود ضوء الشمس ،اؼبقصود ضوء ُب الكوف عموما ،ال ال ،الضمَت اهلل يهدي ،
يد ألكرمتو ) اآلف اؼبتكلم ىو الاي يتكلم هباا الكالـ ،وقوؿ ( :ألكرمتو )(
الضمَت اآلف ( لو جاء ز ٌ
الضمَت يعود عل زيد ،ىػػا ..طيب.
خا اآلف الكالـ وبعدين اللي يناقش ما فيو مانع ،يناقش ويسلؿ.
إذف لار اؼبثاؿ األخَت ينقض القاعدة ؼبرات ،إف ( لو ) ما ىي حرؼ امتناع المتناع ،إال لو كاف يبتنع
الضوء المتناع الشمس ،لكن قد يوجد ضوء مع أف الشمس فبتنعة واضح؟ طيب.
مثاؿ آخر يوضح ىاه النقطة بالاات ( :لو ركب اؼبسافر الطائرة لدلغ غايتو ) يعٍت قض شغلو.
طيب ( لو ركب اؼبسافر ) معناه ما ركب ،إذف حرؼ امتناع ،امتنع الشرط ،يستلزـ أنو ما يدلغ غايتو؟
ىػػا ..بنفس اؼبثاؿ ذاتو بلنو ما يدلغ غا يتو ،لكن بل بالنسدة للمثاؿ ىاا مثل اؼبثاؿ الاي قدلو ،ىل اؼبسافر
يبتنع بدلوغ غايتو المتناع ركوبو الطائرة ،أو قد يدلغ غايتو بسدب آخر؟ قد يركب سيارة ويدلغ غايتو.
إذف نقوؿ :إنو لو ُب اؼبثاؿ األخَت ليست حرؼ امتناع المتناع ،ألننا لو قلنا حرؼ امتناع المتناع إيش
يصَت اؼبعٌت؟ امتنع بلوغ اؼبسافر غايتو المتناع ركوبو الطيارة ،وىاا اؼبسافر إذا ما ركب الطائرة ما يدلغ غايتو؟
ال ،قد يدلغ غايتو بوسيلة أخرى ،مثل الضوء ،قد يوجد الضوء وبوسيلة أخرى غَت الشمس.
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حرؼ يقتضي امتناع تاليو -ما يليو -واستلزامو لتاليو" وأنو
وىاا معٌت قولنا ،أو قوؿ ابن ىشاـ "إف لو ٌ
أحسن ،بل وألوب من قوؽبم" :حرؼ امتناع المتناع" ،ألنو أحيانا قد يبتنع اعبواب ،وأحيانا ما يبتنع،
طيب ىل تريدوف ضابطا المتناع اعبواب أو عدـ امتناع اعبواب؟ نعم ،الضابط إف كاف اعبواب ما لو سدب
إال الشرط ،امتنع ،مثل وجود النهار لو سد ب غَت الشمس؟ يا إخواف ...ما لو سدب غَت الشمس ،إذف إذا
كاف اعبواب ليس لو سدب إال الشرط امتنع اعبواب مثل امتناع الشرط ،أما إذا كاف اعبواب لو سدب آخر
غَت الشرط فقد يبتنع بالنسدة للشرط اؼبوجود وال يبتنع بالنسدة لسدب آخر ،الضوء قد يبتنع بالنسدة
للشمس ،لكن قد يوجد ضوء بسدب شيء آخر ،اؼبسافر قد ما يدلغ غايتو إذا ما ركب الطائرة ،لكن قد
يدلغ غايتو إذا ركب السيارة.
إذف وجود الضوء لو سدب غَت الشمس وال أل؟ لو سدب وال أل؟ وجود النهار لو سدب غَت الشمس وال
أل؟ ما لو سدب ،بلوغ اؼبسافر غايتو لو سدب غَت ركوب الطائرة؟ لو سدب.
إذف خاوىا قاعدة :إذا كاف اعبواب ليس لو سدب إال الشرط امتنع ،ويصح ذبيء العدارة "حرؼ امتناع
المتناع".
أما إذا كاف اعبواب لو سدب غَت الشرط ،ىنا ما يصح أف نقوؿ :حرؼ امتناع المتناع ،وعل ىاا نًتؾ
العدارة ىاه "حرؼ امتناع المتناع" ولبتار العدارة السليمة وىي" :إنو حرؼ يدؿ عل امتناع ما يليو
واستلزامو لتاليو" وىاا ىو الاي أيده النحويُت ومنهم ابن مال  ،كما ُب بعض نسخ التسهيل ،وابن ىشاـ،
ومنهم اؼبرادي ُب كتابو ( اعبٌت الداين ُب حروؼ اؼبعاين ).
سنكتفي هباا القدر من األدوات.
ىل تنشطوف لدعض الفوائد؟ طيب ،كثَت من الطالب ما يدري مىت يكوف الضمَت مستًتا وجوبا ومستًتا
جوازا ،وىناؾ قاعدة جيدة وىي :أف الضمَت إذا كاف تقديره ( أنا أو كبن أو أنت ) فهو مستًت وجوبا ،إذا
جئت تقدر الضمَت ،تقوؿ مثال :الفاعل ضمَت مستًت؛ ىل تقوؿ :وجوبا أو جوازا ،إف كاف الضمَت الاي
ستقدره تقديره ( أنا ) أو( كبن ) أو( أنت ) فهو مستًت وجوبا.

85

مختصر قواعد اإلعراب

أما إذا كاف الضمَت الاي ستقدره تقديره ( ىو ) أو( ىي ) فهاا يكوف مستًتا جوازا إال ُب مسائل
يسَتة ،يكوف مستًتا جوازا مع أف تقديره ( ىو ) أو( ىي ) وىي ثالث مسائل ،اؼبسللة األوىل :أفعاؿ
االستثناء مثل ( ما خال ) و( ما عد ا ) و( ليس ) و( ال يكوف ) فالضمائر مع ىاه األفعاؿ كلها تقديرىا
ىو لكنها مستًتة وجوبا.
اؼبسللة الثانية :مع فعل التعجب ،الضمَت مع فعل التعجب ،إذا قلت ( :ما أصبل الصدؽ ) ُب (أصبل )
ضمَت مستًت تقديره ىو مستًت وجوبا.
اؼبسللة الثالثة :فاعل نعم أو بئس ،إذا كاف مفسرا بالتمييز مثل ( نعم لديقا الكتاب ) ففاعل نعم ىنا
ضمَت مستًت وجوبا تقديره ىو يعود عل التمييز.
من الفوائد:
اإلعراب ثالثة أنواع :إعراب ظاىر ،وإعراب تقديري ،وإعراب ؿبلي ،ىاه أنواع اإلعراب ُب الكالـ،
اإلعراب الظاىر ىاا ىو األلل؛ حيث -يعٍت -ال داعي لإلعراب التقديري وال للمحلي ،يعٍت :إذا مل
نافع ) ىاا إعراب ظاىر؛ ألف (الصدؽ):
يوجد سدب يكوف اإلعراب ظاىرا ،مثل لو قلت مثال ( :الصدؽ ٌ
مدتدأ مرفوع بالضمة الظاىرة ،و(نافع) :خرب مرفوع بالضمة الظاىرة .ىاا يسم إعرابا ظاىرا ،واأللل ُب

اإلعراب أف يكوف ظاىرا.
النوع ال ثاين :يسم اإلعراب التقديري ،اإلعراب التقديري لو أربعة مواضع :االسم اؼبتصل بياء اؼبتكلم
مثل ( ىاا كتايب ) ،واالسم اؼبقصور ،واالسم اؼبنقوص ،والفعل اؼبعتل إما بالواو أو باأللف أو بالياء ،وىاا
الفعل اؼبعتل فيو استثناءات ،مثل حالة النصب تظهر الفتحة مع اؼبعتل بالواو واؼبعتل بالياء ،يعٍت أعطيكم
قواعد وعليكم التفصيل.
النوع الثالث :يسم اإلعراب احمللي ،اإلعراب احمللي لو موضعاف.
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اؼبوضع األوؿ ُب األظباء اؼبدنية ،كل اسم مدٍت ،فإعرابو ُب احملل ،واؼبوضع الثاين ُب اعبمل اليت مرت
علينا ،اعبملة اليت ال ؿبل ؽبا من اإلعراب  ،وؽباا مر علينا صبلُ :ب ؿبل رفعُ ،ب ؿبل نصبُ ،ب ؿبل جزـ،
ُب ؿبل جر.
والفرؽ بُت اإلعراب التقديري واحمللي أهنما يشًتكاف ،أنو ما ُب حركة ظاىرة ،لكن اإلعراب التقديري
يكوف عل آخر حرؼ ُب الكلمة مقدرة عليو اغبركة عل آخر حرؼ ،إذا قلت مثال ( :جاء الفىت )،
نقوؿ ( :الفىت ) فاعل مرفوع بضمة مقدرة عل األلف ألهنا آخر شيء عل األلف منع من ظهورىا اشتغاؿ
احملل.
وىكاا بالنسدة للمنقوص ،وىكاا بالنسدة للفعل اؼبعتل ُب بعض أحوالو ،وىكاا بالنسدة لالسم اؼبتصل
بياء اؼبتكلم وؽباا يقاؿ :إف اؼبعتل مرفوع بضمة مقدرة عل ما قدل ياء اؼبتكلم ،يعٍت :عل اغبرؼ األخَت
من الكلمة.
ؾبد )( ،
أما اإلعراب احمللي ما ىو عل حرؼ معُت ،عل الكلمة بلكملها ،فلو قلت مثال ( :ىاا ٌ
ىاء ) :حرؼ تنديو ( ،ذا ) :اسم إشارة مدٍت عل السكوف ُب ؿبل رفع ،الرفع عل الااؿ ّوال عل األلف
ّوال عل اعبميع؟ عل اعبميع ،وىكاا بالنسدة للجمل ،إذا قلت :واعبملة ُب ؿبل رفع ،ىل الرفع واقع عل
حرؼ معُت ،عل اعبملة بلكملها ،واهلل أعلم.
س :أحسن اهلل إليكم فضيلة الشيخ ،ىذا سائل يقول :أنا الب أعجمي وال أجد صعوبة في
دراسة النحو والصرف وما يتعلق بالقواعد وفهم األساليب ،ولكني أحيانا ال أجد المفردات
واألساليب المناسبة للتعبير عما أريد ،فما نصيحتك في تكوين ىذه الملكة ،وجزام اهلل خيرا؟
ج :تكوين ىاه اؼبلكة ال بد أف يكوف بالرجوع إىل معاجم اللغة من جهة ،وبالنسدة أيضا إىل الكتب
اليت تدحث ُب اؼبفردات واألدوات من جهة أخرى -يا إخواف -األدوات اليت درسنا بعضا منها وسنكملها
إف شاء اهلل ُب الليلتُت القادمتُت ،كانت ُب أوؿ األمر مدثوثة ُب كتب التفسَت وُب كتب النحوٍ ،ب هنض
العلماء وأفردوىا ُب مصنفات مستقلة ورتدوىا ترتيدا بديعا ،مثل ابن ىشاـ ُب ( مغٍت اللديب ) ومثل اؼبرادي
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ُب كتابو ( اعبٌت الداين ُب حروؼ اؼبعاين ) ،ومثل اؼبالقي ُب كتابو ( رلف اؼبداين ُب حروؼ اؼبعاين ) فهاا
األخ السائل ال بد وأف يكوف اؼبلكة اليت يسلؿ عنها بواسطة الرجوع إىل ىاين النوعُت من الكتب ،نعم.
س :وىاا سائل يقوؿ :ما الفرؽ بُت ( إذف ) بالنوف و( إذا ) باأللف؟
ج :نبا دبعٌت واحد ،لكن ىم ؾبمعوف عل أف ( إذف ) إذا كانت نالدة للفعل اؼبضارع فإهنا تكتب (
بالنوف ) ىاا سؤاؿ إمالئي ،إذا عملت إذا بصفة الفعل اؼبضارع يعٍت األمثلة اليت مرت علينا يا إخواف ،مر
علينا أمثلة عملت فيها ( إذف ) ونصدت اؼبضارع بتوفر الشروط ،ومر علينا أمثلة ما عملت فيها ( إذف )
فمن اإلمالئيُت من يقوؿ :إف عملت كتدت بالنوف ،وإف أنبلت كتدت باأللف مع التنوين ،وبعضهم يقوؿ:
أل ،تكتدها بالنوف مطلقا سواءٌ كانت عاملة أو غَت عاملة.

وقد فصل ُب اؼبسللة كتاب ،لاحب كتاب ( اؼبطالعة اؼبصرية ) الاي قلت لكم :إف ىاا من أحسن

الكتب ُب اإلمالء ،فَػ َفصل ُب اؼبسللة ولكن إجابةً للسؤاؿ كما قلنا ،إف كانت عاملة تكتب بالنوف ،وإف

كانت غَت عاملة فخالؼ :بعضهم يقوؿ :تكتب بالنوف ،وبعضهم يقوؿ :ال ،تكتب باأللف بدوف نوف.

نعم.
سلما يًتق بو طالب العلم ُب فن النحو ،مع
س :أحسن اهلل إلي  ،ىاا سائل يقوؿ :ىل تاكروف لنا ً
ذكر أجود الشروح اليت تفيد الطالب ؽباا السلم؟
ج :أظن أنكم ُب أعل السلم ،كيف تسللوف عن سلم تددءوف بو من األوؿ ،الظن بكم أنكم إما ُب
منتصف السلم أو ُب أعل السلم ،وأنا ال أستدعد أف فيو عددا من اإلخواف الاين وبضروف ويستفيدوف أف
عندىم من معلومات النحو الشيء الكثَت ،لكن العلماء ياكروف أنو يندغي لطالب العلم عموما أف يتدرج
ُب التعلم ،فياكروف ( اؼبتوف عبميع الفنوف ) ،وىاا السجع غَت متكلف.
وؽباا قيل لدعضهم :ما أحسن السجع؟ قاؿ :ما خف عل السمع .قيل :مثل ماذا؟ قاؿ :مثل ىاا،
ألنو جاءه دبثل لكنو ما يدرى ىو باؼبثاؿ ّوال اعبواب األوؿ ىو مثاؿ ،اعبواب األوؿ فيو مثاؿ؟ فيو مثاؿ،
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أحسن السجع ما خف عل السمع ،جواب ومثاؿ ُب آف واحد ،لكن يددو أف الشخص ىاا عنده ثروة
لغوية.
يقوـ يسللو قاؿ :مثل ماذا؟ قاؿ مثل ىاا .فاؼبقصود أف النحو ياكروف األجرومية .يعٍت تكاد أف تكوف
األجرومي ة ؿبل إصباع ،إنو أوؿ ما يددأ هبا الطالب ،لكن األجرومية ُب ظاىرىا ما فيها معلومات وافية ُب
النحو إال إذا درست عل شيخ متخصص ،وأذكر أف الشاط ي -رضبو اهللُ -ب اؼبوافقات ؼبا تكلم عل
العلم والتعلم ،قاؿ" :إنو يندغي لطالب العلم إذا أراد أف يدرس متنا من اؼبتوف أنو يكوف عل شيخ
متخصص؛ ألف اؼبتخصص يفيدؾ ما ال يفيدؾ غَته".
فاألجرومية تعترب ُب الدداية ،بعدىا ُب نظري ( منت القطر ) البن ىشاـ ،أنا درست منت القطر
ودرست شرح القطر البن ىشاـ ،وشرحت أيضا القطر وإنو مطدوع ،فتدُت يل أف منت القطر ىو الاي يلي
األجرومية؛ ألنو مناسب ِجدا وإذا صبعت مع منت القطر أو ما بعد منت القطر رسالة ابن ىشاـ ( اإلعراب
عن قواعد اإلعراب ) اللي ـبتصره الرسالة اللي معنا ىاه ،يكوف ىاا جيدا ،وُب رأيي :إنو إذا درس اإلنساف
يعٍت -القطر مع شروحو اؼبطدوعة فهاا خَت كثَت ،نعم.س :وىاه سائلة عرب اإلنًتنت تقوؿ :ىل الواو اليت للعطف تفيد اؼبغايرة؟
ج :ىاا ىو األلل ،بل إف النحويُت واؼبفسرين إذا أرادوا أف يستدلوا عل اؼبغايرة قالوا :بدليل العطف
والعطف يقتضي اؼبغايرة ،إذ ىاه قاعدة عندىم ،لكن لكل قاعدة ُب الغالب استثناءات؛ قد تكوف الواو ما
يد وعمرو ) تقتضي اؼبغايرة ،لكن إذا ظبعت قوؿ الشاعر:
تقتضي اؼبغايرة ،أنت لو قلت ( :جاء ز ٌ
وألف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى قوله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذبًا ومينً ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

فق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددت األدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم لراىشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيو

الكاب واؼبُت دبعٌت واحد ،لكن نستطيع أف نقوؿ :إف الغالب ُب الواو أهنا للمغايرة ،لكن قد ال
تقتضي اؼبغايرة .نعم.
س :أحسن اهلل إلي  ،يقوؿ السائل :ىل كلمة ( أشياء ) فبنوعة من الصرؼ أـ ال؟
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ج :فبنوعة من الصرؼ ،أقوؿ :فبنوعة من الصرؼ ألهنا ـبتومة بللف التلنيث اؼبمدودة؛ وؽباا ما تقوؿ:
"أشياءً" تقوؿ" :أشياءَ" ،نعم.

