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مقدمة دار ابن سالم
الحؿد هلل والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل ثؿ أما بعد:
وتعؾقؿفا وكشرها مـ أولك الخطقات يف
إن آهتؿام بالؾغة العربقة وتع ُّؾ َؿفا
َ
هنضة إمة اإلسالمقة :ذلؽ ٕن الؾغة العربقة هل مػتاح العؾقم اإلسالمقة كؾفا ،هبا
كػفؿ الؼرآن الؽريؿ ،وإحاديث الـبقية الشريػة ،والسقرة العطرة وكتب الػؼف
والتػسقر ،والتاريخ اإلسالمل وكؾ تراث إمة وحضارهتا.
ويعد الؿحافظة طؾك الؾغة العربقة وتعؾؿفا مـ الديـ ،وهل خصقصة طظقؿة لفذه
إمة:
قال طؿر بـ الخطاب◙« :تع َّؾؿقا العربقةَ :فنكَّفا مـ ديـِؽؿ» ،وقال ُ
شقخ
اإلسالم ابـ تقؿقةَّ « :
فرض واجب :فنن
كػس الؾغة العربقة مـ الدِّ يـ ،ومعرفتفا ٌ
فنن َ
ففؿ الؽتاب والسـة فرض ،وٓ يػفؿ إٓ ِ
يتؿ القاجب إٓ بف
بػفؿ الؾغة العربقة ،وما ٓ ُّ
ففق واجب».
ِ
شؽ َّ
ويؼقل السققصل׃ «وٓ َّ
فروض الؽػايات،
أن طؾؿ الؾغة مـ الديـٕ :كف مـ
عرف معاين ألػاظ الؼرآن والسـة».
وبف ُت ُ
وقال ابـ فارس يف «الصاحبل يف ِ
فؼف الؾغة وســ العرب يف كالمفا» :فؾذلؽ
ُ
"قؾـاّ :
إن طؾؿ الؾغة كالقاجب َط َؾك أهؾ العؾؿ ،لئال يحقدوا فِل تللقػفؿَ ،أ ْو ُفتقاهؿ طـ
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َســ آستقاء ،وكذلؽ الحاجة إِ َلك طؾؿ العربقة فنن اإلطراب هق الػارق َب ْق َـ الؿعاين:

يػرق َب ْق َـ التعجب وآستػفام والذ ّم
أٓ ترى أن الؼائؾ إذا قال« :ما أحسـ زيد» َل ْؿ ّ
إِ َّ
ٓ باإلطراب :وكذلؽ إِ َذا قال« :ضرب أخقك أخاكا»َ ،و َما ْأش َبف َذل ِ َؽ مـ الؽالم
ْ
الؿشتَبف".
مصدر ط ٍّز لألمة:
وتعدُ الؾغة العربقة
َ
ِ
الـظر إلك الؾغة العربقة طؾك أهنا لغ ُة الؼرآن الؽريؿ والسـة الؿطفرة،
فال بد مـ
اطتزازا باإلسالم ،وتراثف
آطتزاز هبا
ولغ ُة التشريع اإلسالمل :بحقث يؽقن
ً
ُ
ِ
مؼقمات إمة اإلسالمقة والشخصقة
طـصر أساسل مـ
الحضاري العظقؿ ،ففل
ٌ
ِ
لؾؿعرفة والثؼافة ِّ
بؽؾ جقاكبفا ،وٓ تؽقن
اإلسالمقة ،والـظر إلقفا طؾك أهنا وطاء
ٍ
مادة مستؼؾة بذاهتا لؾدراسةَّ :
كػسفا،
مجر َد
ٕن إ َّم َة التل هتؿؾ لغتَفا أم ٌة تحتؼر َ
وتػرض طؾك ِ
كػسفا التبعقة الثؼافقة.
ُ
ٍ
شعب إ َّ
ٓ ُذ َّل،
يؼقل مصطػك صادق الرافعل مبقـًا هذا" :ما ُذ َّلت لغ ُة
ٍ
أمره يف َذ ٍ
إجـبل الؿستعؿر لغتَف
يػرض
وإدبار ،ومـ هذا
هاب
ُ
وٓ اكح َّطت إٓ كان ُ
ُّ
ِ
ويستؾح ُؼفؿ مـ
الؿستعؿرة ،ويركبفؿ هبا ،و ُيشعرهؿ طظؿتَف فقفا،
فرضا طؾك إ َّم ِة
ً
َ
ٍ
ِ
فح ْبس لغتفؿ يف لغتف
كاحقتفا ،فقحؽؿ طؾقفؿ أحؽا ًما ثالث ًة يف طؿ ٍؾ واحد :أ َّما إولَ :
محقا وكسقاكًا ،وأ َّما الثالث:
سجـًا مم َّبدً ا ،وأ َّما الثاين:
فالحؽؿ طؾك ماضقفؿ بالؼت ِؾ ً
ُ
ِ
فلمرهؿ مـ بعدها ٕمره َت َب ٌع".
فتؼققد مستؼبؾفؿ يف إغالل التل يصـعفاُ ،
يعرف العربق َة أٓ يتؽ َّؾؿ ِ
بغقرها ،وكره الشافعل ذلؽ،
وطؾك هذا :يـبغل لؿـ
ُ
ِ
إطاجؿ أن يتع َّؾ َؿ العربقة.
ويـبغل لؿـ دخؾ اإلسال َم مـ
يعرف أهؿق َة هذه الؾغة ومؽاكتفا ،وأكف ٓ غـك لـا
لذلؽ يجب طؾك الؿسؾؿ أن
َ

شرح إزهرية يف الـحق

f

7h

e

g

ِ
بعض الـ ِ
َّاس
يعتز هبا ٓ بغقرها مـ الؾغات كؿا هق الحاصؾ طـد
طـفا ،كؿا
يجب أن َّ
ُ
كعؾؿ َّ
كغقص يف
بحر ٓ تؽػل السباحة فقف ،بؾ أن
مع إسػ ،وطؾقـا أن
َ
أن الؾغ َة ٌ
َ
ِ
لباسا جذا ًبا.
مؽـقكف ،وكستخرج مـف الؿعاين الجؿقؾة والبديعة التل تصـعف وتؾبسف ً
وإن مـ كعؿ اهلل طؾك إمة اإلسالمقة أن حػظ لفا هذا الديـ برجالف الؿخؾصقـ،
وطؾؿائف العامؾقـ الذيـ كاكقا أطال ًما يفتدى هبؿ ،وأئؿ ًة يؼتدى هبؿ ،لفذا كان طؾك
إمة أن تعرف حؼفؿ وتؼقم بؿا يجب لفؿ ،وذلؽ بالدطاء لفؿ ،وكشر طؾؿفؿ بقـ
شباب إمة حتك يستػقدَ مـف العام والخاص ،وإن طؾؿ الـحق مـ أشرف طؾقم العربقة
طؾك آصالق فؼد قال ابـ إكباري" :إن إئؿة مـ السؾػ والخؾػ أجؿعقا قاصب ًة
ٌ
شرط يف رتبة آجتفاد ،وأن الؿجتفد لق جؿع كؾ العؾقم لؿ يبؾغ رتبة
طؾك أكف
آجتفاد حتك يتعؾؿ الـحق فقعرف بف الؿعاين التل ٓ سبقؾ لؿعرفتفا بغقره فرتبة
آجتفاد متققػة طؾقف ٓ تتؿ إٓ بف".
وتدريسا ،ولعؾ مـ بقـفا متـ
وشرحا
ولؼد اهتؿ العؾؿاء بالؿتقن الـحقية تللق ًػا
ً
ً
(شرح إزهرية لؾشقخ خالد إزهري) لػضقؾة الشقخ الدكتقر  /سؾقؿان بـ طبد
العزيز العققين ،وقد قام بشرحفا لطؾبة العؾؿ ،وكاكت طبارة طـ دروس صقتقة ألؼاها
فضقؾتف،وتؿ تػريغفا(.)1
ولؼد كان لؿؽتب دار ابـ سالم لؾبحث العؾؿل وتحؼقؼ الرتاث ،طظقؿ الشرف
يف تػريغ وتـسقؼ هذا الشروح العظقؿ كػعف ،وهق(شرح إزهرية لؾشقخ خالد
()1

هذا رابط الؿادة الصقتقة الؿػرغة.

https://www.youtube.com/watch?v=vM7HvpZs5aJdTw7N9qu4sKIV1JRSyeYKw&list=PLlX
(XbAmRNnFfTul
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إزهري) .
هذا وقد تؿقز شرح الشقخ الدكتقر  /سؾقؿان بـ طبد العزيز العققين ،بإسؾقب
السفؾ القاضح ،ففق يؿتاز طـ سابؼقف بؿقاكبتف لغة العصر ومصطؾحات العؾؿ،
ومـاسبتف لؾؿبتدئقـ مـ صؾبة العؾؿ وغقرهؿ ،فؼد جاء الشرح واضح العبارة سفؾ
إلػاظ بعقد طـ التعؼقد والتؽؾػ.
وكان لحسـ أدب الشقخ مع صالبف وطػة لساكف ،أثره القاضح يف إقبال صؾبة العؾؿ
طؾك الدرس ،واستقعابف لؾشرح وأكا أدطق صالب العؾؿ ومريدي العربقة ،وكؾ
صاحب غقرة طؾك هقيتف العربقة أن يحرص طؾك اقتـاء هذا الؽتاب الطقب.
 تنبيه مهم:
الشقخ حػظف اهلل تعالك لؿ يراجع هذه الؿقاد ولؽـف ٓ يؿـع مـ آستػادة مـفا
بشرط طدم الؿتاجرة هبا.
وكـبف أن إصؾ هق الرجقع لؾدروس الصقتقة أما هذه التػريغات فنهنا مـ باب
الؿساطدة لطالب العؾؿ.
وكـبف أن هذا هق شرح (أل )62حؾؼة ولقس الؿختصر.
وقد ضعـا هذه العالمة (@) بقان أن الؿػرغ لؾؿادة الصقتقف لؿ يتؿقز لف الصقاب
مـ كالم الشقخ حػظف اهلل ،فـرجق الرجقع لؾشرح الصقيت.
كسلل اهلل تعالك أن يجعؾ أطؿالـا خالصة لقجفف الؽريؿ مقجبة لرضقاكف العظقؿ .
إن شاء اهلل تعالك سقتؿ رفعفا لؽؿ وكـتظر تعؾقؼاتؽؿ ومالحظاتؽؿ طؾقفا لؽل
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كستدركفا يف اإلخراج الثاين لفا بنذن اهلل تعالك .
()2

اهلل العظقؿ أن يـػع بف وأن يجزل لصاحبف الؿثقبة وإجر وأن يرزقـا
وأسلل َ
آخالص ،كؿا أسللف سبحاكف أن يـػع بف مملػف وكؾ مـ يؼرأه ،وكؾ مـ ساهؿ يف
خالصا
طؿال
إخراج هذا العؿؾ لؾـقر ،واكػعـا الؾفؿ بف وإخقاكـا الؿسؾؿقـ ،واجعؾف ً
ً
لقجفؽ الؽريؿ وتؼبؾف مـا وبارك لـا فقف ،وأكت يا رب أطؾؿ وأطؾك ،والحؿد لؽ ً
أوٓ
وضاهرا وباصـًا ،وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وطؾك آلف وصحبف وسؾؿ.
وآخرا
ً
ً

كتبه
للبحث العلمي وحتقيق الرتاث
55251598546682
جؿفقرية مصر العربقة

(aboammarsalam@gmail.com )2
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ترمجة موجزة لفضيلة الشيخ األستاذ

الدكتور سلينان بن عبد العزيز العيوني
ٍ
محؿد وطؾك آلف وصحبف ومـ
بسؿ اهلل والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل كبقـا
وآه .أما بعد:
ففذه ترجؿة مقجزة لػضقؾة الشقخ إستاذ الدكتقر /سؾقؿان بـ طبد العزيز
العققين إستاذ الدكتقر يف قسؿ الـحق والصرف بجامعة اإلمام محؿد بـ سعقد
اإلسالمقة يف الرياض.
وفضقؾتف -حػظف اهلل -لف جفق ٌد مبارك ٌة صقب ٌة كافع ٌة يف التدريس ،والتللقػ
والتحؼقؼ.
 فمن مؤلفاته  -حفظه اهلل :-
 -1متـ الـحق الصغقر وفتحف وشرحف.
 -2متـ الصرف الصغقر وفتحف وشرحف.
 -3متـ الؿقصل يف اإلطراب وفتحف وشرحف.
 -4الؿقصل يف اإلمالء.
 ومن حتقيقاته:
-1تحؼقؼ ألػقة ابـ مالؽ يف الـحق والتصريػ.
-2تحؼقؼ ٍ
جزء مـ كتاب إرشاد الطالب إلك لػظ الؾباب ٕحؿد الغـقؿل.
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-3تحؼقؼ مـظقمة الزمزمل يف طؾقم الؼرآن.
 وله من الشروح الصوتية واملرئية:
 -1شرح أجرومقة.
 -1شرح ألػقة.
 -2شرح الـحق الصغقر .
 -3شرح ٓمقة الشرباوي .
 -4شرح الصرف الصغقر .
 -5شرح ققاطد اإلطراب .
-6شرح الؿقصل يف اإلطراب.
-7شرح مؾحة اإلطراب .
-8شرح الؿؼدمة إزهرية،ال25حؾؼة،وال6حؾؼات .
-9شرح قطر الـدى .
 -15إطراب سقرة اإلكسان .
 -11محاضرة اإلطراب أركاكف ومصطؾحاتف وبعض ضقابطف .
-12فتح إلػقة ( تعؾقؼ مختصر طؾك إلػقة ).
-13شرح مستقيات الؾغة العربقة بلكاديؿقة زاد.
-14الشرح الؿقسع ٕلػقة ابـ مالؽ..
-15محاضرة ألػقة ابـ مالؽ مـفجفا وشروحفا.
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16شرح أبقاب مـ مغـل الؾبقب.
17وشرح طؾؿ العروض.
وهذه الشروحات وغقرها الؽثقر كػع اهلل بعؾؿف ،بعضفا مقجقدة طؾك قـاة الشقخ
الرسؿقة(.)3
وقد درس فضقؾتف -حػظف اهلل -طؾك مشايخ وطؾؿاء أجالء ،فعؾك رأسفؿ:
-1سؿاحة الشقخ طبد العزيز بـ باز.
-2الشقخ العالمة الػؼقف محؿد بـ صالح العثقؿقـ.
-3الشقخ العالمة طبد اهلل بـ طبد الرحؿـ بـ جربيـ.
-4الشقخ صالح بـ فقزان – حػظف اهلل تعالك.-
ومـ مشايخف يف الؾغة العربقة:
-1الدكتقر الـحقي /محؿد الؿػدى  -حػظف اهلل تعالك.-
-2الدكتقر /كاصر الطريػ  -حػظف اهلل تعالك.-
-3وكذلؽ سقادة إستاذ الدكتقر /حسـ الحػظل -حػظف اهلل تعالك.-
-4وكذلؽ إستاذ الدكتقر /طبد اهلل سالؿ الدوسري -حػظف اهلل تعالك.-
 

( )3قـاة الؿػتل الؾغقي

https://www.youtube.com/channel/UC_LMVcg-m-8tNwIcWy3cTgw
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الدرس األول

بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ
ِ
السالَ ُم َط َؾك َكبِ ِّقـَا ُم َح َّؿ ٍد َو َط َؾك آل ِ ِف َو َأ ْص َحابِ ِف
ا ْل َح ْؿدُ هلل َر ِّب ا ْل َعا َلؿ ْق َـَ ،و َّ
الصالَ ُة َو َّ
َأ ْج َؿعقـ.
َأ َّما َب ْعدُ :
السالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف
ففذذذا هذذق الذذدرس إول مذذـ دروس شذذرح ألالؿؼدمذذة إزهريذذة يف طؾذذؿ العربقذذة
لؾشقخ خالد إزهري ،الؿؼام يف هذا الجامع الؿبارك جذامع الراجحذل بحذل الجزيذرة
يف الثامـ مـ شفر شقال مـ سـة سب ٍع وطشريـ وأربعؿائة وألػ.
حقاكؿ اهلل وإياكؿ يا إخقان ،وكؾ طام وأكذتؿ بخقذر ،وتؼبذؾ اهلل مـذا ومذـؽؿ صذالح
مؼصذرا لؾؿبتذدئقـ وشذرفـا أن إن شذاء اهلل
إطؿال ،كـا يا إخقان قد شرحـا مذـ قبذؾ
ً
شرحا متقس ًطا.
سقؽقن طؾك هذه الؿؼدمة ألالؿؼدمة إزهرية وسقؽقن
ً
ومذذـ الؿفذذؿ لؾطالذذب أن يعذذرف الشذذرح الذذذي يـاسذذبف ،والشذذقخ الذذذي يـاسذذبف،
والؽتذذاب الذذذي يـاسذذبف :لؽذذل يسذذتػقد بذذنذن اهلل تعذذالك مؿذذا يذذدرس ،فؾذذقس كذذؾ كتذ ٍ
ذاب
مـاس ذ ًبا لؽذذؾ صالذذب ،وٓ كذذؾ شذذرحٍ مـاس ذ ًبا لؽذذؾ صالذذب ،وٓ كذذؾ شذذقخٍ مـاس ذ ًبا لؽذذؾ
صالب ،لؽـ طؾك الطالب أن يبحث طؿا يـاسذبف ،فذنن الؿؽذان القاحذد قذد ُيقصذؾ إلقذف
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شذ ً
ذقخا مـاس ذ ًبا لؽذذؾ صالذذب ،لؽذذـ طؾذذك الطالذذب أن يبحذذث طؿذذا يـاسذذبف ،فذذنن الؿؽذذان
القاحد قد ي ِ
قصؾ إلقف طدة صرق ،لؽـ الطريذؼ الذذي يـاسذبؽ ربؿذا ٓ يـاسذب غقذرك،
ُ
والعؽس صحقح.
ربؿا تتخذ صريؼا تريد أن تصؾ إلك ذلؽ الؿؽان ،لؽـؽ ما سللت طـف وٓ تعرفذف،
مزدحؿذا وأكذت مبتذدئ يف ققذادة السذقارة ،فصذدمت يف أول
فعـدما وصؾت إلقف وجدتف
ً
الطريؼ وتعطؾت ولؿ تػعؾ شق ًئا ،وهؽذا بعض صؾبة العؾؿ ُيخطئقن يف اختقار الؽتذاب
والشرح والشقخ الؿـاسذب :ف ُقخػؼذقن يف أول الطريذؼ فقجذدون أكَّفذا  ...أو أن الشذرح
إما أقؾ مؿا يريدون أو أطؾك مـفؿ :فتػقت بذلؽ الػائدة.
أن أقذذقل ذلذذؽ ُٕك ِّبذذف يذذا إخذذقاين إلذذك أن هذذذا الشذذرح متقسذذط ،أي أكذذف ٓ يـاسذذب
الؿبتدئقـ ،فالؿبتدئ ٓ يـاسبف الشرح ،فنذا كـت مبتدئًا فال تؼقل" :إين ٓ أففؿ الـحذق،
ػفؿ" ،ٓ :الشرح ٓ يـاسبؽ ،الؿبتذدأ يـاسذبف الشذرح الؿبتذدأ،
أو أن الشقخ يؼقل ما ٓ ُي َ
أي الشذذرح الذذذي فؼذذد يحذذؾ الؽؾؿذذات ويضذذرب إمثؾذذة و ُيبذذقـ الغذذامض وٓ يتجذذاوز
ذلؽ ،كؿا فعؾـا مـ قبؾ يف شرح أجرومقة.
فؿذذـ تجذذاوز هذذذه الؿرحؾذذة وففذذؿ شذذق ًئا مذذـ الـحذذق واسذذتؿع إلذذك شذذرح مقسذذر
لمجرومقذذة أو غقرهذذا يف الـحذذق ،يعـذذل طـذذده شذذلء مذذـ الؿبذذادئ يسذذتطقع مذذع ذلذذؽ أن
يتجاوز إلك الشرح الؿتقسطٕ :ن الشرح الؿتقسط سقليت فقف ذكر لذبعض الؿسذائؾ أو
اإلشارة إلك بعض الخالفات والتعؿذؼ يف بعذض الجزئقذات بؿذا يـاسذب الؿتقسذطقـ،
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وهذا ربؿا كؿا يؼقلذقنُ :يحطذؿ الطالذب الؿبتذدئ فقؼتـذع أكذف ٓ يػفذؿ ،وهذذه الؿسذللة
طسقرة جدً ا إذا اقتـع الطالب أكف ٓ يػفؿ ،هذه مشؽؾة كبقرة قد يصعب حؾفا فقؿا بعذد،
هذه مشؽؾة كبقرة قد يصعب حؾفا فقؿا بعد.
صقب وإذا كـت فقق الؿتقسط :إما مذـ الطذالب الؽبذار :فذنن الشذرح لذـ يـػعذؽ
ٕكذذف متقسذذط ،وهذذذا هذذق الؿطؾذذقب مـذذل يف هذذذه الذذدورةٕ :ن اإلخذذقان كؿذذا رأيذذت
بركامجفؿ يف هذه الدورات جعؾقها طؾك ثالثة ،طؾك ثالث مراحؾ:
 الؿرحؾة إولك لؾؿبتدئقـ :وكاكت يف أجرومقة.
 والثاكقة لؾؿتقسطقـ :وهل يف إزهرية.
 والؿرحؾذذة الثالثذذة :يف ألػقذذة بذذـ مالذذؽ ،وهذذل لؾطذذالب الؽبذذار
وستليت إن شاء اهلل يف الػصؾ الؼادم ،وكلمؾ بنذن اهلل أن كـتفل مـفا يف هذذا
الققت.
إزهرية ،لؿـ إزهرية يا إخقان؟ الؿملػ رحؿف اهلل؟ الؿملػ هق الشذقخ خالذد
بـ طبذد اهلل الجرجذاوي إزهذري الشذافعل ،خالذد بذـ طبذد اهلل الجرجذاوي إزهذري
الشافعل الؿؾؼب ب زيـ الديـ الققاد هذه معؾقمذات فؼذط يعـذل تؿفقذد قبذؾ أن كبذدأ،
ِ
درس فقذف،
ُولد فقفا رحؿف اهلل ،إزهري كسذبة إلذك الجذامع إزهذر ٕكذف درس فقذف ثذؿ َّ
والشافعل كسبة إلك مذهبف.
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ٍ
خؿس وتسعؿئة ،يعـل يف أول الؼرن العاشر ،أيفؿا أسبؼ وفذا ًة
تقيف رحؿف اهلل سـة
هذذق أم إسذذذققصل؟ هذذذق ،قبذذؾ السذذذققصل بسذذذت سذذـقات ،كذذذان طصذذذري السذذذققصل
والسخاويُ ،يؾؼب ب "زيـ الذديـ الققذاد" كريذد أن كؼذػ طـذد الققذاد ،هذق رحؿذف اهلل
تعالك لؿ يطؾب العؾؿ إٓ طؾك كِ َبر ،كان يف أول أمره يققد الؿصذابقح لؾجذامع إزهذر:
قديؿا لؿ يؽـ فقف كفرباء ،مصابقح تعؿذؾ بالزيذت ،فػذل مؼتبذؾ الؾقذؾ يذليت رجذؾ يققذد
ً
الػتائؾ بالـار ويف الصباح يطػئفا.
ويف ذات مرة سؼطت الػتقؾة التل فقفا الزيت طؾك صالب مـ الطالب ،طؾك كتاب
صالذذب فع َّقذذره بالجفذذؾ ،يعـذذل قذذال لذذف" :يذذا جاهذذؾ" فؽذذربت يف كػسذذف :فذذرتك الققذذادة
واكصذرف إلذذك صؾذذب العؾذؿ ،وطؿذذره قرابذذة إربعذقـ ،فذذلكثر مذذا بذرع يف الؾغذذة بعؾقمفذذا
الؿختؾػة ،ويف الػؼف ويف طؾق ٍم أخرى.
صقب اسؿ الؿملػ ،صقب ما اسذؿ الؽتذاب؟ اسذؿ الؽتذاب ألالؿؼدمذة إزهريذة يف
طؾذذؿ العربقذذة ومشذذفقرة باسذذؿ إزهريذذة :يعـذذل هذذذا مذذـ بذذاب آختصذذار ،إشذذقاء
الؿشفقرة تختصر ،مثؾ :ألألػقة ابـ مالؽ اسؿفا ألالخالصة يف الـحذق لؽذـ مشذفقرة
بللػقة ابـ مالؽ وهؽذا.
ألالؿؼدمة إزهرية إزهرية كسبة إلك مـ؟ إلك مملذػ أو إلذك الجذامع إزهذر؟
صب ًعا كسبة إلك الؿملػ ،والؿملػ هق الؿـسقب إلك الجامع إزهر.
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ذدرس هذذا يف أمذاكـ
صقب ،مقزة الؽتاب :إزهرية وقطر الـدى كدان وصذـقانُ ،ي َّ
أيضذا يف الجذامع
درس هذا يف أماكـ ،ولؽذؾ مـفؿذا مقذزات وطقذقب ،واإلخذقة هـذا ً
و ُي َّ
كاكقا اختؾػقا هؾ يدرسقن قطر الـدى أو إزهرية؟ لؽذـ رسذك إمذر يف إخقذر طؾذك
إزهرية ،وهق مذتـ كؿذا رأيذتؿ مذا لذف صباطذة مشذفقرة أن ،صبعذة قديؿذة غقذر مـاسذبة
لؾتقزيع :فصػقها هؿ ووزطقه طؾقؽؿ ،مـ مقزات هذا الؽتاب أ َّك ُف مذتـ متقسذط ،يعـذل
بالػعؾ ُيطؾؼ طؾقف لؽـ متـ متقسط ،بحقث ٓ ،يؽقن كأجرومقة متـ مختصذر جذدً ا،
وٓ متـ مشروح فقف شرح :ٓ ،وإكؿا هق متـ لؽـ ٓ يخؾق مـ الشرح :حتذك يؿؽذـ أن
كؼقل" :إكف ٓ يؽذاد يحتذاج إلذك شذرح" :يعـذل الؿتذقن قائؿذة طؾذك آختصذار الشذديد
بحقث ٓ يستطقع الطالب أن يحؾفا إٓ بشرح ،إزهريذة ٓ ،مذـ مقزاهتذا أن فقفذا شذلء
مذـ الشذرح ،مذذا يشذرحفا بطريؼذة الشذرح لؽذذـ هذق مذذا يريذدها بطريؼذذة مختصذرة جذذدً ا:
بحقذذث تحتذذاج معفذذا إلذذك شذذرح :ٓ ،وإكؿذذا ُيذ ِ
ذقرد العبذذارة والؿسذذللة بشذذلء مذذـ البسذذط
الخػقػ ،بحقث ٓ تحتاج بعد ذلؽ إلك أن تعقد إلك شروح.
صب ًعا هذذا لؾطالذب الؿتقسذط ،وهذذه الؿقذزة جعؾذت كثقذريـ يؼذدمقهنا طؾذك قطذر
الـدىٕ :ن قطر الـدى ٓبـ هشام متـ محؽؿ مختصر ٓ تستطقع أن تحؾف إٓ بشرح.
أيضا مـ مقزات هذا الؽتاب أكف ٓ يؽاد يرتك جزئقة إٓ ويؿثؾ طؾقفذا ،يؿثذؾ لؽذؾ
ً
جزئقذذة ،حتذذك لذذق أن الجزئقذذة فقفذذا جزئقذذات ،لؽذذـ كذذؾ جزئقذذة يؿثذذؾ لفذذا ٓ ،يؿذذؾ مذذـ
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التؿثقؾ ،وهذا يظؾ مقزة ،كثرة إمثؾة مقزة :ثؿ إكذف كلغؾذب الؿختصذرات اقتصذر طؾذك
كثقرا مـ الؿسائؾ التل ٓ يحتاج إلقفا.
ما يحتاج إلقف الطالب الؿتقسط ،وأهؿؾ ً
الؿقزة الرابعة وهل الؿقزة إخقرة :أكَّذف تعذرض لؿسذائؾ لذؿ تتعذرض لفذا الؿتذقن
إخرى ،الؿتقن الؿشاهبة مثؾ ألقطر الـدى أو ألشذور الذهب أو كحق ذلؽ ،تعرض
لؿسائؾ مفؿة لؿ تتعرض لفا الؿتقن إخرى مثؾ أحؽام الجؿؾة ،مـ الـادر أن ُيذ َت َؽ َؾؿ
طؾقفا مع أهنا مفؿة ،يف آخر الؽتاب كجد أكذف تؽؾذؿ طذـ أقسذام الجؿذؾ وأحؽامفذا ،ثذؿ
تؽؾؿ طـ أحؽام أشباه الجؿؾ ،أشباه الجؿؾ ُيراد بف الجار والؿجرور والظرف بـقطقذف
ضرف الزمان والؿؽان.
صقذذب مذذدحـا الؽتذاب ،وأن كؼذذدح يف طققبذذف ،لذذف طقذذقب ،لذذف طقذذقب وإن كاكذذت
ذقرا طؾذذك
طقق ًبذذا قؾقؾذذة لؽذذـ ٓ بذذد أن كذذذكرها ،وهذذذا العقذذب يف الحؼقؼذذة لذذقس مؼصذ ً
إزهرية :وإكَّؿا هق يف أغؾب الؿتقن الـحقية ،بؾ يف كثقر ٍمـ كتب  ...ربؿذا لذؿ يؽقكذقا
محتاجقـ إلقف وقتفؿ ،فؾفذا لؿ يؽـ طق ًبا حقـئذ ،لؽـ كحـ أن -هق العقب فقـا ،لؽذـ
كؼقل :العقب يف الؽتابٕ :كف لذؿ يتعذرض لفذذا إمذر الذذي يسذد طقبـذا -وهذق أكذف لذؿ
يتعرض لبقذان صريؼذة اإلطذراب ،لذؿ ُيبذقـ صريؼذة اإلطذراب ،فالطالذب ٓ يذزال يطالذب
باإلطراب يف كؾ باب ،ولؽذـ كتذب الـحذق حتذك الؿبسذقصة مثذؾ أوضذح الؿسذالؽ مذا
تعذذذرض لطريؼذذذة اإلطذذذراب ،مذذذا بذذذ َّقـ كقذذذػ ُيعذذذرب الطالذذذب أو أركذذذان اإلطذذذراب أو
قذديؿا
مصطؾحات اإلطراب ،مع أ َّك ُف ُيطالبذف بذاإلطراب يف كذؾ بذاب :وربؿذا ٕن العؾذؿ
ً
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كان ُي َ
مخذ طـ الؿشايخ والعؾؿاء :فالؿشايخ والعؾؿاء يسدون هذا إمر ويؼقمذقن بذف،
والؽتاب يتؽػؾ بالؿسائؾ العؾؿقة.
أيضا يف أكثذر الؿتذقن كؼطذر الـذدى،
صقب هذه مسللة أو طقب ،والعقب الثاين وهق ً
بؾ َّ
إن قطر الـدى العقب فقف أكرب :وهذا الذي جعؾ كثقريـ يـصذرفقن طذـ قطذر الـذدى
إلك غقره ،وهق آضطراب والـؼص يف باب الؿعذرب والؿبـذل ،آضذطراب والذـؼص
يف باب الؿعرب والؿبـل ،باب الؿعرب والؿبـل يا إخقاين أهؿ إبقاب الـحقيذة طؾذك
اإلصالق ،والذي يػفؿف يؿتؾؽ الؿػتذاح السذحري الذذي يػذتح كذؾ أبذقاب الـحذق إلذك
الـفايذذة إلذذك آخذذر أبذذقاب الـحذذق ،والذذذي ٓ يػفذذؿ بذذاب اإلطذذراب والبـذذاء أو الؿعذذرب
ممهال لػفؿ الـحق ،يصعب طؾقف ،لؿذاذا؟ ٕن بذاب اإلطذراب والبـذاء
ً
والؿبـل ٓ يؽقن
تحؽؿ الـحق.
أو باب الؿعرب والؿبـل فقف أغؾب الؼقاطد وإسس التل
ُ
ػفؿ يف باب الؿعرب والؿبـل يجب
درس و ُيذكَر و ُي َ
تحؽؿ الـحق كؾف يعـل كؾ ما ُي َ
أن ُيط َبذذؼ يف جؿقذذع إبذذقاب الـحقيذذة يف الؿبتذذدأ والخذذرب والـقاسذذخ والػاطذذؾ وكائذذب
الػاطؾ والحال والتؿققز إلك كؾ أبقاب الـحق ،فنذا لذؿ ُت ِ
ذتؼـ هذذا البذاب :فتتعذب ولذـ
شذرح يف
تػفؿ إبقاب إخرى ،وإذا ففؿت هذا الباب كـت مفق ًئذا بذنذن اهلل لػفذؿ مذا ُي َ
إبقاب إخرى :يعقد لذؽ الؿعؾقمذات -معؾقمذات الؿعذرب والؿبـذل -يف كذؾ بذاب
قادم ،مع أكؽ مطالب هبا وٓ بد أن تطبؼفا يف كؾ إبقاب.
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لؽـ لقس مذـ الؿعؼذقل -وكؾؿذا جذاء بذف سذقعقد لذؽ الؿعؾقمذة يف بذاب الؿعذرب
مذثال الؿبتذدأ درسذـا
والؿبـل ،قد ُيذكِّر ببعض إمقر أو يف أثـذاء التطبقذؼ يعـذل الؿبتذدأ ً
الؿبتدأ مـ قبؾ وطرفـاه ،صقب الؿبتدأ قد يؽقن معر ًبا وقد يؽقن مبـ ًقا وهذق مبتذدأ ،فذنن
كان الؿبتدأ معر ًبذا ٓ بذد أن ُتط َبذؼ طؾقذف أحؽذام الؿعذرب ومصذطؾحات الؿعذرب ،وإن
كذذان مبـ ًقذذا ٓ بذذد أن ُتط َبذذؼ طؾقذذف أحؽذذام الؿبـذذل ومصذذطؾحات الؿبـذذل :حتذذك يف صريؼذذة
اإلطراب هق مبتدأ.
مثؾ" :محؿدٌ مجتفدٌ " قذؾ يف إطذراب "محؿذدٌ قذائؿ" تؼذقل :محؿذد مذاذا؟ مبتذدأ،
مرفقع وطالمة رفعف الضؿة ،صقب وهذا يف ققلـا "هذا مجتفدٌ " هذا مبتذد ٌأ،
مبتد ٌأ ماذا؟
ٌ
صقب مبتذد ٌأ مذاذا؟ مرفذقع أو يف محذؾ رفذع أو كؾذف واحذد؟ مذا يف كؾذف واحذد ٓ :بذد أن
تؼقل" :يف محؾ رفع ٕكف مبـذل" وٓ تؼذقل الؿرفذقع ،إن قؾذت :مرفذقع :خطذل ،معـاتذف
أكؽ ما تػفؿ الؿعرب مـ الؿبـذل ،وٓ تعذرف لؿذاذا ققذؾ معذرب ،وققذؾ مبـذل ،ولؿذاذا
فرق الـحقيقـ هذا التػريؼ الشذديد بذقـ الؿعربذات والؿبـقذات ،وجعؾذقا لفذذا أحؽا ًمذا
مصطؾحات وصريؼة إطراب ولمخر كذلؽ؟
صقب هذان أهؿ العققب يف هذا الؽتاب ويف غقره ،وطالجفؿا يؽذقن ببقذان صريؼذة
اإلطراب ،ويف إحسان ترتقب باب الؿعرب الؿبـذل وإكؿذال كؼصذف ،يعـذل إزهريذة أو
قطر الـدى ،ما ذكر إسذؿاء ،كقذػ يعذرف الطالذب إسذؿاء الؿبـقذة مذـ الؿعربذة ومذا
يؿقز لف إسؿاء الؿبـقة؟ وأكف يؼقل لؽ ٓ :بد أن تعامؾ الؿبـل هبذه الطريؼة والؿعذرب
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هبذذذه الطريؼذذة :بذذقـ لذذل الؿعروبذذات مذذـ الؿبـقذذات لؽذذل أطذذرف الؿعذذرب مذذـ الؿبـذذك
ُٕطامؾ ُف هبذه الؿعامؾة التل ُتطالِب هبا :فال بذد مذـ إحسذان ترتقذب هذذا البذاب وإكؿذال
كؼصف.
وطالجذ ُف طـذذدما كصذذؾ إلذذك هذذذا البذذاب إن شذذاء اهلل يعـذذل يؿؽذذـ أن تسذذتػقدوا مذذـ
كُتقب صغقر اسذؿف الؿقصذل يف اإلطذراب :بقذان لطريؼذة اإلطذراب ،الؿقصذل يف اإلطذراب
هذه رسالة صغقرة كتبتفا لعالج هذه الؿشؽؾةٕ :ين أجذدها يف أغؾذب كتذب الـحذق ويف
أيضا،
صالب الجامعة ً
ف ُل ِ
حاول أن ُأطالجفا هبذه الرسالة ألالؿقصل يف اإلطراب .
بعذذد هذذذه الؿؼدمذذة كذذدخؾ يف الؽتذذاب ،إزهريذذة ٓ بذذد أن كجؾذذس يف مؽذ ٍ
ذان طذ ٍ
ذال
ففؿذذا
وكـظذذر إلذذك إزهريذذة قبذذؾ أن كؼذذرتب مـفذذإ :كذذف يجذذب طؾذذك الطالذذب أن يػفذذؿ ً
أيضذا
ففؿا تػصذقؾ ًقا ،وقؾـذا ذلذؽ إن كـذتؿ تذذكرون يف أجرومقذة ً
إجؿال ًقا قبؾ أن يػفؿ ً
فذذال بذذد أن  ...كتابذذف لـعذذرف مققعـذذا يف الؽتذذاب ،رتبذذف هبذذذه الطريؼذذة :لؿذذاذا رتبذذف هبذذذه
الطريؼة؟ قبذؾ أن كبذدأ يف الجزئقذات :الجزئقذات إذا بذدأكا فقفذا لذـ كـتفذل إٓ بعذد ٍ
زمذـ
صقيؾ ،فنذا وصؾـا إلك مـتصػف كسقـا أولف ،فأن دطقكا كعرف الؽتاب كؾف كقػ ترتذب
بحقث إذا اكتفقـا مـ جزء كعرف أكـا اكتفقـذا مذـ الجذزء إول مذـ الؽتذاب ،ثذؿ سذــتؼؾ
لؾؼسؿ الثاين ،وهؽذا.
قسؿ كتابف سبعة أقسام:
إزهري رحؿف اهلل تعالك َّ
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الؼسؿ إول :الؿؼدمات الـحقية.

مذا الؿذراد بالؿؼذذدمات الـحقيذة؟ تعريذذػ الؽذالم ،وبذاب الؿعذذرب والؿبـذل وفقذذف
أكذذقاع اإلطذذراب وطالماتذذف ،هذذذه كسذذؿقفا مؼذذدمات كحقيذذة ،والؿؼذذدمات مذذـ إهؿقذذة
بؿؽان ،إ ًذا هذا هق الباب إول أو الؼسؿ إول الؿؼدمات الـحقية.


الؼسؿ الثاين :يف الؿرفقطات.

وسـجد إن شاء اهلل أن الؿرفقطات سبعة مـ إسؿاء وواحد مـ الػعؾ الؿضارع:
فالؿجؿقع ثؿاكقة كؾ الؿرفقطات يف الؾغة العربقة ثؿاكقة.


الباب الثالث :يف الؿـصقبات:

وهل خؿسة طشر مذـ إسذؿاء وواحذدٌ مذـ الػعذؾ الؿضذارع :فذالؿجؿقع سذتة
طشر مـصق ًبا.


الباب الرابع :يف الؿجزومات وهل قسؿان.



والباب الخامس :يف الؿجرورات ،وهل قسؿان.

صب ًعا تالحظذقن أكذف قذدم الؿجزومذات طؾذك الؿجذرورات ،وهذذا خذالف فعذؾ
أغؾب الؿصـػقـ يف الـحق ،لؽـ الؿسللة اصطالحقة ما يف إشؽال.
 الباب السادس :يف أقسام الجؿؾة وأحؽامفا.
 الباب السابع :يف أحؽام أشباه الجؿؾ.
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قسذذؿ كتابذذف ورتبذذف طؾذذك سذذبعة
هذذذا مذذا يتعؾذذؼ بالتؼسذذقؿ :إ ًذا فذذإزهري رحؿذذف اهلل َّ
أبقاب أو أقسام ،سـبدأ معف إن شاء اهلل بالؼسؿ إول مـ كتابف :الؿؼدمات الـحقية.
أول هذه الؿؼدمات الـحقية تعريػ الؽالم ،كؼرأ مذاذا قذال يف تعريذػ الؽذالم ثذؿ
كُعؼب طؾقف بؿا تقسر.
بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ
ال َّؾ ُف َّؿ اغػر لـا ولشقخـا أجؿعقـ ،قال الؿصـػ رحؿف اهلل تعالك:

(الؽالم يف اصطالح الـحقيقـ طبار ٌة طـ ما اشتؿؾ طؾك ثالثة أشقاء وهيل
الؾػظ واإلفادة والؼصد).
طذرف
كعؿ هذا التعريػ ،قبؾ أن كذتؽؾؿ طؾذك التعريذػ كسذلل لؿذا بذدأ يف الؽتذاب َّ
الؽالم ،لؿاذا بدأ بتعريذػ الؽذالم يف أول الؽتذاب؟ ذكركذا ذلذؽ يف شذرح أجرومقذة:
لبقان مقضقع الـحق :لؽل يبقـ لؾطالب مقضقع الـحق ،مقضذقع الـحذق يعـذل الشذلء
الذي يبحث فقف الـحق ،كؾ العؾقم لفا مقضقطات ،التػسقر ما مقضقطف؟ معاين كتذاب
اهلل طز وجؾ ،الؿقؽاكقؽا مذا مقضذقطفا؟ العؿذارات؟ ٓ :مقضذقطفا السذقارات ،يعـذل
الشذذلء الذذذي يبحذذث يف هذذذا العؾذذؿ السذذقارات ،الـحذذق؟ يبحذذث يف مذذاذا؟ مذذا يبحذذث يف
الحالل والحرام :يبحث يف الؽالم ،مقضقطف الؽالم.
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عرفذقن الؽذالم؟ هذق مقضذقع
طرفـا لؿاذا يبدؤون بتعريػ الؽالم؟ صقذب لؿذاذا ُي ِّ
طرفقا لـا الؽالم؟ قالقا :الؽالم كذا وكذا :مذا
الـحق ،قؾـا الؽالم مقضقع الـحق ،لؿاذا َّ

سقاه لقس بؽالم ،صقب طرفـا هذا الؽالم وهذا لقس بؽالم ما الػائدة؟ قذال( :الؽيالم
هق ما اجتؿع فقف ثالثة أشقاء الؾػظ واإلفادة والؼصد) ما اجتؿع فقف هذذه إشذقاء
كالم ،وما لقس كذلؽ  ...لبقان ما تطبؼ طؾقذف أحؽذام الـحذق ،أكذت سذتدرس فقؿذا بعذد
أحؽام الـحق ،الرفع والـصب والجار والجزم والؿبـقات والتؼديؿ والتلخقر والحذذف
وأحؽام كثقرة جدً ا.
صقب هذه ستُطبؼفا ،يف ماذا؟ هؾ ستطبؼفا يف الصذػقر أو التصذػقؼ؟ التصذػقؼ فقذف
رفع وكصب وجزم وجر؟ ٓ ،هؾ ستطبؼف يف كالم العجؿ؟ سذتؼقل لعطجؿذل" :ارفذع
الػاطذذؾ واكصذذب الؿػعذذقل وجذذر"؟ ٓ ،س ذتُطبؼفا يف مذذاذا؟ يف الؽذذالم ،مذذا ُت َط َبذذؼ إٓ يف
الؽالم ،صقب ما هذا الؽالم الذي ُيط َبؼ فقف أحؽام الـحق؟ أن س ُقعرف لذؽُ :يعرفقكذف
لؽل ٓ تطبؼ أحؽام الـحذق الذذي ستدرسذفا إٓ طؾقذف ،فؿعـذك ذلذؽ أهنذؿ يحؿذقن مذـ
أحؽام الـحق.
ذذثال" :إن الؾغذذذات إطجؿقذذذة طـذذذد الـحذذذقيقـ لقسذذذت بؽذذذالم" هذذذذا يف
فؼقلـذذذا مذ ً
اصطالحفؿ صب ًعا ،إن الؾغات إطجؿقة طـد الـحقيقـ لقسذت بؽذالم :هذذا يعـذل قذدح
فقفا أو هذا بقان لؾقاقع وحؿاية لفذا ،هذذا بقذان لؾقاقذع وحؿايذة لفذا ،يعـذل يؼذقل لذؽ:
"الؾغات إطجؿقة لقست بؽالم" ما معـك هذا الؽالم؟ ما معـذك هذذه العبذارة؟ معـذك
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هذه العبارة أن الؾغذات إطجؿقذة ٓ ُتط َبذؼ طؾقذف أحؽذام الـحذق صذح وٓ ٓ؟ كالمفذؿ
صحقح ،هذا بقان لؾقاقع.
أمذذا كذذقهنؿ اختذذاروا هذذذا الؿصذذطؾح :هذذذا اصذذطالح وآصذذطالح ٓ مشذذاحة بذذف،
الؽالم طـدهؿ ما ُتط َبؼ فقف أحؽذام الـحذق ،صقذب الؾغذات إجؿقذة ُتط َبذؼ طؾقذف أحؽذام
الـحق؟ ٓ :إ ًذا لقست بؽالم.
أيضذذا آخذذر :هذذؾ هذذذه الؿسذذللة مذذـ مسذذائؾ الـحذذق الؿفؿذذة؟ فؾؿذذاذا ٓ تجذذد
سذذمال ً
عرف غال ًبذا :أن العربذل يعذرف
الـحقيقـ الؿتؼدمقـ يؽثرون الؽالم حقلفا؟ ٕكَّفا مؿا ُي َ
أن أحؽام لغتف إكَّؿا ُتط َبؼ طؾذك لغاتذف ،مذا طرفـذا أحذد يطالذب إطذاجؿ بتطبقذؼ أحؽذام
الـحق طؾك كالمفؿ أو يطبؼف يف التصػقؼ أو فرقعة إصابع والبؽاء أو كحق ذلذؽ ،ففذق
كثقذرا يف الـحذق ويف العؾذقم إخذرى ،بعذض الؿسذائؾ
مـ ضبط القاقع ،وهذا تجدوكف ً
هل طبارة طـ ضبط القاقع ،ولقس طبارة طـ يعـل اإلتقان بجديد أو كحذق ذلذؽ ،وإكَّؿذا
ضبط القاقع ،كعرف أن أحؽام الـحذق مذا ُتط َبذؼ َّإٓ طؾذك كذالم العربذل ،لؽذـ أرادوا أن
يضبط ذلؽ بالتعريػات والضقابط :فؾفذا بدأوا ببقان تعريػ الـحق.
ما الؽالم طـد الـحقيقـٕ :ن الؽالم لف تعريػات كثقرة:
 تعريػ يف اصطالح أهؾ الؾغة ،يعـل طـد العرب يف الجاهؾقة.
 ويف اصطالح الؽالم طـد الػؼفاء.
 والؽالم طـد الؿتؽؾؿقـ.
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مذذا كريذذد هذذذا :كريذذد الؽذذالم طـذذد الـحذذقيقـ ،أو كؿذذا قذذال ابذذـ مالذذؽ يف إلػقذذة:
"كالمـذذا" يعـذذل كحذذـ معاشذذر الـحذذقيقـ ،كالمـذذا مشذذتؿؾة طؾذذك ثالثذذة أشذذقاء :الؾػذذظ
واإلفادة والؼصد ،وربؿا ٓ أقرأ كؾ كالم إزهريٕ :ن بعض كالمف كؿذا ذكذرت آك ًػذا
شرح ،ففق يذليت يف شذرحف ،ولؽـذل أقذرأ رأس الؿسذللة وهذق الذذي يحتذاج إلذك شذرح،
مثال وقرأت ستجد أكف شرح.
فلكت لق طدت ً
ما ذكره يف تعريػ الؽذالم شذرحف ،لؽذـ بعبذارات مقسذرة ،وهذذا قؾـذا" :هذذه مقذزة
إزهرية إكؽ تؽتػل هبا طـ غقرها" صقذب الؽذالم مذا اشذتؿؾ طؾذك ثالثذة أشذقاء :طؾذك
الؾػظ ٓ :بد أن يؽقن الؽالم لػ ًظا.
ما الؿراد بالؾػظ؟ لػظ طؾك وزن؟ لػظ طؾك وزن َف ْعذؾ ،و َف ْعذؾ يف العربقذة قذد يذليت
بؿعـك مػعقل ،يعـل أن لػظ بؿعـك مؾػقظ ،مثؾ خؾؼ بؿعـك مخؾذقق ،لػذظ هـذا َفعذؾ
بؿعـك مػعقل مؾػقظ ،الؾػظ هق الؿؾػقظ ،الؿؾػقظ يعـل الؿرمل.
يؼقل" :لػظت الشلء" رمقتف ،كعؿ الؿؾػقظ الؿرمل لؽـَّ ُف الؿرمذل مذـ الػذؿ ٓ بذد
أن يؽقن مرم ًقا مـ الػؿ بحروف :الؾػظ هق الؿؾػقظ مـ الػؿ بحروف ٓ ،بد أن يؽقن
مـ الػؿْ ،
فنن ُرمِ َل مـ غقر الػؿ فال يعد كال ًما ،وبحروف إن لؿ يؽـ بحروف فذال يعذد
كال ًما.
ما الؿرمل مـ الػؿ بحروف؟ ماذا تؾػظ مذـ فؿذؽ بحذروف؟ الصذقت ،الصذقت
الؿحتقي طؾك حروف ،فالبؽذاء؟ البؽذاء صذقت ومرمذل مذـ الػذؿ ،ولؽـذف ٓ يحتذقي
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طؾك حروف ،وكذلؽ الصراخ ،وكذلؽ إصقات الصذادرة مذـ غقذر الػذؿ كالتصذػقؼ
وفرقعة إصابع وكحق ذلؽ.
صقب هذا الؾػظ ،قال( :واإلفادة) ماذا يريد باإلفادة؟ اإلفادة يعـل مذا يػقذد فائذدة
يحسـ السؽقت طؾقف :ويسؿقكف فائدة تامة ،هذه الػائدة التامة أو الؿعـك التام ،الػائذدة
التامة والؿعـك التام يعـل التل يحسـ السؽقت طؾقفا ،بخذالف الؿعـذك أو الذذي يػقذد
معـذذك أو مالذذف معـذذك ،هذذذه طبذذارات أخذذرى يذذذكرها الـحذذقيقـ ،لؽـفذذا بخذذالف معـذذك
الؿػقد ،الؿػقد يعـل الؿػقد فائدة تامة أو بالؿعـك التام :هذا الؿػقد .
ٕن فقف كؾؿات لفا معـك ،لفا مجرد معـك ،يعـل طـدما تؼقل مذث ًال محؿذد ،طـذدما
أققل لؽؿ" :محؿد" فؼط :مذا تػفؿذقن أي شذلء أو تػفؿذقن معـذك جزئذل" ،محؿذد"
فتػفؿقن إكف شخص ُمسؿك بؿحؿذد ،لؽذـ طذاد مذاذا فعذؾ؟ مذا تذدرون ،لؽذـ ففؿذتؿ،
فؿحؿد كؾؿة لفا معـك ،لؽذـ معـاهذا كذاقص أو تذام؟ كذاقص ،هذذه كؾؿذة لفذا معـذك أو
ذات معـك ،أمذا الؿػقذد يف اصذطالح الـحذق :طـذدما يؼذقل" :الؿػقذد" يريذدون الؿعـذك
التام ،الػائدة التامة ،الػائدة التامة يعـل التل يحسـ السؽقت طؾقفا.
ٍ
حقـئذذ ،فؾفذذا لذق قؾذت" :محؿذد" هذؾ تؼذقل:
"محؿد" هذا معـك تام ،ففق مػقد
"محؿذذدٌ " أو تؼذذقل" :محؿذذدً ا" أو تؼذذقل" :محؿذ ٍذد" أو تؼذذقل" :محؿذذد"؟ يجذذب أن
تؼقل" :محؿد" ٓ تجري طؾقف إطرا ًبإ :ن إحؽام الـحقية إكؿا تجري طؾذك الؽذالم،
وهذذذا مذذا صذذار طؾقذذف كذذالم حتذذك أن :يسذذؿقكف مؼطذذقع ،هذذذه كؾؿذذات قبذذؾ دخذذقل
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اإلطذراب ،والؽؾؿذذات قبذؾ دخذذقل اإلطذراب تؽذذقن مؼطقطذة ،يعـذذل سذاكـة مذذا دخؾفذذا
إطراب ،تؼقل" :محؿد".
لؽـ إذا دخؾفا اإلطراب أو جرت يف إمثؾة يف الجؿذؾ :حقـئذذ تخضذع لاطذراب
وجذذرا ،إذا أردت أن تسذذرد كؾؿذذات سذذر ًدا مذذـ دون معـذذك تذذام ،كسذذرد
رف ًعذذا وكصذذ ًبا
ً
الحروف أو سرد إرقام ،سذؿقها الؽؾؿذات الؿسذرودة هذذه يجذب أن ُتسذؽـفإ :هنذا
ِ
آخذره ٓ ،تؼذؾ:
سبؼت اإلطراب :تؼقل" :ألػ ،بذاء ،تذاء ،ثذاء ،جذقؿ ،حذاء ،خذاء" إلذك
مذثال تؼذقل" :واحذد ،اثـذان ،ثالثذة ،أربعذة ،خؿسذة ،سذتة" إذا أردت أن
ألػ با ٌء تذا ٌء" ً
" ٌ
مذثال "كظذرت إلذك
تسردها سر ًدا ،أما إذا أدخؾتفا يف اإلطراب :تؼقل" :هذذا واحذدٌ " أو ً
ٍ
ٌ
جؿقؾ" أو "كتبت أل ًػا" أحقاكًا ُتعرب ،لؽـ إذا أردت أن تسذردها
ألػ
واحد" أو "هذا ٌ
سر ًدا فنكؽ تؼػ أو ُتس ِّؽـ.
إ ًذا هذا معـك اإلفادة ،قال( :والؼصيد) كعذؿ الؽذالم مذا يسذؿك كال ًمذا إٓ إذا كذان
مؼصق ًدا :يعـل قصد الؿتؽؾؿ أن يؼقلف لققصؾ بف الػائدة ،صب ًعا وضقػة الؽذالم اإلفذادة:
إيصال الؿعاين لمخريـ ،فنذا لؿ يؼصد الؿتؽؾؿ الؽالم فال ُيعذدُ مذا يؼقلذف كال ًمذا يعـذل
فالـائؿ لق تؽ َّؾؿ بؽالم ٓ كطالبف بتطبقؼ أحؽام الـحق ،إٓ أن الػصقح ٓ يؾحذـ حتذك يف
مثال ٓ ُيطا َلب هبذذه إمذقر ،أو
كقمف ،لؽـ غقر الػصقح لق تؽ َّؾؿ وهق كائؿ أو يف الحؾؿ ً
مثال ،أو الببغاء الؿؼؾد كؼقل لف" :ارفع الػاطؾ" ما يؼصد الؽالم ،ما يؼصذد
ُمغؿك طؾقف ً
اإلفادة.
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إ ًذا فالؽالم هق ما كان لػ ًظا مػقدً ا مؼصق ًدا.
الؼصذذد يف الحؼقؼذذة يذذا إخذذقان ٓ ُيح َتذذاج إلقذذف يف التعريذذػ ،لؿذذاذا؟ الؾػذذظ طرفـذذاه،
اإلفادة ما يػقد فائدة تامة ،أن الؿتؽؾؿ يذتؽؾؿ بؽذالم يػقذد فائذدة تامذة يحسذـ السذؽقت
طؾقفا ،الؼصد طرفـاه أكف يؼصد الؽالم ،يؼصد أن يتؽؾؿ هبذا الؽذالم لؽذل يقصذؾ هذذه
الػائدة ،كؼقل" :الؼصد يف الحؼقؼة لػظ زائد يف التعريػ غقر محتاجٍ إلقذف" كعذؿ لؿذاذا؟
ٕن اإلفادة ُتغـل طـ الؼصدٕ :ن اإلكسان إذا أراد اإلفادة معـك ذلذؽ أكذف قصذد :فؾفذذا
إزهر كػسف كؼد يف مقاضع أخرى مـ كتبف مذـ ذكذر الؼصذد يف التعريذػ ،وابذـ مالذؽ
إمام الـحقيقـ يف إلػقة قال" :كالمـا ٌ
لػظ مػقد" هذا التعريػ لػظ مػقذدٕ :ن اإلفذادة
أيضذا ،الؽذالم ،وقؾذت
ُتغـل صقب ،إزهري هـذا أشذار إلذك مسذللة كُشذقر إلقفذا بسذرطة ً
واسذع" هذذا
كذافع أو الؿسذجد
كال ًما ،قؾت ً
ٌ
مثال" :محؿدٌ مجتفد ،أو اهلل ربـذا أو العؾذؿ ٌ
كالم أو لقس بؽالم؟ كالمٕ :كف كافع مػقد.
واسذع" هذذه العبذارة
واسذع ،فالؿسذجد
لق قؾت" :أكا الؿسجد وكان هذذا الرجذؾ
ٌ
ٌ
مػقدة أو غقر مػقدة؟ صذارت لػ ًظذا مػقذدً ا ،أم ٓ؟ صذارت كال ًمذا أم ٓ؟ هذؾ يشذرتط يف
الؽالم اتحاد الؿتؽؾؿ ،سقاء مـ متؽؾؿ أو مـ أكثر؟ هذا ما يتعؾؼ بتعريػ الؽالم.
شرحا مذـ شذروح أجرومقذة ،فؽذان يذتؽؾؿ
ُأشقر إلك مسللة وهل أين كـت أسؿع ً
طؾك ققل آجروم القضع ،الؿػقد بالقضع يف تعريػ الؽالم ،الؿػقد لؾقضع ،والقضذع
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يف كالم ابـ آجروم كؿا سبؼ ُيراد بف إ َّما الؼصد وهق الذي سؿعـاه قبؾ قؾقؾ يعـل قصذد
اإلفادة،
وقذذال بعضذذفؿ :الؿذذراد بذذف القضذذع العربذذل ،يعـذذل يؽذذقن بذذالؾػظ العربذذل الؾذذل هذذق
إخراج الؾغات إطجؿقة ،يعـل هذان الؼقٓن مقجقدان يف الؽتذب -تػسذقر كذالم ابذـ
آجروم -ما فقف إشؽال ،اإلشؽال طـدما يؼال :طؾك الؼذقل إول إذا قؾـذا" :إن القضذع
هق الؼصد" ،وطؾك الؼقل الثاين إذا قؾـا" :أن القضع هق القضع العربل" مذاذا يخذرج؟
إذا قؾـا أن القضع العربل ،ماذا كريد أن كخرج؟ الؾغات إطجؿقة.
وإذا قؾـذذا :أن الؿذذراد بالقضذذع الؼصذذد :كُريذذد أن كخذذرج غقذذر الؿؼصذذقد يف الؽذذالم
إطجؿققـ طـد الـحقيقـ ،وهذا لؿ يؼؾف كحقي ،مخالػ إلجؿاع الـحذقيقـ وإلصبذاق
العؼالء ٓ ،أحد يؼقل :إن الؽالم إطجؿل كال ٌم طـدكا طـد الـحقيقـ.
ػسر القضع يف كالم ابـ الروم بالقضع العربلٕ :ن هذا
فؾفذا مـ البعقد جدً ا أن ُي َّ
مذثال ابذـ مالذؽ يف إلػقذة قذال:
لؿ يذكر مـ قبؾ ،حتك أن إزهري كؿذا رأيذتؿ أن ً
"كالمـذذا لػذ ٌ
ذظ مػقذذد" مذذا خصصذذف بلكذذف العربذذل ،وإزهذذري هـذذا قذذال" :الؾػذذظ الؿػقذذد
الؼصد" أو (يجتؿع ثالثة أشقاء الؾػظ واإلفادة والؼصد) ما ذكذر أن يؽذقن طرب ًقذا،
لؿاذا؟ يعـل تدخؾ الؾغذات إطجؿقذة يف تعريذػ ابذـ مالذؽ وتعريذػ إزهذري؟ ٓ:
وإكؿا هل خارج ٌة مـ إصؾ ،ولؿ يتعرضذقا لؾؿسذللة ٕكَّفذا خارجذة مذـ إصذؾٕ :ن
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الؽالم كؾف إكؿا هق يف الؽذالم العربذل ،هذل خارجذة مذـ إصذؾ :فذال يتصذقر دخقلفذا
أصال طؾك كؾ لعققال.
ً
إن كان هـاك سذمال فقؿذا سذبؼ يف تعريذػ الؽذالم ،فذقؿؽـ أن كسذتؿع إلقذف قبذؾ أن
كـتؼؾ إلك مسائؾ أخرى.
السمال.... :
الجقاب ٓ :كؼقل" :واحد اثـان"َّ :
ٕن الرافع يف القضع ....
واسع؟ ٓ الذي وصؾ إلك السامع ،ألؿ تصؾ إلقذف فائذدة؟ وصذؾتف
لؿاذا قال :الثاين
ٌ
واسذع" ،إذا قؾذت" :الؿسذجدُ " مذاذا تؼذقل
فائدة :إ ًذا فقجذب طؾذك السذامع أن يؼذقل" :
ٌ
ذع" كحذذـ كطبذذؼ
ذع ،مذذا تؼذذقل" :واس ذ ًعا أو واس ذ ٍع" يجذذب أن تؼذذقل" :واسذ ٌ
أكذذت؟ واسذ ٌ
إحؽام الـحقية ،أما كقكؽ خالػت ما أردت أكا هذا أمر معـقي ،أتػاهؿ أكا وياك فقذف،
واسذذع" ،وأكذذا أقذذقل:
لؽذذـ أحؽذذام الـحذذق يجذذب أن تطبذذؼ طؾذذك كالمـذذا ،تؼذذقل" :
ٌ
"الؿسجدُ ".
إن الذذراجح لؼقلذذف( :ذي القضييع) يعـذذل الؼصذذد ،قصذذد اإلفذذادة ،كـتؼذذؾ لؾؿسذذللة
أيضا يف الؿؼدمات الـحقية :أجزاء الؽالم ،طرفـا الؽذالم طـذد الـحذقيقـ،
الثاكقة ،وهل ً
طرفـا الؽذالم طـذد الـحذقيقـ ويف قؿتذف كذالم اهلل سذبحاكف وتعذالك الؼذرآن العظذقؿ بؽذؾ
قراءاتف الثابتة ،وكالم الـبل طؾقف الصالة والسالم وكالم العذرب :كذؾ هذذا كذالم ،وهذق
كال ٌم كثقر تلمؾ الـحقيقـ فقف ،فقجدوا أكف ٓ يخرج طـ ثالثة أشقاء.
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كؾ هذا الؽالم مفؿا تلمؾت فقف كؾؿة كؾؿة :سذتجد أكذف ٓ يخذرج طذـ ثالثذة أشذقاء
كسؿقفا أقسام الؽالم أو أقسام الؽؾؿة أو أجزاء الؽالم ،كؿا قال الشذقخ خالذد صذاحبـا
الشقخ خالد إزهري ،قال( :أجزاء الؽالم) يعـذل الؽذالم هذذا الؿتذللػ يتذللػ مذـ
ماذا؟ يتؽقن مـ ماذا؟ مـ هذه الثالثة ٓ رابع لفا ،كؼرأ:

قذذال( :وأجييزاء الؽييالم التييل يتركييال مـفييا ثالثيية أشييقاء ،آسييؿ والػعييؾ
والحرف).
كعؿ ،هذه الؿسللة يا إخقان هل الضرورة إولك يف الـحق التل ٓ بذد مذـ إتؼاهنذا،
وسذذقليت بعذذدها ذكذذر الضذذرورة الثاكقذذة ،هاتذذان الضذذرورتان ٓ بذذد مـفؿذذا قبذذؾ أن يصذذؾ
الطالب إلك الحؽؿ الـحقي الصحقح أو قبؾ أن ُيعرب ،يعـل ما تذدخؾ يف الحؽذؿ وٓ
صذحقحا يف ذهـذف قبذؾ أن يصذؾ
تجذاوز
تدخؾ يف اإلطراب ،لؽـ ٓ بذد أن يتجاوزهؿذا
ٌ
ٌ
إلك الحؽذؿ أو قبذؾ أن ُيعذرب :تريذد أن تحؽذؿ طؾذك كؾؿذة معقـذة بحؽذؿ كحذقي صب ًعذا
إحؽام كثقرة ،تلخذ يؿقـ وٓ تلخذ يسار ،وٓ إلك أيذـ تذذهب؟ ٓ بذد أن تعذرف أول
الطريؼ.
دخؾت يؿقـ والطريؼ يسار :ستضقع ،لؽـ إذا طرفت أن حؽؿ الؽؾؿذة هذذه يعـذل
طؿق ًما يؿقـ تراه ،إن طاد أي حؽؿ يحتاج إلك تلمؾ أكثذر ،أخذذت يؿذقـ يعـذل اقرتبذت
مـ الحؽؿ ،هذه الضرورة إولك ،هذه مػرق صريؼ ٓ ،بد أن تعرف الطريؼ الصذحقح
تدخؾ معذف ،إن تجاوزتذف وذهبذت إلذك صريذؼ آخذر خذالص لذـ تعذقد إٓ مذـ الخذرج،
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قديؿا كان صريؼ الخرج ما يف مػرق إٓ مـ الخرج ،لؽـ إذا طرفذت أكذت الطريذؼ ولذؿ
ً
يضؾؾ الطريؼ أدخؾ معف ثؿ تلمؾ ستصؾ إلك الحؽؿ.
هذه الضرورة إولك أن ُتػرق بقـ إسؿاء وإفعذال والحذروف ،أن تعذرف هذؾ
هذه الؽؾؿة التل تتعامؾ معفا التل تبعد طـ حؽؿفا الـحذقي التذل تريذد أن تعرهبذا هذؾ
هل اسؿ أم فعؾ أم حرف؟ اسذؿ :لفذا أحؽذام معقـذة ،صريؼذة إطذراب ،فعذؾ :لذف أحؽذام
أخرى وصريؼة إطراب ،حرف :وهل أحؽام أخرى وصريؼة إطراب.
فنذا كـت تظـ أن الؽؾؿة اسؿ وهذل حذرف أو فعذؾ وهذل اسذؿ :فنكذؽ سذتخبط يف
إحؽام الـحقية خبط طشقاء ،إ ًذا فال بد يا إخقان مـ التػريؼ القاضح الشديد.
قؾـا :يا إخقان إن التػريؼ بقـ أجزاء الؽالم "بذقـ إسذؿاء وإفعذال والحذروف"
الضرورة إولك يف الـحق ،فنذا كاكت ضرورة فال بد مـ معرفتفا معرف ًة تامة ،كؾ كؾؿة
يف الؾغة العربقة ٓ بد أن تعذرف هذؾ هذل اسذؿ أو فعذؾ أو حذرف ،كقذػ كعذرف؟ كقذػ
كُػرق بقـ إسؿاء وإفعال؟ كعرف إسؿاء وكعرف إفعال وكعرف الحروف.
التػريذذؼ بالؿاهقذذة أو التػريذذؼ بذذالتعريػ ،وهذذذه الطريؼذذة صذذعبة ق َّؾؿذذا يؾجذذل إلقفذذا،
يحتاج إلك شرح لؾتعريػ ومحرتزات وتطبقؼ :فؾفذا ما ُيؾجل إلقفا.
أيضذذا بذذقـ إسذذؿاء وإفعذذال والحذذروف ،وهذذل
وهـذذاك صريؼذذة أخذذرى لؾتػريذذؼ ً
بالعالمات الؿؿقزة ،أن كذكر لالسؿ طالمات مؿقزة ُتؿقزه طـ إفعذال والحذروف ،إذا
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َقبِ َؾفذذا ففذذل اسذذؿ ،وكذذذكر لعفعذذال طالمذ ٍ
ذات مؿقذذزة تؿقذذزه طذذـ إسذذؿاء والحذذروف،
وكذلؽ الحروف.
أيضذا يؾجذمون إلقفذإ :ن الؿذراد التػريذؼ بذقـ إسذؿاء
حتك يف الؽتب الؿتقسعة ً
وإفعال والحروف ،فنذا حصؾت ولق هبذه الطريؼذة فؼذد حصذؾ الؿذراد ،وهذذا الذذي
أيضا الشقخ خالد يف إزهرية :أتك لـا بعالمات مؿ ِّقزة.
فعؾف ً
وطـدما كؼقل :العالمات الؿؿ ِّقزة .كريد أن كػرقفا طـ طالمات اإلطراب ،طالمات
اإلطذذراب :الضذ َّذؿة ،والػتحذذة ،والؽسذذرة ،والسذذؽقن ،هذذذه طالمذذات اإلطذذراب ،ٓ ،مذذا
كريدها ،كريد العالمذات الؿؿ ِّقذزة :يعـذل العالمذة التذل إذا قبِ َؾتفذا الؽؾؿذة ففذل اسذؿ ،أو
كسؿقفا العالمات الؿؿ ِّقزة ،يعـل مثؾ :التـقيـ.
فعؾ ،أو حرفِّ ،
يسذؿقف طالمذة مؿ ِّقذزة هذذه ،أي كؾؿذة تؼبذؾ
يؼقل :الؽؾؿة التل تؼبؾ التـذقيـ اسذؿِّ ،
التـقيـ اسؿ ،مثؾ" :قد" أي كؾؿة تؼبؾ "قذد" ففذل فعذؾ ،هذل لقسذت طالمذة إطذراب،
هذه طالمة مؿ ِّقزة تؿ ِّقز الػعؾ طـ غقره.
إذن ..فـذذتؽؾؿ طذذـ العالمذذات الؿؿ ِّقذذزة التذذل تؿقذذز أجذذزاء الؽذذالم ،تؿ ِّقذذز إسذذؿاء
وتعرض لفا ابـ آجروم مـ قبؾ يف ألأجروم َّقة .
وإفعال والحروفَّ ،
(آسؿ) ما العالمات الؿؿ ِّقزة لالسؿ طـ الػعؾ والحرف؟
ذكر إزهري هـا :الخػض ،والتـقيـ ،وإلػ والالم ،وحروف الخػض.
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يعـييل كييؿ طالميية مؿ ِّقييزة؟ أربييع طالمييات هييل العالمييات التييل ذكرهييا ابييـ جييروم
كذلؽ:
 الخػض:
ماذا كريد بالخػض؟ الجر.
مصطؾحان يف الـحق يدٓن طؾك شلء واحد مسذتعؿالن طـذد متؼذدمل البصذريقـ،
إ َّٓ أن الجذذر اشذذتفر طـذذد متذذلخري البصذذريقـ ،والخػذذض اشذذتفر طـذذد الصذذقفققـٕ :ن
الـحق بدأ بالبصرة مستعؿؾقـ الجر والخػذض ،طـذدما خذرج الـحذق يف الؽقفذة صذار يف
الؿدرسة البصرية الؽقفقذة وصذار يف مـافسذة وتؿذايز بقـفؿذا يف بعذض إمذقر ،فاشذتفر
الجر طـد البصريقـ ،واشتفر الخػض طـد الؽقفققـ ،الؿفؿ أهنؿا بؿعـك واحد.
ذؿ ،يعـذذل أن الػعذذؾ ٓ يؼبذذؾ
الخػذذض ،كذذؾ كؾؿذذة تؼبذذؾ الخػذذض الجذذر ففذذل اسذ ٌ
الخػض ،والحرف ٓ يؼبؾ الخػض.
وقريب مـ ذلؽ :حروف الخػض ،حروف الجر ،حروف الجر ٓ تدخؾ َّإٓ طؾك
ٌ
جربذت لقجذدت
إسؿاء ٓ ،تدخؾ طؾك إفعال وٓ تدخؾ طؾك الحروف ،فلكت لذق َّ
ذلؽ.
ٍ
ٍ
وخرجت مـ ٍ
دخؾت مـ ٍ
مسجد ،ويف شار ٍع".
سقارة ،ويف
باب آخر ،ويف
باب،
"
ُ
ُ
ٍ
جالس" قبِؾ الخػض ،اسؿ.
"جالس" كذلؽ" :
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ٍ
أيضا.
مررت
"
ُ
بجالس" قبِؾ حرف الخػض ً

 قال( :والتـقيـ)
أيضا طالمة مؿقزة لعسؿاء ،الػعؾ والحرف ٓ يؼبالن التـقيـ ،هل طالمذة
التـقيـ ً
ذقس" قابِذذؾ
ذارا "
ذؿ" الجؾذقس اسذذؿ أو فعذؾ؟ "جؾذ ٌ
جذالس ،بذ ٌ
ٌ
ذاب ،سذقارةٌ ،قؾذ ٌ
أكثذر اكتشذ ً
ٍ
ٍ
جؾقس" قابؾ حرف الخػض ،اسؿ.
طجبت مـ
جؾقس" قابؾ الخػض" ،
التـقيـ" ،
ُ
ضارب".
"ضارب" اسؿ" ،
ٌ
ضرب".
"ضرب" يؼبؾ أو ما يؼبؾ التـقيـ؟ "
ٌ
ٍ
ٍ
ضرب" حرف الخػض اسؿ ،هذا اسؿ.
طجبت مـ
ضرب" الخػض؟ "
"
ُ

 قال( :وإلػ والالم)
أيضذذا ،إلذذػ والذذالم هذذل (الييي) بعذذض الـحذذقيقـ يسذذؿقفا (الييي)
وإلذذػ والذذالم ً
وبعض الـحقيقـ يسؿقفا إلػ والذالم ،وآخذتالف هـذا يعذقد إلذك اخذتالف آخذر يف
الؿسذللة ،مذذا يعـقـذذا هذذا إمذذر ،لؽذذـ بعضذذفؿ يسذؿقفا (الييي) وبعضذذفؿ يسذذؿقفا إلذذػ
الؿعرفة.
والالم ،والؿراد :هل (الي)
ِّ

فنذا تسلل رجؾ :السقارة ،الضرب ،الجؾقس :كؾفا أسؿاء بدٓلة دخقل (الي)
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كان يـبغل لؾذ (الي) وهل أهؿ العالمات وأشؿؾفا ،وهـذاك أسذؿاء ٓ تبذقـ اسذؿقتفا
َّإٓ هبذه العالمات ،وهل اإلسـاد.
مييا معـييك اإلسييـاد؟ سلشذذرحف بطذذريؼتقـ ،اففؿذذقا إحذذداهؿا ،إن ففؿذذتؿ إولذذك أو
الثاين يؽػل.
اإلسـاد :كؾ الؾغات ،يعـل كظام الؾغات يؼقم طؾك كظرية اإلسـاد.
اإلسـاد :يعـل أن تسـد شلء إلك شلء لتتؿ الػائدة.
فتؿذت الػائذدة ،أيذـ الشذلء
فنذا قؾت" :محؿدٌ
قذائؿ" أسذـدت الؼقذام إلذك محؿذد َّ
ٌ
الؿسـد الذذي أسذـدتف؟ "الؼقذام" ،والؿسذـد إلقذف "محؿذد" ،الؿسذـد إلقذف يف العربقذة ٓ
فعال.
اسؿا وقد يؽقن ً
اسؿا ،بخالف الؿسـد :قد يؽقن ً
يؽقن َّإٓ ً
قائؿ" لق قؾـا" :قام محؿذدٌ " أسذـدت مذاذا إلذك مذاذا؟ أسذـدت الؼقذام إلذك
"محؿد ٌ
محؿد ،فالؿسـد هق الؼقام ،والؿسـد إلقف محؿد ،أيـ الؿسـد إلقف؟ محؿد ،الؿسـد إلقف
الذي أسـدت إلقف ،أسـدت الؼقام إلك محؿد ،فالؿسـد الؼقام ،والؿسـد إلقف محؿد.
أسـدت الؽلس إلك الؽرسل ،أيـ الؿسـد؟ الؽلس ،والؿسـد إلقف :الؽرسل.
أسـدت الؼقام إلك محؿد ،الؿسـد :الؼقام ،والؿسـد إلقف :محؿد.
هذه صريؼة.
الطريؼة الثاكقة يف شرح اإلسـاد:
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فاطال ،كؾ كؾؿة يصذح أن تؼذع مبتذدأ
الؿراد باإلسـاد :هل ما يصح أن يؼع مبتدأ أو ً
اسؿ.
أو ً
فاطال ففل ٌ
أي كؾؿة يؿؽـ أن تجعؾفا مبتدأ وتخرب طـفا بخرب :أي تجعؾفا فاطؾ بعذد فعذؾ ،فذذ
"محؿذذد" فاطذذؾ ،هذذذه جؿؾذذة اسذذؿقة أو فعؾقذذة؟ فعؾقذذة ،أيذذـ الؿسذذـد إلقذذف يف الجؿؾذذة
الػعؾقة؟ الػاطؾ.
هات جؿؾة اسؿقة؟ "محؿدٌ قائؿ" أيـ الؿسـد إلقف؟ محؿد ،إطرابف :مبتدأ.
فـؼقل :الذي يصح أن يؼع مبتدأ أو فاطؾ.
إكؿا الؿسـد إلقف فالجؿؾة اإلسؿقة أو الػعؾقة.
مثال :اذهبل أو اجتفدي يا هـد.
فؾق قؾـا ً
اجتفد :فعؾ أمر.
أيـ الػاطؾ؟ اجتفدي ،ياء الؿخاصبة اسؿٕ :كؽ أسـدت آجتفاد إلقفا.
ما الدلقؾ طؾك أن ياء الؿخاصبة اسؿ؟ هؾ تؼبؾ الجذر؟ ٓ ،تؼبذؾ التـذقيـ؟ ٓ ،هذؾ
تؼبؾ الذ؟ ٓ ،هؾ تؼبؾ حرف الخػض؟ ما يف َّإٓ اإلسـاد.
إن ذهبقا ،أي جاؤوا ،الػعؾ :جاء ،والػاطؾ :واو الجؿاطة.
واو الجؿاطة اسؿ أو فعؾ أو حرف؟ اسؿ ،ولق إكف طؾك حرف واحد ،اسؿ ،بدٓلة
اإلسـاد.
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فالضؿائر ٓ يدل طؾك إسؿقتفا َّإٓ اإلسـاد.
تققػـذذا طؾذذك الؽذذالم طؾذذك أجذذزاء الؽذذالم :آسذذؿ ،والػعذذؾ ،والحذذرف ،وقؾـذذا :إن
مفؿ جدًّ ا وستحتاجقن إلقف يف كؾ إبقاب الؼادمة.
أمر ٌ
التػريؼ بقـفؿا ٌ
اسذؿا فحؽؿفذا كذذا ،وإذا
يف كؾ إبذقاب الؼادمذة فسذقؼال لؽذؿ إذا كاكذت الؽؾؿذة ً
فعال فحؽؿفا كذا ،وإذا كاكت حر ًفا فحؽؿفا كذا.
كاكت ً
طـدما كصؾ إلذك البذاب الثالذث ألبذاب الؿعذرب والؿبـذل هذذا البذاب الذذي بعذده
مباشرة ستجدون أكـا سـحتاج إلك هذا التػريؼ ،وكؿ ِّقذز بذقـ الؿعربذات والؿبـقذات بـذا ًء
أيضا يتؼـ الػرق بقـ الؿعربذات
طؾك مـ أتؼـ الػرق بقـ إسؿاء وإفعال والحروف ً
كتػذرد
والؿبـقات ،فؾـتؼـ مسائؾ الـحق مسللة ،مسللة ٓ ،تجتؿذع طؾقـذا فتغؾبـذا ،ولؽذـ َّ
هبا مسللة ،مسللة ،كلخذ مسللة وكػفؿفا ،إذا اكتفقـا كـتؼؾ إلك الؿسللة الثاكقة.
قؾـا :طالمات آسؿ الؿؿ ِّقزة التل تؿ ِّقزه طـ إفعال والحروف ،ذكر الشقخ خالذد
 َر ِح َؿ ُف ال ّؾ ُف -أربع طالمات ،ذكِّركا هبا يا أخل.(التـقيـ ،وإلػ والالم ،وحروف الخػض ،والخػيض) وكحذـ كزيذد :مذا
اإلسـاد.
كـتؼؾ إلك الػعؾ ،كقػ كؿ ِّقزه طـ غقره؟
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قذذال َ -ر ِح َؿذ ُف ال ّؾذ ُف( :-وطالميية الػعييؾ :قييد ،كحييق :قييد قييام زيييدٌ وقييد يؼييقم،
والسقـ كحق :سقؼقل ،وتاء التلكقث الساكـة كحق :قامت ،وياء الؿخاصبية ميع
الطؾال كحق :ققمل).
ترتقب كالمف لفدف ،قال :العالمة إولك( :قد) هذه طالمة مشرتكة بذقـ إفعذال
الؿاضقة والؿضارطة.
"وقذذد تعؾؿذذقن ،قذذد يذذرى ،قذذد كجذذح ،قذذد ذهذذب ،قذذد يذذذهب" ففذذذه مشذذرتكة بذذقـ
إفعال الؿاضقة والؿضارطة.
أيضذا السذقـ ٓ تذدخؾ َّإٓ طؾذك فعذؾ ،لؽذـ طؾذك فعذؾ مضذارع :ففذل
(والسقـ) ً
خاص ٌة بالػعؾ الؿضارع ،فعؾك ذلؽ كؼقل :إن (السقـ) طالمة مؿقذز ٌة لؾؿضذارع حتذك
فعال مضارع.
طـ الؿاضل وإمر ،فؽؾ كؾؿ ًة تؼبؾ السقـ ففل ً
﴿سييي َق ُؼ ُ
السييي َػ َفا ُء ألالبؼذذذرة ، 142:سذذذلزورك ،سذذذلجتفد" أفعذذذال مضذذذارطة
قل ه
" َ
مباشرة.
(تاء التلكقث الساكـة) معروفة (تاء التلكقث)( ،الساكـة) لؿذاذا قذال السذاكـة؟
متحركة ،طـذدما يؼذقل( :السياكـة) مباشذر
يعـل يف تاء تلكقث غقر ساكـة؟ يف تاء تلكقث
ِّ
أكتؿ تعرفقن أن يف تاء تلكقث متحركة ،لق لؿ تقجد تاء التلكقث الؿتحركة ما احتذاج إلذك
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الؼقد بذ (الساكـة) ،يعـل يف تاء التلكقث الؿتحركة ،وهذه تذدخؾ طؾذك إسذؿاء ،مثذؾ:
قائؿ" أكِّث "قائؿ ٌة" تاء التلكقث طؾقفا ضؿة متحركة.
" ٌ
لؽـ (تاء التلكقث الساكـة) مثؾ" :قام قامت ،ذهب ذهبت ،اجتفد اجتفدت".
(تيياء التلكقييث السيياكـة) طالم ذ ٌة خاص ذ ٌة بالػعذذؾ الؿاضذذل :ففذذل طالم ذ ٌة مؿقذذز ٌة
ٍ
كؾؿذة تؼبذؾ تذاء التلكقذث السذاكـة
لؾؿاضل طـ غقره ،حتك طـ الؿضارع وإمذر ،فؽذؾ
ٍ
ماض.
ففل فع ٍؾ
بؼل (ياء الؿخاصبة) مع الطؾب ،يعـل مع الدٓلة طؾك الطؾب ،الؽؾؿة التل تؼبؾ
ياء الؿخاصبة وهل تدل طؾذك الطؾذب ففذل فعذؾ ،مثذؾ" :اجتفذد" تؼبذؾ يذاء الؿخاصبذة

"اجتفدي" ،وطـدما أققل" :اجتفد" أصؾب مـؽ أن تػعؾ الطؾب ،وهذه العالمة (يياء
الؿخاصبة) مع الدٓلة طؾك الطؾب خاص ٌة بػعؾ إمر ،تؿ ِّقزه طـ غقذره مذـ الؽؾؿذات
حتك طـ الؿضارع والؿاضل.
كؾ كؾؿة تؼبؾ (ياء الؿخاصبة) مع دٓلتفا طؾك الطؾب ففل فعؾ ٍ
أمر.
لؽـ اكظر كقػ قال الشقخ خالد ،يؼقل( :ياء الؿخاصبة مع الطؾال) يعـل ٓ بذد
ٍ
حقـئذ جامع ًة لعمر ،مؽقك ٌة مـ هذيـ إمريـ ،أن تؼبؾ الؽؾؿذة (يياء
أن تؽقن العالمة
الؿخاصبة) ٕن تدل طؾك الطؾب ،لؽل تؽقن فعؾ أمر.
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"اجؾس ،اجؾسذل" قبِذؾ يذاء الؿخاصبذة َّ
ودل طؾذك الطؾذب ،يعـذل يطؾذب أن تػعذؾ
الجؾقس.
"دع" فعؾ أمر" ،دطل" كعؿ ،أصؾب مـؽ أن ترتك هذا إمر ،فعؾ أمر.
"قِػ" فعؾ أمر.
"تعذ َ
ذال" فعذذؾ أمذذر ،يؼبذذؾ الؿخاصبذذة" :يذذا محؿذذد تعذذال ،ويذذا هـذذد تعذذالل" قبِذذؾ يذذاء
الؿخاصبة ،والػعؾ يدل طؾك الطؾب ،يطؾب مـفا أن تػعؾ الؿجلء.
"هات" فعؾ أمر "هايت" تدل طؾك الطؾب.
" ِ
أكت يا هـد تجتفديـ" القاء يف "تجتفديـ" تعقد إلك َمـ؟ "هـد" يعـذل مخاصبذة،
القاء يف "تجتفديـ" ياء الؿخاصبة ،الػعؾ هـا قبِذؾ يذاء الؿخاصبذة ،ففذؾ هذق فعذؾ أمذر؟
لقس بػعؾ أمر ،قبِؾ ياء الؿخاصبة ،ما ّ
دل طؾك الطؾب.
لق قؾت" :اجتفد" هذا َّ
دل طؾك الطؾب؟ يؼبؾ ياء الؿخاصبة؟ "لتجتفذدي يذا هـذد،
يا هـدُ لتجتفدي" يؼبؾ ياء الؿخاصبة؟ يؼبؾ ياء الؿخاصبة.
هؾ الػعؾ يدل طؾك الطؾب؟ إن قبِؾ يذاء الؿخاصبذة ّ
ودل طؾذك الطؾذب ،فعذؾ أمذر،
يعـل "تجتفد" فعؾ أمر؟ هؾ يؼبؾ ياء الؿخاصبة؟ يؼبؾ.
هؾ يدل طؾك الطؾب يف ققلـذا "لتجتفذدي"؟ ٓ يذدل طؾذك الطؾذب؟ "لتجتفذدي"
أصؾب مـفا أن تجتفد.
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الذي َّ
دل طؾك الطؾذب ٓم إمذر ٓ ،الػعذؾ فاجتفذد" ،فاجتفذد" يف صؾذب؟ مذا يف،
الطؾب جاء مـ الخارج ،جاء مـ ٓم إمر.
لؽـ "اجتفد" الػعؾ كػسف هق الذي ّ
دل طؾك الطؾب ،فال يؾتبس طؾقؽؿ إمر.
أن طرفـا ما يؿ ِّقز الػعؾ الؿضارع ،ما الذي يؿ ِّقذز فعذؾ إمذر؟ يذاء الؿخاصبذة مذع
الدٓلة طؾك الطؾب.
ما الذي يؿ ِّقز آسؿ؟ طدة طالمات أربعة ،وذكركا كحـ اإلسـاد ،خؿسة.
إذا كاكت العالمة الؿؿقزة واحد ًة ففل حاصرة ،وإذا لؿ تؽذـ واحذدة -كاكذت أكثذر
مـ واحدة -فؾقست حاصرة.
ما معـك هذا الؽالم؟ إذا كاكت العالمة واحدةً ...مـعؽسة ،يعـذل يؿؽذـ أن تؼذقل:
ٍ
كؾؿذة تؼبذؾ السذقـ ففذل فعذ ٌذؾ مضذارع ،مضذطرد الؼاطذدة ،هذؾ يؿؽذـ أن تعؽسذذفا
كذؾ
فتؼذذقل :كذذؾ كؾؿذ ٍذة ٓ تؼبذذؾ السذذقـ فؾقسذذت فعذ ًذال مضذذار ًطا؟ صذذح َّ
وٓ لذذقس بصذذحقح؟
صحقح.
الؿضارع هق الذي يؼبؾ السقـ ،كؾ كؾؿة تؼبؾ السقـ مضارع ،وكؾ كؾؿة ٓ تؼبذؾ
السقـ لقست بؿضارع :هذه ٕن العالمة هـذا حاصذرة ،ففذل مـضذبطة ،جامعذة ،ماكعذة،
مضذذطردة ،مـعؽسذذة ،وهذذذه أطؾذذك التذذل تضذذطرد وتذذـعؽس ،حتذذك إن بعذذض العؾؿذذاء
يجعؾفا كالتعريػ.

شرح إزهرية يف الـحق

f

45 h

e

g

ٍ
طالمذات حاصذرة،
وإذا كاكت العالمة أكثر مـ واحدة مثؾ طالمة آسذؿ ،فؾقسذت
يعـل أهنا مضطردة وغقر مـعؽسة.
ٍ
كؾؿذة تؼبذؾ التـذقيـ ففذل
مثال :التـقيـ مـ العالمات الؿؿقزة لالسذؿ ،كذؾ
التـقيـ ً
اسؿ ،الؼاطدة هذه مضطردة أو غقر مضطردة؟ كؾ كؾؿة تؼبؾ التـقيـ ففذل اسذؿ ،هذذه
العالمة ،هذه مضذطردة ،لؽذـ هذؾ يؿؽذـ تعؽذس؟ تؼذقل :كذؾ كؾؿذة ٓ تؼبذؾ التـذقيـ
فؾقسذذت اسذ ًذؿا؟ ٓ ،يف أسذذؿاء ٓ تؼبذذؾ التـذذقيـ ،مثذذؾ :أسذذؿاء اإلشذذارة "هذذذا" ٓ يؼبذذؾ
التـقيـ ،مثؾ :الضؿائر ،ضؿائر إسؿاء ٓ تؼبؾ التـقيـ.
فؾفذذذا مذذا اكتػقـذذا بذذالتـقيـٕ :ن التـذذقيـ يؿ ِّقذذز بعذذض إسذذؿاء ،لؽذذـ تبؼذذك أسذذؿاء
أيضذا أخذرى وطالمذة ثالثذة تؿ ِّقذز أسذؿاء وطالمذة
أخرى فلتقـا بعالمة ثاكقة تؿ ِّقذز أسذؿاء ً
رابعة تؿ ِّقز أسؿاء ،وطالمة خامسة وهل اإلسـاد وهل التل تؿ ِّقز إسؿاء كؾفا.
الطذذالب الؿبتذذدئقـ
َّ
فاإلسييـاد طالمذذة حاصذذرة ،لؽـفذذا قذذد يصذذعب ففؿفذذا طؾذذك
والؿتقسطقـ كؿا يرى الشقخ خالد :فؾفذا لؿ يذكرها.
بؼل الحرف إخ إصغر لعسؿاء وإفعال.
أجزاء الؽالم ثالثة:
* آسؿ.
* والػعؾ.
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* والحرف.
(الحرف) ماذا ُيراد بذ (الحرف) هـا؟ كقن الحرف جز ًءا مـ أجزاء الؽالم.
الحرف ُيطؾؼ طؾذك حذرف الؿبـذك وطؾذك حذرف الؿعـذك ،حذرف لذف معـذك ،مثذؾ:
"لـ" ما معـك "لـ"؟ كػل ،تـػل ،الـػل.
"يف"" ،الؽتذذاب يف الحؼقبذذة" مذذا معـذذك "يف"؟ الظرفقذذة ،يعـذذل شذذلء داخذذؾ شذذلء،
الظرفقة لفا معاين ،هذه حروف لفا معذاين ،تسذؿك "حذروف الؿعذاين" :حذروف الجذر،
الؼسذؿ ،حذروف العطذػ تعطذػ شذلء
الؼسذؿ تذدل طؾذك َ
وحروف الـصب ،وحروف َ
طؾك شلء ،وهؽذا حروف الؿعاين.
وهـاك حروف الؿباين :وهل الحروف الفجائقة ،الحروف التل ُتبـك مـفذا الؽؾؿذة،
مثؾ :الؿقؿ يف محؿد ،والحاء يف محؿذد ،والذدال يف محؿذد ،هذذه حذروف مبذاين ،هذذا
يسؿك حذرف وهذذا يسذؿك حذرف يف آصذطالح الـحذقي ،لؽذـ طـذد ...كريذد حذرف
ٌ
وفعذؾ
اسذؿ
الؿعـك ،كان يـبغل التصذريح بذذلؽ ،فآسذؿ كؿذا قذال سذقبقيف" :الؽؾؿذة ٌ
وحرف جاء لؿعـك"
ٌ
"فؼد" كؾؿة أو لقس بؽؾؿة؟ كؾؿة :ألقس حرف معـك؟ حرف ،لذف معـذك التحؼقذؼ
والتلكقذذد ،وقذذد يؽذذقن التؼؾقذذؾ ،حذذرف لذذف معـذذك ،إ ًذا كؾؿذذة ،هذذذه كؾؿذذة مسذذتؼؾة ،يعـذذل
كامال يف اإلطراب ٓ ،بد أن تعرهبا وتلخذ حؼققفإ :هنا كؾؿة.
ستطالب بحؼفا ً
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"لـ" كؾؿة ،مـ أي كقع الؽؾؿة؟ حرف ،حرف معـك.
إذن ..فالؿراد بالحرف هـا :حرف الؿعـك.
كقػ كؿ ِّقز الحرف طـ أخقيف آسؿ والػعذؾ؟ يعـذل العالمذات الؿؿقذزة لؾحذرف،
طرفـا طالمات آسؿ الؿؿ ِّقزة وطالمات الػعؾ الؿؿقزة.
طالمات الحرف الؿؿقزة؟ الؽؾؿة التل ٓ تؼبؾ شق ًئا مـ طالمذات آسذؿ الؿؿ ِّقذزة
وٓ طالمات الػعؾ الؿؿ ِّقزة ففل حرف.
لق جاءك كؾؿة مذـ الؽؾؿذات ص َّبؼذت طؾقفذا طالمذات آسذؿ :التـذقيـ ،يذاء الجذر،
والذ ،وحروف الجر ،ما قبِ َؾت شلء ،تذاء التلكقذث السذاكـة مذا قبؾتذف ،يذاء الؿخاصبذة مذع
الطؾب ما قبِؾتف ،ماذا تؽقن؟ تؽقن حر ًفا.
مثؾ" :قد" ٓ تؼبؾ "الذ" ٓ ،تؼقل :الؼد.
وٓ التـقيـٍ :
قد.
وٓ الخػضِ :
قد.
وٓ حرف الخػض :مـ ِ
قد.
وٓ تؼبؾ السقـ :سؼد.
وٓ تاء التلكقث الساكـة ،وٓ ياء الؿخاصبة.
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إ ًذا ففل حرف.
فعالمذذات
إذن ..فعالمذذة الحذذرف طالمذذ ٌة طدمقذذة ،أمذذا طالمذذات آسذذؿ والػعذذؾ
ٌ
وجقدية :ولفذا يؼقل الحريري أبق الؼاسؿ مـ طؾؿذاء الؼذرن السذادس ،أديذب كبقذر لذف
الؿؼامات الؿشفقرة ،وكحقي بصري ،وهل أقرب إلك الشذعر إدبذلٕ :كذف أديذب ،يف
أمثؾة جؿقؾة وكالم بارع جؿقؾ جدًّ ا ،قصقرة لف قرابة ثالث مائذة بقذت ،لؽـفذا الؿشذؽؾة
أهنا بصرية ،صذح مذا تسذتػقد ،يعـذل يف مذذاهب كقفقذة كثقذرة راجحذة ،لؽذـ ثذؿ أكذف لذؿ
يتقسع ،الؿفؿ أكف يؼقل يف طالمة الحرف:
َّ
المييي ْف
ييرف َميييا لقسي ْ
والحي ُ
ييت لييي ُف َط َ

ِ
المييي ْف
ييس طؾيييك َقيييقلل َت ُؽي ْ
َفؼي ْ
ييـ َط َ

الحذذرف يؼذذقل" :لذذقس لذذف طالمذذة" يعـذذل ٓ يؼبذذؾ طالمذ ًة مذذـ طالمذذات آسذذؿ وٓ
الػعؾ.
أما ابـ مالؽ يف إلػقة فنكف ذكر طالمات آسؿ ،قال:
ييييالج ِّر َوا ْل َّتـْي ِ
ييييق ِ
يـ َوالـِّيييييدَ ا َو َأ ْل
بي َ

َو ُم ْسييييـ ٍَد لِالِ ْسيييي ِؿ ت َْؿقِقيييي ٌز َح َصي ْ
يييؾ
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ثؿ ذكر طالمات الػعؾ ،فؼال:
ييت َو َيييييا ا ْف َع ِؾيييك
ييت َو َأ َتي ْ
بِ َتيييا َف َع ْؾي َ

ِ
ُييييييقن َأ ْقيييييبِ َؾ َّـ فِ ْع ٌ
يييييؾ َيـ َْج ِؾيييييل
َوك

بعد أن ذكر طالمات آسؿ وطالمات الػعؾ ،قال:
ف ك ََف ْؾ َويف َو َل ْؿ
ِس َق ُاه َؿا ا ْل َح ْر ُ
كريد أن كسلل طـ بعض الؽؾؿات ،وكعرف هذؾ هذل أسذؿاء أو أفعذال أو حذروف،
وقبذؾ ذلذذؽ ٓ بذد أن يعذذرف الطالذذب تحؾقذؾ الجؿؾذذة إلذذك كؾؿذات :يف بعذذض الطذ َّذالب
مثال ما يعرف أن هذه كؾؿة لؽذل يؼذػ طـذدها
أصال ،وهق يؼرأ طبارة ً
تضقع مـف الؽؾؿة ً
مذثال ثذالث كؾؿذات يظـفذا كؾؿذة
ويبحث هذؾ هذل اسذؿ أو فعذؾ أو حذرف ،يعـذل تذليت ً
واحدة ،فقحؽؿ بلي جؿؾة.
﴿و َّد َطي َ
يؽ فعذ ٌذؾ مذذاض،
ذثال :كؾؿتذذان فقظـفؿذذا كؾؿذذة واحذذدة ،فقؼذذقل مذ ً
أي مذ ً
ذثالَ :
ويؼقل" :أ َلؿ" يؼقل :هذا حرف كػل ،فقؽقن مـ الذيـ يضقعقن بالجؿؾة ،مذا يعذرف..
تجزئ الؽالم إلك أجزائف ،تح ِّؾذؾ العبذارة إلذك كؾؿذات ،ثذؿ تحؽذؿ طؾذك
يعـل ٓ بد أن ِّ
كؾ كؾؿة :اسؿ ،أو فعؾ ،أو حرف ،هذه الضذرورة إولذك ،ثذؿ بعذد ذلذؽ تحؽذؿ طؾذك
كؾ كؾؿة ُمعرب أو مبـل :ولذلؽ يؽقن قد اقرتبت إلك الحؽؿ الـحقي.
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مثال "سقرة الضحك":
كلخذ ً
ييحك (َ )1وال َّؾ ْقي ِ
ييجك ألالضذذذحك 2-1:وكح ِّؾؾفذذذا إلذذذك كؾؿذذذات
﴿و ه
ييؾ إِ َذا َسي َ
الضي َ
َ
وكحؽؿ طؾك كؾ كؾؿة ،اسؿ أو فعؾ أو حرف.
أطذذذذذذذذذقذ بذذذذذذذذذاهلل مذذذذذذذذذـ الشذذذذذذذذذقطان الذذذذذذذذذرجقؿ ،بسذذذذذذذذذؿ اهلل الذذذذذذذذذرحؿـ
الض َحك ألالضحك. 1:
﴿و ه
الرحقؿَ ،
الشقخ :الؽؾؿة إولك؟
صالال :القاو.
الشقخ :اسؿ أو فعؾ أو حرف؟ إذا قال حذرف مذا يطالبذف بالذدلقؾ أو بالعالمذةٕ :ن
طالمة طدمقة ،يؼقل :ما تؼبؾ طالمة ،صح ٓ تؼبؾ طالمذة ٓ ،تؼبذؾ شذلء مذـ طالمذات
قسؿ.
آسؿ وٓ الػعؾ :ففل حرف ،وهـا حرف َ
الؽؾؿة التالقة "الضحك" ما كقطفا؟ اسؿ.
"يف الضذذذحك" كؾؿذذذة مسذذذتؼؾة يف حؼقؼتفذذذا ،إ ًذا فذذذذ "الضذذذحك" كؾؿتذذذان" :الذذذذ" و
عذرف ،ففذق حذرف معـذك،
"ضحك" ،فذ "الذذ" حذرف تعريذػٕ :كذف حذرف لذف معـذكُ ،ي ِّ
و"ضحك" اسؿ ،لؽـ جرت طادة الؿعذربقـ والـحذقيقـ طؾذك تجذاوز "الذذ" ،فؾفذذا لذق
تق ُّدوا أن أكتؿفا لـ أقػ معؽؿ" ،الذ" خاصةً.
﴿وال َّؾ ْق ِؾ إِ َذا َس َجك ألالضحك 2:؟
َ
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صالال :القاو.
قسؿ.
الشقخ :القاو :وهل حرف َ
﴿وال َّؾ ْق ِؾ "الؾقؾ" اسؿ.
َ
﴿وال َّؾ ْق ِؾ إِ َذا َس َجك ألالضحك. 2:
إذا كان الجقاب صحقح سلفقدَ ،
يعـل يقم التؿريـ -يا إخقان -قذد يققػذؽ طؾذك مشذؽالت أكذت مذا تعرففذا حتذك
تصؾ إلقفذا ،وهذذا مذـ فقائذد التؿذريـ ،ومذـ فقائذد الؼذراءة يف كتذب إطاريذب ،يعـذل
الطالذذب أن ربؿذذا لذذق جذذاء صالذذب مذذـ الطذذالب يؼذذقل :أكذذا ضذذعقػ يف الـحذذق .أخربكذذا
ضعقػ يف ماذا لؽل أشرحف؟ يؼقل :ما أدري ،لؽـ أكا ضعقػ يف الـحق .ما يعذرف هذق
ضعقػ يف ماذإ :كف ما يعرف جقاكب الضعػ طـده.
مذثال ،يعـذل يذقرد أشذقاء كثقذرة يعرففذا ويف أشذقاء مذا
لؽـ لق قرأ يف كتب اإلطراب ً
يعرففا ،فنذا وجدت شلء ما تعرفف وأكت تؼرأ يف اإلطراب ضع فققف خ ًّطا واسلل طـذف،
هذا إشؽال طـدك ،هذا يػقد بـائؽ العؾؿل.
أكت طـدك شدٕ :كذف مـذذ متذك وأكذت تذدرس؟ مذـ يف الجامعذة درس الـحذق مذـ
آبتدائل ثالث سـقات ،ودرسف يف الؿتقسط ثالث سذـقات ،ودرسذف يف ثذاكقي ثذالث
سـقات ،الـحق هق الـحق ،يجعؾف يزيد ويتقسع فقف ،ثؿ يليت الجامعة فؿذا يعذرف شذلء،
ما معؼقل ست سـقات ،تسع سـقات تدرس وما تعرف شلء ما هق بؿعؼقل
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لؽـ يف مشؽؾة ،مـ أهؿ هذه الؿشاكؾ :أن العؾؿ طـدك مثذؾ السذد إن فقذف فتحذات
تسرب ،فلكت يئست مـ إصالحفٕ :كؽ تذرى إ َّمذا أن
كثقرة جدًّ ا ما يؿسؽ الؿاء ،الؿاء َّ
ثغرا ،ما أطرف أيذـ الثغذر ،الؿذاء كثقذر مذا
ثغراً ،
تصؾحف كؾف أو ترتكف كؾف ،لؽـ تصؾحف ً
شاء اهلل وٓ أطرف أيـ الثغر ،فـؼقل :ابحث طـف ثغرةً ،ثغرة.
يف صرق :مـ أفضؾ هذه الطرق :أن تؼرأ كتب اإلطراب ،فؽؾؿذا قذال :تؿققذز .أكذت
تظـف حال ،ضع ّ
خط واسلل :لؿاذا قال تؿققز؟ قال :يف محؾ رفذع .لؿذاذا قذال يف محذؾ
مثال ،وهؽذا.
رفع ما قال مرفقع؟ اسلل طـف ً
كؾ إشؽال طـدك يف اإلطراب ثغرة ،فنذا سللت طـفا وففؿتفذا فؼذد ً
أوٓ :اسذتػدت
ٍ
حقـئذذ
هبذه الؿعؾقمة وصؾبذت حذؾ ،ثذؿ ذهبذت فعرفذت الحذؾ فث َبذت ،ثبتذت الؿعؾقمذة
فثبتت هذه الثغرة .أمر مفؿ جدًّ ا لؾطالب.
﴿وال َّؾ ْق ِؾ إِ َذا َس َجك ألالضحك. 2:
َ
الؽؾؿة التالقة" :إذا"" ،إذا" ،اسؿ فعؾ حرف؟ ربؿذا يف الشذرح أن وذكركذا أمثؾذة
مذر معـذا "إذا" ،فؼذد تشذؽؾ طؾذك الطالذب
طؾك إسؿاء وإفعال والحروف ،لؽـ مذا َّ
"إذا" :اسذذؿ أو فعذذؾ أو حذذرف؟ لؽذذـ يف التطبقذذؼ يف اإلطذذراب سذذتؿر طؾقذذف "إذا" ،فذذنذا
طرف اسؿ أو فعؾ أو حرف ثبتت طـده.
"إذا" اسؿ أو فعؾ أو حرف طـدك؟
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صالال :حرف.
صالال :اسؿ.
الشقخ :حرف ٓ تسلل طـ الدلقؾ ،لؽـ يؼقل :اسؿ .ما الدلقؾ طؾك أهنا اسؿ؟
صالال........ :
الشقخ ،ٓ :هل وقعذت يف أول الؽذالم صذح لؽذـ لقسذت مبتذدأ ،هذق الؽذالم صذح
لؽـ لقست مبتدأ.
"إذا ذهبذذت إلذذك الؿسذذجد فصذ ِّذؾ" يعـذذل صذ ِّذؾ ،متذذك أصذذؾل؟ "إذا" ،ففذذل ضذذرف،
صؾ يف هذا الققتِّ " ،
ضرف لؾصالةِّ ،
صؾ إذا" ففذا ضرف.
ٌ
مـ العالمات :قبقلفا التـقيـ ،قد يؼذال" :إ ًذا" ،ففذذا دٓلذة طؾذك التـذقيـ ،فدٓلذة
طؾك آسؿقةٕ :ن التـقيـ ٓ يؼبؾف َّإٓ آسؿ.
أيضذا :فذنن إسذؿاء لفذا
أيضا :الظرفقة ،وهذه مـ طالمات إسذؿاء ً
ومـ الدٓئؾ ً
أكثر مـ أربعقـ طالمة ،كحـ يؽػقـا خؿسة.
مـ العالمات الظرفقة كؾ ما يدل طؾك ضرفقة ففق اسذؿ ،فذذ "إذا" ضذرف ،والظذرف
اسؿ ،وقال إخ :مـ العالمات التـقيـ أكف يؽسره ٕهنا تؼبؾ.
أيضذا ،حذرف أم اسذؿ؟ يعـذل "إذا" ثالثذة
أختفا "إذ" اسؿ أو فعؾ أو حرف؟ اسذؿ ً
حروف كعؿ ،لؽـ "إذ" حرفان ،اسؿ؟ ٕهنا ضرف.
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أيضذذا،
"جئتذذؽ إذ محؿذذدٌ كذذاجح" يعـذذل يؼطذذع كذذان محؿذذد
كاجحذذا ،ففذذل ضذذرف ً
ً
ٍ
وكذلؽ تؼبؾ التـقيـ " ٍ
أيضا.
ئذ"" ،
حقـئذ" تؼبؾ التـقيـ ،ففل اسؿ ً
ٍ
ٍ
مذاضٕ :كذؽ
مذاض أو مضذارع أو أمذر؟
﴿وال َّؾ ْق ِؾ إِ َذا َس َجك ألالضحك 2:فعذؾ،
َ
تؼقل" :سجك"
ؽ َر هب َ
﴿ما َو َّد َط َ
ؽ َو َما َق َؾك ألالضحك. 3:
َ
الؽؾؿة التالقة "ما" ،اسؿ ،فعؾ ،حرف؟ حرف كػل.
ٍ
ؽ "و َّدع" فؼط ٌ
﴿ما َو َّد َط َ
ماضٕ :كف يؼبؾ تاء التلكقث الساكـة "و َّدطت".
فعؾ
َ
الؽؾؿة التالقة بعد "و َّدع" الؽاف ،الؽاف يف "و َّدطؽ" حرف واحد ،لؽذـ اسذؿ أو
فعذؾ أو حذرف؟ اسذؿ ،بدٓلذة؟ مذا كذقع الؽذاف؟ اسذؿ إشذارة؟ اسذؿ مقصذقل؟ ط َؾذذؿ؟
ضؿقر ،والضؿائر كؾفا أسؿاء بدٓلة اإلسـاد.
رب" اسؿ ،فعؾ ،حرف؟ اسؿ" ،رب" يؼبؾ التـقيـ.
الؽؾؿة التالقةُّ " :
ييؽ َر هبي َ
﴿ميييا َو َّد َطي َ
ييؽ َو َميييا
الؽؾؿذذذة التالقذذذة :الؽذذذاف ،هذذذل ضذذذؿقر اسذذذؿ "ر ُّبذذذؽ" َ
َق َؾك ألالضحك. 3:
الؽؾؿة التالقة :القاو "وما" القاو وحدها كؾؿة ،يعـل طـد اإلطراب ٓ بذد أن تؼذػ
ٍ
ططػ مبـل طؾك الػتح ٓ محؾ لذف مذـ
كامال ،تؼقل :القاو حرف
طـدها وتعرهبا إطرا ًبا ً
اإلطراب ،تعطقفا كؾ أركان اإلطراب الثالثة الؽامؾةٕ :هنا كؾؿة ،حرف ٍ
كػل.
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﴿و َما َق َؾك "قؾك" فعؾ ،فعؾ ماض ،أمر ،مضارع؟ ماض ،يؼال" :ق َؾت".
َ
مخير ُة َخقير َل َ ِ
ؽ وما َق َؾيك ألالضذحك 3:وثذؿ بعذدها﴿ :و َل ِ
﴿ما َو َّد َط َ
يـ
يؽ م َ
َ
َ ٌْ
ؽ َر هب َ َ َ
َ
إُو َلك ألالضحك. 4:
ٍ
حرف واحد فتُذكر باسؿفا ٓ بـطؼفذا،
الؽؾؿة التالقة :القاو ،إذا كاكت الؽؾؿة طؾك
ذثال" :ر ُّبذذؽ" الؽؾؿذذة إولذذك" :رب"
يعـذذل مذذا يؼذذال "واء" يؼذذال" :الذذقاو" ،لذذق قذذال مذ ً
ذهبذت" التذاء ،مذا يؼذال "تذاء"" ،التذاء" ،وهؽذذا ،كذقن
والؽؾؿة الثاكقة ما كؼقل "ك"" ،
ُ
الـسقة ،كقن التقكقد.
وإذا كاكت الؽؾؿة طؾذك أكثذر مذـ حذرف ،طؾذك حذرفقـ أو طؾذك ثالثذة أو أربعذة أو
خؿسة أو ستة :فنهنا تـطذؼ بؾػظفذا ،يعـذل "قذد" يؼذال" :قذد" مذا يؼذال الؼذاف والذدال،
"قد ،حقث ،مـ" وهؽذا.
ٍ
ططػ.
إذن ..فالؽؾؿة التالقة "القاو" وهل حرف
ول" ﴿و َل ِ
الؽؾؿذذة التالقذذة﴿ :و َل ِ
مخي َير ُة "و" حذذرف ططذذػَ " ،
مخي َير ُة الذذالم يف
َ
َ
أخرة ،وقبؾفا ٓم" ،ولمخرة" هذه ٓم ،التحؾقؾ والتطبقؼ يؽشػ لؽ هذذه إمذقر،
الالم هـا.
مخيير ُة َخقيير َلي َ ِ
مذذا الػذذرق بذذقـ "أخذذرة خقذذر مذذـ إولذذك" ﴿و َل ِ
يـ إُو َلييك ؟
يؽ مي َ
َ
َ ْ ٌ
ٌ
التلكقد.
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"محؿدٌ مجتفد" "لؿحؿدٌ مجتفد"؟ التحؼقؼ ،تلكقد ،تسؿك ٓم التلكقد ،وتسذؿك
ٓم آبتداء ،تدل طؾك التحؼقؼ والتلكقد والتؼقية ،إ ًذا لفا معـذك ،حذرف معـذك ،معـاهذا
التلكقد.
اسؿ ،فعؾ ،حرف؟ حرف ،وهل ٓم آبتداء.
وهل اسؿ ،أحسـت.
ِ
خقر" اسؿ :فقفا تـقيـ.
َ
خقر" اسؿ ،فعؾ ،حرف؟ " ٌ
﴿و َلمخ َر ُة َخ ْق ٌر " ٌ
﴿و َل ِ
ؽ ِم َـ إُو َلك يا أخلَ ﴿ ،ل َ
مخ َر ُة َخ ْق ٌر َل َ
ؽ ِم َـ إُو َلك .
َ
﴿خ ْق ٌر َل َ
ؽ ؟ الالم ،كؾؿة طؾك حرف واحد فؼذال :الذالم،
خقر" َ
الؽؾؿة التالقة لذ " ٌ
صح الالم ،وهق حرف جر هـا ،وكقطف حرف ،قؾـا :حرف جر.
الؽؾؿة التالقةِ :
﴿م َـ إُو َلك "إولك" وهل اسؿ ،وهؽذا.
كريد أن كؼػ هـا ،ويف الدرس الؼادم -إن شاء اهلل -سـبدأ بباب الؿعرب والؿبـل،
فلحب أن يؽقن معؽؿ ألالؿق َّصل ٕكـا سـستػقد مـف يف الشذرح ،فذنذا اكتفقـذا مذـ الشذرح
فقف كعقد إلك كذالم الشذقخ خالذد إن شذاء اهلل ،واهلل أطؾذؿ ،وصذ َّؾك اهلل وسذؾؿ طؾذك كبقـذا
محؿد.
[إسئؾة]
سمال..................... :
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الجييقاب :قؾـذذا :بعذذض الـحذذقيقـ يؼذذقل" :ال" وبعذذض الـحذذقيقـ يؼذذقل :إلذذػ
والالم ،بـا ًء طؾك اختالف كحقي ،وهذا الخالف يعقد إلك مذا قؾتذف قبذؾ قؾقذؾ يف كقػقذة
يعرف مـ "ال"؟
كطؼ الؽؾؿة :فبعضؿ يؼقل" :ال" ما الذي ِّ
طذرف؟ إلذػ والذالم أم الذالم فؼذط؟
"رجؾ" كؽرة" ،الرجؾ" معرفذة ،مذا الذذي َّ
خالف كحقي بقـ الـحقيقـ:
طرف إلػ والالم ،يعـل أن الؽؾؿذة مؽقكذة مذـ كؾؿتذقـ،
 بعضفؿ يؼقل :الذي َّالؽؾؿة مؽقكة مـ حرفقـ :ففل مثؾ "قد" ،فـؼقل" :ال" أو إلػ والالم؟ فذنذا كاكذت
ٍ
معرفذان ،يعـذل
حقـئذ مؽقكة مـ حرفقـ ،يعـل
الؽؾؿة
الؿعرف إلػ والالم ،كالهؿذا ِّ
ِّ
الؽؾؿة مؽقكة مـ حرفقـ ،كؼقل" :ال".
الؿعرف الالم فؼط.
 وبعض الـحقيقـ يؼقل:ِّ
أما الفؿزة هذه فؼد يمتك هبا لؾتؿ ُّؽـ مـ الساكـة ،طؾك ذلذؽ تؽذقن الؽؾؿذة حذرف
َّ
وٓ حرفقـ؟ حرف ،فقؼقل :إلػ والالم.
سمال................... :
خقر مـ إولك.
خقر" أخرب طـ أخرة بلهنا ٌ
الجقاب :بال يفٌ " ،
سمال.................. :
الجقاب :بال ،كؼقل:
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"أخرة" :مبتدأ مرفقع وطالمة رفعف الضؿة.
خقر" :خربٌ مرفقع وطالمة رفعف الضؿة.
و" ٌ
خقر مـ إولك.
أخرب طـ أخرة بلهنا ٌ
سمال................. :
اسذؿ بدٓلذة اإلسذـاد ،فقؼقلذقن:
الجقاب :خالف الشرح ،يستدلقن طؾك أن "إذا" ٌ
َّ
ضرف بؿعـك وقت.
إن "إذا"
ٌ
فنذا قؾت" :آتقؽ إذا صؾعت الشؿس" متذك تذليت؟ وقذت صؾذقع الشذؿس ،فذذ "إذا"
فاطال.
بؿعـك وقت ،وكؾؿة "وقت" تليت مبتدأ وتليت ً
سمال................. :
مؽقكة مـ كؾؿتقـ :مـ" :اجتفذد" وهذق فعذؾ أمذر ،ومذـ
الجقاب" ،ٓ :اجتفدي" َّ
"ياء الؿتؽ ِّؾؿ" وهق اسؿ ،لؽـ ما الدٓلة طؾك أن "اجتفد" فعؾ أمذر؟ كقهنذا قبِ َؾذت يذاء
الؿتؽ ِّؾؿ ،وياء الؿتؽ ِّؾؿ اسؿ.
كحذـ الؽذالم طؾذك "اجتفذذد" أن" ،اجتفذد" كػسذفا" ،اجتفذذد" فعذؾ ،هذق مذذتؽ ِّؾؿ
مثالَّ :
أن الؿضارع يؼبؾ السقـ "سقؼقل" أيـ الؿضذارع؟ "سذقؼقل"
اسؿ ،يعـل كؼقلـا ً
أم "يؼقل"؟ الؿضارع "يؼقل" ،والسقـ هذا حرف تسقيػ .واهلل أطؾؿ.
وص َّؾك اهلل وس َّؾؿ طؾك كبقـا محؿد وطؾك آلف وأصحابف أجؿعقـ
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*****************************
الدرس الثاين
بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ
قبؾ أن كدخؾ يف باب الؿعرب والؿبـل هـا يف تػصقؾ ذكره الشقخ خالذد ،والشذقخ
خالد يف الؽتاب يعـل مذـ مقذزات الؽتذاب أكذف يحذرص طؾذك ذكذر التؼسذقؿات ،بعذدما

اكتفك مـ الؽالم طؾك أجزاء الؽالم والعالمات الؿؿقزة لفا ،قال( :ثؿ الؾػظ قسيؿان
مػرد ومركال) وجدتؿ ذلؽ.

بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ
ال َّؾ ُف َّؿ اغػر لـا ولشقخـا أجؿعقـ.
الؿتـ

قال الؿصـػ رحؿف اهلل تعالك( :ثؿ الؾػظ قسيؿان مػير ٌد ومركيال ،والؿػيرد
اسؿ وفعيؾ وحيرف ،وآسيؿ وليقس ثالثية مظفير كحيق "زييد"،
ثالثة أقسام ٌ
ومبفؿ كحق "هذا".
ومضؿر كحق "أكت"
ٌ
ٌ
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ٍ
وأمير
ماض كحق "قيام" ،ومضيار كحيق "يؼيقم"
والػعؾ ثالثة أقسامٍ:
ٌ
كحق " ُق ْؿ".
ٌ
مشييترك بييقـ إسييؿاء وإفعييال كحييق "هييؾ"
والحييرف ثالثيية أقسييام
ومختص بإفعال كحق "لؿ".
ومختص بإسؿاء كحق "يف"،
ٌ
يل "كبعؾبييؽ"
والؿركييال ثالثيية أقسييام إضييايفٌ ك "كغييالم زيييد" ومزجي ٌ
وإسـادي ك "قام زيد").
ٌ
الشرح
ذكر طدة تؼسقؿات ،ذكره لؾتؼسقؿات لف فقائد ،مـ هذه الػقائد :أن يطؾع الطالب
طؾك مصطؾحات العؾؿَّ :
ٕن هذه الؿصطؾحات التل ذكرهذا أن سذرتد يف الؿسذتؼبؾ،
فتؽقن قد مرت بف مـ قبؾ وطرف معـاها ،كؾؿة "مضذؿر" سذرتد يف الؿسذتؼبؾ يف طذدة
مذثال طـذدما كصذؾ إلذك بذاب الػاطذؾ إن شذاء اهلل،
أبقاب ،أو اسؿ ضاهر يف باب الػاطذؾ ً
ومدمرا" مذا الؿذراد بالظذاهر والؿذدمر؟ قذدَّ م التعريذػ بذف
ضاهرا
سقؼقل" :الػاطؾ يليت
ً
ً
أن :فؿعرفة إقسام تػقد معرفة الؿصطؾحات ومعاكقفا.
وأيضا مـ فقائد معرفة هذه التؼسقؿات :حصر إبقاب ،يعـل هذا الباب يـحصذر
ً
يف هذذذه إقسذذام الؿذذذكقرة ،آسذذؿ حصذذره يف ثالثذذة أقسذذام ،والػعذذؾ يف ثالثذذة أقسذذام،
والحرف يف ثالثة أقسام ،والؿركب يف ثالثة أقسام.
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وتعؾؿقن يا إخقان أن الؼسؿ غقر التؼسقؿ ،تؼسذقؿ الشذلء يؽذقن بـذا ًء طؾذك حقثقذة
معقـة ،بحقذث يؿؽذـ أن ُتؼسذؿف طذدة تؼسذقؿات هذق شذلء واحذد ،يؿؽذـ ُتؼسذؿف طذدة
ؼسذؿفؿ
تؼسقؿات بعدة اطتبارات مـ أجؾ حصره ،يعـل ً
مذثال :الـذاس أن يؿؽذـ أن ُت ِّ
ؼسؿ الـذاس مذـ حقذث الدياكذة إلذك مسذؾؿقـ وكػذار أو مـذافؼقـ ،هذذا
طدة تؼسقؿاتُ ،ت ِّ
قسؿ حاصذره لؽذـ مذـ حقذث الدياكذة ،بحقذث يؿؽذـ أن تجؿعفذؿ مذرة أخذرى ،كؾفذؿ
ؼسذؿفؿ باطتبذارات
ؼسؿفؿ باطتبار آخر :باطتبار الجذـس طذرب وطجذؿ ،وهؽذذا ،و ُت ِّ
و ُت ِّ
كثقرة.
التؼسقؿ الذي يذكره أن أو غقره مـ العؾؿاء لذقس معـذك ذلذؽ أن هذذا الشذلء ٓ
يـؼسؿ إٓ إلك هذه إقسذام ،ولؽذـ هذذا إمذر يـؼسذؿ إلذك هذذه إقسذام بحثقذة معقـذة
يريدها الؿملػ ،ففق هـا ذكر الؾػظ وطرفـا الؾػظ ،الؾػذظ قسذؿف إلذك قسذؿقـ أو كؼذقل
ٍ
بعبارة أفصح قسؿف قسذؿقـ  ٓ-داطذل ل "إلذك" هـذا ٓ ،كؼذقل :قسذؿف إلذك قسذؿقـ أو
قسذذؿف إلذذك أقسذذام :كؼذذقل :قسذذؿف قسذذؿقـٕ :ن قسذذؿقـ هـذذا مػعذذقل مطؾذذؼ ،أو قسذذؿف
أقسا ًما -كعؿ قسؿ الؾػظ قسؿقـ :مػرد ومركب.
الؿػرد مذا كذان كؾؿذ ًة واحذدة ،والؿركذب مذا كذان كؾؿتذقـ ،الؿػذرد مذا كذان كؾؿذة
واحدة والؿركب ما كان كؾؿتقـ ،صقب ثؿ طاد إلك الؿػرد وقسؿف ثالثة أقسام ،الؿػذرد
أيضذا كقػقذة التؿققذز
ثالثة أقسام :اسؿ وفعؾ وحرف ،وهذا سبؼ بقاكف مذـ قبذؾ ،وسذبؼ ً
بقـ هذه إقسام "اسؿ وفعؾ وحرف".
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وقسذؿ كذؾ واحذد مـفذا ثالثذة أقسذام ،لربؿذا
ثؿ طاد إلك آسذؿ والػعذؾ والحذرف َّ
قرأتؿ الؿقضقع مـ قبؾ وقسؿتؿقه بشجرة أو كحق ذلذؽ ،قسذؿقه طؾذك شذؽؾ شذجرة
تتضح ،صقب آسؿ؟ قال" :إن آسؿ يـؼسؿ ثالثة أقسذام" كذؾ أقسذام إسذؿاء الذذي
مقزكاها وطرفـا طالماهتا الؿؿقزة ،كؾ إسؿاء تـؼسؿ ثالثة أقسام:
 إما قسؿ ضاهر.
 أو أي اسؿ مدمر.
 أو اسؿ مبفؿ.
ستليت لفا أحؽام خاصة يف الؿستؼبؾ ،آسؿ الظاهر والؿضؿر وماذا؟ الؿبفؿ ،مذا
الػرق بقـفا؟ كبذدأ بالؿضذؿرٕ :كذف أوضذحفا ،الؿضذؿر مذـ مذراد بآسذؿ الؿضذؿر أي
الضؿقر ،الؿضؿر يعـل الضذؿقر ،فؼذقلفؿ" :مضذؿر وضذؿقر" مصذطؾحان طـذد الـحذق
يدل طؾك متؽؾؿ أو الؿخاصب أو غائب ،هذذا الضذؿقر كذؾ اسذؿ يذدل طؾذك أن صذاحبف
مذذتؽؾؿ أو الؿخاصذذب أو غائذذب ،ففذذذا هذذق الضذذؿقر ،مذذا سذذقى الضذذؿقر ٓ تذذدري هذذؾ
صاحبفؿ متؽؾؿ أو مخاصب أو غائب :هذا الضؿقر أو الؿضؿر.
والؿبفؿ؟ ماذا يراد بذالؿبفؿ؟ الؿذبفؿ يذراد بذف اسذؿ اإلشذارة وآسذؿ الؿقصذقل،
الؿبفؿ يف الـحق ُيطؾؼ طؾذك شذقئقـ :اسذؿ اإلشذارة وآسذؿ الؿقصذقل ،وهؿذا بالػعذؾ
مبفؿان يف حؼقؼتفؿا ،الؿقصذقل تؼذقل" :جذاء الذذي" طرفذت مذـ الذذي؟ تعذرف مذـ
الذي؟ ٓ تعرفف :مبفؿ ،لؽـف يؽتسب التعريػ بعد ذلؽ مـ خارج ،يؽتسذب التعريذػ
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مـ خارجف ،أن يليت بعده الصؾة -صؾة الؿقصذقل هذل التذل ُتعرفذف -أمذا الؿقصذقل يف
كػسف مبفؿ ٓ تعرف" ،جاء الذي" الذي ماذا؟ ٓ تدري ،حتك تؼقل" :الذذي أحبذف" أو
"الذي يؼقل الحؼ" أو كحق ذلؽ.
وكذلؽ اسؿ اإلشارة مبفؿ يف حؼقؼتف ،كعؿ ،لق قؾت لؽؿ أن هذه العبارة ،قؾذت:
"هذا مجتفد" مـ الؿجتفد؟ مذـ هذذا؟ تعرفقكذف؟ مذبفؿ ٓ تعرفقكذف ،فاإلشذارة كذذلؽ
مبفؿة ،لؽـفا تؽتسب التعريػ كذلؽ مـ خارجفا ،وهل مؼاركة آسؿ لاشذارة ،كذلن
ٍ
حقـئذذ باإلشذارة
تشقر إشارة حؼقؼقة أو إشارة معـقية ،تؼقل" :هذذا مجتفذد" فعرفتؿذقه
ٓ بالؾػظ ،كؾؿة "هذا" مبفؿ لؽـ اقرتان الؾػذظ هذذا باإلشذارة هذق الذذي أكسذب اسذؿ
اإلشارة التعريػ.
إ ًذا فالؿراد بذـ مذبفؿ أسذؿاء اإلشذارة وإسذؿاء الؿقصذقلة ،مذاذا بؼذل مذـ أقسذام
آسؿ يا إخقان؟ آسؿ الظذاهر مذا سذقى ذلذؽ ،مذا سذقى ذلذؽ مذـ إسذؿاء ُتسذؿك
أسذذذؿا ًء ضذذذاهرة ،ك "محؿذذذد ،وطؾذذذل ،وصذذذالح ،وبذذذاب ،وقؾذذذؿ ،وسذذذقارة ،والرجذذذؾ،
والؿسجد" هذه كؾفا أسؿاء ضاهرة.
يعـل هذا تؼسقؿ آسؿ ،فآسؿ ثالثة أقسام:
 اسؿ مضؿر وهل الضؿائر.
 ومبفؿ وهل أسؿاء اإلشارة وإسؿاء الؿقصقلة.
 وأسؿاء ضاهرة وهل ما سقى ذلؽ مـ إسؿاء.
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ٍ
ماض ومضار وأمير) وهذذه
ثؿ ذكر تؼسقؿ الػعؾ ،فؼال( :الػعؾ ثالثة أقسام
الؿسللة مـ مشاهقر مسائؾ الـحذق ،وهذذا التؼسذقؿ لؾػعذؾ هذق أشذفر تؼسذقؿات الػعذؾ
ٍ
ماض ومضارع وأمذر ،ومقزكذا الؿضذارع مذا يؼبذؾ لذؿ ،والؿاضذل مذا يؼبذؾ تذاء التلكقذث
الساكـة ،وإمر ما يؼبؾ الؿخاصبة مع دٓلتف طؾك الطؾب ،لؽذـ غػذر اهلل لذل ولؽذؿ مذا
واج ُف هذا التؼسقؿ؟ يعـل مـ أي حقثقة ُق ِّسؿ الػعذؾ هذذه إقسذام؟ يعـذل مذا فقذف تذرابط
بقـفذذا :الؿاضذذل باطتبذذار الزمذذان ،وإمذذر باطتبذذار الؿعـذذك -أن أمذذر يذذدل طؾذذك أمذذر-
والؿضارع ُس ِؿ َل مضارع لؿشاهبة آسؿُ ،مضارع يعـل ُمشابف.
مـ أي حقثقة ُق ِّسؿ الػعؾ هذه إقسام؟ السمال واضذح أو غقذر واضذح؟ الحقثقذة،
يعـل الـاس ُق ِّسؿقا إلك مسؾؿ وكافر ومـافؼ مـ أي حقثقة؟ الدياكذةُ ،ق ِّسذؿقا إلذك طذرب
وطجؿ مـ حقث الجـس وهؽذذا ،الػعذؾ ُق ِّسذؿ إلذك مضذارع وأمذر وماضذل مذـ حقذث
الؿؿقذزات؟ ٓ ،مذذـ حقذذث اإلطذذراب؟ ٓ ،مذذـ حقذث الذذزمـ؟ زمذذـ الؿتحذذدث؟ كؾؿذذة
مضذذارع مذذا طالقتفذذا بذذالزمـ؟ يعـذذل ماضذذل واضذذح ،الذذزمـ زمذذـ الؿاضذذل مذذـ كؾؿذذة
الؿضارع يعـل مشابف ما لفا طالقذة بذالزمـ ،كؾؿذة أمذر مذا لفذا طالقذة بذالزمـ ،الؿسذؾؿ
دياكتف اإلسالم ،كافر دياكتف الؽػر ،مرتبط التؼسقؿ بالحقثقة.
مـ حقث الصقغة :كعؿ ،هذا التؼسقؿ لؾػعؾ مـ حقث الصقغة أو مذـ حقذث البـقذة،
الػعؾ مـ حقث البـقة والصقغة ثالثة أقسام:
 إول :ما كان طؾك َف َع َؾ ،ما كان طؾك َف َع َؾ وهق الؿسؿك الؿاضل.
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 والثاين :ما كان طؾك َيػ َعؾ ،وهق الؿسؿك الؿضارع.
أمرا.
 والثالث :ما كان طؾك ا ْفعؾ ،وهق الؿسؿك ً
هذذذا أقصذذك مذذا يؿؽذذـ أن ُيذذذكَر يف هذذذا التؼسذذقؿٕ :كذذف سذذبؼ أن ذكركذذا العالمذذات
الؿؿقزة لفذه إقسام.
قسذذؿفا ثالثذذة أقسذذام ،الحذذروف كحذذـ
قسذذؿ الحذذرف ثالثذذة أقسذذام ،الحذذروف َّ
ثذذؿ َّ
طرفـاها مـ قبؾ ومقزكاها طذـ غقرهذا مذـ قبذؾ ،لؽذـ قبذؾ أن كذذكر هذذه آسذتػفام لذف
حرفان ،وهؿا هؾ والفؿزة ،هؾ والفؿزة حرفا استػفام ،وبؼقة أدوات آسذتػفام "مذـ
وما وأيـ وكقػ ومتذك وكذؿ" إلذك آخذره أسذؿاء ،فذنذا طرفـذا أن هذؾ والفؿذزة حذروف
كُعامؾفا وكعرهبا كذالحروف ،وإذا طرفـذا أن "مذـ وكذام وأيذـ أسذؿاء" كعامؾفذا وكعرهبذا
كإسؿاء.
 ومـ الحروف :حروف كـصب الؿضارع ،وهل أربعة" :أن ولـ وكل وإ ًذا".
ولؿذذا وٓم إمذذر وٓ
ذؿ َّ
 ومذذـ الحذذروف :حذذروف جذذزم الؿضذذارع ،وهذذل "لذ ْ
الـاهقة".
 ومـ الحروف :حروف الؼسؿ وهل حروف جارة وهل "القاو والباء والتاء".
 ومـ الحروف :حرف آستثـاء ٕكف واحد ،وهق "إٓ" وبؼقة أدوات آستثـاء
لقست حرو ًفا :يا أسؿاء مثؾ "غقر وسقى" أو أفعال مثؾ "يؽـ".
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 حرف الشرط أو حرفا الشرط ،طؾك خالف بقـ الـحذقيقـٕ :هنذؿ اتػؼذقا طؾذك
اسؿ.
أن "إن" فشرط حرف ،واختؾػقا يف "إذ ما" فؼقؾ حرف وققؾ ٌ
 ومذذـ الحذذروف :حذذروف العطذذػ ،حذذروف العطذذػ حذذروف كثقذذرة "الذذقاو،
والػاء ،وثؿ ،وأم" إلك آخره.
إلنَّ ،
 ومـ الحروف :الحذروف كاسذخة ،إن وأخقاهتذا " َّ
أن ،لقذت ،لؽذ َّـ ،لعذؾ،
َّ
كلن".
 ومـ الحروف :حروف الـداء" ،يا وأيا والفؿزة ،وهقا" إلك آخره.
حروف كثقذرة ،ٓ ،حذروف الفجذاء حذروف مبذاين ٓ ،طالقذة لؾـحذقي هبذا ،طـذدما
كؼقل :إن الؽؾؿة اسؿ وفعؾ وحرف :فنكؿا كريد حرف الؿعـك ،كبفـذا طؾذك ذلذؽ يعـذل
الحذذرف الذذذي لذذف معـذذك ،حذذرف "لذذؿ" معـاهذذا الـػذذل ،مثذذؾ "قذذد" معـذذاه التحؼقذذؼ أو
أيضا ،إلك غقر ذلؽ مـ الحروف.
التؼؾقؾ ،وقد حرف ما ذكركاه ً
قسذذؿ الحذذروف ثالثذذة أقسذذام ،صب ًعذذا هذذذه
الؿفذذؿ كعذذقد إلذذك شذذقخـا الشذذقخ خالذذدَّ ،
أيضا ما ذكركاهذا ،ذكركذا فائذدتقـ لؾتؼسذقؿات ،لؽذـ
التؼسقؿات لفا فقائد كثقرة أخرى ً
أيضذا ،يسذتػقد مـفذا الؿتخصذص ،يف الرتجذقح ومعرفذة الـظذائر يعـذل
فقف فقائد أخذرى ً
أحقاكًا يؿؽـ يحتج بعدم الـظقر أو يرجح ً
قذقٓ طؾذك قذقل بـذا ًء طؾذك هذذه التؼسذقؿات،
لؽـ معرفة هذه التؼسقؿات لف فقائد كثقرة.

شرح إزهرية يف الـحق

f

67 h

e

g

قذذال( :الحييرف ثالثيية أقسييام) الحذذروف يف العربقذذة ثالثذذة أقسذذام مذذـ حقذذث
آختصاص ،التؼسقؿ هـا مذـ حقذث آختصذاص ،فالؼسذؿ إول الؿخذتص بآسذؿ،
يعـل الذي ٓ يدخؾ إٓ طؾك اسؿ ،ومـ ذلؽ الحروف الؿختصة بآسؿ مثؾ.... :
الطالال... :
فضذال طذـ حذرف ،حذروف الجذر حذروف مختصذة
ً
الدكتقر :ما تدخؾ طؾذك فعذؾ
بآسؿ.
والـقع الثاين :الحرف الؿختص بالػعذؾ ،حذروف مختصذة بالػعذؾ ٓ ،تذدخؾ إٓ
طؾك فعؾ مثؾ :حروف كصب الؿضارع وحروف جزم الؿضارع ،ومثؾ :قد.
الحروف كاسخة مختصذة بآسذؿ ،مختصذة بآسذؿ مذـ الؼسذؿ إولٕ :هنذا مذـ
الحروف الـاسخة أن الجؿؾة آسؿقة ،والجؿؾة آسؿقة أولفا اسذؿ :تؼذقل" :إن زيذدً ا
ذائؿ" يذذدخؾ طؾذذك اسذذؿ ،مثذذال" :سذذقف" هذذذه مختصذذة أم غقذذر مختصذذة؟ مختصذذة،
قذ ٌ
بآسؿ أو الػعؾ؟ بالػعؾ ،كصصت طؾقفاَّ :
ٕن صذاحبـا ذكرهذا مذـ قبذؾ يف العالمذات
الؿؿقزة لؾػعؾ ،بؼل شلء؟
فحروف العطػ مـ الؼسؿ الثالثٕ :هنا غقر مختصة بآسؿ وٓ بالػعؾ ،تذدخؾ
طؾك آسؿ ،تؼقل" :جاء محؿذد وخالذد" وتذدخؾ طؾذك الػعذؾ ،تؼذقل" :محؿذد جذاء
وذهب".
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والؼسؿ الثالث مـ الحروف :غقر الؿختص ،الحذروف غقذر الؿختصذة ،مذا معـذك
غقر مختصة؟ يعـل تدخؾ طؾذك إسذؿاء وطؾذك إفعذال ،يعـذل تذدخؾ طؾذك إسذؿاء
وطؾك إفعال ،مـ ذلؽ حرفا آسذتػفام ،تذدخؾ طؾذك آسذؿ وطؾذك الػعذؾ :فتذدخؾ
حاضر؟" ،وتدخؾ طؾك الػعؾ مثؾ" :هؾ حضذر أبذقك؟"
طؾك آسؿ مثؾ" :هؾ أبقك
ٌ
ومـ حذروف آسذتػفام مذـ الحذروف الؿشذرتكة غقذر الؿختصذة -ذكركذا قبذؾ قؾقذؾ-
أيضا حروف العطػ مـ الحروف الؿشرتكة.
حروف العطػ ،قؾـاً :
حذذروف الؼسذذؿ" :الذذقاء والتذذاء والبذذاء" مختصذذة أم غقذذر مختصذذة؟ وهذذذا التؼسذذقؿ
ترتب طؾقف طدة مسائؾ اختؾػ فقفا الـحقيقن بسبب هذا التؼسذقؿ ،صب ًعذا هذذا التؼسذقؿ
كؿا رأيتؿ قائؿ طؾك آستؼصاء ،يعـذل استؼصذقا كذالم العذرب :فقجذدوا أن الحذروف
يف كالم العرب ثالثة أقسام ،صقب ماذا كستػقد؟ الـحقيقن استػادوا مـ هذذا اإلحصذاء
ققاطد ورجحقا وض َّعػقا بـا ًء طؾقف.
فؼالقا" :إن إصؾ يف الحروف الؿختؾػة مختصذة بآسذؿ أو الػعذؾ" إصذؾ يف
فؿذؾ؟ أن تؽذقن طامؾذة أم مفؿؾذة؟
الحروف الؿختصة مـ حقث العؿذؾ أن تعؿذؾ أو ُت َ
ويؼقلقن :هامؾة ،كـظر :حروف مختصة مثؾ حذروف الجذر ،هذذه طامؾذة تجذر آسذؿ،
مثذذؾ حذذروف الجذذزم تجذذزم ،وحذذروف الـصذذب تـصذذب ،ويف الحذذروف الـاسذذخة َّ
إن
وأخقاهتا تـصب آسؿ وترفع الخرب :فؾفذذا قذالقا :إن إصذؾ يف الحذروف الؿختصذة
فؿؾ؟ أن تعؿؾ.
أن تعؿؾ أو ُت َ
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صقب والحروف الؿشذرتكة غقذر الؿختصذة تعؿذؾ أو مذا تعؿذؾ؟ صقذب كحذاول أن
كـظر وكستؼرئ الؿشرتكة مثؾ آستػفام ،حذروف آسذتػفام هذؾ تعؿذؾ؟ "هذؾ أبذقك
حاضذذر؟ هذذؾ حضذذر أبذذقك؟" طؿؾذذت شذذق ًئا فقؿذذا بعذذدها؟ مذذا طؿؾذذت ،هذذؾ :حذذرف
حاضر :أبقك مبتدأ وحاضر خرب ،دخؾذت طؾذك الجؿؾذة اسذؿقة مبتذدأ
آستػفام ،أبقك
ٌ
وخرب.
"هؾ حضر أبقك؟" هؾ :حرف آستػفام ،حضر فعذؾ مذاض ،4أبذقك فاطذؾ ،أي
أهنا لؿ تعؿؾ شق ًئا.
وكذلؽ حرف العطػ" ،جاء محؿد وخالد" جاء ٌ
فعؾ ،ومحؿدٌ فاطؾ مرفقع ،ما
أيضذا؟
أيضذا مرفذقعٕ :كذف معطذقف ،مذا الذذي رفعذف ً
الذي رفعف؟ الػعؾ جذاء ،وخالذدٌ ً
الػعؾ ،والقاو مجرد طاصػة ،ططػت ما بعدها طؾك ما قبؾفا ،أما هذل فؾذؿ تعؿذؾ شذق ًئا،
لؿ ترفع ما بعدها أو تـصب ما بعدها أو تجر ما بعدها :فعؾذك ذلذؽ قذالقا" :إن إصذؾ
يف الحروف الؿشرتكة أن تؽقن مفؿؾة أو هامؾة".
فعـذذذدما جذذذاء الـحذذذقيقـ بعذذذد ذلذذذؽ إلذذذك "حتذذذك" حذذذرف جذذذر َح َّتيييك َم ْط َؾييي ِع
رت حتك ِ
آخر الؾقؾ" حتذك :حذرف جذر ،وآخذر اسذؿ مجذرور،
ا ْل َػ ْجرِ﴾ألالؼدرِ " ، 5:س ُ
أتعؾؿ" حتك هـا دخؾت طؾك ماذا؟ دخؾت طؾك فعذؾ
مثال" :جئت حتك
صقب فنذا قؾـا ً
َ
مضذذارع ،وهذذل حذذرف جذذر ،قؾـذذاَّ :
أن حتذذك حذذرف جذذر ،حذذرف الجذذر مخذذتص أو غقذذر
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مختص بؿذاذا؟ بآسذؿ ،كقذػ يؽذقن مخذتص بآسذؿ وقذد دخذؾ
مختص؟ مختص،
ٌ
طؾك آسؿ فجره ،وهـام دخؾ طؾك الػعؾ؟
أتعؾؿ" بالـصب ،الؿضارع بالـصب "أتع َّؾؿ" يعـل هؾ حتذك
ثؿ قال" :جئت حتك
َ
كصبت الؿضارع صارت مشؽؾة ،إن دخؾت طؾك اسؿ جرتف وإن دخؾت طؾذك مضذارع
كصذبتف ،وهذذا ٓ كظقذر لذف يف العربقذة ،مذذا فقذف ،مذا يف حذروف هؽذذا ،الحذروف بحسذذب
آستؼراء :إ َّما مختصة بآسؿ فتعؿؾ ،أو مختصة بالػعؾ فتعؿؾ ،أو مشرتكة.
إن قؾـا :أن "حتك" مشرتكة ٕهنا دخؾت طؾك آسؿ ودخؾت طؾك الػعؾ  ،إن قؾـذا
ٍ
فؿؾ؟ أن ُتفؿؾ ،لؽـ الذي وجدكاه أن أكَّفا مذا
أكَّفا مشرتكة :فؼقاسفا حقـئذ تعؿؾ أو ُت َ
طؿؾت فؼط :بؾ طؿؾت طؿؾقـ مع آسؿ الجر ومع الػعؾ الـصب :وهذا يخالػ هذذا
آستؼراء ،فؽقػ رد الـحقيقن "حتك" إلك هذا آستؼراء? قالقاَّ :
إن حتك حرف جذر:
أتعؾذؿ" فحتذك
طؾك باهبا وققاسفا ،تجر آسؿ :فنن دخؾت طؾك مضذارع "جئذت حتذك
َ
أيضذذا ،وأتعؾذذؿ مضذذارع مـصذذقب بذذلن مضذذؿرة ،وأن مذذـ الحذذروف
هـذذا حذذرف جذذر ً
الؿصدرية ،فقـسبؼ مـفا ومـ الػعؾ مصدر ،والؿصذدر اسذؿ ،مػذرتض "حتذك" داخؾذة
طؾك الؿصدر طؾك ققاس ،يعـل دخؾت حتذك طؾذك اسذؿ ،يعـذل "جئذت حتذك الذتعؾؿ"
يعـل لؾتعؾؿ :هذه الػائدة ٓ يفؿـل أن تػفؿقا هذذا الخذالف يف "حتذك" أو الرتجذقح أو
أصذال،
ً
خرج الـحقيقن ،أكا ٓ يفؿـل ذلؽ ،ولذقس هذذا مـاسذ ًبا لشذرح الؿتقسذط
كقػ َّ
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أكا ذكرتف لغاية واحدة وهل أن تعرفقا أن هذه التؼسقؿات التذل ُذكِ َذرت ُذكِ َذرت لػقائذد،
لؽـ لفا فقائد كثقرة.
يف إخقر طاد إلك الؿركب بعذدما اكتفذك مذـ آسذؿ الؿػذرد ،أن آسذؿ الؿػذرد
اكتفك مـف ،آسؿ قال( :إميا مػيرد) يعـذل كؾؿذة واحذدة (أو مركيال) يعـذل كؾؿتذقـ،
قسؿف إلك ثالثة أقسام حتك اكتفذك،
قسؿف إلك اسؿ وفعؾ وحرف ،ثؿ كؾ قسؿ َّ
والؿػرد َّ
بعد ذلؽ طاد إلك الؿركب ،آسؿ الؿركب.
قؾـا :يف تعريػ آسؿ الؿركب هق الذي يتؽقن مـ كؾؿتذقـ ،الؾػذظ الؿركذب هذق
الذي يتؽقن مـ كؾؿتقـ والؿركبات كؿا ذكر ،وهذه التؼسقؿ تليت يف أبقاب الـحق ولفذا
ٍ
شلء مـ آكتباه.
أحؽام ،والتػريؼ بقـفا يعـل يحتاج إلك
كبدأ بالتركقال اإلسـادي:
ٕكف أسفؾفا ،الرتكقب اإلسـادي أسفؾفإ :كـا سبؼ أن أشركا إلقف مـ قبؾ يف شذرح
اإلسـاد ،الرتكقب اإلسـادي ،الؿراد بالرتكقب اإلسـادي أي ما تؽذقن مذـ مبتذدأ وخذرب
أو مـ فع ٍؾ وفاطؾ ،هذا يسؿك الؿركب اإلسـادي ،طبارة فقفا تركقب إسذـادي يحذدث
قذائؿ" أسذـدكا الؼقذام إلذك
بطريؼتقـ ،جؿؾتقـ :إ َّما جؿؾذة اسذؿقة مبتذدأ وخذرب" :محؿذدٌ
ٌ
محؿد مـ صريؼ الجؿؾة آسؿقة ،أو مـ صريؼ الجؿؾذة الػعؾقذة -فعذؾ فاطذؾ -تؼذقل:
"قام محؿد" اإلسـاد واحد ،طؿؾقة اإلسـاد واحدة وهل إسـاد الؼقام إلك محؿد ،لؽذـ
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يف العربقة يؿؽـ أن كُعرب طـ هذذا اإلسذـاد أو الؿركذب اإلسذـادي بطذريؼتقـ :إ َّمذا مبتذدأ
وخرب "محؿدٌ قائؿ" هذه جؿؾة اسؿقة أو "قام محؿد" هذه جؿؾة فعؾقة.
كؾ لغات العالؿ قائؿة طؾك كظرية اإلسـاد ،الؽالم كؾذف طربذل وغقذر طربذل :يؼذقم
طؾك كظرية اإلسـادُ ،تسـِد شلء إلك شذلء لتذتؿ الػائذدة ،لؽذـ العربقذة تسذتطقع أن ُتعذرب
طـ اإلسـاد بطريؼتقـ :جؿؾة اسؿقة أو جؿؾة فعؾقة :هؾ هذا فؼذر يف العربقذة :مذا طـذدها
فؼط إٓ صريؼتقـ لؾتعبقر طـ اإلسـاد؟ ما يف يا جؿؾة اسؿقة أو فعؾقة وخذالص؟ كؼذقل:
كثقذرا مذـ الؾغذات ٓ تعذرب طذـ
"ٓ ،لقس هذا مـ فؼر العربقة :بؾ هذق مذـ بثرائفذإ :ن ً
ٍ
بطريذؼ واحذد ،وهذق مذا يؼابذؾ يف
هذا الؿعـك اإلسـاد الذي تؼقم طؾقذف كذؾ الؾغذات إٓ
العربقة الجؿؾة آسؿقة".
يعـل كثقر مـ الؾغات ٓ تستطقع أن تبدأ بػعؾ بؽالمؽ مثذؾ العربقذة أن ،تؼذقل:
"حضر محؿد" ما فقف إشؽال ،وتؼقل" :أحبؽ" مباشرة " ُأحبذؽ" اكتفذك إمذر ،لؽذـ
يف بعض الؾغات أو يف ٍ
كثقر مـ الؾغات وبخاصة الؾغات إوروبقذة والفـديذة ٓ ،بذد أن
تبدأ يف كالمذؽ باسذؿ ،كالؾغذة اإلكجؾقزيذة ٓ ،بذد أن تؼذقل" :أكذا أحبذؽ" أو بالرتجؿذة
الؾػظقة "أكا أكقن أحبؽ" العارفقن باإلكجؾقزية هؾ هذذا صذحقح؟ أن ٓ بذد أن تؼذقل:
"أكا أكقن" أكا اسؿ وأكقن ُتسؿك فعؾ مساطد :ثؿ تليت بالؿعـك الذي تريذد" :أحبذؽ"،
يف العربقة يؿؽـ أن تليت الجؿؾة آسؿقة" :أكا أحبؽ" أو فعؾقة "أحبذؽ" مباشذرة ،وإن
كان يف اإلكجؾقزية يؿؽـ أن تبدأ بالػعؾ لؽـ يف صقر قؾقؾة.
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الشاهد أن هذا مـ ثراء العربقة أن ط َّبرت طـ الؿعـذك اإلسذـادي الذذي تؼذقم طؾقذف
الؾغذات بطذذريؼتقـ ،ثذذؿ أن هذذاتقـ الطذذريؼتقـ لفؿذذا صذذقر مذذـ حقذذث التؼذذديؿ والتذذلخقر
والحذف وكحق ذلؽ ،وهذا أططك الصقرتقـ ثرا ًء طؾك ثراء.
عذرف بالجؿؾذة آسذؿقة والجؿؾذة
صقب إ ًذا فالرتكقب اإلسـادي يا إخقان هق مذا ُي َّ
الػعؾقة ،هذا الرتكقب اإلسـادي.،
والـق الثاين مـ الؿركبات التركقال اإلضايف:
باب مسذتؼؾ سذقليت الؽذالم طؾقذف يف الؿجذرور،
الؿركب اإلضايف ،وباب اإلضافة ٌ
ولؽـف يدخؾ يف الرتكقذب :ولفذذا سذقف كُشذقر إلقذف إشذارة طجؾذة حتذك إذا وصذؾـا إلذك
ذلؽ الباب كتؿفؾ ،الرتكقب اإلضايف يعـل الؿضاف والؿضذاف إلقذف قذد يصذعب طؾذك
بعض الطالب ففؿف واستخراجفٕ :كف أمر معـقي قذائؿ طؾذك الػفذؿ ،مذا يف مسذاطدات
لػظقذذة تسذذاطدك ،أمذذر معـذذقي ٓ بذذد أن تػفذذؿ طؿؾقذذة اإلضذذافة لؽذذل تعذذرف الؿضذذاف
والؿضاف إلقف وتستخرجفؿا مـ الؽالم.
اإلضافة ،الؿركب اإلضايف ،ما الؿراد باإلضافة يا إخقان؟ يفؿـذل أن تػفؿذقه ،مذا
أريذذد التعريذذػ العؾؿذذل الذذذي يذذذكره الـحذذقيقـ ،التعريذذػ العؾؿذذل يحتذذاج إلذذك شذذرح
ويحتاج إلذك محذرتازات ،الرتكقذب اإلضذايف هذق أن تجعذؾ كؾؿتذقـ ،يذدٓن يف القاقذع
ٍ
شلء واحد ،هذه طؿؾقة اإلضافة.
طؾك
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هؿا كؾؿتان ،يف إصؾ كؾؿتان وكؾ كؾؿة لفا معـك خذاص ،لؽذـ طـذدما تضذقػ
إحداهؿا إلك إخرى هذه طؿؾقة اإلضافة تسذحب معـذك إحذدى الؽؾؿتذقـ لقذدٓن يف
القاقذذع طؾذذك شذذلء واحذذد ،مثذذال :كؾؿذذة "قؾذذؿ" اإلضذذافة مذذا تؽذذقن إٓ بذذقـ إسذذؿاء،
الؿضاف اسؿ والؿضاف إلقف اسؿ ،طـدما يؼذقل" :قؾذؿ" يذدل يف القاقذع يذدل القجذقد
طؾك شلء معروف ،طؾك مسؿك ،طؾك هذا الؼؾؿ ،فؽؾؿة قؾؿ تدل طؾك هذا.
وطـدما أققل" :محؿد" اسؿ آخر ،سقدل طؾك شلء آخر ،طؾك مسذؿك ،هذذا قؾذؿ
وهذا محؿذد ،كؾؿتذان يذدٓن يف القجذقد طؾذك شذلء أو شذقئقـ؟ شذقئقـ ،فذنذا أضذػت
قؾت" :قؾؿ محؿد" كؿ كؾؿة؟ كؾؿتان ،لؽذـ يف القاقذع والقجذقد كريذد هبؿذا شذقئقـ أم
شق ًئا واحدً ا حقـئذ4؟ شلء واحد ،هذه طؿؾقة اإلضافة" ،قؾؿ محؿد".
مثال" :سقارة" أريذد هبذا الدابذة التذل تسذقر بذالقققد،
وهؽذا يف بؼقة إمثؾة ،لق قؾـا ً
وإذا قؾـا" :القزير" تؼصد بذذلؽ الرجذؾ صذاحب الؿـصذب العذالل ،فذنذا أضذػـا قؾـذا:
"سقارة القزير" ماذا كريد سقارة القزير؟ كريد السقارة التل يف الشارع ،أما القزير مذا لـذا
ٍ
شلء واحد طؾذك تؾذؽ السذقارة،
طالقة هبا" ،سقارة القزير" كؾؿتان لؽـفؿا يدٓن طؾك
صقب القزير لؿاذا أتقـا بف يف هذه العبارة؟ فؼط لؽل كضقػ كؾؿذة سذقارة إلقذف :لتتعذرف
السقارة ،كعرف لؿـ ،سقارة القزير ،أو كؼقل" :سقاريت ،أو سقارتف".
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إ ًذا الؿركذذب اإلضذذايف اثـذذان يذذدٓن يف القاقذذع طؾذذك شذذلء واحذذد ،والؿضذذاف إلقذذف
واجب الجر ،اففؿقها كقػؿا تشاؤون ،ففؿ طؾؿقـ ففؿ طذامل ،الؿفذؿ تػفؿذقن طؿؾقذة
اإلضافة.
بؼذذل الـذذقع الثالذذث مذذـ الؿركذذب :وهذذق الؿركذذب الؿزجذذل ،مزجذذل يعـذذل ٕن
الؽؾؿتذذقـ ُيؿزجذذان يف بعذذض :فقعذذقدان كؾؿذذة واحذذدة ،الؿركذذب الؿزجذذل يعـذذل ٕن
الؽؾؿتقـ يؿزجان يف بعض فقعقدان كؾؿة واحذدة ،الؿركذب الؿزجذل يف حؼقؼتذف يعذقد
إلك السؿاع ،الؿركب الؿزجل يعـل مثال ذلؽ كؿا م َّثؾ الشقخ خالذد( :بعؾبيؽ) بعذؾ
و بؽ ،كؾؿتان" ،بعؾ" هذه كؾؿة بؿعـك زوج أو كحق ذلؽ" ،وبؽ" مقضع اسؿف بذؽ
ويؼال :شخص ،ما لـا طالقذة الؿفذؿ "بعؾبذؽ" ،كذلن تؼذقل" :زوج هـذد" هذذه إضذافة
زوج هـد" :4بعؾبؽ" هذا اسؿان كان يؿؽـ أن ُيركبا تركق ًبا إضاف ًقا ،وهذه لغة.
الؿركب الؿزجذل فقذف لغذات ،مذـ هذذه الؾغذات أكذف يركذب تركق ًبذا إضذاف ًقا ،فقؼذال
ٍ
حقـئذ طؾك الرتكقب اإلضايف" :بعؾبؽ "4جاز طؾك لغة قؾقؾذة ،لؽذـ أغؾذب العذرب يف
"بعؾبؽ" ما يرتؽبقكف تركق ًبذا إضذاف ًقا ،وإكؿذا يركبقكذف تركق ًبذا مزج ًقذا ،فذنذا ركبذقا تركق ًبذا
مزج ًقذذا مذذاذا يػعؾذذقن؟ يف الؿركذذب اإلضذذايف يجذذرون الؿضذذاف إلقذذف لؽذذـ يف الؿركذذب
الؿزجل لفؿ صريؼة معقـة ،الؽؾؿة إولك يػتحقهنا ،يػتحقهنا يعـل يبـقهنا طؾك الػتح،
مبـقة طؾك الػتح ،والؽؾؿة الثاكقة ما يجروهنا ،وإكؿا يؿـعقهنا مـ الصرف ،يؿـعقهنا مذـ
الصرف ،فقؼقلقن" :هذه مديـة بع َؾ َبؽ" بعؾ َب َؽ هذا مؿـقع مـ الصرف :ف ُقجر بذالػتح،
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"هذه مديـة بعؾبؽ" ففذه مبتدأ ومديـذة خذرب ،وهذق مضذاف والؿضذاف إلقذف "بعؾبذؽ"
صارت كؾؿة واحدة أن ،مضاف إلقف مجرور وطالمذة جذره الػتحذةٕ :كَّذ ُف مؿـذقع مذـ
الصرف.
مذقت،
أيضذا الؿركذب الؿزجذل مثذؾ" :حضذرمقت" إصذؾ َح َض َذر
ٌ
ومثال ذلذؽ ً
حضذذر يحضذذر ،حضذذرمقت ،ولفذذا قصذذة يف معركذذة شذذديدة حتذذك كثذذر الؿذذقت ،فؼقذذؾ:
فسذذؿل ذلذذؽ الؿؽذذان هبذذذا آسذذؿ ،ثذذؿ ُخ ِّػػذذت َح َضذ َذر إلذذك َح ْضذذر،
"حضذذر مذ ٌ
ذقت" ُ
َح ْضرمقت ،صقب ماذا فعؾقا؟ ركبقها تركق ًبا مزج ًقا يعـذل أن الجذزء إول حضذر بـذقه
مذثال يف الرفذع" :هذذه
طؾك الػتح ،والثاين أطربقه إطراب الؿؿـقع مـ الصذرف ،فؼذالقا ً
مقت خرب مرفقع وطالمة رفعذف الضذؿة ومؿـذقع
مقت" حضر مبـل طؾك الػتحُ ،
ضر ُ
َح َ
مذقت" حضذر مبـذل طؾذك
مثال "سافرت إلذك  "...إلذك مذاذا؟ "حضذر
مـ الصرف ،أو ً
َ
الػتح ومقت اسؿ مجرور بؾك وطالمة جره بالػتحةٕ :كف مؿـقع مـ الصرف.
هذا ما يتعؾؼ يا إخقان بلكقاع الؿركب ،إ ًذا فالرتكقب كؿا ذكر الشذقخ خالذد رحؿذف
اهلل ثالثة أقسام:


الؿركب اإلسـادي ويراد بف الجؿؾة آسذؿقة والجؿؾذة

الػعؾقة.


والـقع الثاين :الؿركب اإلضايف ،والؿذراد بذف الؿضذاف

والؿضاف إلقف وهق يستقجب جر الثاين.

شرح إزهرية يف الـحق



f

77 h

e

g

والـذذقع الثالذذث مذذـ الؿركبذذات :الؿركذذب الؿزجذذل،

وطرفـا معـك أن الؿركب الؿزجل.
كقع رابع مـ الؿركبات ما ذكره الشقخ خالد ،وأذكره أن ٕكـا سـحتاج إلقذف
هـاك ٌ
قري ًبا :الؿركب العددي ،والؿراد لؾؿركب العددي إطذداد مذـ أحذد طشذر إلذك تسذعة
طشر تسذؿك إطذداد الؿركبذة كؾفذا أطذدا ٌد مركبذة ،مذا معـذك طذدد مركذب؟ إطذداد يف
العربقة أكقاع ،هـاك العدد الؿػرد.


العدد الؿػرد مـ واحد إلذك طشذرة هذذا أطذداد مػذردة:

"واحد ،خؿسة ،سبعة ،طشرة" طدد مػرد.


وهـاك إطداد الؿركبذة إلذك تسذعة وتسذعقـ" ،خؿسذة

وطشرون" هذا طدد متعاصػ.


وهـاك ألػاظ العؼقد :وهل طشذرون ،ثالثذقن ،أربعذقن

إلك تسعقـ.
ما معـك الرتكقب يف إطداد؟ الؿركب العددي لف معـك  ،مـ أحد طشر إلك تسعة
طشر ،هذا حصر ،لؽـ كريد أن كػفؿذف ،مذا معـذك الرتكقذب العذددي؟ الؿذراد بالرتكقذب
العددي كعؿ ،الؿركب العددي مبـل ،لؽذـ لؿذاذا مبـذل؟ ٕكذف مركذب ،معـذك مركذب؟
الرتكقب هق الذي يحقؾ كؾؿتقـ إلك معـذك واحذد ،لؽذـ كحذـ كريذد الرتكقذب العذددي
بالذات ،الؿراد بالرتتقب العددي؟
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الرتكقب أن تركب طدد إلك آخر مذا سذقيت شذلء ،هذذا مذـ طقذقب التعريذػ أنتذكر الشلء يف تعريػف.
العدد الؿركال هق العدد الذي ،الذي التزمت العرب حذذف حذرف العطذػ مـذف،
العدد الؿركذب -مركذب يعـذل طذددان -التذل التزمذت العذرب حذذف حذرف لؾعطذػ
بقـفؿا ،طـدما كؼقل يذا شذباب" :خؿسذة طشذر" طـذدي "خؿسذة طشذر كتا ًبذا" مذا معـذك
طـذذدي خؿسذذة طشذذر كتا ًبذذا؟ يعـذذل طـذذدي خؿس ذ ٌة وطشذذرة ،طـذذدي خؿسذذة مذذـ الؽتذذب
وطـدي طشرة مـ الؽتب :صارت خؿسة طشر ،وكان إصؾ أن ُيؼال" :طـدي خؿسة
وطشرة" كؿا يؼال يف إطداد الؿتعاصػة" :طـدي خؿسة وطشرون".
إطداد الؿتعاصػة بؼقت العرب طؾك إصؾ ،لؽـ فإطداد الؿركبذة مذاذا فعؾذت
العرب؟ لغتفا وكحـ كؼتضل هبؿ :العرب حذفت حرف العطػ مـ إطذداد الؿركبذة،
ٍ
حقـئذذ لؾعذدديـ؟ ُبـقذا طؾذك الػذتح ،فالبـذاء
وطـدما حذفت حرف العطذػ مذاذا حذدث
طؾك الػتح :إكَّؿا أصاب إطداد الؿركبة بسبب حذذف حذرف العطذػ ،بسذبب حذذف
حرف العطػ :وهذا سقليت طؾقف الؽذالم طـذدما كصذؾ إلذك الؿعذرب والؿبـذل :سذـذكر
إطذذداد الؿركبذذة يف الؿبـقذذات وكعذذرف أن هذذذا هذذق سذذبب بـائذذف ،وكعذذرف أكذذف سذذقتعدى
إطداد إلك أشقاء إخرى إن شاء اهلل يف حقـفا.
هذا كؾ ما يتعؾذؼ هبذذه الؿؼدمذة التذل ذكذر الشذقخ خالذد قبذؾ أن يذدخؾ إلذك بذاب
الؿعرب والؿبـل ،لـستؿع إلك إسئؾة ،كعؿ مـ طـده سمال يتػضؾ.
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إسئؾة
الطالال.... :
الييدكتقر :طـذذدما كؼذذقل" :إصذذؾ يف البذذاب كذذذا وكذذذا" يعـذذل الؽثقذذر ،بحسذذب
آستؼراء ،طـدما كستؼرئ هذا إمر كجد أن أكثره جاء طؾك هذذه الجذادة أو طؾذك هذذه
الصػة ،كؼقل حقـئذ" :4هذا هق إصؾ فقفا" فؿا جاء مـف طؾك هذذا إصذؾ ٓ كُـذاقش
ٍ
شذلء طذـ هذذا إصذؾ فعؾقذف بالذدلقؾ ،فذنن
فقف وٓ كسلل طـف ،لؽـ مـ ادطذك خذروج
كصبف وأقامف قبؾـاه ،وإٓ لؿ كؼبؾف ،فإصؾ أن هذه الحروف مذا يخذرج مـفذا شذلء طذـ
ذثال الؽقفقذذقن أخذذذوا
هذذذا إصذذؾ إٓ بذذدلقؾ مؼبذذقل ،فؾفذذذا طـذذدما قبذذؾ قؾقذذؾ حتذذك مذ ً
بالظاهر وقالقا :مع إسؿاء تجذر ومذع الؿضذارع تـصذب ،والبصذريقن رفضذقا قذالقا:
وأولذق دخقلفذا
"ٓ ،حتك تبؼك طؾك إصؾ" ما تخرج طؾك إصؾ ،تبؼك حرف الجر َّ
طؾك الؿضارع بؿا قؾـاه قبؾ قؾقؾ.
كرجق أن ٓ تطقل إسئؾة ،طـدكا باب الؿعرب والؿبـذل أهذؿ أبذقاب الـحذق ،كريذد
أن كبدأ بف الؾقؾة إن شاء اهلل.
الطالال... :
الدكتقر :هذه كُسؿقفا العالمة الؿؿقزةُ ،كركز طؾك العالمة الؿؿقزة لؽذل ٓ تخذتؾط
بعد ذلؽ بعالمات اإلطراب ،طالمذات اإلطذراب شذلء آخذر ،هذذه العالمذات الؿؿقذزة
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التل ُتؿقز الؿضارع طـ غقره ،العالمة الؿؿقزة لؾؿصارع قبقل السذقـ أو سذقف أو لذؿ:
كؾفا طالمات مؿقزة لؾؿضارع.
الطالال... :
الدكتقر ،ٓ :السقـ وسقف هذه حروف غقذر طامؾذة ،مفؿؾذة ،وإن كاكذت مختصذة
بالؿضارع وهذا طؾك كالم صاحبؽ ،هذه لؿ تعؿؾ ،فخرجت طـ أصذؾ الحذروف ،يف
سمال يا إخقان?
الطالال..... :
الييدكتقر" :سذذقارة الذذقزير" سذذقارة مضذذاف ،والؿضذذاف ُيعذذرب بحسذذب مققعذذف يف
الجؿؾة ،والقزير مضاف إلقف مجرور وطالمة جره الؽسذرة" ،سذقارة الذقزير محؿذد"4
ٍ
حقـئذذ يؽذقن تذابع ،تذابع بذدل ،يؽذقن محؿذد بذدل مذـ الذقزيرَّ :
ٕن
محؿد هق القزير:
البذذدل طؾذذك كقذذة حذذذف الؿبذذدل مـذذف ،هذذؾ يؿؽذذـ أن تحذذذف الذذقزير ويسذذتؼقؿ الؽذذالم
والؿعـك? تؼقل" :سقارة محؿد"؟ خالص إ ًذا هذا بدل ،بدل والبدل يتبذع الؿبذدل مـذف
يف اإلطذذراب ،فتؼذذقل" :سذذقارة الذذقزير محؿذذد" ،"4سذذافرت إلذذك بعؾبذ َ
ذؽ"  ،كعذذؿ ،كبذذدأ
بالؿعرب والؿبـل يا إخقان.
هذا باب الؿعيرب والؿبـيل ،وبذاب الؿعذرب والؿبـذل يذا إخذقان هذق أهذؿ أبذقاب
الـحق ،فؾفذا ُأوصقؽؿ بآهتؿام بف والحرص طؾقف ومحاولذة التعؿذؼ يف ففؿذف وإدراك
ٍ
شلء مـ أسراره ،باب الؿعرب والؿبـذل فقذف أغؾذب الؼقاطذد وإسذس التذل سذتحؽؿ
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الـحق بعد ذلؽ ،هذا الباب باب الؿعرب والؿبـل ،هق الذي سقحؽؿ خطؽ إلذك هنايذة
الـحق ،يعـل كؾ ما سقؼال يف هذا الباب بذاب الؿعذرب والؿبـذل -كذؾ مذا يؼذال يف هذذا
الباب تحتاج إلقف مسقس الحاجة يف كذؾ إبذقاب الؼادمذة ،لذقس يـتفذل أمذره بآكتفذاء
مـف ،ٓ :هق مجرد يعـل ققاطد ٓ ُبدَّ أن تعرففا وتضبطفا لؽذل تستصذحبفا طـذد دراسذة
إبقاب الؼادمة ،فؽؾ إبقاب الؼادمة محتاج ٌة إلقف ومعتؿذد ٌة طؾقذف ومػتؼذر ٌة إلقذفَّ :
ٕن
كؾ ما يؼال فقف ٓ بد أن تطبؼفا طؾك كؾ إبقاب الـحقية ،باب الؿبتذدأ والخذرب كطبؼفذا
طؾك كؾ إبقاب الـحقية ،بذاب الؿبتذدأ والخذرب محتذاج إلذك بذاب الؿعذرب والؿبـذل:
َّ
ٕن الؿبتدأ قد يؽقن معر ًبذا وقذد يؽذقن مبـ ًقذا ،فذنن كذان معر ًبذا ٓ بذد أن تعامؾذف معامؾذة
الؿعرب كؿا درست وطرفت يف باب الؿعرب ،وإن كان الؿبتذدأ مبـ ًقذا ٓ بذد أن تعامؾذف
معامؾذذة الؿبـذذل كؿذذا درسذذت وطرفذذت يف بذذاب الؿعذذرب والؿبـذذل ،وكحذذـ والـحقيذذقن
مثال مذا يذذكروكؽ بؿذا ققذؾ يف بذاب الؿعذرب والؿبـذل،
طـدما يصؾقن إلك باب الؿبتدأ ً
ٕكَّؽ درستف واكتفقت وضبطتف ،فعـدما يصؾ إلك باب الؿبتدأ ،هذؿ سذقذكرون إشذقاء
الجديدة فؼط يف باب الؿبتدأ ،تعريػ الؿبتدأ ،أشقاء جديدة فؼذط ،لؽذـ كذؾ مذا ققذؾ يف
باب الؿبتذدأ والخذرب سذتلتقؽ يف بذاب الؿبتذدأ ،ولذـ تضذبطف َّإٓ بتطبقذؼ هذذه إحؽذام
طؾقف.
وقؾ مثذؾ ذلذؽ يف بؼقذة إبذقاب :يف الػاطذؾ وكائذب الػاطذؾ والؿػاطقذؾ والتؿققذز
ٍ
فحقـئذ ٓ ُبذدّ أن تعامؾفذا معامؾذة الؿعذرب وأن
والحال إلك آخره ،كؾفا قد تؽقن معربة
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تستعؿؾ معفذا مصذطؾحات الؿعذرب وأن ُتعرهبذا إطذراب الؿعذرب ،وقذد تؽذقن مبـقذة:
ٍ
فحقـئذ ٓ ُبدَّ أن تعامؾفذا معامؾذة الؿبـذل وتسذتعؿؾ معفذا مصذطؾحات الؿبـذل و ُتعرهبذا
إطراب الؿبـل ،يعـل أن الؿعرب لف أحؽام كحقيذة خاصذة بذف ومصذطؾحات خاصذة بذف
وصريؼة أطراب اسذتعؿؾ معفذا مصذطؾحات الؿبـذل وتعرهبذا إطذراب الؿبـذل ،يعـذل أن
الؿعرب لف أحؽام كحقية خاصة بف ومصطؾحات خاصة بف وصريؼة إطراب خاصة بف.
وكذلؽ الؿبـل لف أحؽام كحقية خاص ٌة بف ومصطؾحات خاص ٌة بف وصريؼة إطراب
خاص ٌة بف ،معـك ذلؽ أن باب الؿعرب والؿبـل كؼطة فاصؾة يف الـحق ،ستتحؽؿ يف كذؾ
إبقاب الؼادمة ،فنذا لؿ تضبط هذه الـؼطة ستضقع مـ أول الـحق ،ستضذطرب طؾقذؽ
الؿعؾقمات ،ولذـ تسذتطقع أن تضذبط ،هذذا البذاب بذنذن اهلل بذاب الؿعذرب والؿبـذل يف
شذرح
أغؾب الؼقاطد وأغؾب إسس فنكؽ بنذن اهلل قد امتؾؽت الؼدرة طؾك ففؿ مذا س ُق َ
لذذؽ يف أبذذقاب الـحذذق الؼامذذةَّ ٕ :كذذؽ أن صذذرت واق ًػذذا طؾذذك أسذذاس ققيذذذ تتحؿذذؾ كذذؾ
الؿعؾقمات التل تليت وتػفؿفا ،أ َّما إذا مذا امتؾؽذت هذذه إسذس أول مذا تصذؾ لؾطذابؼ
إول يـفدم طؾقؽ البقتٕ :ن أسسؽ ضعقػة ،مذا طـذدك أسذس ،فؾفذذا طـذدما كسذتؿر
قؾقال والطالب ما طـده أسس أو ضعقػ يف إسس سذقؼقل" :الـحذق صذعب أو الـحذق
ً
ػفؿ ،الـحق كثقذر التػريعذات ،وكثقذر الجزئقذات" ثذؿ يرتكذف ،كعذؿ الـحذق كغقذره مذـ
ما ُي َ
العؾذذقم فقذذف جزئقذذات وفذذروع وأقذذقال ومسذذائؾ ،لؽـفذذا جؿق ًعذذا تعذذقد إلذذك ققاطذذد كؾقذذة
وأسس تحؽؿفا مفؿا كثرت هذه الػروع وتـقطت هذه الجزئقات.
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ومـ الخطذل الذذي يرتؽبذف كثقذر مذـ الدارسذقـ أكَّذ ُف يفذتؿ بذالػروع ،ويذدرس العؾذؿ
بالجزئقات ،والجزئقات والػروع ٓ شؽ أكَّفا ستغؾب الطالب كثرة ،مفؿا كان الطالب
وحريصا ،مع الققت ستغؾبف هذه الػروع والجزئقذات :كثقذرة ،كذؾ
ذك ًقا ،وققي الذاكرة
ً
جزئقة سقتعامؾ معفا وحدها ستؽقن كثقرة جدً ا :ما يسذتطقع ،لؽذـ لذق أكَّذ ُف امتؾذؽ هذذه

إسذذس والؼقاطذذد العامذذة ،فصذذار بعذذد ذلذذؽ كؾؿذذا درس مسذذللة فرطقذذة أو َطؾِذذؿ مسذذللة
جزئقذة يف الـحذذق أطادهذذا إلذذك قاطذذدهتا وربطفذذا بلساسذفا لتقثذذؼ مذذـ مسذذائؾ الـحذذق ومذذا
تػؾتت طؾقف ولرأى أن أغؾب هذه الؿسائؾ التل يراها كثقرة ومتـقطة ومختؾػذة :سذقرى
أن أكثرها تعقد إلك ققاطد معقـة.
شرح لفَّ ٕ :ك ُف سقعؾؿ مباشر ًة أكَّفا تعقد إلك هذذه الؼاطذدة وتذرتبط
طرفـاها قبؾ أن ُت َ
هبذا إساس ،فؿذـ الؿفذؿ يذا إخذقان أن الطالذب يفذتؿ بلسذس هذذه العؾذقم والؼقاطذد
العامذذة لؽذذل يضذذبط هذذذا العؾذذؿ بػروطذذف وجزئقاتذذف ،ومذذـ الخطذذل يف الؿؼابذذؾ أن يؽذذقن
غافال طـ إسس والؼقاطد العامذة ،ومذـ أجذؾ ذلذؽ
اهتؿامف هبذه الػروع والجزئقات ً
قؾقال وكتققػ طـد هذا الباب :لـحاول أن كُعطقف شق ًئا مـ حؼذف :بذاب بذالؿعرب
سـفتؿ ً
والؿبـل ،وإذا أهنقـذاه يف هذذا الػصذؾ فربكذة ،إذا أهنقـذاه مػفق ًمذا يعـذل هذذا شذلء جقذد،
بحقث الػصؾ الؼادم كبذدأ بػذروع الـحذق التذل تبذدأ مذـ الؿبتذدأ يعـذل مذـ الؿرفقطذات
والؿـصقبات والؿجرورات ،هذه فروع كحقية تليت يف الؿستؼبؾ إن شاء اهلل تعالك.
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قؾقال -سـبؼك مربقصقـ بإزهرية كعذقد إلقفذا مذـ وقذت وآخذر:
ولذلؽ سـتحقل ً
لـعرف ما زاده -لؽـ ســتؼؾ إلك كتاب أو كُتقب آخر ذكرتف لؽذؿ يف الذدرس الؿاضذل
وصؾبذذت أن تذذلتقا بذذف سذذـبدأ بذذف بعذذد الصذذالة إن شذذاء اهلل :هذذذا كتذذاب اسذذؿف ألالؿقصذذل يف
اإلطراب الؿقصذل يف اإلطذراب هذذا الؽتقذب خذاص ببذاب الؿعذرب والؿبـذل ،خذاص
وحصذر أهذؿ ققاطذده ،لذف ققاطذد مرطقذف طـذد الـحذقيقـ
بباب الؿعرب والؿبـل ،تـظقؿ
ُ
سذبفؾال مذع أن
ً
كامال ،لذقس إمذر هؽذذا
وأركان ٓ ُبدَّ أن ُتستقىف لؽل يؽقن اإلطراب ً
الـحذذقيقـ والطذذالب يف الجامعذذات ُيطذذا َلبقن بذذاإلطراب يف كذذؾ محاضذذرة و ُيعذذرب لذذؽ
الـحق يف كؾ باب ،ومع ذلؽ ٓ تؽاد تجد كتا ًبا كحق ًّيا يذذكر لذؽ كقذػ تعذرب ،الؽتذب
الؿؼذررة
الـحقية الؼديؿة كؾفا لؿ تتؽؾؿ طؾك كقػقة اإلطراب فقؿا أطؾؿ ،ومـفذا الؽتذب
َّ
أن :كذذذ [أوضييا الؿسييالؽ] يف الجامعذذات ،كشذذقخـا خالذذد إزهذذري :مذذا ذكذذر كقذذػ
ُتعرب ،مع أكف ُيعرب لؽـ ما ذكر كقػ ُت ِ
عرب.
الؿتلخريـ أن يب ِّقـ ..إ ًذا ففذه الرسذالة تتع َّؾذؼ ببذاب الؿعذرب
فؾفذا كان لزا ًما طؾك
ِّ
والؿبـل الذذي وصذؾـا إلقذف أن يف كتذاب [إزهريية] ،فسـسذتػقد مذـ هذذه الرسذالة يف
الشرح ،وكضذقػ إلقفذا مذا زاده الشذقخ خالذد يف [إزهريية] ،يف هذذا الؽتذاب قؾـذا -يذا
إخقان :-تركقب باب الؿعرب والؿبـل ،وذكر أهؿ ققاطده ،وصريؼة اإلطراب.
قؾقال طؾك أهؿقتف ،يجب أن كعؾؿ بعد
الؿعرب والؿبـل -يا إخقان -بعد ما تؽؾؿـا ً
ذلؽ :أن اإلطراب والبـذاء ضاهرتذان يف الؽذالم العربذل ،اكتشذػفؿا الـحقيذقن بسذرطة،
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طـذذدما كؼذذقل :اكتشذذػٕ :ن العذذرب كاكذذت تذذتؽؾؿ يف جاهؾقتفذذا بالسذذؾقؼة ،ثذذؿ جذذاء
الـحقيقـ ..الؼقاطد التل تضبط كالم العرب مـ صريؼ آستؼراء والتت ُّبع ،فعـذدما كظذر
الـحقيقـ يف كالم العرب ،يعـل يف الؽالم العربل الؿحتج بف يف الؼذرآن الؽذريؿ وكذالم
ِ
وكثرآ ،حظقا مباشرة
الـبل – َط َؾ ْقف َّ
شعرا ً
الس َالم -وكالم العرب الؿحتج هبؿ ً
الص َال ُة َو َّ
هذه الظاهرة.
ما هذه الظاهرة؟ رأوا أن هـاك كؾؿات إطرابقة واضحة اإلطراب ،وكؾؿات أخذرى
غامضة اإلطراب.
الـق إول :الؽؾؿات القاضحة اإلطراب :يعـذل بؿجذرد أن يسذتؿع العربذل إلقفذا
يعرف إطراهبا ،صب ًعا إذا طرف إطراهبا طرف الؿعـكٕ :ن الؿعـذك يؼذقم طؾذك اإلطذراب
واإلطراب يؼقم طؾك الؿعـك ،مرتابطان.
وكؾؿذذات أخذذرى إطراهبذذا غذذامض :لذذق سذذؿعفا العربذذل ،إذا سذذؿعفا الؿخاصذذب أو
قرأها اإلكسان يف كتاب ما يعرف إطراهبا ،غامضة اإلطراب.
مثال -كعطقؽؿ ً
مثآ ،بالؿثال يتضح الؿؼال:-
ٍ
محؿذذد" مذذا الحؽذذؿ
مذذثال -يذذا إخذذقان" :-محؿذذدٌ " أو "محؿذذدً ا" أو "
لذذق قؾـذذا ً
اإلطرابل؟
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إحؽييام اإلطرابقيية أربعيية :الرفذذع ،والـصذذب ،والجذذر ،والجذذزم ،هذذذه إحؽذذام
اإلطرابقة.
ما الحؽؿ اإلطرابل لي محؿدٌ ؟ الرفع.
والحؽؿ اإلطرابل لي محؿدً ا؟ الـصب.
ٍ
محؿد؟ الجر.
والحؽؿ اإلطرابل لي
أكتؿ طرفتؿ أن الحؽؿ اإلطرابل لؾؽؾؿة مع أين لؿ أضعفا يف جؿؾة ،يعـذل اكظذر..
مـ شدة وضقح إطراهبا طرفذت ُحؽؿفذا اإلطرابذل مذـ دون جؿؾذة :الؽؾؿذة القاضذحة
اإلطراب هل التل ُيعذرف إطراهبذا مذـ لػظفذا ،بؿجذرد أن يسذتؿع إلقفذا العربذل يعرففذا
ثؿ ٓ يعرف الؿعـك.
ومـ َّ
مثال" :أكر َم محؿدٌ خالدً ا".
يعـل لق قؾـا ً
"محؿدٌ " ُحؽؿف اإلطرابل الرفع.
و "خالدً ا" ُحؽؿف اإلطرابل الـصب.
ِ
والؿؽرم؟ أيـ الذي فعؾ اإلكرام والذي وقذع
الؿؽرم
أيـ الػاطؾ والؿػعقل؟ أيـ
َ
طؾقف اإلكرام؟ تعرف َّ
وٓ ما تعرف؟
طرفت أن "محؿدٌ " الػاطؾٕ :كؽ طرفت ُحؽؿف اإلطرابل ،وهق الرفع.
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وما الشلء الذذي ُحؽؿذف الـصذب يف هذذه الجؿؾذة؟ الؿػعذقل بذف الذذي وقذع طؾقذف
اإلكرام.
فلكت طرفت أن الذي فعؾ اإلكرام الػاطؾ ،والذي وقع طؾقف اإلكرام الؿػعقل بف
الحؽؿ اإلطرابل.
مـ خالل معرفة ُ
حتذذك ولذذق ققذذؾ" :أكذذر َم خالذذدً ا محؿذذدٌ " َمذذـ الؿؽذ ِذرم الػاطذذؾ؟ محؿذذد ولذذق تذ َّ
ذلخر،
والؿؽرم الؿػعقل بف؟ خالدً ا ولق تؼدَّ م.
َ
ِ
والؿؽذرم؟ معرفذة الحؽذؿ
الؿؽذرم
ما الذي د َّلذؽ طؾذك الػاطذؾ والؿػعذقل؟ طؾذك
َ
اإلطرابل ،محؿدٌ ُحؽؿف الرفذع ،إ ًذا فاطذؾ ،تؼذدَّ م أو َّ
تذلخر ...هذق الؿػعذقل بذف تؼذدَّ م أو
َّ
تلخر ،ففاتان الؽؾؿتان معربتان ،ما معـك معربتان؟ يعـل واضحتا اإلطراب.
ِ
ِ
ِ
هذمٓء" تؼبذؾ حركذة
همٓء" هؾ كؾؿذة "
همٓء" اسؿ إشارة" ،
مثال" :
لؽـ لق قؾـا ً
ِ
همٓء".
أخرى غقر الؽسر؟ أبدً ا ،يف الرفع ،يف الـصب ،يف الجر ،ما تؼبؾ َّإٓ "
ِ
ِ
همٓء" اسؿ ،لؽـ مذا ُحؽؿفذا اإلطرابذل؟ الرفذع أم
همٓء" كؾؿة "
لق قؾت لؽؿ" :
الـصب أم الجر؟ الحؽؿ اإلطرابل :الرفع ،الـصب ،الجر ،هذه إحؽام يف آسذؿ ،مذا
الحؽذذؿ اإلطرابذذل؟ هذذؾ تعذذرف الحؽذذؿ اإلطرابذذل مذذـ لػظفذذا؟ مذذا تعذذرفٕ :ن لػظفذذا
واحذذد ،يف الرفذذع ،يف الـصذذب ،يف الجذذر ،لػظفذذا واحذذد ،فؾػظفذذا ٓ يذذدل طؾذذك ُحؽؿفذذا
اإلطرابل ،ومـ َث َّؿ يغؿض الؿعـك ،ما تعرف الؿعـك وٓ تعذرف الحؽذؿ اإلطرابذل مذـ
لػظفا ،تحتاج إلك جؿؾة ،لقست جؿؾة فؼط ٓ :بذد أن تػفذؿ الجؿؾذة وتعذرف العقامذؾ
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الداخؾة :لؽل تعرف هؾ "همٓء" فاطذؾ فعؾذقا ،أو مػعذقل بذف وقذع طؾذقفؿ الػعذؾ ،أو
ماذا.
"جا َء همٓء" تعرف أن ُحؽؿفا اإلطرابل هذق الرفذعٕ :كذف فاطذؾ ،لؽذـ طرفذت أن
حؽؿفذذا اإلطرابذذل الرفذذع مذذـ الجؿؾذذةٕ :ن "جذذاء" فعذذؾ ،والػعذذؾ يحتذذاج إلذذك فاطذذؾ،
والذي فعؾ الؿجذلء هذق "هذمٓء" ،إ ًذا فاطذؾ ،لؽذـ مذا طرفذت أن ُحؽؿفذا الرفذع مذـ
الحؽؿ يف "محؿدٌ ".
لػظفا كؿا طرفـا ُ
ِ
ِ
أيضذإ :ن
سذقبقيف"،
حتك لق ققؾ" :أكذر َم هذمٓء
سذقبقيف اسذؿ مبـذل طؾذك الؽسذر ً
ِ
ِ
ِ
سقبقيف".
سقبقيف،
سقبقيف،
لػظف واحد يف الرفع والـصب والجر" ،
ِ
ِ
سقبقيف" أققل لؽؿ :الؿشار إلقفؿ "همٓء أكرمقا سذقبقيف"" ،أكذر َم
همٓء
"أكرمقا
ِ
ِ
ِ
والؿؽرم الؿػعقل بف؟ سقبقيف ،طرفتذف مذـ
الؿؽرم الػاطؾ؟ همٓء،
سقبقيف" أيـ
همٓء
َ
الؿعـك ،ما طرفتف مـ لػظ "همٓء" ولػظ "سقبقيف".
ِ
ٍ
ِ
حقـئذذ؟ يػفذؿ أن الػاطذؾ
هذمٓء" مذاذا يػفذؿ العربذل
سذقبقيف
أكذرم
لق قال قائذؾَ " :
ِ
الؿؽرم "همٓء".
الؿؽرم "سقبقيف" ،والؿػعقل
َ
لق قال ،ٓ :أكا أريد الؿعـك إول ،أن "هذمٓء" هذؿ الذذيـ أكرمذقا ،يعـذل يريذد أن
يػعؾ يف هذه الجؿؾة ما فعؾـا يف "أكر َم محؿدٌ خالدً ا" ،كحـ قدَّ مـا هـذا "أكذر َم" ،فؼؾـذا:
ِ
الؿؽذرم محؿذد تؼذدَّ م أو َّ
"أكر َم خالدً ا محؿذدٌ " قذدَّ مـا َّ
تذلخر،
وأخركذا والؿعـذك واحذد،
والؿؽرم خالد تؼدَّ م أو َّ
تلخر.
َ
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ِّ
ويذمخر والؿعـذك واحذد؟
أيضا يف همٓء وسقبقيف؟ يؼذدِّ م
هؾ يؿؽـ أن يػعؾ ذلؽ ً
هؾ يؿؽـ أن يػعؾ ذلؽ ولق فعؾ كالمف صحقح؟ كؼقل ،ٓ :كالمف خطل.
لؿاذا جاز التؼديؿ والتلخقر مع محؿد وخالد ولذؿ يجذز مذع هذمٓء وسذقبقيف؟ ٕن
التصرف فقف ،الؿعـك واضح ،لؽـ
محؿد وخالد كؾؿتان واضحتا اإلطراب ،فجاز لؽ
ُّ
همٓء وسذقبقيف معـاهؿذا غذامض ،مذا يمخذذ مذـ لػظفؿذا :وإكؿذا يمخذذ مذـ أيذـ؟ مذـ
إول الػاطؾ والثاين الؿػعقل بف.
الجؿؾة ،والرتكقب إصؾل لؾجؿؾة يؼتضل أن َّ
فؾفذا يجب يف مثؾ هذا الؿثال أن يؼدَّ م الػاطؾ وأن يمخر الؿػعقل بف وجق ًبذإ :ن
الؿعـك ٓ ُيعرف مـ الؾػظ وإكؿا ُيعرف مـ ترتقب الجؿؾة إصؾل.
هؾ مـ العدل –يا إخذقان وقذد طرفـذا ذلذؽ -هذؾ مذـ العذدل أن كعامذؾ الؽؾؿذات
القاضحة اإلطراب معامؾة الؽؾؿذات الغامضذة اإلطذراب؟ ٓ ،أبذدً ا ،وهذذا الذذي فعؾذف
واضذحا ،دقق ًؼذا ،شذديدً ا بذقـ الؿعربذات والؿبـقذات ،حصذروا
تؿققذزا
الـحقيقن :م َّقذزوا
ً
ً
ٍ
ومصذطؾحات وصريؼذة
الؿعربات وحصذروا الؿبـقذات ،ثذؿ جعؾذقا لؾؿعربذات أحؽا ًمذا
إطراب ،وكذلؽ لؾؿبـقات.
طـدما كؼقل –يا إخقان :-إن الؽؾؿات الؿعربة كؾؿذات واضذحة اإلطذراب ،طرفـذا
كقذذػ أن إطراهبذذا واضذذح ،لؿذذاذا سذذؿاه ...يعـذذل مذذا العالقذذة بذذقـ الؿعـذذك آصذذطالحل
الـحذذقي وبذذقـ الؿعـذذك الؾغذذقي؟ يعـذذل مذذا معـذذك معذذرب يف الؾغذذة طـذذد العذذرب يف
الجاهؾقة؟ ما معـك إطراب؟ ما معـك ِ
طؿا يف كػسف؟
أطر َب َّ
طؿا يف كػسؽ؟ َ
أطرب َّ
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ووضح.
طؿا يف كػسف يعـل :أفصح ،وب َّقـَّ ،
أطر َب َّ
َ
يال
ُ
طؿا يف كػسيل يعـذل :ب َّقـذت وأفصذحت َّ
ووضذحت ،ويف الحذديث« :ال َّث ِّق ُ
أطربت َّ
تُعرب طـ ِ
تقضح وتب ِّقـ وتػصح.
كػسفا» يعـل ِّ
ُ
وضح.
أطر َب" يعـلَّ :
إذنَ " ..
ذؿ الـحقيذقن هذذه الؽؾؿذات كذان ُحؽؿفذا
و ُمعرب يعـلَّ :
مقضح ،واضح ،فؾفذا َث َّ
واضحا.
اإلطرابل
ً
"محؿدٌ " تعرف أن حؽؿفا الرفع.
"محؿدً ا" تعرف أن حؽؿفا الـصب.
ٍ
محؿد" تعرف أن حؽؿفا الجر.
"
واضذحا؟ ٕن ُحؽؿفذا اإلطرابذل ُيعذرف مذـ لػظفذا،
لؿاذا كذان ُحؽؿفذا اإلطرابذل
ً
شلء واضح جدًّ ا ،سفؾ :تلخذ الحؽؿ مـ لػظفا مـ دون لػ ودوران ،وٓ جؿؾذة وٓ
طقامؾ واضحة جدًّ ا.
مثال صػحة يف مصحػ ورأيت أول كؾؿة وكاكت معربة ،أي كؾؿذة
لق أكؽ فتحت ً
﴿م َح َّؿدٌ َر ُس ُ
قل اهلل ِ [الػتا ]65:بداية صػحة "محؿدٌ " قرأت "محؿدٌ " أكت ما
ً
مثالُ :
تعرف شلء آخر" ،محؿدٌ " ستعرف مباشرة أن حؽؿفا اإلطرابل الرفع ،دون أن تتلمذؾ
يف الجؿؾة وٓ يف الؿعـك وٓ تؼرأ بؼقة أية ،حؽؿفا واضح جدًّ ا.
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تشذبقفا لفذا بذالؿبـك الذذي ٓ يتغ َّقذرٕ :هنذا تؾذزم حركذذة
وسذؿقت الؿبـقذات مبـ َّقذات
ً
ِ
سقبقيف" تؾزم الؽسذر يف الرفذع ويف الجذر ويف الـصذب ،فسذؿقت كؾؿذة
واضحة :مثؾ" :
مبـقة.
كعرف الشلء بذلكثر مذـ تعريذػ ،يف
الؽؾؿات الؿعربة يعـل –يا إخقان -يؿؽـ أن ِّ
تعريػات طؾؿقة دققؼة ،جامعة ،ماكعة ،ضابطة ،حاصرة ،ويف تعريػات تعؾقؿقة ،الفذدف
ففؿذذا طا ًّمذذا وبركذذة ،يعـذذل يؿؽذذـ أن كعذ ِّذرف إمذذر بالتعريػذذات
مـفذذا :أن تػفذذؿ الؿسذذللة ً
يعرففذذا بذذلكثر مذذـ صريؼذذة،
التعؾقؿقذذة بذذلكثر مذذـ صريؼذذة ،إ ًذا اإلكسذذان إذا ففذذؿ الؿسذذللة ِّ
يستطقع أن يلت لؾؿحؾ القاحد مـ أكثر مـ صريؼ وهق محؾ واحد.
الؽؾؿة الؿعربة هل التل يدل لػظفا طؾك ُحؽؿفا اإلطرابل.
"محؿدٌ " ُحؽؿفا اإلطرابذل الرفذع ،مذـ أيذـ أخذذهتا؟ مذـ الؾػذظَّ :
دل لػظفذا طؾذك
ُحؽؿفا اإلطرابل.
الؽؾؿة الؿعربة هل التل يمخذ ُحؽؿفا اإلطرابل مذـ لػظفذا ،الؽؾؿذة الؿعربذة هذل
التل يدل لػظفا طؾك إطراهبا ،أو يمخذ إطراهبا مـ لػظفا.
والؽؾؿة الؿبـقة ٓ يدل لػظفا طؾك إطراهبا ،مـ الخطل أن تلخذ إطراهبا مـ لػظفا.
وهـا تلتل فائدة مـ فقائد معرفة الؿعرب والؿبـيل :إذا طرفذت الؿعربذات وطرفذت
الؿبـقذات -وسذقليت حصذرها -إذا طرفذذت الؿعربذات وأن "محؿذد" معذرب طرفذذت أن
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"محؿد" معرب ،ما معـك ذلذؽ؟ يعـذل أكذؽ تلخذذ إطراهبذا مذـ لػظفذا ويـتفذل إمذر:
ٍ
محؿد" جر.
"محؿدٌ " رفع" ،محؿدً ا" كصب" ،
وإذا طرفذذت أن "سذذقبقيف" مبـقذذة ،اكتبذذف ،احذذذر ٓ ..تلخذذذ حؽؿفذذا اإلطرابذذل مذذـ
لػظفذذا :فذذنن فعؾذذت أخطذذلت ٓ ،يغر َّكذذؽ لػظفذذا ،هذذذا يؼذذال لؾؿذذتعؾؿ ويؼذذال لؾس ذامع
الؿخا َصب :الؽؾؿة الؿبـقذة سقضذؾ يف الؿعـذك ،مذا يػفذؿ الؿعـذك ،يعـذل مذـ الخطذل أن
ِ
ِ
سذقبقيف" طؾذك
سقبقيف" سقبقيف ُحؽؿف الجر .لؿاذا حؽؿف الجر؟ تؼقل" :
تؼقل" :جاء
ٍ
سقبقيف" مبـقذة،
كسرة ،كسرة يعـل حؽؿف الجر ،هذا صح؟ ما هق بصحقح ،كؼقل" ،ٓ :
والؿبـل ٓ يدل لػظف طؾك إطرابف.
ِ
همٓء" قذالقا:
فؾفذا يخطئ كثقرون أن يف اإلطراب لفذه الؿسللة ،كؾؿا جاءت "
حؽؿفذذا الجذذر ،أو "سذ ِ
ذثال طـذذدما تؼذذقل" :حقذ ُ
ذث"" ،اجؾذذس
ذقبقيف" حؽؿذذف الجذذر ،أو مذ ً
ُ
حقث" يؼقل :هذا اسؿ حؽؿف الرفعُ " ،
حقث يجؾس محؿد"ُ " ،
ُ
حقذث" ُحؽؿذف الرفذع،
غره لػظ " ُ
حقث" ،ض َّـ أن لػظف يدل طؾك حؽؿف اإلطرابذل ،مذا درى أكذف
غره؟ َّ
ما الذي َّ
اسؿ مبـل ،وآسؿ الؿبـل ٓ يدل لػظذف طؾذك اإلطذراب ،ٓ ،مبـذل لػذظ ...يف الجؿؾذة،
ٌ
غامض ،إطرابف غامض.
ذث" اسذذؿَّ ،
ذث جؾذذس محؿذذدٌ "" ،حقذ ُ
"اجؾذذس حقذ ُ
دل طؾذذك شذذلء معذذقـ يف الػعذذؾ،
حقث يجؾس محؿد"ُ " ،
"اجؾس" ،اجؾس أكت" ،اجؾس ُ
حقث" ماذا ب َّقـت يف الػعذؾ؟
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ب َّقـت مؽاكف ،وآسؿ الذذي يبذ ِّقـ مؽذان الػعذؾ ضذرف مؽذان .إذن مذا إطذراب "حقذث"
هـا؟ ضرف مؽان ،والظرف حؽؿف الرفع أو الـصب؟ حؽؿف الـصب.
فتؼقلُ " :
حقث" ضرف مؽان يف محؾ كصب ،لؽـ مبـل طؾك الضؿ.
بعذذد ذلذذؽ تتب ذ َّقـ أهؿقذذة معرفذذة الؿعربذذات والؿبـقذذات حصذ ًذرا ٓ ،بذذد أن كحصذذر
حصرا :لؿا سبؼ ،وٕشقاء أخرى ستليت ،يعـذل يف
حصرا ،وكحصر الؿعربات
الؿبـقات
ً
ً
كؾ ما سقليت سـؼقل لؽؿ إن كاكت الؽؾؿة معربة هذذا ُحؽؿفذا وهذذا مصذطؾحفا وهذذا
صريؼة إطراهبا ،وإن كاكت مبـقة أطرهبذا هؽذذا واسذتعؿؾ الؿصذطؾحات التالقذة واحؽذؿ
طؾقفا هبذه إحؽام يف كؾ ما سقليت.
حتك يف صريؼة اإلطراب :لق قرأتؿ صريؼة اإلطراب يف الرسالة ستجدون أن الؽؾؿة
إذا كاكذذت معربذذة تعرهبذذا هؽذذذا ،وإن كاكذذت مبـقذذة تعرهبذذا هؽذذذا ،إ ًذا ٓ بذذد أن تؿ ِّقذذز بذذقـ
الؿعرب والؿبـل.
الضذذرورة الثاكقذذة ،تذذذكرون الضذذرورة إولذذك؟ التؿققذذز بذذقـ إسذذؿاء وإفعذذال
والحروف :يعـل أن تعرف هؾ الؽؾؿة اسؿ أو فعؾ أو حرف ،هذذه الضذرورة إولذك:
طـدك كؾؿة أن تتعامؾ معفا ،أول ضرورة أن تعرف ،حديث يف طؼؾؽ :يعـذل قبذؾ أن
تصؾ لؾحؽؿ الـحقي ٓ بد أن تؿر هبذاتقـ الؿذرحؾتقـ يف ذهـذؽ ٓ ،بذد أن تعذرف هذؾ
أيضذا ٓ
هذه الؽؾؿة اسؿ أو فعؾ أو حرف ،طرفت أهنا اسؿ ،خطذقت أن خطذقة ،ثذؿ ً
بذد أن تخطذق خطذقة ثاكقذة ضذرورية ٓ :بذد أن تعذرف هذؾ هذل معربذة أم مبـقذة ،طرفذت
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صقيال يف القصذقل إلذك الحؽذؿ الـحذقي الصذحقح ،فذنن
ً
معربة أو مبـقة ،قطعت شق ًصا
أخطلت ...وأن تليت باإلطراب الصحقح وأن تؾتزم بالؿصطؾحات الصحقحة.
حصر الؿعربات والؿبـقات:
كقػ كعرف أن الؽؾؿة معربة أو مبـقة؟
كذذؾ كؾؿذذة يف الؾغذذة العربقذذة اسذذؿ أو فعذذؾ أو حذذرف ،كؾؿذذة مشذذفقرة أو كؾؿذذة غقذذر
مشفقرة ،كؾ كؾؿة ٓ بد أن تعرف هؾ هل معربة أو مبـقة ،والؽؾؿات العربقة -ما شذاء
اهلل -لقست بؼؾقؾذة ،فؾفذذا يف الذدرس الؼذادم -إن شذاء اهلل -كذؾ صالذب يذليت بذذ [لسيان
العرب] خؿسة طشر مجؾد يب ِّقـ كؾ كؾؿة هؾ هل معربة أو مبـقة ،ثذؿ تحػظذقن [لسيان
العرب] كؾف وتضبطقن الؿسللة إن شاء اهلل.
فسذفؾقا لؽذؿ الؿسذللة وضذبطقها بصذقرة سذفؾة
والـحقيقن أرفؼقا بؽؿ مـ ذلؽَّ ،
وواضحة ،وهذذا الضذبط يف حصذر الؿعربذات والؿبـقذات سذـعتؿد فقذف طؾذك الضذرورة
إولك ،مـ أن سـستػقد وسـحتاج إلك الضرورة إولك ،سـعقد إلك تؼسذقؿ الؽؾؿذة
إلك :اسؿ ،وفعؾ ،وحرف ،وسـحتاج إلك ذلؽ يف حصر الؿعربات والؿبـقات.
طـدما أققل أكا هذا الؽالم أكذتؿ تػفذقن أن التعريذػ ٓ يؽػذل يف حصذر الؿعربذات
والؿبـقذذات ،تعريذذػ الؿعذذرب والؿبـذذل مفؿذذا ققذذؾ حتذذك ولذذق أتقـذذا بذذالتعريػ العؾؿذذل،
الحاصر ،الجذامع ،الؿذاكع ،الضذابط ،التعريذػ تعريذػ الؿعذرب والؿبـذل ٓ يؽػذل يف
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يصذقر القاقذع الؾغذقي فؼذط ،يصذقره ،لؽذـ مذا
حصر الؿعرب والؿبـلٕ :ن التعريػ
ِّ
تستطقع مـ خاللف ..يؼقل :الؿعرب ،التعريػ العؾؿل:
الؿعرب :هق الذي تتغقر حركة آخره بتغ ّقر العقامؾ اإلطرابقة.
والؿبـل :هق الذي يؾزم حركة واحدة مفؿا تغ َّقر إطراب الداخؾ طؾقف.
إذ كقػ أطرف أن الؽؾؿة تتغقر حركتفا أو ما تتغقر حركتفا؟ ما تدري
كحـ كؼقل :اكظر لؽالم العرب :فنن وجدت الؽؾؿة تتغقر حركتفا بتغقذر اإلطذراب
مبـل ،إن وجدهتا تتغقر معرب ،وإن وجدهتا ٓزمة مبـل ،أكت تحتاج أكذؽ تـظذر لؽذالم
العرب لتعريػفا ،فال يؿؽـ تؿققز الؿعرب مـ الؿبـل بطريؼ التعريػ.
لؽـ كقػ كؿ ِّقز بقـ العرب والؿبـل؟ مذـ صريذؼ الحصذر ،هـذا ٓ بذد مذـ الحصذر،
صب ًعا والتعريػ يؽقن بطذرق ،يعـذل بذالؿـطؼ وكحذق ذلذؽ ،يؽذقن التعريذػ بالؿاهقذة،
وهذا هق أدقفا وأصذعبفا وقؾقذؾ آسذتعؿال ،ويؽذقن التعريذػ بالعالمذة الؿؿقذزة كؿذا
فعؾـذذا مذذع آسذذؿ والػعذذؾ والحذذرف ،ويؽذذقن بالحصذذر ،ويؽذذقن بالتؼسذذقؿ ،ويؽذذقن
بالتؿثقؾ ،إلك آخره ،هـا ٓ بد مـ الحصر ،كحصر الؿبـقات وكحصر الؿعربات.
فـؽقن يف حصر الؿعربات والؿبـقات مستعقـقـ باهلل والؿسللة سفؾة ،يعـذل أسذفؾ
مؿا تظـقن بؽثقر.
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ٌ
وفعذؾ ،وحذرف ،أي حذرف معـذك،
اسذؿ،
وذكركا مـ قبؾ –يا إخقان -أن الؽؾؿةٌ :
قسذؿا ،بعذد أن م َّقزكذا هذذه إقسذام وطرفـذا كقذػ كؿ ِّقذز آسذؿ طذـ غقذره
قسؿا ً
كلخذها ً
والػعؾ طـ غقره والحرف طـ غقره كليت لؾحروف.
الحذذروف أن طرفـاهذذا وجؿعـاهذذا يف ذهــذذا ،الحذذروف ،وذكركذذا قبذذؾ قؾقذذؾ أمثؾذذة
كثقرة طؾك الحروف :حروف الجر ،والـصب ،والجزم ،وحروف التلكقد ،إلك آخره.
الحروف مـ حقث البـاء واإلطراب:
 إ َّما أن تؽقن معربةً. وإ َّما أن تؽقن مبـقةً. وإ َّما أن يؽقن بعضفا معر ًبا وبعضفا مبـ ًّقا.باقل شلء يف قسؿ العؼؾقذة؟ ٓ معذرب وٓ مبـذل ،فذالحروف :إ َّمذا معربذة كؾفذا ،أو
مبـقة كؾفا ،أو بعضفا معرب وبعضفا مبـل.
ما الجقاب؟ هؾ الحذروف كؾفذا مبـقذة أو كؾفذا معربذة أو بعضذفا معذرب وبعضذفا
مبـذذل؟ كؾفذذا مبـقذذة أكقذذدٕ :كذذؽ سذذتعرهبا إطذذراب الؿبـذذل ،تسذذتعؿؾ معفذذا مصذذطؾحات
الؿبـل ،وسقليت ذكر هذه الؿصطؾحات وصريؼذة اإلطذراب ،لؽذـ أن ٓ بذد أن كعذرف
الؿعرب مـ الؿبـل .اكتفقـا مـ الحروف.
كـتؼؾ إلك إفعال:
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إفعال يف الؼسؿة الؿشفقرة التل ذكركاها مـ قبؾ تـؼسؿ ثالثة أقسام:
* ماضل.
* وأمر.
* ومضارع.
وهذا مذكقر يف التؼسقؿ السابؼ ،تؼسقؿ إلك :اسذؿ ،وفعذؾ ،وحذروف ،وم َّقزكذا بذقـ
الؿاضل والؿضارع وإمر ،طرفـا كقػ كعرف أن الؽؾؿذة فعذؾ ماضذل أو فعذؾ أمذر أو
فعؾ مضارع ،طرفـا ذلؽ مـ قبؾ.
الػعؾ الؿاضل :كؾ إفعال الؿاضقة يف الؾغة العربقة أن طرفتفذا ،وطرفذت كقذػ
ذتخرج،
ذب ،واكطؾذ َذؼ ،واسذ
َ
تؿقزهذذا طذذـ غقرهذذا بالعالمذذة الؿؿقذذزة ،الػعذذؾ الؿاضذذل :ذهذ َ
مجذرد ،مزيذد ،ثالثذل ،ربذاطل ،خؿاسذل ،سداسذل ،الػعذؾ
ودحرج ،وأكذر َم ،بلكقاطذف:
َ
َّ
الؿاضل كؾف أن طرفتف وحصرتفٕ :كؽ مقزتف طـ غقره.
الػعؾ الؿاضل مـ حقث اإلطراب والبـاء:
معرب كؾف.
 إ َّماٌ
 أو مبـل كؾف. -أو بعضف معرب وبعضف مبـل.
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ما حؽؿ الؿاضل مذـ حقذث اإلطذراب والبـذاء؟ مبـذل كؾذف ،مذا يف اسذتثـاءات ،كذؾ
متصرف ،جامد ،تذام،
مجرد ،مزيد،
ِّ
الؿاضل مبـل ،ثالثل ،رباطل ،خؿاسل ،سداسلَّ ،
كاقص ،كؾ إفعال الؿاضقة مبـقة ،اكتفقـا مـ الؿاضل.
كـتؼؾ إلك فعؾ إمر:
"اجتفذذد" فعذذؾ إمذذر "اجتفذذدوا ،اجتفذذدي ،اذهذذب ،اكطؾؼذذقا" معذذرب أم مبـذذل أم
بعضف ُمعرب وبعضف مبـل؟ مبـل كؾف ،فعؾ إمر كؾف مبـل ،ويف ذلؽ يؼذقل إمامـذا ابذـ
مالؽ:
َوفِ ْع ُؾ َأ ْمرٍ َو ُم ِض ٍّل ُبـ ِ َقا
ذتفؿ العذذرب ،إمذذر مبـذذل كؾذذف ،والؿذذاض مبـذذل كؾذذف ،أن رأيـذذا الحذذروف،
أي بـَذ ُ
الحروف كؾفا مبـقة ،والؿاضل كؾف مبـل ،وإمر كؾف مبـل.
بؼل الؿضار  :الػعذؾ الؿضذارع مبـذل أم معذرب أم بعضذف مبـذل وبعضذف معذرب؟
هذه الؿعؾقمات ٓ بد أن تؽقن ثابتة بذقـ طقـقذؽ ،متذك مذا أدرت أن تؽذقن مثذؾ الثغذرة
الذي بقـ طقـقذؽ ،الػعذؾ الؿضذارع لذقس معر ًبذا كؾذف وٓ مبـ ًّقذا كؾذف :بذؾ بعضذف معذرب
وبعضف مبـل ،ويف ذلؽ يؼقل ابـ مالؽ:
َوأ ْط َر ُبقا ُم َض ِ
إن َطرِ َيا
ارطًا ْ
إذن ..فالؿضار معربَّ ،إٓ يف حالتقـ:
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إولك :إذا اتصؾت بف كقن التقكقد.
والثاكقة :إذا اتصؾت بف كقن الـسقة.
الػعذذؾ الؿضذذارع معذذربَّ ،إٓ إذا اتصذذؾت بذذف إحذذدى الـذذقكقـ :كذذقن الـسذذقة ،وكذذقن
التقكقد ،ف ُقبـل.
إذن ..ما إكثر فقف :اإلطراب أم البـذاء؟ إكثذر فقذف اإلطذراب ،لؽذـ ٓ تؼقلذقا :إن
إصؾ فقف اإلطذراب :هذذا خطذل ٓ ،يؼذال إن إصذؾ يف الؿضذارع اإلطذراب ويبـذك يف
حالتقـ ،قؾ :هق معرب َّإٓ يف حالتقـٕ :ن إصذؾ يف الؿضذارع البـذاءٕ :ن الؿضذارع
قسؿ مـ الػعؾ.
ٌ
وأكذذت إذا أردت أن تبحذذث طذذـ إصذذؾ ،تؼذذقل :أكذذا أريذذد أن أطذذرف إصذذؾ .مذذا
إصذذؾ؟ إصذذؾ يذذرتبط بإصذذؾ ،هذذذه ققاطذذد طامذذة يف كذذؾ العؾذذقم ،إصذذؾ يذذرتبط
بإصؾ ،ما تذهب إلك الػروع والتؼسذقؿات وتبحذث طذـ أصذقلفا ،وهذذا مذـ الخطذل
الذي قؾـاه قبؾ قؾقؾ :تبحث طـ مسذللة أمذر فرطذل وتبحذث طذـ أخ لذف وتحاكؿذف،ٓ ،
أكت اكظر إلك إصؾ ،أصؾ الؿسللة الذي تجتؿع فقفا كؾ الػرطقات والجزئقات اكظذر
مذذا إصذذؾ لؽذذل تسذذتػقد مـذذف بعذذد ذلذذؽ لؾؿحاكؿذذة ،إن أردت أن تحذذاكؿ هذذذه الػذذروع
والجزئقات تعقدها لعصؾ.
فؾذلؽ أكت تبحث طـ أصؾ الطػؾ فتؼؾ :هذا الطػؾ ما أصؾف؟ تبحث طذـ أصذؾ
أبقف ،فالطػؾ يعقد إلك أبقف ،فـؼقل :ما إصؾ يف إفعال؟ الػعؾ ما إصؾ فقذف؟ البـذاء
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فذرع فقذف ،فإصذؾ يف الؿاضذل
أم اإلطراب؟ إصذؾ يعـذل إكثذر :البـذاء ،واإلطذراب ٌ
البـاء وٓ فرع فقف ،وإصؾ يف إمر البـذاء وٓ فذرع فقذف ،وإصذؾ يف الؿضذارع البـذاء،
كذلؽ إصؾ يف الؿضارع البـاء ،ويعرب إذا لؿ تتصؾ بف كقن الـسقة والتقكقد.
آت طؾذك إصذؾ أم خذالف إصذؾ؟ ٍ
إذن ..فبـاء الؿضارع يف هاتقـ الحالتقـ ٍ
آت
طؾك إصؾ.
الشاهد –يا إخقان :-أكف مـ الخطل أن تؼقل :إصؾ يف الؿضارع اإلطراب ويبـذك
يف حالتقـ ،ولؽـ يؿؽـ أن تؼقل :هق معرب َّإٓ يف حالتقـ .هذا مؼبقل.
الحالة إولك :إذا اتصؾت بف كقن الـسقة ،الـقن التل تعقد إلك جؿذع ممكذث ،كذقن
الـسذذقة :كذذلن تؼذذقل" :الطالبذذات يجتفذذدن يف دروسذذفـ"" ،والسذذقارات يذذـطؾؼـ يف
الؿقدان" ،وهؽذا.
والحاليية الثاكقيية :إذا اتصذذؾت بذذف كذذقن التقكقذذد ،كذذقن التقكقذذد الثؼقؾذذة الؿشذذددة أو
ْ
َّ
تسافرن إلك مؽة؟"
تسافرن إلك مؽة؟" أو "هؾ
الخػقػة الساكـة ،تؼقل" :هؾ
"تسافر" فعؾ مضارع ،اتصؾت بف كقن التقكقد ففق مبـل ،فقؿا سقى ذلؽ...
ُمعذذرب ،وأسذذتخرج وتسذذتخرج ويسذذتخرج ،يسذذتخرجقن" ،العؿذذال يسذذتخرجقن
َ
يستخرجقن" لقست كقن التقكقد وٓ كقن الـسقة :كذقن التقكقذد إ َّمذا
الذهب" ُمعرب" ،
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َ
يسذتخرجقن" ،وٓ كذقن الـسذقةٕ :هنذا مذا تعذقد إلذك
مشدَّ دة أو ساكـة ،ففذه مػتقحذة "
أيضا.
جؿع ممكث ،إ ًذا ففق معرب ً
اكتفقـا مـ الؿضارع ،كـتؼؾ إلك آسؿ:
آسذذؿ بؽذذؾ أكقاطذذف ،آسذذؿ أكذذقاع كثقذذرة ،ومذذـ كثذذرة أكذذقاع آسذذؿ جذذرت طذذادة
الـحقيقن وهذؿ مذا يذذكروهنا ،يعـذل ...طذـ فعذؾ ،اسذؿ ،فعذؾ ماضذل ،مضذارع وأمذر،
والحرف قؾـذا :ثالثذة ،مخذتص ،آسذؿ لذف أكذقاع كثقذرة جذدًّ ا ،صذاحبـا خالذد ذكذر أكذف:
مضؿر ،وضاهر ،ومبفؿ ،لؽـ لف أكقاع كثقرة جدًّ ا آسؿ.
ذكِّروكا ببعض أكقا آسؿ؟
 أسؿاء اإلشارة :هذا وإخقاكف. الضؿائر الؿتصؾة والؿـػصؾة وضؿائر الرفع إلك آخره. إسؿاء الؿقصقلة :الذي وإخقاكف. الع َؾؿ :أسؿاء الـاس وإماكـ.كان وأخقاهتا أفعال ولقست أسؿا ًء.
 أسؿاء إفعال :كفقفات وأمقـة وشفر. -أسؿاء آستػفام مثؾَ :مـ ،وما ،وكقػ.
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كثقر مـ إسؿاء ،إن وأخقاهتا حروف لقست أسؿا ًء.
 أسؿاء الشرط وهل مثؾ أسؿاء آستػفام ،لؽـ الؿعـك يؿ ِّقز بقـفؿا. أسؿاء إطداد. اسؿ الػاطؾ مثؾ :قائؿ ،وضارب ،وكائؿ. اسؿ التػضقؾ مثؾ :أكرب ،وأصغر. والؿصادر مـ إسؿاء ،مثؾ :ضرب ،وشرب ،وأكؾ ،وجؾقس ،وذهاب. اسؿ الؿػعقل. والصػة الؿش َّبفة.وإلك ٍ
غد وكحـ كعدِّ د يف إسؿاء ،والظروف ،كؾ هذه أسؿاء.
الؿفؿ ..إسؿاء معربة كؾفا أم مبـقة كؾفا أم بعضذفا معذرب وبعضذفا مبـذل؟ كؾفذا
معربة َّإٓ طشرة ،يعـل بعضفا معرب وبعضفا مبـل ،ويف ذلؽ يؼقل إمامـا يف إلػقة:
معرب ومبـل
وآسؿ مـف
ٌ
هذا أول بقت يف الؿعرب والؿبـل ،حؽؿ قاصع.
إصؾ يف إسذؿاء :إكثذر يف إسذؿاء اإلطذراب ،أكثذر إسذؿاء معربذة :محؿذدٌ ،
مشروب.
مضروب،
جالس،
قائؿ،
طؾؿ،
قؾؿ،
طؾل،
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ضربٌ ،
شارع ،سقارةٌٌ ،
صالحٌ ،
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فرع فقفا ،يعـل قؾقؾ.
إصؾ يف إسؿاء وإكثر :اإلطراب ،والبـاء ٌ
ما رأيؽؿ :كحصر الؽثقر أم كحصر الؼؾقؾ؟ سـحصر الؼؾقؾ ،إ ًذا فـحصذر الؿبـقذات
مـ إسؿاء ،إسؿاء الؿبـقة طدَّ ة ،أشفرها طشرة ،كريد أن كذذكرها بسذرطة لؽذـ ٓ بذد
مـ حػظفا –يا إخقان ،-البـاء فرع يف إسذؿاء وهذل طشذرة قؾقؾذة ،لؽذـ هذذه العشذرة
كثقرة آستعؿال ،فستليت يف إمثؾة ويف كالم الـاس ويف الؼرآن الؽريؿ كثقذر جذدًّ ا ،فذال
بد مـ معرفتفا.
كعده ها بسرطة:
أسؿاء اإلشارة :هذا وإخقاكف.
أسؿا ٌء مبـقة َّإٓ الؿثـك :الؿثـك ُمعرب.
ما أسؿاء اإلشارة؟
 هذا لؾؿذكر الؿػرد. وهذه لؾؿذكر الؿمكث.والؿثـك اتركفٕ :كف معرب ،اكتؼؾ لؾجؿع.
 -جؿع الذكقر واإلكاث :همٓء.

شرح إزهرية يف الـحق

f

404 h

e

g

ذؿ" ،اجؾذس
بؼل اإلشارة إلك الؿؽان :هـا -هـاك هل هـا لؽـ مع الؽاف -هـذا و َث َّ
َثذذذؿ" يعـذذذل هـذذذاك ،وإذا رأيذذذت َثذذذؿ يعـذذذل إذا رأيذذذت هـذذذاك ﴿ر َأيي َ ِ
قؿيييا َو ُم ْؾ ًؽيييا
ييت كَع ً
َّ
َّ
َ ْ
َكبِ ًقرا [اإلكسان.]62:
إذن ..فلسذذؿاء اإلشذذارة مبـقذذة َّإٓ الؿثـذذك ،يعـذذل هذذذان وهاتذذان فقعربذذان إطذذراب
وجرا.
الؿثـك ،وسقليت إطراب الؿثـك بإلػ رف ًعا وبالقاء كص ًبا ًّ
أيضإ :ن الؿثـك
الثاين :إسؿاء الؿقصقلة :الذي وإخقاكف َّإٓ الؿثـكَّ ،إٓ الؿثـك ً
ماذا كريد بالؿثـك مـ إسؿاء الؿقصقلة؟ الؾذذان لؾؿذذكر ،والؾتذان لؾؿمكذث ،يعربذان
وجرا ،ما سقى الؿثـك مبـل.
إطراب الؿثـك :يعـل بإلػ رف ًعا وبالقاء كص ًبا ًّ
إسؿاء الؿقصيؾة الؿبـقية :الذذي ،والتذل ،والذذيـ ،والذاليت ،والالئذل ،والؾذقايت،
إسذذؿاء الؿقصذذقلة طذذدَّ ة كؾفذذا مبـقذذة َّإٓ الؿثـذذك ،سذ ِ
ذقبقيف ،زفتقيذ ِذف ،طؿرويذ ِذف ،خالقيذ ِذف،
ِ
ِ
خؿارويف ،هذه امرأة ،هذه زوجة الؿلمقن الذذي أكػذؼ طؾذك زواجذف هبذا أمذقال
راهقيف،
صائؾة جدًّ ا ،الؿفؿ ..أكف يليت يف الؿذكر الؿمكث.
ويف"؟ هذا سمال ،كؾؿة " ِ
ما " ِ
ويف" ما هل؟
صالال :رائحة.
الشقخ :رائعة؟ رائحة؟ ٓ ،كؾؿة " ِ
ويف" هذه ٓصؼة فارسقة دخؾذت الؾغذة العربقذة،
وطـدما كؼقلٓ :صؼة ،فنن الؾغة العربقة دققؼ يعـلٕ ...ن الؾغذة العربقذة لغذة اشذتؼاق،
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يعـل كقػ يتصرف بعضذفا مذـ بعذض؟ كقذػ يمخذذ بعضذفا مذـ بعذض؟ بآشذتؼاق،
إصؾ فقفا أهنا لغة اشتؼاق ،يمخذ الؿضارع مـ الؿاضل بآشتؼاق ،يعـل كػس البـقة
تغقرها إلك بـقة أخرى فقلتقؽ معـك آخر.
فذذذ "ذهذذب" مضذذارع "يذذذهب" ،وإمذذر "اذهذذب" ،واسذذؿ الػاطذذؾ مذذـ "ذهذب"؟
"ذاهب" ،كػس البـقة غ َّقرهتا ،و "مذهقب" والؿصدر "ذهذاب" ،وهؽذذا هذذا اشذتؼاق
تعس ذ ًػا مذذـ
ثذذؿ اشذذتؼاق ،والؾغذذات آشذذتؼاققة هذذل قؿذذة الؾغذذات العالؿقذذة ،هذذذا لذذقس ُّ
العرب :وإكؿا هذا تؼسقؿ طؾؿاء الؾغات.
يؼسؿقن الؾغات العالؿقة ثالثة أقسام:
طؾؿاء الؾغات ِّ
الؼسيؿ إول -وهذق أطالهذا :-الؾغذات آشذتؼاققة ،وطؾذك قؿتفذا :الؾغذة العربقذذة،
وبعض الؾغات السامقة مثؾ :العربية ،العربية قريبة جدًّ ا مـ العربقة ،يؿؽـ أن ُتذتعؾؿ يف
أيام قؾقؾةٕ :ن آخذة كؾؿات مشرتكة.
والـق الثاين مـ الؾغات :لغات الؾقاصذؼ أو الؾغذات اإللصذاققة ،كلغؾذب الؾغذات
إوروبقة والفـدية ،لغات إلصاققة ،يعـل طـدك كؾؿة تريد كؾؿة أخرى مـفا يف ٓصذؼة
معقـة ،ألصؼفا يف إخقر وتليت كؾؿة أخرى :كالؾغة اإلكجؾقزية ..يف الؿضارع تذليت بذذAB
هذه ماضل أو مضارع؟ ماضل ،وتريد الؿصدر ....يف الؿصدر ،تريد اسؿ الػاطؾ تذليت
بذ ،Rتريد الجؿع ،Sلقاصؼ ،قص ولصؼ.
هذه الدرجتان مـ الؾغات ،وهذا جعؾ هذه الؾغة سفؾة.
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والدرجة الثالثة مـ الؾغات :الؾغات التل ٓ تؼقم طؾك آشتؼاق وٓ الؾصذؼ ،هذذه
ذهذب" لفذا كتابذة معقـذة ولػذظ،
الؾغة ما لفا قاطدة ،كؾ كؾؿة لفا لػظ وطذالؿ وحذدهَ " ،
و"يذهب" لفا كتابة أخرى ما لفا أي طالقة بالخط إول ولػذظ آخذر مذا لذف أي طالقذة
بالؾػظ إول ،وكذلؽ بؼقة التصريػات.
فؾفذا هذه الؾغات كؾؿاهتا بذالؿاليقـ ،مثذؾ :الؾغذة الصذقـقة ،والقاباكقذة ،والؽقريذة،
ففذه معجؿاهتا بالؿاليقـ :فؾفذا اكدثرت أنٕ :هنا مـ الصعقبة بالؿؽان.
الشاهد :أن كؾؿة "ويف" هذه ٓصؼة فارسقة دخؾت الؾغة العربقة فسببت البـاء.
قؾـا أن ثالثة أسؿاء :أسؿاء اإلشارة ،والؿقصقل ،والؿختقم بذ "ويف".
أيضا مـ إسؿاء الؿبـقة :الضؿائر ،أهؿ الؿبـقات :الضؿائر ،والضؿائر كؾفذا دون
ً
استثـاء كؾفا مبـقة ،كؾ الضذؿائر متصذؾة أو مـػصذؾة ،ضذؿائر رفذع أو ضذؿائر كصذب أو
ضذذؿائر جذذر ،كؾفذذا مبـقذذة ،أسذذؿاء وكؾفذذا مبـقذذة ،أكذذت ،هذذق ،أكذذا ،الؽذذاف :كتابذذؽ ،كذذؾ
الضؿائر مبـقة ،هذه أربعة.
وآسؿ الؿبـل الخامس :أسؿاء الشذرط ،طذدا "أي" ،أسذؿاء الشذرط كؾفذا مبـقذة،
الشرط أسؾقب طربل معروف :يؼقم طؾك أداة شرط وفعؾ شرط وجقاب شرط.
أدوات الشرط ،كؼقل" :أدوات"ٕ :هنا حروف وأسؿاء ،بعذض إدوات حذروف
وبعض إدوات أسؿاء ،يعـل الحصذر هذذا يػقذدكؿ يذا شذباب يف التؿققذز بذقـ إسذؿاء
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وإفعال والحروف ،أدوات الشرط كؾفذا أسذؿاءَّ ،إٓ "إن" حذرف ،يعـذل "مذـ ،ومذا،
ومفؿا ،وكقػ ،ومتك ،وأيـ" كؾفا أدوات شرصقة وهل أسؿاء مبـقة.
ومـ إسؿاء الؿبـقة :أسؿاء آستػفام طدا "أي".
أيضا آستػفام أسؾقب طربل معروف ،آستػفام ،وآستػفام لذف أدوات ،وهذذه
ً
حروف وأسؿاء.
إدوات
ٌ
مذذذا الحذذذروف مذذذـ أدوات الشذذذرط وإسذذذؿاء؟ هذذذذه الؿعؾقمذذذة قؾـاهذذذا يف أول
الؿحاضذرة ،فذذالحروف :هذذؾ والفؿذذزة ،هذؾ والفؿذذزة مذذـ أدوات آسذذتػفام حذذروف،
وبذذاقل أدوات آسذذتػفام أسذذؿاء ،مثذذؾ :مذذـ ،ومذذا ،وأيذذـ ،وكذذؿ ،وكقذذػ ،ومتذذك ،وأن،
وأ َّيان ،إلك آخره ،هذه أسؿاء استػفام.
يؼقل صالب :أسؿاء آستػفام تشبف أسؿاء الشرط أن؟ كعذؿ ،صذح تشذبف" ،مذـ،
وما ،ومتك ،وأيـ" هذه كؾفا تليت شرط وتليت استػفام ،والذي يؿقز الؿعـك.
 فنذا قؾـا" :مـ أبقك؟" ففذا استػفام. وإذا قؾـا" :مـ يجتفد يـجح" .هذا شرط.مثال" :أيـ تسؽـ؟" استػفام.
 وإذا قؾـا يف أيـ ً -وإذا قؾـا" :أيـ تسؽـ"....
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******************************************
***
الدرس الثالث
الرحقؿ
الرحؿـ ّ
بسؿ اهلل ّ
والحؿد هلل رب العالؿقـ ،والصالة والسالم طؾك كبقـا محؿد ،وطؾك آلف
وأصحابف أجؿعقـ.
ّأما بعد:
شقال
فالسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف ،ففذه لقؾة الثالث والعشريـ مـ شفر ّ
ّ
مـ سـة  1427يف هذا الجامع الؿبارك "جامع الراجحل" كعؼد الدرس الثالث مـ
دروس ألشرح إزهرية :
وفقف كتؽؾؿ يا إخقان طؾك ما كـا بدأكا بف يف الدرس الؿاضل ،وهق الدرس
عرب والؿبـل وكـّا قد أخربكاكؿ مـ قبؾ أن هذا الباب يؽقن الؽالم طؾقف إن شاء
ألالؿ َ
ُ
اهلل مـ رسالة الؿقصل يف اإلطراب الؿعرب والؿبـل ،وكـا قد أخربكاكؿ مـ قبؾ أن
هذا الباب سقؽقن الؽالم طؾقف إن شاء اهلل مـ رسالة الؿقصل يف اإلطراب  ....صريؼة
اإلطراب.
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أيضا أهؿقة
تؽؾؿـا مـ قبؾ طؾك هذا الباب فب ّقـا الؿراد بالؿعرب والؿبـل ،وذكركا ً
وأيضا صريؼة
هذا الباب ،وأهؿقتف تليت مـ كقن أغؾب الؼقاطد العامة مذكقر ًة فقف،
ً
اإلطراب ُتض َبط بؿعرفة هذه الؼقاطد ،وسـذكرها إن شاء اهلل يف هذا الباب ،بحصر
حصرإ :كـا ذكركا ّ
أن تعريػ الؿعرب والؿبـل هذا يبقـ
الؿعربات والؿبـقات
ً
بالؿعرب والؿبـل يف
الظاهرة ،ضاهرة الؿعرب والؿبـل يب ّقـفا ،يػفؿ الطالب الؿراد ُ
الؾغة ،لؽـ التعريػ ٓ يحصر الؿعربات والؿبـ ّقات.
✍ والؿطؾقب مـ صالب الـحق أن يعرف كؾ كؾؿة يف العربقة أمبـق ٌة هل أم
معربة؟ والسبب يف ذلؽ ّ
أن الؿعربات لفا أحؽا ٌم كحقية ،وصريؼة إطراب ،
ومصطؾحات خاص ٌة هبا ،وكذلؽ الؿبـقات ،فال بد مـ التػريؼ بقـ الؿعربات
ٌ
واضحا وٓ يؽقن ذلؽ ّإٓ بطريؼ الحػظ ،وهذه هل الؿسللة التل
والؿبـ ّقات تػري ًؼا
ً
الؿعربات وحصر الؿبـ ّقات.
كـّا تق ّقػـا طـدها يف الدرس الؿاضل :حصر ُ
 وذكركا يا إخقان ّ
الؿعربات والؿبـ ّقات سقؽقن مـ تؼسقؿ الؽؾؿة
أن حصر ُ
إلك ٍ
اسؿ وفع ٍؾ وحرف :يعـل سـستػقد مـ الضرورة  ....الـحق وهل تؼسقؿ الؽؾؿة
إلك ٍ
اسؿ وفع ٍؾ وحرف ،سـستػقد مـفا يف حصر الؿعربات والؿبـقات ،فالؽؾؿة يا
اسؿ ،أو ٌ
فعؾ ،أو حرف.
إخقان :إ ّما ٌ
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طؼال
تص َّقر يف الحؽؿ ً
والؿ َ
ّأما الحرف فعرفـا حؽؿف مـ حقث اإلطراب والبـاءُ ،
أن تؽقن الحروف إ ّما مبـق ًة كؾفا ،أو معرب ُة كؾفا ،أو بعضفا معرب وبعضفا مبـل ،هذه
الؿتصقرة :مبـق ٌة كؾفا – معرب ٌة كؾفا – بعضفا مبـل وبعضفا ُمعرب.
العؼؾقة
َّ
ما حضرت أو ما راجعت ،راجع الؿراجعة حقاة العؾؿ.
كعؿ يا أخل ،كؾفا مبـقة ،كؾ الحروف مبـقة ،والحروف طرفـاها مـ قبؾ ،وم ّقزكاها
طـ غقرها ،وذكركا شق ًئا مـ إمثؾة طؾقفا ،فحروف الجر طشرون حر ًفا كؾفا مبـقة،
وأيضا مـ الحروف "قد" مـ
ولػظ الؿضارع كؾ حروف لػظ الؿضارع مبـقة،
ً
الحروف ،ومـ الحروف" :تاء التلكقث" يف ذهبت وجؾست.
ومـ الحروف :حروف العطػ :القاو ،و "أو" ،وثؿ ،والػاء.
ومـ الحروف :حرفا آستػفام :هؾ والفؿزة.
وهؽذا كؾفا مبـقة اكتفقـا مـفا.
 أ َّما إفعال فسبؼ أن ذكركا يف تؼسقؿ الؽؾؿة إلك ٍ
اسؿ وفع ٍؾ وحرف ّ
أن الػعؾ
ثالثة أقسام:
ٍ
وأمر – ومضارع وطرفـا التؿققز بقـفا:
ماض – ٌ
 أ ّما الؿاضل فؿـ حقث اإلطراب والبـاء كؾف مبـل ،الؿاضل كؾف مبـل كذلؽ.أيضا.
 -وإمر كؾف مبـل ً
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أيضا ،إ ًذا فالحروف،
إ ًذا فالحروف ،والؿاضل ،وإمر هذه الثالثة كؾف مبـل ً
والؿاضل ،وإمر هذه الثالثة كؾ أفرادها مبـقة ،اكظر هذه الؽؾقة هل التل ستمثر فقؿا
بعد يف إحؽام اإلطرابقة سـستػقد مـفا ،اكظر الـحق بعضف ُيبـك طؾك بعضف.
الضرورة الثاكقة :تؼسقؿ الؽؾؿة إلك معرب مبـل طؾك الضرورة إولك :تؼسقؿ
الؽؾؿة إلك اسؿ وفعؾ وحرف ،طـدما كصؾ إلك إحؽام اإلطرابقة :الرفع والـصب
والجر والجزم ،كرى أكّفا تؼقم و ُتبـك طؾك تؼسقؿ الؽؾؿة إلك معربة ومبـقة فالحروف
كؾفا مبـقة ،وإمر كؾف مبـل ،والؿاضل كؾف مبـل.
✍ ويبؼك الؿضارع :الؿضارع بعضف مبـل وبعضف ُمعرب :إ ًذا لقست فقف كؾقة،
بعضف معرب وبعضف مبـل ،ففق معرب إكثر فقف أكّف ُمعرب أكثر إفعال الؿضارطة
عربةّ ،إٓ يف حالتقـ:
ُم َ
إولك :إذا اتصؾت هبا كقن الـسقة.
والثاكقة :إذا اتصؾت هبا كقن التقكقد.
إذا اتصؾت إحدى الـقكقـ الـسقة والتقكقد بالؿضارع ُبـل ،وإن لؿ تتصؾ بف
ودائؿا أكثر بحث الـحقيقـ يف آسؿ ،أ ّما الحرف والػعؾ
عرب،
ً
إحدى الـقكقـ ففق ُم َ
فالؽالم فقفؿا قؾقؾ ،سـعرف ذلؽ طـدما كصؾ إلك مقاقع الؽؾؿة يف الجؿؾة ،كعرف
السبب.
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 آسؿ مـ حقث اإلطراب والبـاء :آسؿ بعضف معرب وبعضف مبـل ،ففق يف
ذلؽ كالؿضارع ،وإن شئـا الدقة يف التعبقر فـؼقل :الؿضارع يف ذلؽ كآسؿ :يعـل
هذه الدقة يف العبارة ،كؼقل :الؿضارع هق الذي أشبف يف ذلؽ آسؿ ،فػل الؾغة مشابف،
مشابف ماذا؟ يشابف آسؿ.
يشابف آسؿ يف ماذا مـ أي كاحقة؟ يف قبقل اإلطراب ،أو يف وجقد اإلطراب يف
بعض أفراده ،بخالف الؿاضل وإمر ففؿا كالحرف يف كؾ ّقة البـاء.
رب ومبـل.
 آسؿ :وآسؿ مـف مع ٌ
والؿبـل مـ آسؿ؟ ٓ بد أن كحصرها قبؾ أن كذكر لؽؿ
ما الؿعرب مـ آسؿ
ّ
بعد ذلؽ إحؽام ،فإصؾ يف إسؿاء اإلطراب ،أكثر إسؿاء ُمعربة ،والبـاء يف
إسؿاء فرع قؾقؾ ،فؾفذا سـحصر الؿبـ ّقات ،وأشفر الؿبـقات مـ إسؿاء يا إخقان:
طشرة ،ذكركا بعضفا ،مـفا:
إسؿاء الؿقصقلة :الذي وإخقاكف َّإٓ الؿثـك ،ذكركا ذلؽ مـ قبؾ.
ومـ إسؿاء الؿبـقة :الضؿائر كؾفا.
ومـ إسؿاء الؿبـقة :أسؿاء اإلشارة :هذا وإخقاكف ّإٓ الؿثـك.
ومـ إسؿاء الؿبـقة :العؾؿ الؿختقم ب "ويف" كسقبقيف ،وطؿرويف ،وخالقيف.
هذه أربعة.
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 إسؿاء الخ ؿسة معربة ،إسؿاء الخؿسة وهل :أبقك وأخقك ،ألست تؼقل:
أبقك ،وأباك وأبقؽ؟ تغ ّقرت وٓ ما تغقرت؟ إ ًذا معربة ،الؿعرب يتغقر ،والؿبـل يؾزم
صريؼة واحدة ،فإسؿاء الخؿسة معربة
ومـ إسؿاء الؿبـقة :أسؿاء الشرط مثؾَ :مـ ،وما ،ومفؿا إلك آخره.
ومـ إسؿاء الؿبـقة :إطداد الؿركبة مـ أحد طشر إلك تسعة طشر سقى اثـل
طشر .هذه ستة.
ومـ إسؿاء الؿبـقة :وما ،وأيـ ،وكؿ ،وكقػ إلك آخره .هذه سبعة.
أسؿاء آستػفام ّإٓ أي ،وأسؿاء الشرط ّإٓ أي.
بؼل طؾك ذلؽ مـ إسؿاء الؿبـقة يا إخقان ثالثة:
فؿـ إسؿاء الؿبـقة :أسؿاء إفعال ،أسؿاء إفعال يعـل اسؿ أو فعؾ؟ أسؿاء
إفعال هذه يف حؼقؼتفا خـثك لؽـفا ُمؾحؼة بإسؿاء ،هل اسؿ أل 13:54لؽـفا
مثال التـقيـ،
ُمؾحؼة بإسؿاء ،هل اسؿٕ :كّفا تؼبؾ طالمات آسؿ الؿؿقزة ،فتؼبؾ ً
وآه أل ، 14:19وأف ٍ
ومف ،وآه ٍ
وصف ،ومف ٍ
ٍ
وأف ،وكحق ذلؽ ،فبعضفا يؼبؾ
ف ُقؼال :صف
التـقيـ ،فدل ذلؽ طؾك أن كؾ الباب أسؿاء.
فلسؿاء إفعال أسؿا ٌء لؼبقلفا طالمات آسؿ الؿؿقزة ،وإصؾ يف أسؿاء
إفعال أكّفا سؿاطقة ،كؾؿات ُسؿ َعت طـ العرب "صاء" اسؿ ٕكف يؼبؾ بعض
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طالمات آسؿ الؿؿقزة فؿعـاها معـك الػعؾ ،فنذا قؾت :صف .تؼقلٍ :
صف فتؼقل اسؿ:
ٕن الؾػظ قبؾ التـقيـ ،لؽـ معـك صف :اسؽت .إ ًذا فؿعـاه معـك الػعؾ ولػظف لػظ
اسؿ لػعؾٍ ،اسؿ فعؾ ،كإمثؾة السابؼة.
آسؿ فع ٍؾ يعـل ٌ
أيضا :مـ أسؿاء الػعؾ :آمقـ ،بؿعـك :استجب ،وهقفات بؿعـك :بعد.
ومـ ذلؽ ً
وأيضا أسؿاء أفعال ،ومف بؿعـك :كؾ هذه أسؿاء أفعال ،وهذه كثقرة
وشتّان افرتقً ،
لقست قؾقؾة ،وقد ُذكرت يف الؿعجؿات ،وبعضفؿ جؿعفا يف بعض الرسائؾ وتصؾ
إلك الؿئات ،وكؾفا مبـقة.
هذا هق آسؿ الثامـ مـ إسؿاء الؿبـقة.
الؿركّبة:
آسؿ التاسع مـ إسؿاء الؿبـقة :الظروف ُ
الظروف جؿع ما مػرده؟ مػرده ضرف ،والظرف يف الؾغة يعـل طـد العرب يف
ضرف
الجاهؾقة طؾك غقره :كؾ شلء يحتقي طؾك غقره ُيسؿك ضرف لف ،فاإلكاء
ٌ
ضرف لؾرسالة ،فالرسالة ضرف أو مظروف؟
مثال الظرف ضرف الرسالة
لؾؿاء ،وأن ً
ٌ
سؿل ضرف تل ُّث ًرا ببعض الؾفجات
مظروف ،والذي يف الخارج ضرف ،والعامة ُت ّ
العامقة ،والؿظروف الؾل يف الداخؾ يعـل ،مظروف ومظروف ومظروف مظاريػ،
فؾفذا إذا جاءتؽ ضروف ،فتؼقل :طـدي ضروف ،أو هذه ضروف ،ما تؼقل :مظاريػ،
وهذه مـ إخطاء.
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معـاها يف الؾغة ،لؽـ معـاها طـدكا الـحقيقـ ،ما الظرف يف اصطالح الـحقيقـ،
كؾ ٍ
اسؿ ّ
يمخذ مـ الؿعـك الؾغقي ،فالظرف طـد الـحقيقـ ُّ
دائؿا الؿعـك الـحقي َ
دل
ً
ٍ
كؾ ٍ
طؾك زمان أو مؽانُّ ،
سؿك يف الـحق ضر ًفا.
اسؿ دل طؾك زمان أو مؽان ُي ّ
فلسؿاء الزمان كثقرة :كصباح ومساء ،ولقؾ ،وهنار ،ودققؼة ،وطام ،وسـة ،ووقت،
وحقـ ،ومدة.
وأسؿاء الؿؽان كثقرة :مثؾ أمام ،وخؾػ ،ويؿقـ ،ويسار ،وفقق ،وتحت وما يف
معـاها ،وشؿال وجـقب وشرق وغرب إلك آخره .كؾ هذه أسؿاء تدل طؾك الزمان
وتدل طؾك الؿؽان ،ويسؿقفا الـحقيقن ضرو ًفا ،ففذا معـك الظروف.
الؿركبة؟ كحـ كؼقل :الظروف الؿركبة.
صقب ُ
قديؿإ :كـا شرحـا بالدرس الؿاضل ،ما
أكا أضـ أن معـك الرتكقب أن صار
ً
معـك الظروف الؿركبة؟
 يعـل ضرفان ماذا فعؾـا هبؿا؟
صالال.... :
الشقخ ٓ :أضقػا ،هذا باب اإلضافة ٓ ،باب اإلضافة هذا شلء آخر ،قد تؽقن
اإلضافة بقـ الظروف لؽـ إضافة ،اإلضافة سبؼ أن تؽؾؿـا طؾقفا مـ قبؾ وستليت،
الرتكقب شلء آخر غقر اإلضافة.
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 اإلضافة أن تجعؾ آسؿقـ يدٓن يف القاقع طؾك شلء واحد ،هذه اإلضافة،
وقد تؼع يف الظروف فقفا ،وإذا قؾت :شؿال ٍ
شرق فنسؿان يدٓن طؾك جفة واحدة،
هذه إضافة ،لؽـ أكا ٓ أريد اإلضافة ،أريد الرتكقب ،كقػ يحدث الرتكقب بقـ
الظروف؟ ضرفقـ حدث بقـفؿا تركقب؟
ِ
الؿركّبة،
 ضرفان ُحذف بقـفؿا حرف العطػ ،ذكركا ذلؽ طـدما ذكركا إطداد ُإطداد الؿركبة مـ أحد طشر إلك تسعة طشر ،لؿاذا سؿقت مركبة؟ ٕهنؿا طددان
رجال :يعـل طـدي خؿس ٌة
ُح ِذف بقـفؿا حرف العطػ ،وققلؽ :طـدي خؿسة طشر ً
الؿركّبة فعؾقا ذلؽ
وطشر ٌة مـ الرجال ،طـدي خؿسة وطشرة ،لؽـ العرب يف إطداد ُ
لغتفؿ حذفقا طر ف العطػ ،وحذف حرف العطػ بقـ العدديـ ،ماذا يسبب؟ يسبب
بـاء الجزأيـ طؾك الػتح ،وهذا الذي حدث يف إطداد الؿركبة ،طـدي خؿسة طشر.
صباحا ومسا ًء .ضرفان متعاصػان ،زرتؽ:
مثال :زرتؽ
 ويف الظروف لق قؾت ًً
زار :فعؾ ،والتاء :فعؾ ،والؽاف :مػعقلُ .زرتؽ ،متك؟
مسا ًء :هذا ضرف زمان مـصقب ،وطالمة الـصب الػتحة.
مـصقب
وصباحا معطقف طؾك الؿـصقب ففق
وصباحا :القاو حرف ططػ،
ٌ
ً
ً
مثؾف.
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صباح مسا َء بػتح
صقب ،لؽـ لق حذف حرف العطػ ماذا تؼقل؟ تؼقل :زرتؽ
َ
ٍ
حقـئذ مركبقـ ،وتركقبفؿا يجعؾفؿا مبـققـ ،فقدخالن يف
الجزأيـ ،فقصقر الظرفان
صباح مسا َء.
الؿبـقات .زرتؽ
َ
وهنارا .هذا ططػ ما فقف إشؽال ،تبؼك الؽؾؿات طؾك
لقال
مثال :دطقهتؿ ً
تؼقل ً
ً
أصؾفا وهق اإلطراب ،صقب احذف طرف العطػ ماذا ستؼقل؟ دطقهتؿ َ
لقؾ هنارا ولق
وقعت ...
ذكذذذذذذروا رفاتذذذذذذؽ يف الرمذذذذذذال لذذذذذذقاء

يسذذذذذتـفض الذذذذذقادي صذذذذذباح

شقف :صباح مساء :بـك الظرفقـ طؾك الػتحٕ :كف حذف حرف العطػ ،ولق
ٍ
حقـئذ يبـل الظرفقـ أو يعرهبؿا؟ يعرهبؿا ،فقؼقل:
ذكره :أي حرف العطػ لصح ،لؽـ
صباحا ومسا ًء ،وهذا مـ سعة تصرف العربقة ،لؽ أن تذكر حرف العطػ فتعرب،
ً
ولؽ أن تحذف حرف العطػ فتبـل.
ٌ
فالن بقـ بقـ" بقـ بقـ ضرفان :بقـ ٕكف
أيضا ققل العرب" :سؼط
ومـ ذلؽ ً
ضرف مؽان ،وحذف حرف العطػ ،والؿعـك أكف سؼط فؾقس كالقاقػقـ أن  ...القاو
مثال.
وقالقا :سؼط بقـ القاقػ والساقط ً
ويؼقلقن :أكت جاري بقت بقت.
ففذا هق آسؿ التاسع مـ إسؿاء الؿبـقة :الظروف الؿركبة.
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آسؿ العاشر مـ إسؿاء الؿبـقة وإخقر :بعض الظروف الؿػردة:
الظروف طرفـا الؿراد هبا :الظروف جؿع ضرف ،والظرف يف الـحق كؾ ٍ
اسؿ ّ
دل
ٍ
زمان أو مؽان.
طؾك
الؿػردة :يعـل ضرف واحد.
صباح،
بعضفإ :ن إصؾ يف الظروف الؿػردة أكّفا كبؼقة إسؿاء معربة ،تؼقل:
ٌ
ٍ
ومساء ،وتؼقل :طا ٌم ،وطامٍ ،وطا ًما ،وحق ٌـ ،وحقـًا،
صباحا ،وصباحٍ  ،ومسا ٌء ،ومسا ًء،
ً
ٍ
وحقـ ،إصؾ يف الظروف الؿػردة اإلطرابَّ ،إٓ َّ
أن بعض العرب بـت بعض
الظروف الؿػردة ،ومـ هذه الظروف الؿػردة التل بـتفا العرب:
إذا :بـتفا طؾك السؿقن.
وإذ :بـتفا طؾك السؽقن.
وحقث :بـتفا طؾك الضؿ.
هذه أشفر الظروف الؿػردة الؿبـقة ،لغتفؿ لؾؿػردة الؿبـقة ،لغتفؿ اختاروا هذه
الظروف الثالثة وبـقها ،وكحـ كؼتدي هبؿٕ :هنؿ سؾػـا والؾغة يف أصؾفا سؿاع ،يعـل
ُ
حقث ،كؼقل لف ٓ ،ٓ :يـػعؽ ذلؽٕ :ن
ما يؿؽـ أن يؼقل إكسان أن :أكا سلطرب
الؾغة سؿاع ،فلكت تتؽؾؿ كؿا تؽؾؿت العرب ،إذا أردت أن تتؽؾؿ بالعربقة ،أما إذا
ٍ
بشلء آخر ففذا ٌ
بحث آخر.
أردت أن تتؽؾؿ
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ُ
مثال :اجؾس ،أمركا محؿدً ا بالجؾقس ،كؼقل :اجؾس يا محؿد،
حقث :يؼقل ً
اجؾس حقث يجؾس خالدٌ .
اجؾس :فعؾ أمر ،والػاطؾ مسترت تؼديره أكت.
حقث :حقث اسؿ ألقس كذلؽ؟ بؾك ،آسؿ إذا أردت أن تعرف إطرابف اطرف
مققعف يف الجؿؾة ،يعـل طـدما وقع آسؿ يف هذا الؿؽان يف الجؿؾة ماذا ب ّقـ؟ ماذا
حقث ،كؾؿة ُ
أفاد؟ اجؾس ُ
حقث هـا ب ّقـت مؽان الجؾقس ،وآسؿ إذا ب ّقـ مؽان الػعؾ
ً
مػعقٓ فقف ،وهق الؿسؿك ضرف الزمان وضرف الؿؽان ،وهـا
أو زمان الػعؾ يؽقن
ُ
حقث يا إخقان؟ ضرف مؽان ،وضرف الؿؽان حؽؿف
ضرف مؽان ،إ ًذا ما إطراب
ُ
حقث وحؽؿفا الـصب؟ ٕن الحركة التل
الـصب أو الرفع؟ الـصب ،لؿاذا كؼقل:
طؾك ُ
حقث لقست حركة إطراب ٓ ،طالقة لفا باإلطراب ،هل مجرد حركة فؼط تالزم
ُ
ُ
حقث ضرف مؽان مبـل طؾك الضؿ ،ثؿ ٓ تؼقل:
حقث:
هذه الؽؾؿة ،فتؼقل :اجؾس
مـصقب ،وإ ّكؿا تؼقل :يف محؾ كصبٕ :ن مـصقب ُتؼال مع الؿعرب ،ويف محؾ
كصب ُتؼال مع الؿبـل ،وسقليت بقان الؿصطؾحات التل تختص هبا الؿعربات،
ٍ
طـصر قاد ٍم إن شاء اهلل.
والؿصطؾحات التل تختص هبا الؿبـقات يف
ً
تاففا مـ يتػضؾ لفذا السمال؟
أكا أريد أن أسلل
سمآ ً
كؾؿة :إذ اسؿ أم فعؾ أم حرف؟
صالال :اسؿ.
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ٍ
الشقخ :لؿاذا اسؿ؟ يؼبؾ شق ًئا مـ طالمات آسؿ الؿؿقزة كالتـقيـٍ ،
حقـئذ،
إذ،
هذا مـ حقث العالمات الؿؿقزة ،لؽـ يف شلء أقرب؟ أكّفا ضرف ،والظروف أسؿاء،
أكـا ذكركاها يف إسؿاء الؿبـقة ،قؾـا :إسؿاء معربة ّإٓ طشرة ،ومـ هذه إسؿاء :إذ،
ٍ
اسؿا ٕكـا ذكركاها يف إسؿاء ،فنذا وإذ وحقث ،وكؾ ما ذكركاه يف
فتؽقن إذ حقـئذ ً
إسؿاء الؿبـقة كؾفا أسؿاء.
مثال :آتقؽ :آيت فعؾ ،والتاء فاطؾ ٕهنا تعقد إلل أيت ،آتقؽ:
إذا ضرف ،فنذا قؾت ً
الؽاف تعقد إلقؽ ،أكت أيت وٓ الؿليت؟ أكت الؿليت مػعقل ،آتقؽ  ...فاطؾ ...
متك؟ إذا صؾعت الشؿس ،إذا هـا ألؿ تبقـ زمان اإلتقان؟ بؾك :إ ًذا ضرف ،وتستطقع أن
تجعؾ مؽاهنا ما شئت مـ الظروف الؿـاسبة ،تؼقل :آتقؽ وقت صؾقع الشؿس ،حقـ
تطؾع الشؿس ،إ ًذا ففل ضرف ٓ ،شؽ أكّفا ضرف ،هذه هل إسؿاء الؿبـقة.
 طؾك ذلؽ يا إخقان كؽقن قد حصركا الؿعربات والؿبـقات.
والخالصة يف ذلؽَّ :
أن الحروف كؾفا مبـقة ،وإمر كؾف مبـل ،والؿاضل كؾف
مبـل ،والؿضارع بعضف معرب وبعضف مبـل ،وآسؿ بعضف معرب وبعضف مبـل.
بعد معرفة كؾ ذلؽ يا إخقان يتبقـ لـا أن الؽؾؿات مـ حقث اإلطراب والبـاء،
الؽؾؿات طؿق ًما مـ حقث اإلطراب والبـاء قسؿان:
والؿعرب كؾف – .وما بعضف معرب – .وما بعضف مبـل.
 -الؿبـل كؾفُ – .
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لؽـ الؽؾؿات يف القاقع الؾغقي ،إ ّما كؾفا مبـقة أو بعضفا معرب وبعضفا مبـل،
والؼسؿ الثالث ٓ يقجد يف الؾغة العربقة ،ما كؾف معرب :إ ًذا فالؽؾؿات يف الؾغة العربقة
مـ حقث اإلطراب والبـاء قسؿان:
 ما كؾف مبـل اجعؾف طؾك القؿقـ. وما بعضف معرب وبعضف مبـل اجعؾف طؾك القسار.فالؼسؿ إول ما كؾف مبـل ،ماذا يشؿؾ؟
يشؿؾ الحروف ،وإفعال الؿاضقة ،وأفعال إمر.
 ...شقئقـ يشؿؾ :إفعال الؿضارطة وإسؿاء.
 هذه الؼسؿة هل التل ستتحؽؿ فقؿا بعد يف اإلطراب ،هذه الؼسؿة يا إخقان
سـعقد إلقفا طـدما كصؾ إلك الؽالم طؾك إحؽام اإلطرابقةٕ :هنا التل تتحؽؿ يف
اإلطراب.
لؽـ قبؾ أن كصؾ إلك إحؽام اإلطرابقة والؽالم طؾقفا ،أريد أن أتققػ طـد
مسللة تتعؾؼ بالؿبـقات ،لــتفل مـفا فال كعقد إلقفا بعد ذلؽ ،إحؽام اإلطرابقة
سـعقد إلقفا بعد قؾقؾ ،لؽـ أن أريد أن أتؽؾؿ طـ مسللة تتعؾؼ بالؿبـقات.
 طرفـا ّ
أن الؿبـقات يا إخقان ،الؿبـقات تقجد يف أي إبقاب؟ يف أي أكقاع
الؽؾؿة؟ تقجد يف كؾ أكقاع الؽؾؿة ،الؿبـقات تقجد يف الحروف ،وتقجد يف الؿاضل
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ويف الؿضارع ويف إمر ،ويف إسؿاء ،الؿبـقات مقجقدة يف كؾ أكقاع الؽؾؿة ،لؽـ
ٍ
شلء تُبـك؟ هذا سـحتاج إلقف يف اإلطراب
السمال الذي ُيسلل :طال َم تُبـك؟ طؾك أي
ٍ
شلء ُيبـك.
طـدما كصؾ إلك بقان صريؼة اإلطراب طؾك أي
اسؿ اإلشارة :هذا مبـل طؾك السؽقن.
كقػ مبـل طؾك الػتح.
اسؿ آستػفامَ :
الحرفُ :
مـذ مبـل طؾك الضؿ.
فعؾ إمر :اذهب مبـل طؾك السؽقن.
"اكتبفقا" فعؾ أمر مبـل طؾك الضؿ أو حذف الـقن؟ ُيبـك طؾك حذف الـقن.
الؿبـل؟
* طالم ُيبـك
ٌّ
الجقاب :يبـك الؿبـل طؾك حركة آخره ،فتّح طقـقؽ جقدً ا ،وفتّح أذكقؽ جقدً ا،
واستؿع إلك آخر الؽؾؿة ،وقؾ :إن هذه الؽؾؿة الؿبـقة مبـق ٌة طؾك هذه الحركة ،ف ُقبـك
طؾك الضؿ ،أو الضؿة ،أو كؾف واحد؟ الضؿة يف الؿعربات ،والضؿ يف الؿبـقات ،كعؿ
هذه مـ الؿصطؾحات التل ستليت.
✍ الحركات يف الؿبـقات كسؿقفا :الضؿ ،والػتح ،والؽسر ،والسؽقن.
✍ أ ّما الحركات يف الؿعربات فقسؿقفا الؾغقيقن :الضؿة ،والػتحة ،والؽسرة،
والسؽقن.
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فتؿقز بقـ الؿعربات والؿبـقات يف أشقاء كثقرة جدًّ ا ،كؼقلّ :
إن الؿبـقات أسؿا ًء
وأفعآ وحرو ًفا ُتبـك طؾك حركة آخره ،مبـل طؾك الضؿ مثؾُ :
ً
حقث .وفعؾ مبـل طؾك
الضؿ مثؾ :ذهبقا .ما آخر حرف يف الػعؾ ذهب؟ الباء ،أي حركة طؾك الباء يف ذهبقا؟
ٍ
حقـئذ مبـل طؾك الضؿ.
الضؿ ،طؾقف ضؿ :إ ًذا فالػعؾ
مـذ ،حرف الجر ُ
حرف مبـل طؾك الضؿ؟ ُ
مـذ.
وتبـك الؿبـقات طؾك السؽقن ،مثؾ :هذا الـبل.
قؿ ،فعؾ أمر.
فعؾ مبـل طؾك السؽقن مثؾ؟
ْ
اذهبْ ،
 ...اذهب فعؾ أمر ،يذهبـ فعؾ مضارع ،فعؾ الؿضارع إذا اتصؾت بف كقن الـسقة
يرتبصـ ،يرض ْعـ ،يجتفدْ ن،
ُيبـك ،يبـك طؾك ماذا؟ طؾك حركة آخره ،ما حركة آخره؟
ْ
مبـل طؾك السؽقن.
كؿ حرف مبـل طؾك السؽقن؟ يؼقل كؿ حرف ،ما رأيؽؿ؟ كؿ اسؿ استػفام،
حرف مبـل طؾك السؽقن مثؾ :إلك ،يف ،طـ ،إلك آخره.
ويبـك الؿبـل طؾك الػتح مثؾ :اسؿ مبـل طؾك الػتح مثؾ :أيـ وكقػ ،والذيـ.
فعؾ مبـل طؾك الػتح مثؾ :ذهب ،وجؾس ،وقعد ،ودرس.
مثال آخر غقر الػعؾ الؿاضل :هؾ تذهبـ ،هؾ تجتفدن ،مضارع اتصؾت بف كقن
التقكقد مبـل ،مبـل طؾك ماذا؟ طؾك حركة آخره ،ما حركة آخره؟ مبـل طؾك الػتح.
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حرف مبـل طؾك الػتح؟ مثؾ واو العطػ ،جاء محؿد َوخالد.
و ُيبـك الؿبـل طؾك الؽسر ،اكتفقـا مـ الضؿ والسؽقن والػتح بؼل الؽسر ،ويبـك
الؿبـل طؾك الؽسر ،اسؿ مبـل طؾك الؽسر مثؾ؟ أمثؾة ذكركاها ٕن فقفا خالف بقـ
العرب  ٓ ...يـاسب أن ُتذكر يف الشرح الؿتقسط ،مثؾ :سقبقيف ،وطؿرويف ،ومثؾ:
ِ
ِ
ِ
ِ
وكزال ،ومثؾ :ففؾ ،ومفؾ.
ودراك،
وهذه،
همٓء،
وحرف مبـل طؾك الؽسر؟ مثؾ :باء الجر ،حرف الجر الباء ،محؿدٌ بالبقت ،وٓم
الجر :الؽتاب ٍ
لزيد.
هذا اسؿ مبـل طؾك الؽسر وحرف مبـل طؾك الؽسر ،فعؾ مبـل طؾك الؽسر؟ ٓ
يقجد فعؾ ُيبـك طؾك الؽسر.
طالم ُيبـك الؿبـل؟ الؿبـقات تُبـك طؾك ماذا؟ تبـك طؾك حركة آخره.
ّ إٓ فعؾ إمر ،كستثـل فعؾ إمر ،هذه الؼاطدة تسقر يف إسؿاء كؾفا ،وتسقر
يف الحروف كؾفا ،وتسقر يف الػعؾ الؿاضل ،ويف الػعؾ الؿضارع كؾف ،فعؾ إمر
ُيستثـك مـ ذلؽ ٓ ،يدخؾ تحت هذه الؼاطدةُ ٓ ،يبـك طؾك حركة آخره ،وإكّؿا ُيبـك
طؾك أربعة أشقاء:
ُ -1يبـك طؾك حذف الـقن.
 -2وطؾك حذف حرف العؾة.
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 -3وطؾك الػتح.
 -4وطؾك السؽقن.
هبذا الرتتقب ،يبـك طؾك حذف الـقن ،وطؾك حذف حرف العؾة ،وطؾك الػتح،
وطؾك السؽقن ،أربعة أشقاء.
دائؿا تشرتك يف إحؽام ،واو
متك ُيبـك طؾك حذف الـقن؟ هذه ثالثة ً ...
دائؿا تشرتك يف إحؽام ،وهل ضؿائر الرفع الساكـة ،هذه
الجؿاطة ... ،الؿخاصبة ً
دائؿا تشرتك يف إحؽام ،فنذا اتصؾ فعؾ إمر هبا ُبـل طؾك
ضؿائر الرفع الساكـة ً
حذف الـقن ،واو الجؿاطة ،ألػ آثـقـ ،ياء الؿخاصبة ،مثؾ :يذهبقن ،أو ذهبقا ،أو
ٓجتؿعـا.
صالال... :
الؿتـ:

(فعؾ إمر إذا اتصؾت بف واو الجؿاطة أو ألػ آثـقـ.)..
الشرح:
اذهبقا ،يذهبقن مضارع ،وذهبقا ماضل ،أما الؿثال الصحقح :اذهبقا كقػ كعرب
اذهبقا؟ كؼقل :فعؾ أمر ٓ محؾ لف مـ اإلطراب مبـل طؾك حذف الـقن ،أو اتصؾت بف
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ألػ آثـقـ مثؾ :اذهبا ،اجتفدا ،اكتبفا ،فعؾ ٍ
أمر ٓ محؾ لف مـ اإلطراب مبـل طؾك
حذف الـقن.
أو :يا هـد اكتبفل ،اجتفدي ،اجؾسل .فعؾ ٍ
أمر ٓ محؾ لف مـ اإلطراب مبـل طؾك
حذف الـقن.
صالب كبقف ،وكؾؽؿ ذلؽ الصالال :تزطؿقن ّ
أن فعؾ إمر يف هذه
** قد يسلل
ٌ
الصقرة مبـل طؾك حذف الـقن؟ كعؿ صح كزطؿ ذلؽ.
أيـ هذه الـقن التل ُحذ َفت؟ كؼقل :هل الـقن الؿقجقدة يف الػعؾ الؿضارع ،هل
الـقن الؿقجقدة يف :يذهبقن ،ويذهبان ،وتذهبقـ ،فقرد ذلؽ الطالب الـبقف ويؼقل:
ذاك ٌ
فعؾ مضارع ،وكالمـا أن طؾك فعؾ إمر؟
☜ والجقاب طؾك ذلؽ :أن فعؾ إمر ملخق ٌذ مـ الػعؾ الؿضارع  ...مركبة،
الؿاضل ،فالؿضارع ،فإمر :الؿاضل إصؾ ،ومـف يمخذ الؿضارع ،ومـ الؿضارع
يمخذ إمر ،ولفؿ طؾك ذلؽ أدلة كثقرة ،فؾفذا كؼقل :ذهبقا ،الؿاضل مبـل طؾك ماذا؟
ذهبقا هذا الؿاضل داخؾ تحت الؼاطدة مبـل طؾك حركة آخره ،يعـل مبـل طؾك
الضؿ ،لؿاذا ما كؼقل مبـل طؾك حذف الـقن الؿقجقدة يف يذهبقن؟ ذهبقا يف واو،
ويذهبقن فقفا واو ... ،الؿاضل ،ما ففؿتؿ السمال.
كؼقل يا إخقان :إمر اذهبقا مبـل طؾك حذف الـقن ،أيـ هذه الـقن؟ كؼقل :هل
الؿقجقدة يف يذهبقن.
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الؿاضل ذهبقا ،لؿاذا ما كؼقل :مبـل طؾك حذف الـقن الؿقجقدة يف يذهبقن؟ ٕن
إصؾ ذهبقا ،هؾ ذهبقا ملخقذة مـ يذهبقن؟ ٓ ،ذهبقا هل إصؾ ،هل إصؾ
إول ذهبقا مبـقة طؾك حركة آخره ،مبـل طؾك الضؿ ،ومـ ذهبقا أخذكا يذهبقن ،ومـ
يذهبقن أخذكا اذهبقا ،أيـ الـقن يف يذهبقن؟ ُحذ َفت لقبـك الػعؾ طؾقفاُ ،حذفت لؽل
يؽقن الػعؾ مبـ ًقا طؾك حذففا ،حذفت لقبـك الػعؾ طؾقفا ،حذفت لؽل الػعؾ مبـ ًقا
طؾك حذففا.
الؿتـ

(ويبـك فعؾ إمر طؾك حذف حرف العؾة إذا كان خره حرف طؾة)
الشرح
ٍ
حرف مـ حروفف حرف طؾة ،إذا كان آخر حرف مـ حروف
يعـل إذا كان آخر
فعؾ إمر حرف طؾك ٓ ،كريد حرف أو كؾؿة أخرى اتصؾت بػعؾ إمر ،ٓ ،كريد مـ
فعؾ إمر آخر حرف مـ حروفف حرف طؾة ،فؿا حروف العؾة؟
ثالثة وهل :إلػ ،والقاو ،والقاء ،مجؿقطة يف ققلـا :واي.
مثؾ ماذا؟ كؼقل :ائتل ،وارمل ،واسعك ،اقضل ،ادطق ،فؾل.
مثال :اسع هذا فعؾ أمر ،مبـل طؾك ماذا؟ طؾك حذف حرف العؾة ،أيـ
كؼقل ً
حرف العؾة ،أيـ هذه إلػ التل زطؿتؿ أهنا ُحذفت؟ هؾ إلػ الؿقجقدة يف
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الؿضارع يسعك ،مثؾ الـقن ،وقاطدة واحدةٕ :ن الػعؾ بدأ ب :سعك ،ثؿ :يسعك،
ثؿ :اسع .أيـ إلػ التل يف يسعك أيـ ذهبت؟ أكؾتفا؟ كؼقل ،ٓ :العرب حذفتفا
لؽل تبـل الػعؾ طؾك حذففا.
ولق قؾـا :دطا ،سـؼقل يف الؿضارع :يدطق ،ويف إمر :ادع فعؾ أمر مبـل طؾك
ادع إلك ر ّبؽ.
حذف القاو ،طؾك حذف حرف العؾة ،وإذا أردكا أن كصؾ كؼقلُ :
ويف سعك يسعك ...
قديؿا ار ِم
ويف رمك كؼقل يف الؿضارع :يرمل ،ويف إمر :ار ِم بالؽرة ،ار ِم بالسفؿً ،
بالسفؿ ،وأن ار ِم  ...الشؽقى هلل صقب ار ِم وخالص.
هذه إفعال مبـقة طؾك حذف حرف العؾة.
قد يؼقل صالال :أكتؿ قؾتؿ قبؾ قؾقؾ :اسع ،ادع ،ارم ،أفعال مبـقة طؾك حذف
ادع
اسع إلك الؿجد بػتح العقـ ،ويف الثاين ُ
حرف العؾة جؿقؾ ،لؿاذا قؾـا يف إولَ :
إلك ربؽ بضؿ العقـ ،ويف الثالث ار ِم بالسفؿ بؽسر الؿقؿ؟ مرة كػتح ومرة كضؿ ومرة
كؽسر؟
صالال.... :
الشقخ :يعـل لؿـاسبة الحرف الؿحذوف تؼصد ذلؽ؟ ٓ ،أكا أريد أن أبقـ السمال
ٍ
ادع،
اسع ،والضؿ الذي طؾك ُ
بعبارة أوضح ،أريد أن أققل :الػتح الذي طؾك العقـ يف َ
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والؽسر الذي طؾك ارمِ ،كعؿ الػتح والضؿ والؽسر هذا ،هؾ الؿتؽؾؿ الذي بـك فعؾ
إمر هق الذي أتك هبا؟
 ُأيت هبا لؿـاسبة الحرف الؿحذوف ،يؼقلُ :أيت هبا :يعـل لؿ تؽـ مقجقدة ،لؽـالؿتؽؾؿ أتك هبا يف فعؾ إمر لؽل تدل طؾك هذه الحروف الؿحذوفة ،كذا تريد أن
تؼقل.
ُأيت هبا مـ الػعؾ الؿضارع ،كقػ ُأيت هبا مـ الػعؾ الؿضارع؟ يعـل باققة يف
إصؾ ما أتقت هبا ،إصؾ ما تؼقل :أتقت بف ،تؼقل :وجدتف هؽذا ،فلكت أتقت بف أم
وجدتف هؽذا؟ طرفـا يا إخقان أن إصؾ سعك يسعك اسع ،فالعقـ يف يسعك ما
حركتفا؟ الػتح ،قؾـا افتحفا أو اكسرها أو افعؾ هبا شق ًئا ما لؽ طالقة بالعقـ ،أكت
تحذف حرف العؾة فؼط لؽل تبـل الػعؾ طؾك حذففا ،حذفـاها اكتفك طؿؾؽ ،والعقـ
بؼقت طؾك ما هل طؾقف ،أكت ما طؿؾت فقفا شق ًئا ،يسعك اسع إلك الؿجد.
يدطق :العقـ مضؿقمة ،احذف القاو هذا الؿطؾقب مـؽ ،أما العقـ ٓ تػعؾ هبا
ادع إلك ربؽ.
شق ًئا فالعقـ ً
أصال مضؿقمة ،فتؼقلُ :
يرمل :الؿقؿ مؽسقرة ،ماذا تػعؾ يف فعؾ إمر؟ تحذف القاء فؼط ،تؼقل :ار ِم
بالسفؿ.
 كعقد يا إخقان فـؼقلّ :
إن فعؾ إمر ُيبـك طؾك حذف الـقن إذا اتصؾت بف واو
الجؿاطة أو ألػ  ...أو ياء الؿخاصبةُ ،يبـك طؾك حذف حرف العؾة إذا كان آخره
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أيضا طؾك الػتح ،متك؟ إذا اتصؾت بف كقن التقكقد ،مثؾ :اذه َبـ،
حرف طؾك ،و ُيبـك ً
اكتبفـ ،وهؽذا.
اجؾسـَ ،
َ
اكتبفـ ،فـؼقل :إن فعؾ
اكتبفـ ،آخر الػعؾ هاء ،وهل هـا مػتقحةَ ،
اكظر :اكتب َفَ ،
إمر هـا مبـل طؾك الػتح.
أخقرا طؾك السؽقن ،متك؟ فقؿا سقى ذلؽ ،إذا لؿ تتصؾ بف واو الجؿاطة
و ُيبـك ً
معتال ،ولؿ تتصؾ بف كقن التقكقد
وٓ ألػ آثـقـ ،وٓ ياء الؿخاصبة ،ولؿ يؽـ آخره ً
فنكف ُيبـك طؾك السؽقن ،مثؾ :اكتبف ،واجؾس ،واذهب ،واجتفد وكحق ذلؽ.
☜ كستطقع أن كؾخص ما ُيبـك طؾقف فعؾ إمر :قؾـا :فعؾ إمر ُيبـك طؾك أربعة
أشقاء:
حذف الـقن ،وحذف حرف العؾة ،وطؾك الػتح ،والسؽقن.
كستطقع أن كؾخص ذلؽ يف قاطدة "يبـك طؾك ما ُيجزم بف مضارطف" وهذا يحتاج
مـّا إلك أن كعرف جزم الػعؾ الؿضارع ،وسقليت إن شاء اهلل كال ٌم طؾقف.
 الخالصة يف هذا العـصر ،وهق طـصر طالم ُيبـك الؿبـل؟
✍ كؼقل :يبـك الؿبـل طؾك حركة آخره :فقبـك طؾك الضؿ ،وطؾك الػتح ،وطؾك
الؽسر وطؾك السؽقن ،و ُيستثـك مـ ذلؽ فعؾ إمر ،فقبـك طؾك أربعة أشقاء :طؾك
حذف الـقن ،وطؾك حذف حرف العؾة ،وطؾك الػتح ،وطؾك السؽقن.
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وقبؾ أن كتجاوز هذا العـصر ،أسلل هذا السمال:
 قؾـا قبؾ قؾقؾ :أن يذهبقن فعؾ إمر مـف اذهبقا مبـل طؾك حذف الـقن،
ويرمل فعؾ إمر مـف ارم مبـل طؾك حذف حرف العؾة ،أي :يرمقن ،وإمر مـ
يرمقن :ارمقا .مبـل طؾك حذف الـقن ٓتصالف بقاو الجؿاطة ...العؾة ٕن آخره حرف
تصقر ،إمر الثالث ٓ ُيتصقر أن ُيبـك طؾك شقئقـ.
طؾة ،أم مبـل طؾقفؿا؟ هذا ٓ ُي ّ
صالال.... :
الشقخ ،ٓ :القاو واو الجؿاطة يا أخل ،يرمقن ،كؼقل :الرجال يرمقن ،ثؿ هات
فعؾ إمر :ارمقا يا رجال .كعؿ ففل واو الجؿاطة ،مـ يحاول يا رجال؟
صالال :طؾك حذف الـقن.
الشقخ طؾك حذف الـقن لؿاذا؟
صالال... :
الشقخ :يرمقن ملخقذ مـ يرمل ،ارم مـ يرمقن ،ويرمقن مـ يرمل ،الػعؾ إمر
يبـك طؾك ما يجزم بف مضارطف ،صقب حتك يف الجزم لق قؾـا :الرجال لؿ يرمقا مبـل
طؾك حذف حرف العؾة ٕكف معتؾ أخر ،أم مبـل طؾك حذف الـقن ٕكف مـ إفعال
الخؿسة؟ طدكا لؾؿشؽؾة كػسفا
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طؾك حذف حرف العؾة ،أو حذف الـقن ،لؿاذا؟ تؼصد ٕن مضارطفٕ ،ن
إفعال الخؿسة خاصة بالؿضارع ،طؾك حذف الـقن؟ الظاهر يعـل كؾؽؿ تؼقلقن:
طؾك حذف الـقن ،كعؿ ،لؽـ طؾؾقا؟
صالال... :
الشقخ :أحسـت الػعؾ هـا مبـل طؾك حذف الـقن ،ارمقا مبـل ،ادطقا مبـل طؾك
حذف الـقن ،أ ّما حرف العؾك فؾؿ ُي َ
حذف لؽل ُيبـك الػعؾ طؾقف ،وإكّؿا ُحذف ٓلتؼاء
الساكـقـ ،إصؾ :يرمل ،أصؾ واو الجؿاطة :يرمل الؿقؿ مؽسقرة ،والقاء يرمل
حرف ساكـ ،فالتؼك ساكـان فتخؾصـا مـ
ساكـة ،أدخؾقا واو الجؿاطة ،واو الجؿاطة
ٌ
التؼائفؿا بحذف إول القاء ،فصارت :يرمقن .إ ًذا فالػعؾ هـا مبـل طؾك حذف حرف
العؾة.
ومـ ذلؽ :تعرفقن يا إخقان أن الؿتقن العؾؿقة  ...مركبة لقس هذا الرتكقب
اطتباصل ،غال ًبا يؽقن مؼصق ًدا ،يف الغالب يؽقن مؼصق ًدا ،فؾفذا طـدما رتبـا أن فعؾ
إمر ُيبـك طؾك حذف الـقن وطؾك حذف حرف العؾة ،وطؾك الػتح ،وطؾك السؽقن،
أيضا لؽل يحؾ لـا مثؾ :ارمقا ،ارمقا سـؼقل :طؾك حذف الـقن
هذا الرتتقب مؼصقد ً
ٕكف يف إول ،صب ًعا والتعؾقؾ العؾؿل مقجقد ،وهق الذي ذكركاه قبؾ قؾقؾ.
صالال... :
الشقخ :كعؿ إفعال الخؿسة أمرها ُيبـك طؾك حذف الـقن.
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...
كذلؽ حتك يف إفعال الخؿسة إذا ُجزم :الرجال لؿ يرمقا ،طؾك حذف الـقن.
...

يؼقل :هؾ الؿبـقات تُبـك طؾك الحروف مثؾؿا هل مبـق ٌة طؾك الحركات؟
✍ الؿبـقات يف إصؾ ُتبـك طؾك الحركات ،ولؽـ البـاء كقطان ،ما ذكركاه ولـ
كذكره أن ،وٓ كتقسع فقف  ...متقسط ،البـاء كقطان:
 بـاء ٓزم ،وهق الذي ذكركاه ،وهق الذي كتؽؾؿ طؾقف ،وهق الذي يتؽؾؿ طؾقفالـحقيقن يف باب الؿعرب والؿبـل.
قد يعرض البـاء لبعض إسؿاء كآسؿ القاقع يف الـداء ،أو آسؿ القاقع يف اسؿ
ما الـافقة لؾجـس ،هذا بـاء طارض ،فالبـاء العارض قد ُيبـك طؾقف حرف ،تؼقل :يا
مسؾؿقن ،مبـل طؾك القاو ،يا مسؾؿان مبـل طؾك إلػ ،هذا بـاء طارض ٓ طالقة لـا
بف أن يف الشرح الؿتقسع.
كؼقل :ما الػرق بقـ إذا الظرفقة وإذا الشرصقة؟
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ضرف لؿا ذكركاه قبؾ قؾقؾ ،تؼع مققع الظروف ويحؾ الظرف
✍ إذا ضرفقة :إذا
ٌ
محؾفا ،ولؽـفا يف ٍ
ضرف يف أصؾفا،
ضؿـ الشرط ،ففل
ٌ
كثقر مـ استعؿآهتا قد ُت َّ
واحتؿآهتا.
وقد تليت متؿحض ًة لؾظرف وهذا قؾقؾ ،فنذا قؾـا :آتقؽ إذا صؾعت الشؿس ،هذه
ضرفقة متضؿـة لؾشرط ،ضرفقةٕ :ن الؿعـك آتقؽ وقت صؾقع الشؿس ،وتضؿـ
الشرطٕ :ن الؿعـك إذا صؾعت الشؿس آتقؽ.
اسؿ مع أكفا تشبف الحرف شبف وضعل ،وكذلؽ كؿ؟
يؼقل :لؿاذا قؾـا :إذ ٌ
✍ كؼقل ٓ :طالقة بقـ هذيـ إمريـ ،فنذ اسؿ ،وكؿ اسؿ ،لدٓلة العالمات
الؿؿقزة ،اسؿ أو لقست اسؿ ،ما الذي يحؽؿ؟ العالمات الؿؿقزة.
مبـل أو غقر مبـل؟ كحـ سـعقد لؾحصر أن ... ،الؿحؼؼقـ يعقدون البـاء إلك
شبف الحرف ،يؼقلقن :كؾ اسؿ أشبف حرف ففق ُيبـك ،يـجذب إلك أصؾ الحروف
ف ُقبـك ،فنذ اسؿ لؽـفا مبـل ،ما يف إشؽال اسؿ مبـل ،اسؿٕ :كف يؼبؾ التـقيـ ،ومبـل
ٕكف طؾك حرفقـ كالحروف فال طالقة بقـ إمريـ.
صالال... :
الشقخ :أكقاع الشبف ثالثة:
 -شبف وضعل – .وشبف استعؿالل – .وشبف معـقي.
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وهذا سقليت إن شاء اهلل يف شرح الؿتقسع طـدما كشرح ألػقة ابـ مالؽ ،ابـ مالؽ
ٍ
حقـئذ ،أما أن فقؽػقـا الحصر.
رحؿف اهلل -ذكر هذه إشباه يف ألػقتف كشرحف
 َصالال... :
الشقخ :كحـ هذا ضؿقر ،كحـ ضؿقر ،وباب الضؿائر مبـقة لشبف بعضفا
مثال سقاء طؾك حرفقـ،
بالح روفٕ :ن البعض إذا أشبف بعضف يؾزم كؾ الباب ،ففـاك ً
أو ذهبت  ...حرف ،تـدرج كؾ  ...إلك البـاء.
يؼقل :آسؿ الذي بعد حقث ما إطرابف؟
✍ حقث ضرف مـ الظروف مـ الظروف الؿالزمة اإلضافة إلك جؿؾة ،حقث
تالزم اإلضافة ،هؾ تضاف إلك اسؿ مػرد ،أم تضاف إلك جؿؾة؟ قالقا ٓ :تضاف إٓ
إلك جؿؾة ،جؿؾة اسؿقة أو جؿؾة فعؾقة :فؾفذا إن جاء بعدها فعؾ ففل مضافة إلك
جؿؾة فعؾقة كلن تؼقل :اجؾس حقث يجؾس محؿد.
وإن أتك بعدها اسؿ ففل مضافة إلك جؿؾة اسؿقة ،كلن تؼقل :اجؾس حقث محؿدٌ
جالس.
ٌ
ويؿؽـ أن تحذف الخرب هـا فتؼقل :اجؾس حقث محؿد :يعـل حقث محؿدٌ
دائؿا بعد حقث يؽقن مرفق ًطا.
مقجق ٌد ،فؾفذا آسؿ ً
وكلس قد شرب ...هذا يدخؾ يف طـصر مفؿ هق إحؽام اإلطرابقة...
يؼقل:
ٌ
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صالال.... :
الشقخ :ارمقا فعؾ أمر مبـل طؾك حذف الـقن ٓتصالف بقاو الجؿاطة ما
اإلشؽال؟
صالال... :
الشقخ :الساكـان حذف مـ أجؾفؿا القاء التل يف يرمل لقست الـقن.
صالال... :
الشقخ :لؿاذا؟ ٕكف اتصؾ فقف واو الجؿاطة ،مثؾ :يذهبقن ،اذهبقا ،يجتفدون،
اجتفدوا ،فالـقن محذوفة لؿاذا ُحذ َفت لؽل ُيبـك الػعؾ طؾقفا ،لؽـ ارمقا ،القاء
ُحذفت ،هؾ ُحذفت لؽل يبـك فعؾ إمر طؾقفا؟ أم ُحذفت لعؾة أخرى ،لعؾة أخرى
ما لـا طالقة هبا.
صالال... :
الشقخ :الػعؾ الؿضارع الؿجزوم قد يؽقن معر ًبا وقد يؽقن مبـ ًّقإ ،كف سقعقد
إلك الؿضارع ،والؿضارع قد يؽقن معر ًبا وقد يؽقن مبـ ًقا ،سقا ًء كان حؽؿ الرفع أو
الـصب أو الجزم ،كؼقل ٓ :تؾعب ،هذا مضارع مجزوم ،معرب ... ،معر ًبا وقد يؽقن
مبـ ًّقا سقا ًء كان حؽؿ الرفع أو الـصب أو الجزم ،كؾفا.
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كؼقل ٓ :تؾعب .هذا مضارع مجزوم  ...كؼقل ٓ :تؾعبـ ،هذا حؽؿف الجزم قبؾف
ٓ الـاهقة ،ومبـل باتصالف بـقن التقكقد وحؽؿف الجزم ،لؽـ ماذا كؼقل مجزوم أو
حؽؿف الجزم؟ لؽـ حؽؿف الجزم طؾك كؾ حال.
صالال.... :
الشقخ :متك ٓ يـقن آسؿ ...؟ إذا كان مؿـق ًطا مـ الصرف ،الؿصروف...
صالال... :
الشقخ :وربؿا ٓ يـقن لعؾؾ إما أن تعارضف اإلضافة إذا أضقػ ٓ يـقن ،أو إذا
ُطرف بلل ٓ يـقن ،وربؿا ٓ يـقن يف ضرورة الػعؾ ،وهذا ٌ
قؾقؾ مقجقد.
يؼقل :كؾؿة تسعك؟
✍ اسعل ،تسعك إذا كاكت إكثك ،هـدٌ تسعك ،يؼقل :اسعل ،لؽـ إذا قؾت :أكت
تسعك لؾؿذكر كؼقل :اسع.
اسعل ،هذا فعؾ أمر مبـل طؾك ماذا؟ اسعل يا هـد؟ مبـل طؾك حذف الـقن
ٓتصالف بقاء الؿخاصبة.
اسع يا محؿد :هذا مبـل طؾك حذف حرف العؾة.
وصؾك اهلل طؾك محؿد وطؾك آلف وأصحابف أجؿعقـ.
الرحقؿ
الرحؿـ ّ
بسؿ اهلل ّ
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والحؿد هلل رب العالؿقـ ،والصالة والسالم طؾك كبقـا محؿد ،وطؾك آلف
وأصحابف أجؿعقـ.
أ ّما بعد:
فالسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف...
ّ
قؾـا يا إخقان مـ قبؾ :إن الؽؾؿات بعد أن حصركاها وطرفـا الؿعرب مـفا
والؿبـل ،وطرفـا بعد ذلؽ طالم يبـك الؿبـل ،كدخؾ أن يف مقضق ٍع مفؿ ،وهق:
 إحؽام اإلطرابقة ،وهل :الرفع والـصال والجر والجزم.
هذه إحؽام ،أحؽام جؿع حؽؿ ،فالسمال إول يف ذلؽ أن كسلل طـ الؽؾؿات
التل تدخؾفا إحؽام الـحقية اإلطرابقة ،هذه إحؽام اإلطرابقة الرفع والـصب
والجر والجزم ،تدخؾ طؾك أي كؾؿات؟ هؾ تدخؾ طؾك كؾ الؽؾؿات؟ أم تدخؾ
طؾك بعضفا؟ هؾ تدخؾ طؾك الحروف كؾفا أو بعضفا؟ هؾ تدخؾ طؾك إفعال كؾفا
أو بعضفا؟ هؾ تدخؾ طؾك إسؿاء كؾفا أو بعضفا؟ طؾك ماذا تدخؾ إحؽام
اإلطرابقة الرفع والـصب والجر والجزم؟
هؾ تدخؾ طؾك كؾ الؽؾؿات؟ ٓ ،بعض الؽؾؿات يف الؾغة العربقة ٓ يدخؾفا
حؽؿ إطرابل.
حؽؿ إطرابل ٓ ،رفع وٓ كصب وٓ جر وٓ جزم لقس لفا
ٌ
ٌ
ما هذه الؽؾؿات التل ٓ تدخؾفا إحؽام اإلطرابقة بتاتًا؟
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 الحروف هؾ تدخؾفا إحؽام اإلطرابقة؟ ٓ ،كؾ الحروف ٓ تدخؾفا إحؽاماإلطرابقة.
أن كتؽؾؿ طـ إحؽام اإلطرابقة هؾ تدخؾ أو ما تدخؾ ،ما كتؽؾؿ طؾك هذه
الؽؾؿات هؾ هل معربة أو مبـقة؟ طرفـا الؿعرب والؿبـل مـفا مـ قبؾ ،وطـدما كتؽؾؿ
طـ إحؽام اإلطرابقة الرفع والـصب والجر والجزم ،هؾ تدخؾ طؾك الحروف؟ ما
تدخؾ طؾك الحروف :يعـل ٓ تجد حر ًفا حؽؿف الرفع أو الـصب أو الجر أو الجزم،
حؽؿ إطرابل ٓ ،تدخؾفا إحؽام اإلطرابقة ،ويعرب طـ
كؾ الحروف بلكقاطفا لقس لفا
ٌ
ٌ
محؾ مـ
ذلؽ الؿعربقن بؼقلفؿ ٓ" :محؾ لف مـ اإلطراب" الحروف لقس لفا
اإلطراب.
ما معـك "ٓ محؾ لف مـ اإلطراب يف كالم الؿعربقـ"؟
كؼقل :هذه الؽؾؿة لقس لفا ٌ
حؽؿ إطرابل لؿ
محؾ مـ اإلطراب :يعـل لقس لفا
ٌ
جر وٓ جزم ،هذه الحروف.
رفع وٓ
يدخؾفا
ٌ
حؽؿ إطرابل ٓ ٌ
كصب وٓ ٌ
ٌ
 صقب وإفعال؟ٍ
وأمر ومضارع.
✍ إفعال طرفـا أكّفا ثالثة:
ماض ٌ
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 فالؿاضل ٓ محؾ لف مـ اإلطراب :يعـل ٓ تدخؾف إحؽام اإلطرابقة ،الؿاضلكذلؽ ٓ تدخؾف إحؽام اإلطرابقة ٓ رفع وٓ كصب وٓ جر وٓ جزم ،فؿفؿا أتاك
ٍ
ٌ
ماض فنكّؽ تؼقل يف بقان حؽؿف اإلطرابل ٓ :محؾ لف مـ اإلطراب.
فعؾ
ٍ
اجتفد محؿدٌ يف دروسف :اجتفد ٌ
ماض ما حؽؿف اإلطرابل الرفع الـصب،
فعؾ
حؽؿ إطرابل ،تؼقل ٓ :محؾ لف مـ اإلطراب.
الجر ،الجزم ،أو لقس لف حؽؿ؟ لقس
ٌ
 فعؾ إمر كذلؽ ٓ تدخؾف إحؽام اإلطرابقة 6فقؼال يف إطرابف ٓ :محؾ لف مـاإلطراب.
 بؼل الػعؾ الؿضار  ،تدخؾف إحؽام اإلطرابقة أو ٓ تدخؾف؟ الػعؾ الؿضارعهؾ  ...الرفع أو الـصب؟
☜ الجقاب :تدخؾف إحؽام اإلطرابقة ،بؾ يجب أن تدخؾف إحؽام اإلطرابقة
ٍ
حؽؿ إطرابلٓ ،
كؾفا معرب ًة أو مبـقة ،ك ُّؾ فع ٍؾ مضار ٍع معر ًبا كان أو مبـ ًّقا ٓ بد لف مـ
حؽؿ إطرابل رفع أو كصب أو جزم :يعـل ما تجد فعؾ مضارع تؼقل يف
بد أن يدخؾف
ٌ
إطرابف ٓ محؾ لف مـ اإلطراب ،مفؿا قؾت طـ فع ٍؾ مضارع ٓ :محؾ لف مـ اإلطراب
رفع أو
فنطرابؽ خطلٕ :ن إفعال الؿضارطة يجب أن يؽقن لفا محؾ مـ اإلطراب ٌ
كصب أو جزم .اكتفقـا مـ الؿضارع.
ٌ
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 بؼقت إسؿاء :إسؿاء كذلؽ كؾفا تدخؾفا إحؽام اإلطرابقة ،كؾ إسؿاءاسؿا ُيؼال يف إطرابف ٓ :محؾ لف مـ
يجب أن تدخؾفا إحؽام اإلطرابقة ٓ ،تجد ً
اإلطراب ،وطؾك ذلؽ كجد أن الؽؾؿات مـ حقث إحؽام اإلطرابقة قسؿان:
الؼسؿ إول :ما ٓ تدخؾف إحؽام اإلطرابقة وٓ حؽؿ.
والؼسؿ الثاين :العؽس ،ما يجب أن تدخؾف إحؽام اإلطرابقة.
فالؼسؿ إول الذي ٓ تدخؾف إحؽام اإلطرابقة و ُيؼال يف إطرابف ٓ :محؾ لف مـ
اإلطراب ،ماذا يشؿؾ؟ يشؿؾ الحروف والػعؾ الؿاضل وفعؾ إمر :يعـل يشؿؾ ما
كؾف مبـل.
قؾـا لؽؿ :هذا التؼسقؿ هق الذي سقتحؽؿ فقؿا بعد يف دخقل إحؽام اإلطرابقة،
وقسؿـاه مـ قبؾ وقؾـا ٓ :تـسقه سـعقد إلقف.
ّ
ما كؾ أفراده مبـقة ،ما كؾف مبـل ،ويشؿؾ الحروف وإفعال الؿاضقة وأفعال
كصب وٓ
رفع وٓ
ٌ
إمر ،كؾ الحروف والؿاضل وإمر ٓ يؿؽـ أن يدخؾ طؾقف ٓ ٌ
جر وٓ جزم ،ويؼال يف إطراهبا ٓ :محؾ لف مـ اإلطراب.
إطرابف سفؾٕ :ن إطرابف محػقظ ٓ يتغقر ،هذا الؼسؿ ،ما كؾف مبـل إطرابف وضاح
وسفؾٕ :كف محػقظ ثابت ٓ يتغقر ،لقس مرة رفع ومرة كصب ومرة جزم ومرة جر،
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ٓ ،إطرابف واحد ،ما حؽؿف اإلطرابل؟ لقس لف حؽؿ إطرابل ،هذه الؽؾؿات لقس لفا
إحؽام إطرابقة.
أطرب :هؾ كجح محؿد؟
هؾ :حرف استػفام  ...إركان الثالثة.
ٍ
كجحٌ :
ماض ٓ محؾ لف مـ اإلطراب مبـل طؾك الػتح.
فعؾ
محؿد :اسؿ :إ ًذا لقس مـ الؿجؿقطة إولك ،مـ الؿجؿقطة الثاكقة التل تدخؾفا
ٍ
حقـئذ يجب أن كؼػ ،هذا دخؾف حؽؿ إطرابل ،اسؿ يجب أن
إحؽام اإلطرابقة،
ٍ
رفع أم
يدخؾف حؽؿ إطرابل ،حقـئذ يجب أن تتػؽر وتـظر ما الحؽؿ الذي دخؾف؟ ٌ
كصب أم جر أم جزم؟ سـعرف أن الحؽؿ الذي دخؾف الرفعٕ :ن آسؿ وقع هـا يف
ٌ
مققع الػاطؾ ،والػاطؾ طـد العرب حؽؿف الرفع.
مثال :اجتفد يا محؿد دروسؽ.
لق قؾـا ً
اجتفد :هذا فعؾ أمر لف حؽؿ إطرابل أو لقس لف حؽؿ إطرابل؟ ماذا كؼقل يف
إطرابف؟ فعؾ ٍ
أمر ٓ محؾ لف مـ اإلطراب مبـل طؾك السؽقن ،والػاطؾ مسترت تؼديره
أكت.
يا محؿد :يا هذا حرف أو اسؿ أو فعؾ؟ حرف :إ ًذا كؼقل :حرف كداء ٓ محؾ لف
مـ اإلطراب مبـل طؾك السؽقن.
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محؿد :اسؿ ،فعؾ ،حرف؟ اسؿ ،اسؿ هذا مـ الؼسؿ الثاين الذي يجب أن يدخؾف
حؽؿ إطرابل رفع أو كصب أو جر ،سـعرف التػاصقؾ هذه يف الؼادم ،سـعرف أن
حؽؿف الـصبٕ :كف مـادى ،والؿـادى حؽؿف الـصب.
يف دروسؽ :يف حرف جر ،إ ًذا كؼقل :حرف جر ٓ ...
أما دروس :اسؿ :إ ًذا كتلمؾ دخؾف حؽؿ إطرابل ،الرفع أو الـصب أو الجر؟ الجر،
صب ًعا هذه إحؽام سـعرففا يف الؿستؼبؾ سـلخذها بالتػصقؾ ،متك يؽقن آسؿ
حؽؿف الرفع ،ومتك يؽقن حؽؿف الجر ،ومتك يؽقن حؽؿف الـصب ستليت بالتػصقؾ،
أن فؼط كلخذ الؼقاطد العامة ،هذا الذي أققل لؽؿ يف هذا الباب كلخذ الؼقاطد العامة
التل يجب أن تطبؼفا يف كؾ إبقاب الؼادمة.
حؽؿف الجر :فـؼقل يف إطرابف :اسؿ مجرور ب يف وطالمة جره الؽسرة.
دروسؽ :الؽاف اسؿ أم فعؾ أم حرف؟ الؽاف اسؿٕ :كف ضؿقر "دروسؽ"
مخا َصب ،وكؾ ضؿقر اسؿ ،اسؿ إ ًذا ٓ بد أن يدخؾف حؽؿ إطرابل رفع أو كصب أو
جر ،سـعرف أكف مضاف إلقف ،دروسؽ ،دروس مضاف ،والؽاف مضاف إلقف،
والؿضاف إلقف حؽؿف طـد العرب الجر ،كؼقل :مضاف إلقف يف محؾ جر مبـل طؾك
الػتح.
✍ إ ًذا فالؽؾؿات يا إخقان مـ حقث إحؽام اإلطرابقة قسؿان:
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الؼسؿ إول ما ٓ تدخؾف إحؽام اإلطرابقة بتا ًتا أبدً ا ،ويؼال فقف ٓ" :محؾ لف مـ
اإلطراب" ويشؿؾ الحروف ،والؿاضل ،وإمر ،وهذا الؼسؿ إطرابف ثابتٕ :كف ما
يتغقر ،وٓ تعاين فقف أبدً ا ،الؿعاكاة يف الؼسؿ الثاين.
الؼسؿ الثاين :ما يجب أن تدخؾف إحؽام اإلطرابقة ،ماذا يشؿؾ؟ يشؿؾ آسؿ
والؿضارع ،يشؿؾ آسؿ وا لػعؾ الذي يشبف آسؿ ،ما الػعؾ الذي يشبف آسؿ؟
سؿاه الـحقيقن الؿضارع :يعـل الؿشابف الذي يشبف آسؿ يف قبقلف
الؿضارع ،فؾفذا ّ
اإلطرابٕ :ن الػعؾ ٓ بد لف مـ حؽؿ إطرابل رفع أو كصب أو جزم ،كآسؿ ٓ بد لف
مـ حؽؿ إطرابل رفع أو كصب أو جر.
ً
إجؿآ ،طرفـا ما تدخؾف وما ٓ تدخؾف.
هذه إحؽام اإلطرابقة
ً
إجؿآ ،لؽـ كريد
 إحؽام اإلطرابقة ٓ تدخؾ إٓ طؾك إسؿاء أو الؿضارع
تػصقال ،إحؽام اإلطرابقة أربعة :الرفع والـصب والجر والجزم.
ً
أن كؼػ طـدها
 كؼػ طـد :الرفع.
الرفع يدخؾ طؾك إسؿاء أم طؾك الػعؾ الؿضارع ،أم طؾقفؿا؟ يدخؾ طؾقفؿا:
يعـل آسؿ قد يؽقن حؽؿف الرفع ،والؿضارع قد يؽقن حؽؿف الرفع ،الرفع يدخؾ
طؾقفؿا ،يدخؾ طؾك آسؿ فقؽقن حؽؿف الرفع ،اسؿ حؽؿف الرفع؟ مثؾ الؿبتدأ،
اهلل ربـا،
الؿبتدأ اسؿ حؽؿف الرفع ،هات أي اسؿ واجعؾف مبتد ًأ يف ابتداء الجؿؾةُ :
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ِ
ُ
كافع،
الصالة والسالم،-
الؼرآن كتابـا ،وهؽذا ،محؿدٌ
كربؿ ،العؾؿ ٌ
محؿد كب ُّقـا -طؾقف َّ
ٌ
اسؿ حؽؿف الرفع.
مضارع حؽؿف الرفع؟ الؿضارع كعؿ يؽقن حؽؿف الرفع ،متك يؽقن حؽؿ
الؿضار الرفع؟ إذا تجرد مـ الـاصب والجزم ،إذا لؿ ُيسبؼ ٓ بـاصب وٓ بجازم،
يـجح محؿد ،يجتفد الطالب  ...إ ًذا فالرفع يدخؾ طؾك إسؿاء وطؾك الػعؾ
الؿضارع.
والـصال يدخؾ طؾك إسؿاء أم الؿضار أم طؾقفؿا؟ طؾقفؿا ،يدخؾ طؾقفؿا
آسؿ قد يؽقن حؽؿف الـصب ،والؿضارع قد يؽقن حؽؿف الـصب.
اسؿ حؽؿف الـصب مثؾ؟ مثؾ الؿػعقل بف ،أو الحال اسؿ حؽؿف الـصب ،هات
ً
مػعقٓ بف ،كلن تؼقل :رأيت محؿدً ا .محؿد هـا فعؾ الرؤية وٓ وقعت طؾقف
اسؿا وقع
ً
الرؤية؟ وقعت مػعقل بف.
أكرمت إستاذ .إستاذ اسؿ فعؾ اإلكرام وٓ وقع طؾقف اإلكرام؟ وقع طؾقف
ُ
مػعقل بف ،والؿػعقل بف حؽؿف طـد العرب الـصب :إ ًذا فآسؿ حؽؿف الـصب.
أيضا يؽقن حؽؿف الـصب ،متك يؽقن حؽؿ الؿضار الـصال؟ إذا
والؿضارع ً
ُسبِؼ بـاصب ،كؿ كقاصب الؿضارع؟ كقاصب الؿضارع طـد جؿفقر الـحقيقـ أن
كقاصب الؿضارع أربعة :أن ،ولـ ،وكل ،وإذن ،فؿتك ما وقع الؿضارع بعدها يؽقن
حؽؿف الـصب.
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أن :بػتح الفؿزة وسؽقن الـقن ،أن ،ولـ ،وكل ،وإذن بالـقن ولقس بالتـقيـ.
مػصؾ طؾك إطراب الػعؾ رف ًعا وكص ًبا وجز ًما إن شاء اهلل.
وسقليت كال ٌم ّ
َ
يفؿؾ ،الؿسؾؿ لـ يؽذب يف
مثؾ ماذا؟ مضارع مـصقب؟ لـ يؼقم ،محؿدٌ لـ
تحرص طؾك التبؽقر ،جئت كل أسللؽ ،وهؽذا.
حديثف ،أحب أن
َ
هذا الرفع والـصب ،الرفع والـصب يدخالن طؾك إسؿاء وطؾك الػعؾ
الؿضارع.
بؼل الجر ،الجر يدخؾ طؾك إسؿاء أم الؿضار ؟ مختص بإسؿاء 6آسؿ هق
الذي يؽقن حؽؿف الجر ،أما الػعؾ ٓ ٓ ،يدخؾف الجر ،طدوه الجر ،آسؿ قد يؽقن
اسؿ حؽؿف الجر ،مثؾ :هذا
حؽؿف الجر مثؾ ماذا؟ مثؾ الؿضاف إلقف ،الؿضاف إلقف ٌ
ٍ
محؿد.
قؾؿ
أما الػعؾ ٓ يدخؾف الجر ،بؾ طدوه الجر ،اكظروا أكتؿ إلك البـاء ،ذكركا البـاء مـ
قبؾ :البـاء طؾك الضؿ ،وطؾك الػتح ،وطؾك السؽقن وطؾك الؽسر ،البـاء طؾك الؽسر
يدخؾ طؾك إسؿاء وطؾك الحروف ،لؽـ ما يدخؾ طؾك الػعؾ هذا مـ شدة معاداة
الػعؾ لؾجرٕ ،ن الجر ما طالمتف؟ طالمة الجر إصؾقة الؽسرة ،الؽسرة أخت
الؽسر ،فالػعؾ رفض الؽسرة ورفض الؽسر مـ شدة معاداتف لؾجر.
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ودائؿا يؼقل الؾغقيقن والـحقيقن والعرب :إن الؾغة العربقة لغ ٌة حؽقؿ ٌة طادلة بقـ
ً
العرب وغقر العرب ،أن الؾغة العربقة لغة محؽؿة ،محؽؿة البـاء إلك درجة مبفرة
حتك أن العؼؾ دخؾ يف بـائفا ،حتك زل مـ زل وقال :إن الؾغة العربقة لغة مـطؼقة،
والصقاب أهنا لغة طؼؾقةٕ :ن العؼؾ قاسؿ مشرتك بقـ البشر ،وبؾغ إمر ببعضفؿ
طـدما ُب ِفر بنحؽام الؾغة العربقة أن قالّ :
إن هذه الؾغة هبذا اإلحؽام الؿعجز ٓ يستطقع
أمـ يضعفا بشر ،وإكؿا وضعفا رب البشر ،وهذا ققل يف وضع الؾغة.
مـ وضع الؾغة العربقة؟ يعـل مـ الذي أوجدها وأحدثفا؟ فالؼقل إول أهنا
طز وجؾ -أكزلفا وط ّؾؿفا ٔدم ،وآدم طؾؿفا ٕبـائف ،وبعض العؾؿاء
وضعقة مـ اهلل َّ -
جقال بعد جقؾ ،وأحؽؿقا بـاءها،
يؼقل :أهنا اصطالحقة ،فاصطؾح الـاس طؾقفا ً
تقسعقا فقفا ،واهلل
تقسط وقال :إن أصؾفا تعؾقؿ مـ اهلل ٔدم ،ثؿ الـّاس ّ
وبعضفؿ ّ
أطؾؿ يف هذه الؿسللة.
الؿفؿ أكّفا باطرتاف الجؿقع لغ ٌة حؽقؿة أي محؽؿة البـاء ،وطادلة هـا الشاهد أهنا
طادلة ٓ ،تؽاد تؿقؾ مع كؾؿات دون كؾؿات ،أو أحؽام دون أحؽام ،تحاول أن تعدل
يف أحؽامفا.
فأن هل طدلت يف الرفع والـصب بقـ إسؿاء والؿضارع ،لؽـ يف الجر هل
مالت مع إسؿاء ،فلططتفا الجر ،وهذا ضد العدل ،لؽـ طادت فعدلت مع الجزم،
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خاصا بإفعال الؿضارطة فحدث التعادل ،فالجزم خاص بالؿضارع
وجعؾت الجزم ًّ
كؿا أن الجر خاص بإسؿاء ،ويف ذلؽ يؼقل إمامـا يف إلػقة:
وآسذذذذؿ قذذذذد ُخصذذذذص بذذذذالجر كؿذذذذا

قذذذذذد خصذذذذذص الػعذذذذذؾ بذذذذذلن ي

فالػعؾ الؿضارع كعؿ يليت حؽؿف الجزم ،متك يؽقن الؿضارع حؽؿف الجزم؟ إذا
ُس َبؼ بجازم ،ما جقازم الؿضار ؟ سلذكرها أن وسلسللؽؿ طـفا قري ًبا يف هذا
الدرس أو الدرس الؼادم.
✍ جقازم الؿضار كقطان:
مضارطا واحدً ا وهل أربعة كلخقاهتا السابؼة يف
فعال
الـق إول :ما يجزم ً
ً
فعال مضار ًطا أربعة :وهل :لؿ – ولؿا – وٓم إمر – وٓ الـاهقة.
الـصب التل تجزم ً
لؿ :لؿ يؾد .ولؿ يقلد .لؿ يفؿؾ .لؿ أذهب.
لؿا :ولؿا أدخ ْؾفا .جزمت الػعؾ بؾؿا.
ٓم إمر :لتجتفد ،لتصؾل.
ٓ الـاهقة :كلن تؼقل ٓ :ترتك الصالة ٓ ،هتؿؾ ٓ ،تعذبـا ،وهؽذا.
والـق الثاين مـ الجقازم :ما يجزم فعؾقـ مضارطقـ ،وهل أدوات الشرط ،وسبؼ
ذكرها مـ قبؾ :أدوات الشرط ،قؾـا :أدوات الشرط ،لؿاذا ما قؾـا :أسؿاء الشرط؟
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أدوات الشرط كؾفا جازمة حرو ًفا وأسؿا ًء وقد طرفـا مـ قبؾ الحروف وإسؿاء مـ
أدوات الشرط ،فؽؾ أدوات الشرط كؾفا تجزم فعؾقـ مضارطقـ.
تؼقل :إن تجتفد تـجح.
أيضا تليت شر ًصا ،تؼقل :متك تسافر تستػد.
متك ً
مـ :مـ ِ
يلت أكرمف .وهؽذا.
َ
صالال... :
ولؿا ،لؽـ ُسبؼتا هبؿزة آستػفام ،تؼقل :لؿ أذهب .ثؿ أسللؽ:
الشقخ :هل لؿّ ،
ألؿ تذهب؟ هل لؿ.
لؽـ ابـ  ...الروم أراد أن يسفؾ يف ضـف فجعؾ لؿ حر ًفا ،وألؿ حر ًفا ،وإٓ هل
كػسفا ،قؾـا ذلؽ يف شرح إجرومقة.
 الخالصة :أن الرفع والـصب يدخالن إسؿاء والؿضارع ،والجر خاص
بإسؿاء ،والجزم خاص بالؿضارع.
إ ًذا كؾ اسؿ سقاء كان معر ًبا أو كان مبـ ًّقا ،كؾ اسؿ ٓ بد أن يؽقن لف حؽ ٌؿ إطرابل
ٍ
حؽؿ
كصب أو جر ،وكؾ فعؾ مضارع سقا ًء كان معر ًبا أو مبـ ًّقا ٓ بد لف مـ
رفع أو
ٌ
إ ّما ٌ
إطرابل إما رفع أو كصب أو جزم.
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هذا ما يتعؾؼ بإحؽام اإلطرابقة يا إخقان فقؿا سقليت مـ طـاصر ،فاضطبقه مـ
أن ،وضبطف ٓ أضـف صع ًبا بؾ هق سفؾ ،وبخاصة أكف سقريحؽؿ مـ  ...كؾؿاتف
الحروف والؿاضل وإمر خالص هذا ستـتفقن مـف ،سرتتاحقن جدًّ ا يف إطرابف ،ولـ
تػؽروا يف إطرابف بعد ذلؽ ،فلكتؿ إذا ضبطتؿ هذه الؼقاطد وطرفتؿ إمقر الؿتػؼ
طؾقفا ،يعـل فقؿا بعد إذا أردتؿ أن تتخػػقا مـفا هذا أمر يعقد إلقؽؿ بعد أن تعرفقه،
دائؿا ٓ محؾ لفا مـ اإلطراب ،ربؿا تؼقلٓ :
وتضبطقه ،يعـل طرفتؿ أن الحروف ً
داطل أن كؼقل ٓ :محؾ لفا مـ اإلطراب ٕكف أمر معروف يعرفف الصغار والؽبار
والجفال والؿتعؾؿقـ ،فـؼقل :حرف جر وخالص كؿا يؼقل وبػعؾ بعض الؿعربقـ
قديؿا وحدي ًثا هذا أمر ٕ ...ن الؿشؽؾة أن كثرة هذه آختصارات وكقن الطالب ٓ
ً
يسؿع إٓ ذلؽ ،وٓ يؼرأ ّإٓ ذلؽ ،صار بعض الطالب ٓ يدري أن الحرف ٓ محؾ لف
مـ اإلطراب ،بؾ إن بعض الطالب طـدما تعرب وتؼقل :لف فعؾ ماض ٓ محؾ لف مـ
اإلطراب .يستغرب ذلؽ ،وربؿا استـؽر ذلؽ ،يؼقل ٓ :أذكر أن أحدً ا قال ذلؽ ،أو
أين قرأت ذلؽ.
صح لؽثرة الؿختصريـ ،صار الجقؾ الجديد ٓ يعرف هذه إمقر الؿتػؼ طؾقفا
التل ُتركَت مـ شدة وضقحفا ،وآتػاق طؾقفا صارت غامضة طـد بعض الطالب،
فلكت إذا طرفتفا أردت أن تتخػػ مـفا بعد ذلؽ فلمر يعقد ذلؽ ،لؽـ إذا كـت
معؾؿا أو كحق ذلؽ يـبغل أن تؾتزم هبا لؽل يعرف الطالب هذه
مدرسا أو كـت
ً
ً
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إحؽام ،إذا أرادوا هؿ يتخػػقا مـفا سقعقد إلقفؿ ،لؽـ أكت أن يف مقضع التدريس
والتعؾقؿ ٓ بد أن تؾتزم هبا وأن تبقـفا لطالبؽ.
صالال... :
الشقخ :سبؼ أن شرحـا ذلؽ يف شرح إجرومقة ،ذكركا ذلؽ ،وسـعقد الؽالم
طؾقف طـدما كصؾ إلك إطراب الػعؾ ،الـقاصب طـد الجؿفقر أربعة :أن ،ولـ ،وكل،
وإذن ،وما سقاها لقست بـقاصب ،وما يـتصب الػعؾ الؿضارع بعده مثؾ حتك أو ٓم
الجحقد أو كحق ذلؽ كؾف مـصقب بلن مضؿرة ،فلن كذكره ،أن ولـ وكل ،أن ولؽـ
مضؿرة ولفؿ طؾك ذلؽ أدلة سـبقـفا يف حقـفا إن شاء اهلل.
صالال... :
الشقخ :كعؿ إسؿاء الؿبـقة كؾفا داخؾة تحت الؼاطدة العامة يف الؿبـقات ،مبـقة
طؾك حركة داخؾفا ،لؽـ اطرتاض طؾك بعضفا أو استشؽال ،ٓ ،الذي مبـل طؾك
السؽقن ،الذيـ مبـل طؾك الػتح ،هق مبـل طؾك الػتح ،هذا مبـل طؾك السؽقن،
وهؽذا.
صالال... :
ً
قػزا ،ولؽـ سلل
الشقخ :حاولقا أن تتؽؾؿقا بالعربقة ...تسلل
سمآ تغافؾت طـف ً
طـف ،فسلشرحف بسرطة يعـل لؿـ أراد أن يػفؿ الؿسللة.
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هق يؼقل :رأيـا أن إحؽام اإلطرابقة دخؾت طؾك إسؿاء والؿضارع ،فؼط،
وامتـعت طـ الدخقل طؾك الحروف والؿاضل وإمر لؿاذا؟
كحـ كؼقل :هذا سؿاع العرب ،العرب وجدكاهؿ أهنؿ يف آسؿ والؿضارع
يغقروهنؿا بـا ًء طؾك إطراهبؿا ،وأن الحروف يف الؿاضل وإمر ٓ تتغقر بتغقر
اإلطراب ،مفؿا تغقر اإلطراب قد تتغقر بلسباب أخرى غقر اإلطراب ،لؽـ اإلطراب
ٓ يغقر فقفا شق ًئا ،فؾفذا قؾـا :أن اإلطراب ٓ يدخؾ طؾقفإ :كف ٓ يمثر فقفا،
والؿضارع وآسؿ ،ٓ ،وجدكا أهنؿ  ...اإلطراب مفؿا تغقر اإلطراب قد تتغقر بلسباب
أخرى غقر اإلطراب ،لؽـ اإلطراب ٓ يغقر فقفا شق ًئا ،فؾفذا قؾـا :أن اإلطراب ٓ
يدخؾ طؾقفإ :كف ٓ يمثر فقفا.
والؿضارع وآسؿ ،ٓ ،وجدكا أهنؿ يتغقران بتغقر اإلطراب ،فؾفذا قؾـا :أن
اإلطراب يدخؾ طؾقفؿا ،ففذا القاقع الؾغقي ،لؽـ كحـ كحاول أن كعؾؾ ،فنن أصبـا
فبفا وكعؿة ،وإن لؿ كصب فنن هذا ٓ يغقر شق ًئا مـ القاقع الؾغقي ،والذي ذكره
الـحقيقن يف ذلؽ أهنؿ قالقا :إن الؼسؿ إول الذي ٓ تدخؾف إحؽام اإلطرابقة
الحروف والؿاضل وإمر هذا كؾف مبـل ،وهذه الؽؾقة هل التل مـعت اإلطراب مـ
الدخقل :يعـل مـعت إحؽام اإلطرابقة مـ الدخقلٕ :ن دخقلفا طؾك هذا الحؽؿ
 ...والؾغة العربقة أطؾك مـ ذلؽ ،ودخقلفا طؾك الؼسؿ الثاين طؾك إسؿاء
والؿضارع ستؽقن لف فائدة واضحة ،كقػ كان ذلؽ؟
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 دخقلف طؾك إسؿاء لف فائدة ،فنذا قؾت :جاء محؿدٌ  .أكت طرفت محؿدٌ
ٍ
محؿد .طرفت أكف مجرور مـ الؽسرة ،أو قؾت :أكرم
سؾؿت طؾك
فاطؾ مـ الرفع ،أو
ُ
مثال :محؿدٌ يذهب ،أو لـ
خالدٌ طؾ ًّقا ،طرفت الػاطؾ والؿػعقل مـ الحركة ،أو قؾت ً
يذهب طرفت إطراب الؽؾؿة مـ الحركة :إ ًذا فاإلطراب أ ّثر
يذهب ،أو محؿدٌ لؿ
ْ
َ
ٍ
حقـئذ ،ولف فائدة.
لؽـ يف الؼسؿ إول الؿبـل كؾف ،الؿبـل ما معـك مبـل؟ يعـل أكف يؾزم هذه
إحؽام اإلطرابقة ولق يف لػظ واحد مـ ألػاظ الؼسؿ إول ،ٓ ،الؼسؿ إول كؾف
مبـل ،ففؾ يؿؽـ أن يتلثر مـف شلء باإلطراب ،ولق كؾؿة واحدة؟ ٓ يتصقر ذلؽ،
صقب ما الػائدة مـ إدخال إحؽام اإلطرابقة طؾقف؟ ٓ فائدة ،فؾفذا لؿ يدخؾف العرب.
أما الؼسؿ الثاين وهق آسؿ والؿضارع مـف معرب ومـف مبـل ،معرب ومبـل ،ما
أيضا
الذي يتغقر ويستػقد مـ اإلطراب؟ الؿعرب ،أما الؿبـل مـ إسؿاء والؿضارع ً
ما يستػقدان ،لؽـ هؿ الؼقم ٓ يشؼك هبؿ جؾقسفؿ ،فالحؽؿ شؿؾ الباب كؾفٕ :كؽ
كؿا تجزم الؿعرب تجزم الؿبـل ،فلكت إذا قؾت ٓ :تؾعب .جزمت الػعؾ الؿضارع
الؿعرب وٓ ما جزمتف؟ جزمتف.
صقب ٓ :تؾعبـ؟ أدخؾت الجزم طؾقف ،وٓ ما أدخؾت الجزم طؾقف ،إ ًذا فالجزم
دخؾ طؾك الؿعرب وطؾك الؿبـل مـ الؿضارع.
وإذا قؾت :جاء محؿدٌ  .أدخؾت الرفع طؾك محؿد الػاطؾ.
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قؾت :جاء سقبقيف .أدخؾت الرفع طؾك سقبقيف أدخؾتفٕ :كف فاطؾ ،والػاطؾ لف
الرفع.
إ ًذا فإحؽام أدخؾتفا العرب طؾك إسؿاء والؿضارعٕ :هنؿا يستػقدان مـفا،
يعـل يتصقر أن تستػقد إسؿاء والؿضارع ،وبؼقة الؽؾؿات والحروف والؿاضل
وإمر ٓ يتصقر ذلؽ وٓ يف فرد مـ أفرادها فؾفذا لؿ تدخؾ العرب إحؽام
اإلطرابقة طؾقف .هذا الذي قالقه ،ويتجف صحة هذا التعؾقؾ واهلل أطؾؿ.
صالال.... :
الشقخ :كؾؿة اإلطراب هذا مصطؾح ،ما معـك مصطؾح؟ يعـل لفا معـك طـد
أيضا ،معـاها يف الؾغة
جؿاطة مـ العؾؿاء ،تصطؾح طؾك هذا الؿعـك ،ولفا معـك لغقي ً
طـد العرب يف الجاهؾقة معـاها التبققـ والتقضقح واإلفصاح ،ومعـاها طـد الؿعربقـ:
اإلطراب :إططاء الؽؾؿة حؼفا مـ حقث اإلطراب والبـاء.
هذا معـاها طـد الؿعربقـ ،معـاها طـد الؿعربقـ :أطرب  ...هق تغققر أواخر
الؽؾؿة ٓختالف العقامؾ الداخؾة طؾقفا ،فعـدما كؼقل :أطرب هذه الؽؾؿة فـحـ كريد
اإلطراب بؿصطؾح الؿعربقـ ،وطـدما كؼقل :هذه الؽؾؿة معربة أو مبـقة هذا اصطالح
الـحقيقـ ،يظفر أن إمر ٓ لبس فقف واضح.
حتك يف اصطالح الـحقي طـدما يؼقل لؽ :أطرب ،اذهب ،لقس الؿعـك أدخؾ
اإلطراب طؾقف ،وإكّؿا الؿعـك :ما حؼف مـ اإلطراب؟ تؼقل :ما لف حؼ.

شرح إزهرية يف الـحق

f

e

455h

g

يعـل محؿدٌ لف حؼ ،وهذا لف حؼ ،تؼقل :ما حؼف؟ تؼقل :حؼف ألػ ريال ،وهذا ما
حؼف؟  ...يعـل ما يجب أن تؼقل :ما حؼف وهق ما لف حؼ؟ تؼقل :ما حؼف؟ تؼقل :لقس
حؽؿ إطرابل .....
لف حؼ .كذلؽ اجتفد ،ما حؼف مـ إحؽام اإلطرابقة؟ لقس لف
ٌ
ٌ
فاطؾ يف محؾ رفع مبـل طؾك السؽقن.
الؿاضل قؾت لؽؿ مـ قبؾ :الؿـفج يعـل طـد الشرح الشرح متقسط لؾجؿقع،
وطـد إسئؾة قد أتقسع بعض التقسع فؼط لؿـاسبة السمال ،ولؽـ ٓ يدخؾ يف
الشرح.
الؿاضل طـد جؿفقر الـحقيقـ ،وهق مذهب البصريقـ ،وهق الؿذهب الؿـصقر
دائؿا ،فنذا قؾت :ذهب ففق مبـل طؾك الػتح ،وإذا قؾت :ذهبقا
أكف مبـل طؾك الػتح ً
ففق مبـل طؾك الػتح ،وإذا قؾت :ذهبت ففق مبـل طؾك الػتح ،لؽـ ذهب مبـل طؾك
الػتح الظاهر ،وذهبقا وذهبت مبـل طؾك الػتح الؿؼدّ ر ،ذهبقا مبـل طؾك الػتح الؿؼدّ ر
مـ ًعا لظفقره ٓشتغال محؾ الحركة الؿـاسبة ،وذهبت مبـل طؾك الػتح الؿؼدر مـعف
مـ ضفقر السؽقن ووجقب التخؾص مـ تقالل متحركاهتا ،هذا مذهب البصريقـ،
وهق الؿذهب الذي ذكره صاحبـا خالد إزهري يف كتابف هـا.
و ُيـسب إلك الؽقفققـ أهنؿ قالقا :أكف ُيبـك طؾك الػتح وطؾك الضؿ وطؾك السؽقن،
 ...جؿاطة يبـك طؾك الضؿ ،ومع إذا اتصؾ بف ضؿقر رفع متحرك يبـك طؾك السؽقن،
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ويبـك طؾك الػتح فقؿا سقى ذلؽ ،هذا مذهب ،وبعضفؿ يؼقل :إن هذا لقس مذه ًبا
لؾؽقفققـ ،بؾ هق مذهب تعؾقؿل.
يعـل إذا كاقشت الؽقيف يؼقل ،ٓ :أصؾ أحقاكًا ما كعرف  ...الصحقح ،متعؾؿقـ
كؼقل ذلؽ ،وكحـ يف الشرح اإلجؿالل أخذكا بالؿذهب التعؾقؿل يف ذلؽ ،فنذا اكتفقـا
وطدكا إلك كالم الشقخ خالد سـبقـ هذه إمقر إن شاء اهلل.
صالال... :
دائؿا لعصؾ ،ما تعترب
الشقخ ٓ :صب ًعا ،تعترب بالحركة إصؾقةٕ :ن الحؽؿ ً
مثال :اجتفد .هذا فعؾ أن ما لف حؽؿ مـ اإلطراب مبـل
بالطارئ ،يعـل لق قؾت ً
طؾك السؽقن لؽـ لق قؾت لف :اجتفد الققم .اجتفد :آخره ساكـ.
الققم :ال هذه أولفا ساكـ ،التؼك ساكـان فتُخ ِّؾص مـ أحدهؿا لتحريؽ إول.
ماذا تؼقل يف إطراب اجتفد أن؟ اجتفد تؼقل :فعؾ أمر مبـل طؾك السؽقن
مجؾقبة لؾتخؾص مـ التؼاء الساكـقـ ،يعـل يدخؾ يف باب الحركات الؿؼدرة طؾك
السؽقن الؿؼدر مـ ًعا مـ ضفقر اشتغال الؿحؾ بحركة التخؾص مـ الساكـقـ.
كرجق أن يؽقن هذا الؿشروح مػفق ًما لـستطقع إن شاء اهلل يف الدرس الؼادم أن
قؾقال وإٓ تغرققا إذا دخؾـا يف البحر ،كحـ ٓ زلـا يف الـفر ،يف
قؾقال ً
كتعؿؼ معؽؿ ً
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الدرس الؼادم سـؿع مـ البحر ،الذي ما يعرف يسبح لقتجفز لقراجع  ...لػفؿف
وحػظف..
واهلل أطؾؿ.
**********************************
الدرس الرابع
بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ
ِ ِ
ٍ
ِ
ذحابِ ِف
السالَ ُم َط َؾك َكبِ ِّقـَا ُم َح َّؿد َو َط َؾذك آلذف َو َأ ْص َ
ا ْل َح ْؿدُ هلل َر ِّب ا ْل َعا َلؿ ْق َـَ ،و َّ
الصالَ ُة َو َّ
َأ ْج َؿعقـ.
َأ َّما َب ْعدُ :
فالسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
حقاكؿ اهلل وبقاكؿ يا إخقان يف مـصرم شفر شقال لسـة سذب ٍع وطشذريـ وأربذع ٍ
مئذة
وألذذذػ يف جذذذامع الراجحذذذل بحذذذل الجزيذذذرة ،يف الذذذدرس الرابذذذع مذذذـ دروس شذذذرح
ألإزهرية .
يف الدرس الؿاضل يا إخقان كـا تؽ َّؾؿـا طؾك مسللتقـ:
 الؿسييللة إولييك :طؾذذك مذذا ُيبـذذك الؿبـذذل؟ طؾذذك أي شذذلء ُيبـذذك
الؿبـل؟
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 والؿسللة الثاكقة :إحؽام اإلطرابقة وتسؿك أكقاع اإلطراب.
كريد أن كتذكر هاتقـ الؿسللتقـ بسرطةَّ 6
بعضذا ،وكالمـذا يف
ٕن الؽالم يجر بعضف ً
هذا الدرس إن شاء اهلل سقؽقن مبـ ًقا طؾك يف الدرس الؿاضل.
 كستعقـ باهلل وكبدأ بالؿسللة إولك :طؾك ما ُيبـك الؿبـل؟
قبذذؾ أن كطؾذذب الجذذقاب كتذذذكر أن الؿبـقذذات تؽذذقن يف الحذذروف ويف إفعذذال ويف
إسؿاء ،إسؿاء وإفعال والحروف كؾفا فقفا مبـقات ،فالحروف كؾفا  ....كقن بذؾ
عرب فقؿا سقى ذلؽ.
الؿضارع ُيبـك إذا اتصؾت بف كقن الـسقة أو كقن التقكقد و ُي َ
أيضا تػصقؾ ،فآسؿ معرب َّإٓ طشرة أسؿاء تؽقن مبـقذة ،صقذب
وأ َّما آسؿ فػقف ً
ٍ
شذلء ُتبـذك? طؾذك أي
هذه الؿبـقات مـ الحروف ومـ إفعال ومـ إسؿاء ،طؾك أي
حركة ُتبـك? الؿبـقات سقاء مـ إفعال أو الحروف أو إسؿاء ،طؾك أي حركة ُتبـذك?
طؾذذك أي شذذلء ُتبـذذك? ٓبذذد أن ُتراجعذذقا يذذا إخذذقان وبخاصذذة بذذاب الؿعذذرب والؿبـذذل،
الؼاطذذدة تؼذذقل" :إن الؿبـذذل ُيبـذذك طؾذذك حركذذة آخذذره ،و ُيسذذتثـك مذذـ ذلذذؽ فعذذؾ إمذذر،
دائؿا".
يستثـك مـ ذلؽ فعؾ إمر فال ُيبـك طؾك حركة آخره ً
صقب الؿبـل ُيبـك طؾك حركة آخذره :ف ُقبـذك طؾذك الضذؿ و ُيبـذك طؾذك الػذتح و ُيبـذك
طؾك السؽقن و ُيبـك طؾك الؽسرَّ ،إٓ فعؾ إمر ف ُقبـك طؾك أربعة أشقاء:
ُ يبـك طؾك حذف الـقن.
 وحذف حرف العؾة.
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 وطؾك الػتح.
 وطؾك السؽقن.
هذا مؾخص ما قؾـاه يف هذه الؿسللة.
 الؿسللة الثاكقة إحؽام اإلطرابقة:
دائؿذا يف أمذقر الذدكقا
وٓ تغػؾقا طـ تسؿقتفؿ ٕكقاع اإلطراب بإحؽام ،الحؽذؿ ً
دائؿذا ٕكَّذ ُف
دائؿا ٓ يصح َّإٓ إذا قذام طؾقذف دلقذؾ ،فتذذكروا ذلذؽ ً
أو أمقر الديـ ،الحؽؿ ً
ٍ
ٍ
وطالؿ وجاهؾ
صغقر وكبقر
سقػقدكا يف الـحق ،صقب إحؽام اإلطرابقة ،كؾ يعرف مـ
أكَّفذا أربعذذة  ......مذذا تسذذتحؼ أن كسذذلل طـفذذا لؽذذـ الذذذي كسذذلل طـذذف طذذال َم تذذدخؾ هذذذه
إحؽام اإلطرابقة? إحؽام اإلطرابقة "الرفذع والـصذب والجذر والجذزم" هذؾ تذدخؾ
كذذؾ الؽؾؿذذات العربقذذة أم طؾذذك بعضذذفا? سذذمال واضذذح ،تذذدخؾ طؾذذك بعضذذفا ٓ طؾذذك
جؿقعفا.
صقب ما هذا البعض الذي تدخؾ طؾقف إحؽام اإلطرابقة? إسذؿاء كؾفذا مبـقذ ًة أو
أيضذذا؟ والػعذذؾ الؿضذذارع مبـ ًق ذا كذذان أو معر ًب ذا،
معرب ذة تذذدخؾفا إحؽذذام اإلطرابقذذة ،و ً
إسؿاء كؾفا والؿضارع كؾف معر ًبا كان أو مبـ ًقا تدخؾ يف إحؽام اإلطرابقة وجق ًبذآ ،
جذرا
اسؿا وٓ مضار ًطا لقس لف
حؽؿ إطرابل قد يؽقن رف ًعا أو كص ًبا أو ً
ٌ
ُبدَّ يعـل ٓ تجد ً
حؽؿ مـ هذه إحؽام إربعة.
أو جز ًما لؽـ ٓ ُبدَّ أن يؽقن لف
ٌ
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صقذذب اكتفقـذذا مذذـ إسذذؿاء والؿضذذارع ،مذذا شذذلن بؼقذذة الؽؾؿذذات :مذذـ الحذذروف
والؿاضل وإمر؟ ما شلهنا مـ حقث إحؽام اإلطرابقة? تؼقل :مبـقذة صذح ،أكذا أسذلل
ما شلهنا مـ حقث إحؽام اإلطرابقة? يعـل تدخؾفا إحؽام اإلطرابقة الرفع والـصذب
والجر والجزم أم ٓ تدخؾفا? ٓ تذدخؾفا بتا ًتذا ،كعذؿ ،هذذه الثالثذة ٓ تذدخؾفا إحؽذام
فعال ماضذ ًقا أو فعذؾ أمذر :فؾفذذا
اإلطرابقة بتا ًتا ،يعـل ٓ تجد حر ًفا لف حؽؿ إطرابل ،أو ً
دائؿذا يؼذذقل الؿعربذذقن :طـذذد إطذذراب هذذذه إمذذقر الثالثذذة الحذذرف والؿاضذل وإمذذر،
ً
يؼقلقا يف" :إطراهبا ٓ محؾ لف مـ اإلطراب".
مذذا معـذذك ٓ محذذؾ لذذف مذذـ اإلطذذراب? إذا قؾذذت طذذـ كؾؿذذة مذذا ٓ :محذذؾ لفذذا مذذـ
اإلطراب ،يعـل أن العقامؾ اإلطرابقة ٓ تمثر فقف ،صحقح ،يعـل أن العقامؾ العربقذة مذا
صال ،ما يف طامؾ رفع يرفعف فقؽقن حؽؿف الرفذع ،أو يـصذبف
تمثر فقف ،وٓ تدخؾ طؾقف أ ً
فقؽقن حؽؿف الـصب ،أو يجره فقؽقن حؽؿف الجر ،أو يجزمف فقؽذقن حؽؿذف الجذزم،
حؽؿ إطرابلَّ ٕ :ك ُف ٓ تدخؾذف العقامذؾ
فؼقلـا ٓ" :محؾ لف مـ اإلطراب" يعـل لقس لف
ٌ
اإلطرابقة ،بخالف آسؿ والؿضارع فنك َُّفؿا ٓ يـػؽان طـ دخقل إحؽام طؾقفؿا.
ذقال الرفذذع والـصذذب والجذذر والجذذزم يذذدخالن إجؿذ ً
هذذذا إجؿذ ً
ذآ طؾذذك
ذآ ،وتػصذ ً
إسؿاء والؿضارع ،لؽـ كريد أن مـ حقذث التػصذقؾ ،آسذؿ مذاذا يذدخؾ مذـ هذذه
إحؽام إربعة؟ الـصب والجر والرفع ،صح؟ وٓ جزم فقف ،والؿضارع مذاذا يدخؾذف
مـ إحؽام اإلطرابقة؟ يدخؾف الرفع والـصب ،بؼل واحد؟ والجزم ،وٓ جر فقف.
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كؿا قال ابـ مالؽ يف ألػقتف:
اج َع َؾ ْـ إطرا َبا
والر ْف َع
ال ْ
والـص َ
ْ

ٓس ٍؿ وفِ ٍ
لـ َأ َها َبا
كحق ْ
عؾ َ

ِ
بالج ِّر كؿا
واإل ْس ُؿ قدْ ُخ ِّص َص َ

قدْ ُخصص ِ
بلن َيـ َْج ِز َما
الػ ْع ُؾ ْ
ِّ َ

هذا مؾخص ما قؾـاه يف هذذه الؿسذللة ،لـذذهب بعذد ذلذؽ إلذك مسذللتقـ أرجذق أن
كـتفل مـفؿا الؾقؾة:
ً
إجؿذآ الؿـصذقبات والؿجذرورات والؿجزومذات،
الؿسللة إولك :كريد أن كُب ِّقـ
ً
تػصذقال فؼذد اكتفقـذا مذـ
ً
إجؿآ :أ َّما إذا اكتفقـا مـفا
يعـل الـحق كؾف ،لؽـ كريد أن كبقـفا
ً
إجؿذآ لؽذل كؾؼذل كظذر ًة طؾقفذا مذـ
الـحق أو أغؾب الـحق ،كحـ كريد فؼط أن كلخذها
طؾق ،أ َّما مـ حقث التػصقؾ فستليت إن شاء اهلل يف الػصؾ الؼادم ،سـدرس الؿرفقطذات
مـ إسؿاء والؿـصقبات والؿجرورات وكذلؽ الؿجزومات مـ إفعال ،لؽـ كريذد
ً
إجؿآ ٕكَّـا ذكركا قبؾ قؾقؾ إحؽام اإلطرابقة.
أن كلخذها


آسذؿ يدخؾذف الرفذع ،فقؽذقن حؽؿذف الرفذع ،لؽذـ متذك يؽذذقن

حؽؿ آسؿ الرفع?


ويدخؾف الـصب ،متك يؽقن حؽؿ آسؿ الـصب?



ويدخؾف الجر ،متك حؽؿ آسؿ الجر.



والؿضارع كذلؽ يدخؾف الرفع :فؿتك يؽقن حؽؿف الرافع?



ويدخؾف الـصب فؿتك يؽقن حؽؿف الـصب?
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ويدخؾف الجزم :فؿتك يؽقن حؽؿف الجزم?

إج ً
ؿآ ،أ َّما بالتػصقؾ فسقليت إن شاء اهلل بقاكف يف حقـف.
كبدأ بالؿرفقطات
الؿرفقطات تؽقن مـ إسؿاء وتؽقن مـ الػعذؾ الؿضذارع ،تؽذقن مذـ إسذؿاء
وتؽقن مـ الػعؾ الؿضارع ،صب هؾ تؽقن مـ الحروف? فقف حروف مرفقطة? ما يف،
صقذذب الؿاضذذل يف ماضذذل مرفذذقع؟ أمذذر؟ كعذذؿ ،الحذذروف والؿاض ذل وإمذذر ٓ تؽذذـ
مرفقطةَّ :
ٕن إحؽام اإلطرابقة ٓ تدخؾ طؾقفا ،أكا ٓ َأمِؾ مـ تؽذرار الؼقاطذد العامذة:
صقب إ ًذا فالؿرفقطات تؽقن مـ إسؿاء وتؽقن مـ الػعؾ الؿضارع.
دطقكا كتذكر م ًعا يا إخقان شق ًئا مـ الؿرفقطات يعـل متذك يؽذقن آسذؿ مرفق ًطذا?
أيضذا ،خذرب الؿبتذدأ
مثؾ ماذا إسؿاء التل تؽقن حؽؿفذا الرفذع؟ مثذؾ الػاطذؾ ،الرفذع ً
كذلؽ ،اسؿ كذان وأخقاهتذا ،كائذب الػاطذؾ -إسذؿاء الخؿسذة أسذؿاء تؽذقن مرفقطذة
ومـصقبة ومجرورة -خرب إن وأخقاهتا هذذي سذتة أن ،كعذؿ بذاقل شذلء? بؼذل التذابع
لؿرفقع ،صقب هذي ستة أن باقل?
اكتؼؾـا إلك الؿضارع أن ،الػعؾ الؿضارع إذا لؿ يسبؼ بـاصب وٓ بجازم.
ً
وأفعآ مضارطة ،فؿذـ إسذؿاء دطقكذا كرتبفذا
الؿرفقطات يف الؾغة العربقة أسؿاء
قؾقالَّ :
أيضا ،سذـبدأ ً
أوٓ بالؿرفقطذات يف الجؿؾذة ثذؿ الؿرفقطذات يف
ً
ٕن الـحق مرتب ً
الجؿؾة الػعؾقة ثؿ الؿرفقطات الؿشرتكة:
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الؿرفقطات يف الجؿؾة آسؿقة:
الؿبتدأ وخرب مبتذدأ ،واسذؿ كذان وأخقاهتذا وخذرب إن وأخقاهتذا ،هذذه الؿرفقطذات
بالجؿؾة آسؿقة.
كـتؼؾ إلك الجؿؾة الػعؾقة :الؿرفقطات فقفا الػاطؾ وكائب الػاطذؾ ،ثذؿ تذليت أشذقاء
مشرتكة :التقابع لؾؿرفقع ،فالؿرفقطات مـ إسذؿاء سذبعة ،هذذا يحتذاج إلذك تػصذقؾ
ودراسة لؽؾ باب مذـ هذذه إبذقاب سذتليت إن شذاء اهلل فقؿذا بعذد ،لؽذـ قذد طرفذت أن
حؽؿ الرفع أن وطرفت أكَّذ ُف ٓ يخذرج طذـ هذذه إبذقاب السذبعة ،هذذه يعـذل مرحؾذة
متؼدمة جقدة إذا وصؾت إلك هذه الؿرحؾة ،التػصقالت تليت يف حقـفا إن شاء اهلل.
الؿضارع يؽقن مرفق ًطا يف حالة واحدة ،إذا تجذرد مذـ الـاصذب والجذازم ،إذا لذؿ
يسبؼ بـاصب وٓ جازم ،صقب ،كعقد إلقفا بسرطة :الؿرفقطات مـ إسؿاء سبعة:
إول :الؿبتدأ ،الؿبتذدأ اسذؿ ،وكقذػ تعذرف إطذراب آسذؿ? إذا أردت أن ُت ِ
عذرب
آسؿ
عرب إطرابف? كقػ ُت ِ
كقػ ُت ِ
عرب آسؿ؟ ما تؼقل :اسذؿ أو تؼذقل :اسذؿ إشذارة ،أو
تؼقل طؾؿ وإ َّكؿا تـظر إلك مققعف يف الجؿؾة ،وهذه خاصقة إسؿاء :فؾفذذا أكثذر الـحذق
يذذدور طؾذذك إسذذؿاء يف هذذذه الخاصذذقة ،مذذا هذذذه الخاصذذقة? تذذقارد الؿعذذاين طؾقفذذا ،أ َّمذذا
إفعال والحرف ما تتقارد طؾقفا الؿعاين ،إسؿاء اسؿ هق واحد ،لؽـف يختؾذػ معـذاه
مثال خائػ اسؿ،
مثال دطقكا كلخذ "خائػ"ً ،
باختالف مققعف يف الجؿؾة" :محؿد" أو ً
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خائػ ،اسؿ يؼبؾ ال "الخائػ" ،فؽؾؿة خائػ يختؾػ معـاها بذاختالف
يؼبؾ التـقيـ
ٌ
ٍ
ماض والخذائػ فاطذؾ،
الخائػ" هرب فعؾ
مثال" :هرب
مققعفا يف الجؿؾة ،فنذا قؾـا ً
ُ
ما معـك فاطؾ طـد الـحقيقـ؟ الػاطذؾ طـذد الـحذقيقـ هذق آسذؿ الذذي يذدل طؾذك مذـ
فعؾ الػعؾ ،مـ الذي فعذؾ الفذروب? الخذائػ ،الخذائػ ذاك الذذي يذركض ،لؽذـ مذا
مذثال:
الذي يدل طؾقف مـ ققلـا" :هرب الخائػ"? هذا آسذؿ ،آسذؿ الخذائػ يؼذقل ً
الخائػ" الخائػ اسؿ ما طالقتف بالػعؾ هـا? هؾ فعؾف? فعؾ الرؤيذة أو وقعذت
رأيت
َ
" ُ
طؾقف الرؤية? وقعت طؾقف :فاطؾ أو مػعقل؟ رائذل أو مرئذل؟ مرئذل مػعذقل ،هذق كػسذف
ً
مػعذقٓ ،وهذق كػذس آسذؿ،
فاطال ،ومرة صار
الخائػ ،الخائػ هذا آسؿ مرة صار ً
فذاطال ،مذرة ورد طؾقذف
ً
لؽـ تغقرت طؾقف الؿعذاين ،مذرة ورد طؾقذف معـذك الػاطؾقذة فصذار
ً
مػعقٓ ،وتليت طؾقف معذاين كثقذرة كذلن تؼذقل ً
معـك الؿػعقلقة فصار
مذثال" :جذاء محؿذدٌ
خائ ًػا" ما معـاه هـا يف الجؿؾة? ما مققعف؟ ما فائدتف? ما وضقػتف؟ ماذا ب َّقـ؟ خائ ًػا? بذ َّق َـ
حالذذة محؿذذد ،هقئذذة محؿذذد وقذذت الؿجذذلء ،وآسذذؿ الذذذي يبذذقـ الفقئذذة الحالذذة يسذذؿقف
الـحقيذذقن? ً
حذذآ ،ورد طؾقذذف معـذذك الػاطؾقذذة والؿػعقلقذذة والحالقذذة هذذق اسذذؿ واحذذد
"خائػ" فنذا أردت أن تعرف إطراب آسؿ ،أردت أن تعربف ،أردت أن تبذدأ بنطرابذف،
تبقـ مققعف يف الجؿؾة أو كؼقل" :مـ الجؿؾة" وقع يف أي مؽان مـ الجؿؾة?
هارب" هذذا الخذائػ اسذؿ ،وقذع يف أي مؽذان يف الجؿؾذة؟ يف ابتذدائفا:
"الخائػ
ٌ
آسؿ إذا وقع يف ابتداء الجؿؾة يسؿقف الـحقيقن مبتدأ ،هذا الؿبتدأ.
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آسؿ إذا أكؿؾ فائدة الؿبتدأ ،تؼقل" :محؿد" محؿد ما بالف? ما تؿت الػائذدة ،مذا
بذذال محؿذذد? "محؿذذد الخذذائػ" يعـذذل محؿذذد هذذق الخذذائػ ،محؿذذد الخذذائػ ،هذذق
الخائػ ،ما مققعف يف الجؿؾة? الخربٕ :كَّذ ُف كؿذؾ فائذدة الؿبتذدأ ،والخذرب الجذزء الؿذتؿ
لؾػائدة.
وإذا دخؾت طؾقف كان وأخقاهتا " :كان الخائػ هار ًبا" ففق اسؿ كان مرفذقع ،وإذا
الخذائػ"
وقع خربا إل َّن وأخقاهتا؟ وقؾـا قبؾ قؾقؾ :هذي أربعة معاين ،وقؾـذا" :هذرب
ُ
مثال " ُس ِّؽـ الخائػ" هق ُس ِّؽـ ،لؽـ مـ سؽـف؟ ما تذدري،
هذا فاطؾ ،صقب وإذا قؾـا ً
الػاطؾ مجفقل :إ ًذا ُس ِّؽـ مبـل لؾؿجفقل ،و ُيؼذال :مبـذل لؾؿػعذقلُ ،سذ ِّؽـ فعذؾ مبـذل
لؾؿجفقل ،الخائػ هـا فاطؾ ،هق الذي س َّؽـ? ٓ ،صقب ،هؾ هق مػعذقل؟ يف الؿعـذك
هق الؿػعقل ،لؽـ أيـ الػاطؾ? ما فقف ،والػاطؾ ما ُيستغـك طـف ،كقػ كحذؾ الؿشذؽؾة?
الخائػ مػعقل ولؽـ الػاطؾ ما هق مقجقد وهق طؿدة ،فـليت بالؿػعقل وكضعف مؽذان
ً
مػعقٓ :وإ َّكؿا ُكسؿقف كائب فاطؾ ،ففذه ستة معذاين تتذقارد
فاطال وٓ
الػاطؾ و ُكسؿقف ٓ ً
طؾك آسؿ.
الؿرفقع السابع مـ إسؿاء :التقابع ،التقابع ،إذا تبعت مرفق ًطا فنكَّفذا تؽذقن مثؾذف
مرفقط ًة ،التقابع تليت يف آخر الـحق غال ًبا والعطػ والبدل والتقكقد هذذه أربعذة أبذقاب،
تتؿقز بؿاذا؟ لؿاذا ُسؿ َّقت التقاب؟ هذه إمعات الـحق ،إمعذة ،يعذقـ بؼقذة أبذقاب الـحذق
أبقاب لفا شخصقة مستؼؾة ،لفا حؽؿ ثابذت تـػذرد بذف ،فالؿبتذدأ حؽؿذف الرفذع تؼذدم أم
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تلخر ،والػاطؾ حؽؿف الرفع ،والؿػعقل بف حؽؿف الـصب ،والؿضاف إلقف حؿف الجذر،
وهؽذا ،كؾ اسؿ لف حؽؿ إذا وقع يف مققعَّ ،إٓ هذه التقابع لفا حؽؿ إطرابل لؽـ لذقس
ذؿ إطرابذ ٌذل ثابذذت ،لذذقس لفذذا كؾؿذذة ثابتذذة وإكَّؿذذا تتبذذع مذذا قبؾفذذا ،إن كذذان متبقطفذذا
لفذذا حؽذ ٌ
مجذرورا ُجذرت ،هذذا يف إسذؿاء ،ويذليت حتذك يف
مرفق ًطا ُرفِعت أو مـصق ًبا ك ُِصبت أو
ً
مذثال" :جذاء محؿذدٌ " جذاء فعذؾ ومحؿذدٌ فاطذؾ ،والػاطذؾ حؽؿذف
الػعؾ ،يعـل لق قؾـذا ً
الرفع" ،جاء محؿدٌ " ،كليت لؾـعت ويسؿك صػة ،يـعت محؿدً ا بالػضؾ" :جذاء محؿذدٌ
ُ
الػاضؾ" كعت محؿد وصػتف بلكَّذ ُف الػاضذؾ ،فؿحؿذد فاطذؾ والػاضذؾ كعتذف أو صذػتف،
ُيؼال :كعت مرفقع أو صػة مرفقطة.
مذثال :تؼذقل" :رأيذت محؿذدً ا" صذػف بالػضذؾ
محؿد اجعؾذف مـصذق ًبا ،مػعذقل بذف ً
َ
الػاضؾ" اجرر ُه" :سؾؿت طؾك محؿد الػاض ِؾ" الػاضؾ أن كعت لذف
رأيت محؿدً ا
" ُ
حؽؿا ثاب ًتا.
حؽؿ أو لقس لف حؽؿ؟ لف حؽؿ ولؽـف لقس
ً
هذه التقابع :التقابع لفا أحؽام إطرابقذة لؽـفذا لقسذت أحؽا ًمذا ثابتذة ولؽذـ تتبذع مذا
ِ
وس ذؿ ِّقت بذذالتقابع :فؾفذذذا يذذدخؾ يف الؿرفقطذذات ويف
قبؾذذف :فؾفذذذا ُجؿ َع ذت مذذع بعذذض ُ
يضا يف الؿجزومات ،وإن كان يفؿـذل ذكرهذا
الؿـصقبات ويف الؿجرورات ،وس ُتذ َكر أ ً
يف الؿجزومات ،صقب هذه الؿرفقطات السبعة مـ إسؿاء.
يبؼك الؿرفق مـ الػعؾ الؿضار :
ْار َف ْع ُم َض ِ
ار ًطا إِ َذا ُي َج َّر ُد

ِمـ ك ِ
ال َو َج ِ
َاص ٍ
از ٍم كتَسعدُ
ْ
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متذذك ُير َف ذع الػعذذؾ الؿضذذارع? إذا تجذذرد مذذـ الـاصذذب والجذذازم ،إذا لذذؿ يسذذبؼ ٓ
مثال" :محؿد يعبد ربذف" أو قؾذت" :يعبذد
بـاصب وٓ بجازم :فحؽؿف الرفع ،فنذا قؾت ً
محؿد ربف" أو قؾت" :يعبد ربف محؿدٌ " ،أو قؾت" :رأيت محؿدً ا يعبذد ربذف" أو قؾذت:
" َّ
إن محؿذذدً ا يعبذذد ربذذف" يعبذذد يف كذذؾ هذذذه إمثؾذذة غقذذر مسذذبقق ٓ بجذذاز وٓ بـاصذذب:
فقؽقن حؽؿذف الرفذع ،صب ًعذا هذذا سذقتطؾب مـذا أن كعذرف جذقازم الؿضذارع وكقاصذب
الؿضارع وسقليت لفا ذكر.
كـتؼؾ إلك الؿـصقبات:
إن الؿـصقبات يا إخقان تؽقن أي ًضذا يف إسذؿاء وتؽذقن يف إفعذال الؿضذارطة،
والؿـصقبات كثقر ٌة جدً ا ،والـصب يف العربقة هذق صريؼفذا الالحذد أو كؿذا يؼقلذقن هذق
كثقذرا إلذك الـصذب :فؾفذذا
مفقع العربقذة ،الؿفقذع هذق الطريذؼ القاسذع ،والعربقذة تـذزع ً
الؿـصذقبات كثقذذرة ،ووقذع فقفذذا خذذالف كثقذر بذذقـ الـحذذقيقـ :وٓ طجذب يف ذلذذؽ فذن َّن
الـصب هق أخػ حركات آسؿ.
الـصب ٓ تتطؾذب مذـ الؿذتؽؾؿ إ َّٓ أن يػذتح فؿذف ويذدفع هذقا ًء ،إذا فتحذت فؿذؽ
ودفعت هقا ًء تتؽقن الػتحة :بخالف الضؿة طالمة الرفع والؽسذرة طالمذة الجذر فنكَّفذا
تحتاج إلك شلء مـ الؿعالجة  :فؾفذا تـزع العرب يف كالمفا إلذك الـصذب لؽذل يؽذقن
أكثر كالمفا خػق ًػا ،ولـ كحصر كؾ الؿـصقبات لؽثرهتذا ،ولقجذقد الخذالف يف بعذض
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ولؽذذـ دطقكذذا كتذذذكر أشذذفر الؿـصذذقبات مذذـ إسذذؿاء ،دطقكذذا كبذذدأ بإسذذؿاء ،أشذذفر
الؿـصقبات:
 خذذرب كذذان وأخقاهتذذا :إذا وقذذع آسذذؿ خ ذربًا لؽذذان وأخقاهتذذا فحؽؿذذف
الـصب.
ذذؿا ل إ َّن وأخقاهتذذذا فحؽؿذذذف
 اسذذذؿ إن وأخقاهتذذذا :إذا وقذذذع آسذذذؿ اسذ ً
الـصب.
حآ :الحال إذا وقع آسؿ ً
 إذا كان ً
حآ فحؽؿف الـصب.
 الؿستثـك يف أكثر صقره حؽؿف الـصب.
 الؿػعقل ٕجؾف.
 الؿػعقل بف.
 تقابع الؿـصقب.
 التؿققز.
 الؿػعقل الؿطؾؼ.
 الؿػعقل معف.
 ٓ "ضـ" تـصب مػعقلقـ ،ما يؼال اسؿ ضذـ :يؼذال مػعذقل أول ومػعذقل ثذاين،ففق داخؾ يف الؿػعقل بف ،وذكركاه الؿػعقل بف طؾك ما أضـ.
 الؿػعقل فقف وهق الؿسؿك ضرف الزمان وضرف الؿؽان.
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أن ُطدت كؾفا ،وهل تسؿك الؿػاطقؾ الخؿسة ،الؿػاطقؾ كؾفا ققؾت خالص.
 الؿـادى يدخؾ يف الؿػعقل بفَّ :ٕن الؿـادى حؽؿف الـصب ٕ َّك ُف مػعقل بف ،فذنذا
قؾت "":يا محؿد يعـل ادطق محؿذدً ا ،صقذب ،مذاذا? اسذؿ ٓ الـافقذة لؾجذـس ٓ ،بذلس،
اسذؿ ٓ الـافقذذة لؾجذذـس وإن كذاكقا يذدخؾقهنا يف إن وأخقاهتذذا ،يعذدوهنا مذذـ أخذذقات إن
لؽـ يػصؾقهنا بباب لتؿقزها ببعض إحؽام و َّإٓ صح اسذؿ ٓ الـافقذة لؾجذـس حؽؿذف
الـصب.
هذذذه أشذذفر الؿـصذذقبات دطقكذذا كعذذدها بسذذرطة :هـذذاك يف الجؿؾذذة آسذذؿقة َّ
إن
وأخقاهتا واسؿ إن وأخقاهتا هذه يف الجؿؾة آسؿقة ،والجؿؾة الػعؾقة؟ فقفا الؿػاطقذؾ
الخؿسذذة :الؿػعذذقل بذذف والؿػعذذقل فقذذف والؿػعذذقل ٕجؾذذف والؿػعذذقل معذذف والؿػعذذقل
الؿطؾذذؼ ثذذؿ تذذليت الؿـصذذقبات الؿشذذرتكة بذذقـ الجؿؾتذذقـ آسذذؿقة والػعؾقذذة :كالحذذال
والتؿققز والؿستثـك يف أغؾب صذقره :هذذه طشذرة ،ففذذه أغؾذب أو أشذفر الؿـصذقبات
تتؾقها التقابذع ،التذابع لؿـصذقب ،ولذقس هذذا حاصذؾ الؿـصذقباتَّ :
ٕن الؿـصذقبات
ػصؾ ف ُقؿقز الؿـادى واسذؿ ٓ
كثقرة فقفا خالف ً
وأيضا يختؾػقن يف طدها ،بعضفؿ قد ُي ِّ
الـافقذذة لؾجذذـس فتؽذذقن كثقذذرة ،وبعضذذفؿ يختصذذر فتؽذذقن قؾقؾذذة ،لؽذذـ هذذذه أشذذفر
الؿـصقبات مـ إسؿاء.
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والؿـصقب مـ الػعؾ الؿضارع هق الػعذؾ الؿضذارع إذا ُسذبِ َؼ بـاصذب ،إذا ُسذبِ َؼ
بذلداة كصذذب ،صقذذب ُكؾؼذذل كظذذرة سذذريعة طؾذذك هذذذه الؿـصذذقبات مذذـ إسذذؿاء والػعذذؾ
الؿضارع:
إسؿاء الؿـصقبة قؾـا :خرب كان وأخقاهتذا ،سذقليت أن كذان وأخقاهتذا مذـ كقاسذخ
الجؿؾة آسؿقة ترفع اسذؿفا وتـصذب خربهذا ،فخربهذا مذـ إسذؿاء الؿـصذقبة تؼذقل
قديرا".
ً
ً
مثال" :كان محؿدٌ
فاضال" و "كان ربؽ ً
الؿـصذذذقب الثذذذاين اسذذذؿ إن وأخقاهتذذذا ،سذذذقليت يف الـقاسذذذخ أن مذذذـ الـقاسذذذخ إن
وأخقاهتا ،وتعؿؾ طؽس طؿذؾ كذان وأخقاهتذا ،أي ترفذع خربهذا وتـصذب اسذؿفا" ،إن
ٌ
قدير".
محؿدً ا
فاضؾ" و "إن ر َّب َؽ ٌ
والؿـصقب الثالذث والرابذع والخذامس والسذادس والسذابع الؿػاطقذؾ الخؿسذة،
وهذذل الؿػعذذقل بذذف وفقذذف ولذذف ومعذذف والؿطؾذذؼ ،هذذذه خؿسذذة مػاطقذذؾ ،ورودهذذا كثقذذر يف
مذثال" :أكذر َم أخذل إسذتا َذ"
الؽالم ،ومعاكقف متؼاربة ،وكؾفا ققذقد طؾذك الػعذؾ ،يؼذقل ً
جؿؾة فعؾقة ،إذا جاء الػعؾ ففق الؿؾؽ هق العامؾ هق الؿسقطر طؾك الجؿؾة :هق الذي
ُيسقطر طؾك كؾ ما بعده حتك تـتفل جؿؾتذف ،هذذا الػعذؾ :فؾفذذا يعذده الـحقيذقن أقذقى
العقامؾ ،أققى طامؾ يعؿؾ هق الػعؾ :فؾفذا إذا جاء سقطر طؾك الجؿؾذة حتذك تـتفذل:
فقرفع مرفقطاهتا ويـصب مـصقباهتا.
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"أكذر َم" إذا أردت أن تعذرف إطذراب مذذا بعذد الػعذؾ قذرب مـذذف أو َب ُعذد :فذاكظر إلذذك
طالقتذذف هب ذذا الػعذذؾ ،مذذا طالقتذذف هبذذذا الػعذذؾ? "أكذذرم أخذذل إسذذتا َذ" مذذا طالقذذة أخذذل
باإلكرام? ما طالقتف هبذا الػعذؾ? "أكذرم أخذل إسذتا َذ" مذا طالقذة أخذل بذاإلكرام? هذق
الذي فعؾف فاطؾ ،ما طالقة إستاذ باإلكرام? هق الذي وقع طؾقف اإلكرا:م ففق مػعذقل،
فإستاذ مػعقل بذف ،لؿذاذا? ٕكَّذ ُف الذذي وقذع طؾقذف اإلكذرام ،وإن شذئتؿ الدقذة فـؼذقل":
إستاذ هق آسؿ الذي ب َّقـ مـ وقع اإلكرام طؾقف"َّ ٕ :ك ُف يتعامؾ مع أسؿاء ،مع ألػاظ.
صقب "أكرم أخل إستاذ" أن ب َّقـت الػاطؾ وب َّقـت مـ وقع طؾقذف الػعذؾ ،جؿؾذة
صحقحة? كعؿ ،كافقة? كعؿ ،كامؾة? كعؿ" ،أكرم أخل إستاذ".
أردت أن تبذذقـ السذذبب الذذذي مذذـ أجؾذذف فعذذؾ أخ ذقك اإلكذذرام ،لؿذذاذا فعذذؾ أخذذل
ً
مػعذقٓ ٕجؾذف ،تؼذقل:
اإلكرام؟ إذا أردت أن ُتبقـ السبب تليت باسذؿ مـصذقب تسذؿقف
"أكرم أخل إستاذ احرتا ًما لف" احرتا ًما هذا اسؿ مـصذقب ،مذاذا بذ َّقـ يف الػعذؾ? يعـذل
ما طالقتذف بالػعذؾ? مذا طالقذة احرتا ًمذا بذاإلكرام? آحذرتام هذق سذبب أو ط َّؾذة اإلكذرام،
ً
ً
مػعقٓ مـ أجؾف ،الؿػعقل مذـ أجؾذف أو
مػعقٓ ٕجؾف أو لف أو
صقبُ ،يسؿقف الـحقيقـ
الؿػعقل ٕجؾف أو الؿػعقل لف هق آسذؿ الؿـصذقب الذذي ُيبذ َّقـ سذبب الػعذؾ أو طؾذة
الػعؾ" :أكرم أخل إستاذ" لؿاذا? احرتا ًما لف ،اكتفت الجؿؾة ،صذب أتذك مذتؽؾؿ آخذر
يريد أن ُيؼقد الػعؾ بؼققد ُأخرى ،يريد أن يبقـ زمان اإلكرام ،أو يبقـ مؽان اإلكذرام ،أو
يبقـفؿا جؿق ًعا؟ لف ذلؽ.
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مثال" :أكرم أخل إستاذ احرتا ًما لف" متك? "الققم" أكرمف القذقم ،القذقم مذا
فقؼقل ً
طالقة القذقم يف هذذه الجؿؾذة بذاإلكرام? فؿذا طالقتفذا بالؿؾذؽ ،بالعامذؾ ،بذالؿتحؽؿ يف
الجؿؾة الػعؾ؟ طالقة الققم باإلكرام أ َّك ُف يبقـ الزمان الذي وقع اإلكرام ماذا? فقذف ،يبذقـ
الزمان الذي وقع اإلكرام فقف ،متك وقع اإلكرام? وقع اإلكرام يف هذا الزمان ،الققم ماذا
كعربف? "أكرم أخل إستاذ احرتا ًما لذف القذقم" اسذؿ مـصذقب مذـ إسذؿاء الؿـصذقبة،
ٌ
ٌ
مػعقل اإلكرام فقف ،اختصرها الـحقيقن فؼالقا :مػعذقل فقذف،
مػعقل اإلكرام فقف ،الققم
ٌ
ٌ
مػعقل الػعؾ فقف.
مػعقل اإلكرام أو
يعـل
"أمام الؿسجد" أمام اسؿ يدل طؾك مؽان" ،أمام الؿسجد" ما طالقة باإلكرام ،مذا
ٌ
مػعذقل
طالقة هذا الؿؽان باإلكرام? يبقـ الؿؽذان الذذي ُف ِعذ َؾ اإلكذرام فقذف :إ ًذا "أمذام"
ٌ
ٌ
مػعذقل الػعذؾ فقذف ،وبعضذفؿ ُيذدقؼ العبذارة أكثذر،
مػعقل فقذف يعـذل
اإلكرام يف مؽاكف،
فقؼذذقل طذذـ الؿػعذذقل فقذذف :إذا دل طؾذذك الزمذذان ضذذرف زمذذان ،أمذذام هذذذا ضذذرف مؽذذان
مـصذذقب وطالمذذة كصذذبف الػتحذذة وهذذق مضذذاف والؿسذذجد مضذذاف إلقذذف ،صق ذب هذذذا
الؿػعقل بف.
والؿػعقل لف أو ٕجؾف والؿػعقل فف ،بؼل الؿػعقل معف والؿػعقل الؿطؾؼ:
مذثال" :اسذتذكرت" مذـ الذذي
الؿػعقل معف يعـل الؿػعقل الػعؾ معف ،كان تؼقل ً
خقرا ،صقب أردت
استذكر? الؿتؽؾؿ? "استذكرت" أخربتـا أكؽ استذكرت :جزاك اهلل ً
أن تبقـ الشذلء كذان مقجذق ًدا معذؽ وأكذت تػعذؾ هذذا الػعذؾ ،مقجذق ًدا يف أثـذاء فعؾذؽ
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ذثال ":اسذذتذكرت والؿصذذباح" هذذؾ الؿصذذباح فعذذؾ معذذؽ آسذذتذكار
الػعذذؾ ،فتؼذذقل مذ ً
لـؼقل أ َّك ُف معطقف طؾقذؽ؟ الؿصذباح فعذؾ آسذتذكار؟ ٓ ،صقذب مذا طالقذة الؿصذباح
بالػعذذؾ آسذذتذكار? كذذان مقجذذق ًدا معذذؽ يف أثـذذاء وقذذقع الػعذذؾ ،الؿصذذباح مػعذذق ٌل
آسذذتذكار معذذف ،يعـذذل مذذع وجذذقده ،مػعذ ٌ
ذقل آسذذتذكار مذذع وجذذقده ،آسذذتذكار مذذع
قديؿا كاكقا يؼقلقن كذا يعـل قبؾ أن تستؼر الؿصطؾحات ،يؼقلقن :الؿصذباح
وجقدةً ،
مذذا فعذذؾ آسذذتذكار وإ َّكؿذذا الؿصذذباح مػعذ ٌ
ذقل آسذذتذكار مذذع وجذذقده ،ثذذؿ بعذذد ذلذذؽ
اختصروها فؼالقا :مػعقل معف ،فنذا ققؾ :مػعقل معف يعـل هق آسؿ الؿـصقب الذذي
ُيب ِّقـ الؿػعقل الػعؾ مع وجقده ،الذي كان مقجق ًدا طـدما فعؾ الػاطؾ الػعؾ.
سرت" أكت فعؾت السقر ،تريد أن تذذكر شذلء كذان مقجذقد ،معذؽ،
تؼقل ً
مثالُ " :
فتؼقل" :سرت والصحراء" يعـل كاكذت مقجذقدة معذل وأكذا أسذقر" ،سذريت والؼؿذر"
وهؽذذذا :هذذذا يسذذؿك مػعذذقل معذذف :ولفذذذا يـتصذذبَّ ٕ :كذ ُف لذذق فعذذؾ معذذؽ الػعذذؾ لذذق أ َّكذ ُف
شاركؽ يف الػعؾ تؿا ًما لؽان يـبغل أن تعطػذف طؾقذؽ أو تعطػذف طؾذك الػاطذؾ ،فتؼذقل:
"استذكرت أكا ومحؿدٌ " "سافرت أكا وخالذدٌ " وهؽذذا ،هذذا الؿػعذقل معذف ،مذاذا بؼذل
مـ الؿػعقٓت؟ و ُيؼال :الؿػاطقؾ الؿطؾؼ ،هذا أسفؾفا ،الؿػعذقل الؿطؾذؼ قبذؾ قؾقذؾ
كعقد إلك مثالـا السابؼ" ،أكرم أخل إستاذ" لؿاذا? احرتا ًما لف ،متك? الققم ،أيـ? أمذام
الؿسجد إكرا ًما.
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أكرم أخل إستاذ إكرا ًما" السمال هذؾ هـذاك طالقذة بذقـ إكرا ًمذا والػعذؾ اكذرم أو
لقس بقـفؿا طالقة? بقـفؿا طالقة ٓ ،شؽ بقـفؿا طالقة ،صقب ما كقع هذه العالقة? هذؾ
هل طالقة معقـذة محذددة أم ٓ? يعـذل ب َّقـذت زمذان الػعذؾ؟ مؽذان الػعذؾ؟ ب َّقـذت سذبب
الػعؾ؟ ب َّقـت الشلء الذي كان مقجقد يف أثـاء الػعذؾ؟ ب َّقـذت الشذلء الذذي وقذع طؾقذف
الػعؾ أم ٓ? بؿاذا? بآشتؼاق ،هق العالقة بقـفؿا حدثت بسذبب آشذتؼاق ،لؽذـ هذؾ
هذه العالقة طالقة معقـة محددة? أو كؿا يؼقلقن مؼقدة بحرف جذر؟ يعـذل ب َّقـذت شذلء
يف الػعؾ معقـ محدد؟ ٓ.
بقـفؿا طالقة ولؽـفا لقست طالقة معقـة محددة ب َّقـت سبب الػعذؾ أو ب َّقـذت مؽاكذف
أو زماكف أو الذي وقذع طؾقذف ،مذا بذ َّقـ شذق ًئا مذـ ذلذؽ ،مذا بذ َّقـ شذلء معذقـ لؽذـ بقـفؿذا
طالقة :ما هذه العالقة? مجرد طالقذة ،بقـفؿذا مجذرد أو مطؾذؼ طالقذة أو طالقذة مطؾؼذة
ً
مػعقٓ مطؾ ًؼا ،الؿػعقل الؿطؾؼ هق الذي بقـف وبقـ الػعؾ ُمطؾؼ طالقة يعـذل
فقسؿقكف
طالقة مطؾؼة لقست طالقة معقـة محددة مؼقدة.
والعالقة صب ًعا تليت ٕ َّك ُف مصدر الػعؾَّ ٕ ،ك ُف مصدر الػعؾ ،ولف صب ًعا فقائد ،لف فقائد
يمكده و ُيب ِّقـ طدده أو ُيب ِّقـ كقطف :لف فقائد :إ ًذا فالؿصدر يؿؽـ لق أردكا تعريػ تعؾقؿل
لقس تعري ًػا طؾؿ ًقا ،تعريػ طؾؿل يبذقـ أغؾذب الؿػعذقٓت الؿطؾؼذة ،كؼذقل :الؿػعذقل
ثقذرا مذـ
الؿطؾؼ هق الؿصدر بعذد فعؾذف ،تعريذػ تعؾقؿذل ،يعـذل يبذقـ ويؽشذػ لذؽ ك ً
الؿػاطقؾ الؿطؾؼة ،هق الؿصذدر بعذد فعؾذف ،إذا جذاء الؿصذدر مـصذق ًبا بعذد فعؾذف :ففذق
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مػعذ ٌ
ذقل مطؾذذؼ" :حصذذدت الذذزرع حصذذدً ا" و "أكرمذذت زيذذدا إكرا ًم ذا"" ،جاهذذدهؿ بذ ِذف
تؽؾقؿا" هذه كؾفا مػاطقؾ مطؾؼة.
جفا ًدا"" ،وكؾؿ اهلل مقسك
ً
ومـ الؿـصقبات الؿـصقب الثامـ :الحال.
كثقرا بالـعذت
الحال معروف أ َّك ُف هق آسؿ الذي يبقـ الفقئة أو الحالة ،وهق يشتبف ً
كعذت خالػذت
أو الصػة ،بؾ أكَّذ ُف يف أغؾذب صذقره هذق الصذػة كػسذفا ،ولؽـفذا صذػ ٌة أو ٌ
ٍ
ماض ،محؿد فاطؾ ،الخائػ صب ًعذا ققلـذا الخذائػ هذذا
الؿتبقع يف التعريػ ،جاء فعؾ
يحؿؾ وصػ ،محؿد معرفة أو كؽرة؟ معرفة ،الخائػ معرفة أو كؽرة؟ معرفة اتػؼذا يف
التعريػ :فـؼذقل :أن الخذائػ هـذا صذػة أو كعذت ،صذػة بؿعـذك كعذتٕ :كَّفذا متػؼذة يف
ذائػ" جذذاء فعذذؾ ورجذذؾ فاطذذؾ ،خذذائػ كؽذذرة وٓ
التعريذذػ ،إذا قؾـذذا" :جذذاء رجذ ٌذؾ خذ ٌ
معرفة؟ كؽرة ،ورجؾ كؽرة :اتػؼا وٓ اختؾػا? اتػؼا :اتػؼا يف التـؽقذر :إ ًذا كعذت أو صذػة
إذا اتػؼا يف التعريػ أو التـؽقر :فـؼقل كعت أو صػة.
ذثال" :جذذاء محؿذذدٌ خائ ًػ ذا" محؿذذد معرفذذة وخذذائػ كؽذذرة ،كػذذس
اختؾػذذا :كؼذذقل مذ ً
الجؿؾذذة" :جذذاء محؿذذد الخذذائػ"" ،جذذاء محؿذذدٌ خذذائػ" كػذذس جؿؾذذة لؽذذـ الخذذائػ
معرفة وخائػ كؽرة ،الخائػ كؼقل كعذت أو صذػة ،وخذائػ إذا تـؽذرت "جذاء محؿذدٌ
خائ ًػا" ماذا كؼقل طـفذا? كؼذقل طـفذا حذال :الحذال يف أغؾذب صذقره هذق الـعذت إذا لذؿ
مثال" :أكؾذت
يقافؼ متبقطف يف التعريػ والتـؽقر ،وهذا يف أغؾب صقر الحال ،لق قؾت ً
ٌ
مػعذقل بذف ،الـاضذجة معرفذة أو كؽذرة؟
الػاكفة الـاضجة" أكؾت فعؾ وفاطؾ ،الػاكفذ َة
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معرفة ،الػاكفة؟ معرفة ،اتػؼذا أو اختؾػذا يف التعريذػ والتـؽقذر؟ اتػؼذا ،كعذت أو حذال؟
كعت
"أكؾذذت فاكفذ ًة كاضذذج ًة" كعذذت أو حذذال؟ كعذذت" ،أكؾذذت الػاكفذذة كاضذذج ًة" حذذال،
"أكؾت البشر إحؿذر" إحؿذر كعذت أو حذال? صب ًعذا أحؿذر مؿـذقع مذـ الصذرف َّ
ٕن
طؾك وجف أفعؾ ،فؾفذا ما ُكـقهنا" ،أكؾت بشرى أحؿر" كعتٕ ،كَّذ ُف كؽذرة كؽذرة ،بشذرى
كؽرة ،أحؿر كؽرة ،لؽـ "أكؾت البشر أحؿر" حال.
يبؼك التؿققز والؿستثـك:
التؿققز هق أن تليت كؾؿة مبفؿة لفا أكذقاع ،مذا تعذرف الـذقع الؿذراد مـفذا حتذك يذليت
مذثال :طـذدي طشذرون كتا ًبذا ،طـذدي
التؿققز مـصق ًبا ف ُقب ِّقـ هذا الـقع الؿراد ،كلن تؼذقل ً
طشرون ،والعشرون لف أكقاع ،كثقرة ،ما تعذرف هذذا الـذقع حتذك تؼذقل كتا ًبذا ،لذف أكذقاع
كثقرة مذـ هذذه إكذقاع الؽتذب ،فؾفذذا تؽشذػ التؿققذز بؿذـ? َّ
ٕن آسذؿ الؿذبفؿ قبؾذف
سبب إهبامف أطؿ ٓ ،تعرف الـقع الؿراد حتك يليت التؿققذز الؿـصذقب لفذذا الـذقع ،فذنذا
قؾت" :طـدي طشرون كتا ًبا" هق يف الؿعـذك طـذدي طشذرون مذـ الؽتذب ،أو إذا قؾذت:
"اشرتيت مرتًا ً
مذثال" :اشذرتيت
قؿاشا" يعـذل اشذرتيت مذرتًا مذـ الؼؿذاش ،أو إذا قؾذت ً
طسال" يعـل اشرتيت مـقيقـ مذـ العسذؾ ،وهؽذذا ،فذالتؿققز هذق اسذؿ مـصذقب
مـقيـ ً
يبذذقـ أو يؽشذذػ إهبذذام مذذا قبؾذذف وكشذذػف لفذذذا اإلهبذذام طؾذذك معـذذك العذذام واضذذحَّ ٕ :ك ذ ُف
الؿسبقق بلداة استثـاء ،وأشذفر أدوات آسذتثـاء َّإٓ وإصذؾ فقذف الـصذب :فؾفذذا هذق
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مـصقب يف أكثر صقره ،وسقليت بقان هذه الصقر ومذا يجذقز فقفذا يف بذاب آسذتثـاء إن
شاء اهلل.
لــتفذذل بذذذلؽ مذذـ الؿـصذذقبات مذذـ إسذذؿاءَّ :
ٕن التقابذذع التابعذذة لؿـصذذقب
شرحـاها مـ قبؾ ،لقبؼك الػعؾ الؿضارع الؿـصقب ،الػعؾ الؿضارع الؿـصقب قؾـذا:
ـصب إذا ُسبِ َؼ بلداة كصب ،إذا ُسبِ َؼ بلداة كاصذب فقؽذقن حؽؿذف الـصذب ،صب ًعذا ٓ
أ َّك ُف ُي َ
بد أن كعرف هذه الـقاصب ،يؽػذل فقفذا الػفذؿ ،وكثقذر مذـ الـحذق يؽػذل فذقفـ الػفذؿ،
لؿـ أراد أن يػفؿف يؼل لساكف وقؾؿف مـ الخطل والزلؾ ،لؽـ هـاك أشقاء ٓ بذد لفذا مذـ
الحػظ ،كـقاصب الؿضارع ٓبد أن تحػظفا ،تتؼـفا لؽل ٓ تؾتبس بغقرها.
وكقاصب الؿضذارع طـذد جؿفذقر الـحذقيقـ ،طـذد البصذريقـ وتذبعفؿ طؾذك ذلذؽ
جؿفقر الـحقيقـ أربعة ،مـ يذكرها يا إخقان? ذكركاها مـ قبؾ" ،أن ولـ وكل وإ ًذا"،
هذه كقاصب الؿضارع:
أن" بػذذتح الفؿذذزة وسذذؽقن الـذذقن ،أن اكتبذذف وٓ تؾتذذبس بذ ْ
" ْ
ذنن هذذذه جازمذذة ٕكَّفذذا
شرصقة ،وٓ تؾتبس بل َّن أو إن ففذان حرفان كاسخان مختصان بإسؿاء يذدخالن طؾذك
الجؿؾة آسؿقة :مختصذقن بإسذؿاء ،أ َّمذا ْ
أن وإ ْن خػقػتذان مختصذان بإفعذال ،فذل ْن
يـصب الؿضارع وإن يجزم الؿضارع ،أتؼـ هذه إمقر ٓ تؾتؿس طؾقؽ:
 فالـاصب إولْ :
أن وهق أشفرها وأققاها.
 والثاين :لـ.
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 والثالث :كل.
 والرابع :إذن.
ِ
تعؾذؿ" و " ُأحذب ْ
أن تجتفذدَ "،
مـ أمثؾة ذلؽ أن تؼقل" :لـ ُأهؿ َؾ" و "جئت كل أ َ
ذـجح ب ذنذن اهلل" هذذذه إفعذذال
وتؼذذقل مذ ً
ذثال" :س ذلجتفد يف دروسذذل ف ذلققل لذذؽ :إذن تذ ً
بذاب مسذتؼؾ ،وهذق
مـصقبة ٕكَّفا جاءت بعد أن ولـ وكل وإذن ،وكصب الؿضارع لذف ٌ
واضح سفؾ ،فقف قضقة واحدة فؼط هل التل تحتاج إلك شلء مـ الشرح والػفؿ وهذل
الـصب بل ْن مضؿرة.
الؿجذذرورات تؽذذقن يف إسذذؿاء ،وهذذؾ تؽذذقن الػعذذؾ الؿضذذارع? َّٓ :
ٕن الجذذر
مجذرورا? أو
خاص بإسؿاء ،الؿجرورات ،ما إسؿاء الؿجرورة? متك يؽقن آسؿ
ً
متك يؽقن حؽؿف الجر? إذا ُسبِ َؼ آسؿ بحرف جر :فحؽؿذف الجذر :هذذا مقضذع كعذؿ،
مقضع آخذر :الؿضذاف إلقذف ،آسذؿ إذا وقذع مضذا ًفا إلقذف فحؽؿذف الجذر ،بؼذل مقضذع
ٌ
ثالث :تقابع الؿجرور ،هذه الؿجرورات وهل ثالثة:
إول :آسذذؿ الؿجذذرور بحذذرف ،إذا جذذاء الحذذرف مسذذبق ًقا بحذذرف جذذر فحؽؿذذف
ذؾؿت طؾذك محؿذ ٍذد ،أخذذذت العؾذؿ طذذـ خالذ ٍذد ،محؿذد يصذذؾل يف الؿسذ ِ
ذجد"
الجذر" :سذ ُ
وهؽذا ،حروف الجر ٓ بد مـ معرفتفا ،وهذا مؿا ُيح َػظ ،وإن كان أكثر حروف الجذر
معروفذة ،مشذذفقرة ،لؽذذـ ٓ بذذد مذذـ معرفتفذذا وهذذل طشذذرون حر ًفذا ،يؿؽذذـ أن تحػظفذذا
استظفارا أو تحػظ بقتل ٓبـ مالؽ جؿع فقفؿذا هذذه الحذروف يؼذقل" :هياك حيروف
ً
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الجر وهل مـ إليك حتّيك خيال حاشيا" مقجذقد يف إلػقذة ،حذروف الجذر البقذت إول
ّ
والثاين ،صقب الؿفؿ كؿا قؾت يعـل أكثر حروف الجر لق ٓحظـا اإلكسذان يسذتظفرها،
يعـل إذا جاءت أو وردت يعرف أكَّفا حرف جر.
والثاين :آسؿ إذا وقع مضا ًفا إلقذف ،حؽؿذف الجذر وهذذا بذاب اإلضذافة ،وسذبؼ أن
ألؿحـا إلذك اإلضذافة إلؿاحذة سذريعة يف درس سذابؼ ،اإلضذافة كذل ْن تؼذقل" :هذذا قؾذؿ
ٍ
ٍ
محؿذد مضذاف إلقذف" ،هذذا بذاب
محؿد" ،هذا مبتدأ ،وقؾؿ خرب مرفذقع وهذق مضذاف،
الؿسذذجد" أيذذـ الؿضذذاف إلقذذف? الؿسذذجد ،هذذذا مػتذذاح السذذقارة ،أيذذـ الؿضذذاف إلقذذف?
ِ
الؿسجد جؿقؾ أيـ الؿضاف إلقف? الؿسجد ،وهؽذا.
السقارة ،صقب محراب
والؿجرور الثالث :التابع لؾؿجرور ،وهذا سبؼ شرحف قبؾ قؾقؾ.
كـتؼؾ إلك الؿجزومات:
الؿجزومذذذات تؽذذذقن يف إسذذذؿاء أو يف إفعذذذال الؿضذذذارطة :تؽذذذقن يف إفعذذذال
الؿضذذارطة فؼذذط ،صقذذب متذذك يؽذذقن حؽذذؿ الؿضذذارع الجذذزم ،متذذك ُيج ذ َزم الؿضذذارع?
السمال سفؾ ،إذا ُسبِ َؼ بلداة جزم ،إذا ُسبِ َؼ بجذازم فحؽؿذف الجذزم ،مذا أدوات الجذزم؟
ٓ بد مـ حػظفا ٓ ،بد أن تحػظ أدوات الجزم ،الجقازم التيل تجيزم الػعيؾ الؿضيار
كقطان:
فعال مضار ًطا واحدً ا.
 الـق إول :ما يجزم ً
 والـق الثاين :ما يجزم فعؾقـ مضارطقـ.
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فعذال مضذار ًطا واحذدً ا مذا هذل؟ كذؿ? أربعذة
كبدأ بالـق إول :الجقازم التل تجزم ً
ذكركا هبا "لؿ ولؿا وٓم إمر وٓ الـاهقة" َل ْؿ َي ِؾدْ َو َل ْؿ ُيق َلدْ ﴾ألاإلخالصَ ، 3:ل َّؿيا
َي ُذو ُققا َط َذ ِ
بؾؿا وطالمة جزمذف
اب﴾ألص ، 8:لؿا جازم ،ويذوق :فعؾ مضارع مجزوم َّ
حذف الـقنَ ،ل َّؿا َي ْؼ ِ
ض َما َأ َم َر ُه﴾ألطبس ، 23:لؿا جذازم ،ويؼذض :مضذارع مجذزوم
وطالمة جزمف حذذف حذرف العؾذة ،وكذذلؽ ٓم إمذر "لتجتفذد ،لتـتبذف" ،وكذذلؽ ٓ
الـاهقة "ٓ تغػؾُ ٓ ،ت ِ
فؿؾ".
والـق الثاين مـ الجقازم :مذا يجذزم فعؾذقـ مضذارطقـ ،هذذي جذقازم مذا شذاء اهلل
ققية ،أققى مـ الجقازم إولك ،تجزم الػعؾ الؿضارع إول ثؿ تتعداه وتجزم الػعذؾ
الثاين ،ما الجقازم التل تجزي فعؾقـ مضارطقـ?
يؼذقل :أدوات الشذذرط ،صذب مذذا إدق أن كؼذقل :أدوات الشذذرط أم كؼذقل :أسذذؿاء
الشرط? احـا طـدما تؽؾؿـا طـ تؼسقؿ الؽؾؿة إلك اسؿ وفعؾ وحرف ب َّقـا أن الشرط لذف
حروف أو لذف حذرف وأسذؿاء ،صقذب مذاذا كؼذقل? جذقازم الؿضذارع أدوات الشذرط أم
كؼذذقل أسذذؿاء الشذذرط? كؼذذقل :أدوات الشذذرط ،لؿذذاذا كؼذذقل :أدوات الشذذرط وٓ كؼذذقل
أسؿاء الشذرط? َّ
ٕن كذؾ أدوات الشذرط تجذزم فعؾذقـ الحذروف وإسذؿاء ،كعذؿ ،كذؾ
أدوات الشرط تجزم فعؾقـ مضذارع إسذؿاء والحذروف ،كعذؿ ،فذلدوات الشذرط أمفذا
"إن" وهل حرف ،حرف تجزم فعؾقـ مضارطقـ" ،إ ْن تجتفد تـجح"ْ " ،
إن تعد أطد".
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 ومـ أدوات الشرط أسؿاء الشرط ،مثؾ" :مـ"" ،مـ يممـ ُيػؾِح ،مذـ

ي ِ
فؿؾ يـدم".
ُ

 ومـ أدوات شرط "متك?" تؼقل" :متك تليت ُأ ِ
كرمؽ".
" وأيـ" تؼقل" :أيـ تسؽـ اسؽـ ،أيـ تذهب اذهب".
فؿ ذؾ يـذذدم" مذذـ :اسذذؿ شذذرط ،ي ِ
كؼذذقل" :مذذـ ي ِ
فؿ ذؾ :فعذذؾ مضذذارع مجذذزوم بؿذذـ
ُ
ُ
وطالمة جزمف السؽقن ،ويـدم :أيـ فاطؾ يـدم؟ هق :ضؿقر مسترت تؼديره هق يعقد إلذك
ماذا? يعقد إلك "مذـ"? وهذذا مذـ أدلذة اسذؿقة مذـ? مذـ اسذؿ -اسذؿ شذرط -مذـ أدلذة
اسؿقتفا ،صب ًعا فقف أدلذة كثقذرة ،مذـ أدلذة اسذؿقتفا َّ
أن الضذؿائر تعذقد إلقفذا ،الضذؿائر ٓ
تعقد َّإٓ إلك اسؿ ،وإن كاكت هذه مـ العالمات التل ما ذكركاها مذـ قبذؾ يف العالمذات
الؿؿقزة لالسؿ ،قؾـا طالمات الؿؿقزة أكثر مـ أربعقـ طالمة ،احـا ذكركا خؿذس فؼذط،
أيضا مـ العالمات.
كافقة ،ففذه ً
بخالف " ْ
ضذؿقرا:
إن" حرف الشرط ما يتلتك فقفا ذلذؽ ،مذا يؿؽذـ أن تعقذد إلقفذا
ً
مثال? صقب يف الؿثال السابؼ" :مذـ ي ِ
فؿذؾ يـذدم" تعذقد إلذك ْ
إن
ٕكَّفا حرف ،ماذا تؼقل ً
َ ْ ُ
ٕن ْ
أو إلك الؿخاصب? تعقد إلك الؿخاصذب ،مذا يعذقد إلذك "إن"َّ ،
إن حذرف ،مذا يعذقد
إلقف شلء ،ما يعقد إلقف ضؿقر.
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هذا ما يتعؾؼ بالؿرفقطات وهل ثؿاكقة ،والؿـصقبات وهل كثقرة ذكركا مـفذا أحذد
اسذذؿا مـصذذق ًبا ،والػعذذؾ الؿضذذارع الؿـصذذقب ،والؿجذذرورات وهذذل ثالثذذذة،
طشذذر
ً
والؿجزومات وهق الؿضارع إذا ُسبِ َؼ بجازم ،كػتح الؿجال لعسئؾة:
السمال :يؼقل إخ :صقب إن قؾـاْ " :
إن يفؿؾ يـدم" الػاطؾ يف يفؿذؾ ويـذدم يعذقد
إن؟ هؾ " ْ
إلك ماذا? يعقد إلك ْ
إن" هق الذي يفؿؾ ويـدم?
الجقاب :الؿعـك ٓ بد أن تعرف ما معـك الؽالم? "إ ْن يفؿؾ يـدم" مـ الؾل يفؿؾ
هذا? َم ْـ؟ غائب ،مثؾ َم ْـ يعـل? "إن يفؿؾ يـدم" هذا الذي تريد ،لؽـ تحذف محؿذد
ٕ َّك ُف مػفقم مـ السقاق ،تؼقلْ " :
إن يفؿؾ يـدم" مـ? يعـل محؿد ،فالضؿائر تعقد إلذك
هذا محؿد ،الؿػفقم مـ السقاق ،لؽـ مـ? "مذـ يفؿذؾ يـذدم" الذذي ،يعـذل قريبذة مذـ
معـك "الذي" مـ يفؿؾ يـذدم? هذؾ هذق معذقـ هـذا؟ إكسذان معذقـ? ٓ ،تعذقد إلذك مذـ?
مباشرة ،مـ? تريد بالذي يفؿؾ والذي يـدم هق مـ فعذؾ هذذا الػعذؾ ،تعطقذف هذق يعذقد
إلك مـ? كعؿ.
السمال :الػرق بقـ الـعت والحال.
الجقاب :هذا شرحـاه ،إطادتذف صقيؾذة ،قؾـذا :الػذرق بقـفؿذا صب ًعذا فقذف فذروق طذدة،
اكتػقـا هبذا الػرق فؼط ،وقؾـذا :أن الحذال يف كثقذر مذـ صذقره هذق الـعذت إذا لذؿ يقافذؼ
دائؿا ،يف ٍ
كثقر مذـ
الؿتبقع يف التعريػ والتـؽقر :هذا يف كثقر مـ صقره لقس هق الحال ً
صقره ،يعـل الـعت إذا وافؼ الؿـعقت بالتعريػ "جاء محؿذدٌ الؿسذرع" أو يف التـؽقذر
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ٌ
رجذؾ مسذرع" هذذا كعذت :كؼذقل :صذػة ،لؽذـ إن تخالػذا يف التعريذػ والتـؽقذر:
"جاء
إول معرفة والثاين كؽرة" :جاء محؿدٌ مسر ًطا" كؼقل :كعت أو صػة ،لؽذـ إن تخالػذا
يف التعريػ والتـؽقذر :إول معرفذة والثذاين كؽذرة" :جذاء محؿذدٌ مسذر ًطا ،جذاء محؿذدٌ
ٍ
حقـئذ يؽقن ً
حآ.
خائ ًػا" محؿد معرفة ومسرع كؽرة :يصقر حال:
هذا الؿعـك الذي تريد ،فنذا قؾت" :محؿدٌ " ما بالف? "الخذائػ" أخذربت طـذف بلكَّذ ُف
الخائػ ،لؽـ إذا قؾت "محؿد الخائػ هرب" أخربت طـ محؿد بل َّك ُف? هرب ،الخذرب
هرب :فقؽذقن ققلـذا" :محؿذد الخذائػ هذرب" كعذت أو صذػة ،فؼذد يؽذقن خذربًا وقذد
يؽقن كع ًتا طؾك الؿعـك الذي تريد ٓ ،يؽقن ذلؽ.
السمال :الػرق بقـ إ ًذا بالتـقيـ وإذن بالـقن.
الجقاب :صب ًعا أهذؾ اإلمذالء يعـذل بقذـفؿ خذالف :متذك ُيؽتَذب بذالـقن ومذا ُيؽتَذب
فؽثل مـ
بالتـقيـ ،إلك آخره؟ لؽـ إجؿال الؽالم يف ذلؽ أن إذن إذا كصبت الؿضارع ٌ
أهؾ اإلمالء يؽتبقهنا بالـقن ،وإذا لؿ تـصب الؿضذارع يؽتبقهنذا بذالتـقيـ ،يف فذرق ،إذا
كصبت الؿضارع وكاكت كاصبة لؾؿضارع يعـل حذرف جذقاب ،مجذرد حذرف جذقاب،
إذا قؾت" :اجتفد يف دروسل" :فلققل لذؽ" :إذن تجتفذد" جذقاب" ،سذلزورك غذدً ا":
فذذلققل" :إذن ُأكرمذ َ
ذثال" :لذذـ أسذذع كالمذذؽ" :فذذلققل" :إذن تـذذدم" :هذذذا
ذؽ" ،تؼذذقل مذ ً
حرف جقاب ،لؽـ إذا لؿ تؽـ حرف جقاب يف هذا إسؾقب وهذا الؿعـذك يعـذل لذؿ
تـصب الػعؾ الؿضذارع ففذل حقـ ٍ
ئذذ ضذرف ،ضذرف وهذق إصذؾ يف إذا ،إصذؾ يف إذا
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أكَّفا ضرفَّ ٕ :كفذا تذدل طؾذك زمذان بؿعـذك وقذت أو مذدة أو حذقـ أو كحذق ذلذؽ ،سذقا ًء
بتـقيـ أو مـ دون تـقيـ.
مثال" :آتقؽ إذا صؾعت الشؿس" يعـل آتقذؽ وقذت صؾذقع الشذؿس ،صقذب
فتؼقل ً
ذثال" :صؾعذذت
ذثال" :إذا صؾعذذت الشذذؿس" تؼذذقل :متذذك تذذليت إل ذل? أو تؼذذقل مذ ً
تؼذذقل مذ ً
ذرف
الشذذؿس :تؼذذقل :إذن آتقذذؽ" يعـذذل إذا صؾعذذت الشذذؿس آتقذذؽ ،إذن يف إصذذؾ ضذ ٌ
بؿعـك الزمان ،ضرف مثؾ الظذروف تذدل طؾذك الزمذان ،فذنذا كذان بعذدها فعذؾ مضذارع
ضذرف سذقاء كاكذت
مـصقب ففل حرف جقاب ،وإذا لؿ تـصب الػعؾ الؿضارع ففذل
ٌ
مـقكة أو غقر مـقكة.
آتقذذؽ متذذك؟ آتقذذؽ إذا صؾع ذت الشذذؿس يعـذذل آتقذذؽ وقذذت صؾذذقع الشذذؿس ،طؾذذك
الؿعـذذك كعذذؿ ،طؾذذك الؿعـذذك تؼذذقل" :آتقذذؽ إذن" مذذا معـذذك آتقذذؽ إذن؟ يعـذذل آتقذذؽ إذا
صؾعت الشؿس ،فن ْن جعؾتفا حرف جقاب يعـل كان بقـؽ وبقـف خطاب معقـ :فقؽذقن
حرف جذقاب :فذنذا لذؿ يؽذـ فقذف خطذاب :فقؽذقن ضذرف ،يعـذل إِ َذا ُز ْل ِز َل ِ
يت إَ ْر ُض
ِز ْلزَا َلفيييييا ( )1و َأ ْخرج ِ
يييييال ِ
يييييت إَ ْر ُض َأ ْث َؼا َل َفيييييا (َ )2و َق َ
يييييان َميييييا َل َفيييييا ()3
كس ُ
َ
َ َ َ
اإل َ
َي ْق َمئِ ٍذ﴾ألالزلزلة 4-1:إ ًذا ِّكقكت ،صب ًعا إ ًذا أخت إذا ولقسذت هذل هذل :هذذا مذا يتع َّؾذؼ

بنذا.
السمال :هؾ الحرب كقع لؾؼؾؿ? أو هؾ الؼؾؿ هـا فقف إهبام أو لقس فقف إهبام?
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قؾؿا" فقذف إهبذام وٓ مذا فقذف إهبذام? هذا? قذد يحصذؾ فقذف إهبذام،
الجقاب" :اشرتيت ً
قؾؿا ،الؼؾذؿ لذف أكذقاع :فقذف قؾذؿ رصذاص وقؾذؿ حذرب وقؾذؿ جذاف وقؾذؿ
قؾؿا ،اشرتيت ً
ً
قؾؿ ذا ح ذربًا" أي
وكحذذق ذلذذؽ ،فؾذذف أكذذقاع ،مذذـ أكقاطذذف قؾذذؿ الحذذرب ،فتؼذذقل" :اشذ ُ
ذرتيت ً
أيضا تؿققز.
قؾؿا مـ أقالم الحرب ،ففق ً
اشرتيت ً
لؿا?
السمال :يؼقل :ما الػرق بقـ لؿ وٓ َّ
ولؿا يشرتكان يف الؿعـك اإلجؿالل وهق الـػل :كالهؿا يذدٓن
الجقاب :كؼقل :لؿ َّ
طؾذك الـػذذلَّ ،إٓ أن لذذؿ لؾـػذذل العذذام الؿطؾذذؼ ولؿذا لؾـػذذل الذذذي تتققذذع اكؼطاطذذف قري ًبذا،
يلت ،يعـل لؿ ِ
محؿد جاء؟ تؼقل :لؿ ِ
يلت وٓ تدري ،إن كان طـدك خذرب أو تتققذع أكَّذ ُف
قريب ،تؼقل :أيـ محؿد? تؼقل" :لؿا يليت" مذع ذلذؽ أين أطؾذؿ أكذؽ تتققذع أكَّذ ُف قريذب
وسقليت ،ففذا الؿعـك.
واهلل أطؾؿ ،وص َّؾك اهلل وس َّؾؿ طؾك كبقـا محؿد وطؾك لف وأصحابف أجؿعقـ.
بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ
ِ
السالَ ُم َط َؾك َكبِ ِّقـَا ُم َح َّؿ ٍد َو َط َؾك آل ِ ِف َو َأ ْص َحابِ ِف
ا ْل َح ْؿدُ هلل َر ِّب ا ْل َعا َلؿ ْق َـَ ،و َّ
الصالَ ُة َو َّ
َأ ْج َؿعقـ.
َأ َّما َب ْعدُ :
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فالسالم طؾقؽؿ ورحؿذة اهلل وبركاتذف ،اكتفقـذا يذا إخذقاين مذـ الؽذالم طؾذك الؿسذللة
السابؼة وهل بقان الؿرفقطات والؿـصقبات والؿجزومات.
لــتؼؾ إلك الؿسللة الثاكقة :وهل الؽالم طؾك مصطؾحات الؿعرب والؿبـل:
كثقرا يف اإلطراب? أحقاكًذا قذد
وهذه الؿسللة مفؿة ،ومـ أهؿقتفا أكَّـا سـستػقد مـفا ً
يعذذرف الطالذذب اإلطذذراب لؽذذـ مذذا يسذذتطقع أن يذذليت بإلػذذاظ الصذذحقحة الدالذذة طؾذذك
الؿعاين التل يف كػسفَّ :
ٕن الـحقيقـ وضعقا مصطؾحات خاصة ُتعرب طـ هذه الؿعاين،
ٍ
مصطؾحات وجعؾقا لؾؿبـل مصطؾحات :فؾفذا قؾت لؽذؿ مذـ قبذؾ:
فجعؾقا لؾؿعرب
اهتؿقا واحرصقا التػريؼ بقـ الؿعربات والؿبـقات ٕ َّكـا سذـُؿقز بقـفؿذا يف أشذقاء كثقذرة
مصذطؾحا وإذا جذاء مذع مبـذل كسذتعؿؾ
يف إحؽام ،ولؽـ إذا جاء مع معرب كستعؿؾ
ً
مصطؾحا آخر.
ً
مثال ذلؽ قبؾ أن كدخؾ يف هذه الؿسللة بالتػصقؾ كضرب لفذا ً
مثذآ لؽذل تتضذح
ذثال" :كجذذح محؿذذد وكجذذح سذذقبقيف أو هذذمٓء"" ،كجذذح محؿذذدٌ " كجذذح فعذذؾ
لذذق قؾـذذا مذ ً
ٍ
ماضَ ،م ْـ الذي كجح? محؿد ،ما إطراب محؿد يف كجح محؿدٌ ؟ فاطؾ ،والػاطؾ طـذد
العرب ما حؽؿف? الرفع ،ما حؽؿ محؿد يف ققلـا" :كجذح محؿذدٌ " مذا حؽذؿ محؿذد يف
ققلـا" :جاء محؿدٌ "؟ الرفع ،صقب "كجح سقبقيف أو كجح هذذا أو كجذح هذمٓء" كجذح
ٍ
ماض ،وسقبقيف؟ مـ الذي كجح? سقبقيف ،ما إطراب سقبقيف؟ فاطؾ والػاطؾ طـذد
فعؾ
العرب ما حؽؿف? الرفع.
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ما حؽؿ اإلطراب لسقبقيف? الرفذع? وحؽذؿ اإلطذراب لؿحؿذد يف الؿثذال السذابؼ?
الرفع ،حؽؿ محؿد وسقبقيف يف هذيـ الؿثالقـ واحد وهذق الرفذع ،لؽذـ مذا الؿصذطؾح
الذي تستعؿؾف يف بقان هذا الحؽذؿ اإلطرابذل? مذا الؿصذطؾح؟ أن تؼذقل :محؿذدٌ فاطذؾ
مرفذذقع ،ققلـذذا :مرفذذقع هذذذا مصذذطؾح ُيبذذقـ الحؽذذؿ ،صقذذب ومذذع سذذقبقيف كػذذل "كج ذح
سذذقبقيف? كؼذذقل :فاطذ ٌذؾ يف محذذؾ رفذذع وٓ كؼ ذقل مرفذذقع ،لؿذذاذا? َّ
ٕن محؿذذد معذذرب
وسقبقيف مبـل :والؿعربات لفا مصطؾحات والؿبـقات لفا مصطؾحات.
مثال آخر قبذؾ أن كذدخؾ يف تػصذقؾ الؿسذللة" ،محؿذد "كؾؿذة معربذة "وسذقبقيف"
ٍ
محؿد? الحركة التل طؾك محؿذد مذا هذل
كؾؿة مبـقة ،فنذا سللتؽؿ ما الحركة التل طؾك
ٍ
محؿد هل الؽسرة ،صقب والحركة التل طؾك سقبقيف؟ الحركذة
أو ما اسؿفا? التل طؾك
التذذل طؾذذك سذذقبقيف لقسذذت الؽسذذرة :وإ َّكؿذذا كسذذؿل الحركذذة التذذل طؾذذك سذذقبقيف الؽسذذر:
كسذر:
الحركة التل طؾك محؿد ُكسؿقفا كسر ٌة ،والحركذة التذل طؾذك يف سذقبقيف ُكسذؿقفا ٌ
َّ
ٕن الحركة طؾك محؿد حركة إطراب ،حركة طؾذك معذرب :فتسذؿك كسذرة ،والحركذة
التل طؾك سقبقيف حركة إطراب أم حركة بـاء? حركة طؾك معذرب أم طؾذك مبـذل؟ طؾذك
مبـل :ف ُتسؿك كسر.
وضائػ الحركة يف الؿبـل ،شرحـا ذلذؽ مذـ قبذؾ بالتػصذقؾ وإمثؾذة ،وطرفـذا أن
هـذذاك فر ًق ذا كبقذ ًذرا بذذقـ الحركذذات التذذل طؾذذك الؿعربذذات ،وبذذقـ الحركذذات التذذل طؾذذك
الؿبـقات ،وإن كاكت يف الـطؼ سقا ًء ،هذل يف الـطذؼ سذقاء ،يف الـطذؼ مذا تختؾذػ يعـذل
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مثال" :محؿذدٌ " مذاذا طؾذك محؿذدٌ ? ضذؿة وبعذد الضذؿة تـذقيـ ،و " ُ
حقذث" مذاذا
تؼقل ً
أيضا كالضؿة التل طؾك محؿدُ .
طؾقفا? ضؿة ً
ٍ
ٍ
محؿذد ،محؿذد كسذرة
محؿد :حركة واحدة ،طؾك سذقبقيف أو
وإذا قؾـا :سقبقيف أو
ِ
ِ
سذقبقيف" :الـطذؼ واحذد ،لؽذـ مذا الػذرق
محؿذد" بذال تـذقيـ" ،
وبعدها تـقيـ ،وقؾـا" :
بقـفؿا? الػرق بقـفؿذا يف القضقػذة ،يف الػائذدة ،وضقػذة الحركذات التذل طؾذك الؿعربذات
تختؾػ طـد العرب طـ وضقػة الحركات التل طؾك الؿبـقات.
الحركات التل طؾك الؿعربات لفا فائذدة؟ كعذؿ ،لفذا وضقػذة معقـذة؟ كعذؿ :يسذتػقد
مـفا الؿسذتؿع ،يسذتػقد مـفذا الؿخاصذب ،يسذتطقع أن يعذرف إطذراب الؽؾؿذة مذـ هذذه
الحركة ،يلخذ اإلطراب مـ هذه الحركة ،فنذا قؾت" :محؿدٌ " طرفت أن حؽؿ الؽؾؿذة
الرفذذع ،مذذـ أيذذـ طرفذذت ذلذذؽ? مذذـ الضذذؿة ،وإذا قؾذذت" :محؿذذدً ا" طرفذذت أن حؽؿفذذا
ٍ
محؿد" طرفت أن حؽؿف الجر
الـصب ،مـ أيـ طرفت ذلؽ? مـ الػتحة ،وإذا قؾت" :
مـ أيـ طرفت ذلؽ? مـ الحركذة :إ ًذا فالحركذة طؾذك الؿعذرب مػقذدة وٓ غقذر مػقذدة?
مػقدة ،تبقـ اإلطراب ،تقضحف تبقـف :فؾفذا تجعؾ الؽؾؿة واضح ًة ب َّقـ ًة :إن الؿعذرب يف
الؾغة هق القاضحَّ :
ٕن طؾل الحركة تقضح اإلطراب.
لؽـ الحركات التل طؾك الؿبـقات؟ يف حركات ،لؽـ هؾ لفا فائذدة يف اإلطذراب،
يف الؿعـك؟ هل مجرد حركة فؼط تحرك الؾسان ،لؽـ ٓ طالقة لفذا بذاإلطراب أبذدً آ ،
ُتب ِّقـ إطراب الؽؾؿة ،وٓ تستطقع أن تلخذ مـفذا اإلطذراب ،مذا يسذتػقد مـفذا الؿخاصذب
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ذحا :ولفذذذا
شذذق ًئا وٓ الؿسذذتؿع ،مذذا يسذذتػقد مـفذذا شذذق ًئا :فؾفذذذا َّفرقذذقا بقـفذذا تػري ًؼذا واضذ ً
أيضا بقـ إسؿاء ،بقـ أسؿاء طالمات الؿعرب وأسؿاء حركات الؿبـل.
ػرق ً
سـُ ِّ
 كعقد لؿسللتـا :الؿسيللة :مصيطؾحات الؿعيرب ومصيطؾحات
الؿبـل:
فذرق الـحقيذقن بذقـ الؿعذرب والؿبـذل يف الؿصذطؾحات يف طذدة أشذقاء ،مذـ طذذدة
َّ
كقاحل ،كحـ سـلخذ أن كاحقتقـ فؼطَّ ،فرققا بقـ الؿعرب والؿبـذل يف الؿصذطؾحات
مـ حقث أسؿاء الحركات ،هذا إمر إول.
وإمر الثاينَّ :فرققا بذقـ الؿعذرب والؿبـذل يف الؿصذطؾحات مذـ حقذث مصذطؾح
الحؽؿ اإلطرابل.
 كبذذدأ بذذإمر إول يذذا إخذذقان :أسذذؿاء الحركذذاتَّ ٕ ،ك ذ ُف سذذفؾ
والؽالم فقف قؾقؾ.
أسذذؿاء الحركذذات طؾذذك الؿعذذرب لفذذا أسذذؿاء خاصذذة هبذذا :فالحركذذات التذذل طؾذذك
الؿعرب ،الحركات التل طؾك الؿعذرب يسذؿقفا الـحقيذقن الضذؿة والػتحذة والؽسذرة
والسؽقنُ ،يسؿقهنا بالتاء الؿربقصة ،ضؿ ٌة فتح ٌة كسر ٌة وسؽقن.
وكسر ،سؽقن.
وفتح،
ضؿٌ ،
ٌ
والحركات التل طؾك الؿبـقات :يسؿقهنا ٌ
ٓ بد أن تراطل هذه الؿصطؾحات ،فالحركة التل طؾك ُ
ضذؿ أم كؾذف
حقث ضذؿ ٌة أم ٌ
واحد? ٓ :ما فقف يف الـحق كؾف واحد ،الحركة التل طؾك ُ
ضؿ ،الحركة التذل طؾذك
حقث ٌ
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ذؿ فحقذذث مضذذؿق ٌم أم مرفذذقع? مضذذؿقم" ،حقذ ُ
ذث" كؾؿذذة مضذذؿقمة أو لػذذظ
حقذذث ضذ ٌ
ستعؿؾ يف الؿصطؾحات خاص ًة يف كتب التػاسقر وكتذب الؿعذاين
مضؿقم ،وكؾ ذلؽ ُي َ
ِ
همٓء" ما معـك هذمٓء مؽسذقر يعـذل حؽؿذف
مثال يؼقل" :
وكحق ذلؽ ،حقث مضؿقم ً
مبـذل وحركتذف كسذر،
الجر أم أ َّك ُف مبـل طؾذك الؽسذر? يعـذل أكَّذ ُف مبـذل طؾذك الؽسذر ،أكَّذ ُف ٌ
مثال "محؿذدً ا" مذا الحركذة التذل طؾذك "محؿذدً ا"? فتحذة ،الحركذة التذل
مؽسقر ،لؽـ ً
طؾذذك محؿذذدً ا فتحذذة :فؿحؿذذدً ا مذذاذا? مـصذذقب ،محؿذذد يعـذذل حركتذذف الػتحذذة وحؽؿذذف
اإلطرابل الـصب.
لؽـ هؾ تؼقل يف محؿدً ا مػتقح؟ يصح? تؼقل :محؿدً ا مػتقح؟ ما معـك مػتذقح?
يعـل الؽؾؿة مبـقة ،كؾؿذة مبـقذة وبـاؤهذا طؾذك الػذتح ،متذك تؼذقل مػتذقح? يف مثذؾ مذاذا
كقػ ،كقػ مػتقح ،صحٌ ،
كقذػ
لػظ مػتقح" ،كقػ" الحركة التذل طؾذك
َ
مػتقح? مثؾ َ
ٍ
مػتقح.
كقػ :أكَّفا مبـقة طؾك الػتح أو تؼقل مػتقح ٌة أو
فتح :فتؼقل
حقـئذ طـ َ
ٌ
ٌ
"صقذذب محؿذ ٍذد وسذ ِ
ذقبقيف" أيفؿذذا الؿجذذرور? محؿذ ٍذد ،وأيفؿذذا الؿؽسذذقر? سذذقبقيف،
ِ
ٍ
سقبقيف.
محؿد ،وأيفؿا الذي طؾقف كسر?
أيفؿا الذي طؾقف كسرة?
 كلخذ الحؽؿ اإلطرابل:
كلخذذذ الحؽذذؿ اإلطرابذذل مذذـ الػتحذذة أم مذذـ الػذذتح? كلخذذذ الحؽذذؿ اإلطرابذذل مذذـ
الػتحة ،أ َّما الػتح فال طالقة لف باإلطراب.
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ِ
ِ
سقبقيف حؽؿف الجر؟ لؿاذا?
طالؿ كبقر"
صقب الضؿ ُة دلقؾ إطراب صح? "سقبقيف ٌ
َّ
ٕن هذه الحركة ٓ تدل طؾك حؽؿ إطرابذل ،والذذي يلخذذ الحؽذؿ اإلطرابذل مذـ كحذق
ِ
سقبقيف" ُيخطذئَّ :
ٕن حركذة سذقبقيف لقسذت حركذة إطذراب أو يسذؿقهنا طالمذة
حركة "
إطراب ،صب الذي ما يعرف أن سقبقيف اسؿ مبـل؟ فن َّك ُف سقغرت بحركذة يف بقيذف ،ويؼذقل
شاهد وكثقر ،كؾؿا جاء سقبقيف يؼقل :حؽؿف الجذر أو
أن حؽؿفا اإلطرابل الجر وهذا ُم َ
اسؿ مجذرور ،لؿذاذا? ٕكَّذ ُف مغذرت بحركذة سذقبقيف فظـقهذا ضـقهذا كسذرة ،والصذحقح أن
الحركة هـا كسر ،هذا إمر إول يا إخقان التػريؼ بقـ الؿعرب والؿبـل يف اصذطالح
أسؿاء الحركات.
صب ًعا هذا ٓ بد أن ُكراطقف يف اإلطراب ،وهذق مرا ًطذا يف اإلطذراب :تؼذقل" :وطالمذة
ِ
مبـذل طؾذك الضذؿٓ ،
رفعف الضؿة" ٓ ،تؼقل :وطالمة رفعف الضؿ ،ويف الؿبـذل تؼذقلٌ :
وكثقر مـ الطالب يليت هبذه العبذارات طؾذك الصذقاب ،يعـذل
تؼقل :مبـل طؾك الضؿة:
ٌ
يؼذذقل" :وطالمذذة رفعذذف الضذذؿة" ثذذؿ يؼذذقل يف الؿبـذذل يؼذذقل" :مبـذذل طؾذذك الضذذؿ" يذذليت
بالعبارات صحقحة ،لؽـ مذا يػفؿفذا ،حافظفذا هؽذذا ،إذا قذال :وطالمذة رفعذف :يؼذقل:
الضؿة ،وإذا قال :مبـل :يؼذقل :مبـذل طؾذك الضذؿ ،لؽذـ لؿذاذا? هـذا يتبذقـ الػذرق بذقـ
العالؿ وغقر العالؿ ،بقـ الحافظ وبقـ الػاهؿ.
صقب كـتؼؾ لعمر الثاين الذي فرققا فقف بقـ الؿعرب والؿبـل يف آصذطالح وهذق
أهؿ والخطذل فقذف يؽثذر وهذق التػريذؼ بذقـ الؿعذرب والؿبـذل يف آصذطالح مذـ حقذث
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مصطؾح  ....يا إخقان أن إحؽام اإلطرابقة هل الرفع والـصب والجر والجزم ،وهل
تؼذذع طؾذذك أسذذؿاء وتؼذذع طؾذذك إفعذذال الؿضذذارطة ،لؽذذـ إذا أردت أن ُتبذذقـ الحؽذذؿ
اإلطرابل لؽؾؿة :كؾؿة حؽؿفا الرفع ،أكت ٓ بد أن تعذرف ً
أوٓ أن حؽؿفذا الرفذع ،ثذؿ
إذا أردت أن ُتعذذرب مذذا تؼذذقل" :حؽؿفذذا الرفذذع" ،م ذا جذذرت طذذادة الؿعذذربقـ أن يؼقلذذقا:
"حؽؿفذذا الرفذذع" وقذذد يؼقلذذقن ذلذذؽ لؽذذـ يف الشذذرح ،لؽذذـ يف اإلطذذراب مذذا يؼذذقل:
"حؽؿفذذا الرفذذع ،حؽؿفذذا الـصذذب ،حؽؿفذذا الجذذر ،حؽؿفذذا الجذذزم" وإ َّكؿذذا يذذلتقن
بؿصطؾح أدق يف بقان هذا الحؽؿ اإلطرابل.
والتػريؼ هـا بسبب اإلطراب والبـاء ،فؿع الؿعرب -مذع آسذؿ الؿعذرب -ومذع
اسؿا ،مع الؿعرب ماذا يؼقلذقن? يؼقلذقن:
الؿضارع الؿعرب ،مع الؿعرب مضار ًطا أو ً
مرفقع ،مـصقب ،مجرور ،مجزوم بحسب الحؽؿ اإلطرابل ،يعـل يلتقن بؿػعقل مذـ
الحؽؿ اإلطرابل.
إن كان حؽؿ الؽؾؿة الؿعربة الرفع؟ يؼقلقن :مرفقع.
الـصب :مـصقب.
الجر :مجرور.
الجزم ،مجزوم.
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كذافع" أمذريـ لؽذل تذليت بالؿصذطؾح ،مذا معـذك الؿصذطؾح?
فنذا قؾـا ً
مثال" :العؾؿ ٌ
الؿصطؾح هذق الؾػذظ الؼؾقذؾ ذو الؿعـذك الؽثقذر :هذذا هذق الؿصذطؾح ،لؿذاذا يصذطؾح
الـاس ويصطؾح العؾؿاء وأهؾ الػـقن طؾك بعض الؽؾؿات? ُيريدوا أن يضغطقا معـذك
كثقرا يف ٍ
لػظ قؾقؾ ،بدل ما يلتقن هبذا الؽالم الؽثقر كؾؿا أرادوه يصطؾحقن طؾك كؾؿذة
ً
معقـذذة وطبذذارة معقـذذة كؾؿذذا ققؾذذت :تذذرى كريذذد هبذذذ ِه الؽؾؿذذة الؼؾقؾذذة الؿعذذاين الؽثقذذرة:
اختصارا لؾققت :هذا هق الؿصطؾح هق الؾػظ الؼؾقؾ ذو الؿعـك الؽثقر.
ً
فلكذت قبذذؾ أن تذذليت بالؿصذذطؾح ٓ بذذد أن تعذذرف أشذذقاء كثقذذرة يف ذهـذذؽ لؽذذل تذذليت
بالؿصذذطؾح الصذذحقح :فذذال بذذد أن تعذذرف الحؽذذؿ اإلطرابذذل ،مذذا الحؽذذؿ اإلطرابذذل يف
كافع"؟ ٓ بذد أن تعذرف أكَّذ ُف مبتذدأ ،مذا الحؽذؿ اإلطرابذل لؾؿبتذدأ طـذد العذرب?
"العؾؿ ٌ
الحؽؿ اإلطرابل معربة أو مبـقة؟ إسذؿاء معربذة أو مبـقذة ،إسذؿاء معربذة َّإٓ طشذرة،
قؾـاها وحػظـاها لقس مـفا العؾؿ.
إ ًذا أن الحؽؿ الرفع وكؾؿة معربة ،ماذا كؼقل? مرفقع ،ما معـذك مرفذقع? مرفذقع
مصطؾح ،مصطؾح يدل طؾك ماذا? طؾك معـك وٓ معاين? طؾك أكثذر مذـ معـذك :طـذدما
تؼقل" :مرفقع" :معـك ذلؽ أ َّكؽ تحؽؿ طؾك الؽؾؿة بل َّن حؽؿفذا اإلطرابذل هذق الرفذع
وأن الؽؾؿة مـ حقث اإلطراب والبـاء معربة.
بدل ما تؼذقل" :تذرى هذذه الؽؾؿذة حؽؿفذا الرفذع وهذل معربذة" :تؼذقل :مرفذقع،
اختصرت هذه الجؿؾة الطقيؾة حؽؿ الرفع وهل معربة ،مرفقع.

شرح إزهرية يف الـحق

f

e

494h

g

مـصذذقب يعـذذل حؽؿذذف الـصذذب وهذذل معربذذة ،مجذذرور يعـذذل حؽؿفذذا الجذذر وهذذل
معربة ،مجزوم :حؽؿفا الجزم وهل معربة.
صقذب إن كاكذذت الؽؾؿذة مبـقذذة مذذاذا يؼقلذقن فقفذذا? يف بقذذان الحؽذؿ اإلطرابذذل لفذذا؟
كصذب ،يف محذؾ ٍ
ٍ
جذر ،يف محذؾ جذز ٍم ،كػذس إحؽذام
يؼقلقن :يف محؾ رف ٍع ،يف محذؾ
اإلطرابقذذذذة دخؾذذذذت طؾذذذذك آسذذذذؿ الؿبـذذذذل أو الؿضذذذذارع الؿبـذذذذل يؼقلذذذذقن يف هذذذذذه
ذافع" العؾذذؿ مبتذذدأ،
الؿصذذطؾحات ،يف محذذؾ رفذذع أو كصذذب أو جذذر أو جذذزم" ،العؾذذؿ كذ ٌ
طالؿ" ،هذا :اسؿ إشارة ،اسؿ وقع يف ابتداء الجؿؾة مذا
اكتفقـا ،صقب لق قؾـا ً
مثال" :هذا ٌ
إطرابف? مبتدأ ،والؿبتذدأ طـذد العذرب مذا حؽؿذف? الرفذع ،إ ًذا الؽؾؿذة هـذا أو آسذؿ هـذا
حؽؿف اإلطرابل هق الرفع.
صقب ما يؽػل أن تعرف الحؽؿ ٓ :بد أن تعرف مبـل أو معرب ،الؽؾؿذة معربذة أو
مبـقة هـا؟ مبـقة ،حؽؿفا الرفع وهل مبـقة مذاذا تؼذقل? يف محذؾ رفذع" ،يف محذؾ رفذع"
هذا مصطؾح ما معـاه? معـاه أمران :يف محؾ رفع يعـل حؽؿف اإلطرابل الرفع والؽؾؿذة
مـ حقث البـاء واإلطراب مبـقة :تختصر ذلؽ بؼقلؽ :يف محؾ رفذع ،فؿفؿذا قؾذت :يف
محؾ رفع :فؿعـك ذلؽ اكؽ تحؽؿ طؾك الؽؾؿة َّ
بلن حؽؿفا اإلطرابل الرفع ،وأكَّفا مذـ
حقث البـاء واإلطراب مبـقة.
ْ
فنن كان حؽؿفا الـصب وهل مبـقة :تؼقل :يف محؾ كصب ،إن كان حؽؿفذا الجذر
وهل مبـقة :تؼقل :يف محذؾ جذر ،إن كذان حؽؿفذا الجذزم وهذل مبـقذة :تؼذقل :يف محذؾ

شرح إزهرية يف الـحق

f

e

495h

g

جزم ،فنن أخطلت يف الؿصطؾح إطرابؽ خطل ،ولذق كـذت تعذرف أن الحؽذؿ اإلطرابذل
هق الرفع أو الـصب.
مذثالُ ٓ" :ت ِ
فؿذؾ" ٓ :اسذؿ فعذؾ
صقب أمثؾة سريعة طؾك ذلؽ يذا إخذقاين :لذق قؾـذا ً
حرف ،حرف ٍ
هنل وجز ٍم ،حذرف هنذل يعـذل معـذاه الـفذل ،وجذزم يعـذل طؿؾذف الجذزم،
حرف ٍ
هنل وجزم ،ما حؽؿف اإلطرابل? ٓ محؾ لف مـ اإلطراب لقس لف حؽؿ إطرابذل،
صقب حركة بـاءه? مبـل طؾك السؽقن ،اجؿع ذلذؽ كؾذف تؼذقل" :حذرف ٍ
هنذل وجذزم ٓ
محؾ لف مـ اإلطراب مبـل طؾذك السذؽقن" إطذراب كامذؾُ ،ت ِ
فؿذؾٌ :
فعذؾ مضذارع ،هذذا
كقطف فعؾ مضارع ،صقب ثؿ الحؽؿ اإلطرابل ،ما الحؽؿ اإلطرابل? الجذزم ،معذرب أو
مبـل؟ معرب ،حؽؿف الجزم وهق معرب ماذا تؼقل? مجزوم.
ومفؿا قؾذت :مرفذقع ،مـصذقب ،مجذرور ،مجذزوم :سذتؼقل وطالمذة إطرابذف كذذا
مباشرة ،إ ًذا مجزوم وطالمة جزمف السؽقن ،ولؽؾ فع ٍؾ فاطؾ ،أيـ فاطؾ ُت ِ
فؿؾ? مسترت
تؼديره أكت اكتفقـا.
صقذذب كلخذذذ جؿؾذذة أخذذرىُ ٓ" :ت ِ
فؿؾذذـ" ٓ :حذذرف هنذ ٍ
ذل وجذذزم ٓ محذذؾ لذذف مذذـ
فؿؾـ كؾؿتان :الؽؾؿة إولك :الػعؾ الؿضذارع ُت ِ
اإلطراب مبـل طؾك السؽقنُ ،ت ِ
فؿذؾ،
ٌ
والؽؾؿة الثاكقة :تقن التقكقد ،وهـاك كؾؿة ثالثة لؽـفا مسترتة وهق الػاطؾ ،إ ًذا فالعبذارة
هـا أو الجؿؾة كؿ كؾؿة? أربع كؾؿات ،الؿسترت كالؿقجقد يف الجؿؾة.
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فؿذذؾ :يف "ٓ هتؿؾذذـ"ُ :ت ِ
صقذذب كعذذرب ُت ِ
فؿذذؾ كؼذذقل :فعذذؾ ضذذارع ،مذذا حؽؿذذف
اإلطرابل? حؽؿف اإلطرابل الجزم :ما تؼقل :مجزوم ،الحؽؿ اإلطرابل الجزم ،الؽؾؿذة
مـ حقث البـاء واإلطراب؟ مبـقة ،حؽؿف الجزم وهق مبـل ،ماذا تؼقل? يف محؾ جذزم،
مفؿا قؾت يف محذؾ رفذع ،يف محذؾ كصذب ،يف محذؾ جذر ،يف محذؾ جذزم" :سذتؼقل:مبـل طؾك كذا ،طؾذك مذاذا هـذا?
مبـل طؾك كذا ،هذان مرتابطان ،يف محؾ جزم :ستؼقل ٌ
اكظر حركتف ،قؾـا :الؿبـذل ُيبـذك طؾذك حركذة آخذرهَّ ،إٓ إمذر ،هذذا مضذارع ُيبـذك طؾذك
حركة آخره ،ما حركة آخره? ٓ هتؿ َؾ َـ :الػتح :إ ًذا كؼقل" :فعذؾ مضذارع يف محذؾ جذزم
مبـل طؾك الػتح" والـقن كغرهبا أو مذا تسذتحؼ اإلطذراب? حذرف واحذد ،كؾؿذة ،لؽـفذا
ٌ
كؾؿذذة ٕكَّفذذا حذذرف ،معـذذك ،حذذرف معـذذاه التقكقذذد ،حذذرف الؿعـذذك كؾؿذذة ،إ ًذا ٓ بذذد أن
كذامالُ ،كعرهبذا :كذقن التقكقذد؟ حذرف تقكقذد ،هذذا كقطفذا :حذرف تقكقذد
ً
تعطقفا حؼفا
حؽؿفا اإلطرابل؟ ٓ محؾ لف مـ اإلطراب ،الحركة؟ مبـل طؾك الػتح.
دائؿا لف ثالث أركان ،طـدما كـتفل مـ باب الؿعرب والؿبـل كعرف
كعؿ اإلطراب ً
كؾ هذه الؼقاطد ،سـليت إلك صريؼة اإلطراب وسـجد أكَّفا طبذارة طذـ تجؿقذع لؿذا قؾـذاه
فؼط ،لـ كزيد حر ًفا واحدً ا يف صريؼة اإلطراب ،وإ َّكؿذا هذق طبذارة طذـ تجؿقذع لؿذا قؾـذاه
وترتقب ،مـ أتؼـف سقعرف صريؼذة اإلطذراب و ُيتؼـفذا ،يف الػذروع والجزئقذات الشذروط
ٍ
شلء مـفا إمر أسفؾ ،هذذه كؾفذا أصذقل تحتذاج
وكذا ،هذي لق كسقتفا أو أخطلت يف
إلقفا يف كؾ إبقاب حتك هناية الـحق.

شرح إزهرية يف الـحق

f

e

497h

g

كعرب ً
اجتفذدت" فعذؾ
اجتفدت" مـ يعرب يا إخقاين "
مثال" :
مثآ آخر ،لق قؾـا ً
ُ
ُ
مبـل طؾك السذؽقن طـذد الؽذقفققـ ومبـذل طؾذك
ماض ٓ محؾ لف مـ اإلطراب ،اجتفد ٌ
اجتفذدت" تذل َّمؾقا
الػتح طـد البصريقـ ،الؿفؿ مبـذل طؾذك السذؽقن يؽػذل ،والتذاء يف "
ُ
اجتفدت اسؿ أم فعؾ أم حرف? اسؿ ،صب ًعذا شذرحـا ذلذؽ يف أول
فقفا يا إخقان التاء يف
ُ
درس ،ثؿ َّ
جقازا كحق ًيذا،
إن هذا الشرح شرح متقسط ،يعـل ٓ يجقز ٕحد أن يحضره
ً
شذرحا
ٓ يجقز ٕحد أن يحضذر هذذا الذدرس َّإٓ وقذد ففذؿ مبذادئ الـحذق يعـذل أتؼذـ
ً
مقسرا مـ شروح الـحق :فؾفذا جعؾـاه بعد الشرح الؿقسر لمجرومقة.
ً
فال يؼقل اإلكسان أ َّكؽؿ تشرحقن أكثر مؿا أففؿ أو تتجاوزوكـل :كؼقل :كحذـ كعذؿ
بالػعؾ كتجاوزك ٕ َّكؽ أتقت يف غقر محؾؽ مـ اإلطراب ،لقس هذا الشرح لذؽ ،صقذب
اجتفدت" اسؿ ،آسؿ كقذػ كبذدأ إطرابذف? كقذػ كبذدأ إطذراب آسذؿ? يعـذل
التاء يف "
ُ
ماض ،فعؾ مضذارع ،فعذؾ ٍ
ٍ
أمذر،
الػعؾ إذا أردت أن تبدأ إطراب الػعؾ تبقـ كقطف :فعؾ
الحرف كذلؽ إذا أردت أن تبدأ إطرابف ُتب ِّقـ كقطذف كذذلؽ ،حذرف ٍ
ٍ
كصذب،
جذر ،حذرف
ٍ
تلكقد ،آسؿ ٓ ،إذا أردت أن تبدأ إطرابف ما تبذقـ كقطذف ،مذا تؼذقل:
حرف جز ٍم ،حرف
"طؾؿ ،مصدر ،اسؿ فاطؾ ،اسؿ إشارة ،ضؿقر" وكحق ذلؽ ،ٓ ،تبقـ ماذا? تبقـ مققعذف
مذذـ اإلطذذراب أو ُتبذذ ِّقـ مققعذذف مذذـ الجؿؾذذة أو ُتبذذ ِّقـ مققعذذف يف الجؿؾذذة قؾـذذا ذلذذؽ يف
الؿغرب.
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إ ًذا فالتاء هـا إطرابف قد تؽقن أشقاء قبؾ ذلؽ ،ما لـا طالقة إن كاكت صحقحة لؽـ
ما يبدأ اإلطراب حتك تبقـ مققعف يف الجؿؾة كعؿ.
ضؿقر متصؾ :هذا كؾف زيادات إلك أن ما أطذرب ،وصذح طذـ أيذقب السذختقاين
رحؿف اهلل مـ كبار  ....الجؿاطة أ َّك ُف كان إذا لحد يف كالمف قال :استغػر اهلل ،وابذـ طؿذر
كان يضرب أوٓده طؾك الؾحد يف الؽالم يعـل طؾك الخطل يف الؽالم.
قؾـا :آسؿ والؿضارع ٓ يؿؽـ أن تؼذقل طـفؿذا ٓ محذؾ لفؿذا مذـ اإلطذرابٓ ،
بد أن يؽقن لفؿا محؾ مـ اإلطذراب ،أكذت الذذي أوقعذؽ يف الخطذل أكَّذؽ إلذك أن مذا
بدأت باإلطراب ،هذذا اسذؿ ،وآسذؿ إذا أردت أن تعربذف تبذقـ مققعذف يف الجؿؾذة ،هـذا
طـدما وقعت التاء يف الجؿؾة هـا ماذا ب ِّقـت? ب َّقـت الػاطؾ :خالص اإلطراب فاطؾ ،مذا
سذذقاه زيذذادات" :ضذذؿقر متصذذؾ ،لؾؿ ذتؽؾؿ" كؾفذذا زيذذادات صذذحقحة ،لؽذذـ مذذا بذذدأت
باإلطراب حتك تؼقل فاطؾَّ :
ٕن التاء يف ققلـا اجتفدت هق آسؿ الذذي بذقـ مذـ فعذؾ
آجتفاد.
أكذذا أقذذقل لؽذذؿ أن "اجتفذذدت" مذذا الػعذذؾ القاقذذع? آجتفذذاد ،مذذـ الذذذي فعذذؾ
آجتفاد? الؿتؽؾؿ أكذا ،صقذب مذـ الذذي يعذقد إلذل يف الجؿؾذة "اجتفذدت"؟ التذاء ،مذا
الػاطؾ طـد الـحقيـ أو الؽؾؿذات? مذا مقضذقع الـحذق? هذذا الذذي شذرحـاه يف البدايذة
عرفذقن الؽذالم الـحذق لؽذل ُيبقـذقا
وقؾـا لؿاذا يبدأ الـحقيذقن بتعريذػ الؽذالم? لؿذاذا ُي ِّ
مقضذذقطفؿ الذذذي سذذقتعامؾقن معذذف ويدرسذذقكف ،مقضذذقطفؿ الؽذذالم ،الؽؾؿذذات ،هذذؿ
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طرفذقا الػاطذؾ يف التعريذػ
يتعامؾقن مع الؽؾؿذات مذا لفذؿ طالقذة بالزوائذد ،فؾفذذا إذا َّ
التعؾقؿل يؼقل :مـ فعذؾ الػعذؾ ،هذذا تعريذػ تعؾقؿذل ،لؽذـ تعريذػ طـذد الـحذقيقـ:
الػاطؾ :هق آسؿ الذي يبقـ الػاطؾ ،ما آسؿ يف الجؿؾة الذي يبقــل أكا الذي فعؾذت
اصذطالح حؼقؼذل ،هذذا
آجتفاد؟ التاء :فؾفذا ماذا كؼقل طـ التذاء? كؼذقل :فاطذؾ هذذا
ٌ
إصالق حؼقؼل لقس مجازي.
ذاطال تسذذؿق ٌة
تؼذذقل ،ٓ" :الػاطذذؾ أكذذت لقسذذت تذذاء" كؼذذقل ،ٓ :تسذذؿقة التذذاء هـذذا فذ ً
حؼقؼقذ ٌة يف الـحذذق ٓ ،يف الؾغذذة ،يف الؾغذذة كعذذؿ هذذذا الػاطذذؾ ،صذذح ،لؽذذـ يف الـحذذق هذذذا
اصطالحفؿ ،يعـل ستـازطفؿ يف اصطالحفؿ؟ هذا اصطالحفؿ ،إصالق الػاطؾ طؾذك
صالق حؼقؼل يف الـحق ،لؿاذا? َّ
التاء هـا إ ٌ
ٕن الػاطذؾ طـذد الـحذقيقـ هذق آسذؿ الذدال
ٌ
طؾك الػاطؾ.
التاء فاطؾ ،صقب فاطؾ :والػاطؾ حؽؿف الرفذع ،تؼذقل :مرفذقع أو يف محذؾ رفذع؟
َّ
مبـذل طؾذك
يف محؾ رفعٕ :ن حؽؿف الرفع وهق مبـل ،تؼقل :التاء فاطذؾ يف محذؾ رفذع ٌ
الضؿ ،ولق قؾت يف هذا الؿثال السابؼ" :اجتفد الطالب" اطرب الطالب :الطالب اسؿ
معرف بذلل ،صذح ،لؽذـ هذذا كