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 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

هُ  وُل ُه َوَرُس ُد ْب ا َع ًد نَّ ُُمَمَّ ُد َأ َه ْش ُه َوَأ ِريَك َل ُه اَل َش َد  . هللُا َوْح

َا ،  ُُت ََث وِر ُُمَْد ُم رَّ اأُل ٍد ، َوَش ى ُُمَمَّ َد ُدى ُه ْْيَ اهل هللا ، َوَخ م  اَل م َك كاَل َق اْل َد ْص نَّ َأ اَل وِإ َأ
لَّ ُمُْ  ٍة ِِف النَّارِ وَُك َل اَل لَّ َض ٌة وَُك َل اَل ٍة َض َع ْد لَّ ِب ٌة وَُك َع ْد ٍة ِب َث  . َد

ا بعد   : أمِّ

ا بكم أيها اإلخوة واألخوات ِف لقاٍء نتدارس ،   " منت اآلجرومية "فيه هذا املنت  فمرحًب
ا من أبواب النحو وهو أننا نتدارس ِب -فيما سبق  -وكنا قد اتفقنا  ِبب املمنوع " ًِب مهًم

ولكن مل ؛ ن آجروم ِف مواضع من اآلجرومية وهذا الباب أشار إليه اب ، رف"من الص
فِرده ألن هذه املقدمة خمتصرة ، فأشار له ِف االسم الذي ال ينصرف أنه ُُيَرُ   ِبلفتحة . ُي

 ع من الصرف ؟فما هو االسم املمنو 

ن  –ِبرك هللا فيكم   –فأقول  ُنوَّ وهو الذي  ،االسم املمنوع من الصرف : هو الذي ال ي
. عمًرا رأيتُ قول توال  رأيُت عمرَ تقول  : عمر ، ُير ِبلفتحة نيابة عن الكسرة فمثاًل   

 اذا ؟                      مل

مرألن  ُنوَّ  ُع صرف فال ي . نمن األمساء املمنوعة من ال    

ا نقول :  َر بن اخلوأيًض َم ملؤمنني ُع عمِر بن اخلطاب .وال نقول  طابعن أمْي ا  



 

 اذا ؟         مل

. ألنه ممنوع من الصرف   

ملمنوعة من الصرف فوجدوا أنه ميكُن أن نضع هلا  والعلماء النحاة نظروا إىل األمساء ا
طريقها طالب العلم وطالبة العلم أن يعرفَ  هل االسم  قواعد معينة تنضبط ، ويستطيع من 

 ممنوع من الصرف أم ال ؟

. هذه القواعد وسنتباحث ِف شيء من   

ٍة واحدة فقط ، وإما أن يكون االسم املمنوع من الصرف إما أن يكون لعلَّ :  قال النحاةُ 
. تنيلعلَّ    

ة ؟ما معىن قوهلم لعلَّ   

أي لوجود هذا السبب.  واحد ؛أي لسببٍ    

على هي أن يكون االسم  : ة واحدة قالوافالقواعد املتعلقة مبنع االسم من الصرف لعلَّ 
 .  " مفاعل ومفاعيل "وزن وعلى صيغة منتهى اجلموع 

: مثاله ،نا نقول هو ممنوع من الصرف فإذا رأينا االسم على هذا الوزن فإنِّ    

داجِ سَ مَ  ل :اعِ فَ مَ    

يحابِ صَ : مَ يل اعِ فَ مَ    

َد تقول : ف : ، فهذا االسم نقولمررُت مبساج   

حرف جر : الباء   

وعالمة جره الفتحة نيابة عن الكسرة ألنه ممنوٌع من  " الباء "اسم جمرور ب   ومساجد : 
وأماجْد ،  وأفاضلْ ، فمساجْد ومنابْر ،  لْ اعِ فَ أنه على وزن مَ  -تُه علِّ  -الصرف ، وسببه 

 وَنو ذلك .



 

هذا الوزن فإهنا ممنوعة من الصرف . فإذا كانت الكلمة على    

ا من صيغة منتهى اجلموع :   ْيافِ صَ يق ، وعَ رِ ِبَ ح ، وأَ يابِ صَ يل كمَ اعِ فَ مَ والوزن الثاين أيًض
. وَنو ذلك  

ن ُمََّاِريَب َوتََ فنقول مثاًل كما ِف قوله تعاىل :   اُء ِم َش ا َي ُه َم وَن َل ُل َم ْع اٍن ﴿ يَ  َف يَل َوِج اِث
اجْلََواِب    (1)﴾ َك

: حرف جرن مِ    

الكسرة ألنه ممنوع من  وعالمة جره الفتحة نيابة عن " نمِ  " ب    ر اسم جمرو :  اريبَ وُم
. يغة منتهى اجلموعأنه على ص - علته –الصرف ، وسببه    

الواو عاطفة  :وتاثيلَ    

نيابة عن الكسرة ألنه  مثله وعالمة جره الفتحة جمرورٌ  ؛ اسم معطوف على جمرور:  تاثيلَ 
. ممنوع من الصرف   

ا هذه القاعدة األوىل ِف املمنوع من الصرف لعلٍة واحدة . إًذ   

ملمنوع من الصرف لعلٍة واحدة :  م آخره ألف مقصورة أن يكون االسالقاعدة الثانية ِف ا
ا ا ى ودنيَ ى وقصوَ بلَ حُ  مثل : : ن الصرف تقولموَنو ذلك ، فإن االسم يكون ممنوًع   

بلى وال تقول :  رأيتُ  باًل  رأيتُ ُح بلىِبُ  مررتُ ، وتقول :  ُح   

اتء الفاعلفعل ماضي والتاء  مر :   

حرف جر لباء :وا   
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بلى :  وعالمة جره الفتحة املقدرة على آخره ، والفتحة نيابًة " الباء " اسم جمرور ب       وُح
   عن الكسرة ألنه ممنوع من الصرف

 م    ا السبب ؟

. ألن آخره ألف مقصورة   

خر االسم ألف التأنيث إذا كان آ  : ِف ممنوع من الصرف لعلٍة  واحدة القاعدة الثالثة
خره ألف آاالسم إذا كان  ، فإنِّ أصدقاء ، وعلماء ، ومحراء ، وحسناء املمدودة مثل : 

نع من الصرف  ملمدودة ؛ وهي ألف بعدها مهزة ، فإنه مُي .التأنيث ا  

أبصدقاء مررتُ تقول :     

: حرف جرالباء    

اسم جمرور وعالمة جره الفتحة نيابة عن الكسرة ألنه ممنوع من الصرف لعلٍة وأصدقاء : 
  واحدة لسبب واحد

م      ا هو ؟   

. أن آخر االسم ألف التأنيث املمدودة   

من الصرف لعلة واحدة هكذا نكون قد انتهينا من قواعد املمنوع   

وأيتينا املمنوع من الصرف لعلتني ؛ يعين البد أن يتوفر ِف االسم املمنوع من الصرف 
: أمران   

ية مع أسباٍب أُ ل األو  ِم َل . رخَ : الَع   

ا -،  الثاينو  مية مع أسباٍب أخر هذا قسم ، املمنوع من الصرف لعلتني قسمان –طبًع َل  الَع
:  

مية مع أسباب أخرى هذا قسم َل . إما ممنوع للَع   



 

 . -وسيأيت كاًل منهما  –أخر وهذا قسم وإما ممنوع للوصفية مع أسباب 

مِ  َل ؟ القسم األول ةيَّ م     ا معىن الَع   

ا على الشيء مثل :  مر يعين كونه علًم ا على شخص ، وُزحل ؛ علٌم على كوكب ، ُع ؛ علًم
ا على شيء مع أسباب أخر مية ، فال بد أن تكون الكلمة علًم َل . هذا معىن الَع   

هذه األسباب ِف العلميةفمن  :   

َة ، فاطيعين مثاًل : التأنيث بغْي ألٍف :  - َة ، مَك ةَ أساَم . ؛ فهذه مؤنثة بتاء التأنيث َم   

مررُت أبسامةَ فنقول مثاًل :    

: فعل ماضيمرَّ    

اتء الفاعل والتاء :   

حرف جر والباء :   

َة : و  اسم جمرور وعالمة جره الفتحة نيابًة عن الكسرة ألنه ممنوع من الصرف لعلتنيأساَم   

 م                ا مها ؟ -

 . لَ  : العلة األوىل - يَّةالَع االمسية - ِم   

 . أنه مؤنٌث بغْي ألفٍ  العلة الثانية :

. هذه قاعدة   

ادة التالية : القاع ون الكلمة علًم ة ؛ يعين ك جَم وكون الكلمة ِف على شخص  العلميَّة والُع
ة جَم ؛ فهذه كلماٌت أعجمية إمساعيل ، إبراهيم ، يعقوب؛ مثاًل :  أصلها من الُع   

براهيَم وإمساعيَل ويعقوبَ فتقول :   مررُت ِِب   

حرف جرالباء :    



 

اسم جمرور ِبلباء وعالمة جره الفتحة نيابًة عن الكسرة ألنه ممنوع من الصرف  : وإبراهيمَ 
  : - لسببني –لعلتني 

  العلميَّةُ  العلة األوىل :

ة العلة الثانية :  جَم   ، كون الكلمة كون الكلمة أعجمية الُع

لميَّة  : القاعدة التالية ِف الَع

لم - لميَّة والرتكيب : يعين الَع ا على شيء ،  يَّ الَع   . كحضرموت وبعلبكَّ ة كون الكلمة علًم

 . يقولون هذه كلمٌة مركبة من كلمتني فبعلبكَّ :

ا يقولون : كلمٌة مركبة من كلمتني وحضرموت :   . أيًض

ا مزجيًّا بغْي  فإذا كانت الكلمة مركبة  ؛ ممنوعًة من الصرففإهنا تكون  يٍه "" وَ تركيًب

ا مزجيًّا ؛  ا،  عبُد هللاِ  فخرجفإذا كانت الكلمة مركبة تركيًب  .  وشاَب قرانَه

  " " ويهوَنو ذلك ؛ ألهنا خمتومة ِب   ونفطويه ورهويه سبويهفخرج  بغْي ويٍه : 

  مررُت بضرموَت وبعلبكَّ فنقول : 

  فعل وفاعل مررُت :

  حرف جر والباء :

وعالمة جره الفتحة نيابًة عن الكسرة ألنه ممنوع من  "الباء "   اسم جمرور ب وحضرموت :
 : الصرف لعلتني

ا  األوىل : لميَّة علًم   . علم على بالٍد معينة مكان معني" حضرموت "الَع

ا مزجيًّا بغْي حضرموت  ين :والثا  . " " ويهخمتومة بغْي "" ويه : كلمة مركبة تركيًب

ا مزجيًّا :ومعىن قوله :    .ن ِف قوة الكلمة الواحدة الكلمتاأي تصبح  " تركيًب



 

لميَّة ا من القواعد املتعلقة ِبلَع  : أيًض

ا زايدة  لميَّة أيًض ا فإذا كانت الكلمة  ِف العلم ؛ " األلف والنون "مينع من الصرف للَع علًم
مرانوفيها زايدُة األلف والنون فإهنا تنع من الصرف ، مثل :  وَنو  عثمان ، وسفيان ، وِع

  . ذلك

  مررُت بعثمانَ 

  فعل وفاعل مررُت :

  حرف جر والباء :

 عن الكسرة ألنه ممنوع من الصرف لسببني اسم جمرور وعالمة جره الفتحة نيابةً  وعثمان :
 -  لعلتني –

 م                     ا مها ؟ -

لميَّة ؛ ا واًل :أ   علم على شخص " عثمان "لَع

  " ف والنونل" األزايدة  والثاين :

لميَّة ا من قواعد املمنوع من الصرف لعلتني ِف ِبب الَع   : أيًض

قد  ؛ فيزيدُ  يزيدُ  أن تكون الكلمة على وزن الفعل ؛ مثل : ؛ أن يكون على وزن الفعل 
، على حسب االستعمال ؛ فإذا كان االسم   () فعاًل للشخص وقد تكون  ( اعلمً ) تكون 

وَنو ذلك ، فإهنا تكون ممنوعة من  ( ، أفعلُ  ) أمحدُ و  ( ، يفعلُ  ) يزيدُ على وزن الفعل 
 .  الصرف