س:وىاا سائل يقوؿ :ما الفرؽ بُت اعبملة الصغرى والكربى؛ ألين مل أحضر ىاا الدرس؟

ج :ما الفرؽ بُت اعبملة الكربى والصغرى؟ اعبملة الكربى :ىي اليت أخرب عنها جبملة .ىاه الكربى،
خربا عن مدتدأ .كاا ّوال أل؟ اعبملة الكربى :ىي اعبملة اليت وقع
واعبملة الصغرى :ىي اعبملة اليت وقعت ً
اػبرب فيها صبلة ،واعبملة الصغرى ىي اليت وقعت خربا عن مدتدأ ،فإذا قلت مثال ،اؼبثاؿ الاي مر علينا( :

اإلسالـ آدابو عالية ) إذا وضعت عليها دائرة ىاه صبلة كربى ،إذا جئت جبملة ( :آدابو عالية ) ىاه صبلة
لغرى ،نعم.
س :أحسن اهلل إلي  ،سائل يقوؿ :أرجو إعطاء نداة ـبتصرة عن كتاب دراسات ألسلوب القرآف
وكيفية االستفادة منو.
ج :ىاا الكتاب كتاب قيم جدا ،وقد باؿ فيو اؼبؤلف -رضبو اهلل ،وىو ؿبمد عدد اػبالق عظيمة-
جهدا عظيما ،قد ال يقوـ هباا اعبهد رجل واحد ،وال يُقي ُم اعبهد ُب ىاا الكتاب إال من تردد فيو وسرب
غوره ،ىاا الكتاب درس فيو اؼبؤلف أساليب القرآف الكر،م عموما ،وقد نستطيع أف نقوؿ :إف ما ُب آية ُب
القرآف إال موجودة ُب الكتاب عل أقل تقدير ،وال فيو آيات قد تكررت كثَتا.
اؼبؤلف بدأ الكتاب أوال بفوائد عظيمة جدا موجودة ُب مطلع اعبزء األوؿ ،وفبا ذكر أنو هبب االحتكاـ
إىل القرآف الكر،م ُب قواعد اللغة ،وإف القرآف هبب أف يعوؿ عليو ،وإف ما -يعٍت -يرد من بعض النحويُت
أهنم يستدلوف بديت شعر ويلولوف آية كريبة أف ىاا ال يندغي.
فيندغي أف وبتكم للقرآف ُب التقعيد ،قواعد اللغة العربية ،وما جاء ُب القرآف فهو القاعدة وليس ُب بيت
لشاعر جاىلي قد ال يعرؼ أللو من فصلوٍ ،ب بعد ىاا بدأ باألدوات مرتدة عل حروؼ اؼبعجم ودرسها
دراسة بديعة ،ونقل من صبيع كتب اللغة وكتب التفسَت وكتب اغبديث ،ويسرد اآلياتٍ ،ب بعد ىاا ُب
األجزاء الداقية تطرؽ ألبواب النحو عموما ،ومن مزايا الكتاب النقوؿ اؼبوثقة باعبزء والصفحة ،وقد ينقل من
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كتب مل تصل إلينا ولكنها عنده ىو ،واؼبقصود هباا أف ىاا الكتاب كتاب قيم جدا ونافع وال سيما
للمتخصصُت ُب النحو ،واهلل أعلم ،ولل اهلل عل ندينا ؿبمد وعل آلو ولحدو أصبعُت.
من أدوات اإلعراب (لما الوجودية)
بسم اهلل الرضبن الرحيم السالـ عليكم ورضبة اهلل وبركاتو ،اغبمد هلل والصالة والسالـ عل رسوؿ اهلل،
وعل آلو وألحابو ومن اىتدى هبداه .أما بعد.
فال زاؿ الكالـ مولوال فيما يتعلق باألدوات اليت يكثر دورىا ُب الكالـ ،وقد مض ُب الليلة اؼباضية
الكالـ عل إحدى عشرة أداة ،والكالـ يددأ اآلف عل األداة الثانية عشرة.
يقوؿ ابن ىشاـ -رضبو اهلل تعاىل ( :-وُب ؼبا الوجودية ) ُب كبو ( ؼبا ) جاء زيد أكرمتو حرؼ وجود
لوجود
مر علينا ُب الليلة اؼباضية ( ؼبا ) وىاه ( ؼبا ) والفرؽ بينهما أف اليت مرت أمس ىي ( ؼبا ) اغبرفية
اعبازمة للفعل اؼبضارع ،اليت مرت ـبتصةٌ بالدخوؿ عل الفعل اؼبضارع وؽباا ياكروهنا ُب عداد جوازـ الفعل
اؼبضارع ،ويسموهن ا ( ؼبا ) اغبرفية ألنو ؾبمع عل أهنا حرؼ ،تقوؿ ( :ؼبا تشرؽ الشمس ) ،فػ ( ؼبا ) حرؼ
نفي ٍ
وجزـ وقلب و( تشرؽ ) فعل مضارع ؾبزوـ بػ ( ؼبا ) وعالمة جزمو السكوف.
ٍ
أما ( ؼبا ) اليت معنا فهي من عداد أدوات الشرط ،بعدىا فعل شرط ٍب اعبواب ،ومثاؿ ابن ىشاـ قاؿ:
( ؼبا جاء زيد أكرمتو ) ما معناىا ،حرؼ وجود لوجود ،يعٍتُ :وجد اإلكراـ لوجود اجمليء ،فنقوؿ ُب
اإلعراب ( :ؼبا ) حرؼ وجود لوجود ،وبعضهم يقوؿ :حرؼ وجوب -بالداء -لوجوب ،واؼبعٌت واحد( .
جاء ) فعل ماض مدٍت عل الفتح ،و( زيد ) فاعل ،وىاا فعل الشرط ( ،أكرمتو ) أكرـ فعل ماض و( التاء
) فاعل و( اؽباء ) مفعوؿ ،واعبملة جواب الشرط ،و( ؼبا ) من أدوات الشرط غَت اعبازمة ،فرقها عن ( ؼبا )
اغبرفية كما قلت لكم :إف ( ؼبا ) اغبرفية ال تدخل إال عل الفعل اؼبضارع ،ىاه بالعكس ال تدخل إال عل
معٌت فقط.
الفعل اؼباضي لفظا ومعٌت ،أو ً
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ما ىو الفعل اؼباضي لفظًا ومعٌت؟ مثل ( كتب  -دخل ) ىاا فعل ٍ
ومعٌت ،لكن -يا
ماض لفظًا ً
إخواف -أحيانا ُب كتب النحو ،يقولوف :الفعل اؼباضي معٌت كدَت ،الفعل اؼباضي معٌت ىو اؼبضارع الاي
دخلت عليو ( مل ) ،مر علينا الليلة اؼباضية أف ( مل ) إذا دخلت عل الفعل اؼبضارع اللي ىو للحاؿ
واالستقداؿ ،ماذا عملت فيو؟ قلدتو إىل اؼباضي ،ىاا الاي ياكره النحويوف أحيانا ويقولوف :الفعل اؼباضي
معٌت ،إذف ( ؼبا ) اللي معنا اللي ىي الوجودية تدخل عل الفعل اؼباضي لفظا ومعٌت وعل الفعل اؼباضي
ً

معٌت ،إف شئت تتددؿ كلمة الفعل اؼباضي معٌت بالفعل اؼبضارع الاي دخلت عليو ( مل ) يكوف اؼبعٌت
لحيحا ،يكوف اؼبعٌت لحيحا ،مثالو تقوؿ ( :لو مل يلت زيد ما أكرمتو ) ىاا تالحظوف فرقا بُت ىاه
الكلمة واليت قدلها من جهة اؼبعٌت ،اؼبعٌت واحد ،ماذا نفهم من ( لو مل يلٌب زيد ما أكرمتو)؟ إنو حصل

اإلكراـ جمليء زيد.
من أدوات اإلعراب (لوال)
األداة الثالثة عشرة ( :لوال ) حرؼ امتناع لوجود ،كبو ( لوال زيد ألكرمت ).
معٌت "حرؼ امتناع لوجود" يعٍت :امتنع اعبواب لوجود الشرط ،ولوال ىاه تدخل عل اعبمل االظبية
وما بعدىا يكوف مدتدأ واػبرب ؿباوؼ ُب الغالب وجوبا.
إذف ( لوال ) تدخل عل اعبم لة االظبية والاي بعدىا يعرب مدتدأ وخرب ىاا اؼبدتدأ ُب غالب األحواؿ
يكوف ؿباوفا ،مثاؿ ابن ىشاـ ( :لوال زيد ألكرمت ) ( ،لوال ) حرؼ امتناع لوجود مدٍت عل السكوف ال
يد ) مدتدأ مرفوع باالبتداء وعالمة رفعو الضمة الظاىرة عل آخره ،واػبرب ؿباوؼ
ؿبل لو من اإلعراب ( ،ز ٌ
وجوبا ،والتقدير ( لوال زيد موجود ألتيت

) ( ،الالـ ) واقعة ُب جواب لوال ( ،وأتيت ) ( أت ) فعل

ماض مدٍت عل الفتح اؼبقدر ،و( التاء ) فاعل و( الكاؼ ) مفعوؿ ،واعبملة ال ؿبل ؽبا من اإلعراب جواب
شرط غَت جازـ.
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ومنو قوؿ اهلل -تعاىل:-



 )1(         إعراب اآلية

مثل إعراب ىاا اؼبثاؿ.
من أدوات اإلعراب (نعم)
تصديق ٍ
ٍ
ووعد وإعالـ.
األداة الرابعة عشرة :وُب ( نعم ) حرؼ
( نعم ) ؽبا ُب اللغة ثالثة معاف :أف تكوف حرؼ تصديق مىت؟ بعد اػبرب.
الثانية :أف تكوف حرؼ وعد مىت؟ بعد الطلب.
الثالث :أف تكوف حرؼ إعالـ مىت؟ بعد االستفهاـ ،إذف إف جاءت نعم بعد اػبرب فهي للتصديق مثل:
لو قاؿ ل إنساف ( :جاء ؿبمد ) فقلت :نعم ،ماذا تريد بقول  :نعم؟ تريد تصديق خربه،يعٍت :بدؿ ما
تقوؿ :لدقت ُب قول " :جاء زيد" اكتفيت بقول  :نعم ،فنعم بعد اإلخدار تكوف للتصديق ( ،فجاء )
فعل ماض ( وزيد ) فاعل ،ىاا كالـ اؼبتكلم ،كالـ اؼبخاطب ماذا قاؿ؟ ( نعم ) حرؼ تصديق ال ؿبل لو
من اإلعراب.
الثاين :أف تكوف بعد الطلب ،إذا جاءت بعد الطلب فهي حرؼ وعد ،إذا قيل ( :حافظ عل الصالة
) فقلت ( :نعم ) معٌت نع م؟ يعٍت تعده بلن ستنفا ىاا األمر وربافظ عل الصالة ،إذف ( نعم ) بعد
الطلب حرؼ وعد ،أو قاؿ ل مثال أبوؾ ( :اذىب إىل السوؽ ) فقلت ( :نعم ) ماذا يفهم من ؟ أن
ستنفا ىاا األمر ،إذف ىي بعد الطلب للوعد.
الثالث :بعد االستفهاـ لإلعالـ ،ىل حضر أخوؾ؟ فتقوؿ :نعم .ما الاي حصل بػ( نعم )؟ اإلعالـ
بالثدوت ،أعلمتو بثدوت حضور أخيو أو أخي  ،فهي إذف بعد االستفهاـ لإلعالـ ،وؽباا ذبد أف الدالغيُت
يعرفوف االستفهاـ بلنو :طلب العلم بشيء مل يكن معلوما من قدل .فلنت إذا قلت لو ( :نعم ) أعلمتو
بشيء مل يكن يعرفو من قدل ،إذ لو كاف يعرؼ ما قاؿ ل " :ىل حضر أخوؾ" ،فإذا قاؿ ل  :ىل حضر
أخوؾ؟ وقلت :نعم ،ما الاي حصل بػنعم ،حصل إعالـ السائل بلف األخ قد حضر ،أظنو ظاىرا.
 - 1سورة البقرة آية .251 :
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من أدوات اإلعراب (أجل)
األداة اليت تليها ىي ( أجل ) حرؼ لتصديق اػبرب.
"حرؼ لتصديق اػبرب" ،لو قاؿ :حرؼ جواب لتصديق اػبرب ،كاف أوضح ،ىنا ( أجل ) إذا كانت
حرؼ تصديق مثل ( نعم ) بعد اػبرب ،ىػػا ..ابن ىشاـ قاؿ :إف ( أجل ) حرؼ لتصديق اػبرب ،إذف ىي
مثل ( نعم ) إذا وقعت بعد اػبرب ،فإذا قاؿ ل مثال ( :حضر الضيف ) فقلت :نعم ،ىاا تصديق مثل ما
مر ،إذا قاؿ ( :حضر الضيف ) وقلت ( :أجل ) حصل التصديق أيضا ،إذف ( أجل ) مثل ( نعم ) تلٌب
لتصديق اػبرب.
من أدوات اإلعراب (بلى)
حرؼ إلهباب النفي
وُب ( بل ) ٌ
ما معٍت إهباب النفي؟ إهباب النفي يعٍت إثدات النفي ،لو شلنا كلمة "إهباب" ووضعنا بدؽبا "إثدات"
ما تغَت شيء ،واؼبعٌت أف ( بل ) ال تلٌب إال بعد النفي ،ىاه قاعدهتا ( :بل ) ال تلٌب إال بعد النفي ،سواء
جاء مع النفي استفهاـ أـ ال ،ماذا تفيد ( بل ) يقوؿ ابن ىشاـ :إلهباب النفي .يعٍت إلثدات النفي ،ما
معٌت إلثدات النفي؟ يعٍت :أف ( بل ) تدطل النفي وتلغيو وربوؿ الكالـ إىل إثدات ،مثالو لو قاؿ إنساف( :
أليس زي ٌد قائما ) فقلنا ( :بل ) يعٍت إيو؟ يعٍت زيد قائم ،أين النفي اللي ُب السؤاؿ؟ أزالتو بل ؛ وؽباا ابن
ىشاـ يقوؿ ( :بل ) إلهباب النفي ،معٌت إلهباب النفي؟ يعٍت إلبطاؿ النفي ،تدطل النفي وربوؿ الكالـ

إىل إيش؟ إىل إثدات ،أفهمتم؟ ىا ..فيها غموض ىي؟ ..وما ىو بالعيب فيها ىيُ ..ب ماذا غموض؟ لكن
العيب فينا وُب أفهامنا؛ ىي واضحة ُب حد ذاهتا ،لكن بعدنا عن اللغة ،كل العرب القدام ما وبتاجوف إىل
الكالـ ىاا كلو.
إذف نقوؿ :إف بل إلهباب النفي ،ألل ( بل ) من شرطها أف تسدق بنفي ،فإذا قاؿ ل إنساف( :
أليس زيد قائما ) اآلف السؤاؿ إثدات ّوال نفي؟ السؤاؿ نفي اآلف ،أليس زيد قائما ،فإذا جاءت ( بل )
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ألغت النفي وحولت الكالـ إىل إثدات ،فإذا قاؿ ل  ( :أليس زيد قائما ) وقلت ( :بل ) ماذا يفهم من
كالم  ( :بل )؟ أف زيدا قائم.
 )1(        ىاا نفي اآلف

 

 )2(    ماذا عملت ( بل ) أبطلت النفي ،أبطلت النفي السابق وألغتو ألنو ؼبا قالوا:

 

طيب نوضحو بالقرآف ،قاؿ اهلل -تعاىل:-

   

()3



لار النفي السابق قد زاؿ وقد ألغي ،مثاؿ آخر:

       

()4

تاكر كتب اللغة عن ابن عداس أنو قاؿ :لو قالوا ( :نعم ) لكفروا ،ؼباذا؟ ألف ( نعم ) بعد النفي تدقي
النفي ،فإذا قلت ( :أليس زيد بقائم ) فقاؿ ل  ( :نعم ) إيش اؼبعٌت؟ ليس زيد بقائم؛ ألهنا تدقي النفي (
نعم ) ،لكن ( بل ) تدطل النفي وربوؿ النفي إىل إيو؟ إىل إهباب ،يعٍت :إىل إثدات ،والدليل ىاه اآلية
األخَتة:

       

سواء سدق النفي باستفهاـ مثل:

()5

إذف ىنا نلخا قاعدة وىي أف ( بل ) ال تلٌب إال بعد النفي،

    

()6

أما مل يسدق باستفهاـ مثل اآلية األوىل:

 

 )7(       ما ُب استفهاـ ىنا ،ماذا تفيد ( بل )؟ تفيد إهباب النفي ،ما معٌت إهباب
النفي؟ يعٍت إلغاء النفي وإبطاؿ النفي وربويل الكالـ إىل إثدات ،أما ( نعم ) إذ لو جاءت ُب ىاا اؼبوضع
ألبقت النفي عل ما ىو عليو.
من أدوات اإلعراب (إ )
وُب ( إذ ) بالسكوف ظرؼ ؼبا مضي من الزماف.
 - 1سورة التغابن آية .7 :
 - 2سورة التغابن آية .7 :
 - 3سورة التغابن آية .7 :
 - 4سورة األعراف آية .172 :
 - 5سورة األعراف آية .172 :
 - 6سورة األعراف آية .172 :
 - 7سورة التغابن آية .7 :
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نعم ( إذ ) معدودة من الظروؼ ،إذف إعراهبا ما يتغَت ،تقوؿ ( :دخلت اؼبسجد إذ أذف اؼبؤذف )،
اإلعراب ( :دخلت ) فعل وفاعل ( ،اؼبسجد ) مفعوؿ بو منصوب ( ،إذ ) ظرؼ ؼبا مض من الزماف مدٍت
عل السكوف ُب ؿبل نصب عل الظرفية ،ىاا إعراب ( إذ ) دائما ما يتغَت ،إال أهنا أحيانا قد ذبيء
للمستقدل ،ولكن ىاا قليل فيها ،الكثَت فيها أهنا ؼبا مض من الزماف ،واللي وقعت ُب القرآف ُب بعض
اآليات للمستقدل ،كما ُب قولو -تعاىل:-



 )1(        ىاا ماض

ّوال مستقدل؟ مستقدل ،لكن الكثَت فيها أهنا ؼبا مض .
فلنت مثل اآلية الكريبة تقوؿ :ظرؼ ؼبا يستقدل من الزمافُ ،ب اآلية ،لكن باؼبثاؿ ( :دخلت اؼبسجد
إذ أذف اؼبؤذف ) تقوؿ :اسم مدٍت عل السكوف ُب ؿبل نصب عل الظرفية ( ،وأذف ) فعل ماض ( ،واؼبؤذف
) فاعل ،طيب صبلة ( أذف اؼبؤذف ) أنتم ما ؿبلها من اإلعراب؟ ىا ..أحسنتُ ،ب ؿبل جر باإلضافة ،ىاا
النوع مر علينا من ضمن اعبمل اليت ال ؿبل ؽبا من اإلعراب ،اعبملة اؼبضاؼ إليها ىنا ( إذ ) مضاؼ وصبلة
( أذف اؼبؤذف ) ُب ؿبل جر مضافة إليها ( إذ ).
من أدوات اإلعراب (إ ا الظرفية الشر ية)
وُب ( إذا ) ظرؼ مستقدل خافض لشرطو منصوب جبوابو.
( إذا ) نوعاف:
النوع األوؿ ظرفية شرطية وىي اليت ذكرىا ابن ىشاـ ىنا ،وىي الكثَتة.
والثانية ظرفية فقط ،وليست بشرطية ،والفرؽ بينهما واضح ،إذا كانت شرطية ؽبا فعل شرط وؽبا جواب
شرط ،فلو قلت مثال ( :إذا جاء زيد أكرمت ) ىنا إيو؟ ظرفية وشرطية أيضا ،ألهنا فعل شرط وؽبا جواب،
اإلعراب ،ذكر اإلعراب ابن ىشاـ ( إذا ) ظرؼ ؼبا يستقدل من الزماف خافض لشرطو منصوب جبوابو ،وىاا
وبتاج إىل بياف قولو " :خافض لشرطو " أين أداة الشرط؟ ( إذا ) ،أين الشرط؟ ( جاء زيد ) ما مر علينا أف
اعبملة تكوف ُب ؿبل جر بعد ( إذا ) و( إذ ) و( ؼبا ) و( بُت ) ( وبينما ).
 - 1سورة غافر آية .71-73 :
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إذف أي كلمة تقع بعد ( إذا ) فهي ُب ؿبل جر ،إذف اآلف ( إذا ) ىو اػبافض لشرطو ،معٌت "اػبافض
لشرطو" يعٍت ىو ا لاي جر الشرط ،صبلة ( جاء زيد ) ما ؿبلها من اإلعراب؟ ُب ؿبل جر ،أين الاي جرىا؟
( إذا ) ،إذف ىاا معٌت قوؿ ابن ىشاـ "خافض لشرطو" يعٍت دائما ( إذا ) ىي اليت ذبر فعل الشرط أو
صبلة الشرط دبعٌت أدؽ "منصوب جبوابو" وين جواب الشرط؟ أكرمت .
طيب كبتاج ىنا مقدمة بسيطة لو ظبحتم حىت ندخل عل اعبزئية دي .إذا قلت (لمت يوـ اػبميس)
فيوـ ظرؼ منصوب عل الظرفية .أين النالب لو (لمت) ؼباذا؟ ألف الصياـ وقع يوـ اػبميس .وؽباا من
قواعد النحويُت .إف النالب ال الظرؼ اللي وقع فيو الظرؼ .اللي وقع فيها الظرؼ ىو النالب ال الظرؼ
(جئت يوـ اػب ميس) ما الاي وقع ُب يوـ اػبميس؟ اجمليء .إذف الفعل جاء ىو الاي نصب يوـ( .لمت
يوـ اػبميس) ما الاي وقع ُب يوـ اػبميس؟ الصياـ .إذف الاي نصب يوـ ىو الفعل لاـ .قاعدة عندىم،
الاي ينصب الظرؼ ىو اللي وقع بالظرؼ.
قبيء ؼبثالنا ذا (إذا جاء زيد أكرمت ) ما الاي وقع ُب وقت ؾبيء زيد؟ اإلكراـ .الاي وقع ُب الظرؼ
وىو اجمليء ىو اإلكراـ وال أل؟ إذف النالب إلذا ىو أكرـ .وأكرـ إيش ؿبلو من الكالـ؟ أليس ىو جواب
الشرط؟ جواب الشرط .إذف ىاا معٌت قوؿ (ابن ىشاـ) (إذا خافض لشرطو منصوب جبوابو).
ولعل من الطريف أف نقوؿ :إف إذا عملت ُب ال شرط واعبواب عمل بإذا كما تصورت إذا عملت ُب
الشرط وىي اليت جرت الشرط ُب ؿبل جر .واعبواب ىو الاي نصب إذا ألنو نقوؿ إنو منصوب جبوابو
فلنت تلمل ُب اعبملة (إذا جاء زيد أكرمت ) صبلة جاء ُب ؿبل جر واعبار ىو (إذا) .إذف خافض لشرطو
واػبافض معناىا اعبر.
(إذا) ظرؼ من صوب .ما الاي نصدو؟ اعبواب ؼباذا؟ ألف اعبواب وقع بالشرط .اإلكراـ وقع ُب وقت
اجمليء عس أف تكونوا فهمتم.
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طيب ىاه الظرفية الشرطية .الظرفية الاي ما ىي شرطية أمرىا سهل .مثاؽبا قوؿ اهلل تعاىل
 )1(   كيف نعرب



  

 )2(     ؟ (الواو) حرؼ قسم وجر( .والليل) اسم مقسم

بو ؾبرور وعالمة جره الكسرة( .إذا) ظرؼ منصوب عل الظرفية وال ىي شرطية ىنا .وىي مضاؼ وصبلة
(سج ) مضاؼ إليو.
اؼبقصود إذف أف (إذا) ُب اللغة العربية الاي يعٍت ابن ىشاـ نوعاف :إما ظرفية شرطية ،وإما ظرفية فقط
يعٍت ليست بشرطية .والفرؽ واضح

     

()3

ىل ُب فعل شرط وجواب شرط؟ ما ُب

شيء.
من أدوات اإلعراب (كال)
األداة اليت تليها (كال) كال حرؼ ردع وزجر ودبعٌت (حقا).
كال عل حسب ما ذكر ابن ىشاـ ؽبا معنياف .اؼبعٌت األوؿ :قاؿ حرؼ ردع وزجر .مىت تكوف حرؼ
ردع وزجر؟ إذا تقدـ عليها ما يقتضي الردع والزجر .الثاين :قاؿ ودبعٌت (حقا).
مثاؿ األوىل



 )4(           يعٍت ليس ىو أساطَت األولُت.

إذف ىاا ردع وزجر عن الكالـ السابق



 )5(           إذف ردع

عن الكالـ السابق وزجر وإبطاؿ واؼبعٌت أف القرآف ليس أساطَت األولُت.

 - 1سورة الضحى آية .2 :
 - 2سورة الضحى آية .2 :
 - 3سورة الضحى آية .2 :
 - 4سورة المطففين آية .14-13 :
 - 5سورة المطففين آية .14-13 :
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الثاين أف تكوف دبعٌت حقا وىاا ُب مقاـ اإلثدات كما ُب قولو تعاىل
اؼبعٌت حقا إف اإلنساف ليطغ أف رآه استغٌت ،وكما ُب قولو تعاىل



      

()1

 )2(     يعٍت حقا

والسياؽ والتلمل ُب اؼبعٌت ىو الاي وبدد نوعية (كال) وتلٌب (كال) ؼبعٌت آخر ثالث وىو أهنا تكوف حرؼ
جواب( .ىل حضر أخوؾ) فتقوؿ (كال).
وقد عٍت العلماء ب (كال) وأفردوا فيها مصنفات مستقلة مثل ما فعل مكي ابن أيب طالب القيسي
ويقوؿ العلماء :إف (كال) وردت ُب القرآف ُب ثالثة وثالثُت موضعاُ .ب طبس عشرة سورة كلها ُب النصف
األخَت يعٍت من سورة الكهف فما دوف.
وؽباا يقوؿ الناظم.
وم ـ ـ ـ ـ ـ ــا نزلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ك ـ ـ ـ ـ ـ ــال بيث ـ ـ ـ ـ ـ ــرب فاعلم ـ ـ ـ ـ ـ ــا

يقولوف السور اليت فيها كال كلها مكية ،ما نزلت كال ُب اؼبدينة .يقوؿ:
ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزل كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال بيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــثرب فاعلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

وال ىـ ـ ــي فـ ـ ــي النصـ ـ ــف مـ ـ ــن جزئـ ـ ــو األعلـ ـ ــى

يعٍت من الكهف فما فوؽ للدقرة ما ُب كلمة كال إمبا ىي ُب النصف الثاين من القرآف.
من أدوات اإلعراب (ال)
فصل :وتكوف (ال) نافية كبو
    



 )3(     وناىية كبو

()2

 - 1سورة العمق آية .6 :
 - 2سورة المدثر آية .54 :
 - 3سورة الصافات آية .35 :
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 )1(   وزائدة للتوكيد كبو



مختصر قواعد اإلعراب

ال ُب اللغة أنواع أربعة :األوؿ أف تكوف نافية ،والنافية قد تكوف عاملة وقد تكوف غَت عاملة ،لكن خا
قاعدة أف (ال) ال تكوف عاملة إال إذا دخلت عل اسم .فإف دخلت عل الفعل فليست عاملة ،إذ (ال)
العاملة نوعاف ال ثالث ؽبما :إما عاملة عمل إف اليت تسم ال النافية للجنس ،وإما عاملة عمل ليس اليت
تسم ال النافية للواحد.
مثاؿ العاملة عمل (إف) اؼبثاؿ الاي ساقو (ابن ىشاـ) وىي كلمة التوحيد (ال إلو إال اهلل) فال نافية
عاملة عمل (إف) تنصب االسم وترفع اػبرب نافية للجنس (إلو) اظبها مدٍت عل الفتح ُب ؿبل نصب( .إال)
أداة حصر وقدل (إال) خرب (ال) ؿباوؼ والتقدير (ال إلو معدود حبق إال اهلل) والنحويوف -رضبهم اهلل-
يت ساؿبوف أو يتساىلوف ُب التقدير ىنا فيقولوف تقدير اػبرب (ال إلو موجود) وىاا ليس بصحيح .فما أكثر
اآلؽبة اؼبوجودة اليت تعدد من دوف اهلل تعاىل بشىت لورىا وأشكاؽبا حىت من بٍت آدـ.
فالصواب إذف ُب التقدير إما أف يقاؿ (ال إلو حق) ألنو الاي غَت اهلل جل وعال باطل أو يقاؿ (ال إلو
معدود حبق) ىاا اػبرب ،خرب ال النافية للجنس و (إال) أداة حصر (واسم اعباللة) بدؿ من الضمَت اؼبستًت ُب
اػبرب ألف معدود فيو ضمَت معدود ىو ،والضمَت ؿبلو رافع ألنو نائب فاعل ألف اؼبعدود يسم مفعوؿ .فيكوف
اسم اعباللة بدال من الضمَت اؼبرفوع وبدؿ اؼبرفوع مرفوع .ىاا ىو إعراب ىاه اعبملة.
وُب رأي لدعض النحويُت ولكنو معًتض عليو .يقوؿ :إف الكالـ ما وبتاج إىل تقدير وأف قولنا (إال
اهلل)ىو اػبرب .ولكن ىاا منقوض يعٍت بلمور ال داعي لإلطالة باكرىا .ىاا ىو إعراب ىاه الكلمة وىاه
(ال) العاملة عمل (إف).
العاملة عمل (ليس) مرت علينا ُب قوؿ اهلل تعاىل

         

 )4( فال نافية عاملة عمل (ليس) (وبيع) اظبها (واعبار واجملرور) ىو خربىا.
 - 1سورة التوبة آية .138 :
 - 2سورة الحديد آية .29 :
 - 3سورة البقرة آية .254 :
 - 4سورة البقرة آية .254 :
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النوع الثاين (الناىية) قدل الناىية .ال النافية الداخلة عل األفعاؿ ال تعمل .ما تعمل تدخل عل الفعل
اؼبضارع فال تعمل تقوؿ (ؿبمد ال يؤدي واجدو) (ال يؤدي واجدو) فال تعمل .الفعل بعدىا مرفوع والكثَت
الغالب أهنا ما تدخل إال عل اؼبضارع .وقد تدخل ال النافية عل الفعل اؼباضي بقلة وقد جاء ُب القرآف
قوؿ اهلل تعاىل



 )1(      دخوؽبا عل اؼباضي أقل من دخوؽبا عل اؼبضارع.

إذف ما الفرؽ بُت ال العاملة وغَت العاملة؟ العاملة ىي الداخلة عل األظباء ،وغَت العاملة ىي الداخلة
عل األفعاؿ طيب (ال الناىية) واضحة مثل (ال تقم) وىي ـبتصة بالفعل اؼبضارع وىي ذبزمو.
أسقط (ابن ىشاـ) (ال الدعائية) فلم ياكرىا ال ُب اؼبختصر والرسالة اليت معنا .وال ُب اؼبطوؿ وىو
(قواعد اإلعراب) وال ُب مطوؿ اؼبطوؿ وىو (مغٍت اللديب) ما تعرض ؽبا وقد تعرض ؽبا لاحب كتاب
(رلف اؼبداين) واغبقيقة أف ذكرىا مهم (ال الدعائية) ألنو وقعت ُب القرآف الكر،م بكثرة مثل
 

ُب إعراب

()2



     

()3

  

ما تسم ذي ناىية .من باب األدب مع اهلل جل وعال .فيقاؿ

 )4(   ال دعائية جازمة للفعل اؼبضارع (وتؤاخا) فعل مضارع ؾبزوـ.

الثالثة باعتدار كالـ (ابن ىشاـ) والرابعة باعتدار ما أضفنا من الدعائية (ال الزائدة) والزائدة ال تكوف إال
لقصد التوكيد ويبثلوف ؽبا بقوؿ اهلل تعاىل

     

()5

فلئال (ال) ىاه للتوكيد .يعٍت

لتحقيق علم أىل الكتاب .ألهنا لو مل تكن زائدة للتوكيد أين تروح؟ ىا  -تصَت نافية .ولو نفت لفسد
اؼبعٌت قطعا لو كانت نافية فسد اؼبعٌت لصار يعٍت يصَت اؼبعٌت ألجل أف أىل الكتاب ما يعلموف وىاا ليس
ىو اؼبراد باآلية؟
 - 1سورة القيامة آية .31 :
 - 2سورة البقرة آية .286 :
 - 3سورة آل عمران آية .8 :
 - 4سورة البقرة آية .286 :
 - 5سورة الحديد آية .29 :
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من أدوات اإلعراب (إن)
األداة قدل األخَتة (إف) ،إف أنواع :شرطية كبو (إف تقم أقم) ،الثانية (نافية) كبو

   

.)1(    
إف أنواع :شرطية كبو (إف تقم أقم) إف حرؼ شرط جازـ مدٍت عل السكوف ال ؿبل لو من اإلعراب
(تقم) فعل مضارع ؾبزوـ؛ ألنو فعل الشرط (والفاعل) ضمَت مستًت وجوبا تقديره (أنت) (أقم) فعل مضارع
ؾبزوـ؛ ألنو جواب الشرط والفاعل ضمَت مستًت وجوبا تقديره (أنا) واعبملة مستلنفة ال ؿبل ؽبا من
اإلعراب.
الثانية (نافية) كبو



 )2(       إف النافية ُب لغة صبهور العرب ليس ؽبا عمل

ما تعمل ،ولو وقع بعدىا صبلة اظبية ففي ىاه اآلية الكريبة



 )3(       اؼبعٌت

واهلل أعلم (ما عندكم من سلطاف) يعٍت من حجة ،فإف ىنا نافية حرؼ مدٍت عل السكوف ال ؿبل لو من
اإلعراب( .عند) ظرؼ متعلق دبحاوؼ خرب مقدـ .وىو مضاؼ (والكاؼ) مضاؼ إليو ضمَت متصل مدٍت
عل الضم ُب ؿبل جر( .واؼبيم) عالمة اعبمعِ )4(      .من :حرؼ زائد إعرابا مؤكد
معٌت.



 )5(  مدتدأ مؤخر.

طيب من يكمل يل ىاا اإلعراب .أنا أعطيتكم القاعدة بإعراب حرؼ اعبر الزائد .ىا
نعم .............أحسنت .يقوؿ

  

()6

مدتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعو ضمة مقدرة منعا من

 - 1سورة يونس آية .68 :
 - 2سورة يونس آية .68 :
 - 3سورة يونس آية .68 :
 - 4سورة يونس آية .68 :
 - 5سورة يونس آية .68 :
 - 6سورة يونس آية .68 :
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ظهورىا اشتغاؿ احملل حبركة حرؼ جر الزائد.

       

()1

(الداء) حرؼ جر

(وىا) حرؼ تنديو و(ذا) اسم إشارة مدٍت عل السكوف ُب ؿبل جر (واعبار واجملرور) متعلق دبحاوؼ لفة
لسلطاف( .لفة لسلطاف) ألنو مر علينا إف اعبار واجملرور إذا وقع بعد نكرة يصَت لفة.
ىاه ىي (إف) النافية .ما حكمها؟ ال تعمل ُب لغة .نعم ُ -ب لغة صبهور العرب .إال أىل العالية عل
اػبالؼ ُب اؼبراد هبم .قيل إف أىل العالية قدائل ُب عوايل اؼبدينة يرفعوف هبا االسم وينصدوف هبا اػبرب .وفبا
أثر عنهم من نثرىم أهنم قالوا (إف أحد خَتا من أحد إال بالعافية) (إف أحد خَتا) ؼبا قالوا خَتا دليل عل
أهنا رفعت االسم (أحد) ونصدت اػبرب (خَتا) (إف أحد خَتا من أحد إال بالعافية).
اؼبعٌت الثالث (إلف) زائدة كبو (ما إف زيد قائم) زائدة إليو؟ لتوكيد النفي .ألف ألل (ما) نافية .إذ إف
لتوكيد النفي فتقوؿ (ما) نافية مهملة .ما العمل ىنا ما؟ والاي أبطل عملو ؾبيء (إف) بعدىا يدطل عملها
كما قاؿ (ابن مال ):
إعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا إعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس

أعمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دون إن

يعٍت إذا جاءت (إف) أبطلت عمل (ما) .إذف (ما) ىنا ماؽبا عمل.
فتقوؿ (ما) حرؼ نفي مهمل (إف) زائدة للتوك يد( .زيد) مدتدأ (قائم) خرب قائم خرب .مىت زيدت ىنا
(إف) قدل ما وال بعدىا؟ بعدىا .طيب قد تزاد قدلو وإذ زيدت قدلها يعٍت إذا جاءت (إف) قدل (ما) قصدي
تصَت (إف) شرطية (وما) ىي الزائدة .تنعكس اؼبسللة .كما ُب قوؿ اهلل تعاىل
(وإف ما) أين الزائدة اآلف؟ (ما) وعل ىاا نلخا قاعدة.

 - 1سورة يونس آية .68 :
 - 2سورة األنفال آية .58 :
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 )2(   أللها
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إذا اجتمعت (إف وما) فإف تقدمت (إف) فالزائد ىا ( -ما) وإف تقدمت ما فالزائد (إف) وـبففة من
الثقيلة كبو



 )1(     وكبو

عليها حافظ" ُب قراءة من خفف اؼبيم.



" )2(        إف كل نفس ؼبا
َ

ىنا تالحظوف أف (ابن ىشاـ) مع أف الرسالة ـبتصرة مثل (إلف) اؼبخففة دبثالُت .وىاا يبكن مالو نظَت
بالرسالة .ؼباذا مثل لػ (إف) اؼبخففة دبثالُت .واعبواب أف (إف) ُب اآلية األوىل عاملة وُب الثانية غَت عاملة.
(إف) اؼبخ ففة .أنتم تعرفوف (إف) تنصب االسم وترفع اػبرب فتخفف ومعٌت التخفيف أنو يزاؿ تشديدىا
ويؤت بدلو بالسكوف .فددؿ ما تصَت إف .بدؿ ما ىي (إف) تصَت (إف).
إذا خففت ما الاي وبدث ؽبا؟ يدطل عملها .يصَت الاي بعدىا مدتدأ مرفوعا وخربا مرفوعا .ما العمل؟
مثل لو قلت (إف زيد لقائم) فإف ـبففة من الثقيلة مهملة (زيد) مدتدأ (الالـ) فارقة( .قائم) خرب.
وقد تعمل تنصب االسم كما ُب اآلية الثانية اليت ساقها ابن ىشاـ ولكن عملها إيش ؟ قليل .يقوؿ
(ابن مال )
وخففـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (إن) فق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل العم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

طيب اآلية األوىل اليت ساقها ابن ىشاـ

     

()3

ىنا القراءة اؼبشهورة عندنا إف

اآلية ُب سورة ىود (وإف كال) إذف عل القراءة اؼبشهورة ليس ُب اآلية شاىد لدحثنا .ألف حبثنا فيو إف
اؼبخففة .وقراءتنا ىاه قراءة (حفص عن عالم) ىاه مشددة اؼبثقلة .ىاه ما لنا فيها حبث.

 - 1سورة هود آية .111 :
 - 2سورة الطارق آية .4 :
 - 3سورة هود آية .111 :

114

مختصر قواعد اإلعراب

إمبا الدحث عل قراءة التخفيف وىي قراءة (نافع اؼبدين  -وابن كثَت اؼبكي  -وأيب بكر) فقرأ ثالثة من
السدعة قرأوىا بالتخفيف يعٍت بالتسكُت .فقالوا (وإف كال) اإلعراب (إف) ـبففة من الثقيلة تنصب االسم
وترفع اػبرب ألهنا عاملة (كال) اظبها منصوب وعالمة نصدو الفتحة الظاىرة واعبملة بعدىا ىي اػبرب.
ُب قولو تعاىل (إف كل نفس ؼبا عليها حافظ) ابن ىشاـ يقوؿ ُب قراءة من خفف اؼبيم .من خفف
َ
()1
اؼبيم( .عالم وضبزة وابن عامر) قرءوا بالتثقيل          ؼبا لكن عل قراءة
من عدى ىؤالء وىم بقية السدعة (إف كل نفس ؼبا).
َ
اإلعراب عل كالمهم( :إف) ـبففة من الثقيلة مهملة (كل) مدتدأ مرفوع بالضمة (كل) مضاؼ.
(ونفس) مضاؼ إليو( .ؼبا) بالتخفيف مثل ابن ىشاـ (ؼبا) (الالـ) للة للتوكيد .يعٍت ما أقصد يا إخواف
َ
وأقوؿ الـ (الالـ) للتوكيد (وما) اليت بعد (الالـ) للة للتوكيد (عليها حافظ) (عليها) خرب مقدـ (وحافظ)
مدتدأ مؤخر واعبملة ُب ؿبل رفع إيش؟ خرب اؼبدتدأ ألنو لو قلنا (إف) ىنا غَت عاملة .خرب اؼبدتدأ الاي ىو
(كل) .يقولوف والتقدير (إف كل نفس لعليها حافظ) لعليها .ليو نقوؿ لعليها؛ ألهنم قالوا إف ما  -إهنا للة
للتوكيد  -ىاه عل قراءة من خفف وىي اليت يتم هبا االستدالؿ عل أف (إف) ـبففة من الثقيلة .ومهملة
وىاا غرض ابن ىشاـ من اآلية.
أما عل قراءة عالم وضبزة وابن عامر فليس ُب اآلية شاىد ؼباذا؟ ألف (إف) نافية .إف نافية ما مر علينا
قدل قليل أف (إف) ذبيء نافية؟ ىاا نافية عل قراءة التثقيل .تثقيل (ؼبا) واإلعراب (إف) نافية حرؼ مدٍت
عل السكوف ال ؿبل لو من اإلعراب (كل) مدتدأ (نفس) مضاؼ إليو (ؼبا) دبعٌت (إال) يعٍت حرؼ إثدات
دبعٌت (إال) (وعليها حافظ) خرب اؼبدتدأ.
إذف ما ُب فرؽ بُت القراءتُت إال ىل (إف) نافية أو أهنا ـبففة من الثقيلة ،والاي عل كال القراءتُت
(كل) مدتدأ وعل كال القراءتُت صبلة (عليها حافظ) خرب اؼبدتدأ ىاا معٌت كالـ ابن ىشاـ.
من أدوات اإلعراب (أن)
 - 1سورة الطارق آية .4 :
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وترد (أف) حرفا مصدريا ينصب اؼبضارع كبو
الثقيلة كبو

    

()2

       

()1

وـبففة من

ومفسرة وىي الواقعة بعد صبلة فيها معٌت القوؿ دوف حروفو كبو

 )3(      األخَتة زائدة للتوكيد





.)4(     

طيب وترد (أف) اغبرؼ األخَت ُب درس الليلة وترد (أف) حرفا مصدريا ينصب اؼبضارع كبو

 

 )5(      ىاا واضح وىو أف (أف) من نوالب الفعل اؼبضارع بل يقوؿ النحويوف إهنا
من أقوى النوالب؛ ألهنا تعمل ظاىرة ومقدرة ،موجودة تعمل .ؿباوفة ما ىي موجودة ُب الكالـ تعمل.
وىاا يدؿ عل إيو؟ عل قوهتا.
اإلعراب (الواو) ىنا عاطفة .عل أساس اآلية اليت قدلها (والاي) اسم مولوؿ نعت ألف اآلية اليت
قدلها



 )6(          إىل أف قاؿ...



 )7(   إذف

كل األظباء اؼبولولة نعت لرب العاؼبُت .ىاا مثلو (أطمع) فعل مضارع مرفوع بالضمة اختصر اإلعراب.
والفاعل ضمَت مستًت وجوبا تقديره (أنا) واعبملة من الفعل والفاعل ال ؿبل ؽبا من اإلعراب للة اؼبولوؿ.
(أف) حرؼ مصدري ونصب (يغفر) فعل مضارع منصوب (بلف) وعالمة نصدو الفتحة الظاىرة عل آخره.
والفاعل ضمَت مستًت وجوبا تقديره (أنا).

 - 1سورة الشعراء آية .82 :
 - 2سورة المزمل آية .23 :
 - 3سورة المؤمنون آية .27 :
 - 4سورة يوسف آية .96 :
 - 5سورة الشعراء آية .82 :
 - 6سورة الشعراء آية .78-77 :
 - 7سورة الشعراء آية .82 :
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()1

وأف وما دخلت عليو ُب تلويل مصدر ؾبرور حبرؼ جر ؿباوؼ ألف

الفعل أطمع يتعدى بلي شيء؟ بالداء تقوؿ (أطمع هباا الكتاب) إذف يصَت التقدير واهلل أعلم (والاي
أطمع دبغ فرة خطيئيت) (دبغفرة خطيئيت) خطيئة مفعوؿ بو منصوب وعالمة نصدو فتحو مقدرة عل ما قدل
ياء اؼبتكلم .منع من ظهورىا اشتغاؿ احملل حبركة اؼبناسدة .يا إخواف ىاه قاعدة غائدة القاعدة ىاه :أي اسم
يتصل بياء اؼبتكلم ىاا إعرابو (مرفوع  -منصوب  -ؾبرور) بفتحة مقدرة عل ما قدل ياء اؼبتكلم منع من
ظهوره اشتغاؿ احملل حبركة اؼبناسدة.
يقصدوف باغبركة اؼبناسدة .أننا كبن نريد اآلف آخر الكلمة ما ىو التاء (خطيئة) اؼبفروض أف التاء يصَت
عليها فتحة ،لكن ياء اؼبتكلم تريد أف الاي قدلها يكوف مكسورا .إذف منع من ظهورىا الفتحة حركة
اؼبناسدة .يعٍت مناسدة ياء اؼبتكلم .وخطيئة مضاؼ وياء اؼبتكلم مضاؼ إليو .ضمَت متصل مدٍت عل
السكوف ُب ؿبل جر.
ىاه النالدة وـبففة من الثقيلة كبو (علم أف سيكوف) أف تنصب االسم وترفع اػبرب لكنها زبفف ،إذا
خففت زبتلف عن (إف) إذا خففت (أف) إذا خففت بق عملها الزـ .الثاين أف يكوف اظبها ؿباوفا دائما.
ما ؽبا اسم بالكالـ .اظبها ؿباوؼ ويكوف خربىا اعبملة اليت بعدىا.
اآلية اليت معنا



 )2(    طيب .قد يقوؿ قائل كيف أعرؼ أنا أف (أف) ىاه ـبففة وال

نالدة للفعل اؼبضارع؟ فهمت السؤاؿ ،نقوؿ :نعم أنت عل حق قد تشتدو أف النالدة بلف اؼبخففة ،لكن
ىناؾ عالمات سبيز أف اؼبخففة من أف النالدة للمضارع .إذا رأيت (السُت) بعد أف اعرؼ أهنا ـبففة .إذا
رأيت (سوؼ) بعد (السُت) اعرؼ أهنا ـبففة .إذا رأيت صبلة اظبية بعد (أف) اعرؼ أهنا ـبففة .إذف ىنا
ـبففة من الثقيلة.

 - 1سورة الشعراء آية .82 :
 - 2سورة المزمل آية .23 :
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فتقوؿ ُب اإلعراب (ع لم) فعل ماض ينصب مفعولُت( .أف) ـبففة من الثقيلة واظبها ضمَت الشلف
ؿباوؼ .غايدة اعبملة ىاه .بانت اؼبخففة من الثقيلة واظبها ضمَت الشلف ؿباوؼ ،قد يظهر اظبها ُب
بعض الًتاكيب .لكن نسدة ظهور اظبها ما يقارف بنسدة حاؼ اظبها إذف خا القاعدة ىاه أف (السُت)
إيش حرؼ اس تقداؿ (يكوف) فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاىرة وىو فعل ناقص يرفع االسم وينصب اػبرب
(أف سيكوف) منكم :خرب مقدـ لبتصر (مرض ) اسم يكوف مؤخرا مرفوع بضمة مقدرة عل األلف.
واعبملة ىا اعبملة ُب ؿبل رفع .يعٍت صبلة (يكوف) مع اظبها وخربىا ُب ؿبل رفع خرب أف اؼبخففة.
ومفسرة وىي الواقعة بعد صبلة فيها معٌت القوؿ دوف حروفو كبو



.)1(      

معٌت (أف اؼبفسرة) يعٍت اليت تلٌب للتوضيح والدياف ىاا معٌت اؼبفسرة .يعٍت أف ما بعدىا تفسَت وتوضيح
وبياف لشيء تقدـ.
اآلية الكريبة (فلوحينا إلي و) اآلف إىل ىاا اغبد ىل نعرؼ ما أوح اهلل تعاىل لنوح أو ما نعرفو؟ ما نعرفو
ما ندري ما ىو نوع اؼبوح بو .لكن ؼبا قاؿ

     

()2

حصل تفسَت للموح بو

وؽباا يقولوف :إف ضابط (أف) اؼبفسرة ىي اليت تسدق جبملة فيها معٌت القوؿ دوف حروفو فيها معٌت القوؿ
دوف حروفو.
يعٍت قوؿ اهلل تعاىل



 )3(   أليست تؤدي معٌت (قلنا لو)  -ىا  -إذف فيها معٌت القوؿ

دوف حروؼ القوؿ ،فتكوف أف مفسرة.
ومثلها أيضا قوؿ اهلل تعاىل



 )4(        ماذا

     

()1

مفسرة .فاإلعراب (فلوحينا) الفاء حبسب ما قدلها (وأوحينا) فعل وفاعل (وإليو) جار وؾبرور متعلق بلوحينا
 - 1سورة المؤمنون آية .27 :
 - 2سورة المؤمنون آية .27 :
 - 3سورة المؤمنون آية .27 :
 - 4سورة طه آية .38 :
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(أف) مفسرة ،حرؼ مدٍت عل السكوف ال ؿبل لو من اإلعراب (النع) فعل أمر مدٍت عل السكوف وحرؾ
بالكسر اللتقاء ا لساكنُت ،والفاعل ضمَت مستًت وجوبا تقديره (أنت ) يعود عل (نوح) عليو الصالة
والسالـ (والفل ) مفعوؿ بو منصوب (واعبملة) َمن يكمل  -أكمل  ......-أين الاي يقوؿ ُب ؿبل رفع
والاي يقوؿ ُب ؿبل جر ...أحسنت .اعبملة تفسَتية ال ؿبل ؽبا من اإلعراب.

أليست صبلة (النع الف ل ) فسرت اؼبوح بو إذف ىاه صبلة تفسَتية .إذف نقوؿ وصبلة (النع) ال ؿبل
ؽبا من اإلعراب تفسَتية واضح.
األخَتة زائدة للتوكيد



 )2(     الزائدة يا إخواف ؽبا موضعاف :اؼبوضع األوؿ أف تقع

بعد (ؼبا) واؼبوضع الثاين أف تقع قدل (لو) خاىا قاعدة .إذا رأيت (أف) بعد (ؼبا) فهي زائدة للتوكيد ،وإذا
رأيت (أف) قدل (لو) فهي زائدة للتوكيد.
اإلعراب (الفاء) حبسب ما قدلها (ؼبا) أوؿ درس اليوـ حرؼ وجود لوجود (ؼبا) ماذا جواب (ؼبا) ىنا



( )3(      ألقاه) ىاا جواب (ؼبا) إذف ماذا نقوؿ ُب (ؼبا)؟ حرؼ وجود لوجود( .فلما
أف) (أف) حرؼ زائد إعرابا مؤكد معٌت



 )4(     إىل آخره إعرابو واضح .وهباا نكوف قد

أهنينا الكالـ عل ما تيسر من ىاه األدوات.
من الفوائد اليت رأينا أف نتحفكم هبا يبر ُب كتب التفسَت يقولوف حاؿ مقدرة.
كتب التفسَت أو ُب الكتب اليت تعرب القرآف .يقولوف حاؿ مقدرة وقد يكوف بعض القراء يقرأ حاؿ
مقدرة وال يدري ما معناىا .فلهاا أقوؿ لكم :اعلم أف اغباؿ من الناحية الزمنية نوعاف :حاؿ مقارنة ،وحاؿ
مقدرة.
 - 1سورة طه آية .39 :
 - 2سورة يوسف آية .96 :
 - 3سورة يوسف آية .96 :
 - 4سورة يوسف آية .96 :
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اغباؿ اؼبقارنة :ىي اليت تقع مع عاملها ُب زماف واحد .وإف شئت قل اغباؿ اؼبقارنة ىي اليت تقارف
عاملها .إذا قلت (أقدل خالد يضح ) مثال أو (أقدل خالد راكدا) .اغباؿ راكدا والعامل .العامل ُب اغباؿ
(أقدل) ولاحب اغباؿ (خالد) أليس زمن اغباؿ وىو الركوب وزمن اإلقداؿ واحد؟ يعٍت اغباؿ حاللة ُب
زماف عاملها .ما تقدمت وال تلخرت.
طيب ..بضدىا تتدُت األشياء .لو قيل (ادخلوا اؼبسجد سامعُت احملاضرة) (ادخلوا اؼبسجد سامعُت
احملاضرة) وبدأوا يدخلوف .ىل ظباعهم احملاضرة وقت الدخوؿ وال بعد ما يدخلوف وهبلسوف يستمعوف؟ إذف
اغباؿ اآلف .مقارنة لعاملها أو متلخرة .إذف ىاه تسم حاؿ إيش؟ حاؿ مقدرة ،وىي اليت وبصل زمنها
بعد زمن عاملها أو قل ىي اليت يتلخر زمنها عن زمن حاملها.
أمثلتها ُب القرآف .قوؿ اهلل تعاىل

       

( )1خالدين :حاؿ

من الواو .وين العامل باغباؿ؟ ادخلوا ىل ىم وقت الدخوؿ خالدين وال بعدما يدخلوف اعبنة .نسلؿ اهلل أف
هبعلنا صبيعا من أىل اعبنة .بعد ما يدخلوف اعبنة يددأ اػبلود .إذف اغباؿ مقدرة وال مقارنة ؟ مقدرة.
ومنها أيضا قوؿ اهلل تعاىل



 )2(     وقت النحت تصَت بيوت وال بعد ما يتم

النحت والتنسيق والتنظيم تصَت بيوتا؟ إذف حاؿ مقارنة وال مقدرة؟ مقدرة.
طيب ..من الفوائد اليت يبكن أف نلخاىا وىاه ذكرتنا أننا نسينا نقطة ُب اإلعراب ُب اآليات اليت
مرتُ .ب يا إخواف قاعدة مهمة جدا .يندغي للطالب أف يستفيدىا .هبهلها كثَت من الطالب .تعرفوف أف
مثل (علم  -وظن  -وحسب) تنصب مفعولُت .نقوؿ (ظننت زيدا قائما) .زيدا مفعوؿ أوؿ .وقائما:
مفعوؿ ثاف.
لكن وقع ُب القرآف الكر،م آيات كثَتة وُب كالـ العرب جاء بعد (ظن أو حسب أو علم) (أف) مع
اظبها وخربىا أو (أف) النالدة للمضارع.
 - 1سورة الزمر آية .73 :
 - 2سورة األعراف آية .74 :
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فيقوؿ العلماء :إنو إذا جاءت (أف) مع اظبها وخربىا بعد الفعل الاي ينصب مفعولُت .ما فيها اآلف
مفعوالف .تصَت (أف) مع اظبها وخربىا سدت مسد اؼبفعولُت .وإذا جاءت (أف) النالدة للمضارع بعد
(حسب أو ظن أو علم) تكوف قد سدت مسد اؼبفعولُت.
ىاه قاعدة مهمة جدا يبكن أف تكتدوىا .فتقوؿ القاعدة :إنو إذا جاء فعل ينصب مفعولُت أللهما
اؼبدتدأ واػبرب  -نعم ُ -ب حد تكلم .ىاا اآلف شوية شوية ىو الاي كتابتو ضعيفة ما يصلح يبشي معي
أنا .أنا الاي يبشي معي ىو الاي يكتب قدل أف أنطق ىو الاي يكتب قدل أف أنطق.
إذف نقوؿ القاعدة :إنو إذا جاء فعل ينصب مفعولُت أللهما اؼبدتدأ أو اػبرب مثل (علم أو حسب أو
ظن) وبعده (أف) مع اظبها وخربىا أو (أف) النالدة للمضارع .فإف اؼبصدر اؼبؤوؿ من (أف) مع اظبها وخربىا
أو من (أف) يسد مسد اؼبفعولُت.
طيب ..اآلية اليت مرت علينا يا إخواف .نددأ هبا ىي األوىل.



 )1(       أنا

قلت لكم ُب اإلعراب( :علم) فعل ماض ينصب مفعولُت .وأهنينا اإلعراب وال بينا اؼبفعولُت .فعل قاعدتنا
ىاه نقوؿ :و (أف) يعٍت اؼبخففة من الثقيلة وال أل؟ و(أف) اؼبخففة من الثقيلة مع اظبها وخربىا ُب ؿبل
نصب سدت مسد مفعويل علم.
مثاؿ آخر
أوؿ وال ثاف.



