
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

ِر أَن ح  ُذ ابهلل ِمنح ُشُروح تَ غحِفُرُه ، َونَ ُعوح ُنُه َوَنسح َتِعي ح َد هلل ََنحَمُدُه َوَنسح َمح ُفِسَنا َوِمنح َسيَِِّئاِت َأعحَمالَِنا ، َمنح ِإنَّ اْلح
َدُه ََل َشرِيحَك لَ  َهُد َأنح ََل إله إَل هللا َوحح ِللح َفََل َهاِدَي َلُه ، وَأشح ِدِه هللا َفََل ُمِضلَّ َلُه َوَمنح ُيضح ُه ، يَ هح

لُُه . ًدا َعبحُدُه َوَرُسوح َهُد َأنَّ ُُمَمَّ  َوَأشح

َدَق الكَلمِ  َعٌة ، أََل وإنَّ َأصح ِر ُُمحَدََثُُتَا ، وَُكلَّ ُُمحَدثٍَة ِبدح ُُموح ٍد ، َوَشرَّ اْلح َُدى ُهَدى ُُمَمَّ َ اْلح  َكَلُم هللا َوَخْيح
َعٍة َضََلَلٌة ، وَُكلَّ َضََلَلٍة ِف النَّار  . وَُكلَّ ِبدح

 أما بعد :

 : -رمحه هللا تعاىل  -فقد توقفنا عند قول املصنف 

 " ابُب معرفِة عَلماِت اإلعراب "

" تغيُْي أواخِر الكلم َلختَلف العوامل أقول ؛ سبق معنا ِف اللقاء املاضي أنِّ اإلعراَب هو :  
 وسبق معنا أنِّ أقسام اإلعراب أربعة :  ، الداخلِة عليها لفظًا أو تقديًرا "

 . " رفٌع ونصٌب وخفٌض وجزٌم "

خمتٌص ابَلسم ، واجلزم خمتٌص وأنِّ الرفع والنصب يدخل على اْلفعال وعلى اْلمساء ، وأن اخلفض 
 ابلفعل .

عَلمات اإلعراب ْلذه اْلقسام اْلربعة : الرفع والنصب  –رمحه هللا تعاىل  –وهنا سُيبّيِّ ابن آجرِّوم 
 ؛ ْلن كل قسٍم له عَلمة :  " ابُب معرفِة عَلماِت اإلعراب "واخلفض واجلزم ، فقال : 

عَلمته  -وهو اجلر  -فالرفع عَلمته اْلصلية الضمة ، والنصب عَلمته اْلصلية الفتحة ، واخلفض 
 .اْلصلية الكسر ، واجلزم عَلمته اْلصلية السكون 

أن هذه اْلقسام اْلربعة ْلا  –رمحه هللا تعاىل  –َلبد أن نعرف قبل أن ندخل ِف كَلم ابن آجروم 
لكل قسٍم منها عَلمتان : عَلمٌة أصلية وهي ما سبق : الضمُة للرفع ، والفتحُة للنصب ، والكسر 



 

الرفع للخفض ، والسكون للجزم ، وْلا عَلمات فرعية تنوب عن العَلمات اْلصلية ؛ مثًَل : 
 عَلمته اْلصلية الضمة ِف مثل قولنا : قام ُممٌد . 

 فاعٌل مرفوٌع وعَلمة رفعه الضمة .  فمحمٌد :

 طيب ، إذا كان مثىن فنقول : قام احملمداِن . 

 فعل ماضي .  فقام : 

 فاعل مرفوع وعَلمة رفعه اْللف نيابًة عن الضمة ْلنه مثىن . واحملمدان :

العَلمات اْلصلية والعَلمات الفرعية النائبة عن اْلصلية  –رمحه هللا تعاىل  –سيبّي لنا ابن آجروم  
 ، وسيبّي لنا مواضعها ِف الكَلم ، وهذا من أمجل و أخصر وأفيد ما يكون لطالب العلم . 