  ويزيدَ  أبمحدَ  مررتُ 

   فعل وفاعل مررت :

  حرف جر والباء :



 

الكسرة ؛ ألنه ممنوع من  وعالمة جره الفتحة نيابة عن " الباء" جمرور ب   اسم  : وأمحدَ  
 ،لسببني  ؛الصرف لعلتني 

 ما مها ؟ 

 .  العلمية وكون الكلمة على وزن الفعل

 :ا والقاعدة اليت تليها ِف العلمية أيضً 

عل ( ،    ا زائدَ أن تكون الكلمة علمً  "زفر و  "زحل "و  " عمر "ك   أن تكون على وزن ) ُف
 لسببني :؛ و ذلك ؛ فإهنا ممنوعة من الصرف لعلتني وَن "

علم على الكوكب " زحل " صني ، و علمان على شخ " فعمر وزفر ":  كوهنا علم  األول 
 .  فيمنع هلذين السببني ؛

 القسم األول ، أتينا على أكثره . ا هذاإذً 

 معنا القسم الثاين وهو الوصفية .يبقى 

 ا معىن الوصفية ؟ م

ا أحد األسباب التالية  " شبعان "ومثل :  " محراء "ا مثل : كونه وصفً  ؛ فالوصفية زائًد
 ا مع زايدة األلف والنون انت الكلمة وصفً تنع الكلمة من الصرف ؛ فمن قواعدها إذا ك

 مثل ماذا ؟   

  وَنو ذلك كران وعطشان "" شبعان و سمثل : 

  . بشبعانَ  مررتُ قول : تف

 اتء الفعلوالتاء : فعل ماضي ،  مر :

  حرف جر والباء :



 

 مة جره الفتحة نيابة عن الكسرة اسم جمرور ِبلباء وعال وشبعان : 

 ملاذا ؟ 

 ألنه ممنوع من الصرف 

 ؟ ما سبب منعه من الصرف

 : علتان ، سببان 

  أن شبعان وصف األول :

أو ِبإلضافة إىل وزن ا الوصفية زائدة ، أيضً  " شبعان "زايدة األلف والنون  والثاين : 
فإذا كانت الكلمة وصفا وهي على وزن الفعل  ، ) أكرم و أفضل وأمجل (، مثل :  الفعل

 . نعت من الصرفمُ 

  مررت أبكرم فنقول : 

 حرف جر  الباء :

لعلتني رة ؛ ألنه ممنوع من الصرف اسم جمرور وعالمة جره الفتحة نيابة عن الكس وأكرم :
 :  لسببني، 

 الوصف  األول : 

  . وزن الفعلِ  والثاين :

 الوصفية ِبإلضافة إىل العدل  والقاعدة اليت تليها :

 ر  .خَ مثىن وثالث ورِبع وأً : مثل 

 الوا : معدولة عن اثنني اثنني ق مثىنفإن 

 وثالث عدل هبا عن ثالث ثالث 



 

عل مع الوصفية أو أن نقول  مع العدلا على و وأخر أيضً   . زن ُف

 التعبْي ِبثنني اثنني إىل مثىن . ومعىن العدل ؛ أي أهنم انتقلوا من

" ، وهي مثىن وثالث ورِبع معدولة أو كانت على وزن  فإذا كانت الكلمة فيها الوصف
عل مع الوصفية "  . ؛ فإهنا تكون ممنوعة من الصرف ُف

لعلة واحدة إما أن يكون إما أن يكون  ؛، املمنوع من الصرف  -ِبرك هللا فيكم  -ا إذً 
 لعلتني .

مفاعل ، مفاعيل ،  واملمنوع من الصرف لعلة واحدة ما كان على صيغة منتهى اجلموع :
بلأو كان آخره ألف مقصورة   و َنو  كحمراء و بيضاءودة   ى ، أو ألف التأنيث املمدكُح

 ذلك .

  و إما أن يكون لعلتني

 : قسمنياالسم املمنوع من الصرف على و الذي لعلتني ، 

  .ما العلمية ِبإلضافة إىل علل أخر إ

تأنيث ، كما مر معنا ِف العلمية مع علة أخرى ، كال أو الوصفية ِبإلضافة إىل علل أخر
، أو زايدة   كبعلبك أو حضر موتأو الرتكيب   كإبراهيمأو العجمة   كأسامة بغْي ألف  

عأو وز  كيزيد و أمحدأو وزن الفعل   كعثمان  ناأللف و النو  مر و ُزفرل  ن ُف  . كُع

ة ، أو الوصفي عطشانكشبعان و مع زايدة األلف والنون   -لثاين هذا القسم ا -و الوصفية 
عل    ، كأكرم وأفضل وأمجلمع زايدة الفعل   خرأو الوصفية مع وزن ُف مع  ، أو الوصفية كُأ

  . رِبعكمثىن وثالث و العدل  

  يُد أن أنبه عليه  :أر يبقى معنا ِف املمنوع من الصرف مما 

ر ِبلكسرة ِف إحدى حالتني ملمنوع من الصرف ُُي  : أن ا



 

 : احلالة األوىل

﴿َواَل  : - تعاىل –إذا كان االسم املمنوع من الصرف دخلت عليه " ال " كقوله 
ِد ﴾ اِج َس َم وَن ِِف اْل ُف اِك ْم َع نُت نَّ َوَأ ُروُه اِش َب ووزن  ، مساجد على وزن مفاعلفهنا  (2) تُ 

رت ِبلكسرة ل ممنوع من الصرف لعلة واحدة ، و مفاع  لكن  جند أن الكلمة ُج

 ملاذا ؟

نوعة من الصرف فإهنا على الكلمة املم " ال "فإذا دخلت  " ال"قالوا ألهنا دخلت عليها 
 . جترها ِبلكسرة

ا  ، انتبهوا هناك مضاف و  حلالة الثانية :وا إذا وقع االسم املمنوع من الصرف مضاًف
فإذا وقع املمنوع من الصرف ِف اجلزء األول فإنه  ، فاملضاف اجلزء األول يه ؛مضاف إل

ِن  ﴿:  -تعاىل –مثاله قوله ، ُير ِبلكسرة ؛ إذا جر  يكون َس اَن ِف أْح َس ا اإلْن َن ْق َل قْد َخ َل
ِويٍ  ْق  ممنوعة من الصرف ، ِف األصل الكلمة هذه  ممنوعة من الصرف أحسن ،  (3)﴾ تَ 

 ؛ جمرورة . ِف أحسنِ يقول  –وجل  عز –لكن هنا هللا لعلتني : الوصفية  ووزن الفعل ، و 

 ملاذا ؟

   حرف جر ِف :انتبه ، 

 عالمة جره الكسرة ، وهو مضاف اسم جمرور و  أحسِن :

 مضاف إليه   :وتقويٍ 

  . لكسرةِف وموقع املضاف ؛ فإنه ُير ِبالصرف فلما وقع االسم املمنوع من 

 : ِبلكسرةال ُير ملمنوع من الصرف يقع مضاف إليه و مثال 

                                                            
  ( سورة البقرة اآلية  1872

ن اآلية  43   ( سورة التي 



 

مْحَدَ تقول :  ِم َأ اَل ُغ   : ، فإننا نقول مررت ِب

  فاعلفعل و  مررت :

   : حرف جر والباء

 المة جره الكسرة  ، وهو مضاف ع" و  الباء" اسم جر ب   غالم :و 

الكسرة ألنه ممنوع من الصرف ومل  حة نيابة عنعالمة جره الفتو مضاف إليه جمرور  : أمحدو 
ضافا إليه  ا  ، وقع م  ، فال ُير ِبلكسرة بل ُير ِبلفتحةتدخل عليه " ال" ، ومل يكن مضاًف

.  

 : حرف جر  الباء، ألنه  مررت أبفضلكم: و لذلك نقول مثال 

 م""كُ و  ،مضاف  هوأفعل ، و على وزن الوصفية و  ممنوع من الصرف لعلتني : و أفضل :
 . الضمْي متصل مبين ِف ُمل جر ِبإلضافة

رَّ ِبلفتحة ما ال ِف ألفيته حني قال :  -رمحه هللا تعاىل  -ن مالك وقد أشار إىل هذا اب " وُج
رُّ ِبلفتحة ينصرف " ملمنوع من الصرف ُُي ضف " ، يعين االسم ا ا   " ما مل ُي أي يكون مضاًف

رَّ ِبلفتحة ما ال ينصرف ما مل ،  يعين تتصل به ) ال ( " أو يك بعد ) ال ( ردف "،  " وُج
األفضل ، األكرم :  أوله ِف ) ال (يعين أن تتصل به  ضف أو يك بعد ) ال ( ردف "يُ 

  . وَنو ذلك

، ويتضح معنا  وهبذا نكون قد أتينا على املهم من أبواِب املمنوع من الصرف ِبختصار
االسم  : حني قال فيما ُير ِبلفتحة نيابة عن الكسرة -رمحه هللا تعاىل  -مراد ابن آجروم 

 رف ، ومجع التكسْي غْي املنصرف .املفرد غْي املنص

إىل ِبب املرفوعات  -رمحه هللا تعاىل  - ابن آجروم انتقلأو  ابن آجروممث بعد ذلك دخل 
 -آجروم ابن أن أنبه إىل فائدة ولطيفة لفهم طريقة ل ِبب املرفوعات أود ، وقبل أن أدخ

 : – رمحه هللا تعاىل



 

نتقل إىل ِف بداية هذه املقدمة ذكر لنا تعريف الكالم وأقسامه وعالماته ، مث اابن آجروم ف
َبين ، مث انتقل إىل اإلعراب وأقسامه وأنواعه ومواضعه ، مث بني لنا الفعل  ُعرب وامل امل

، مث انتقل إىل ِبب  - بفضل هللا تعاىل -وأقسامه وإعرابه ، وقد انتهينا من هذا كله 
ا هو بني لنا املرفوعات من -املرفوعات من األمساء ، فاآلن سيبني لنا  األفعال  طبًع

، فاآلن سيبني لنا ِف  -واجملزومات من األفعال كما سبق معنا صوِبت من األفعال واملن
األمساء املرفوعات من األمساء واملنصوِبت من األمساء واجملرورات من األمساء وينتهي املنت 

هبذه اخلالصة هي خالصة اآلجرومية هي خالصة فكرة اآلجرومية إذا تنبه هلا طالب العلم 
 . - رمحه هللا تعاىل - ابن آجروم فإنه يفهم مقاصد

ا وسيبني  " " ِبب مرفوعات األمساء:  ابن آجرومقال  فأخرج األفعال ألنه تكلم عنها سابًق
 .لك األمساء املرفوعة على حسب إعراهبا 

وهو املعروف  -عل واملفعول الذي مل يسمى فاعله " املرفوعات سبعة وهي : الفافقال : 
، والتابع  وأخواُتاواملبتدأ وخربه ، واسم كان وأخواُتا ، وخرب إن  -بنائب الفاعل 

  . " ، والبدل والتوكيد النعت والعطف ،: ربعة أشياء للمرفوع و هو أ

ا  هللا خْيًا  -ابن آجروم إًذ   خلص لنا املرفوعات من األمساء -جزاه 

  وزيٌد فاعل فعل ماضقام  ، فاعل زيدٌ ، ف قام زيدٌ مثاًل : ، الفاعل   :أواًل 

ا  هنا نذكر وننبه أن قوله املرفوعات سواء كان مرفوع ِبلضمة أو ِبلواو أو ِبأللف ؛ طبًع
  . يتكلم عن األمساءاآلن هنا  هألن -كما مر معنا   - أو ِبأللف ِبلضمة أو ِبلواو

ويسميه أيضا النحاة انئب الفاعل ألن مثاله  فاعله " مل يسمَّ "واملفعول الذي طيب قال : 
دٌ :  ِرَب زْي دٌ ،  ُض ِرَب َزْي   ُض

 مبين للمجهول فعل ماض :ضرب ف

ٌد :و     انئب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة َزْي



 

سَم فاعله ؟طيب ،   ملاذا قال املفعول الذي مل ُي

األنه ِف األصل مفعول به ،  :أقول  ٌر زيًد َرَب عْم َل املفعول  َض ِع ذف الفاعل ، وُج ، فُح
  . - وهذا سيأتينا إن شاء هللا - انئبا عن الفاعل

ِريٌ  واملبتدأ واخلرب ، ٌد َك  .  ُُمَمَّ

دٌ    مبتدأ مرفوع : ُُمَمَّ

ِرٌي :و    خربه مرفوع َك

ْيًاواسم كان ،   ِص ا َب يًع اَن هللُا مسَِ   َك

  انقص فعل ماضاَن : فكَ 

 اسم كان مرفوع وعالمة رفعه الضمة .   لفظ اجلاللة هللُا :

ا    - ستأتينا - وَنو ذلك أمسى وصار وظل وِبت ، مثل :وأخواُِت

ا ، دٌ  وخرب إن وأخواُِت ِه َت ا جُمْ ًد نَّ ُُمَمَّ   ِإ

نَّ :  . حرف نصبٍ  ِإ

او  ًد  . اسم إنَّ منصوب وعالمة نصبه الفتحة : ُُمَمَّ

ٌد : ِه ة جُمَْت نَّ مرفوع وعالمة رفعه الضمَّ  . خرب ِإ

 - ستأيت - وَنو ذلك لعل وليت وكأنَّ مثل : ، وأخواُتا 

  : أشياءوهو أربعة ، والتابع للمرفوع ؛ يعين الذي يتبع إعراب املرفوع 

ُت الصفة  ْع ِريُ ،  الن َّ َك اَء َزيٌد اْل   عراب: صفة لَزيٍد يتبعه ِف اإلِرُي الكَ  ، َج

ُف : ْط ٌد   والَع ٌد َوُُمَمَّ اَء َزْي  َج



 

 ؛ طيب

يُد : وِْك دٌ   والت َّ اَء َزْي هُ  َج ُس ْف   نَ 

ُل : َد اَء َزيْ   والَب ِد الرَّمْحَانِ َج ْب و َع ُب ُة ،  ٌد َأ َي نْ  ِد الرَّمْحَانِ فُك ْب و َع ُب ٍد َأ  َزْي

ِبًِب ِبًِب ، ولعلي  - هللا تعاىل رمحه – ابن آجرومهذه املرفوعات من األمساء وسيتعرض هلا 
 . أكتفي مبا سبق من الكالم عن املمنوع من الصرف ليحفظ  ، ويراجع

ِف ِبب املرفوعات  –رمحه هللا تعاىل  – ابن آجرومالم وهبذه املقدمة اليت وقفنا فيها مع ك
ر إىل فهِم طريقِة    : أنه ذكر لناملنت ، ِف اابن آجروم وأعيد وأذَكِِّ

  الكالم -

  مث أقسامه -

 مث عالماته -

  مث ذكر لنا اإلعراب والبناء مث أقسامه وأنواعه ومواضعه -

ملاضي منها -  . مث انتقل إىل األفعال وأنواعها ، وإعراِب املضارع منها وبناِء األمر وا

وب من مث انتقل بعد ذلك إىل األمساء ؛ يبني لنا املرفوع من األمساء ويبني لنا املنص -
ُبىَن وهو األصل ، مساء األمساء ، ويبني لنا املخفوض من األ وبنيَّ لنا سابقا أن الفعل ي

 . املاضي واألمر واملضارع إذا اتصلت به نون التوكيد أو نون النسوة

ا وال يدخله  ا ، وقد يكون منصوًِب وقد يكون جمزوًم ملضارع قد يكون مرفوًع وأن الفعل ا
 . اخلفض

ا وقد يكون منصوًِب وقد يكو واالسم بنيَّ  ن جمرورًا وال يدخله اجلزم لنا أنه قد يكون مرفوًع
 . ألن اجلزم عالمة خمتصة ِبلفعل واخلفض عالمة خمتصة ِبالسم ؛

 . وأكتفي هبذا القدر وصلى هللا وسلم على نبينا ُممد وعلى آله وصحبه وسلم



 

عض األمور املهمة اليت بفيني إىل السلوقبل أن أهني هذا اللقاء أود أن أنبه نفسي وإخواين 
،  - عاىلِبذن هللا ت - في وجتنبهم الزلَل واخلطأَ ِف املنهج السل - ِبذن هللا تعاىل -تنفعهم 

أسباِب األخطاء بعض و أن بعض أسباِب االَنراف ،  وإمنا أنبه إىل هذه األمور ألين وجدت
لذلك على السلفي أن سبق ، و  قد ترجع إىل هذه األمور اليت سأذكرها اليوم وذكرُتا فيما

ا   . وقال فالن للحق وال يقول قال فالنيكون منقاًد

َي هللُا عنهما -كما قال ابِن عباٍس  وشُك أن تنزَل عليكم حجارٌة من السماِء  : - رِض " ُي
ه ، وتقولون "  أقوُل لكم : قال هللا ، قال رسوُل   (4): قال أبو بكٍر وقال عمُر

الشديد ، وهذا  أقول من هنا سأنبه على خطأ يقع فيه كثْي من الشباب السلفي لألسف
انتفض ورفض هذا  برعض العلماء ممن يصفوهنم ِبألكاإذا رددَت عليه قول ب: اخلطأ أنه 

  . الكالم منك وغضب وال يقبل

 كيف ترد على العامل الفالين ؟  -
الشافعي ومالك وال ُُتَطِّئ بعض األئمة كأمحد و يعين قد وأنت بردك عليه تطعن فيه ؛ 

 يغضب

بني أن قول الصحايب  عمل به وال يقبل كما  –رضي هللا عنه  –قد ُت يعين ِف مسالة ما ال ُي
 !  قال ابن عباس ِف األثر السابق وال يغضب

ك فالن أخطألك طبعا قد يكون هذا العامل هو عامل كبْي مثل ، غضب  ن إذا قلت له معظُِّم
لشيخ ربيع مثال ، وقد يكون معظمه من الشباب طالب العلم ولكن هو يراه أنه من ا

ألن اإلنسان ؛ ا خطأ اي أخي انتبه ، خطأ ومن كذا الذين ال يرد عليهم ، وهذالعلماء 
املسلم السلفي وكل مسلم أيضا الواجب عليه قبول احلق ، الواجب عليه الرجوع عن 

                                                            
4 ) 

 
َل عليكم حجارة ن  أن تنن

ُ
وشك

ُ
 عنهما أنه قال: ي

ُ
َ هللا ي ِ

من السماِء أقوُل: قال رسوُل هللِا، وتقولون:  عن ابِن عباٍس رضن

 .قال أبو بكٍر وعمُر 

ن الجزء أو الصفحة:  -الراوي:  ن المصدر: الصحوة اإلسالمية البن عثيمي    24المحدث :ابن عثيمي 

 



 

فترتك هذا الكالم وتذهب للحق ، وال يعين الرد على العامل اخلطأ ، فإذا تبني لك أنه أخطأ 
وا  " الأنه طعن فيه ، فإنه كما قال ابن رجب :  زال السلف والعلماء من بعدهم يردِّ

 . " بعضهم على بعض

َر على  - ِبرك هللا فيكم -إذا   رِِّ ص اآلن إىل قاعدة خاطئة ، وإىل منهج فاسد ُم َل ََن
األكابر طعن فيهم وأن قصد الراد الشباب السلفي وهو أن الرد على بعض العلماء 

 . سقاطهإ

فيه وهذا منهج السلف يرد  اأوال : كما سبق هذا خطأ ؛ ألن الرد على العامل ليس طعن 
  . ، ويرد العلماء بعضهم على بعض لصغْي، ويرد الكبْي على ا الصغْي على الكبْي

اختلف مع أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف ، ابن  -رضي هللا عنهما  -ابن عباس  
عباس صحايب حرب هذه األمة اختلف مع أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف وأبو سلمة 

ة احلامل إذا من التابعني والده صحايب ولكن هو من التابعني ، اختلف معه ِف مسألة املرأ
" يعين ُيوز أن يتقدم خلطبتها من أراد  إن ولدت حلت مات زوجها ؛ فقال أبو سلمة : "

  "تعتدِّ أببعد األجلني خطبتها وأن تتزوج ، وقال ابن عباس : "

 ما الفرق بني القولني ؟  

قول أيب سلمة أهنا مثال مات زوجها الليلة وولدت غدا حلت لألزواج ، وأما قول ابن 
فإنه مثال لو مات زوجها الليلة وولدت بكرة مثال غدا فإهنا  -رضي هللا عنهما  -عباس 

تعتد أبربعة أشهر وعشرة ، فابن عباس يقول هذا القول وخالفه أبو سلمة فذهب أبو 
م قول التابعي على هريرة ووافق أِب سلمة وقدم قوله على قول ابن عباس ، أبو هريرة يقد

 قول الصحايب .

 ؟ ملاذا 

صلى هللا عليه وسلم  -ألن قول أيب سلمة موافق للدليل ، أرسلوا إىل إحدى أزواج النيب 
ِف امرأة ولدت بعد وفاة  -صلى هللا عليه وسلم  -فوافقت أِب سلمة وقالت : إن النيب  -



 

:  قد حلِّت ، يقول ابن عبد الرب ِف هذا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال ، زوجها بليال 
فوائد أن الصغْي قد يرد على الكبْي ، وأن احلق قد يكون معه إىل غْي ذلك احلديث من ال

ع شبكة البينة  -إن شاء هللا  -من الفوائد اليت  ملعهد وِف موق نزهلا ِف مقال ِف موقع ا سُأ
من فوائد هذا احلديث ولكن يهمين اآلن هذه القضية إذا علمتم هذا  -ِبذن هللا تعاىل  -

ال ُيوز الرد على األكابر : ه من قواعد السلفية قول بعضهم أبنه نبطل هبذا الدليل وبغْي 
اي أخي احلق ال يعرف صغْيًا وال كبْيَا ؛ احلق مىت ، وأن من رد على األكابر يطعن فيهم 

 .كان ووجد ُيب أن يتبع 

يقول العالمة ،  -رمحة هللا عليه  -إىل قول الشيخ العثيمني  - ِبرك هللا فيكم -انظروا 
فإنه قد  كل شخٍص يريد من الناس أن يتبعوا قوله ويرى أن ذلك واجب  إن" العثيمني : 

ا للرسول   . " ، انتهى  ، ألنه ال أحد ُيب اتباع قوله إال الرسول  جعل نفسه شريًك

ء الذين يقولون أكابر أكابر أكابر وال ترد على األكابر ، يريدون أن ينزلوا أقول هؤال
ِف وجوب االتباع ِف كل قوله وكلٌّ يؤخذ من قوله ويرد إال رسول   األكابر منزلة الرسول

  . -صلى هللا عليه وسلم  – هللا

بَّاْر يريدون أن فيكم إخواين وأخوايت انتبهو فبارك هللا  ميرروا الباطل مبثل  ا هلذا املكر الُك
فْييدون أن يتبعهم السلفيون أبن قولنا قال به فالن من األكابر ، ال اي ، هذه القواعد 

ا أعين قول  ُتبع ؛ وهذا القول أيًض بن اأخي ! القول الذي عليه الدليل هو الذي ُيب أن ي
ُبطلبن ابن عبد الرب و ارجب و  قاعدة  عثيمني وغْيهم من أهل العلم ، أقول هذا القول ي

ْر ، يقول لك من فالن ؟  ِبطلًة أخرى وهو أن القول إذا صدر من عامٍل ال تعرفه أيها الِغ
 احلق من حيث أن الدليل عليه ، الشيخ الفاضل بن فالن والِّ ايعين اآلن احلق من فالن و 

قال كلمًة مهمًة ِف  -جزاه هللا خْيا  -العالمة الشيخ " خالد بن عبد الرمحن املصري " 
خطورة اجملالس السرية اخلارجية البدعية وجند من بعض كلمة موثقة ِبلدليل ، والشيخ  بيان

  " خالد " معروف جند بعض الناس يقول : من " خالد " هذا ؟

  كيف تقبلون قوله ؟! كيف نقبل قوله ؟



 

الشيخ خالد علم من أعالم مصر ومعروف بعلمه وسلفيته كونك جتهله ؛ فهذا  أواًل :
قصور فيك وال يلزم أن تعرف كل أحد ، ولكن قوله مبينٌّ على الدليل فإن كنت طالب 

ولكن ؛ ن فالال علٍم وقفت على قوله فالواجب أن تنصر الدليل ، ال ألنه قول فالن و 
تنبهوا هلذه األساليب املاكرة يردون هبا احلق ويقررون به  -فبارك هللا فيكم  -، ألنه احلق 

  . الباطل

ا مما سبق أخلص    : أنبه إىل قضيٍة مهمة وهي ،  أنبه على قضيٍة مهمة؛  أيًض

َنن َنب العلماء وَنرتمهم ونقدرهم وننزهلم ؛ حصول الغلو ِف تعظيم الشيوخ ، نعم 
  : هذا الغلو له صور، صل غلوٌّ من بعض الناس منازهلم ، ولكن حي

دام فالن قال  أن بعضهم يقبل قول الشيخ ويقول خالص ما فمن صور الغلو ِبملشايخ :
من غْي أن يعرف دليله من غْي أن ينظر ِف دليل الطرف اآلخر ؛ هذا ؛ كذا فهو احلق 

ا جاهاًل ال تعرف احلق وال تيزه واتبعت هذا العا لو ، إن كنت مقلدًّ مل أو قلدته خطأ هذا ُغ
ن ليس لك أن ُتطئ ِف خاصة نفسك ، ولك، فلك أن تقلده ِف نفسك ِف نفسك أنت 

 . الناس إىل تقليد هذا العامل غْيك وأن تدعو

أن يكون هذا الشيخ أصاًل ما هو عامل كبْي يكون  ومن صور الغلو ِف العامل أو ِف الشيخ :
بعضهم من خملفات اجلماعات ومن تربية اجلماعات ومن رجيعها ، وبعضهم  -يعين  -من  

عظم ويرجع لقوله  ا ؛ فُي يكون ممن ينسق دورات ويتصل ِبملشايخ للدورات مث صار شيًخ
ألن هذا الذي  القيامة ؛ م وتسألون عند هللا يومويستفىت وهللا هذا خطر خطر على دينك

أنتم غلومت فيه ، قد يقول قائل  : اي أخي ، طيب  ، رجعتهم إليه ال يستحق هذه املنزلة
أننا وجدان  -مبعىن  -قد يكون كالم صحيح ؛ هنا البلوى وهنا املصيبة وهنا التعليق 

ق هؤالء الذين تعظموهنم ال يعرفون احلق من الباطل ، وينصرون الباطل وخيذلون احل
لوكم فيهم أدى إىل هذا األمر   . فتعظيمكم هلم وُغ

لو ِف املشايخ : رفعهم عن قدرهم وإعطاؤهم األلقاب وإعطاؤهم األلقاب  ومن صور الُغ
ال يستحقوهنا ، كان بعض املشايخ ملا يسمع بعض طلبة العلم يقول العالمة فالن ، اليت 



 

ا بل هو حىت طالب علم   -يعين  -فيقول : اي أخي ترى فالن ال يستحق أن يسمى شيًخ
هكذا كان العلماء ينزلون الناس منازهلم ، مث انتبهوا األلقاب ال تعين العصمة ؛ كثْي عليه 

ال يعين هذا أن قوله كله صحيح ، انتبهوا ؛ ن عالمة فالن إمام فإذا قلنا فال، للشخص 
 !! 

ا  أنه إذا قيل فالن عالمة أو فالن إمام فهذا  :وهذا التنبيه الذي أريد أن أنبه عليه أيًض
ا ولكن يصيب احلق كثْيً  -ِبذن هللا تعاىل  -يعين أنه عنده علٌم كبْي ِف هذا الباب ، وأنه 

حفظه هللا  -إىل قول الشيخ ربيع  -ِبرك هللا فيكم  -ا انظرو  ال يعين أن كل قوله حق ،
ا يقول :  -تعاىل  ِف  -يعين أخطاء  -فتوجد له كبوات فن من الفنون  ِف" قد يكون إماًم

عليه  فهذا سيبويه إمام ِف اللغة قد استدرك، يعين فنه الذي متخصص فيه خيطئ  فنه "
م من ُمد، ابن تيمية مثانني خطأ  ٍث ومفسٍر هلم أخطاؤهم وكم من فقيٍه له أخطاؤه وك

 الكثْية .

ا  ُيب أن نفهم مقصود العلماء ومرادهم حينما يقولون فالٌن  -ِبرك هللا فيكم  -فإًذ
 إماٌم ِف التفسْي  -مثاًل  -فالٌن إماٌم  ، فالن إماٌم ِف اجلرح والتعديل، عالمة 

 ما معناه ؟ 

ا  وال يعنون ، معناه أنه متخصٌص ِف هذا الفن ِف هذا الفن وأنه موفق أو يصيب احلق غالًب
ا أن كل قوله حق انتهبوا ! انتبهوا ! وكذا لو قيل فالن من األكابر  ا وال يعنون أبًد أبًد

 . فليس معناه أن كل قوله حق

هذه من األمور اليت أدت وقوع بعض الشباب أدت إىل وقوع بعض  فبارك هللا فيكم
 .  الشباب ِف مزالق وِف بعض األمور اليت يعين وقع فيها الشباب

ا   هذه األمور اليت تدارستها معكم أموٌر مهمة ، فالعامل خيطئ  -ِبرك هللا فيكم  -فإًذ
أننا : إن العامل ال خيطئ فمعناه ألننا لو قلنا  ؛ ويصيب ولذا َنن ال نقول أن العامل ال خيطئ



 

؛ وهذا ال يقول به عاقل ِف وجوب االتباع  نكسبه العصمة ونكسبه املشاركة للرسول
 .عن عاملفضاًل 

ا على خطأ يتكرر من بعض اإلخوة  وهو خيالف منهج  ؛ وأختم هذه الكلمة بتنبيٍه أيًض
بل  ؛ ؛ وهذا أننا نسمع من بعض اإلخوة -رضوان هللا عليهم أمجعني  -السلف الصاحل 

، إذا أراد أن يقيم دورة استأذن بعضهم يطالب أنه يستأذن الشيخ ِف كل شيء يفعله 
هل املشايخ وافقوا على فتح ،  املشايخ ، إذا أراد أن يذهب ويدرس يستأذن املشايخ

  ملشايخ وافقوا على كذا على كذا ؟د ؟ هل امعه

  ما مرادك ِبستئذان املشايخ ؟نقول : اي أخي ، 

إن كان من ِبب املشورة ِف األمور الظاهرة فال مانع أن تستشْي  إن كان من ِبب املشورة
ولكن من ِبب أنك تستشْيه فإن أشار ب العلم ملعرفة األفضل واألحسن ، العلماء وطال

أن تستشْيه قبل  ، ُيب عليك أن تلتزم بقوله وأنه ُيب عليك برتكهلك بفعل الشيء أو 
فنقول له : قف عند حدك فإن هذا من خصائص احلاكم ال من  أن تفعل كل شيء ،

ستأذن ِف مثل هذه األمور ويلزم قوله ، وأما العامل خصائص العامل ، فاحلاكم هو الذي يُ 
حىت بعضهم ُيعل ،  من ِبب اإللزام ال من ِبب الوجوب وال؛ ستشار من ِبب األفضل فيُ 

ق ، احلاي أخي ما َنتاج استشارة العلماء ِف  ِف الشيء أنه مل يستشر العلماء ، من الطعن
 ن العلماء والة أمر يتصرفونأإال إن قصدت ؛ ما َنتاج مراجعة العلماء ِف األمور الظاهرة 

؛ ا من خصائص احلاكم فنقول : قد أخطأت ألن هذ كاحلاكم فلهم األمر وهلم النهي ،
هل استأذنت الشيخ الفالين ِف يعين بعضهم حىت إذا أردت أن تسافر يقول لك : 

  !سفرك؟

 .  العامِل منزلة احلاكمشنيع ِف تنزيل  إٍ ه يدلِّ على خطهذا كلأنه احلقيقة 

ملسالك اخلارجيِّة البدعيِّة حقيقًة ، وإن وقع فيها بعض  فاحلذر ، احلذر اي إخواين من هذه ا
ا أو متعلم ،  السلفيِّني دون قصد ًم ؛ ألنِّ السلفيِّ يريد احلق ولكنِّه غْي معصوم ، عاِل

صيب ؛ فهذا من اخلطأ الذي وقع صغْيًا أو كبْيَا طئ وُي لألسف من بعض الشباب  ، خُي



 

ُنكر على من سافر إلقامة  بل ولألسف حىت من بعض أهل العلم ، السلفيِّني ؛ فتجده ي
   دورة علميِّة شرعية

 !ين ؟ أن تستأذيف تسافر من غْيك 

ور ، نعم لو ال ُيب عليِّ أن أستأذنك ، ولسَت أنت مسؤواًل عين ِف هذه األم هذا خطأ ؛
درِِّس كتب أهل البدع ، أو مثاًل : أخطأُت ِف مسائل علميِّة   إٍ أخطأُت ووقعت ِف خط كأن ُأ

نكر عليِّ من هذه اجلهة ،، أو َنو ذلك  ا  فلك أن ُت من جهة اخلطأ أنِّ فعلك هذا خطأ أمِّ
ا  خالف فيه ، كوين أفعل أمًرا مشروًع ا ألنِّه مل يكال ُأ ن عن طريقك أيِّها احلق وجتعله ممنوًع

  .  العامِل ، أو أيها الطالب العلم ؛ فهذا خطأ

هذه األمور واحذروا من مزالق الشيطان ، واحذروا من  –ِبرك هللا فيكم  –فافهموا 
تان ، واحذروا مواضع االف رون هذه  –ِبرك هللا فيكم  –ِت رِِّ رين الذين مُي صدِّ من أولئك املت

املناهج الفاسدة ، واألساليب الكاسدة ، والطرق اخلفيِّة ، اخلبيثة ؛ فإنِّ هؤالء هلم 
اجتماعات سريِّة ، وهلم تنظيمات هلذه االجتماعات ، ولذلك ال يستغرب الواحد منا ملِّا 

اليمن ، والثاين ِف السودان ، والثالث ِف مصر ، والرابع  حد ِف، وايرى كيف يتكالبون 
لون انتقادات ، وبياانت ِف ردِّ احلق  ُنزِِّ تنظيم ؛ هم ِف موطنهم ؛ من جهة فلسطني ، كلهم ي

ِف هذه الدولة ِف اململكة  –عز وجل  –بفضل هللا ؛ ألنِّنا ال يستطيعون أن يفعلوا هذا 
نعون مثل هذه التصرفات ، ولذلك هم يفعلوهنا ِف خفاء ، األمر ميالعربية السعودية والة 

ا ؛،  وِف سريِّة ، وال يرتضون تسجياًل  علًن لة  وهذا عالمة الضال وال كتابًة ، وال نقاًل ُم
ا . ا ، وتربيًة ، وأتكيًد  أتسيًس

جل و عز  –أسأل هللا أن حيفظين وإايكم من هذه الفنت ما ظهر منها وما بطن ، وأسأل هللا 
ون لتدمْي السلفيِّة أن  – سَع ؛ حيفظ السلفيِّة ، والسلفيني من مكر هؤالء اخلبثاء الذين َي

طالب ع سعون ِف ضربه و ما  من عامِل ، وال  رَتديِّة إلم سلفيِّ إالِّ وَي سقاطه ، وما من ُم
ًا أو اورجيع مج ظامل تباكون ِف نصره ، وانصر أخاك  عاٍت وخملفاُتا إالِّ وينصرونه ، وَي

ه العبارات ، واالستدالالت ببعض األحاديث النبوية ِف غْي موطنها ؛ من هذو  ا مظلوم



 

لم املظلوم ؛ هذا حقيقة أمرهم ، ولكن احلمد هلل ،  صرة الظامل ، وُظ م يريدون ُن فإهنِّ
ت أمورهم عند كثي؛ والفضل هلل  َف َش َك ر من السلفيِّني ، فعرفوهم ومل يعد معهم                 اْن

إالِّ أقل من القليل وهذا ما أقلقهم وأقضَّ مضاجعهم وجعلهم  -عز جل   –بفضل هللا 
  . يتحركون كالشاة امليتة تتحرك لتموت ، ال لتحيا

هللا وسلم على نبيِّنا ُممد ، وعلى ٱله وصحبه أمجعني  .  وصلِّ 

 واحلمد هلل رب العاملني .

 

 

 


