
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ِمالرِ ِللاِ ِمِ سِ بِ   .ِيمِ حِ الرِ ِنِ ح 

ي ِّئما ِسم نماِومم ن  ُِشُرو ر ِأمن  ُفس  ُذِابهللِم ن  ت مغ ف ُرُهِ،ِومن مُعو  ومنمس  ُنهُِ تمع ي   دمِهللَِنم ممُدُهِومنمس  ِإ ن ِاْل مم  ال نماِ،ِممن  ِأمع مم ت 
ُِيض ل ل ِ ومممن  ل ِلمهُِ ُِمض  د ه ِللاِفمَلم ،ِي مه  ِلمهُِ ِشمر ي كم ُهَِلم دم ِإلهِإَلِللاِومح  َِلم همُدِأمن  ،ِوأمش  ِهماد يمِلمهُِ فمَلم

ُدمىُِهدمىُُِممم دِ  ِكمَلُمِللاِومخمْي مِاْل  ِال كَلم  ِوإن ِأمص دمقم ،ِأَلم ُلهُِ همُدِأمن ُُِممم ًداِعمب ُدُهِومرمُسو  ِومأمش  ِ،ِومشمر 
ُتُماِ،ِومُكل ِ ُُمو ر ُُِم دمَثم ِالن اراْل  لمة ِِف  ،ِومُكل ِضمَلم لمةٌِ عمة ِضمَلم عمٌة،ِومُكل ِب د  ثمة ِب د   .ُُِم دم

 اِبعدِ:ِأمِ 
قالِعندِبعضُِيِِ،ِوالنعتُِِتِ"عِ ُبِالن ِ ابِم"ِِ:ِ-رحهِللاِتعاىلِِ-قولِاملصنفِفقدِتوقفناِعندِ

 التوابعِاْلربعةِ.:ِيقالِْلاِِالتوكيدِوِالبدلِوِالعطفِوِالنعتالنحاةِلهِأيًضاِالصفةِ،ِِو

 قالِْلاِالتوابعِاْلربعةِ؟ملاذاِيُِ

مجعِاتبعِ؛ِأيِأنهِيتبعِماِقبلهِِفِاإلعرابِوِفِالتذكْيِوالتأنيثِوِفِاإلفرادِواجلمعِِلتوابعِ:يعينِاب
 هاِ.؛ِفتتبعِماِقبلِالتوابعلِْلاِقاوالتثنيةِ،ِفلذلكِيُِ

لُِال   ِ:ِ؛ِفِمِلُِاضِ ٌدِالفِمي ِزِمِاءِمجِمِ:ِمثًَلِ  .ِزيدصفةِلِفماض 

ُسهُِ    ِ:ِ؛ِفِهُِسُِفِ ٌدِن ِمي ِزِمِاءِمجِم  توكيدِلزيدِ.ِن مف 

ِمالرِ ِدُِبِ وِعِمُبِأِمجماءمِزمي ٌدِ  بدلِ.ِعمب ُدِالر ح منأمبُوِ،ِفتكونِكلمةِِأمبُوِعمب ُدِالر ح منكنيتهِِِزمي دٌِ   ِ:ِ؛ِفِمِنح 

رٌِ،ِفيكونِِرٌِعممِ ٌدِوِمي ِزِمِاءِمجِموتقولِأيًضاِ:ِ ،ِوهكذاِنلحظِأهناِتتبعهِِفِِدي ِزِممعطوفِعلىِِعمم 
 اإلعرابِ.

