
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

اِت  يَِّئ ا َومن َس َن ِس ُف نْ  ُروِر َأ ْن ُش هلِل ِم وُذ ِِب ُع ُرُه ، َونَ  ِف ْغ تَ  ْس ُه َوَن يُن ِع َت ْس ُه َوَن ُد َم َد لِِل ََنْ ْم نَّ احَل ِإ
اَل  ْل َف ِل ْض ْن ُي ُه َوَم لَّ َل ِض اَل ُم ِه هللُا َف ِد ْه ْن يَ  ا ، َم َن اِل َم ْع الَّ َأ َه ِإ َل ْن اَل ِإ ُد َأ َه ْش ُه ، َوَأ َي َل اِد َه

ُه . وُل ُه َوَرُس ُد ْب ا َع ًد نَّ ُُمَمَّ ُد َأ َه ْش ُه َوَأ ِريَك َل ُه اَل َش َد  هللُا َوْح
لَّ  َا ، وَُك ُُت ََث وِر ُُمَْد ُم رَّ اأُل ٍد َوَش ُدى هدى ُُمَمَّ ْْيَ اهل هللا َوَخ م  اَل م َك كاَل َق اْل َد ْص نَّ َأ أال وِإ

ةٍ  َث ٍة ِِف النَّاِر . ُُمَْد َل اَل لَّ َض ٌة وَُك َل اَل ٍة َض َع ْد لَّ ِب ٌة وَُك َع ْد  ِب
ا بعد :  أمِّ

ِف النحو  "ابن آجروم"فمرحبا بكم أيها اإلخوة واألخوات ِف لقاء متجدد ِف مدارسة منت 
حصل ؛ ولكن لظروف مرت يب وأملت ؛ ، وكان قبل ذلك انقطاع فيه شيء من الطول 

علم واملدارسة لل هوإن كان طالب العلم ينبغي له أن يستمر ِف طلب، تذر هذا االنقطاع فأع
وجزى هللا املشرفني واملشرفات ِف معهد املْياث ، واملذاكرة وال ينقطع ِبنقطاع الدرس 

أقول جزى هللا املشرفني واملشرفات على ما قاموا به من  ؛النبوي ؛ هذا الصرح العلمي 
ا ، أسال هللا واالعتناء ِبلدارسني والدارسات اعتناء فائقً ،  فتح أبواب املدارسة واملذاكرة

 أن يكتب أجرهم وأن يوفقهم ملا حيبه ويرضاه .   –عز وجل  –

 :   ابن آجرومعند قول  اآلجروميةتوقفنا ِف  –م كِبرك هللا في –أقول 

ا ، ولعلي سريعً  -عراب ملا ذكر ِبب معرفة عالمات اإل - " وللنصب مخس عالمات "  
عرف الكالم ؛ قد  –رمحه هللا تعاىل  – فابن آجروما مما سبق مدارسته ، أتذاكر معكم شيئً 

مر معنا تعريف الكالم ؛ وأنه اللفظ املركب املفيد ِبلوضع ، فهذا هو تعريف الكالم عند 
   ثالثة أقسام :أن كالم العرب ال خيرج عن  –رمحه هللا تعاىل  – ابن آجرومالنحاة ، مث ذكر 

جاء ملعىن ، فال يوجد قسم رابع ِف لغة العرب ؛ اسم وفعل وحرف جاء  اسم وفعل وحرف
 ملعىن . 



 

اليت يتميز هبا االسم عن الفعل ؛ بعد ذلك عالمات االسم  –رمحه هللا تعاىل  –مث بني 
 فاالسم يعرف بعالمات : -رمحه هللا تعاىل  -فقال ،  واحلرف

منها ، و  " ال ": أي اجلر ، ومنها التنوين ، ومنها دخول األلف والالم وهي  منها اخلفض 
" من " و " إىل " و" عن حروف اخلفض إذا دخلت على الكلمة دلت على امسيتها وهي : 

 " و" على " و" ِف " و" ُربَّ " و" الباء " و" الكاف " و" الالم " 

؛ فهذه عالمات خمتصة  الواو والباء والتاء: ِبألمساء وأيضا حروف القسم وهي خمتصة 
 .   ال تدخل على فعل وال على حرف، ِبالسم 

سني ، وسوف ، البقد ، و فقال والفعل يعرف  عالمات الفعل -رمحه هللا تعاىل  -مث بني 
 عالمات الفعل :  نيَّ ، فبَ  واتء التأنيث الساكنة

 ملاضي وتدخل على الفعل املضارع . تدخل على الفعل ا قد : 

 وهي تدخل على الفعل املضارع .  والسني :

 كذلك تدخل على الفعل املضارع .   وسوف : 

 متصلة آبخره .  تدخل على الفعل املاضي وهي واتء التأنيث الساكنة :

وداللته على الطلب ، وذلك ألن ابن  " مل "وبينا أنه مل يذكر عالمة فعل األمر وهي 
وم على املد  رسة الكوفية كما سبق معنا . آجرِّ

 وهي عالمة عدمية ،  عالمة احلرف :مث ذكر 
احلرف ليست له فقال : واحلرف ما ال يصلح معه دليل االسم وال دليل الفعل ؛ أي أن 

 فال يقبل عالمات االسم وال عالمات الفعل .  ؛ عالمة

وم مث بني  يعين الكلمات اليت  ؛وذكر لنا ِبب اإلعراب والبناء  -رمحه هللا تعاىل  -ابن آجرِّ
) ضمة أي كلمات معربة ؛  فهذا إعرابٌ ، وامل الداخلة عليها تتغْي أواخرها الختالف الع

الكسر أو السكون أو  ؛ والكلمات اليت تلزم حركة واحدة ، فتحة كسرة ، أو سكون (



 

 ذلك فهي مبنية ،  َنو
الكلم  ىهو التغيْي أواخر الكلم بسبب اختالف العوامل الداخلة عل:  اإلعراب أن نيَّ فبَ  

فإذا كان اإلعراب ؛ ومبعرفة اإلعراب يعرف البناء ،  -كما مر معنا -  الفظا أو تقديرً 
؛  وإن اختلفت العوامل، فالبناء هو لزوم أواخر الكلم حركة واحدة ، تغيْي أواخر الكلم 

 مررت هبؤالءِ و  رأيت هؤالءِ و  جاء هؤالءِ ، ِف هؤالء مبنية على الكسر فتقول :  هؤالءِ جاء 
 فهذه كلمة مبنية .  ؛

لبيان أنواع اإلعراب ، وأن أنواع اإلعراب وأقسامه  – رمحه هللا تعاىل –املصنف  مث عقد
َ ما هو متعلق ِبالسم أو ِبألمساء فقال :  ؛أربعة  ع ونصب وخفض وجزم ، فبنيَّ األمساء  "رف

يعين ال يدخل على االسم السكون  ؛ "وال جزم فيها ، يدخلها الرفع والنصب واخلفض 
 ن وَنِومها . ؛ مثل : كم ومَ  -كما مر معنا   -إعراِب ، أما من ِبب البناء فعلى حسب 

،  "األمساء يدخلها الرفع والنصب واخلفض  "اآلن َنن نتكلم عن اإلعراب ولذلك قال :  
 أي ال يدخلها اجلزم ، ألن اجلزم عالمة خمتصة ِبلفعل .  "وال جزم  "قال : 

الرفع والنصب وال  ": يعين من أقسام اإلعراب األربعة  "ولألفعال من ذلك  "مث قال :  
نعرف أن أقسام اإلعراب منها ما هو  أي أن اخلفض خمتص ِبألمساء ، وهبذا "خفض فيها 

 مشرتك بني الفعل واالسم
 الرفع والنصب ، ومنها ما هو خمتص ب االسم وهو اخلفض ، ومنها ما هو خمتص وهو : 

 ِبلفعل وهو اجلزم . 

ألن النحو  ؛فهذه مقدمات مهمة ِف علم اإلعراب والنحو البد أن يضبطها طالب النحو  
هو عبارة عن جمموعة من القواعد اليت يتوصل هبا النحوي ملعرفة أحكام أواخر الكلم ، 

ولذلك النحو ِف حقيقة أمره سهل جدا ، بشرط أن يضبط الطالب وأن تضبط الطالبة 
كم هذا الفن .  -أعين القواعد  - ألهنا؛ لقواعد هذه ا  من طريقها يستطيع أن حُي

ما يتعلق مبعرفة عالمات اإلعراب ومواضع هذه  –رمحه هللا تعاىل  –مث ذكر املصنف  
 العالمات من كالم العرب ؛ ألنه قد مر معنا أن أقسام اإلعراب أربعة : 



 

 رفٌع ، فما عالماته ؟ 

 نصٌب ، فما عالماته ؟  

 جزٌم ، فما عالماته ؟ 

؟    خفٌض ، فما عالماته 

هذه األقسام مواضع ِف اللغة العربية ، ولذلك أان أنصح نفسي  عالمة من  مث لكل
أن يستعملوا ما يعرف ِبلرسم ؛ وإخواين طالب العلم الذين يرغبون أن يفهموا النحو 

يت وتقول ِف الصفحة تكتب : أقساُم اإلعراب الشجري والتقسيم السهمي ؛ مبعىن أنك أت
  أربعة أسهم :مث خترج 

 الرفع   السهم األول :

 النصب   السهم الثاين :

 اخلفض  السهم الثالث :

 زم  اجل السهم الرابع :

الضمة والواو واأللف والنون ، وهكذا تتسلسل  حتت الرفع عالمات الرفع :مث تضع 
فيحصل لك تصور ذهين عقلي هلذه ، ِبلرسم الشجري البياين أو عن طريق األسهم هذه 

؛ ، وهذا ِف كل فن ليس فقط ِف النحو  –إبذن هللا تعاىل  -لك حفظها األقسام ويسهل 
سواًء ِف الفقه أو أصول الفقه ؛ كلما كانت املسألة هلا ، سواًء ِف احلديث وعلوم احلديث 

ا شجرًًي مستعماًل األسهم وَنوها حىت تتضح لك صورة  تقسيمات فحاول أن ترمسها رمًس
 .  - تعاىل إبذن هللا -املسألة وتستطيع حفظها 

، والواو  -العالمة األصلية  -الضمة وهي األصل  مر معنا أن الرفع له أربُع عالمات :
ُع عالمات .  -كما سبق   -واأللف والنون فهذه عالمات الرفع وهي   أربعة أو أرب



 

ما يتعلق مبواضع الضمة من كالم  -رمحه هللا تعاىل  - ابن آجروممث مر معنا من كالم 
 العرب : 

وعلى مجع املؤنث السامل ،  وعلى مجع التكسْي، فبني أن الضمة تدخل على االسم املفرد 
" ق بناصٍب وال جازم ، فتقول : سبَ وعلى الفعل املضارع الذي مل يتصل آبخره شيء ومل يُ ، 

ا هذه  قام ُممٌد والرجاُل والطالباُت ، ويقوُم ُممٌد " الضمة هي العالمُة وهكذا .. فإًذ
 األصلية للرفع . 

 ومواضع الضمة ِف لغِة العرب :  

 .املفرد واحد  ِف االسم

 .اثنان  وِف مجع التكسْي

  .ثالثة  وِف مجع املؤنث السامل

صل آبخره شيٌء أربعة  وِف الفعل املضارع  ؛الذي مل يت

ا أربعة مواضع ِف لغة العرب للضمة .    إًذ

ضمة ِف موضعني من لغة  ِف مجع العرب : مث بني الواو وأن الواو عالمة للرفع تنوُب عن ال
" أبوَك وأخوَك ومحوَك وذو وِف األمساء اخلمسة وهي : " قام املسلموَن " املذكر السامل : 

" جاء أبوَك وأخوَك رجٌل كرمي هذه هي األمساء اخلمسة ترفع ِبلواو فتقول :  ماٍل وفوَك "
 وَنو ذلك . "

 العالمة الثالثة وهي األلف ؛ وأن موضعها من كالم العرب ِف تثنية األمساء خاصة ، مث بني
فاعل مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه مثىن ، وقوله ِف  رجالن؛ ف جاء رجالنتقول : " 

ال يقال ِف  ف    يفعالن وتفعالنتثنية األمساء خاصة ، مر معنا ما يتعلق أنه أخرج األفعال ؛ 
  - كما سيأيت  -فوع بثبوت النون إعراهبما مرفوع ِبأللف بل مر 



 

ع ِف األفعال اخلمسة  واألفعال اخلمسة مر معنا ِف ، مث بني النون ؛ وأن النون موضع للرف
كل فعل مضارع اتصلت به ألف االثنني أو واو اجلماعة أو ًيء املؤنثة تعريفها أهنا ؛  

   املخاطبة .

نعيد مرة أخرى من ِبب احلفظ واملراجعة ، األفعال اخلمسة ؛ كل فعل مضارع اتصلت به 
أو ًيء املؤنثة ،  يفعلون ، تفعلون ( )أو واو اجلماعة ،  ) يفعالن ، تفعالن (ألف االثنني 

مخسة ، وجُ ؛ ) تفعلني ( املخاطبة  الفعل املضارع ؛  ندت عرِِّ ومسيت مخسة ألن عددها 
 ألن هلا أحكام خمتصة هبا . 

 –ا يتعلق ِبلدروس السابقة من ِبب املراجعة واملذاكرة لطول الفصل ممنتهينا اوإىل هنا 
أن يعينين وإًيكم على العلم النافع والعمل الصاحل وأن جيعلنا ممن  -عز وجل -أسأل هللا 

؛ ألن الواحد منا  - وممن يصدق عليه األدلة الواردة ِف فضل العلم وطلبه، حيفظ أوقاته 
تتقوى عزميته إذا تذكر األدلة الواردة ِف فضل طلب  العلم وِف مدارسته ، وَنن اذ 

خرا ، مث فهم النصوص الشرعية آأوال و  -عز وجل -نتدارس النحو بيننا غايتنا رضى هللا 
وز ومعرفة لغة العرب اليت نزل القرآن بلساهنا ؛ ألن العلم دين فال جي، ِف الكتاب والسنة 

ال يتخبط وأييت ِبملوبقات وأييت ِبلفضائح إللواحد أن يتكلم ِف دين هللا بال علم ، و 
 الواضحات . 

أييت يعيش دهره  ِف عشوات و ِف لعب وهلو وجلسات ، مث ؛ نال براحة اجلسم العلم ال يُ 
ا معً  أييت ويتصدر أنه عامل ، ويتكلم أنه عامل ، ال هذا ال يصلح ، هذا فساد للدين والدنيا

العلم مبن  للكالم ِف دين هللا ، فمن حصَّ ل، أن يتكلم ِف دين هللا من مل أو من ال يصلح 
و تعلم و تدارس مع العلماء وتذاكر و شهد له أهل العلم ِبلعلم ؛ ، قرأ على أهل العلم 

هلل  فالواحد منا عليه أن يضع نصب عينيه هذا األمر ، أعين اإلخالص ،فهذا أهل لذلك 
وال ، الدنيا والرائسة والوجاهة  ال ال يطلب العلم لين؛ ِف طلب العلم  -عز وجل –

خملصا  -عز وجل -  ِف الدنيا ؛ وإمنا يطلب العلم لوجه هللاامليطلب العلم ليقال فالن ع
فبارك  -مث يسلك طرق العلم املعروفة حىت يتأهل للكالم ِف دين هللا ،   -عز وجل –هلل 



 

ِف   -إن شاء هللا تعاىل  -كرة لنفسي و لكم قبل أن ندخل الليلة هذه تذ  -هللا فيكم 
 الدرس للجديد .

وللنصب مخس عالمات ، "  : وهذا درس جديد ؛ –رمحه هللا تعاىل  - ابن آجرومقال 
   .الفتحة و األلف و الكسرة و الياء و حذف النون 

 ، ومجع التكسْي، ، ِف االسم املفرد  وأما الفتحة فتكون عالمة للنصب ِف ثالثة مواضع
 يتصل آبخره شيء ، و أما األلف فتكون عالمة ملوالفعل املضارع إذا دخل عليه انصب و 

  .و ما أشبه ذلك  أِبك و أخاك رأيتللنصب ِف األمساء اخلمسة  َنو 

و أما الكسرة فتكون عالمة   مجع املؤنث الساملمة للنصب ِف فتكون عال الكسرةوأما  
 . التثنية و اجلمع ِفللنصب 

   . "فعها بثبات النون األفعال اخلمسة اليت ر  فيكون عالمة للنصب ِف حذف النونوأما 

بعد أن بني لنا الرفع وعالماته ومواضع هذه  -ىلرمحه هللا تعا - ابن آجرومهذا من 
 العالمات ِف لغة العرب ، بني لنا اآلن النصب وعالماته و مواضع عالماته ِف لغة العرب . 

 قسم من األقسام األربعةِف كل  ، ابن آجرومو أنبه إىل أمر حىت يتضح لنا مجيعا طريقة 
الرفع والنصب واخلفض واجلزم ، أول عالمة هي عالمة أصلية مث العالمات اليت بعدها 

عالمة النصب األصلية الفتحة و أما األلف و  فمثال :عالمات انئبة عن العالمة األصلية 
ي عالمات للنصب تنوب عن الفتحة ، هكذا عند هالكسرة و  الياء و حذف النون ف

 .   ةالنحا

 .ن إىل شيء من التعليق عليه ، ندخل اآل جرومآابن بعد أن قرأان كالم 

رمحه هللا  -ابن آجروم فأقول مستعينا ِبهلل تعاىل : الفتحة تكون عالمة للنصب كما قال 
 ِف ثالثة مواضع من لغة العرب . -تعاىل 



 

فمثال ِف قولنا رأيت ُممدًا وضرب املعلم  –وقد مر معنا  -االسم املفرد  املوضع األول :
 التلميَذ فنقول :

 مبين على السكون التصاله بتاء الفاعل  فعل ماضٍ  رأى :

؛ اتء الفاعل ضمْي مبين على الضم ؛ ضمْي متصل مبين على الضم ِف ُمل رفع رأيت 
 فاعل 

 رأيت ُممداً 

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة ألنه اسم مفرد . ُممدًا :

، ُممدًا و ممنوعا من الصرف فمصروفا مثل سواء كان مصروفا أ " االسم املفرد "وقوله 
، ومجع التكسْي املوضع  رأيت عمرَ فتقول  عمر، وممنوع من الصرف مثل  رأيت ُممداً 

ضرب املعلم الثاين من لغة العرب للنصب مجع التكسْي ، وقبل مجع التكسْي مر معنا 
 ،  التلميذَ 

 مبين على الفتح . فعل ماض ضرب :

 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة . املعلم :

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة . التلميَذ :

ا معنا تعريف مجع التكسْي ؛ وهو ما دلَّ على أكثر من اثنني مجع التكسْي ؛  وقد مرَّ أيًض
ل ورجالورته مثل : مع تغْي ص ود ، وَرُج ُس د وُأ ُس د وُأ َس ؛ فهذه كلماٌت هي من ِبب مجع  َأ

التكسْي ، فإذا وقع االسم وكان مجع تكسٍْي وقع مثاًل : اسم إنَّ  أو مفعواًل به أو َنو 
 فنقول :  " إنَّ الطالَب جمتهدون " وًِب ، تقول مثاًل : ذلك فإنه يكون منص

 حرف نصٍب وتوكيد .  إنَّ : 

 اسم إنَّ منصوب وعالمة نصبه الفتحة ألنه مجع تكسْي .  والطالَب :



 

 خرب إنَّ مرفوع وعالمة رفعه الواو .  وجمتهدون :

 مل                                      اذا ؟  -

 ألنه مجع مذكٍر سامل كما مرَّ معنا . 

ا للن " والفعل املضارع "قال :  إذا دخل عليه  : صب لكن بشرط؛ أي يكون موضًع
ا بشرط  ل آبخره نون التوكيد أو نون النسوة  :انصٌب ، وأيًض ، فمثال الفعل أالَّ يتَِّص

ع منصوِبً     " لن يكتَب الطالُب الدرَس " قولنا : املضارع الذي وق

 حرف نصٍب ونفي واستقبال ؛   فلن :

صٍب : فألنه ا حرف ن   .ينصب الفعل  أمَّ

ا حرف نفِي : فألنه ينفي وقوع الفعل    .وأمَّ

م .  ُتكلِِّ وا معناه أنه يقع بعد كالم امل ا االستقبال : فقال  وأمَّ

ا  ؛ لن يكتبَ    .: حرف نصب ونفي واستقبال  لنإًذ

 وعالمة نصبه الفتحة ألنه فعٌل مضارع .  -لن-: فعل مضارع منصوب بيكتَب 

فَرد .  الطالبُ و   : فاعٌل مرفوع وعالمة رفعه الضمة ألنه اسٌم ُم

صوب وعالمة نصبه الفتح الدرسَ و  فَرد . : مفعوٌل به من  ة ألنه اسٌم ُم

راد ابن آجروم ِبلفعل املضارع   أي غْي األفعال اخلمسة ، وسيأيت حكمها .  ؛وُم

ا ؛ انتهينا اآلن من العالمة األصلية وهي  تنوب عن الفتحة األلف   ؛ " الفتحة "إًذ
 والكسرة والياء واحلذف . 



 

ء اخلمسة  صب ِف األمسا " وهي اليت مرت معنا : ؛ بنيَّ ابن آجروم أن األلف عالمة للن
ع ِبلواو كما سبق  أبوك وأخوك ومحوك وذو ماٍل وفوك " رَف ، فإن األمساء اخلمسة ُت

ب ِبأللف ، فتقول :  نَص    " رأيُت أِبك ، إنَّ أِبك رجٌل كرمي "وُت

 .   -كما مرَّ معنا -فعل وفاعل  رأيُت :

وهو مضاف ، نصوب وعالمة نصبه األلف ألنه من األمساء اخلمسة ممفعوٌل به  أِبك :
 لكاف ضمْي متصل ِف ُمل جر ِبإلضافة .وا

 وإنِّ أِبك رجل كرمي 

 حرُف نصٍب وتوكيْد . :إن 

ففيه توكيد لكرم  إن أِبكأما نصب فألنه ينصب األمساء وأما توكيد فألنه يؤكد املعىن ، 
وهو من األمساء اخلمسة : اسم إنِّ منصوب وعالمة نصبه األلف ألنه  أِبك؛  إن أِبكأبيه ، 

 مضاف والكاف ضمْي متصل ِف ُمل جر ِبإلضافة .

 نه اسم مفرد .مرفوع وعالمة رفعه الضمة أل  -إنَّ – : خربرجٌل 

كما سيأتينا إن شاء   -: صفة ؛ صفة للرجل ، والصفة تتبع املوصوف ِف اإلعراب كرمي 
 –هللا 

 إذا األلف تكون عالمة للنصب ِف األمساء اخلمسة .

مع املؤنث السامل بدال من الفتحة ، فنقول إن والكسرة تكون عالمة للنصب ِف اجل
  :فنقول املسلمات حيافظن على فروظهن ، 

 حرُف نصٍب وتوكيْد . : إن

منصوب وعالمُة نصبِه الكسرة نيابًة عن الفتحة ألنُه مجُع مؤنٍث  : اسُم إنَّ واملسلماِت 
 .  سامل



 

 .  خلَق هللُا السمواِت واألرضَ 

 .  ي : فعٌل ماضخلقَ 

هللا : فاعل وعالمُة رفعِة الضمة خلَق هللاُ   .  : لفُظ اجلاللِة 

: مفعوٌل به منصوْب وعالمُة نصبِه الكسرة نيابًة عن الفتحة ألنُه مجُع مؤنث  السمواتِ 
 سامل . 

  .: حرُف عطٍف  والواو

، وال نقول خلَق هللا  ُه ، فنقول : واألرضَ منصوٌب مثلَ  ؛: معطوٌف على منصوب  ألرضَ او 
 ال  ؛ السمواِت واألرِض 

 سٌم مفرد . إمنا خلَق هللُا السمواِت واألرَض ، ألن األرَض معطوفٌة على املنصوْب وهي ا

واالسَم املفرد عالمُة نصبِه الفتحة ، وأما السمواْت فألنُه مجُع مؤنث سامل فعالمُة نصبِه 
 .  الكسرة

مًة للنصِب ِف موضعني :   مث ذكَر الياْء وتكوُن عاَل

نْي  تقول :  ، ثىَن من األمساءِف املُ  َل  رأيُت الرُج

ْل كما مر   ِع  معنا  رأى فعل ماض والتاْء اتُء الفَا

، وِف مجِع  َو الرجلنِي : مفعول به منصوْب وعالمة نصبِه الياْء نيابًة عِن الفتحة ألنُه مثىَن
ُنصُب ِبلياْء   ِر السامْل فإنُه ي  .  رأيُت املسلمنيَ تقول : ، املَذَك

 : فعل ماِض والتاْء ، اتُء الفاعْل رأى 

   مذكٍر ساملْء ألنُه مجعُ بِه منصوْب  وعالمُة نصبِه اليا : مفعولٌ واملسلمنيْ 



 

ا جلمع املذكر السامل ومجع املؤنث السامل ، ا ننظر تطبيًق فجمع املذكر السامل  تقول مثاًل أيًض
ا :   .  إن املسلمنَي واملسلماتِ ِبلياْء ومجع املؤنث السامل ِبلكسرة ِف قولَن

:حرُف نصٍب وتوكيْد واملسلمنَي اسُم إَن منصوٌب وعالمُة نصبِه الياْء ألنُه مجُع مذكٍر  فإنَ  
  . سامل

 .  حرُف عطفٍ :  والواو

صبِه الكسرة نيابًة عِن  واملسلماتْ  : معطوٌف على املنصوْب منصوٌب مثله  وعالمُة ن
 .  الفتحة ألنُه مجُع مؤنٍث سامل

بقْت  مث ذكر العالمة اخلامسة وهي : ا ُس حذُف النوْن وتكوُن عالمًة لألفعاِل اخلمسة إَذ
ا  ٍب ، والناصب َنَو لْن وَنِوَه اِص َن بْ   -ِب ا إن شاء هللا ِف النواِص  .  - كما سيأتيَن

ا ،وإْن ، وكيْ  ، وإًذ ، لْن ا   - والُم التعليلْ ، ، وَنِو ذلْك  إذْن َه ِع  ستأيت إن شاء هللا ِف مواِض

.  فحذُف النون  من عالماِت النصْب

 ، َنو :   األفعال اخلمسةوموضعها ِف كالم العرب ِف 

ا  َب تُ  ْك ْن َي اِن َل َب ْرسَ الطَّاِل ْرسَ أَ  ، الدَّ ا الدَّ َب تُ  ْك ْن َت ا َل َم ُت ُروا ِِف  ، نْ  صِّ َق ْن يُ  وَن َل ُد ِه َت ْج ُم اْل
ْم  ِه ُروِس مْ  ؛ُد ِه ُروِس ُروا ِِف ُد صِّ َق ْن يُ  وَن َل ُد ِه َت ْج ُم مْ ،  اْل ُك ِت اَد َب ُروا ِِف ِع صِّ َق ْن تُ  ْم َل ُت نْ  ِت  ، َأ ْن َأ

كِ  ِن ِة اْب َي ْرِب ِري ِِف تَ  صِّ َق ْن تُ   .  َل

حرف نصٍب ونفٍي واستقبال ؛ وما بعدها يقال فيه فعٌل مضارٌع  "لن"فكلها يقال فيها 
 وعالمة نصبه حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة .  " " لن   بمنصوٌب 

 فائدة :  

ئدة وإما أن تكون فا، رمبا مرت معنا ِف لقاءاٍت سابقة فإما أن تكون من ِبب التذكْي 
جديدة ؛ وهي أن األفعال اخلمسة اليت تتصل هبا ألف االثنني أو واو اجلماعة أو ًيء املؤنثة 



 

كلها يقال   ألف االثنني أو واو اجلماعة أو ًيء املؤنثة املخاطبة:  هذهاملخاطبة ، إعراب 
 فيها :

ع فاعل  ا واتصلت به هذه  ؛ ضمٌْي مبيٌن متصل ِف ُمل رف إذا كان الفعل فعاًل مضارًع
ضمائر األلف ، الواو ، الياء ، ويكون الفعل مبينٌّ للمعلوم   .ال

 وهبذا نكون قد أهنينا ما يتعلق ِبلنصب وعالماُتا ومواضعه ِف لغة العرب . 

ملا سبقفنق صب له مخس عالمات اختصارًا  : الفتحة وهي األصلية ، واأللف ،  ول الن
 األصلية.   والكسرة ، والياء ، وحذف النون وهي عالماٌت انئباٌت عن العالمة

  ثالثة مواضع :والفتحة مواضعها ِف لغة العرب ثالث ،  -
ق بناصب ومل يتصل آبخره نون بِ ع التكسْي ، والفعل املضارع الذي سُ مجاالسم املفرد ، و 

وة .  ون النس  توكيٍد وال ن

 واأللف تكون عالمًة للنصب ِف األمساء اخلمسة .   -

ع املؤنث السامل .      -والكسرة تكون عالمًة للنصب ِف مج

ة األمساء ِف تثني؛ والياء تكون عالمًة للنصب ِف التثنية ، ومجع املذكر السامل من األمساء  -
 ذكر السامل . وِف مجع امل، 

بقت بناصب كما مر معنا .     وحذف النون تكون ِف األفعال اخلمسة إذا ُس

فهم ؛ فإن هذا العلم ولعلي أكتفي هبذا القدر ليحفظ مع مراجعة ما سبق من الدروس لتُ  
 كما سبق بيانه ِف لقاءات سابقة.،  بعضه على بعض  مبينٌّ 

نا ِف ديننا ، وأن يرزقنا العلم النافع ، والعمل أسأل هللا العظيم رب العرش الكرمي أن يفقه
الصاحل ، وأن جيعلنا من طالب العلم الذين يسلكون سبيل سلفهم الصاحل ، ويشتغلون 

ِبلعلم والسنة والدعوة إىل السنة ، و جيانبون طرق أهل األهواء وأهل التشغيب وأهل 
سنون ، ويسعون لص ؛الفساد ِف األرض  سيئون وال حُي رف الناس عن العلم النافع الذين ُي



 

من النهج الواضح إىل و ستقامة والعمل الصاحل ، وحيرصون على صرف الناس من طريق اال
أن يهديهم إىل الصراط املستقيم أو أن  -عز وجل -طريقهم املعوج الذي نسأل هللا 

يصرف عنا شرهم وكيدهم ومكرهم ، فعلى كل مسلم ومسلمة أن يشتغلوا مبا ينفعهم من 
ا ى مَ لَ عَ  صْ رَ حْ اِ  ) -صلى هللا عليه وسلم -م النافع والعمل الصاحل لعموم قوله العل

عة األوقات ليست مما ينفع املرء القيل والقال وإضا اهذه التشغيبات وهذ    1(  كَ عُ فَ ن ْ ي َ 
الطريق ، ومل يلتفت  لبنياتار عليه ومل يلتفت ساحلق لزمه و  ل، وإذا عرف الواحد منا سبي

ِف  همهم وظهر كذهبم وتالعبللفساد الذين وضح شرهم وانكشف ِبطألهل الفنت وا
واالشتغال ِبلعلم والعمل فاهلل هللا ِف العلم والعمل ، والبعد عما ال ينفع ، الدعوة السلفية 

 . ومبا ينفع

سخطه يعا ملا حيبه ويرضاه ، وأن يصرفنا عما يغضبه ويأن يوفقنا مج -عز وجل -أسأل هللا
 -سبحانه وتعاىل  -

 

 وعلى آله وصحبه أمجعني وصلى هللا وسلم على نبينا ُممد

 واحلمد هلل رب العاملني

 

                                                            
ي صحيحه رقم  1
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