 )2(     أين مفعوال (حسب) اؼبفعوؿ األوؿ والثاين؟ ما ُب مفعوؿ

   

    

()4

()3

أف وما دخلت عليو ُب تلويل مصدر سدت مسد مفعويل حسب



(أف) ىنا ـبففة من الثقيلة وىي مع اظبها وخربىا سدت مسد مفعويل (ظن)

وأكتفي هباتُت القاعدتُت لئال أطيل عليكم .فيو أسئلة اليوـ.
 - 1سورة المزمل آية .23 :
 - 2سورة العنكبوت آية .2 :
 - 3سورة العنكبوت آية .2 :
 - 4سورة التوبة آية .118 :
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بسم اهلل .فضيلة الشيخ ،ىاا السؤاؿ تكرر وىو الطلب أو طلب الداللة عل دروسكم واؼبداومة عليها
وىل ىي مسجلة وأين توجد؟ إيش يقوؿ؟ يقوؿ :طلب الداللة عل دروسكم أين توجد وىل ىي مسجلة؟
ج :ليس ى ناؾ دروس تستحق أنو يسلؿ من .يعٍت ىاا السؤاؿ عل اؼبأل .أنا يل دروس ُب اللغة وُب
اغبديث وُب الفقو وُب األلوؿ.
أما الدروس بالنسدة للغة فلي شرح مسجل لقطر الندى (البن ىشاـ) وىو شرح مطدوع ،وأظن أف
الشرح اؼبسجل يوجد عند تسجيالت االستقامة ُب عنيزة ،وأنا من بريدة ،الثاين شرح األلفية وىاا مع
األسف فيو سقط وخلل ُب التسجيل ،وإال شرحنا األلفية مرتُت ،اؼبرة األوىل وقفنا عند الصرؼ ،واؼبرة الثانية
بدأنا من أوؿ بيت إىل آخر بيت ،وموجودة أظن عند تسجيالت االستقامة بعنيزة ولكنها ـبرومة فيها
سقط.
وىناؾ شرح لدلوغ اؼبراـ أوؿ ال دلوغ يعٍت إنو درس جديد .شرحنا ما يقرب من أربعمائة وثالثُت حديثا.
ىاا أظنو موجودا ُب تسجيالت اجملتمع ُب بريدة ،وُب دروس أخرى ال داعي لاكرىا .نعم.
أحسن اهلل إليكم .ىاا سؤاؿ مكرر أيضا وىو تقدير أو كلمة التوحيد إذا قدرنا اػبرب فقلنا (ال إلو حق)
فماذا يكوف تقدير لفظ اعباللة؟
ألل حق فيها ضمَت مستًت .فضمَت اعباللة مطلقا فاسم اعباللة مطلقا بدؿ من الضمَت اؼبستًت ُب
اػبرب؛ ألف اػبرب سيكوف مشتقا ،إما معدود أو حق أو كبو ذل

من اؼبشتقات ،فعل ىاا يكوف لفظ

اعباللة الاي بعد (إال) بدؿ ،أو بدال من الضمَت اؼبستًت ُب اػبرب .نعم
وُب رسالة ُب اؼبكتدة (لعلي بن سلطاف القاري) من العلماء اؼبتقدمُت عنوانو (إعراب كلمة التوحيد)
ولكن كلنو يبيل إىل أف الكالـ ما فيو تقدير .لكن أذكر أف (ابن ىشاـ) أظن ُب (ابن ىشاـ) أو غَته
نسيت ،أبطل أنو ما ُب تقدير ،وقاؿ :إنو ما يصلح أف يكوف ما بعد إال ىو اػبرب ما يصلح ،وذكر أوجها
ال داعي لاكرىا اآلف  -نعم.
أحسن اهلل إليكم فضيلة الشيخ .يقوؿ ىل (بل ) اليت ذكرىا اؼبؤلف ىي نفسها (بل ) اإلضرابية؟
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(بل) اليت ياكروف ُب باب العطف ىي (بل) أما (بل ) ىاه ما تسم

ال ،ىاه (بل ) وتل

لإلضراب ،و (بل) ثنائية (وبل ) ثال ثية وبينهما فرؽ؛ وؽباا (بل ) ما يتعرض ؽبا النحويوف؛ ألف ؽبا تلثَتا ُب
الكالـ ُب الناحية اإلعرابية أو الناحية يعٍت اؼبربوطة بغَتىا مثل (بل) مربوطة بالعطف تفيد العطف.
اؼبقصود إف (بل) غَت (بل )( ،بل) ىي اليت تلٌب لإلضراب اإلبطايل أو االنتقايل ،أما (بل ) فهاه ال
تولف بلهنا حرؼ إضراب ،إمبا ىي حرؼ جواب -نعم.
أحسن اهلل إليكم .وىاا سائل عرب الشدكة يقوؿ .ذكروا أف (كال) دبعٌت (أال) االستفتاحية فهل ىاا
وجيو؟ وجزاكم اهلل خَتا.
ذكروا ىاا ،ذكروا بلف (كال) قد تلٌب دبعٌت (إال) وذكر ىاا ابن ىشاـ وغَته ،لكن استعماؿ (كال)
دبعٌت (إال) ىاا قليل ،والكثَت فيها ىو كما قلنا إما أهنا للردع والزجر أو أهنا دبعٌت حقا ،واهلل أعلم ولل اهلل
عل ندينا ؿبمد وعل آلو ولحدو أصبعُت والسالـ عليكم.
من أدوات اإلعراب (من الشر ية)
وترد (من) شرطية كبو



.)1(      

بسم اهلل الرضبن الرحيم .السالـ عليكم ورضبة اهلل وبركاتو ،اغبمد هلل ،والصالة والسالـ عل رسوؿ
اهلل ،وعل آلو وألحابو ومن اىتدى هبداه ،أما بعد.
فقد بقي من الكالـ عل األدوات اليت يكثر دورىا ُب الكالـ .بقي الكالـ عل ثالث أدوات ،ومض
الكالـ عل ثنتُت وعشرين .الكالـ اآلف ُب (من) (وأي) بالتشديد (وما) ىاه األدوات الثالث بالنسدة ؼبن
ال تكوف إال اظبا .يعٍت ما تكوف حرفا.
وأنا قلت لكم ُب بداية الكالـ عل األدوات :إف ىاه األدوات اليت ذكرىا (ابن ىشاـ) منها ما ىو
أظباء ومنها ما ىو حروؼ ،والفرؽ ما كاف حرفا فال ؿبل لو من اإلعراب فيكوف أمره سهال ،وما كاف اظبا
فالبد أف يعرؼ ؿبلو من اإلعراب.
 - 1سورة النساء آية .123 :
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(فمن) ال تكوف إال اظبا( ،وأي) ال تكوف إال اظبا ،وأما (ما) فإهنا تكوف اظبا وتكوف حرفا.
أما (من) فقد ذكر ؽبا (ابن ىشاـ) أربعة معاف قاؿ :وترد (من) شرطية كبو


     

()1

فػ (من) اسم شرط جازـ مدٍت عل السكوف ُب ؿبل رفع مدتدأ (يعمل) فعل مضارع فعل الشرط ؾبزوـ
وعالمة جزمو السكوف (والفاعل) ضمَت مستًت جوازا تقديره (ىو) يعود عل (من) واعبملة من الفعل
والفاعل ُب ؿبل رفع خرب اؼبدتدأ .خرب اؼبدتدأ وىاا عل أرجح األقواؿ.
وإال كبن إذا قلنا :إف (من) الشرطية مدتدأ وقع اػبالؼ بُت علماء النحو ُب اػبرب ،لكن كوف اػبرب ىو
فعل الشرط مع فاعلو ىاا أيسر األقواؿ وأحسنها.
(سوءا) مفعوؿ بو منصوب ليعمل وعالمة نصدو الفتحة الظاىرة عل آخره.

    

()2

هبزى :فعل مضارع ؾبزوـ وعالمة جزمو حاؼ حرؼ العلة وىو األلف ،والفتحة قدلها دليل عليها ،وىاا
جواب الشرط .والفاعل ضمَت مستًت جوازا تقديره (ىو) يعود عل من ،واعبار واجملرور (بو) متعلق بالفعل
هبزى ،أو نقوؿ (هبزى) ألنو ىنا (هبزى) فعل مضارع مدٍت للمجهوؿ  -نعم  -وعل ىاا نقوؿ نائب
الفاعل ضمَت مستًت جوازا تقديره (ىو) يعود عل من.
(ومن) الشرطية قد تكوف مدتدأ وقد تكوف مفعوال بو .وىاا فبا وبتاجو الطالب .والقاعدة :إف وقع بعد
(من) فعل الزـ أو فعل متعد أخا مفعولو فهي مدتدأ ،وإف وقع بعدىا فعل متعد مل يلخا مفعولو فإف أداة
الشرط تكوف ُب اؼبفعوؿ.
ففي الفعل الالزـ تقوؿ العرب (من يكثر كالمو يكثر مالمو) الفعل ىنا يكثر من األفعاؿ الالزمة ليس
من األفعاؿ اؼبتعدية ،يعٍت ال ينصب مفعوال ُب اللغة العربية.

 - 1سورة النساء آية .123 :
 - 2سورة النساء آية .123 :
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إذف تكوف أداة الشرط ؿبلها من اإلعراب مدتدأ؛ ألف أوؽبا فعل الزـ ،فإف وليها فعل متعد فما اغبكم؟
إف أخا مفعولو مثل اآلية اليت أعربنا؛ فتكوف أداة الشرط مدتدأ ،وإف وليها فعل متعد؛ ما أخا مفعولو تكوف
ىي اؼبفعوؿ ،مثل لو قلت (من تساعد أساعد) أين مفعوؿ تساعد؟ ما أخا مفعولو لكن لو فرض أنو قاؿ
(من تساعده) يصَت أخا اؼبفعوؿ اآلف اليت ىي اؽباء.
إذف ؼبا قاؿ (من تساعد) ما أخا اؼبفعوؿ الفعل .إذف تكوف أداة الشرط ىي اؼبفعوؿ وتقوؿ ُب اإلعراب
(من) اسم شرط جازـ مدٍت عل السكوف ُب ؿبل نصب مفعوؿ (أساعد).
من أدوات اإلعراب (من االستفهامية)
واستفهامية كبو



.)1(   

األداة الثانية واستفهامية كبو



 )2(   من تكوف استفهامية وإذا وقعت (من) استفهامية فهي

مدتدأ؛ ألهنا من األلفاظ اليت ؽبا الصدارة( ،فمن) اسم استفهاـ مدٍت عل السكوف ُب ؿبل رفع مدتدأ وصبلة
(بعثنا) (بعث) فعل ماض مدٍت عل الفتح (ونا) ضمَت متصل مدٍت عل السكوف ُب ؿبل نصب مفعوؿ بو.
والفاعل ضمَت مستًت جوازا تقديره (ىو) واعبملة ُب ؿبل خرب اؼبدتدأ.
من أدوات اإلعراب (من الموصولة)
الثالث قاؿ (ومولولة)
تلٌب (من) اظبا مولوال دبعٌت (الاي) وقد يعرب عنها ُب بعض كتب النحو باؼبعرفة الناقصة .إذا مر
علي

معرفة ناقصة اعلم أف اؼبراد (من) اؼبولولة .وإمبا يقولوف ؽبا معرفة ناقصة؛ ألهنا كسائر األظباء

اؼبولولة ربتاج إىل للة لتكمل معناىا وتسم معرفة ناقصة.

 - 1سورة يس آية .52 :
 - 2سورة يس آية .52 :
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من أمثلة (من) قوؿ اهلل تعاىل

     

()1

التقدير واهلل أعلم (ومن

الشياطُت الاين يغولوف) (فمن) حرؼ جر ،والشياطُت اسم ؾبرور دبن وعالمة جره الكسرة؛ ألنو صبع
تكسَت ،واعبار واجملرور متعلق دبحاوؼ خرب مقدـ( ،من) اسم مولوؿ مدٍت عل السكوف ُب ؿبل رفع
مدتدأ مؤخر.



( )2(    يغولوف) فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو ثدوت النوف ألنو من

األمثلة اػبمسة و(واو اعبماعة) فاعل ،وصبلة (يغولوف)  -أيش أخانا من اعبمل ،ال ؿبل ؽبا من اإلعراب
للة اؼبولوؿ.
من أدوات اإلعراب (من النكرة الموصوفة)
(ونكرة مولوفة) كبو (مررت دبن معجب ل ).
األداة الرابعة أو اؼبعٌت الرابع (ؼبن) قاؿ (ونكرة مولوفة) كبو (مررت دبن معجب ل ) (من) تلٌب نكرة
َ
مولوف ة ،يقصدوف بنكرة مولوفة يعٍت وقع بعدىا لفة البد ،ما تسم من نكرة مولوفة إال إذا كاف
بعدىا لفة ،فإف مل يقع بعدىا لفة تسم نكرة غَت مقصودة ،وعل أي حاؿ النكرة اؼبولوفة وغَت
اؼبولوفة كالنبا لو ؿبل من اإلعراب؛ إلننا قلنا :إف (من) اسم وما كاف اظبا فلو ؿبل من اإلعراب.
مثاؿ ابن ىشاـ (مررت دبن معجب ل ) إذا كانت (من) نكرة مولوفة فإف معناىا إنساف ،لو رفعتها
ووضعت بدؽبا كلمة (إنساف) استقاـ الكالـ ،فيصح أف تقوؿ( :مررت بإنساف معجب ل ) يعٍت أنو
أعجد

(فمررت) فعل وفاعل (والداء) حرؼ جر (من) نكرة مولوفة مدنية عل السكوف ُب ؿبل جر

(معجب ) لفة ؼبن؟ ولفة اجملرور ؾبرور .واعبار واجملرور دبن متعلق (دبررت)( .ل ) جار وؾبرور متعلق
(دبعجب).

 - 1سورة األنبياء آية .82 :
 - 2سورة األنبياء آية .82 :
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ومن األمثلة أيضا عل من (رب من نصحتو استفاد) فهنا من نكرة .ما الدليل؟ مولوفة؟ ما الدليل.
أما كوهنا نكرة؛ فألف ُرب دخلت عليهاُ .رب :ال تدخل إال عل نكرة .وأما كوهنا مولوفة؛ فألهنا وقع
بعدىا صبلة نصحتو (رب من نصحتو) فهي لفة (ؼبن).
واإلعراب( :رب) حرؼ جر شديو بالزائد مدٍت عل الفتح ال ؿبل لو من اإلعراب (من) مدتدأ ىو مدٍت
عل السكوف ُب ؿبل جر برب وُب ؿبل رفع مدتدأ .وُب ؿبل رفع مدتدأ مثل ما مر علينا بػ (لوالؾ) لوالؾ:
قلنا إف ُب ؿبل جر بلوال وُب ؿبل رافع مدتدأ ىاه مثلو.
إذف (رب من) (من) نكرة مولوفة مدنية عل السكوف ُب ؿبل جر (برب) وُب ؿبل رفع مدتدأ
(نصحتو) اعبملة لبتصر حىت مبشي .اعبملة ُب ؿبل رفع لفة (ؼبن) ألف (من) مدتدأ .فتكوف اعبملة ُب ؿبل
رفع لفة (ؼبن)( .رب من نصحتو استفاد) صبلة استفاد ُب ؿبل رفع خرب اؼبدتدأ .أين اؼبدتدأ؟ َم ْن ،اؼبدتدأ ىو
َم ْن .وىاا معٌت قوؿ (ابن ىشاـ) ىنا (ونكرة مولوفة) كبو (مررت دبن معجب ل ).

وال يشكل علينا إعراب صبلة (رب من نصحتو) إف لفة ألف قلنا لكم فيما مض  :إف اعبمل بعد

النكرات لفات .ما داـ إف (من) نكرة فتكوف اعبملة اليت بعدىا لفة ؽبا.
أما إذا مل يقع بعدىا صبلة فإهنا تكوف نكرة غَت مولوفة ،مثل لو قلت (رب َمن زارنا) اؼبعٌت إيو؟ رب

إنساف زارنا .فاإلعراب كما تقدـ بالنسدة لرب وبالنسدة ؼبن ما تغَت شيء ،الاي سيتغَت إن تقوؿ( :من)
نكرة غَت مولوفة؛ ألف ماؽبا لفة بالكالـ.
طيب صبلة زارنا ،صبلة (زارنا) خرب اؼبدتدأ الاي ىو (من) واالحتياج إىل اػبرب مقدـ عل االحتياج عل
الولفية .ىاه أنواع (من) الواقعة نكرة .كم نوع؟ نوعاف :نكرة مولوفة إف ولفت جبملة أو بغَتىا ،ونكرة
غَت مولوفة إف مل تولف.
من أدوات اإلعراب (أي)
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قاؿ :وترد (أي) شرطية كبو
االستفهامية كبو





 .)1(        الثاين من أنواع (أي)( :أي)

 .)2(      الثالث من أنواع (أي) :لفة ،كبو (مررت ٍ
برجل أي

رجل).
(أي) من أظباء الشرط اعبازمة ،وإعراهبا ُب اآلية (أيا) اسم شرط جازـ منصوب وعالمة نصدو الفتحة
الظاىرة عل آخره (أيا) ألنو مفعوؿ مقدـ لتدعو( .أيا)
(ما) حرؼ زائد إعرابا مؤكد معٌت ،التنوين يا إخواف ُب (أيا) عوض عن اؼبضاؼ إليو .التقدير (أي ٍ
اسم
تدعوه فلو األظباء اغبسٌت) .تدعو فعل مضارع ؾبزوـ (بلي) وعالمة جزمو حاؼ النوف؛ ألنو من األمثلة
اػبمسة ،وواو اعبماعة فاعل وىو ؾبزوـ؛ ألنو فعل الشرط



 )3(     مر علينا ىاا ألف

الفاء واقعة ُب جواب الشرط (ولو) خرب مقدـ( .واألظباء) مدتدأ مؤخر (واغبسٌت) لفة .واعبملة من اؼبدتدأ
واػبرب ُب ؿبل جزـ جواب الشرط؛ ألنو مر علينا أف اعبملة إذا اقًتنت (بالفاء) بعد شرط جازـ فإهنا تكوف
ُب ؿبل جزـ.
وىاه األدوات فيها تفاليل .ولكن دبا أف (ابن ىشاـ) مل يتعرض ؽبا نًتكها.
الثاين من أنواع (أي)( :أي) االستفهامية كبو



( )4(      فلي) مدتدأ .مرفوع

وعالمة رفعو الضمة الظاىرة؛ ألنو أضيفت ىنا و(أي) مضاؼ (والكاؼ) مضاؼ إليو مدٍت عل الضم ُب
ؿبل جر( .واؼبيم) عالمة اعبمع.

   

()5

زاد فعل ماض ،فعل ماض مدٍت عل الفتح ،انتدو

يعٍت تقوؿ فعل ماض .بعض الطالب يقوؿ فعل ماضي يثدت الياء وىاا غلط .تقوؿ فعل ماض مدٍت عل
 - 1سورة اإلسراء آية .113 :
 - 2سورة التوبة آية .124 :
 - 3سورة اإلسراء آية .113 :
 - 4سورة التوبة آية .124 :
 - 5سورة التوبة آية .124 :
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الفتح والتاء للتلنيث( .واؽباء) ضمَت متصل مدٍت عل الضم ُب ؿبل نصب مفعوؿ مقدـ( .زادتو) مفعوؿ
أوؿ .مفعوؿ أوؿ (زادتو) اؽباء .ىاه (ىا) حرؼ تنديو( .ذه) اسم إشارة مدٍت عل الكسر ُب ؿبل رفع فاعل
(زادتو ىاه) (إيبانا) :ىاا ىو اؼبفعوؿ الثاين.
الثالث من أنواع (أي) :لفة ،كبو (مررت ٍ
برجل أي رجل) ىا  -كيف؟ (أي) اؼبولولة نعم .الثالثة
ىي (أي) اؼبولولة .ومثاؽبا قوؿ اهلل تعاىل



ٍ( )1(        ب) عاطفة (والالـ)

واقعة ُب جواب قسم مقدر .ويا إخواف إذا مرت (الالـ) ؾبردة ما قدل قسم .إذ كيف أعرؼ أهنا الـ
القسم؟ إذا أكد اؼبضارع بالنوف فهي الـ القسم .ألف األلل اؼبضارع ما يؤكد بنوف التوكيد إال إذا وقع
جوابا للقسم.
إذف نقوؿ ىنا (الالـ) واقعة ُب جواب قسم مقدر (وننزع) فعل مضارع مدٍت عل الفتح التصالو بنوف
التوكيد( .ونوف التوكيد) حرؼ مدٍت عل الفتح ال ؿبل لو من اإلعراب .والفاعل ضمَت مستًت وجوبا تقديره
(كبن) ٍب لننزعن (من كل شيعة) جار وؾبرور متعلق بننزع (وكل) مضاؼ (وشيعة) مضاؼ إليو( .من كل
شيعة) ( أيهم) (أي) اسم مولوؿ مدٍت عل الضم ُب ؿبل نصب مفعوؿ ننزع (وأي) مضاؼ (واؽباء)
مضاؼ إليو (واؼبيم) عالمة اعبمع( .أيهم) (أشد) .خرب ؼبدتدأ ؿباوؼ؛ ألف ىاه للة اؼبولوؿ والصلة ما
تكوف إال صبلة (أشد) .خرب ؼبدتدأ ؿباوؼ تقديره (ىو)( .أيهم ىو أشد).
الرابعة ىي (أي) الولفية :مثل (مررت برجل أي رجل) (أي) ىنا لفة .يقولوف والغرض من الولف
بلي الداللة عل الكماؿ .يعٍت كلنو قاؿ (مررت برجل كامل ُب الرجاؿ) ىاه أي.
وؽباا أبو داود -رضبو اهللُ -ب السنن ساؽ حديثا ُب قصة نار أخت سعد بن عدادة ؼبا أخت عقدة بن
عامر ؼبا ندرت أف ربج وى ي ماشية .ساؽ أبو داود اغبديث من رواية عديد اهلل بن زحر ٍب قاؿ  وكاف
أيبا رجل



قاؿ العلماء :إف ىاه العدارة تعترب من أيب داود توثيقا ؽباا الرجل ؛ ألهنم ال يقولوف فالف.

(أيبا رجل) إال إذا قصدوا اؼبدح .فهكاا ىنا إذا قلنا (مررت رجل أي رجل) فهاه لفة واؼبراد هبا الداللة
 - 1سورة مريم آية .69 :
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عل الكماؿ( .فمررت) فعل وفاعل (وبرجل) جار وؾبرور متعلق دبررت (أي) لفة لرجل ولفة اجملرور
ؾبرور وعالمة جره الكسرة الظاىرة عل آخره.
ليت (ابن ىشاـ) أورد (أي) اغبالية ألهنا قريدة من (أي) الولفية إال أف الاي قدل (أي) الولفية نكرة
والاي قدل (أي) اغبال ية معرفة .وأي الولفية تتغَت ُب اإلعراب( .وأي) اغبالية البد أف تكوف منصوبة؛ ألف
اغباؿ حكمها النصب .فتقوؿ ُب (أي) اغبالية (مررت بزيد) ىا (أي رجل) أيا رجل فال تتغَت وتكوف (أيا)
حاؿ منصوبة.
من أدوات اإلعراب (أي الموصولة إلى نداء ما فيو أل)
ووللة إىل نداء ما فيو (أؿ) كبو قوؿ اهلل تعاىل



.)1(   

اؼبعٌت األخَت (ألي) :قاؿ ووللة إىل نداء ما فيو (أؿ) ،القاعدة يا إخواف ُب باب النداء :أف (أي) ال
تدخل عل ما فيو أؿ .فال تقوؿ (يا الطالب) أو تقوؿ (يا الرجل) لكن العرب عملت واسطة النداء األظباء
اليت فيها (أؿ) ما ىي الواسطة؟ اإلتياف (بلي) وؽباا (أي) قاؿ ابن ىشاـ :إهنا واللة .ما معٌت واللة؟
يعٍت وسيلة لنداء ما فيو أؿ.
ؼباذا يؤٌب هباه الوسيلة؟ ألف (ياء) النداء ال تدخل عل اسم فيو (أؿ) إال ما استثٍت كاسم اهلل تعاىل،
فاؼبثاؿ الاي مثل بو (ابن ىشاـ) قوؿ اهلل تعاىل



( )2(   فيا) حرؼ نداء مدٌت عل السكوف

ال ؿبل لو عن اإلعراب( .أي) منادى .اآلف لار اؼبنادى ما ىو االسم الاي فيو (أؿ) .لار اؼبنادي ىو
(أي).
ويا إخواف اإلعراب ىاا ما يتغَت .كل ما مر علي ُب القرآف
 

()1

    

()3

 

مثال فإف ىاا ىو اإلعراب .دائما تلخاىا قاعدة تقوؿ (يا) حرؼ نداء( .أي) منادى مدٍت

 - 1سورة االنفطار آية .6 :
 - 2سورة االنفطار آية .6 :
 - 3سورة البقرة آية .134 :
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عل الضم ُب ؿبل نصب( .اإلنساف) نعت (ألي)( .أي) ما ؿبلها؟ مدنية عل الضم .إذف اإلنساف نعت
مرفوع وعالمة رفعو الضمة الظاىرة عل آخره.
ومثلو أيضا

   

()2

(الناس) نعت ومثلو أيضا

     

()3

الكافروف :نعت ال يتغَت ىاا اإلعراب أبدا.
من أدوات اإلعراب (ما الموصولة)
وترد (ما) اظبا مولوال ،كبو:



.)4(     

األداة األ خَتة (ما) ،والكالـ عل ما طويل؛ ألف ىناؾ (ما) االظبية و (ما) اغبرفية ،فيقوؿ :ترد (ما)
اظبا مولوال ،كبو:



()5
(م ْن) اؼبولولة
إف
قليل:
قدل
لكم
قلتم
أين
تاكروف
لعلكم
،
    
َ

تسم معرفة أيش؟ ناقصة ،ؼباذا؟ ألهنا ربتاج إىل للة ،ىكاا (ما) اليت عندنا ىاه( ،ما) اؼبولولة معرفة
ناقصة؛ ألهنا ربتاج إىل للة.
مثاؽبا



( )6(     ما) اسم مولوؿ دبعٌت الاي؛ ألف التقدير :الاي عندكم ينفد ،مدٍت

عل السكوف ُب ؿبل رفع مدتدأ ،ما عند ،من يعرب (عند) أنت … ...مدٍت ولال منصوب؟ منصوب عل
استقر؟ استقر؛
الظرفية ُب ؿبل متعلق دبحاوؼ خرب ولال للة؟ للة ،أيش تقدير احملاوؼ؟ مستقر ولال ّ
ألننا قلنا :اؼبتعلق اعبار واجملرور والظرؼ إف كاف للة ال بد أف يكوف فعال ،إذا نقوؿ ىناِ :
(عْن َد) ظرؼ
مكاف منصوب متعلق دبحاوؼ للة ،و(عند) مضاؼ ،والكاؼ مضاؼ إليو ،واؼبيم عالمة اعبمع ،يعٍت
متعلق دبحاوؼ للة اؼبولوؿ ال ؿبل لو من اإلعراب ،ما عندكم ينفد :فعل مضارع مرفوع لتجرده من
 - 1سورة البقرة آية .21 :
 - 2سورة البقرة آية .21 :
 - 3سورة الكافرون آية .1 :
 - 4سورة النحل آية .96 :
 - 5سورة النحل آية .96 :
 - 6سورة النحل آية .96 :
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النالب واعبازـ ،وعالمة رفعو الضمة ،والفاعل ضمَت مستًت جوازا تقديره (ىو) يعود عل ما اؼبولولة،
واعبملة من الفعل والفاعل ُب ؿبل رفع خرب اؼبدتدأ ،يعٍت خرب (ما) اؼبولولة (ما عندكم ينفا)
من أدوات اإلعراب (ما الشر ية)
وشرطا كبو:



.)1(        

(ما) اسم شرط جازـ مدٍت عل السكوف ُب ؿبل نصب مفعوؿ مقدـ لتفعلوا؛ ألف -يا إخواف -ما
الشرطية مثل َم ْن الشرطية ُب اإلعراب الاي قلتو لكم ،يعٍت إف وقع بعد فعل الزـ فهي مدتدأ ،إف وقع بعد
متعد أخا مفعولو فيو مدتدأ ،إف وقع بعد فعل ٍ
فعل ٍ
متعد ما أخا مفعولو مثل اآلية ىاه تكوف ىي اؼبفعوؿ.
ًإذا ما ىنا مفعوؿ تفعلوف ،ما تفعلوا ،وتفعلوا :فعل مضارع ؾبزوـ ،فعل الشرط ،وعالمة جزمو حاؼ
النوف ،والواو فاعلِ ،من :حرؼ جرِ ،
(م ْن) ىنا بيانية ،وخَت :اسم ؾبرور دبن ،واعبار واجملرور متعلق
ْ
دبحاوؼ حاؿ" ،من خَت يعلمو اهلل" :يعلم جواب الشرط فعل مضارع ؾبزوـ وعالمة جزمو السكوف؛ ألنو
فعل الشرط ،واؽباء مفعوؿ ،ولفظ (اهلل) فاعل ،طيب..
من أدوات اإلعراب (ما االستفهامية)
واستفهامية



.)2(      

(ما) :اسم استفهاـ مدٍت عل السكوف ُب ؿبل رفع مدتدأ( ،تل ) ِ
"ت" :اسم إشارة مدٍت عل السكوف
الظاىر عل الياء احملاوفة؛ ألف األلل اسم اإلشارة ىاا ىو (ٌب) بالتاء والياء ،وؽباا يقوؿ ابن مال :
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي و ه تت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء

ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا لمف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد مذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر أْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

 - 1سورة البقرة آية .197 :
 - 2سورة طه آية .17 :
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ًإذا ٌب مكونة من التاء والياء ،أين الياء ىنا؟ حافت اللتقاء الساكنُت؛ ألف الياء ساكنة والالـ ُب تل
ساكنةً ،إذا قلدنا اللي ىو السكوف عل الياء احملاوفة فتقوؿٌ( :ب) اسم إشارة مدٍت عل السكوف عل الياء
احملاوفة اللتقاء الساكنُت ،مدٍت عل السكوف ُب ؿبل رفع خرب اؼبدتدأ.
اليوـ الدرس كلو إعراب ،لكن يا إخواف ما تسمعونو من اإلعراب معظمو قواعد ال تتغَت ،وىاا اللي
هبعلنا واللي كاف نعرب باختصار ومبشي ،لكن اإلعراب أىم من الدروس النظرية ،وتعداد األمثلة وتعداد
القواعد ،اإلعراب أىم؛ ألنو ىو اؼبقصود ،فال تضيقوا بال ذرعا.
إذف نقوؿ :إف (ٌب) مدٍت عل السكوف ُب ؿبل رفع خرب اؼبدتدأ ،وين اؼبدتدأ؟ ما االستفهامية ،والالـ
حرؼ داؿ عل الدعد ،والكاؼ حرؼ داؿ عل اػبطاب ال ؿبل لو من اإلعراب" ،وما تل "( ،بيمين )
جار وؾبرور متعل ق دبحاوؼ حاؿ ،والعامل ُب اغباؿ اسم اإلشارة؛ ألف النحويُت ياكروف ُب باب اغباؿ أف
اسم اإلشارة يصلح أف يعمل ُب اغباؿ" ،وما تل بيمين "( ،يا موس ) يا :حرؼ نداء ،و(موس ) منادى
مدٍت عل الضم اؼبقدر ُب ؿبل نصب.
من أدوات اإلعراب (ما التعجبية)
وتعجدا ،كبو( :ما أحسن زيدا).
(ما) التعجدية دائما تكوف مدتدأ ،خاوىا قاعدة( ،ما) التعجدية ال تكوف إال مدتدأ ،وىي نكرة تامة،
فنقوؿ( :ما) تعجدية مدتدأ دبعٌت شيء ،يعٍت اسم مدٍت عل السكوف ُب ؿبل رفع مدتدأ ،وليغة التعجب -
يا إخواف -ما تغَت إعرابو أبدا ،ىاا إعراب ليغة التعجب ُب أي مكاف سبر علي  ،احفظها( ،ما) تعجدية
مدتدأ ،أحسن فعل ٍ
ماض مدٍت عل الفتح ،والفاعل ضمَت مستًت وجوبا تقديره ،القاعدة اليت أعطيتكم،
يعٍت قلنا أف الضمَت إذا كاف تقديره يكوف مستًت جوازا ،لكن من ضمن اؼبستثنيات مع التعجب ،إذًا نقوؿ
ىنا فاعل أحسن ضمَت مستًت وجوبا تقد يره (ىو) يعود عل (ما) ،و (زيدا) مفعوؿ بو منصوب ،واعبملة
ُب ؿبل رفع خرب (ما) التعجدية.
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إذا ال زلنا اآلف ُب ما االظبية ُب (ما) االظبية ،ألف صبيع ما اليت مرت علينا كلها ال ؿبل ؽبا من
اإلعراب.
من أدوات اإلعراب (ما النكرة الموصوفة)
ونكرة مولوفة( ،مررت دبا معجب ل ).
ىنا مثل (من) اللي مرت علينا إهنا تكوف نكرة مولوفة ،ألف معٌت نكرة مولوفة أنو جاء بعدىا لفة،
فمثاؿ ابن ىشاـ مررت :فعل وفاعل ،ودبا :ما حرؼ جر ،وما نكرة مولوفة اسم مدٍت عل السكوف ُب
ؿبل جر ،واعبار واجملرور متعلق دبررت.
(م ْن) ما معناىا؟ إنساف( ،ما) معناىا
وإذا كانت -يا إخواف -ما تكوف دبعٌت شيء ،انتظر الفرؽَ ،
(م ْن) تكوف لإلنساف و(ما) تكوف شيئا؟
شيء ،وليغة تقدير :مررت بشيء معجب ل  ،طيب ليش َ

(م ْن) للعاقل و(ما) لغَت العاقل ،ومعجب :لفة؛ ألهنا نكرة مولوفة ،لفة ؼبا،
أنت...أحسنت؛ ألف َ
واعبار واجملرور (ل ) متعلق دبعجب.
(رب) ما تولل مع (ما)؛ إمبا تقوؿ (رب) و(ما)
(رب ما كرىتو نفع ) ،انتدو لكتابة ُ
مثاؿ آخرُ :
(رب) نعم ،رب حرؼ جر ولال ما ىو حرؼ جر؟
(رب ما كرىتو نفع ) طيب ُرب ،واحد يعرب ُ
وحدىاُ ،
ِ
(رب) حرؼ جر شديو بالزائد َمر علينا إعرابو ُب مثاؿ
(م ْن) حرؼ جر ،و(ُب) حرؼ جر ،ىاَ ،م ْن؟ نعمُ ،
مر ،طيب رب( ،ما) َم ْن يعرب (ما) ُرب َما ،مر علينا ،نكرة مولوفة مدنية عل السكوف ُب ؿبل رفع
مدتدأ ،يعٍت ُب ؿبل جر برب ،ولكن اؼبقصود األللي أهنا ُب ؿبل رفع مدتدأ" ،رب ما" ،كرىتو :أيش موقع

صبلة كرىتو؟ لفة ؼبا ،ولال ال؟ وؽباا قلنا ما نكرة مولوفة ،أين خرب اؼبدتدأ (ما)؟ أنت يا أخي ،أيش ؿبلو
(ما) تكوف
(م ْن) تكوف نكرة مولوفة ،وأف َ
من اإلعراب؟ ؿبلو رفعُ ،ب ؿبل رفع خرب ،وُب ىاا يتدُت لنا أف َ

(م ْن) دبعٌت إنساف ،و(ما) دبعٌت
نكرة مولوفة ،ليس بينهما فرؽ ُب اإلعراب ،لكن الفرؽ ُب اؼبعٌت ،إف َ
شيء .طيب.
من أدوات اإلعراب ( ما النكرة الموصوف بها)
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ونكرة مولوفًا هبا ،كبو



.)1(    

ونكرة مولوفة ،قاؿ :ونكرة مولوفًا هبا ،اآلف لارت ىي الصفة ،انتدهوا ،لارت اآلف ىي الصفة،
مثاؽبا قوؿ اهلل تعاىل:



 )2(           فػ(مثال) مفعوؿ بو منصوب

ليضرب" ،أف يضرب مثال"( ،ما) لفة ؼبثَل مدنية عل السكوف ُب ؿبل نصب ،إذا انعكست اآلف ،عكس
َ
اليت قدلها اليت قدلها ىي اليت ربتاج إىل لفة ،أحسنت ،أما اآلف ىي اليت ألدحت لفة ،وؽباا نقوؿ ُب
إعراب ( مثال ما) ،مثال :مفعوؿ يضرب ،وما :لفة ؼبثل ،بعوضة :بدؿ من ما أو عطف بياف؛ ألف اؼبراد
بقوؿ اهلل -تعاىل-



 )3(   ىو أيش؟ ىو الدعوضة ،يعٍت اؼبثل ىو الدعوضة.

فإذا ما تكوف نكرة ،لفة السم قدلها ،إما للداللة عل التحقَت ،يعٍت عل حقارة الشيء ،أو للداللة
ً
عل التعظيم ،فهنا فيها معٌت الداللة عل التحقَت ،يعٍت :إف اهلل ال يستحي أف يضرب مثال بالغا ُب اغبقارة
بعوضة فما فوقها ،وقد تلٌب إلفادة التعظيم ،يعٍت اؼبعٌت :ألمر عظيم مثال قوؿ الزباء( :ألمر ما جدع قصَت
أنفو) ،أيش إعراب ما ىنا؟ ألمر ما ،لفة ألمر ،والتقدير :ألمر عظيم جدع قصَت أنفو .فعل ىاا تكوف
(ما) نكرة مولوفا هبا.
من أدوات اإلعراب ( ما معرفة تامة)
ومعرفة تامة



.)4(       

اؼبراد باؼبعرفة التامة :ىي اليت يقع بعدىا اسم مفرد ،يسموهنا معرفة تامة؛ ألف اؼبعرفة الناقصة ربتاج إىل
للة ،والصلة ما تكوف مفردا ،وؽباا قاؿ اؼبعرفة التامة ىي اليت يقع بعدىا مفرد ،مثاؿ ابن ىشاـ قوؿ اهلل

 - 1سورة البقرة آية .26 :
 - 2سورة البقرة آية .26 :
 - 3سورة البقرة آية .26 :
 - 4سورة البقرة آية .271 :
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تعاىل:

       

()1

إذا الفاء ىنا اتضح أهنا واقعة ُب جواب الشرط( ،نِعِما)

أللها نِ ْع َم َما ،لكن حصل إدغاـ ،حصل إدغاـ ،فنعم :فعل ٍ
ماض جامد إلنشاء اؼبدح ،و(ما) :فاعل
معرفة تامة ،والتقدير :فنعم الشيء ،ىي :ـبصوص باؼبدح مدتدأ مؤخر ،وصبلة "نعم" من الفعل والفاعل ُب
ؿبل رفع خرب مقدـ.
وتعرفوف أف إعراب اؼبخصوص فيو خالؼ بُت النحويُت ،لكن القاعدة عند العلماء أنو مىت أمكن
إعراب الكالـ عل وجو ال ربتاج فيو إىل تقدير فهو أوىل ،فهو أوىل ،وبعضهم يقوؿ :إف اؼبخصوص باؼبدح
يكوف خربا ؼبدتدأ ؿباوؼ ،لكن كونو يكوف مدتدأ مؤخرا واعبملة اليت قدلو خرب مقدـ ىاا أحسن.
القائد خالد) يعٍت أريد أعطيكم فائدة ىنا اآلف حُت آٌب باؼبثاؿ،
طيب لو قلت مثال ،لو قلت( :نِ ْع َم ُ
طدعا نعم :فعل ٍ
ماض ،والقائد فاعل ،وخالد ىو اؼبخصوص باؼبدح ،عل ما قلنا خالد مدتدأ مؤخر وصبلة
"نعم القائد" خرب مقدـُ ،ب اإلعراب الثاين يكوف خالد خرب ؼبدتدأ ؿباوؼ تقديره" :نعم القائد ىو خالد"،
ىاا اإلعراب الثاين فيو حاؼ ،واإلعراب األوؿ فيو تقد،م وتلخَت ،وؽباا فيو إعراب ثالث ذكره بعض
اؼبتقدمُت ،واستحسنو صبع من اؼبتلخرين ،وىو أف الكالـ ما فيو حاؼ وال فيو تقد،م وال تلخَت ،فيكوف
قولو خالد بدال من الفاعل ،وبدؿ اؼبرفوع مرفوع ،وال تقد،م وتلخَت وال حاؼ.
من أدوات اإلعراب ( ما النافية)
قاؿ :وترد حرفًا ،فتكوف نافية ،كبو:



.)2(    

انتهينا -واغبمد هلل -من (ما) االظبية ،جاءت (ما) اغبرفية ،وىي خفيفة الظل؛ ألف ما اغبرفية لسنا
مسئولُت عن إعراهبا؛ ألهنا حرؼ واغبرؼ ليس لو ؿبل من اإلعراب ،وؽباا قالوا وترد حرفا ىاا معطوؼ
عل قولو أيش؟ وترد (ما) اظبا قاؿ :وترد حرفًا ،فتكوف نافية ،كبو:
 - 1سورة البقرة آية .271 :
 - 2سورة يوسف آية .31 :
 - 3سورة يوسف آية .31 :
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عملت ،فرفعت االسم ونصدت اػبرب عل لغة اغبجازيُت ،فتقوؿ( :ما) حجازية ترفع االسم ،فهي نافية ترفع
االسم وتنصب اػبرب( ،ىاا) ىاء :حرؼ تنديو ،وذا :اسم إشارة مدٍت عل السكوف ُب ؿبل رفع اسم (ما)،
بشرا :خرب (ما) منصوب وعالمة نصدو الفتحة الظاىرة عل آخره ،ولغة اغبجازيُت ىي اللي وردت ُب
القرآف لراحة ُب ىاه اآلية وُب قولو تعاىل ُب سورة اجملادلة:

     

()1

فعملت ىنا،

رفعت االسم ونصدت اػبرب.

من أدوات اإلعراب ( ما المصدرية)
ومصدرية ،كبو:



.)2(    

عندكم (عنتم)؟ ىا -ال -ىاا يعترب من النقص ،أيش اإلفادة من (ودوا ما) ما نستفيد شيئا ،اؼبفروض
إف الناسخ ،والغريب إنو حىت ُب اؼبخطوطة ما ىي موجودة ،اؼبفروض أف الناسخ أت بػ(عنتم) ،ؼبا داـ أف ما
مصدرية سنؤوؽبا دبصدر ،كيف نؤوؽبا دبصدر وكبن ال نعرؼ الاي بعدىا؟ فهنا (ما) مصدرية ،ودوا :فعل
وفاعلَ ،ود :فعل ماض مدٍت عل الضم والواو فاعل ،واأللف فارقة( ،ما) مصدرية ،حرؼ مصدري ال ؿبل
لو من اإلعراب؛ ألف ما تعمل (ما) ،عنتم :فعل وفاعل ،عنت فعل ماض ،عنت فعل ماض ،واؼبيم عالمة

اعبمع ،والفاعل ضمَت مستًت وجوبا تقديره( :أنتم عنتم) ،وما دخلت عليو ُب تلويل مصدر مفعوؿ (ودوا)،
والتقدير :ودوا عنتكم.
طيب ..لعل من باب الفائدة ،نعم ..أيش تقوؿ؟ أيش يقوؿ؟ أين الفاعل؟ التاء مدغمة لحيح ،فاتٍت
اإلدغاـ ،نعم التاء ىنا ىي الفاعل ؛ ألف الفعل عنت أدغم فيو تاء الفاعل ،وؽباا شددت ،فنقوؿ :إف
(عنت) فعل ٍ
ماض مدٍت عل السكوف التصالو بتاء الفاعل ،والتاء ضمَت متصل مدٍت عل الضم أو عل
 - 1سورة المجادلة آية .2 :
 - 2سورة آل عمران آية .118 :
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الفتح ألنو للمخاطدُت ،واؼبيم عالمة اعبمع ،واعبملة -و (ما) وما دخلت عليو ُب تلويل مصدر مفعوؿ
(عنت) ،مفعوؿ (ودوا) ،والتقدير :ودوا عنتكم ،إذا لححوا -يا إخواف -الفاعل إنو بدؿ ما ىو ضمَت
مستًت ىو التاء اؼبدغمة ُب تاء عنت.
لعل من باب الفائدة ىنا أف نقوؿ لكم :إف (ما) اؼبصدرية نوعاف :مصدرية ظرفية ،ومصدرية غَت
ظرفية ،اإلعراب  +مصدرية غَت ظرفية؛ ألنو مصدر ،ىاا فقط ما ُب ظرؼ زماف أو مكاف مثال ،لكن ُب
مثل قوؿ اهلل تعاىل:

      

 )1( يقولوف :إف (ما) ىنا مصدرية ظرفية

مصدرية ،مصدرية ؼباذا؟ ألهنا تُػ َق ّدر دبصدر ،ظرفية ؼباذا؟ ألنو يقدر الظرؼ بعد اؼبصدر ،فتقوؿ ُب إعراب

(ما) مصدرية ظرفية( ،دمت) داـ :فعل ماض يرفع االسم وينصب اػبرب ،والتاء اظبها ،حيا :خربىا ،و (ما)
وما دخلت عليو ُب تلويل مصدر ،والتقدير :وأولاين بالصالة والزكاة مدة دوامي ،مدة تدؿ عل أهنا
ظرفية ،دوامي عل أهنا مصدرية ،وعل ىاا فػ(ما) اؼبصدرية نوعاف.
من أدوات اإلعراب ( ما الكافة)
قاؿ :وكافة ،كبو:



.)2(      

(ما) الكافة ىي اليت تدخل عل األحرؼ اؼبشدهة بالفعل أو عل بعض حروؼ اعبر ،عل بعض
حروؼ اعبر ،فإذا دخلت (ما) عل إف وأخواهتا َكفتها عن العمل ،يقوؿ ابن مال :
ووصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي الح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروف مب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

إعماله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد يـبـ ّق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى العمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

فاآلية الكريبة (إمبا) إِف :حرؼ مكفوؼ عن العمل( ،ما) طدعا يا إخواف اؼبعٌت موجود اللي ىو التوكيد،
لكن العمل بطل( ،ما) كافة ،وقد سبر عليكم ُب بعض كتب النحو باسم (ما)
إذف ىو حرؼ يفيد التوكيدّ ،

اؼبهيئة ،يقول وف ألهنا هتيئ األدوات للدخوؿ عل األفعاؿ ،والصحيح ما تدخل إال عل االسم ،عل اؼبدتدأ
 - 1سورة مريم آية .31 :
 - 2سورة النساء آية .171 :
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واػبرب ،لكن إذا دخلت عليها ما ىيلهتا للدخوؿ عل األفعاؿ ،كما ُب قوؿ اهلل تعاىل:

   

()1

(كلف) عل الفعل (يساقوف) ،والسدب ما ىو؟ وجود (ما).
شوؼ كيف دخلت ّ
فإؽبنا ،إمبا اهلل :مدتدأ ،إلو :خرب ،واحد لفة ،وقد تدخل علي بعض حروؼ اعبر كما ُب قوؿ اهلل
تعاىل :ردبا ُ-ب قراءة التخفيف-



()2
ػ(رب) ىنا ما ؽبا عمل بسدب وجود (ما) ،وال ما ؽبا
   ف ُ

عمل فقط ،دخلت عل أيش؟ عل فعل ،مع إهنا حرؼ جر ذبر األظباء ،لكن ؼبا دخلت عليها (ما)
ىيلهتا للدخوؿ عل أيش؟ عل األفعاؿ.
من أدوات اإلعراب ( ما الزائدة للتوكيد)
األخَت :زائدة للتوكيد



.)3(        

الفاء ىنا حبسب ما قدلها ،وىي عند التلمل استئنافية ،الداء حرؼ جر( ،ما) حرؼ زائد إعرابًا مؤكد
معٌت ،فدما ،رضبة :ؾبرور بالداء؛ ألنو لو ما َجرت بالداء ما لارت ما زائدة ،إذا جرت ألهنا زائدة ،لكن لو
ً

كانت ما كافة كاف ما ذبر الداء ،فكوهنا جرت دليل عل أف ما زائدة ،يعٌت زائدة إعرابا ،مؤكدة معٌت "فدما

رضبة"( ،من اهلل) :جار وؾبرور متعلق دبحاوؼ لفة لرضبة ،وصبلة (لنت ؽبم) :ال ؿبل ؽبا من اإلعراب
مستلنفة ال ؿبل ؽبا من اإلعراب مستلنفة.
ومثاؽبا أيضا قوؿ اهلل تعاىل:



 )4(   األلل (عن ما) ،فػ(عن) :حرؼ جار ،و (ما) حرؼ

زائد إعرابا مؤكد معٌت( ،قليل) :اسم ؾبرور بعن وعالمة جره الكسرة.
خاتمة وفوائد

 - 1سورة األنفال آية .6 :
 - 2سورة الحجر آية .2 :
 - 3سورة آل عمران آية .159 :
 - 4سورة المؤمنون آية .43 :
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يقوؿ :فهاا يعٌت اإلشارة إىل ما ذُكِر من ىاه القواعد اؼبختصرة ،يقوؿ :فهاا -مع التوفيقٍ -
كاؼ إف
شاء اهلل تعاىل ،ولل اهلل وسلم عل من ال ن ي بعده ،وعل آلو وألحابو وتابعيو وأحزابو ،لالة دائمة إىل
يوـ الدين( .آمُت).
أحسن ابن ىشاـ أنو ربط الكفاية بلمرين :األمر األوؿ التوفيق؛ ألنو إذا وفق اهلل -تعاىل -واستفاد
الطالب من ىاه القواعد حصل اؼبقصود ،واألمر الثاين أنو ال استفادة وال كفاية إال دبشيئة اهلل تعاىل ،فقاؿ:
فهاا -مع التوفيقٍ -
(و ْح ُده)،
كاؼ إف شاء اهلل تعاىل ،واغبمد هلل َ
(و ْح َده) ما فيها َ
وحده يا إخواف ،كلمة َ
(و ْح ِده) باعبر ،مالزمة للنصب عل اغباؿ حيثما وقعت ،حاؿ دائما ،وىي وإف كانت معرفة لكنها
وال فيها َ

مؤولة بالنكرة.

ولل اهلل وسلم عل من ال ن ي بعده وعل آلو وألحابو وتابعيو وأحزابو
قولو" :وعل آلو" ىاا صبع ال مفرد لو من لفظو ،واؼبراد بآلو ىنا أىل بيتو -لل اهلل عليو وسلم-؛
ألف العلماء يقولوف :إف ذكر اآلؿ فقط فاؼبراد أتداعو عل دينو إىل يوـ القيامة ،واف ذكر مع اآلؿ األتداع

واأللحاب يكوف اؼبراد باآلؿ أىل بيتو 

وعل آلو وألحابو ،وتابعيو وأحزابو ،لالة دائمة إىل يوـ

الدين ،آمُت
و(آمُت) اسم فعل أمر مدٍت عل الفتح ،اسم فعل أمر مدٍت عل الفتح معناه استجب.
طيب ..أسئلة أـ فوائد؟ ..ىا .فوائد..ىا ...طيب
من الفوائد ،بعض الطالب بُت اؼبصدر واؼبفعوؿ اؼبطلق ،ما يدري أيش الفرؽ بينهما ،اؼبصدر -يا
إخواف -واؼبفعوؿ اؼبطلق بينهما عموـ وخصوص من وجو ،هبتمعاف ُب شيء ،وينفرد اؼبصدر ُب شيء،
وينفرد اؼبفعوؿ اؼبطلق ُب شيء ،ما كاف مصدرا منصوبا فهو مصدر ومفعوؿ مطلق ُب آف واحد ،إذا قلت
مثال :ثارت الرباكُت ثورانا ،فثارت :فعل ٍ
ماض مدٍت عل الفتح ،والتاء للتلنيث ،والرباكُت فاعل ،ثورانا :إف
قلت مفعوؿ مطلق لحيح ،منصوب عل اؼبفعولية اؼبطلقة ،وإف قلت مصدر منصوب لحيح ،إذًا
هبتمعاف ُب كل مصدر منصوب.
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ينفرد اؼبصدر فيما ُرفِع أو ُجّر ،ما رفع أو ُجّر يتعُت أف يكوف مصدرا ،وال هبوز أف يكوف مفعوال
مطلقا ،ليو؟ ألف اؼبفعوؿ اؼبطلق ال يكوف إال منصوبا ،فمثال لو قلت لشخص :أعجدتٍت قراءت ( ،قراءة)
ىنا أيش؟ مصدر ،مصدر مرفوع ،ىل يصح أف نقوؿ إنو مفعوؿ مطلق؟ ال ،ألنو غَت منصوب ،أو تقوؿ
مثالُ :سررت من قراءت  ،مفعوؿ مطلق؟ ال؛ ألنو غَت منصوب.

الثالث ينفرد اؼبفعوؿ اؼبطلق ُب األشياء اليت تنوب عن اؼبصدر ،اليت ياكرىا النحويُت ،مثل اآللة ،إذا

قلت مثال :ضربت و سوطا ،أيش إعراب سوطا؟ مفعوؿ مطلق منصوب ،وعالمة نصدو الفتحة ،وال يصح أف
ؼ اؼبصدر وبقيت
يكوف مصدرا؛ ألف أللو نائب عن اؼبصدر؛ ألف ألل الكالـ :ضربتو ضرب سوطُ ،ح ِا َ
اآللة .فالنحويُت ياكروف أشياء ،يقولوف :األشياء اليت تنوب عن اؼبصدر ما إعراهبا؟ مفعوؿ مطلق ،مفعوؿ
مطلق منصوب.
من الفوائد ،إنو ُب فرؽ بُت عالمة اإلعراب وعالمة الدناء ،تعرفوف اللغة العربية فيها أظباء معربة وفيها
أظباء مدنية ،عند اإلعراب تقوؿ :مرفوعة بالضمة ُب مثل َجاءَ َخالِ ٌد ،،خالد :مرفوع بالضمة ،لكن ُب الدناء
حيث ،يعٍت ىي مدنية عل الضم مثال ،أو الفعل اؼباضي إذا
تقوؿ :مدٍت عل الضم ،لو قلت مثال ُب مثل ُ

اتصلت بو واو اعبماعة يكوف مدنيا عل الضم.

ًإذا ُب اإلعراب تقوؿ :مرفوع  -منصوب  -ؾبرور ،لكن ُب الدناء ذبيب كلمة مدٍت ،طيب أيش الفرؽ
بُت مرفوع ومدٍت؟ الفرؽ بينهما إف معٌت مرفوع بالضمة أنو لو زاؿ األمر الاي أحدث الرفع زالت الضمة،
لكن مدٌت ،الدناء يلزـ الثدوت والدواـ ،إذا قيل مدٍت عل الفتح ،مدٍت عل السكوف ،مدٍت عل الضم ،مهما
تغَتت العوامل الدناء ما يتغَت ،ما يتغَت ،وؽباا تقوؿ مثال ُب االسم اؼبولوؿ :جاء َم ْن زارنا باألمس ،رأيت

َم ْن زارنا باألمس ،مررت دبَ ْن زارنا باألمس ،فال يتغَت.

من الفوائد اليت يبكن أف نلٌب هبا فيو نوع من أنواع اؼبفعوؿ ألجلو ،تعرفوف اؼبفعوؿ ألجلو؟ ىو اؼبصدر

الاي يكوف علة ؼبا قدلو ،مثل :جئت رغدةً ُب العلم مثال ،لكن فيو نوع من اؼبفعوؿ ألجلو وقع ُب القرآف
الكر،م مقدرا بلَ ْف اؼبصدرية وما دخلت عليو عل ح ْا ِ
ؼ مضاؼ ،مثل قوؿ اهلل تعاىل     :
َ
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()1

(أف تضلوا) ،أف :مصدرية ،وتضلوا :فعل مضارع منصوب بلف حباؼ النوف ،ىاا مر علينا

وانتهينا منو وعرفناه ،أَ ْف وما دخلت عليو ُب تلويل مصدر مفعوؿ ألجلو عل حاؼ مضاؼ ،والتقدير يدُت
اهلل لكم كراىة أف تضلوا ،أو خشية أف تضلوا ،ىاا نوع من أنواع اؼبفعوؿ ألجلو.
مثاؿ آخر :قوؿ اهلل تعاىل:

        

()2

أَ ْف وما دخلت عليو ُب

تلويل مصدر مفعوؿ ألجلو عل حاؼ مضاؼ ،والتقدير -واهلل أعلم :-فتدينوا خشية أف تصيدوا ،أو كراىة
أف تصيدوا.
نكتفي هباا القدر ،وأسلؿ اهلل -تعاىل -أف ينفعنا دبا ظبعنا.
س :فضيلة الشيخ ،سائل يقوؿ :فضيلة الشيخ ،أحسن اهلل إليكم ورفع درجاتكم ،ىل ىناؾ فرؽ بُت
قولنا اسم اعباللة وبُت قولنا لفظ اعباللة؟ وكال قولنا ُب إعراب االسم اجملرور :عالمة جره الكسرة الظاىرة
عل آخره أو قولنا ربت آخره ،وإف كاف ٍَب فرؽ فما الصواب ُب ذل ؟
ج :أما بالنسدة لألوؿ فمن العلماء اؼبتلخرين َم ْن ال يرى كلمة اسم اعباللة ،ويقوؿ أف كلمة اعباللة
ىاه كلمة ؿبدثة ليس ؽبا ألل ،لكن من اؼبشكل ُب ىاا أهنا مدسوسة ُب كتب النحو ،فقد يكوف
التخلص منها فيو نوع من العسر ،وإنو لو قيل اهلل مثال واهلل يعٍت ىاا اللفظ قد يكوف أحسن من كلمة
ولفظ اعباللة أو قولنا اسم اعباللة؛ ألف كلمة اعباللة ىاه -عل حسب ما ذكره بعض العلماء -أهنا كلمة
ؿبدثة وليس ؽبا ألل ،يعٍت ُب الشرع ،كلنو يقوؿ -يعٍت -وإف ذكرىا النحويُت ُب كتب اإلعراب إال أنو
يندغي التخلي عنها ،ولكن يددو يل أنا أف األمر -إف شاء اهلل -يعٍت سهل؛ ألهنا يعٍت يبكن نقوؿ إنو
عمت بو الدلوى ،إنو ال بد أف يقوؿ اإلنساف الكالـ ىاا ُب اإلعراب ،وأنتم تعرفوف أف
بالنسدة للنحويُت فبا ّ

الشيء اليت تعم بو الدلوى يدخلو اػبفيف ،نعم.

 - 1سورة النساء آية .176 :
 - 2سورة الحجرات آية .6 :
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أما قول ُب بقية السؤاؿ :ربت آخره أو عل آخره ،فال ريب إنو عند التدقيق ربت آخره أحسن،
لكن جرت عدارة اؼبعربُت أف يقوؿ عل آخره ،أيضا اػبطب ُب ىاا سهل .نعم.
س :أحسن اهلل إليكم ،ىاا سائل يسلؿ عن ترصبتكم وكيفية طلدكم للعلم ؟
ج :ىاا سؤاؿ ما يصلح؛ ألنٍت أنا مل ألل أنٍت أُسلؿ مثل ىاا السؤاؿ ،ولكن أمامكم كتب العلماء
اؼبتقدمُت والعلماء اؼبتلخرين اقرءوا ُب سَتىم ،واعرفوا كيف طلدوا العلم ،أما مثلي أنا فلست من أئمة ىاا
الشلف لقصور باعي وعدـ نداىيت واطالعي ،فلنا أعتار ،وأشكر األخ السائل ،أعتار عن اإلجابة عن ىاا
السؤاؿ.
لكن يا شيخ لعل يعٍت ىاا السائل ال كبرمو ما أراد ،فًتصبة الشيخ لعلها موجودة ُب موقع اعبامع عل
اإلنًتنت ،فلَتاجع اؼبوقع ،نعم يا إخواف طلدوا مٍت بعد الدرس العاـ اؼباضي -درس األلوؿ -حملة موجزة،
فلزموا علي وإ ال أنا ال أريد أف أكتب ترصبة لنفسي؛ وال أذكر شيئا من ىاا؛ ألين أرى أنٍت أقل من أف ألل
ّ

إىل ىاا اؼبستوى .نعم.
كال

تكملة ؽباا ترد أسئلة تطلب دروس الشيخ فهي اليت أقيمت ُب ىاا اعبامع ،الدروس اليت

أقيمت ُب ىاا اعبامع موجودة عل اإلنًتنت مفرغة ،يعٍت مكتوبة ومسموعة ،من أرادىا سيجدىا -إف شاء
اهلل تعاىلُ -ب موقع اعبامع.
س :وىاا سائل أيضا يقوؿ :ذكرًب -حفظكم اهلل -أف (لو) ُب بعض سوره هبوز أف يقاؿ فيو حرؼ
امتناع المتناع ،ففي ىاا اغباؿ ىل هبوز أف يطدق عليو القاعدة العامة اليت رجحها ابن ىشاـ ،وىي أف (لو)
حرؼ يقتضي امتناع ما يليو واستلزامو لتاليو؟
مر
ج :نعم ،عدارة ابن ىشاـ تنطدق عل صبيع األمثلة ،لكن عدارة "حرؼ امتناع المتناع" -مثل ما ّ
علينا -تنطدق عل بعض األمثلة دوف بعض ،وىل كبن نريد أف نضع قواعد لدعض األمثلة أو قواعد عامة؟
يدرس الطالب اؼبدتدئُت ،الطالب
قواعد عامة ،وؽباا أكثر ابن ىشاـ ُب "مغٍت اللديب" قاؿ :يندغي ؼبن ّ
اؼبدتدئُت غَتكم ،إنو ىبتار ؽبم العدارات السهلة اؼبوجزة؛ ألهنا ىي العدارة اليت يبكن حفظها ،فنحن ال نريد
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قاعدة واحدة
أف نقوؿ بعض األمثلة يقاؿ حرؼ امتناع المتناع وبعض األمثلة يقاؿ كاا وكاا ،نريد أف نضع ً
عبميع األمثلةً ،إذا عدارة "حرؼ يدؿ عل امتناع ما يليو واستلزامو لتاليو" عليها مدخل؟ ما عليها مدخل،
إذا لبتار العدارة ىاه ونًتؾ العدارة الثانية ،ولنضرب مثال :لو كانت الشمس طالعة كاف النهار موجودا ،فقاؿ
ُب اإلعراب :حرؼ امتناع المتناع ،يصلح ىنا؟ يصلح ىنا ،لكن عدارتو ىاه ما تطرد ُب صبيع األمثلة.
س :ىاا يقوؿ :كبن ندرس اللغة العربية ،وأنت تتكلم أحيانا بلغة أىل القصيم ،فهل لغة أىل القصيم
قريدة من اللغة الصحيحة؟
ج :أنا ما أدري ماذا يقصد ،كالمي أنا بلىل القصيم؟ إف كاف يقصد إلقائي الدرس فلنا ىاه عادٌب
أف ال ألقي دروسي إ ال باللغة العربية ،مع إين ما أبرئ ساحيت من اللحن ،لكن أجتهد أحيانا أف يكوف
درسي باللغة العربية الفصح  ،لكن إف كاف السائل يقصد الدرس الاي ألقيو باللغة العربية ىو لغة أىل
القصيم ىاا ما ىو لحيح ،أىل القصيم اتغَتوا اليوـ ،ما يتكلموا باللغة العربية ،اآلف حلّت اللهجة العامية
ؿبل اللغة العربية ،واغبقيقية أنا لقيت  +ؾبلة فرحت بو وبعلمكم بو ،فيو ؾبلة اجملمع اللغوي القاىري ،ىاه
ؾبلة تصدر ُب مصر ،ؾبلة عظيمة جدا يكتب فيها علماء متقدموف عل درجة كدَتة من التمكن ُب اللغة
العربية ،وقد لدر منها شبانوف عددا ،أذكر إنو ُب بعض أعدادىا تكلموا عن اللغة العربية ،لكن قاؿ إنو ال
يلزـ ُب لغة التخاطب مع عموـ الناس أن

تتكلم باللغة العربية ،يعٍت مع عموـ الناس أيش؟ تتكلم

بلهجتهم ،وىاا قد يؤيده قوؿ عل " حدثوا الناس دبا يعرفوف".
أنا -مثال -أعرؼ اللغة العربية أعرؼ الفاعل واؼبفعوؿ ،لو أطرؽ عل إنساف الداب أليس من مقتض
ناد أباؾ؛ ألنو مفعوؿ بو منصوب ،لو أقوؿ ِ
اللغة العربية إين أقوؿ :ناد أباؾ ولال ال؟ ِ
ناد أباؾ يبكن يغلق
الداب ُب وجهو ويروح.++ ،
ًإذا أنا ملزـ أف أقوؿ لو نادي أبوؾ ،مع أف "نادي أبوؾ" غلط ُب اللغة العربيةً ،إذا كبن وإف كنا نعرؼ
اللغة العربية لكن ُب ـباطدة العواـ ننزؿ معهم ُب مستواىم ،لو تروح لسوؽ اػبضار ولال سوؽ التمر ولال
غَته ما تقدر مع لاحب الدكاف وال غَته أن تتكلم اللغة العربية ،كاف يقول ما عندنا شيء يداع ،ما
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نديع ،فلنت تنزؿ معو وتتكلم معو عل حسب ؽبجتو ،فلنا -اغبقيقة -فرحت هباه الكلمة ،ويبكن أنا أقوؿ
اللغة العربية أستعملها ُب ؾباؿ الكتابةُ ،ب ؾباؿ مثال تالوة القرآف الكر،مُ ،ب ؾباؿ اػبطابة من اػبطيب
واحملاضر واؼبلقي للدروس يتكلم بالغة العربية الفصح  ،ىاا ىو اؼبطلوب.
س :أحسن اهلل إليكم ،ىاا طالب يقوؿ :الطالب مدتدع ،لعلو يقصد مدتدئ ،بلي فن يددأ اغبديث أو
التوحيد أو اللغة ،أيهما أفضل؟ يعٍت عموـ كالمو يقوؿ بلي فن يددأ ُب طلب العلم؟ ىو طالب مدتدئ.
ج :ال ريب أف صبيع العلوـ مستندة إىل اللغة ،وىاا إمبا يقاؿ لإلنساف ليس عنده حصيلة من اللغة
ألال ،أما اإلنساف عنده حصيلة ال بلس هبا أو مقدمات مددئية ،ىاا يُطلب منو إنو يقرأ باللغة ويدرس
اللغة ،لكن يددأ باألىم فاألىم ،أما إنساف ال يعرؼ من اللغة شيئا كيف يعرؼ كتاب اهلل -تعاىل -وسنة
رسولو  ألهنما بلساف عريب مدُت.
السؤاؿ األخَت
س :يا فضيلة الشيخ ،نلسف لفراق  ،ما إعراب كلمة :اؼبرء يعجز ال ؿبالة.
ج( :ال ؿبالة) ال نافية للجنس ،وؿبالةَ :اظبها مدٍت عل الفتح ،واػبرب ؿباوؼ دائما ُب مثل ىاا
الًتكيب ،مثل( :ال ؿبالة) ،أو (ال بد) اظبها ؿباوؼ.
وأنا أيضا أأسف لفراقكم وااللتقاء دبثل ىاه الوجوه الطيدة ،ولكن ُب اػبتاـ أسلؿ اهلل -تعاىل -الاي
صبعنا ُب ىاا اؼبكاف اؼبدارؾ أف هبمعنا ُب جنات النعيم ووالدينا ،وأف ينفعنا دبا ظبعنا من قواعد اللغة ودبا
تسمعوف من اؼبعلومات األخرى ،وأستودعكم اهلل -سدحانو وتعاىل ،-وأسلؿ اهلل -تعاىل -يل ولكم
التوفيق ،وللي اهلل عل ندينا ؿبمد وعلي آلو ولحدو.
أسئلة وردت على المحاضرة
فيو أسئلة؟
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س :فضيلة الشيخ ،سائل يقوؿ :فضيلة الشيخ ،أحسن اهلل إليكم ورفع درجاتكم ،ىل ىناؾ فرؽ بُت
قولنا اسم اعباللة وبُت قولنا لفظ اعباللة؟ وكال قولنا ُب إعراب االسم اجملرور :عالمة جره الكسرة الظاىرة
عل آخره أو قولنا ربت آخره ،وإف كاف ٍَب فرؽ فما الصواب ُب ذل ؟
ج :أما بالنسدة لألوؿ فمن العلماء اؼبتلخرين َم ْن ال يرى كلمة اسم اعباللة ،ويقوؿ أف كلمة اعباللة
ىاه كلمة ؿبدثة ليس ؽبا ألل ،لكن من اؼبشكل ُب ىاا أهنا مدسوسة ُب كتب النحو ،فقد يكوف
التخلص منها فيو نوع من العسر ،وإنو لو قيل اهلل مثال واهلل يعٍت ىاا اللفظ قد يكوف أحسن من كلمة
ولفظ اعباللة أو قولنا اسم اعباللة؛ ألف كلمة اعباللة ىاه -عل حسب ما ذكره بعض العلماء -أهنا كلمة
ؿبدثة وليس ؽبا ألل ،يعٍت ُب الشرع ،كلنو يقوؿ -يعٍت -وإف ذكرىا النحويُت ُب كتب اإلعراب إال أنو
يندغي التخلي عنها ،ولكن يددو يل أنا أف األمر -إف شاء اهلل -يعٍت سهل؛ ألهنا يعٍت يبكن نقوؿ إنو
عمت بو الدلوى ،إنو ال بد أف يقوؿ اإلنساف الكالـ ىاا ُب اإلعراب ،وأنتم تعرفوف أف
بالنسدة للنحويُت فبا ّ

الشيء اليت تعم بو الدلوى يدخلو اػبفيف ،نعم.

أما قول ُب بقية السؤاؿ :ربت آخره أو عل آخره ،فال ريب إنو عند التدقيق ربت آخره أحسن،
لكن جرت عدارة اؼبعربُت أف يقوؿ عل آخره ،أيضا اػبطب ُب ىاا سهل .نعم.
س :أحسن اهلل إليكم ،ىاا سائل يسلؿ عن ترصبتكم وكيفية طلدكم للعلم ؟
ج :ىاا سؤاؿ ما يصلح؛ ألنٍت أنا مل ألل أنٍت أُسلؿ مثل ىاا السؤاؿ ،ولكن أمامكم كتب العلماء
اؼبتقدمُت والعلماء اؼبتلخرين اقرءوا ُب سَتىم ،واعرفوا كيف طلدوا العلم ،أما مثلي أنا فلست من أئمة ىاا
الشلف لقصور باعي وعدـ نداىيت واطالعي ،فلنا أعتار ،وأشكر األخ السائل ،أعتار عن اإلجابة عن ىاا
السؤاؿ.
لكن يا شيخ لعل يعٍت ىاا السائل ال كبرمو ما أراد ،فًتصبة الشيخ لعلها موجودة ُب موقع اعبامع عل
اإلنًتنت ،فلَتاجع اؼبوقع ،نعم يا إخواف طلدوا مٍت بعد الدرس العاـ اؼباضي -درس األلوؿ -حملة موجزة،
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فلزموا علي وإال أنا ال أريد أف أكتب ترصبة لنفسي؛ وال أذكر شيئا من ىاا؛ ألين أرى أنٍت أقل من أف ألل
ّ

إىل ىاا اؼبستوى .نعم.
كال

تكملة ؽباا ترد أسئلة تطلب دروس الشيخ فهي اليت أقيمت ُب ىاا اعبامع ،الدروس اليت

أقيمت ُب ىاا اعبامع موجودة عل اإلنًتنت مفرغة ،يعٍت مكتوبة ومسموعة ،من أرادىا سيجدىا -إف شاء
اهلل تعاىلُ -ب موقع اعبامع.
س :وىاا سائل أيضا يقوؿ :ذكرًب -حفظكم اهلل -أف (لو) ُب بعض سوره هبوز أف يقاؿ فيو حرؼ
امتناع المتناع ،ففي ىاا اغباؿ ىل هبوز أف يطدق عليو القاعدة العامة اليت رجحها ابن ىشاـ ،وىي أف (لو)
حرؼ يقتضي امتناع ما يليو واستلزامو لتاليو؟
مر
ج :نعم ،عدارة ابن ىشاـ تنطدق عل صبيع األمثلة ،لكن عدارة "حرؼ امتناع المتناع" -مثل ما ّ
علينا -تنطدق عل بعض األمثلة دوف بعض ،وىل كبن نريد أف نضع قواعد لدعض األمثلة أو قواعد عامة؟
يدرس الطالب اؼبدتدئُت ،الطالب
قواعد عامة ،وؽباا أكثر ابن ىشاـ ُب "مغٍت اللديب" قاؿ :يندغي ؼبن ّ
اؼبدتدئُت غَتكم ،إنو ىبتار ؽبم العدارات السهلة اؼبوجزة؛ ألهنا ىي العدارة اليت يبكن حفظها ،فنحن ال نريد
قاعدة واحدة
أف نقوؿ بعض األمثلة يقاؿ حرؼ امتناع المتناع وبعض األمثلة يقاؿ كاا وكاا ،نريد أف نضع ً
عبميع األمثلة ،إذًا عدارة "حرؼ يدؿ عل امتناع ما يليو واستلزامو لتاليو" عليها مدخل؟ ما عليها مدخل،
إذا لبتار العدارة ىاه ونًتؾ العدارة الثانية ،ولنضرب مثال :لو كانت الشمس طالعة كاف النهار موجودا ،فقاؿ
ُب اإلعراب :حرؼ امتناع المتناع ،يصلح ىنا؟ يصلح ىنا ،لكن عدارتو ىاه ما تطرد ُب صبيع األمثلة.
س :ىاا يقوؿ :كبن ندرس اللغة العربية ،وأنت تتكلم أحيانا بلغة أىل القصيم ،فهل لغة أىل القصيم
قريدة من اللغة الصحيحة؟
ج :أنا ما أدري ماذا يقصد ،كالمي أنا بلىل القصيم؟ إف كاف يقصد إلقائي الدرس فلنا ىاه عادٌب
أف ال ألقي دروسي إال باللغة العربية ،مع إين ما أبرئ ساحيت من اللحن ،لكن أجتهد أحيانا أف يكوف
درسي باللغة العربية الفصح  ،لكن إف كاف السائل يقصد الدرس الاي ألقيو باللغة العربية ىو لغة أىل
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القصيم ىاا ما ىو لحيح ،أىل القصيم اتغَتوا اليوـ ،ما يتكلموا باللغة العربية ،اآلف حلّت اللهجة العامية
ؿبل اللغة العربية ،واغبقيقية أنا لقيت  +ؾبلة فرحت بو وبعلمكم بو ،فيو ؾبلة اجملمع اللغوي القاىري ،ىاه
ؾبلة تصدر ُب مصر ،ؾبلة عظيمة جدا يكتب فيها علماء متقدموف عل درجة كدَتة من التمكن ُب اللغة
العربية ،وقد لدر منها شبانوف عددا ،أذكر إنو ُب بعض أعدادىا تكلموا عن اللغة العربية ،لكن قاؿ إنو ال
يلزـ ُب لغة التخاطب مع عموـ الناس أن

تتكلم باللغة العربية ،يعٍت مع عموـ الناس أيش؟ تتكلم

بلهجتهم ،وىاا قد يؤيده قوؿ عل " حدثوا الناس دبا يعرفوف".
أنا -مثال -أعرؼ اللغة العربية أعرؼ الفاعل واؼبفعوؿ ،لو أطرؽ عل إنساف الداب أليس من مقتض
ناد أباؾ؛ ألنو مفعوؿ بو منصوب ،لو أقوؿ ِ
اللغة العربية إين أقوؿ :ناد أباؾ ولال ال؟ ِ
ناد أباؾ يبكن يغلق
الداب ُب وجهو ويروح.++ ،
إذًا أنا ملزـ أف أقوؿ لو نادي أبوؾ ،مع أف "نادي أبوؾ" غلط ُب اللغة العربية ،إذًا كبن وإف كنا نعرؼ
اللغة العربية لكن ُب ـباطدة العواـ ننزؿ معهم ُب مستواىم ،لو تروح لسوؽ اػبضار ولال سوؽ التمر ولال
غَته ما تقدر مع لاحب الدكاف وال غَته أن تتكلم اللغة العربية ،كاف يقول ما عندنا شيء يداع ،ما
نديع ،فلنت تنزؿ معو وتتكلم معو عل حسب ؽبجتو ،فلنا -اغبقيقة -فرحت هباه الكلمة ،ويبكن أنا أقوؿ
اللغة العربية أستعملها ُب ؾباؿ الكتابةُ ،ب ؾباؿ مثال تالوة القرآف الكر،مُ ،ب ؾباؿ اػبطابة من اػبطيب
واحملاضر واؼبلقي للدروس يتكلم بالغة العربية الفصح  ،ىاا ىو اؼبطلوب.
س :أحسن اهلل إليكم ،ىاا طالب يقوؿ :الطالب مدتدع ،لعلو يقصد مدتدئ ،بلي فن يددأ اغبديث أو
التوحيد أو اللغة ،أيهما أفضل؟ يعٍت عموـ كالمو يقوؿ بلي فن يددأ ُب طلب العلم؟ ىو طالب مدتدئ.
ج :ال ريب أف صبيع العلوـ مستندة إىل اللغة ،وىاا إمبا يقاؿ لإلنساف ليس عنده حصيلة من اللغة
ألال ،أما اإلنساف عنده حصيلة ال بلس هبا أو مقدمات مددئية ،ىاا يُطلب منو إنو يقرأ باللغة ويدرس
اللغة ،لكن يددأ باألىم فاألىم ،أما إنساف ال يعرؼ من اللغة شيئا كيف يعرؼ كتاب اهلل -تعاىل -وسنة
رسولو  ألهنما بلساف عريب مدُت.
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السؤاؿ األخَت
س :يا فضيلة الشيخ ،نلسف لفراق  ،ما إعراب كلمة :اؼبرء يعجز ال ؿبالة.
ج( :ال ؿبالة) ال نافية للجنس ،وؿبالةَ :اظبها مدٍت عل الفتح ،واػبرب ؿباوؼ دائما ُب مثل ىاا
الًتكيب ،مثل( :ال ؿبالة) ،أو (ال بد) اظبها ؿباوؼ.
وأنا أيضا أأسف لفراقكم وااللتقاء دبثل ىاه الوجوه الطيدة ،ولكن ُب اػبتاـ أسلؿ اهلل -تعاىل -الاي
صبعنا ُب ىاا اؼبكاف اؼبدارؾ أف هبمعنا ُب جنات النعيم ووالدينا ،وأف ينفعنا دبا ظبعنا من قواعد اللغة ودبا
تسمعوف من اؼبعلومات األخرى ،وأستودعكم اهلل -سدحانو وتعاىل ،-وأسلؿ اهلل -تعاىل -يل ولكم
التوفيق ،وللي اهلل عل ندينا ؿبمد وعلي آلو ولحدو.

139