" ابُب معرفِة عَلماِت اإلعراب " فقال : " للرفع أربع عَلمات : :  -رمحه هللا تعاىل  –فقال 
 ُو واْللف والنون ؛ عَلمات فرعية تنوب عن الضمة "." والواقلت : وهي اْلصلية ،  الضمُة "

 الضمة وهي اْلصلية ، مث الباقي فرعية انئبة عن اْلصلية ؛ الواو واْللف والنون .

 ن سائَل يسأل :وكأ

 أين تقع الضمة من أقسام الكَلم ؟

 فبّي لنا ابن أجروم ذلك فقال :

فأما الضمة ؛ أي فإن سألت عن مواضع الضمة من الكَلم العريب قال : فتكون عَلمة للرفع ِف 
 أربعة مواضع  :

 اِن ، ُممُد ؛ اَلسم املفرد .ِف اَلسم املفرد ، مثَل  : َأمححَُد ، ِكَتاُب ، َعبحُد اَّللَِّ ،  َعبحُد الرَّمححَ 

ٌد . فنقول  :  جاَء ُُمَمَّ

ٌد :  فاعل . فُمَحمَّ

 فعل ماٍض مبين على الفتح جاء :



 

ٌد :  فاعل مرفوع وعَلمة رفعه الضمة . وُُمَمَّ

 ملاذا ؟

 ْلنه اسم 

 ، مثل  : رجال ، وطَلب . " ومجع التكسْي " قال : 

ومجع التكسْي : هو ما دلَّ على أكثر من واحد مع تغْي صورة مفرده ؛ يعين مثَل  : ملا نقول : 
 مسلٌم ، مسلموَن ؛ هذا مجع مذكر سامل . 

 ما معىن كلمة " سامل " ؟ 

َل ، تتغْيِّ   لكن ِف مجع التكسْي قالوا : أن صورة املفرد اْلركات ِف اجلمع كما هي مسلم...ون
، وإمِّا بتغْيِّ اْلركات ، فمثل تغْيِّ اْلركات مثل : َأَسدح ، ُُتمع على َأُسدح وُأُسودح ،  إمِّا بزايدة حرف

ت اْلركات أيضا وزايدة ِف حرفٍ  ت اْلركات وُأُسودح تغْيِّ  . فُأُسدح تغْيِّ

ت ، فإمِّا التغْيِّ ِف طَاِلبح و طُ  ومثل : رت ، تغْيِّ َلَّبح ، ورَُجل ورَِجالح ؛  فهنا صورة املُفرد تكسِّ
اْلركات ، وإمِّا التغْيِّ ِف زايدِة حرٍف أو أكثر على املُفرد ؛ رَُجلح رَِجالح ، طَاِلبح ُطَلَّبح ؛  فإًذا مجع 

ى مجع التِّكسْي ، يُرفُع التِّكسْي وهو : كلِّ ما دلِّ على أكثِر من واحد مع تغْير صورة ُمفرده يُ  سمِّ
ة فتقول : َجاِء الرَِِّجاُل .  ابلضمِّ

 فعل ماٍض مبين على الفتح  فَجاَء :

ُة والرَِِّجاُل :   فاعٌل مرفوع وعَلمة رفعه الضمِّ

 ملاذا ؟ 

 ْي .ْلنِّه مجُع تكس

امل   هو قال :  ِف اَلسم املُفرد ، ومجع التِّكسْي ومجِع املؤنِّث السِّ



 

امل ِلَماتح  مجع املؤنِّث السِّ ِلمة ُمسح هو : كلر ما دلِّ على أكثر من اثنّي بزايدة اْللف والتِّاء مثل : ُمسح
ِة فتقول :  امل فإنِّه يُرفُع ابلَضمَّ ، قَانِتة قَانَِتاتح ، فَاِطَمة فَاِطَماتح ؛ فإَذا كان اجلمع  للُمؤنِِّث السِّ

ِلَماُت ُيصلِّّيح    ، الَواِلَداُت يُ رحِضعحَن .املُسح

ِلَماتح : ة . فاملُسح  ُمبتدأ مرفوع وعَلمة رفعه الضمِّ

 ملاذا ؟ 

 ْلنُِّه مجع ُمؤنٍِّث سامل .

 أين اخلرب ؟

كون َلتِّصاله بنون النِّسوة . يُ رحِضعحَن أو ُيصلَِّّي :   فعل ُمضارع مبين على السِّ

 فالذي يهمنا اآلن: -هللا  وسيأيت هذا إن شاء -ضمْي ُمتِّصل ِف ُملِّ رفع فاعل ،  ونون النسوة :

 مجع مؤنت سامل رفع ابلضمة . املسلمات : 

 مل          اذا ؟ 

 ْلنه وقع مبتدأ وهو مجع مؤنث سامل . 

" والفعُل املضارُع الذي مل يتصل آبخرِه شيء " ؛ " الفعُل املضارُع الذي مل يتصل آبخرِه قال :  
  يء"ش

 . يذاكر الولد دروسهوالفعل املضارع يرفع ابلضمة ِف مثل قولنا :  

 فعل مضارع مرفوع وعَلمة رفعه الضمة .  يذاكر :

 مل        اذا ؟  

ْلنه فعل مضارع مل يتصل آبخرِه شيء ، أيضا ومل ُيسبق بناصٍب وَل جازٍم ؛ هذا شرط : أن َل 
 يسبق بناصٍب وَل جازم .  



 

فلن يكون مرفوًعا ؛ سيكون منصواًب ، وإذا ُسبق  لن ََيكَل ، لن يُذاكَر ؛ بناصٍب :ْلنه إن ُسبق 
" والفعِل املضارِع الذي مل جبازم مل يذاكر فيكون جمزوًما ابلسكون ، فلذلك قول ابن آجروم هنا : 

 ومل يسبق بناصٍب وَل جازم أي : ؛ يتصل آبخرِه شيء " 

 طيب السؤال هنا ، املثال مثلنا سابقا .

 فعل مضارع مرفوع وعَلمة رفعه الضمة . يذاكر : 

حىت يتضح املثال أَمثِّل فأقول : إذا اتصل ابلفعل املضارع نون التوكيد املباشرة فإنه يبىن على و  
رَِبنِّ ، َيَحُكَلَن ، لَُينَبَذنَّ ، لََتحَكََبَّ  الفتح فتقول : ، لَتكََبَّ ؛ فهنا فعل مضارع  -على قراءة  - َيضح

حرف للتوكيد َل ُمل له  ونون التوكيد :؛ ليس مرفوعا وإمنا مبين على الفتح َلتصاله بنون التوكيد 
 من اإلعراب ، 

َن '  –مثل ما مر معنا  –طيب ، إذا اتصل ابلفعل املضارع نون النسوة  يُ رحِضعحَن  ،  َيكلحَن  ،  يقمح
 على السكون َلتصاله بنون النسوة .؛ فهنا يكون فعل مضارع مبين 

  –وسيأيت هذا إن شاء هللا  -ضمْي متصل ِف ُمل رفع فاعل  ونون النسوة :

طيب ، إذا اتصلت ابلفعل املضارع ألف اَلثنّي أو واو اجلماعة أو ايء املؤنثة املخاطبة فإنه يرفع 
 ابلنون ، بثبوت النون 

 مثل ماذا ؟ 

) ؛ فهذه اتصلت به ألف اَلثنّي  يذهبان ، تذهبان ، يفعَلن ، تفعَلن ، يفعلون ، تفعلون ، تفعلّي
 ، أو ايء املؤنثة املخاطبة  ) يفعلون ، تفعلون (، أو واو اجلماعة  يفعَلن ، تفعَلن (

 .  -وسيأيت هذا  -؛ فإنه يرفع بثبوت النون َل ابلضمة  ) تفعلّي ( 
؛ يشمل نون التوكيد  ونون  " الذي مل يتصل  آبخره شيء " : ابن آجرومفإًذا هذا معىن قول 

: مثل  ؛ " ومل يسبق بناصب "النسوة  وألف اَلثنّي  وواو اجلماعة  وايء املؤنثة املخاطبة ، وأيضا 
  َلنح َيَحُكلَ 



 

 فإنه لو سبق بناصٍب يكون منصواًب َل مرفوًعا .

 حرف نصبٍ  فَلنح :

 فعٌل مضارٌع منصوٌب بلن وعَلمة نصبه الفتحة .  وَيَحُكَل :

 ملَح َيَحُكلح كون ، فنقول : وإذا سبق جبازم فإنه يكون ابلس

 حرف جزٍم وقلب ملَح :

 السكون . زوٌم بلم وعَلمة جزمهفعٌل مضارٌع جم وَيَحُكلح :

 طيب ، إًذا الضمة عَلمٌة أصليٌة للرفع ، وتقع ِف أربع مواضع : 

 ِف اَلسم املفرد .  -

 ِف مجع التكسْي . -

 ِف مجع املؤنث السامل .  -

 ِف الفعل املضارع الذي مل ُيسبق بناصٍب وَل جازم ومل يتصل آبخره شيء .  -

ِف اْلبواب القادمة ِف  -إن شاء هللا  - َلبد من حفظ هذه املواضع اْلربعة ؛ ْلن هذا سيفيدان
 املرفوعات واملنصوابت واجملرورات .

الواو هي أول العَلمات اليت تنوب  ، " " وأما الواو فتكون عَلمًة للرفع ِف موضعّيطيب ، قال : 
 :  " الواو تكون عَلمًة للرفع ِف موضعّي "عن الضمة ، فقال : 

هو كل اسم دل على أكثر من اثنّي مع سَلمة سامل : مجع املذكر الِف مجع املذكر السامل ؛ و  -
ِلُموَن  صورة مفرده بزايدة واو ونون أو ايء ونون ؛ مثل : ِلِمَّي ، ُمَعلِّمُ  –ُمسح ُمَعلِِّمَّي  –وَن ُمسح

ِلُموَن  وهكذا ؛ هذا مجع املذكر السامل ، فجمع املذكر السامل يرفع ابلواو ، فمثًَل : َصلَّى الحُمسح
ِر فنقول :   َصََلَة الظرهح



 

ر على اْللف فعل ماضي مبين على الفتح املُ  صلَّى : منع من ظهوره التعذر ،  -كما مر معنا   -قدَّ
ر على اْللف     " صلَّى "فعل ماضي مبين على الفتح املُقدَّ

 فاعٌل مرفوٌع وعَلمة رفعه الواو . املسلمون :

 مل            اذا 

 ْلنه مجع مذكر سامل .

 صَلة الظهر .

 صَلَة : مفعول به وهو مضاف .

 -سيأيت إن شاء هللا  -مضاف إليه  والظهِر : 

 املوضع اْلول .إذا ؛ هذا 

  " ِف اْلمساء اخلمسة "قال :  املوضع الثاين :

 م     ا هي اْلمساء اخلمسة ؟

؛ " وهي أبوك وأخوك ومحوك وفوك وذو مال "  :قال  -وذكرها  -اْلمساء اخلمسة ُمصورة قال 
 ابن آجروم .فهذه هي اْلمساء اخلمسة اليت ذكرها 

 معروفة . أبوك :

 معلومة . وأخوك :

 زوج البنت وَنوه . يعين قريبك من جهة ومحوك :

 مبعىن الفم .  وفوك :

 ذو ؛ مبعىن صاحب ماٍل . وذو ماٍل :

 وك وذو ماٍل ، وتقول : هذا فوك ء أبوك وأخوك ومحهذه ُترَفع ابلواو ؛ تقول : جا فاْلمساء اخلمسة



 

 جاء أبوك .

 فعل ماضي مبين على الفتح . جاء : 

 فاعٌل مرفوٌع وعَلمة رفعه الواو نيابة عن الضمة ْلنه من اْلمساء اخلمسة . أبوك :

 وكذا أخوك ومحوك وذو مال ، إَل أننا نقول .. ِف أيضا 

 مضاف ، والكاف ضمْي متصل ِف ُمل جر ابإلضافة  أبو :

 مضاف . وذو :

 مضاف إليه جمرور وعَلمة جره الكسرة  . وماٍل :

وفوك مبعىن : الفم ؛ فكذلك يرفع  يُرفع ابلواو ، ذكر الساملفاْلمساء اخلمسة ُترفع ابلواو ومجع امل
 ابلواو نيابة عن الضمة ؛ ْلنه من اْلمساء اخلمسة .

مث قال : " وأما اْللف فتكون عَلمة للرفع ِف تثنية اْلمساء خاصة " ؛ يعين اْللف تدخل نيابة عن 
 قال اْلمساء ليس اْلفعال الضمة ، أو تقع نيابة عن الضمة ِف تثنية اْلمساء خاصة ؛انتبه 

  كيف هذا ؟  

 نقول جاء رجَلن ، 

 فعل ماض مبين على الفتح .  فجاء :

" ِف تثنية اْلمساء " ه : فاعل مرفوع وعَلمة رفعه اْللف نيابة عن الضمة ْلنه مثىن ، وقول ورجَلن :
إمنا فعل فَل يرفع ؛ ؛ فإن هذا ليس اسم  يفعَلن تفعَلن، حىت َل يشتبه عليك الفعل ِف قولك : 

أنه يرفع ابلنون ؛ فإذا املثىن : هو ما دلَّ على اثنّي بزايدة  -سيأتينا إن شاء هللا  -ابْللف وإمنا 
  ... وَنِو ذلك ، قال : كتاابن،   قائمان،  رجَلن،  مسلمانألف و نون مثل : 

" وأما النون وهذه العَلمة الفرعية النائبة عن الضمة اْلخْية ابلنسبة للرفع ، قال :  " وأما النون "



 

ْي تثنية أو ضمْي مجع أو ضمْي املؤنثة فتكون عَلمة للرفع ِف الفعل املضارع إذا اتصل به ضم
 . املخاطبة " 

" خْية وهي ْلاللعَلمة النائبة  -رمحه هللا تعاىل  -أقول ابرك هللا فيكم هذا بيان من ابن آجرروم 
فعال اخلمسة كل فعل مضارع اتصلت به ألف اإلثنّي ْلفعال اخلمسة ، واْل؛ اليت تقع مع ا النون "

 ثة املخاطبة .، أو واو اجلماعة ، أو ايء املؤن

 يفعَلن ، تفعَلن .ِف مثل قولنا :  ألف اإلثنّي -
 . يفعلون ، تفعلونِف مثل قولنا :  واو اجلماعة و -
 . تفعلّيِف مثل قولنا : ايء املؤنثة املخاطبة  و -

فعال اخلمسة ، وذلك ْلنه من اْلفهذه كلها نقول ِف إعرابنا ، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ؛ 
 . -تعاىل-إذا مل يسبق بناصب وَل جازم كما سيأيت إن شاء هللا 

مواطن هذه العَلمات اليت هي للرفع ؛ الضمة والواو  -رمحه هللا تعاىل -فإًذا هنا بّي ابن آجروم 
 لكَلم العريب .واْللف والنون ، من ا

 ولعلي أكتفي هبذا القدر حىت حيفظ ويراجع وَل تتكاثر املعلومات .

 وصلى هللا وسلم على نبينا ُممد وعلى آله وصحبه وسلم أمجعّي .

 

 

 

 

 