ينِأنِالنعتِ؛ِيعِوتِ عُِن ِ مِملِ ٌعِلِ ب اِتِمِتُِعِ الن ِِّ:ِ"ِِتِ عِ ُبِالن ِ "ِابِم:ِِ-رحهِللاِتعاىلِِ-ِابنِآجرومقالِ
ِكانِونصبهِوخفضهِ؛ِفإذِمِهِفِرفعِيتبعِاملوصوفيتبعِاملوصوفِ مرفوًعاِيكونِِاملنعوتِاملوصوفا

 مثله

 ُلِاضِ ٌدِالفِمي ِزِمِاءِمجِمتقولِ:ِِ



 

 فعلِماضيِ.ِ:ِجماءِم  ِ:ِف

 فاعلِ.ِ:ِزمي دٌِِو

 الضمةِِاوماِقبلهاِمرفوعِفهيِمرفوعةِوعَلمةِرفعهِتتبعِماِقبلهاِِفِاإلعرابصفةِنعتِِ:ُلِاضِ الفِمِو

ِكذلكِتقولِ"ِونصبهِ"قالِ:ِ  .ِلِماضِ اِالفِمدًِي ِزِمِتُِي ِأمِرِمِ:ِ،

 فعلِماضيِوالتاءِاتءِالفاعلِ.ِ:ِرأىِف   

 ِبهِ.مفعوًَلِِ:ِزمي ًداِو

 مثلهِ.ِلزيدِمنصوبةِفهيِمنصوبةٌِتِنعصفةِِ:ِلِماضِ الفِمِو

ِ.اضِ يد ِالفِمزِمب ِِتُِر ِرِممِمِ؛ِ"ِوخفضهِ"قالِ:ِ  ل 

 فعلِماضيِوالتاءِاتءِالفاعلِ.ِ:ِرِ مِم

 حرفِجرِ.ِ:ِالباءِو

 .اسمِجمرورِِ:ِدِ ي ِزمِِو

 صفةِتتبعِماِقبلهاِِفِاإلعرابِ،ِفنقولِصفةِجمرورةِوعَلمةِجرهاِالكسرةِ.ِ:ِلِ اضِ الفِمِو

ِكانتِمعرفةِفإنِالصفةَِلِبدِأنِتكونِ؛ِأيِأنِالكلمِهِ"ْيِ وتنكِهِ "ِوتعريفِ قالِ:ِ ةِاملوصوفةِلو
 :ِمثًَلِ؛ِمعرفةِ

معرفةِفتوافقهِِفِِاْلنِماِقبلهِالِب ِةمعرفِالفاضلفِ:ِزيٌدِالفاضلُِِاءِمجِممعرفةِ،ِِزيدٌِِ:ِجاءِزيدٌِِ
ِكانِالرجلِنكرةِصارتِالصفةِأيضًٌِِلِفاضلٌِجُِرِمِاءِمجِم:ِِِمثًَلِِالتنكْيالتعريفِ،ِتقولِِفِ اِ،ِفلما

؛ِْلنِالصفةِتتبعِِلُِاضِ ٌلِالفِمجُِرِمِاءِمجِم:ِ،ِوَلِتقلِِجاءِزيٌدِفاضلٌِِ:ِنكرةِ،ِوَلِتقلِاتتبعهِِفِكوهن
املعرفةِوالنكرةِ؛ِْلنهِملاِذكرهاِهناِاحتاجِِابنِآجرومفِلناِعرِِّ سيأيتِويُِ،ِاِاِوتنكْيًِاملوصوفِتعريفًِ



 

معرفةِ،ِالعاقُلِمعرفةِِوِزيدٌِ،ِفنلحظِأنِ"ِتقولِقامِزيٌدِالعاقُلِ"ِِأنِيبينهاِلطالبِالنحوِفقالِ:
 مرفوعِ.العاقُلِأنِمرفوعِِوِازيدًِونلحظِأنِ

ِ"ِِاِالعاقلمِ،ِومررتُِ"ِورأيتِزيدًِقالِ:ِ ،ِ،ِفهناِتبعهِِفِالرفعِوِفِالنصبِوِفِاجلرِبزيد ِالعاقل 
ِكذلكِقالواِيتبعهِِفِاإلفرادِوالتثنيةِواجلمعِوأيضًِ قامِزيٌدِالعاقُلِِ:ِفنقولِمثًَلِ؛ِاِتبعهِِفِالتعريفِ،

مفردِِالعاقلمفردِفِزيد؛ِْلنِقامِزيٌدِالعاقُلِ:ِوإمناِتقولِالعقَلءِِأوِقامِزيدِالعاقَلن:ِ،ِوَلِتقلِ
 .الصفةِ ثين ِِّتثنيةِفتُِِالزيدانف؛ِِقامِالزيدانِالعاقَلن:ِتقولِِو،ِ

