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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

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

فالفن السابع من المتون المختصرة التي أودعها السيوطي في كتابه الجامع ألربعة عشر فنًّا 
ذا كان النحو يبحث عن تغيير أواخر الكلم  ،هو فن التصريف وهو شقيق النحو قايةوأسماه الن   وا 

ذا كان النحو مشبًَّها بعلم الطب  ،فالتصريف يبحث فيما عدا ذلك من أوائل الكلمات وأواسطها وا 
 ،فالتصريف أو الصرف مشبَّه بالتشريح وكل من الطب والتشريح لها نصيب في هذا الكتاب

كريم والتكليم مصدر المضعَّف صرَّف يصرف تصريفا مثل كلم يكلم التصريف مصدر كالت
الصرف والتصريف والنحو علمان في غاية األهمية لمن يريد أن يتعلم  ،وكرم يكرم تكريما ،تكليما

-وال يستطيع بحال من األحوال أن يتقن الوحيين الكتاب الذي نزل على محمد  ،الكتاب والسنة
ِبينٍ ٍبِِلَسانٍ }بي العر  -عليه الصالة والسالم ٍمُّ وكذلك السنة التي  [195]سورة الشعراء: {َعَربِي  

ث  -عليه الصالة والسالم-أقواله  َعَرِبي   م ِبين   ِبِلَسان   هي وأفعاله وتقاريره وأوصافه وهو المتحدِ 
بلسان العرب بل هو أفصح العرب ال يستطيع أن يتقن هذا العلم إال بمعرفة علوم العربية وعلى 

وستأتي الثالثة البيان والمعاني والبديع كلها ستأتي في هذا  ،رأسها النحو والصرف وفنون البالغة
التصريف أو علم الصرف َصَرف يصرف صْرفا  قالوا عن علم -إن شاء هللا تعالى -الكتاب

علم يبحث فيه " :مصدر والتصريف مصدر يصرف تصريفا والتشديد والتضعيف للتكثير قالوا
عالال  ،جنس يدخل فيه جميع العلوم "علم" :السيوطي فقول ،"عن أبنية الكلم وأحوالها صحة وا 

أي ذواتها كأوزان االسم والفعل على ما سيأتي تفصيله أوزان  "ُيبَحث فيه عن أبنية الكلم"وقولهم 
الحرف ال  ،أخذنا في النحو أن الكلمة أو الكلم ثالثة أقسام اسم وفعل وحرف نحن ،االسم والفعل

مدخل له في علم التصريف مبني جامد على صورة واحدة فهو مختص بأبنية الكلم من األسماء 
وهو داخل في االسم والصفات كذلك وما  "بأنواعهما والمصدركأوزان االسم والفعل "واألفعال 

وعلى  ،وقد تكون الصفة جملة مبدوءة باسم أو بفعل ألن الجمل بعد النكرات صفات ،يتعلق بهما
كل حال كل ما قيل لو اقتصر على االسم والفعل كفى لكنهم أضافوا المصدر ألنه اسم بل هو 

الزيادة مثل استخرج  ،يتعلق بهما كالزيادة والحذف أصل المشتقات كلها والصفات أيًضا وما
اإلبدال  "كالزيادة والحذف واإلبدال"قالوا  ،والحذف كيد ودم ُحِذف آخرها ،استشفى استسقى

واإلدغام إدغام المتجانسين هذا أيًضا من مباحث علم  ،االصطفاء ُأبدلت تاء االفتعال طاء
 ،من يرتد ومن يرتدد ؟متى يستوي األمرانومتى يحسن اإلدغام ومتى يحسن الفك و  ،الصرف

وا مما يخل بالفصاحة الفك مع إمكان اإلدغام كما في قول الشاعر:  وعد 
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

وما ذكر من القيود يبحث  ،هذا جنس يدخل فيه جميع العلوم "علم"ومثلوا به في كتب البالغة 
الال ثم بعد ذلك وأحوالها صحة وا عأي ذواتها كأوزان االسم والفعل  "بأنواعها"فيه بأبنية الكلم 

هل هذا الحد ينطبق على  ،لومالتمثيل كالزيادة والحذف واإلبدال واإلدغام وبذلك يخرج سائر الع
يدخل فيه سائر  ،يدخل فيه الفقه ،قه؟ ال، أما علم يدخل فيه النحوالنحو؟ ال، ينطبق على الف

م "وبذلك يخرج سائر العلوم" :قال ،العلوم سبق في النحو أنه أشرف من الفعل من  ،االسم تقدَّ
 قسيميه الفعل والحرف وعالماته.

 بدددددددددددددددددددالجر والتندددددددددددددددددددوين والندددددددددددددددددددددا و ال 
 

 ومسددددددددددددددددند لالسددددددددددددددددم تمييددددددددددددددددز حصددددددددددددددددل 
ويصل بالزيادة إلى  ،والخماسي ،والرباعي ،االسم منه الثالثي ،يعرف االسم من هذه العالمات 

يعني بضم الفاء وكسرها وفتحها وله فعل  "مثلث الفاء (لعَ فَ )فالثالثي وله " ،سداسي وسباعي
عنب مكسور  ،فرس مفتوح الفاء ،فعل بالنسبة للفاء مثلث يعني بالحركات الثالث ،مثلث الفاء

وما يتعلق بالعين أربع حركات  ،فما يتعلق بالفاء له ثالث حركات ،صرد مضموم الفاء ،الفاء
فيه العين فتقول فرس وتكسر العين فتقول  فما تفتح فيه الفاء تفتح ،فهو مثلث الفاء مربع العين

ن العين فتقول فْلس ،وتضم العين فتقول عضد ،كبد لماذا صار الفاء ثالثة فقط والعين  ،وتسكَّ
أربعة؟ لماذا زاد؟ ألنه ال ُيبدأ بساكن فزادت العين وهي في وسط الكلمة زادت السكون وال توجد 

 ،فمفتوح الفاء تفتح فيه العين كفرس ،ال ُتبَدأ بساكنفي الفاء ألن الفاء في بداية الكلمة والكلة 
ومكسور الفاء ألنا قلنا أن الفاء مثلثة مفتوحة  ،وتسكَّن كفْلس ،وتضم كعضد ،وتكسر ككبد

أو  ،أو مكسورة كإبل ،مكسور الفاء كذلك عينه إما أن تكون مفتوحة كعَنب ،ومكسورة ومضمومة
لِحُبك هذه ليست اللفظة التي وردت في سورة وا ،أو ساكنة مثل جذع ،مضمومة مثل ِحُبك

َماِء َذاِت اْلُحُبكِ } طيب  ،الذاريات غيره هذه مهملة هذا اللفظ مهمل عندهم [26/195]   {َوالسَّ
وهو قليل وجد وله وزن  وأما بالنسبة للنادر مثل ُدئل ،وهو مهمل؟ ألنه سمع وما تكرر أتوا لماذا

ومكسور العين  ،مكسور الفاء مفتوح العين مثل عَنب ،وله أمثلة أما ِحُبك ما له أمثلة غير هذا
ومضموم الفاء مفتوح العين مثل  ،وساكن العين مثل جذع ،ومضموم العين مثل ِحُبك ،مثل إبل

 ،األسود الدؤلي في هذه الفنون أبو عالقةومنها شخص له  ،ومكسور العين كُدئل ،ُصَرد
اآلن الفاء تضبط بثالث حركات والعين بأربع  ،وساكن العين مثل ُبْرد ،ومضموم العين مثل عنق

إذا ضربنا ثالثة في  ،حركات كم يصير عندنا من لفظ؟ نتيجة ضرب ثالثة في أربعة اثنا عشر
 ة،عشر  صارت اثنتينا الكلمات التي ذكرتها ولذلك لو عدد ؛كلمة ةعشر  تياثن النتيجة كانتأربعة 

غير هذه  والفرق بينهما أن المهمل ال تجد له مثاال ؛وباب ُدئل قليل ،قالوا لكن باب ِحُبك مهمل
 ،ورباعي كجعفر ،والقليل تجد له أمثلة لكنها نادرة هذا بالنسبة للثالثي وهذه أوزانه ،الكلمة

وأما مع  ،زيادات مجردةهذه األزان الثالثي والرباعي والخماسي هذه بدون  ،وخماسي كسفرجل
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أوزانه األصلية هي ما تقدم الثالثي و  ،والسباعي كاستخراج ،الزيادة فهناك السداسي كانطالق
والمزيدة السداسي والسباعي وال يزيد على هذه األوزان إال إذا اقترن به تاء  ،والرباعي والخماسي
حد في التعريف وما يتعلق بهما وال ينقص عن ثالثة إال بالحذف وتقدم في ال ،التأنيث أو نحوها

 اوقلنا أن الزيادة مثل االستخراج واستخرج استخراج ،بالفعل باالسم والفعل كالزيادة والحذف
وأما بالنسبة للحذف فقلنا أنه مثل يد ودم كل منهما من  ،واستخرج بالنسبة للفعل ،بالنسبة لالسم

 ،والفعل ثالثي وله فعل مثلث العين ،وفحر  ةَدَمٌو وَيَدٌي أصلها ثالثثالثي  احرفين لكن أصله
الفعل الثالثي كله  ،فَعل فُعل فِعل مفتوح الفاء كضرب يعني مع فتح العين كله مفتوح العين

مثال مثل ُضِرب وُعِلَم  ،على أصله ما تصرف فيه ببنائه لغير المعلوم امفتوح العين إذا كان باقي
معنى مثلثة؟ يعني  ماوأما العين فمثلثة  ،على بنائه للمعلوم يبقى مفتوح الفاء اال، إذا كان باقي

 :قال ،مضموم العين كشُرف ،مكسور العين كعِلم ،مفتوح العين كضَرب :فيها الحركات الثالث
.. "َعَل كأْكَرَم وَفِعلثالثي ورباعي وله فْعَلَل كَدْحَرج واْفَعْنَلَل كاْقَعْنَسَس واْفَعلَّ واْفَعلََّل كاْقَشَعرَّ وأفْ "

 وله :يقول ،ما زلنا في الرباعي! فعَّل وفاعل "ورباعي وله فعلل ومزيد الخماسي وفعلل وافعنلل"،
خماسي وسداسي تَفْعَلَل واْفَعْنَلل وافَعلَّل وافعلَّ وفعَّل  هفعل مثلث العين ورباعي ولو فعلل ومزيد"

 ،وفاعل كقاتل ،وأفعل كأكرم ،افعنلل كاقعنسس م،المتن عندكهذا موجود في  "وفاعل وتفاعل
وافعلَّ  ،واستفعل كاستخرج ،وانفعل كانقطع ،وافتعل كاجتمع ،وتفعَّل كتكسر ،وتفاعل كتخاصم

حروفه األصلية  "فإن سلمت أصوله"وهي الحروف األصلية  "فإن سلمت أصوله" :يقول ،كاحمرَّ 
إذا سلمت وهي  ،صل الفاء والعين والالماأل "فإن سلمت أصوله الموزونة بفعل"الموزونة بفعل 

يعني الفاء والعين والالم هذا األصل في  "فإن الزائد يوزن بلفظه"الموزونة بفعل بخالف غيرها 
الفاء والعين والالم  ،قاتل فاَعل :فاَعل تفعَّل تزن بنفس الحرف المزيد ا:لكن لو جاء مزيد ،الوزن 

كيف تعرف أن هذا الحرف مزيد؟  ،بها الحروف األصليةثابتة ألنها هي الحروف األصلية يوَزن 
األصول األصلية تزن بها الحروف الثابتة التي هي الفاء  ،ِزْنه بما يوافقه من فعل مع زيادة المزيد
زنه قل فاَعل تعرف أن  ؟قاتل كيف تعرف أن األلف زائدة ،والعين والالم تعرف أن األلف زائدة

 ،ف تقابل األلف وليست موجودة بفعل مما يدل على أنها زائدةواألل ،الفاء أصلي يقابل القاف
 ،والتاء هي عين الكلمة ألنك لو رددته إلى الفعل فعل قتل وجدت أن الفاء هي القاف فاء الكلمة

 ،الزيادة ألف توزن بألف "فإن الزائد يوَزن بلفظه" ،والالم هي الم الكلمة ،والتاء عين الكلمة
بزيادة األلف فاَعل فألفه  "وضاَرب" ،وزنه فعل فكله أصول "كضرب" ،هكذاالزيادة ياء توزن بياء و 

حروف العلة  "من حرف علة" بخالف غيرها "الموزونة بفعل" وهي "فإن سلمت أصوله" ،زائدة
عليها همزة وهي ليست  وضعوامجموعة بوأي كما في المتن عندكم بالواو واأللف والياء ألنهم 

فإن سلمت " ،الواو واأللف والياء هي حروف المد وهي حروف العلة ،همزة هي ألف وليست همزة
ال فمعتل   ألنه دخله أو زيد فيه فإنه  ؟لماذا "أصوله الموزونة بفعل من حرف علة فصحيح وا 
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 5 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

إن سلم  ،وعرفنا حروف العلة الثالثة الواو واأللف والياء ،اشتمل على أحد حروف العلة الثالثة
ال"من حروف العلة  ن لم تسلم أصوله منها بأن كان فيه أحد الحروف الثالثة  "فصحيح وا  يعني وا 

إذا كان حرف العلة فاء الكلمة مثل وَعد فهو مثال قالوا للمماثلته  ،حروف العلة فهو معتل
ومعتل  العين أي عين الكلمة كقال هو األجوف لماذا؟ ألن العلة في  ،الصحيح في عدم التغي ر

في  ؟في آخره أوفي أوله حرف العلة ين أسفل؟ في الوسط "قال" أأو الجوف يكون فوق  ،جوفه
ألن حرف العلة جاء في جوف  ؛ومعتل العين أي عين الكلمة كقال هو األجوف ،وسطه قالوا

لنقصان آخره من بعض  اومعتل  الالم مثل رضي ومثل سعى يسمونه منقوص ،الكلمة ووسطها
ميع الحركات تظهر على الياء؟ الفتحة تظهر هل ج ،رضي ألنه قد يكون آخره ياء ،الحركات

لكن يحذف حرف العلة من أجل السكون  ،والسكون ال تظهر فيه الحركة ،تظهر اللكن الضمة 
شرح  -الشرح -معنا ،ومعتل الالم كرضي منقوص لنقصان آخره من بعض الحركات ،لم يرَض 
وذو  ،اعل على ثالثة أحرف كقلتُ وذو الثالثة ألنه يصير عند إسناده إلى تاء الف :قال ،المصنِ ف

والمعتل  ،األربعة لصيرورته عند إسناده إلى التاء يعني تاء الفاعل على أربعة أحرف كرضيت
ثم هو مقرون " ،ن سمي مقروًناان الحرفان من حروف العلة متوالييفإن ك ا،بحرفين يسمونه لفيف

 ،لكن توى يعني هلك والتاوي الهالك ،يعني حرفا العلة فتوى كتوى توى وثوى مثلها "إن تواليا
ن لم يتواليا"و  سمي  ،بدل مقرون  ابأن فصل بينهما بحرف غير حروف العلة فيسمونه مفروق "ا 

 ،وسمي الثاني مفروقا للتفريق بين حرفي العلة ،األول مقرونا القتران الحرفين بجوار بعضهما
ُفرِ ق بين حرفي العلة بالهاء فسمي و  ،مثل وهى األول حرف علة الواو واألخير ألف وبينهما هاء

وما نصب المفعول به من األفعال فهو متعد ٍّ لتعديه إلى المفعول بغير " ،واألول مقرون  ،مفروًقا
مر به وما يتعدى إليه بواسطة  ،ضرب زيٌد عمًرا نصب المفعول بدون واسطة وتعدى "واسطة

وما نصب المفعول به من األفعال فهو " ،ومثله قام وجلس هذه ال تتعدى الزمة ا،يسمونه الزم
ن نصب سائر المفاعيل"يعني من غير واسطة  "متعد ٍّ لتعديه إليه هناك  "وغيره بأن لم ينصبه وا 

ن نصب سائر المفاعيل"أمثلة كثيرة لألفعال المتعدية  ن لم ينصب المفعول به فهو الزم وا   "وا 
 ،أو نصب المفعول المطلق ،جلهونصب المفعول له أو أل ،نصب المفعول فيه الذي هو الظرف

نصب ما وقع عليه الفعل  إذا ،يعني لو نصب أي مفعول غير المفعول به الذي وقع عليه الفعل
، ذا نصب لم ينصب شيئا أو نصب أي مفعول غير المفعول به فإنه يكون الزما كقام  فهو متعد   وا 

نصب المفعول هل  ،لس جلوساوج ،هل هو متعدي؟ قام قياًما نصب مفعوال ،جلس جلوًسا ،قياًما
نما نصب المفعول المطلق فهو الزم  متعدي؟ الزم لماذا؟ لم ينصب مفعوال أوهو الزم  به وا 

يعني تأتي إلى الفعل الماضي وتزيد  "والمضارع بناؤه بزيادة حرف المضاَرعة" ،وليس بمتعدي
همزة والتاء والياء تزيد أي النون وال "نأتي"أو  "أنيت"وهي المجموعة في  ،عليه حرف المضاَرعة

فالماضي ينقلب إلى مضارع  ،أحد هذه الحروف على الماضي على صيغته فينقلب إلى مضارع
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بزيادة أحد الحروف األربعة بدال من أن يكون الحدث وقع في الزمن الماضي إذا زدت أحد 
لحال ومتى ينقلب الفعل من ا ،الحروف األربعة يكون الحدث وقع في الحال أو االستقبال

واالستقبال إلى المضي؟ يعني عرفنا أنه إذا زيد عليه أحد الحروف األربعة انقلب من الماضي 
 العكس متى؟ ،إلى الحال أو االستقبال

 طالب: ................

 ؟ ماذاإذا 

 طالب: ................

حرف نفي وقلب تقلب الفعل من المضارع  ،ألن لم حرف نفي وقلب وجزم ؛ال، إذا دخلت عليه لم
ولذلك ال تدخل على الماضي ألنها تقلب المضارع إلى ماضي فماذا تفعل في  ؛إلى الماضي

من نباهة بعض الطالب المدرس  ،الماضي ومن أصله مقلوب؟ أصله حدث في الزمن الماضي
 ،الماضي قال نعم هل تدخل لم على :المدرس ليختبر مدى انتباهه قالسأله  ،يشرح وهو غافل

 قال مثاله قول الناظم: ،بصحيح قال هات مثاال ليسكالمه 

 وجدددددددددوزوا دخدددددددددول لدددددددددم علدددددددددى المضدددددددددي
 

 كلددددددددم سددددددددعى ولددددددددم دعددددددددى ولددددددددم رضددددددددي 
 بصحيح. ليسهذه سرعة بديهة لكن علم مغلوط  

أحد الحروف  ،فالمضارع بناؤه بزيادة حرف المضارعة أحد الحروف المجموعة في نأتي أو أنيت
وسمي الفعل الدال على حصول الحدث في الحال أو االستقبال مضارعا لمضارعته  ،األربعة

والحرف  ،لمضارعته إياه في اإلعراب بينما الماضي مبني ،االسم في التصرف وقبول العالمات
 ،لمماثلته افالمشبه لالسم في اإلعراب هو الفعل المضارع فسموه مضارع ،ر مبنيواألم ،مبني

فإن كان الماضي مجرًدا على فعل بالفتح ُثلِ َثت عينه أو َثلَّْثَت عينه أي يعين  ،المضارعة المماثلة
 ،ضرب يضِرب هذا مكسور العين ،وسأل يسأل ،ونصر ينُصر ،المضارع كضَرب يضرب
لهم  ليست ممنكثير من طالب العلم  ،سأل يسَأل مفتوح العين ،العينونصر ينُصر مضموم 

معرفة بهذه األوزان بل بعلم التصريف بالكلية إذا مر عليهم حديث كنا ننتظر صالة العشاء مع 
حتى تخِفق قالوا على زنة تضِرب ألنا سمعنا  ،حتى تخفق رؤوسنا -عليه الصالة والسالم-النبي 

قالوا على زنة يضِرب يعني مكسور  ،بين الراية تخُفق وبين الراس يخِفقوفرق  ،من يقرؤها تخُفق
ب من إحاطة قرأ في شروح األحاديث وجد العجائ ومن ،العين فضبطها تخِفق وليست تخُفق

 "فإن كان الماضي مجردا على فعل بالفتح َثلَّْثَت عينه" ،حتاج إليه من الفنون الشراح بجميع ما يُ 
يحتاجون  ال تالحظون أنهمولذلك  ؛يعني عين المضارع فتكسر في ضرب يضرب ونصر ينصر

 معنى ما ،إلى أن يقال بفتح العين بكسر العين بضم العين يقول من باب نصر وينتهي اإلشكال
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وسأل مفتوح  ،أو من باب ضرب يعني أنه مكسور العين ،من باب نصر؟ أنه مضموم العين
يعني العين  "شرط الفتح لها كونها"مثلوا له بسأل يسأل  الذي رط الفتح""وش ،العين سأل يسأل

 ،حروف الحلق هي حروف اإلظهار الهمزة والهاء "،من حروف الحلق احرف"كون العين أو الالم 
أي العين أو الالم  "وشرط الفتح لها كونها"هي حروف الحلق  ،والغين والخاء ،والعين والحاء

وكون الحرف األخير  ،كرأى يرى ومنع الهمزة رأى "حرف حلق"الالم كون العين حرف حلق أو 
لماذا قالوا شذ؟ ألن حرف الحلق أتى في أول  ،حرف حلق مثاله كأل يكأل وشذ نحو أبى يأبى

قالوا أو كان الماضي على فِعل بالكسر ُفتحت  ،إنما أتى في فائها ،الكلمة ال في عينها أو المها
أو كان الماضي على فُعل يعني مضموم العين ُضمت  ،عين المضارع كعِلم يعَلم ومثله فِهم يفَهم

ن في الجسد »في حديث النعمان بن بشير  ،عينه في المضارع كذلك مثل حُسن يْحُسن أال وا 
إذا صَلحت صَلح »ي مثل حُسن يحُسن صُلحت تصُلح يعن «مضغة إذا صَلحت صَلح الجسد كله

واألكثر على أنها مفتوحة  ،لكن إذا جاءت مضمومة ضمت تبعا لذلك عين المضارع «الجسد كله
يعني ماضيه  اوغير المجرد وهو المزيد ألنه قال فإن كان مجرد ،انتهينا من الفعل المجرَّد "وغيره"

أي غير المجرد وهو الذي يقابل المجرد  "وغيره" .فإن كان مجردا ثلثت عينه إلى آخر ما تقدم
يعني دائما أبدا ما لم يكن أول  "المزيد ُيكَسر ما قبل آخره أبدا"أي غير المجرد وهو  "المزيد"

ر ويتدحرج ُيكَسر ما قبل آخره أبًدا ما لم يكن أول ماضيه " ،ماضيه تاء زائدة فُيفَتح كيتعلَّم ويتكسَّ
مثال قاتل مضارع يقاتل  ،ويتكسر األمثلة التي تقدمت من األفعال المزيدة كيتعلم "تاء زائدة فُيفتح

انقطع ينقِطع فهو مكسور ما قبل اآلخر  ،اجتمع يجتِمع ،خاصم يخاِصم ،مكسور ما قبل اآلخر
 ،تدحَرج يتدحَرج ،تكسر يتكسر ،إذا كان أول ماضيه تاء زائدة فيفتح تعلَّم يتعلَّم ،أبًدا يعني دائما

إن كان ثالثيا فمضارعه مفتوح األول يعني حرف المضاَرعة ُيفتح إذا كان الماضي المضارع 
هذا الرباعي لكن الثالثي ضرب  ماذا؟هذا  ،أكرم يكرم ،أجاب يجيب ،ثالثي دحرج يدحِرج

ذا كان رباعي ،فحرف المضاَرعة مفتوحٌ  اإذا كان ثالثي ،سأل يسأل ،نصر ينُصر ،يضرب ُيَضم  اوا 
طيب من غير  ،فرح هذا ثالثي يفرح ،أجاب يجيب ،دحرج يدحرج ،م يكرمحرف المضارعة أكر 

 ،الثالثي والرباعي مثل الخماسي والسداسي هل تفتح كالثالثي أو تضم كالرباعي؟ انقطع ينقطع
احَمرَّ يحَمر  فما زاد على الرباعي يكون كالثالثي مفتوح حرف  ،اجتمع يجتمع ،استخرج يستخرج

 ،دحرج يدحرج اُيَضم إذا كان ماضيه رباعي ؟فَتح وُيَضم حرف المضارعةيعني متى يُ  ،المضارعة
طيب خماسي يفتح سداسي يفتح فال ُيَضم إال إذا كان  ،ُيفَتح ضرب يضرب اإذا كان ثالثي

؟ الرباعي ألن ماذايعني من غير الثالثي ويفتح من غيره يعني  "وُيفَتح من غيره"ثالثيا ماضيه 
 ،ويجتمع ،ويقشعر ،يعني الثالثي والخماسي والسداسي كيقعنسس "غيرهفيفتح من "الرباعي يضم 

 نا اإلدغام في اقشعر واحمر اقشعرر والثاني..ماذا؟ إذا فككواألصل  ،ويحَمر   ،ويستخرج ،وينقطع
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 طالب: ..........

ألن الحرف المشدد عبارة عن حرفين  ؛ل حرفينصارت ثالث حروف بد تأنت شددت وفكك
ثالث حروف جئَت بالمشدد وأردفته  ، فإذا قلت بم نطقت به صارلثاني متحركأولهما ساكن وا

ولذلك يعدلون إلى ما يخفف مثل  في كالم العرب؛بعض الكلمات يصعب نطقها  ،بالمخفف
ن كانت بعيدة كل البعد عن الكلمة  ]سورة  {َيْرَفِع ّللاَُّ }التقاء ساكنين تعدل منه إلى حركة وا 

؟ يجر الفعل؟ من عالمات االسم الجر لماذا ُكِسَرت.الفعل  [11المجادلة:  ُيَجر 

 طالب: ..........

 ال يلتقي ساكنانشيء يصلح للفعل السكون وقلنا بنا لماذا ما جئ ،إذننعم اتقاء اللتقاء الساكنين
 يصلح للفعل الفتح والضم.

 طالب: ..........

]سورة  {َيْرَفِع ّللاَُّ }؟ ما هو هناالعامل  ،عمل العامل به نعم، حتى ال يتوهم أنه مضموم فيلغى
كان الفتح طيب لو رفعناه ألغينا عمل الشرط ولو فتحناه  ،جواب الشرط مجزوم [11المجادلة:
يقرأ  ، الذيطيب جررناه بغير سبب لو فتحناه بغير سبب ما لفت النظر فيقرأ طبيعي ؟بغير سبب

من غير تدبر وليس عنده إلمام بمثل هذه األمور يمشي عليه لكن إذا ُجر  والفعل ال يجر  يسأل 
تجره في مثل هذه  تستطيع أن «إنا لم نرده إليك إال أنا حرم »يصل إلى الحقيقة لماذا جر وس

ذا فعلت  ؟كيف تسكنه بلم قبل جازم ،لم نردده لكن اآلن مدَغم ،الحالة؟ إذا فككت اإلدغام قدرت وا 
حركته بالكسر  [11]سورة المجادلة: {َيْرَفِع ّللاَُّ } -جل وعال -به مثل ما فعلت أو مثل ما قال هللا

 يبقى عندنا الفتح والضم فهل يفتح أو يضم؟ ،السكون متعذر ،الكسر متعذر ،ما استطعت

 طالب: ..........

 لماذا؟

 طالب: ..........

ولذلك لو قال لم نردها  ؛النووي يقول يضم ألن بعده ضمة مناسبة «لم نرده إليك إال أنا حرم»
لكن إذا أرجعناه إلى أصله قبل دخول العامل وهو الضم أال يمكن أن  يرى، النووي هكذا ،ُفتح

ذا  ،قد يتصور القارئ إلغاء العامل ؟يتصور أن العامل ملغى إذا رددناه إلى أصله وهو الضم وا 
اآلن  ،عنده نوع إشكال فيبحث عن السبب اليكون ثير العامل الجزم فتحناه والقارئ يعرف أن تأ

 -رحمه هللا -النووي عندنا إال الضم والفتح أيهما أولى؟  يبق لم ،الكسر متعذِ ر ،الجزم متعذِ ر
ه" ،ألن ما بعده مضموم فيكون أيسر ا؛متعيِ ن الضميرى  وقال لو أن فيها هاء الهاء لو أن  "لم نرد 
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ها قال الفتح هو المتعيِ ن استحسان في  أوالمسألة مسألة لزوم  ،الضمير يعود إلى مؤنث لم نردَّ
هو مسألة استحسان لكن  ،ولذلك اختلفوا في مثل هذا ا؛ملِزم ليسمثل هذه الصورة ألن تعليلهم 

ل العامل فيتصور في مثل هذه الحالة هل األحسن أن نأتي بالفعل على ما كان عليه قبل دخو 
أو ننقل الفعل من حالته قبل دخول العامل ألن فيه عامل مؤثر وأثره مستحيل أثره  ؟إلغاء العامل

إن أرجعناه إلى أصله وهو الضم تصور القارئ أن العامل  ؟األصلي وأثره البديل أيضا متعذر
ذا حركناه بحركة غير عوده إلى أصله وغير حرك ،ملغى ة العامل التي ال يمكن اإلتيان بها وا 

يبقى عندنا الفتح الذي يورث  ،وحركة البديل الذي هو الكسر اللتقاء ساكنين هذه كلها متعذرة
يعني لو ضم رجع إلى أصله لم  ،فتحت لماذاعند القارئ بحيث أن هذه لم حرف جزم  تسائال

ه القارئ يقول ملغاة ملغاة ورجع إلى أصله ين الناصب يتساءل حتى ها مفتوحة أ، لكن إذا رآ نرد 
يصل إلى أن العامل عامل مؤثر لكن لم يظهر لتعذر ذلك وال بديله فال نستطيع أن نرجع لئال 

 يترتب عليه إلغاء العامل ولم يبق عندنا إال الفتح.

 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد...


