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املكان:
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شرح متن اآلجرومية ()8
الشيخ /عبد الكريم الخضير
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،أما

بعد:

الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد ،وعلى آله وصحبه أجمعين ،أما بعد:

"باب الحال :الحال هو االسم المنصوب المفسر لما انبهم من الهيئات نحو :جاء"....

الحال هو االسم ،الحال أصله واوي؛ ألنه يجمع على أحوال ،ويصغر على حويلة ،والتصغير والجمع يردان
الكلمة إلى أصلها ،فأصل الكلمة من ينطقها؟ من ينطق حال قبل أن يدخل عليها التغيير؟

نعم ،نقول :تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألف وصارت حاالا ،ما زلنا في لفظ حال هذا العنوان اآلن:
الحال ،يقول :أصله واوي ،تحركت الواو وانفتح ما قبلها ،المال يجمع على أموال ،مثله ،هم يقولون :أصله واوي؛
ألن الجمع يرده إلى أصله ،جمعه أحوال ،فاأللف هذه أصلها واو.

طالب........:

ال ،تحركت الواو ،ما عندنا مدرس تجويد يعرف لنا اإلشمام ويعرف لنا.....؟

المقصود أنه واوي ،فيه أحد من العربية يصرفه لنا؟
طالب........:

ال بد ،لوال تحركها لنطقت بخفة ،لو صارت حول واال ِ
حول ما عدلت ،لوال أن في النطق بها صعوبة ما حولت،
َ
بقيت على أصلها.

اكبا :اسم فاعل" ،هو االسم" يخرج بذلك الفعل
اكبا) ر ا
يقول :هو االسم ،الحال اسم ،مثلما قال( :جاء زيد ر ا
والحرف ،من يعرب سمعت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقول؟

طالب.......:
كلها ،كلها.

طالب.......:

أيوه ،طيب ،الجملة حال ،كيف يكون هو االسم ويقول :حال؟

طالب.......:

ائال ،ال بد من تأويله باسم مفرد ،ألنه يرد على قوله" :هو االسم" هذا الفعل ،واذا كانت جملة الحال مبدوءة
ق ا
بمضارع مثبت فهي ال تحتاج إلى واو ،ما تحتاج إلى واو ،ما في شيء اسمه واو الحال؟ في شيء اسمه واو

الحال؟

طالب.......:

فيه ،وين واو الحال في يقول؟ الجملة إذا كانت حال تحتاج إلى رابط ،وين الواو؟ واو الحال ما في؟ ما يحتاج؟
هل تقول" :سمعت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -ويقول؟"
وذات بد د د د د د د د د دددء بمضد د د د د د د د د ددارع ثبد د د د د د د د د ددت

دمير وم د د ددن الد د د دواو خل د د ددت
ح د د ددوت ض د د د اا

لكن لو وجد واو ،ويقول :رأيت ز ايدا ويضحك ،ال بد من تقديم مبتدأ ،يعني :وهو يضحك.
ل د د د د د دده المض د د د د د ددارع اجعل د د د د د ددن مس د د د د د ددندا
وذات واو بع د د د د د د د دددها ان د د د د د د د د ِدو مبت د د د د د د د دددأ
فال بد من تقدير مسند ،لتكون الواو داخلة على جملة اسمية.
طالب.......:

الضمير من أعرف المعارف ،من األسماء ،إيه الضمير اسم ،لكن هنا :الجملة كلها حال ،وهو يضحك يؤول

ضاحكا.
ا

ار أن إدخال الحكم في الحد منتقد ،اسم منصوب ،الحال منصوب إذا كان الحال
هو االسم المنصوب ،تقدم مراا
الموضح لهيئة أو لحال
المفسر
المبين
ّ
يحا غير مؤول ،أما المؤول فهو في محل نصب ،االسم المنصوب ّ
صر ا
ّ

منبهما ،مع أن
مبهما أو
المبين لما انبهم ،يعني صار
الفاعل أو المفعول ،والمبتدأ والخبر على خالف فيهماّ ،
ا
ا
انبهم ليست قياسية ،لو قال :استبهم أو للمبهم ،أما لما انبهم هذه ماشية واال ما هي ماشية؟ على كل حال الحال
يبين حال وهيئة الذات لما انبهم من الذوات واال إيش؟ من الهيئات ،يختلف هذا عن التمييز بهذا،
اسم منصوب ّ
يبين الهيئة التي جاء عليها زيد ،يعني
اكبا :حال؛ ألنه ّ
ّ
اكبا) فر ا
يبين ما انبهم من الهيئات ،إذا قلت( :جاء زيد ر ا

اكبا) وصاحبه اآلن
(جاء زيد) جملة مفيدة ،لكن السامع قد يتطلع إلى هيئته حال مجيئه ،فتقول( :جاء زيد ر ا
وضاحكا :اسم منصوب يبين هيئة المفعول،
مر :مفعول،
ضاحكا) رأيت :فعل وفاعل ،وع اا
عمر
الفاعل( ،رأيت اا
ا
ا
وجالسا :حال من إيش؟ من زيد
جالسا) مررت :فعل وفاعل ،وبزيد :جار ومجرور متعلق بمررت،
ا
(مررت بزيد ا
المجرور ،فيأتي من الفاعل والمفعول والمجرور ،وفي كل هذه األمثلة معرفة ،الصاحب معرفة ،والحال نكرة،

الصاحب معرفة ،صاحبه معرفة ،والحال نكرة ،فهل يجيء الحال معرفة؟ وهل يجيء صاحبه نكرة؟ واذا جاء

الحال من المجرور بالحرف هل يجيء الحال من المجرور باإلضافة أو ال؟
طالب.......:

منفردا (فأرسلها العراك) أواال :ال يجوز مجيء الحال معرفة ،فإذا جاء أول بنكرة.
نعم ،أي:
ا
معند د د د د د دا كوح د د د د د دددك اجتهد د د د د د دد
ظ د د د د دا فاعتقدد د د ددد
والحد د د د ددال إن ع د د د د درف لف ا
تنكيد د د د د د دره ا

(كوحدك اجتهد) يعني اجتهد وحدك ،إذا قيل( :أتموا الصف األول فاألول) حال ،لكن ال بد من تأويله بمرتبين.

هذا بالنسبة للحال ال يجيء إال نكرة ،فإذا جاء معرف اة أول بالنكرة ،صاحب الحال نكرة واال معرفة؟ يعني الذي
يأتي من الصاحب النكرة واال ما يأتي؟ يعني إذا عرفنا النكرة فرد مشاع ،النكرة رجل ،رجل فرد من جزء من

شيء مشاع ،هل هذا الجزء من الشيء المشاع بحاجة إلى بيان ذاته أو إلى بيان هيئته؟ بيان ذاته أولى من

بيان هيئته؛ ولذلك هو بحاجة إلى وصف أكثر من حاجته إلى حال؛ ولذلك يقولون :الجمل بعد المعارف إيش؟

أحوال ،وبعد النكرات صفات ،يجوز عند الكوفيين أن يأتي الحال من الصاحب النكرة ،لكن ال بد من تخصيص،
موحشا طلل) صاحب الحال إيش؟ من هو؟ طلل والموحش هو الحال ،وسوغ
يعني تقليل من هذا الشيوع (لِ َمي َة
ا

مجيء الحال من الصاحب النكرة ولذلك جاز االبتداء به ،جاز االبتداء بالنكرة لماذا؟ ألنه قدم عليها إيش؟
الخبر ،جاز االبتداء بد(طلل) لتقدم الخبر؛ ولذلك يلزم هنا تقدم الخبر ،ال بد أن يتقدم الخبر.
ونحد د د ددو عند د د دددي درهد د د ددم ولد د د ددي وطد د د ددر

ملت د د د د د د د د ددزم في د د د د د د د د دده تق د د د د د د د د دددم الخب د د د د د د د د ددر

فإذا جاز االبتداء به ،بهذا المسوغ جاز بيان هيئته بالحال ،عرفنا أن الحال يأتي من المرفوع من الفاعل ،ومن

المنصوب المفعول ،مجيئه من المبتدأ محل خالف ،لماذا؟
طالب.......:

نعم ،ما هو نكرة ،اآلن خله مبتدأ معرفة (زيد) يجوز مجيء الحال من المبتدأ أو الخبر؟ اآلن أجزناه والمبتدأ
كاتبا أفضل منه خط ايبا) من أهل العلم من يمنع
نكرة لوجود المسوغ ،فكيف ال نجيزه إذا كان المبتدأ معرفة؟ (زيد ا
مجيء الحال من المبتدأ لماذا؟ ألن العامل في المبتدأ معنوي ضعيف ،يعني عمله في المبتدأ فيه ضعف ،فكيف
موحشا طلل) وهو
يعمل بما هو من لواحق وتوابع المبتدأ؟ على كل حال هو جائز ،فإذا أجزناه في مثلِ( :ل َمية
ا
شاعر)
اا
خطيبا أفضل منه
نكرة فجوازه من المعرفة من باب أولى ،ال سيما إذا جاءت معه أفعل التفضيل( ،زيد
ا

مثال ،إذا جاز الحال من المجرور بالحرف ،فهل يجوز مجيء الحال من المجرور باإلضافة؟
ا
طالب.......:

يقول :نعم ،مثال( :رأيت ضوء الشمس ساطع اة) أال يكون الساطع هو الضوء؟ أنت قلت :طالع اة! بدل ساطع اة
الذي هو للضوء ،يعني حال من المضاف ما هو من المضاف إليه ،نحن نريد من المضاف إليه ،نقول :طالع اة،

(رأيت ضوء الشمس طالع اة) يجوز واال ما يجوز؟
طالب.......:

طالع اة إيه يجوز حال من المضاف إليه ،ما في إشكال؟ ما في أدنى إشكال؟
طالب.......:
هو الحال من الشمس ،حال بيان هيئة الشمس ،حال كونها طالعة.

طالب.......:

نعم ،ما في إشكال؟ يعني ما في إشكال مجيء الحال من المضاف إليه؟

طالب.......:

حاال من المضاف له )..هذا األصل( ،إال) استثناء ثالث صور:
نعم ،يعني ما في إشكال؟ (وال تجز ا
داال م د د ددن المض د د دداف ل د د دده
وال تج د د ددز ح د د د ا

أو ك د د د د د د ددان ج د د د د د د ددزء مال د د د د د د دده أض د د د د د د دديفا

إال إذا اقتض د د د د ددى المض د د د د دداف عمل د د د د دده
أو مثد د د د د د د ددل جزئ د د د د د د د ده فد د د د د د د ددال تحيفد د د د د د د ددا

نأتي إلى المثال الذي ذكره األخ (رأيت ضوء الشمس طالع اة) اآلن هل يعمل الضوء في الشمس؟ ال يقتضي

العمل ،هل (ضوء) جزء من الشمس؟ جزء أو مثل الجزء؟ يعني ينفصل منها؟ جزء منها؟ بمعنى أنه إذا ذهب
نقصت؟ إ اذا مثل الجزء ،مثلِ ِ َّ ِ ِ َّ :
يم َحِني ًفا} [( )321سورة النحل] الملة كالجزء من إبراهيم ،واضح واال
{اتب ْع مل َة إْبَراه َ
حنيفا) من إبراهيم ،وهو مضاف إليه؛ ألن المضاف مثل الجزء من المضاف إليه.
ال؟ هذا مثال للجزء ( ا

طالب.......:

(حنيفا) هذا مثال للجزء ،نريد مثاالا للجزء( ،قطعت
نعم ،كيف؟ إيه في ثالث مسائل فقط ،أما ما عدا ذلك فال،
ا
ِ
ِ
قائما) اليد
قائما) يد زيد جزء منهِ{ ،إَلْيه َمْرِج ُع ُك ْم َجم ً
يعا} [( )4سورة يونس] هذا مثال إليش؟ (قطعت يد زيد ا
يد زيد ا
ِ
ِ
(جميعا) حال من وين؟ من الضمير الكاف ،من المضاف
يعا} [( )4سورة يونس]
جزء من زيدِ{ ،إَلْيه َمْرِج ُع ُك ْم َجم ً
ا
جميعا أال
إليه ،ومجيئه؛ ألن المضاف يقتضي العمل في المضاف إليه ،المرجع والرجوع ،لو قيل :إليه رجوعكم
ا
يكون الكاف معمولة للمصدر؟ إ اذا تقتضي العمل ،ومثله المرجع.

اكبا"
"نحو جاء زيد ر ً

اكبا) من يعرب؟
(جاء زيد ر ا
طالب.......:
اكبا :حال ،طيب الحال عرفنا أنه إذا جاء معرفة ال بد من تأويله ،لكن إذا جاء
زيد وايش فيه؟ فاعل؟ صحيح ،ر ا
جامدا
جامدا؟ األصل أن الحال مشتق ،األصل فيه أنه مشتق ،ونعت الحال ال بد أن يكون مشتقا ،لكن إذا جاء
ا
ا

جال.
رجال)) يؤول بإيش؟
مشبها ر ا
مثال ((فتمثل لي الملك ا
ا
ا
مسرجا".
"وركبت الفرس
ً

مسرجا :حال من إيش؟ من الفرس الذي هو إيش؟ المفعول.
مسرجا)
(ركبت الفرس
ا
ا
ماشيا".
"ولقيت عبد هللا
ً

أيضا حال من المفعول.
ماشيا) ا
(لقيت عبد هللا ا
"وما أشبه ذلك".
اكبا) الحال ِمن َمن؟ من صاحب الحال؟ يمكن أن يكون الفاعل ،ويمكن أن يكون المفعول ،إذا
(لقيت عبد هللا ر ا
منحدر)
اا
مصعدا
منحدر) أنت في السلم وواحد طالع وواحد نازل ،أيهم؟ (لقيت ز ايدا
اا
مصعدا
قلت( :لقيت ز ايدا
ا
ا
منحدر) أيهما الذي طالع؟
اا
مصعدا
أيهما الذي طالع وأيهما الذي نازل؟ (لقيت ز ايدا
ا
ومنحدر المتكلم الذي هو الفاعل ،نعم القاعدة يقولون :أول الحالين لثاني
اا
مصعدا) هو الذي مصعد،
(لقيت ز ايدا
ا

االسمين ،وثاني الحالين ألول االسمين ،أول الحالين لثاني االسمين ،وثاني الحالين ألول االسمين ،وال يكون

منفردا.
الحال إال نكرة ،لكن إذا عرف ال بد من اعتقاد تنكيره ،ال بد من تأويله بنكرة( ،اجتهد وحدك) أي اجتهد
ا
"وال يكون إال بعد تمام الكالم".

موحشا طلل) طلل إعرابها
"وال يكون إال بعد تمام الكالم" كيف ما يكون إال بعد تمام الكالم؟ مو قلنا( :لمية
ا
موحشا يكفي؟ اآلن رأس مال الجملة المبتدأ ما بعد جاء ،عمدة العمد في هذه
إيش؟ مبتدأ مؤخر ،تم الكالم؟ لمية
ا

حكما.
الجملة المبتدأ( ،طلل لمية
موحشا) يعني هذا األصل ،يعني وان تأخر لف ا
ا
ظا فهو متقدم ا
"وال يكون صاحبها إال معرفة".

وال يكون إال معرفة ،وعرفنا الخالف في مجيء الحال من الصاحب النكرة ،واألمثلة على ذلك.

"باب التمييز ،التمييز :هو االسم المنصوب".

التمييز والتفسير والتبيين؛ ألن المتقدمين قد يعبرون عنه بالتفسير ،إعرابها تفسير ،هذا يوجد في تفسير الطبري،
ويوجد في كتاب سيبويه ،ويوجد في كتب المتقدمين ،فنعرف هذا ،تفسير وتبيين.

"التمييز :هو االسم المنصوب المفسر لما انبهم من الذوات".
نفسا) انبهم زيد ،لكنا ّبينا
مثل الحال إال أن الحال لما انبهم من الهيئات ،وهذا لما انبهم من الذوات( ،طاب زيد ا
شحما) انبهم بكر فميزناه عن غيره بالتمييز.
أن نفسه قد طابت( ،تفقأ بكر ا

طالب.......:

امتأل أو تشقق ،إذا زاد بعد ينفقع.
طالب.......:

ها ،وايش هو؟ نعم ،اسأل ربك العافية.

"نحو قولك :تصبب زيد عرًقا".

(تصبب زيد عراقا) وهذا تمييز يقولون هو محول من إيش؟ من الفاعل األصل( :تصبب عرق زيد) فلما أضيف
التصبب إلى زيد ،وهذه الذات احتاجت إلى ما يميزها فجيء بالتمييز فتميز.
طالب.......:

حاال من المضاف له )..األلفية يا أخي ،سبحان هللا أحد يطلب النحو بدون ألفية( ،إال إذا اقتضى المضاف
( ا
عمله).

أو ك د د د د ددان ج د د د د ددزء م د د د د ددا ل د د د د دده أض د د د د دديفا

أو مثلد د د د د د د دده جزئ د د د د د د د ده فد د د د د د د ددال تحيفد د د د د د د ددا

راجع األلفية.

يقول :كيف درس للمبتدئين وتطالبنا بالشواهد من األلفية؟

األصل أنه درس للمبتدئين ،لكن لو ما كان عندي إال ست سنوات ،سبع سنوات ،عشر سنوات ،طالب في
االبتدائي قلنا :للمبتدئين ،لكن أقلهم طالب جامعي إيش يصير؟
طالب.......:

المتن ال عبرة به ،المتن أصله للمبتدئين صحيح ،أصله للمبتدئين ،لكن كبار ،كل اللي قدامي اآلن كلهم ما شاء

هللا مر عليهم النحو في مراحل متعددة.

طالب.......:

ظا لكن ما
إيه ،لكن وان لم يحفظوا يستوعبون ،الكالم على االستيعاب ،ومثل هذا الكالم وان لم يكن أحدهم حاف ا
في شك أن هذا يحفز الهمم ،يعني يسمع الكالم ويروق له مثل هذا الكالم ،ويضبط العلم بهذا الكالم ،يحفظه،

لكن لو اقتصرنا على اآلجرومية وحول اآلجرومية ما في أحد تطاول على األلفية ،صح واال ال؟ هذا حافز ألن

تحفظ األلفية.

طالب.......:
نعم ،كيف؟

طالب.......:

ال ،أنتم تفهمون ،يعني الذي قدامي ناس يفهمون ،ومع ذلك نقول :ما فينا أحد حافظ األلفية ،احفظ إيش المانع؟

ما دام تفهم احفظ.

نفسا".
"وتفقأ بكر
شحما ،وطاب محمد ً
ً
نفسا) كلها مرت هذه.
(طاب محمد ا

وجها ،وال يكون إال نكرًة ،وال
"واشتريت عشرين غال ًما ،وملكت تسعين نعج ًة ،وزيد أكرم منك ًأبا ،وأجمل منك ً
يكون إال بعد تمام الكالم".
وال يكون إال نكرة ،طبت النفس( ،وطبت النفس يا قيس عن عمرو) ال يكون إال نكرة ،أو نقول :مثلما قلنا ساباقا

نؤوله بنكرة.

طالب.......:
إيه ،لكن ال بد من تخريج ،ال بد من تخريجه ،وعسفه على القواعد ،يعني مثلما قلنا( :وحدك اجتهد) نقول :يؤول
نفسا ،والعدول من النكرة إلى المعرفة لضرورة الشعر ،مع أنه يمكن أن
بنكرة ،وهنا يؤولون( :طبت النفس) طبت ا
نفسا يا قيس عن عمرو) إيش المانع؟
يقول( :وطبت ا

طالب.......:

نعم ،مثله ،الباب واحد ،بابان متقاربان ،إال أن األول لبيان الهيئات ،والثاني لبيان الذوات ،في إشكال اآلن في

التمييز؟

طالب.......:

اكبا) ذاته إن احتاجت إلى بيان فهي بحاجة إلى ما يميزها عن غيرها ،وان احتجنا لبيان
الهيئة والذات (جاء زيد ر ا
ضاحكا) أنت
هيئته ،وكيفية مجيئه احتجنا إلى الحال لبيان الهيئة ،زيد معروف عندك ،لو قلت( :جاء أبوك
ا
بحاجة إلى أن تبين لك ذات أبيك؟ لست بحاجة ،أنت محتاج إلى أن تقول :الخاطر عسى ما يكون متكدر بس،
ضاحكا) إذا احتجنا لبيان ذاته ،احتجنا إلى تمييزه من بين المحمدين ،احتجنا إلى التمييز
نقول( :جاء أبوك
ا

هما) إعرابها؟
والتفسير لحاله( ،اشتريت الكتاب بعشرين در ا
طالب.......:

الكتاب :مفعول يا هلل( ،اشتريت الكتاب) فعل وفاعل ومفعول ،اختصر ،جار ومجرور متعلق بإيش؟ بد(اشتريت)

ألفا؟
هما؟ تمييز ،إليش قلنا تمييز؟ ألن السامع لو لم نذكر هذا التمييز احتمل أن يكون بعشرين اا
دينار بعشرين ا
در ا
هما) تميز عن غيره ،في شيء يحتاج إلى بيان هنا؟
لكن لما قلنا( :در ا
طالب.......:

هي ألزالت اإلبهام ،وهي تشارك في التمييز من حيث المعنى حتى استدرك بعضهم على قولهم" :هو االسم

تمييز؛ ألنه من حيث المعنى تمييز( ،اشتريت الدار
اا
المنصوب" قال :وما المانع أن يكون المجرور باإلضافة
بألف دينار) األصل تمييز؛ ألنه ميز لنا القيمة ،العدد من بين سائر العمالت ،لكن إذا قلت :ثالثة آالف،
ألفا ،ثالثة آالف وثالثين ألف ،من حيث المعنى هل التمييز مناسب للعد أو غير مناسب؟ بمعنى أن
وثالثين ا

األلف مفرد ،هل مناسبة األلف المفرد للثالثة أو للثالثين؟

نعم ،ثالثة آالف ،وثالثين ألف ،إيش المناسبة بين إذا قل العدد زدنا في التمييز ،آالف ،واذا كثر العدد قللنا في

التمييز ،وايش العلة في هذا؟ هل من علة معروفة واال ما في؟ ما هو أنسب لآلالف الثالثين من الثالثة؟

طالب.......:
نعم ،إيه من حيث المعنى ،والعرب تتكلم بألفاظها وقواعدها ولغتها تابع اة للمعاني ،األلفاظ تتبع المعاني ،ثالثين
آالف ،وثالثة ألف ،ما تجي؟
طالب.......:

ها ،وايش هو؟ أي حركة؟ يعني فيها ثقل ،يعني لو قلت :ثالثين آالف ،وثالثة ألف ،ما في شك أن العرب لهم
مالحظ دقيقة ،قد يدركها المتعلم وقد ال يدركها ،ومثل هذا في غاية الثقل ،وان كانت المناسبة موجودة للعكس.
طالب.......:

أصل الجملة (تصبب عرق زيد) محول عن الفاعل ،فحذفنا المضاف فاحتاج المضاف إليه الذي صار هو

الفاعل لما حذف الفاعل الحقيقي صار هو الفاعل ،فاحتاج إلى ما يميزه فجيء بالتمييز.
طالب........:

سم ،وايش هو؟ إذا قلت( :تصبب زيد زيتاا) يجي واال ما يجي؟ انكب عليه برميل زيت وايش يصير؟
طالب.......:
نعم ،كيف؟ هو لبيان هذه الذات الذي هو زيد ،لبيان الذات التي هي زيد ،والتصبب والذي تصبب الفعل عامل
في الذات وفيما يميز الذات.

ما زال الحديث عن منصوبات األسماء ،من يذكرنا بما تقدم منها؟ المنصوبات؟

طالب.......:

نعم ،المفعول به ،المفعول المطلق الذي هو المصدر ،الحال ،التمييز ،ظرف الزمان وظرف المكان ،وبقيت ستة
أبواب.

"باب االستثناء :وحروف االستثناء ثمانية".

االستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام بد(إال أو إحدى أخواتها) و(إال) هي األصل في الباب؛ ألنه استثناء

استعماال من غيرها ،وحروف االستثناء ثمانية وهم يقولون :حروف بما فيها
واألصل فيه (إال) وهي أوضح وأكثر
ا

حمال لألسماء واألفعال على الحرف األصلي في الباب (إال) أو من باب استعمال الحرف
من أسماء وأفعال .إما ا

عموما بأنواعها الثالثة ،فاالسم حرف والفعل حرف ،والحرف االصطالحي حرف،
في معناه العام يشمل الكلمة
ا
مثال الخالف في المراد بالحرف في القرآن(( :من ق أر القرآن فله بكل حرف عشر حسنات)) الخالف في
فإذا قيل ا

الحرف معروف ،هل المراد بالحرف حرف المبنى ألف باء تاء ثاء ..الخ؟ أو المراد به حرف المعنى فيشمل

الكلمة بجميع أنواعها وأقسامها؟

طالب.......:

نعم ،الذي هو الحرف المنفرد ،حرف المبنى ،على كل حال الخالف موجود.

طالب.......:

نعم ،هذا يستدل به الطرف الثاني يا أخي ،أنت تبي ألم مثل( :الم) صح واال ال؟ كل واحدة فيها ثالثين حسنة،
ألم مثل( :ألم) يصح هذا؟ اتضح لك واال ما اتضح؟

طالب.......:
أنت تقول :المراد حرف المبنى صح؟ وتستدل بقوله -عليه الصالة والسالم(( :-ال أقول :الم حرف ،ولكن ألف
حرف ،والم حرف ،وميم حرف)) ثالثين حسنة ،ألف الم ميم ،كم من حرف هذه؟ تسعة ،بينما( :ألم) ألم ثالثة،
فيها ثالثين حسنة واال ما فيها؟
طالب.......:

ها ،كيف؟ نعم ال هو يبي يستدل بدليل هو دليل القول الثاني.

طالب.......:

أنت كيف تنطقها؟ أنت تؤجر على ما تنطق.

طالب.......:

ها ،أنت تؤجر بقدر ما تنطق؛ ألن األجر على قدر الحروف ،صح واال ال؟ فهل األجر المرتب على (الم) مثل
األجر المرتب على (ألف الم ميم) مثله واال ال؟ يعني ثالثة حروف مثل تسعة حروف؟

طالب.......:

ال ،هو الكالم يوضحه المثال- ،عليه الصالة والسالم -مثل بمثال :ألف ثالثة حروف ،يعني على القول الثاني
المراد حرف المبنى ،في (الم) تسعين حسنة ،اسم مثلما تقول :زيد ،يراد به اسم ويطلق على هذا حرف ،مثلما

تقول :زيد ،يعنيَ { :فَل َّما َق َضى َزْيٌد} [( )13سورة األحزاب] زيد حرف واحد ،وأنت تبي ثالثة ،الخالف موجود بين
أهل العلم ،والسبب أن الحرف يطلق على هذا ويطلق على هذا في لغة العرب ،صحيح األكثر على أن المراد به
حرف المبنى صحيح ،لكن القول الثاني له وجهه ،ويرجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية ،وايش الفرق بين القولين؟

وايش األثر المترتب على الخالف؟ األجر يعني بدل الختمة الواحدة ثالثة ماليين تصير سبعمائة ألف ،الربع

أقل من الربع ،نقول :ثقتنا بفضل هللا -جل وعال -أعظم من ثقتنا بعلم شيخ اإلسالم ،ما عندنا غير هذا،
والترجيح صعب.

طالب.......:

ال ،إيه؟ كما قال الرسول -عليه الصالة والسالم -مثله ،الرسول يقول ثالثين حسنة( ،الم) فيها ثالثين حسنة،

((ال أقول :الم حرف ولكن أقول :ألف حرف )..وفي كل حرف عشر حسنات إ اذا في عشر حسنات.

ما يستثنى به ليشمل الجميع من حرف وفعل واسم ،إن أردتها على سبيل البسط فهي عشرة ،وان أردتها على

سبيل اإلجمال فهي ثمانية ،والمؤلف بسطها وترك اثنين؛ ألن ثمانية إذا اعتبرنا (سوى) حرف واحد ،أداة واحدة،
بألفاظها الثالثة ،أداة واحدة تكون العدة كم؟

طالب.......:

ال ،حرف واحد ،تصير ستة ،تكون ستة ،واذا أضفنا إليها (ليس) (وال يكون) التي حذفها المؤلف تكون ثمانية،

وعلى طريقة المؤلف ثمانية ،من غير (ليس ،وال يكون) باعتبار اللغات في (سوى) :سوى كِبناء ،وسوى كهدى،

وسواء أو سواء حتى المد فيه لغات ،المقصود أنه اعتبرها ثالثة ،وحذف (ليس ،وال يكون).

وسوى وسواء وخال وعدا وحاشا".
"وحروف االستثناء ثمانية ،وهي :إال وغير وسوى ُ

خال وعدا وحاشا( ،إال) حرف باالتفاق ،و(غير وسوى) إيش؟ أسماء اتفااقا و(ليس وال يكون) فعالن اتفااقا ،وخال
وعدا وحاشا الخالف فيهما ،هل هما حرفان من حروف الجر؟ أو هما فعالن؟ فإن جررت ما بعدهما فهما

حرفان ،وان نصبت ما بعدها فهي أفعال.

موجبا".
"فالمستثنى بـ(إال) ينصب إذا كان الكالم تاما
ً

موجبا ،إيش معنى تام؟ ِذكر
نعم ،بدأ بالتفصيل ،المستثنى بد(إال) حكمه النصب ،متى؟ إذا كان الكالم تاما
ا
وموجبا لم يتقدم عليه نفي أو شبه نفي ،فإذا قلت( :قام القوم إال ز ايدا) هذا المثال الذي عندك (قام
المستثنى منه،
ا
القوم إال ز ايدا) قام :فعل ماض ،والقوم :فاعل ،واال :أداة استثناء ،وز ايدا :منصوب على االستثناء وحينئذ يجب
النصب لماذا؟ ألنه استثناء تام موجب ،توافر فيه الشرطان.

عمر".
زيدا ،وخرج الناس إال ًا
"نحو قام القوم إال ً
وعمر :منصوب على
اا
عمر) مثله ،خرج :فعل ماض ،والناس :فاعل ،واال :أداة استثناء،
و(خرج الناس إال اا
االستثناء نصبه ظاهر ،واالستثناء تام موجب ،فيجب نصب ما بعد (إال) ،هذا التام الموجب ،لكن كيف نتمم

القسمة؟ تام موجب ،تام غير موجب ،ناقص موجب ،وناقص غير موجب.
طالب.......:

انتظر ،انتظر ال تستعجل ،يعني األصل في القسمة أن تكون رباعية ،ال بد كل اثنين متقابلين ،هذا األصل في
القسمة ،لكن تام موجب عرفناه ،ناقص غير موجب كيف يجي؟ اللي هو يقابل التام الموجب؟ ناقص غير

موجب( ،ما نجح إال علي) هذا مقابل التام الموجب ،تام ناقص يجي؟ ما يتصور؛ ألن (ما) ما تأتي إال ليس لها
صفة الكالم ،وال يمكن أن تأتي من دون أن يتقدمها شيء ،الرابع والمتمم للقسمة وهو ممكن تام منفي ،إ اذا تام
موجب ،تام منفي ،ناقص غير تام ،الرابع ،.....طيب تام غير موجب مثاله :نعم يأتي.

"وان كان الكالم منفيا تاما جاز فيه البدل".
جاز فيه البدل ،والنصب..

"والنصب على االستثناء".

موجبا فحكمه النصب ،وهذا هو الذي أدخله في المنصوبات ،إذا كان الكالم تاما
طيب ،عرفنا أنه إذا كان تاما
ا
غير موجب فلك في إعراب ما بعد (إال) وجهان :النصب على االستثناء ،واإلعراب على البدلية( ،ما قام القوم
إال زيد أو ز ايدا) تنصبه على االستثناء أو ترفعه على البدلية من قوم ،ما رأيت....
طالب.......:
كيف؟ إيش عندك؟

زيدا".
"نحو ما قام القوم إال زيد واال ً

نعم( ،ما قام القوم إال ز ايدا أو إال زيد) أعربه؟ أعطنا إعرابها.
طالب( :ما) نافية.
صحيح ،طيب ،القوم؟

طالب :فاعل.

تمام.

وزيدا...
طالب :واال أداة استثناء ً

مستثنى منصوب ،ولك أن تقول :إال زيد على البدلية ،تمام ،اللي بعده.

ناقصا كان على حسب العوامل".
"وان كان الكالم ً
محمدا أو إال محمد)
لحظة لحظة ،نريد ناقص موجب يمكن إعرابه على البدلية بالنصب والجر (ما سلمت إال
ا
فالنصب على االستثناء والجر على البدلية ،طيب منصوب؟ هو منصوب على وجهين ،على االستثناء أو

محمدا) فهو منصوب على الوجهين ،إما على البدلية أو على االستثناء.
البدلية( ،ما رأيت الطالب إال
ا
ناقصا كان على حسب العوامل نحو"...
"وان كان الكالم ً

سالبا؟ ال بد أن
ناقصا ،هو ناقص ،لكن هل يقال :موجب واال سالب ،أو ال بد أن يكون ا
ناقصا ،وان كان الكالم ا
ا
سالبا ،وليس له مقابل ،ال يقابله شيء.
يكون ا

زيدا ،وما مررت إال بزيد".
"نحو :ما قام إال زيد ،وما ضربت إال ً
(ما قام إال زيد) و(ما رأيت إال ز ايدا) ،و(ما مررت إال بزيد) إعرابها؟ (ما رأيت إال ز ايدا).
طالب.......:
نعم ،طيب؟ ما مررت إال بزيد.

طالب.......:

طيب ،إال أداة استثناء ،ما مررت إال بزيد جار ومجرور متعلق بمررت.

"والمستثنى بغير"...

انتهينا من (إال) بأحوالها.

طالب.......:

إيه نعم هو بدل بعض من كل ،ما يجي غير هذا ،هذا استثناء في األمثلة التي ذكرت على أن االستثناء

متصل ،هناك ما يسمى باالستثناء المنقطع ،االستثناء المنقطع ،االستثناء المتصل يكون فيه المستثنى جزء من

المستثنى منه ،واالستثناء المنقطع يكون فيه المستثنى من غير المستثنى منه ،كما لو تقول( :قام القوم إال
ِ
ِ
يال َس َال ًما َس َال ًما} [( )22-22سورة الواقعة] هنا منقطع؛ ألن السالم
اا
يما * ِإَّال ِق ً
حمار) َ
{ال َي ْس َم ُعو َن ف َ
يها َل ْغ ًوا َوَال َتأْث ً
ليس بلغو وال تأثيم.
طالب.......:

إال إبليس ،على هذا خالف ،على الخالف في كونه من المالئكة أو من الجن ،كانت اآلية نصا {كان من الجن

ففسق عن أمر ربه} ،والذين يقولون من المالئكة عندهم أدلتهم ويوجهون؛ ألن المالئكة قد يطلق عليهم بالمعنى

اللغوي جن الجتنانهم واختفائهم عن العيون ،والمسألة معروف الخالف فيها.

وسوى وسواء مجرور ال غير".
"والمستثنى بغير وسو ًى ُ
غير واال غير؟ جاء
مجرور ال غير؛ ألنها مضاف وما بعدها مضاف إليه( ،جاء القوم سوى زيد) جاء القوم َ
القوم...

طالب.......:
كيف؟ اللي بعدها مجرور بالمضاف إليه ،نعم؟ حكم المستثنى بد(إال) تأخذ حكم المستثنى بد(إال) والمستثنى بإال
غير زيد.
في هذا المثال تام موجب فهو منصوب ،تقولَ :
"والمستثنى بخال وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره".

يجوز نصبه وجره؛ ألنها مترددات بين أن تكون حروافا أو أفعاالا ،فإن جرت فهي حروف جر ،خال زيد وعدا
زيد ،وحاشا زيد ،وان نصبت فهي أفعال.
هاك حروف الجر وهي من إلى

حتى خال حاشا عدا في عن على

(خال) :حرف جر ،زيد :مجرور بد(خال)
طالب.......:

إيه غير األولى ،تجي معها ،سوى زيد ،خال زيد.

طالب.......:

كيف؟ على ،هذا إذا قلنا :إنها أسماء؛ ألنها مترددة متى تكون أسماء؟ ومتى تكون؟

طالب.......:

ست ِقيم * ِص ار َ ِ
ال ال ،نعم ،غير {ا ِ
هدَنا ِ
مت َعَلي ِه ْم َغ ِ
غير؟
الصَار َ
َنع َ
ط َّالذ َ
ين أ َ
َ
ير} [( )3-2سورة الفاتحة] أو َ
الم َ َ
ط ُ
صراط الذين أنعمت عليهم ِ
غير فهي بدل من الضمير المجرور بد(على) مجرورة مثله.

بكر وبكر".
عمر وعمر ،وحاشا ًا
زيدا وزيد ،وعدا ًا
"نحو :قام القوم خال ً
(قام القوم عدا ز ايدا وزيد) من يعرب؟
طالب.......:

جر ما
طيب ،تمام ،وايش؟ يجوز ز ايدا على إيش؟ على االستثناء؛ ألنها أفعال ،إيه مفعول ،تكون حرف جر إذا ّ
بعدها بحرف جر؛ ولذا ابن مالك -رحمه هللا -في األلفية يقول:
هد دداك حد ددروف الجد ددر وهد ددي مد ددن إلد ددى

حتددى خددال حاشددا عدددا فددي عددن علددى

هذه حروف الجر ،فهي حروف جر ،ما قام القوم يجري يتعين ،أما البدلية فال ،البدلية ال ما تجي هنا ،ما تأتي

البدلية هنا كيف يبدل حمار من القوم( ،ليس وال يكون) هذه أهملها المؤلف ،ترك للكتب المتقدمة وللكبار ،درسنا

ما أدري إيش تركنا.
طالب.......:

(إال هللا) لو كان فيهما آلهة إال هللا ممكن ،واال غير ممكن؟ ولماذا؟ لو ّأنا قلنا :هذا استثناء ،أو نقول :ليس فيه
أصال فال استثناء؟
فساد ا
طالب.......:

كيف؟ غير عامل ،لماذا؟ ألنه ال يوجد فساد ،ال يوجد فساد فال يستثنى منه.

"باب( :ال) اعلم أن (ال) تنصب النكرات بغير تنوين".

هذه (ال) النافية إليش؟ للجنس ،أما (ال) النافية للوحدة تعمل واال ما تعمل؟ ال النافية ما تعمل النصب ،إنما
قائما) يعني لو دخلت على النكرات
تختلف باختالف موقعها ،تأتي عاطفة ،وهل هذه تعمل عمل ليس؟ (ال زيد ا
قائما) فعملها عمل إيش؟
صارت نافية للجنس( ،ال زيد ا
طالب.......:

إيه ،يعني هل هي مثل (ما) التي يقال لها :الحجازية والتميمية فتعمل عمل ليس ،هذه إذا دخلت على معرفة،

أما إذا دخلت على نكرات فعملها عمل إيش؟ عمل (إن) النافية للجنس.
"تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ،ولم تتكرر (ال)".

ولم تتكرر ،باشرت النكرة ما فصل بينها وبين النكرة( ،ال رجل في الدار) لكن إذا ما باشرت النكرة أو تكررت
(ال) اختلف الحكم ،إذا قلت( :ال في الدار رجل) اختلف الحكم ،إذا قلت( :ال رجل في الدار وال امرأة) اختلف

الحكم إذا تكررت ،إ اذا :ال حول وال قوة.
طالب.......:

موجودة ،ثالثة
كيف؟ إيه ،تكررت هنا ،نعم ،على المحل ال على اللفظ ،والرفع؟ طيب ،على أساس؟ ال قوة
ا
أوجه.
"نحو :ال رجل في الدار".

(ال رجل في الدار) إعرابها؟ ال نافية للجنس.
نعم ،إيش تقول؟ اسمها مبني على الفتح في محل نصب اسم (ال).

"فإن لم تباشرها وجب الرفع ،ووجب تكرار (ال) نحو"...
وجب إيش؟

"فإن لم تباشرها وجب الرفع ،ووجب تكرار (ال) نحو :ال في الدار رجل وال امرأة".
وجب تكرار (ال) (ال في الدار رجل وال امرأة)؛ ألنها لم تباشر النكرة ،وكررت ال فاجتمع فيها األمران( ،ال في

قوة ،طيب( ،ال في ِ
العير وال
الدار رجل وال امرأة) (ال ناقة وال جمل) هم يقولون هذا؟ ال ناق َة ،مثل :ال حول وال َ
في النفير) وايش هي؟ وين اسمها؟ ال هو أو ال زيد أو ال كذا ،زيد ال في العير وال في النفير ،قدره متقدم ،أو
كائنا
قدره مما يليها ،أو قدره متأخر( ،زيد ال في العير وال في النفير) ال زيد في العير وال في النفير؛ ألنه معرفة ا
تعمل عمل ليس.

"وان تكررت (ال) جاز إعمالها والغاؤها ،فإن شئت قلت :ال رجل في الدار وال امرأة ،وان شئت قلت :ال رجل في

الدار وال امرأة".
وال إيش؟

طالب :وال ام أر ٌة.

ماذا يجوز في مدخول (ال) الثانية؟ ال حول وال قوة ،البناء على أنها عاملة نافية للجنس ،من يعيد؟ أشوف

حول ماذا تستحق النصب واال البناء على الفتح؟
حول وال َ
قوة ،حول األولى ال َ
اإلخوان هم معنا ،عندنا :ال َ
البناء على الفتح ،ال حول مبني على الفتح؛ ألنه اسم ال النافية للجنس ،والواو عاطفة وال يجوز أن تكون نافية

للجنس فتكون كسابقتها ،وال قوة مبني على الفتح في محل نصب اسم ال النافية للجنس ،يجوز الرفع وال قوة
قوة ،ال بد أن تقول :مبني ،يعني بيجينا في المنادى بعد ،يا رجل.
ويجوز النصب مع التنوين وال ا
طالب.......:
أيضا مبني على الفتح في محل نصب؛ ألنه مع (ال) كالمركب ،كالجزء الثاني من
ال يأتيك يأتيك في المنادى ا
المركب.
"باب المنادى ،المنادى خمسة أنواع :المفرد العلم والنكرة".

خمسة أنواع :المفرد العلم ،والمراد بالمفرد هنا ما ليس مضاافا وال شبيه بالمضاف ،مثاله؟

طالب.......:

أدخل عليها النداء يا محمد ،ياء إعرابها :حرف نداء ،محمد :منادى مبني على الضم في محل نصب ،لماذا
محمدا ،فهو مبني على الضم في محل
محمدا ،أدعو أو أنادي
قلنا :في محل نصب؟ ألن معنى النداء أدعو
ا
ا
نصب؛ ألنه مفرد علم ،يقابل العلم ،يقابل المفرد المركب ،يقابل العلم النكرة ،لكن لماذا نقول :إن العلم يقابل
النكرة ما نقول :المعرفة تقابل النكرة؟
طالب.......:

نعم ،إيه ،صحيح ،لكن ما الذي يقابل النكرة؟ يقابلها المعرفة ،لماذا ال نقول :معرفة غير مركبة مثلما نقول :علم؟

طالب.......:

أوسع من العلم لكن هي المقابلة للنكرة ،إذا قلنا :إن العلم يقابل النكرة فلماذا ال نقول :المعرفة تقابل النكرة ،كما
ضمير من
اا
هو األصل ،شوف أنواع المعارف إن عرف بد(أل) كيف تدخل عليه ياء؟ نعم ،ال .....إن كان
تنادي؟ يا هذا ،يا هذا ما يبنى على الضم ،يبنى على السكون ،إن كان مضاافا خرج بقولنا :مفرد،

المقصود أن قولهم مفرد علم كالم دقيق ،يعني لما نقول :العلم هنا يقابل النكرة ال يستدرك علينا بقية المعارف،
ال يستدرك ببقية المعارف؛ ألن بقية المعارف لها أوضاع خاصة تخصها ،وهذا الكالم خاص بالعلم؛ ألنه إن

كان التعريف بأل فكيف تدخل ياء عليه؟ يا الرجل ما تجي ،إن كان التعريف بضمير ما يمكن تقول :يا أنا ما

تنادي نفسك أو يا هو أو يا نحن ،يا هذا إشارة ،ما تدخله في العلم لماذا؟ ألنه مبني على السكون ،والعلم تبي

تبنيه على الضم ،ال ال ،في محل نصب وذاك مبني على الضم في محل نصب ،أو تبي تقول :في محل ضم
علما ،ال ال ،مباشراة اطلع ،على حكم المنادى األصلي.
لو كان ا
طالب.......:
جمعا ،يا رجالن ،يا رجلين ،يا إيش؟ هناك مبني على الفتح ،خالص يا رجلين ،إيه،
اسم (ال) لو كان
مثنى أو ا
ا
يا رجلين.
"والنكرة المقصودة".

انتهينا من العلم ،يا زيد :مبني على الضم في محل نصب ،يقابل العلم النكرة ،طيب النكرة حكمها ال تخلو إما

أن تكون مقصودة أو غير مقصودة ،فإن كانت مقصودة فهي مبنية على الضم في محل نصب ،يا رجل خذ

رجال خذ بيدي ،قول
رجال كقول األعمى :يا ا
بيدي ،إن كانت غير مقصودة فهي منصوبة مع التنوين يا ا

غافال ألنه ما يقصد غافل بعينه إنما يقصد أي شخص غافل.
غافال عما خلقت له انتبه ،يا ا
الخطيب :يا ا
"والنكرة غير المقصودة والمضاف والمشبه بالمضاف".

أيضا؛ ألنه نكرة وغير
المضاف :يا عبد هللا ،النكرة غير المقصودة تقول :يا ا
رجال فمعرب وليس بمبني ،ومنون ا
أيضا ،والمنادى المضاف الذي هو مقابل للمفرد ،لما قلنا :العلم المفرد يبنى على الضم طيب ما
مقصودة ا
للمركب يا عبد هللا ،هذا إيش؟ منصوب ،منصوب مباشراة ال بناء وال شيء منصوب ،يا عبد هللا ،أعرب؟ ياء:
حرف نداء ،عبد :منادى ما له؟ عبد مضاف ،واسم الجاللة مضاف إليه ،في بيت من شواهد شروح األلفية.

(سالم هللا يا مطر عليها) يا مطر إعرابه؟
طالب.......:

أيوه؟ طيب ،ال ،مقصود ما هو بنكرة ،معرفة ،رجل ،اسم علم ،اسم مطر ،اسم علم ،إيه ،أنت لو تسمع بقية
األبيات عرفت أنه علم.

سد د د د د د د ددالم هللا يد د د د د د د ددا مطد د د د د د د ددر عليهد د د د د د د ددا

فطلقه د د د د د د ددا فلس د د د د د د ددت له د د د د د د ددا بك د د د د د د ددفء

ول د د د دديس علي د د د ددك ي د د د ددا مط د د د ددر الس د د د ددالم
واال يعلد د د د د د د د د ددو مفرقد د د د د د د د د ددك الحسد د د د د د د د د ددام

رجل هذا.

طالب.......:
ال ال ،سالم هللا يا مطر كذا ،شاعر هذا إيش نقول له؟ ضرورة نعم.

"والمضاف والمشبه بالمضاف".

جبال .طيب ،ومثله :يا
المضاف والمشبه بالمضاف ،المضاف قلنا :يا عبد هللا ،المشبه بالمضاف؟ يا
طالعا ا
ا
غافال عما خلقت له ،واألصل أنه إذا لم يقصد به شخص بعينه دخل في األول ،صار نكرة مقصودة ،واذا قصد
ا
جبال إعرابها؟
طالعا ا
به شخص بعينه يا ا
غافال يخاطب الرجال ،عما خلقت له ،يا ا
طالعا ،طالع ويعمل عمل فعله ،اسم الفاعل يعمل عمل فعله،
جبال مفعول به السم الفاعل ،اسم فاعل،
طالعا ا
ا
ا
طالعا تقديره أنت ،كيف صار هذا شبه مضاف؟ يعني تقديره :يا طالع الجبل.
ا
طالب.......:

طالعا أنت ،واضحة؛ ألن األصل في الجبل أنه
نعم ،كيف؟ وين هو؟ تجي هو؟ هو يخاطب رجل بعينه ،يا
ا
علما كأنه قال :يا طالب العلم فهذا شبه مضاف ،وحينئذ يكون حكمه
مضاف إليه ،يا طالع الجبل ،يا ا
طالبا ا
النصب ،نعم.

"فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين".

يبنيان على الضم من غير تنوين ،يا محمد ،يا زيد ،يا رجل ،يخاطب رجل مجابه اة ،يا رجل اتق هللا ،نعم.
"نحو يا زيد ويا رجل ،والثالثة الباقية منصوبة ال غير".
منصوبة ،فالنكرة غير المقصودة ،والمضاف ،والمشبه به ،يا قومي ،المنادى المضاف لياء المتكلم ،حكمه

المنادى المضاف لياء المتكلم.

طالب.......:
إيش؟ على إيش؟ مبني على .....نعم ،الياء إليه؟ وايش المانع؟ لماذا لم يقل :يا قومي؟ ويا قو ِم مالي أدعوكم،

قوم ،ويا قوماه ،ويا قو ِم ،يا قوم ،يا قومي ،كل هذا
المضاف إلى ياء المتكلم؟ يجوز أن يقال :يا قوم ،أو يا َ
تجوز ،كلها جائزة ،في نحو :يا عبدي إيش يقول ابن مالك؟ كل ما يخطر على بالك يجوز.

طالب.......:

ها؟ يا قومي خالص انتهت يا المتكلم ،كل ما يخطر على بالك؛ ألنه مضاف ،منادى مضاف.

طالب.......:

قوما ما تجي ،ال ال ،طيب ،ويا قومي؟ نعم ،كل األوجه تجوز فيها.
كيف؟ ال ،هنا ال ما تجي ،يا ا
"باب المفعول من أجله".
المفعول من أجله ،ويقال له :المفعول ألجله ،ويقال :المفعول له.

"وهو االسم المنصوب الذي يذكر بياًنا لسبب وقوع الفعل نحو".
االسم المنصوب ،مر بنا أن المنصوب حكم ،وعرفنا ما في إدخال الحكم في الحد؛ ألن الحكم فرع عن التصور،
ولما يتم التصور إال بتمام الحد ،لكنهم جروا على هذا ،يذكر بياانا للعلة ،االسم المنصوب وهو مصدر ،األصل

بيانا للعلة ،لعلة الفعل.
فيه أنه مصدر ،يذكر ا
ابتغاء معروفك".
إجالال لعمر ،وقصدتك
"نحو :قام زيد
ً
َ

إجالال لعمر؟ ها ،اإلعراب؟
إجالال لعمر) قام زيد
(قام زيد
ا
ا
طالب.......:
مفعول ألجله ،منصوب واال..؟ كمل اإلعراب ،طيب ،متعلق بإيش؟ جار ومجرور متعلق بأي شيء؟ إيه ،مو
إجالال لعمر ،إيش عالقة الجار والمجرور بالفعل المذكور ،متعلق بالمصدر،
جار ومجرور ال بد له من متعلق،
ا
باعتبار المصدر يعمل عمل الفعل؛ ألنه ما له ارتباط له بالقيام ،ال ارتباط له بالقيام( ،قصدتك ابتغاء معروفك)

اإلعراب؟ ابتغاء :مضاف ،ومعروف :مضاف إليه ،مضاف والكاف مضاف إليه ،فجاء بمثالين ،أحدهما مجرد
إجالال مجرد عن اإلضافة ،وابتغاء مضاف ،وال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق،
عن اإلضافة ،والثاني مضاف،
ا

خشية إيش فيها؟ مفعول ألجله ،وهذا من المثال األول أو الثاني؟ الثاني.

"باب المفعول معه وهو االسم."...

اما) مثل األول بالضبط ،مثل المثال
نريد أمثله للمفعول ألجله ،والمفعول له ،والمفعول من أجله( ،قمت احتر ا
إجالال لعمر ،مطابق( ،حذر الموت) حذر :المفعول ألجله ،هل ال بد أن يكون المصدر االسم الذي يقع
األول،
ا

يحا ،طيب( ،أن تعولوا) إيش إعرابها؟ من يق أر
مفعول ألجله صريح أو يجوز أن يكون مؤواال؟ ال بد أن يكون صر ا
اآلية؟

طالب.......:

إيه طيب وما له؟ هذا مؤول بمصدر ،خشية؟ كيف؟ أن تعولوا مو أن ال تعولوا ،خشية أن ال تعولوا ،والعيلة
معروفة ،أو خشية أن يكثر العيال ،أم العيلة وهي الفقر ،أو خشية كثرة العيال ،وان أمشى وعال ،يعني كثرت

ماشيته وعياله ،لكن اآلن هذا المؤول بالمصدر يصلح أن يكون مفعوالا ألجله أو ال يصلح؟ ما ال يكون إال

مصدر ،وهنا ماذا يعرب؟ المصدر المؤول إعرابه؟ ذلك أدنى أن ال تعولوا إعرابها؟
طالب.......:

مضاف إليه ،مثال :أن ال تعولوا مضاف إليه ،خشية العيلة ،إذا قلنا :إنها خشية الفقر أو أن ال تعولوا يعني
تجوروا وتميلوا هذا الخالف في معناها ،خشية الميل ،ذلك أدنى ،حذر الميل أو خشية الميل ،نعم ،مثال من

القرآن أو من السنة ،ابتغاء نفس الشيء ،الذي بعده.

"باب المفعول معه :وهو االسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل".
االسم المنصوب المذكور لبيان من فعل معه الفعل ،هذا المفعول معه واضح ،االسم المنصوب المذكور لبيان

من فعل معه الفعل ،يعني من شارك الفاعل ،والفعل أعم من أن يكون فعالا أو ما يقوم مقام الفعل في العمل من
يق،
مصدر أو اسم فاعل كالهما ما ينوب عن الفعل في العمل ،لبيان ما فعل معه الفعل ،تقول :سرت والطر َ

وبكر ،استوى الماء والخشبة ،هذه األمثلة بعضها يتعذر إعرابه بالعطف ،وبعضها يتعذر
وعمر ،قمت اا
اا
جاء زيد
فيه النصب ،وبعضها يجوز األمران ،هات األمثلة.

"نحو قولك :جاء األمير والجيش".

الجيش ،اإلعراب؟
جاء األمير و َ
األمير فاعل ،ال إذا قلت :الواو عاطفة انتهى ،تقول :الجيش ،إذا قلت :عاطفة تقول :والجيش ،الواو واو المعية،
الجيش أو جاء األمير
الجيش :منصوب مفعول معه ،هنا في هذا المثال أيهما أرجح أن نقول :جاء األمير و َ
َ
والجيش؟ أيهما أرجح؟
طالب.......:

الجيش أو جاء األمير والجيش؟ لكن أيهما أرجح؟
أنا أريد في هذا المثال( ،جاء األمير و َ
طالب.......:
لماذا؟ لكن الجيش أال يتصور منه المجيء؟ والعطف على نية تكرار العام ،تقول :جاء األمير وجاء الجيش؟ ال
في هذا المثال العطف أرجح ،يجوز النصب والعطف أرجح.
والعطددف إن يمكددن بددال ضددعف أح ددق

والنصددب مختددار لدددى ضددعف النسددق

يعني لدى ضعف العطف ،في هذا المثال العطف أرجح ،إذا قلت( :قمت وز ايدا) هنا إيش؟ النصب أرجح لماذا؟
ألنه عطف على ضمير رفع متصل من غير فاصل ،وهذا ضعيف جدا ،بل بعضهم يمنع هذا ،قمت وز ايدا ،ما
تقول :قمت وزيد؛ ألنه ترتب على هذا أن نعطف على ضمير الرفع المتصل من غير فاصل.
وان علد د د د ددى ضد د د د ددمير رفد د د د ددع متصد د د د ددل

عطف ددت فافص ددل بالض ددمير المنفص ددل

ف د د ددي ال د د ددنظم فاش د د د اديا وض د د ددعفه اعتق د د ددد
أو فاص د د د ددل م د د د ددا وب د د د ددال فص د د د ددل ي د د د ددرد
ضعيف ،ففي مثل هذا المثال المرجح النصب ،وعلى كالم ابن مالك يجب النصب في مثل هذا( ،جاء األمير
الجيش) الراجح العطف الرفع( ،قمت وز ايدا) الراجح إن لم يقل بالوجوب فال أقل من رجحان النصب ،ألنه ترتب
و َ
عليه أن نعطف على ضمير الرفع المتصل من غير فاصل.

"واستوى الماء والخشبة".

استوى الماء والخشب َة األعراب؟
طالب.......:

استوى :فعل ماضي ،الماء :فاعل ،والواو :واو المعية ،والخشبة :مفعول معه منصوب ،يجوز أن نقول :استوى

الماء والخشبة؟ يجوز؟ إيش معنى المثال األول؟ ألن فهم المعنى يتوقف عليه اإلعراب ،وقد يتوقف فهم المعنى
أحيانا ال نعرف المعنى
على اإلعراب فيلزم عليه الدور واال ما يلزم؟ اآلن إذا فهمنا المعنى عرفنا كيف نعرب؟ و ا
إال إذا أعربنا ،نعم إيش المعنى؟

طالب.......:

مثال السيل ،السيل كم
نعم إلى حد الخشبة ،يعني الخشبة مقياس ،عندهم خشبة تقيس نسبة ارتفاع الماء ،يعني ا
قدم؟ عندهم خشبة يقيسون بها ،فإذا استوى الماء مع الخشبة فهل نقول :اآلن يجوز أن نقول :استوت الخشبة؟

نعم ،ال يجوز أن نقول :استوت الخشبة إنما الذي استوى الماء ،وحينئذ يجوز واال ما يجوز؟ يجوز الرفع واال ما

يجوز؟ إ اذا النصب فيه متعين.

طالب.......:

ما يجوز العطف وايش لون؟ ما تستوي الخشبة يا أخي ،تستوي الخشبة؟! وايش لون تستوي؟ يعني طبخت

يق) نفس الشيء؛ ألن الطريق ما يسير( ،تشارك زيد وعمرو) يجب الرفع في مثل هذا
واال..؟ (سرت والطر َ
لماذا؟ مفاعلة ،وال بد أن تكون من طرفين ،إ اذا ال بد من الرفع في مثل هذا.
"وأما خبر كان وأخواتها ،واسم إن وأخواتها ،فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات ،وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك".

بصير) طيب؟ واسم إن
اا
سميعا
خبر كان وأخواتها ،قلنا ساباقا :من المنصوبات خبر كان وأخواتها( ،كان هللا
ا
وأخواتها (إن هللا سميع بصير) (إن هللا عزيز حكيم) وهذا تقدم في المرفوعات ،لماذا ذكر في المرفوعات وحقه
أن يذكر في المنصوبات؟ أصل الجملة مرفوعة ،مكونة من مبتدأ وخبر ودخل عليها الناسخ وغيرها ،وكذلك

التوابع ،التوابع أربعة واال خمسة؟ إذا قلنا :العطف واحد صارت أربعة ،وان قلنا :العطف اثنين يصير خمسة.
يتبع في اإلعراب األسماء األول

نع د د د د د ددت وتوكي د د د د د ددد وعط د د د د د ددف وب د د د د د دددل

أيضا تقدمت في إيش؟ المرفوعات؛ ألن
والعطف منه عطف البيان ،ومنه عطف النسق ،فباالعتبارين ،وهذه ا
الفاضل) توكيد( :جاء زيد نفسه) (أكلت
التابع للمرفوع مرفوع ،وهنا تابع المنصوب منصوب ،نعت( ،رأيت ز ايدا
َ

الرغيف كله أو بعضه؟ ثلثه؟ كله ،هذا ما فيه مراعاة األثالث ،ثلث للطعام وثلث ،...هللا المستعان ،هذا بدل
وعمر) (رأيت ز ايدا أبا بكر) هذا إيش؟ هذا بدل أو
اا
بعض من كل ،نعت وتوكيد وعطف نعم العطف( :رأيت ز ايدا
عطف ،كل شيء يصلح أن يكون بدالا يصلح أن يكون عطف بيان إال في ثالث مسائل.

"باب مخفوضات األسماء"

وهذا هو آخر األبواب ،باب مخفوضات األسماء ،يعني المجرورات ،والتعبير بالخفض تعبير كوفي؛ ولذا قال

بعضهم :إن المؤلف جرى على مذهب الكوفيين في التأليف ،فالبصريون يعبرون بالجر ،الكوفيون يعبرون
بالخفض ،وجعل هذا الباب آخر الكتاب لماذا؟

طالب.......:

أثقلها اللسان لكن أقوى الحركات إيش؟ أقوى الحركات الكسر ،لماذا لم تقدم؟ بعض الشراح يلتمسون ولو بعيدة

جدا ،يقولون :الخفض أخره ليختم كتابه بالخفض الدال على التواضع ،اخفض جناحك ،الدال على التواضع ،ما

يقول :أنا وهللا أنهيت هذا المتن اللي يمكن يصير له شأن ،عاد هو ما يدري وايش اللي صار؟ صار له شأن

عظيم ،لكن مؤلفه ما يدري ،ما يقول :أنا الذي ألفت هذا المتن الذي دار الناس في فلكه واعتمدوه ،وكل الناس

يقرؤونه ،فينبغي التواضع ،ويجب أن يكون التواضع مقترانا من أول العمل إلى آخره ،ألن الكبر سبب لحرمان
العلم والعمل{ ،سأَص ِرف عن ِ ِ
ين َي َت َكَّبُرو َن ِفي األَْر ِ
ض ِب َغْي ِر اْل َح ِق} [( )342سورة األعراف] فالكبر ال شك
آيات َي َّالذ َ
َ ْ ُ َْ َ
أنه خلق ذميم ،وعلى طالب العلم أن يتصف بالتواضع ،كلما ازداد علمه ينبغي أن يزيد في تواضعه ،وهذا هو

الحاصل ،كلما يزيد العلم يزيد التواضع؛ ألن اإلنسان يكون أبصر بنفسه وأعرف ،وأخبر بحقيقة نفسه.
طالب.......:

إجالال لعمرو).
يق) مثل( :قمت
ال ،ال ،ما هي بواحدة ،هللا يجزاك اا
ا
خير ،يعني (سرت والطر َ
طالب.......:
ال ،ال ،فرق كبير ،يعني التعريف قصدك أنه متقارب؟ إيه سهل هذا ،مضى له نظائر هذا.

"المخفوضات ثالثة".

ثالثة ،بالحرف وباإلضافة وبالتبعية ،وقد اجتمع الثالثة في البسملة ،فاسم مجرور بالباء ،ولفظ الجاللة مجرور
باإلضافة ،والرحمن الرحيم مجرورة بالتبعية.

"مخفوض بالحرف ومخفوض باإلضافة"

مخفوض بالحرف ،وقد مضى ذكر الحروف في أول الكتاب ،في معرفة عالمات االسم ،وذكرها هناك

بالتفصيل ،وذكرت أمثلتها هناك ،مخفوض باإلضافة ،لكن هل الخفض هنا باإلضافة أو بالمضاف؟ كما يكون

الخفض بالحرف ،فكذلك يكون الخفض بالمضاف ،والفرق بينهما...؟
طالب.......:

ال ،هو إذا قلنا :مخفوض بالمضاف صار العامل لفظي ،واذا قلنا :مخفوض باإلضافة صار العامل معنويا.

"وتابع للمخفوض".

وتابع للمخفوض ،التوابع ذكرت في المرفوعات ،وأشير إليها في آخر المنصوبات ،وهنا تذكر المجرورات؛ ألن
وعمر)
اا
تابع المرفوع مرفوع ،وتابع المنصوب منصوب ،وتابع المجرور مجرور( ،جاء زيد وعمرو) و(رأيت ز ايدا
و(مررت بزيد وعمر).

طالب.......:

المسألة خالفية ما لها أثر ،ما لها أثر بين ،إال أنه نقول :وهللا العامل اللفظي أقوى من المعنوي ،مع أن أقوى

مرت ،كم ذكرها في أول الموضع األول؟
العمد المبتدأ ،ورافعه االبتداء وهو معنوي؛ ألنها مرت ساباقاّ ،
طالب.......:
ذكرها في االستثناء ،وأنها إذا جر ما بعدها صارت حروف جر.

"فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بـ(من والى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف والالم ،وبحروف

القسم :وهي الواو والباء والتاء وبواو رب وبمذ ومنذ)".
أمثلة ،المثال األولِ :
{م َن اْل َم ْس ِج ِد اْل َحَارمِ ِإَلى اْل َم ْس ِج ِد األَ ْق َصى} [( )3سورة اإلسراء] من المسجد إلى المسجد كلها،
و(من) ابتداء الغاية و(إلى) انتهاء الغاية ،وهذه تقدمت في أمثلتها ومعانيها ،المثال الثالث :انتهينا من اثنين
{ك َّال ِإَّنهم عن َّربِ ِهم} [( )32سورة المطففين] مثال إليش؟ لد(عن) عن ربهم ،المثال الذي يليه{ :وعَلى ِ
ّللا
الحينَ ،
ََ
ُْ َ
ْ
الس ِب ِ
(رب)
{وِفي َّ
َق ْصُد َّ
يل} [( )9سورة النحل] طيب َ
الس َماء ِرْزُق ُك ْم} [( )22سورة الذاريات] بعده؟ حروف القسم ،أولهاّ :
رب أخ لك لم تلده أمك) بعده ،للناس تقصد؟ تقصد الباء ،غيره ،الباء قال( :ببكة) بعده ،حروف القسم اآلن،
( ّ
الكاف ،على الترتيب ،كما تلي {َليس َك ِم ْثلِ ِه} [( )33سورة الشورى] واألمثلة كثيرة ،بعده ،الالمِ َِّ ،
َمُر} [()4
َْ
{ّلِل ْاأل ْ
سورة الروم] ِ ِ
السماو ِ
ِ
ِ
ات َوما في األَْر ِ
{واْل َع ْص ِر}
ض} [( )309سورة آل عمران] وتاهلل طيب؟ قبلها الواوَ :
{وّلِل َما في َّ َ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
يد َّن} [( )23سورة األنبياء] والباء { َف ِبع َّزِت َك َألُ ْغ ِوَيَّن ُه ْم} [( )28سورة ص] بعدها،
{وَت َّ
اّلِل َألَك َ
[( )3سورة العصر] والتاءَ :
رب
واو رب( :وليل كموج البحر) (و َ
أبيض يستسقى الغمام بوجهه) األمثلة كثيرة جدا ،لكن هل الجار هو الواو أو ّ
المقدرة؟

طالب.......:
رب ،ذكر رب قبل ذلك ،قبل حروف القسم ،وكالمه يوحي بأن الجار الواو ،واو رب ،لكن
وليل نعم ،إ اذا ذكر ّ
رب جارة تقدمت ،وهي تجر سواء ذكرت أو قدرت ،وانتهى اإلشكال ،ما تصير حرفين ،حرف واحد ،إذا قلنا:

الجار رب.

طالب.......:

{رَب َما
قد تأتي للتقليل ،وأكثر معانيها التقليل ،وتأتي للتكثير ،تأتي للتكثير ،ربما ....أيوه؟ هذا قليل واال كثير؟ ُّ
ِ
ِِ
ين} [( )2سورة الحجر] كثير جدا ،إذا عاينوا ودوا أن كلهم أسلموا.
ين َك َفُروْا َل ْو َكاُنوْا ُم ْسلم َ
َي َوُّد َّالذ َ
"وأما ما يخفض باإلضافة فنحو قولك :غالم زيد".
غالم زيد ،جاء غالم زيد ،زيد :مضاف إليه ،مجرور باإلضافة.

"وهو على قسمين ،ما يخفض بالالم نحو :غالم زيد".

يعني تقدر الالم ،إذا قلت :غالم زيد ،كأنك قلت :الغالم لزيد ،فتقدر الالم.

"وما يقدر بـ(من) نحو ثوب خز".

ثوب خز يعني من خز ،الالم األولى للملك ،غالم زيد يعني :ملكه ،غالم لزيد ،وهنا تبعيض ،الثوب بعض

الخز ،أو الخز بعض الثوب؟ يعني بعض الخز مأخوذ من الخز ،طيب (خاتم من حديد) خاتم حديد كذلك.

"وباب ساج وخاتم حديد".

باب ساج ،يعني من ساج.

"وخاتم حديد ،وما أشبه ذلك".

{بل م ْكر َّ
اللْي ِل} [( )11سورة سبأ] إيش تقدر هنا؟ تقدر (في) وهنا أهملها المؤلف ،وذكرها ابن مالك ،ذكروها،
طيب َ ْ َ ُ
(بل مكر الليل) يعني مكر في الليل ،انتهى.

"في تتمة؟"
اقرأ.

"تتمة :اإلضافة تارًة تكون بمعنى (في) إذا كان المضاف إليه ظرًفا للمضاف كمكر الليل".
هذه ما هي من الكتاب ،هذا ليست من الكتاب ،وبهذا يكون انتهى الكتاب ،وهللا أعلم.
وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