 عِوهكذاِ.؛ِفتجمعِالصفةِْلنِاملوصوفِمجمِ ِونِملُِاقِ العِمأوِِءَُِلمِقِمالعُِِودُِيُِالزِ ِامِمقِموتقولِ:ِ

اِقبلهِِفِإعرابهِوِفِتعريفهِوتنكْيهِوِفِإفرادهِأوِتثنيتهِأوِمِمهوِاَلسمِاملرفوعِالتابعِلِ ِالنعتِ:فإًذاِ
 مجعهِ.

 ْلقيقيةِاِالصفةأوِِالنعتِاْلقيقيهوِالذيِيسميهِالنحاةِِالنعتوهذاِ

 :ِالنعتِالسبيبوأم اِ

 إىلِقسمنيِ:ِِالنعتهمِيقسمونِ

 وهوِماِسبقِِحقيقيِ:ِ-

 جاءُِمم ٌدِالفاضُلِأبوهِوهوِماِوقعِامسًاِظاهًراِمتصًَلِبضمْي ِيعودِإىلِاملنعوتِ؛َِنوِ:ِِبيبِ:وسِ-

 نعٌتِحملمدِ.ِالفاضُلِ:   ِ:ِف

 .فاعٌلِللفاضلِِأبوهِ:ِو

هكذاِيذكرهِالنحاةِوَلِداعيِلهِاآلنِ؛ِْلنهِفيهِنوٌعِمنِالدقةِوَلَِنتاجِإليهاِاآلنِِ-يعينِِ-هذاِ
ِفِهنايةِِ"ِالنعتِالسبيبِ"رمباِأكررِهذاِالدرسِمرًةِأخرىِمعِبيانِهذهِالقضيةِِ-إنِشاءِللاِِ-،ِ

ِيكفيِماِسبقِ.ِ-إبذنِللاِتعاىلِِ-اآلجروميةِ  ،ِوإَل 



 

ِأنِ؛ِوكأنِقائًَلِ"ِواملعرفةِمخسةِأشياءِِ"ُِمبيِّ ًناِاملعرفةِقالِ:ِِابنِآجروممثِقالِ قالِلهِ:ِذكرتم
 النعتِيتبعِاملنعوتِِفِالتعريفِوالتنكْيِ

 فماِهوِالتعريفِ؟

 وماِهوِالتنكْيِ؟

 فماِالتعريفِ؟ِأو

 وماِالتنكْيِ؟

أيِالضمْيِ:ِأانِوأنتِ؛ِِ-اَلسمِاملضمرِ:ِِ-أيِمخسةِأنواعِِ-ِ"ِواملعرفةِمخسةِأشياءقالِ:ِف
ِِ"ِِ-هوِمعرفةِ  .ِاملعرفة؛ِهذاِِواملعرفةِ:ِِاَلسمِالذيِيدلِعلىُِمعني 

ِ؛ِالنكرةِوخَلفهاِِ  :ِيصدقِعلىِأيِرجلِ.ِِجاءِرجلٌِ:ِفإهناَِلِتدلِعلىُِمعني 

 "ِأانِوأنتِ"ِ.؛ِالضمْيِِملضمراَلسمِافإذاِ؛ِأولِأنواعِاملعارفِ:ِِ

ِمعلومِ.ِمكة:ِعلٌمِعلىِشخصِ،ِِوِزيدَنوِِواَلسمِالعلمِ:  :ِعلٌمِعلىِمكان 

يعينِمثلِأمساءِاإلشارةِ،ِوُيسمىِاَلسمِاملبهمِْلنهِملِيُذكمرِامسهِصرحًياِولكنِعمي  نمهِِواَلسمِاملُبهممِ:
 .للجمعِِوهؤَلءِ:،ِِؤنثةاملللمفردةِِِوهذهِ:ردِاملذكرِ،ِ:ِللمفِهذاابإلشارةَِنوِ:ِ

 الرجلِ،ِوالغَلمِ.؛َِنوِ:ِِواَلسمِالذيِفيهِاْللفِوالَلم

غَلمِصارِمعرفةِ،ِفُِغَلمِزيدِ   ِ؛ِيعينِإذاُِأضيفِإىلِعملممِكِوماِأضيفِإىلِواحدِمنِهذهِاْلربعة
ْلنهِمضافِإىلِمعرفةِفاكتسبِالتعريفِ،ِفاكتسبِِ؛ِصارِمعرفةًِِغَلُمِزيدِ نكرةِ،ِلكنِملاِقلناِ

 عريفِ.تال

 مىِينقسمِإىلِقسمنيِ:ساملُِاَلسمِابعتبارِتعينيِ؛ِاِفإذًِ



 

 وهوِاللفظِالذيِيدلِعلىِمعنيِ.ِمعرفةِ:

 .ِ-ِإنِشاءِللاوسيأيتِِ-وهوِاللفظِالذيَِلِيدلِعلىِمعنيِ،ِبلِيصدقِعلىِكثْيينِِونكرةِ:ِ

ِ ِ-ِ-عزِوجلِِ-ِللاإنِأعرفِاملعارفِهوِِ:وقدِقالِالنحاةِِ،النكرةِِ–رحهِللاِتعاىلِِ–مثِبني 
 .ِ-سبحانهِوتعاىلِ

ِكلِاسمِ ِ"ِقالِاملصنفِ:،ِالنكرةِ ِدونِآخرِ"ِ،ِِفِجنسهَِلِخيتصِبهِواحدٌِِشائعِ ِوالنكرةِ:
 "ِ.َِنوِ:ِالرجلِوالفرسِِعليهِاْللفِوالَلمكلِماِصلحِدخولِِِ:وتقريبهِ

ِكلِماِصلحِدخولِاْللفِوالَلمِعليهَِنوِِقولهِ: يعينِأنِالنكرةِمنِ؛ِِالرجلِوالفرسِ"ِ:"
للنكارةِإذاِأفادتِتعريفِوالتعينيِبِالعَلماُتاِقبوْلاِ ِكلِماِصلحِِال  ِ،ِولكنِتكونِعَلمةُِ ؛

ِكتابِِ-الرجلِ،ِقلمِِ-رجلِِِ،ِوأفادهِالتعريفِ؛ِالأيِ؛ِِاْللفِوالَلمدخولِ ِ-القلمِ،
 اهِ،ِطيبِ.نِ عي ِ ِ"ِالكتاب"ِ:ِفإذاِقلناِِغْيِمعنيِ،ِ"كتابِ"ِِملاِنقولِ:ِِ؛ِْلنِالكتاب

 تفيدهِالتعريفِحىتِتكونِالكلمةِنكرةِ؟أنِالِنقولِملاذاِ

اْلسنِفنقولِ:ِِ،ِالِاهذهِأعَلمِتدخلِعليه؛ِِحسنِوُحسنيِوعباسِوالفضلِ:ِْلنِمثًَلِِ
 وَنوِذلكِ.ِواْلسنيِوالفضلِوالعباس

 فهلِمعىنِهذاِأنِهذهِاْلمساءِنكرةِ؟ِ

 .ِاجلوابِ:َِل

ولكنِملِتفدهاِالتعريفِهيِِ"ِال"دخلتِعليهاِِنعم:ِ،ِنقولِِ"ِالِ"دخلتِعليهاِِهيِطيبِ،
ِكلِماِصلحِدخولِ:ِِبقولهِفمرادهِ؛ِمعرفةِأصًَلِ  .ِوأفادهِالتعريف؛ِأيِِ"ِعليهِلفِوالَلماْلِ"



 

ِرجلِيشملِمجيعِالرجالِ:ِمثًَلِ،ِيعينِِفِكونهِِيعينِمنتشرِِفِجنسه"ِ؛ِِشائعِ ِكلِاسمِ ِِِ":ِِوقوله
 .َِلِخيتصِبهِواحد،ِ،ِامرأةِتشملِمجيعِالنساءِ

 ِ"ِاببِالعطف"ِ:ِِ-رحهِللاِتعاىلِِ-املصنفِمثِقالِ،ِطيبِ

ِمعناِ؛ِاِإذًِِ  اآلنِمرِّ
 ِماذاِ؟

ِمعناِأولِ املعرفةِ،ِوذكرِمنِاببِإمتامِهذاِالبابِِاببِالصفةِأوِالنعتوهوِِ:ِاببِالتوابعمرِّ
 .ِاببِالعطف،ِمثِانتقلِإىلَِثينِاببِ؛ِِوالنكرة

 :ِعندِالعلماءِِفِالنحوِينقسمِإىلِقسمنيِالعطفِو

 .ِعطفِالنسقِوِعطفِبيان،ِعطفِالنسقِِوِعطفِبيان

 .ِهوِالذيِيكونِحبروفِالعطف:ِعطفِالنسقِ

ِكماِنقولِ:ًِنِي ِِّبِمإمناِيكونِمُِِو؛ِِفهوِليسِحبروفِالعطفِ:ِعطفِالبيانوأماِ  ِدٌِي ِزِمِاءِمجِماِِملاِقبلهِ،
ِمالرِ ِدُِبِ عِمِوُبِأِم ِ   ِ:ِفِ؛ِنِ ح  النحاةِجيوزِاِعطفِبيانِعندِعربِأيضًِبدلِوتُِِعربهذهِتُِأمبُوِعمب ُدِالر ح من 

 .فيهاِالوجهانِ

اببِِ":ِروفِ؛ِولذلكِقالِوهوِالعطفِابْلِالنسقِعطفِمِآجرومابنِ،ِذكرِِاببِالعطففهناِِفِِ
 ؛ِأيِالعطفِالذيِيكونِابْلروفِ.ِالنسقِعطفاِهوِيريدِإذًِِ"ِ؛العطفِوحروفِالعطفِ

ِاِ"ِو"إمِ ِ""ِوِأمِ ِ"وِ"ِأوِو"ِ"ِمثِ ِو"ِ"ِالفاءِ"وِ"الواوِِوهيِ"ِ:ِوحروفِالعطفِعشرةِ"قالِ:ِ

 .ِ"ِ"ِِفِبعضِاملواضعِِحىت ِِ"ِو"ِنِ كِ لمِِ""ِوِ"ِو"َِلِلِ بِم

 بنيِمتبوعهِأحدِاْلروفِالعشرةِ:ِوِهعِالذيِيتوسطِبينالتابِ :ِفِأبنِنقولِعرِ ُيِِالنسقِعطفِ؛ِافإذًِ



 

أيِأهناَِلِتفيدِ:ِومعىنِمطلقِاجلمعِ،ِطلقِاجلمعِملوهيِتفيدِ؛ِ:ِمنِحروفِالعطفِِالواو
ةِ؛ِفقدِيُعطُفِاخلاصِعلىِالعامِ،ِفهيِحىتِرمباِاملُغمايمِروَلِتفيُدِأيًضاِتفيُدِالزمانِوَلِالرتتيبِ

ِاجلمعِ ِاجلمعِالواو؛ِملطلق   .ِ:ِملُطلق 

 .ِ؛ِسواٌءِجاءماِمًعاِأوِجاءمِأحُدُُهماِقبلمِاآلخرعممٌروِوزي دِجاءمِ؛ِِوِوعممِرجاءمِزيدٌِ:ِِولذلكِتقول

 ؟ِماذا        ل

ِِأفدتِالواوِْلنِ ِاجلمعِ؛ِفأنتم  منِهمِأهنماِجماءاِدونِنظر ِِملُطلق 
 مًعاِ؟ِهلِدخَلمِ

 ؟ِهلِجاءماِمًعاِ
 ؟ِهلِجاءمِأحدُهاِقبلمِاآلخرِ

 إَلِبقرينة ِتدُلِعلىِذلكِ.ماِِفِإفادةِ

 .ِوالتعقيبِوهيِللرتتيبِ :ِِالفاءِو

ِبَلِمهلةِِمعىنِالتعقيبأنِالثاينِيقُعِبعدِاْلولِ؛ِِو:ِِمعىنِالرتتيبِو  :ِأيِأنِالثاينِجاءمِبعدِاْلول 

رٌِِ:ِمثًَلِفنقولِ ِدخلِبعدِومِرعِموأفماد ِأنِ،ِوعممِرمثِِدخلمِأوًَلِزيًداِدلِأنِِ؛ِفهناِودمخملمِزمي ٌدِف معمم 
 .ِمباشرةًِِزيد

 .الرتاخيِمعِهيِللرتتيبِ:ِِوِ"ِمثِ "ِ:ِقالِ

 .ِالثاينِوقعِبعدِاْلولِأن:ِِ-ِكماِسبقِِ-ِالرتتيبِمعىنِ

ِزمنِ؛ِتقولِ:ِِالرتاخيومعىنِ رٌِ:ِأيِجاءمِبعدم وبعدِمدة ِمنِِأوًَلِِجاءِزيدٌِ،ِيعينِِوجاءمِزيٌدِمثِعمم 
مباشرًةِ.ِومِرجاءِعِمالزمانِ ِعمق بمهُِ  وليسم



 

ِتِ للِوهيِ:ِأووِ يْي  ِافعلِهذاِأوِهذاَِِلِجيوُزِمعهِاجلمعِبنيِاْلمرينِ:ِقالواِخيْيِ التِ ِوِأوِاإلابحةِ،خ 
 .ِفيجوُزِفعُلِأحدُهاِأوِاجلمعِبينهماِاإلابحةاِأمِ ِو،ِ

 .ِهنًداِأوِأختهماِ:ِتزوجِ ِالتخيْيِ فمثاُلِ

ِ.ِأدرسِ :ِِاإلابحةومثاُلِ  الفقهمِأوِالنحوم

ميكنِأنِِ:ِلإلابحةِأو،ُِِهاِأوِللتخيْياحدإوإمناِخيتاُرِِفهناِ:َِلِجيوُزِأنِجيمعمِبنيِهند ِوأختهاِ؛

ِالفقهِم ِوميكنِأنِيدُرسم ِالنحوم  .ِيدُرسم

ِالتعينيِأمِ   بعدمُِهزة ِاَلستفهامِ؛ِِ:ِهيِلطلب 
ِالفقهمِأ  ؟ِمِالنحوأدرستم

ِيلِأمي مُهمماِدرستِم  .ِيعينِ:ِعني  

 اِاإل ابحةاِالتخيْي  ِوإمِ يعينِإمِ ِ؛ِِفِاملعنينيِ"ِأو"ِمبعىنِهيِ:ِقالواِِاإمِ ،ِإم اِ
ِإمِ ِ ن ًداِوِإمِ تزوج   .ِاِأخت مهمااِه 

ِ.ِت معمل مِ  وم  إ م اِالفقهِومإ م اِالن ح 

ماِقبلهاِِفِحكمِاملسكوتِعنهِ:ِ:ِوأتيتِمبعىنِاإلضرابِ،ِومعناهِِفِاإلضرابِ؛ِأهناِجتعلِِ"ِلِ "ِبِم
ٌرِِمما  .ِالذيِجاءِبكرٌِ؛ِيعينِجماءمُُِممم ٌدِبمل ِبمك 

اِبعدهاِوهيِتنفيِعمِ ِ"َِلِ"اِبعدهاِنفسِاْلكمِ،ِفمنِحروفِالعطفِ:ِوهيِتنفيِعمِ ِ"َِلِ"و
خمال دٌِبلهاِ،ِفتقولِ:ِنفسِاْلكمِالذيِثبتِملاِق ٌرَِلِم  .ِجماءمِبمك 

ِاِبعدهاِ؛َِنوِ:ِمِم:ِوهيِتدلِعلىِتقريرِحكمِماِقبلهاِوإثباتِضدهِلِ ِ"ِلكنِ"و ِال ُكسماىلم ب  ُأح  َلِم
تمه دينلمك نِال   ُِمج 

 انفيةِ.ِ:َِلمِاِ؛ِإذًِِ



 

بِ   الفاعلِضمْيِمسترتِوجواًبِتقديرهِأانِ.:ِفعلِمضارعِمرفوعِوعَلمةِرفعهِالضمةِِوُِأح 

 :ِمفعوٌلِبهِمنصوبِوعَلمةِنصبهِالفتحةِ.ِال ُكسماىلمِ

علىِإثباتِاْلبِللمجتهدينِ؛ِْلهنا،ِحرفِعطفِِلمك نِ: تدلِعلىِتقريرِاْلكمِفيماِِوهيِدالةٌِ
 هيِلَلستدراكِأيًضاِ.ِ"ِلكنِ"   ِقبلهاِوإثباتِالضدِفيماِبعدهِ،ِف

تمه دينِ:   ِ:ف  معطوفِعلىِمنصوبِمنصوبِمثلهِوعَلمةِنصبهِالياءِ.ِال ُمج 

ِأوِهني ِ؛ِشرتطِأنِتُِحىتِتعملِيُِِ"ِ"ِلكنِ ولكنِ ِسبقِبنفي  َِلم ب  انفيةِ،ِوأنِيكونَِِلمِِ:ُأح 
 "ِ.ِ"ِلكنِ ِتسبقهاِالواوِ؛ِفهذهِشروطِعملِاملعطوفِهباِمفرًداِوأَل

ُِتُ بِ اِالنهيِكأنِتقولِ:ِالنفيِفمثلِماِسبقِ،ِوأمِ اِأوِهنيِ؛ِأمِ ِ:ِأنِيسبقهاِنفيٌِاْلولِ َِِلم ال ُكسماىلم

تمه دينِلمك نِ   ِ؛ِهذهِانهيةِال ُمج 
 :ِاملعطوفِهباِمفرًداِوأنَِلِتسبقهاِالواوِفَلِتقلوأنِيكونِِ-

ابلواوِختالفِالشروطِاليتِاشرتطهاِالنحاةِِ،ِتهديناجملِولكنِ ؛ِِاجملتهدونِالكساىلِولكنِ َِلِأحبِ :ِ
 حىتِتعملِ.ِلكنِ ِِف

 :ِوهيِللتدريجِوالغايةِ.ِقالواِِ:حىت ِ
ميوُتِأوِِأذاكُرِالدرسِحىتِاْلخْي،ِاِاِفشيئًِشيئًِاْلمُرِوهوِانقضاءِ؛ِ:ِأيِالتدرجِِالتدريجِومعىن

 الناسِحىتِاْلنبياءِ.
ِكانتِمبعىنِالتدريجِوالغايةِفإهناِتكونِعاطفةِ.ِحىت ِوأتيتِ  غْيِعاطفةِ،ِولكنِإذا

ِكانِماِبعدهاِمجلةَِنوِ:ِ؛ِاِإنِكانتِابتدائيةِفهيِغْيِعاطفةِأمِ  ِوذلكِإذا جاءِأصحابناِحىت 
 .ِخالٌدِحاضرٌِ

رِ ِ﴿:ِِ-تعاىلِِ-قولهِكجار ةِِِوقدِأتيتِأيضا ِال فمج  ِممط لمع   .ِ(1)﴾ حمىت ٰ
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ِلناِِالعطفِوحروفهذكرِلناِِ-رحهِللاِتعاىلِِ-ِابنِآجرومذكرِلناِ حروفُِحكمِوعر فهِلناِ،ِمثِبني 
 فقالِ:ِِالعطف

علىِمرفوعِرفعتهِ،ِأوِعلىِمنصوبِنصبتهِ،ِأوِعلىِخمفوضِخفضتهِ،ِأوِعلىِِفإنِعطفتِمِ"
 جمزومِجمزمتهِ؛ِتقولِ:

 :قاممِزيٌدِوعمٌروِِ
 فعلِماضِ.ِقامِ:
 فاعلِِزيٌدِ:ِو

 اسمِمعطوفِعلىِمرفوعِمرفوعِمثلهِ.ِوعمٌروِ:ِ،ِ:ِالواوِعاطفةوعمٌروِ
رًِِورأيتُِ  :ِِوزيًداِوعمم 

 فعلِماضِوالتاءِاتءِالفاعلِ:رأىِ
 مفعولِبهِمنصوبِوعَلمةِنصبهِالفتحةِِاِ:زيدًِ

رًِوعِم رًِوعِمِ،ِالواوِعاطفةِ:ِوم   اسمِمعطوفِعلىِماِقبلهِمنصوبِمنصوبِمثلهِ.ِ:ِوم 

 مر وِ:ومررُتِبزيد ِوعِم
:ِ  فعلِماضِوالتاءِاتءِالفاعلِ.ِفمر 
 اسمِجمرورِ.ِ،ِوزيد ِ:ِحرفِجرِوالباءِ:

 .ِِ:ِاسمِمعطوفِعلىِجمرورِجمرورِمثلهِوعَلمةِجرهِالكسرةِمر و،ِوعِمِعطفحرفِِالواو

ِ"ِِ"قالِ:ِِ ِوملِيقعد  يقم  ِ.ِِيعينِ:وزيٌدِملِ  ِويقعد   وزيٌدِملِيقم 
 :ِمبتدأِمرفوعِوعَلمةِرفعهِالضمةِ.زيٌدِ

:  وقلبِونفيِ ِحرفِجزمِ ِملمِ 

:ِ  .ِتقديرهِهوِاوالفاعلِضمْيِمسترتِجوازًِ،ِجمزومِبلمِوعَلمةِجزمهِالسكونِِمضارعفعلِِيمُكن 

 .ِالواوِحرفِعطفِواوِ:



 

"ِ ُعد  ي مق   ابنِآجروملوِعلىِاملثالِالذيِذكرهِِ؛ِ"ِوملمِ 

:  وقلبِوجزمِ ِحرفِنفيِ ِملمِ 

:ِ ُعد   .ِتقديرهِهوِاوالفاعلِضمْيِمسترتِجوازًِ،ِفعلِمضارعِجمزومِبلمِوعَلمةِجزمهِالسكونِِي مق 

ِ":ِولكنِلوِأرادِأنِيعطفِاجلزمِفيقولِ،ِعلىِمجلةِِوهناِعطفِمجلةِ  ُعد  ي مُقم ِومي مق  ،ِِ"ِزمي ُدِملمِ 
ِكماِسبق  والتقدير

 .ِ:ِعاطفةِالواو

ِِو ُعد   ملِيقعدِ ِوِملِيقمِ ،ِِيقعدِ ِمل،ِوالتقديرِِومضارعِِ:ِفعلٌِي مق 

 ولعليِأكتفيِهبذاِالقدرِ.

 :ِ"ِِوأخواُتاِظننتُِ"ِوأنبهِعلىِأمرِمرِمعناِِفِِ-

ِكماِسبقِِ-َِثينِأولِومفعولٌِِمفعولٌِِأهنمافمرِمعناِأهناِتنصبِاملبتدأِواخلربِعلىِ ولكنِ،ِِ-وهذا
"ِظمن ِ   ِ:ِكِمقدِتنصبِمفعولنيِليسِأصلهماِاملبتدأِواخلربِِِ"ِوأخواُتاِظنِ ِ"أريدِأنِأنبهِعلىِأنِ

ُِكوًخاِ" رم  .ِفعلِماضيِظمن ِ:  ِ:ِفِالط ي اُرِالقمص 

 .ِ:ِفاعلالط ي اُرِِو

 .ِ:ِمفعولِبهِأولِالقمصمرِمِو

 .ِ:ِمفعولِبهَِثينِاُكوخًِِو

ُِكوخ،ِِظنِ ولوِحذفناِ  ليسِمبتدأِوخربِ.ِ"ِ"ِالقمص ر

ِكفاية  .ِوهبذاِالقدر

 .ِالعاملنيِهللِربِِّ وصلىِللاِوسلمِعلىِنبيناُِممدِوعلىِآلهِوصحبهِأمجعنيِواْلمدِ


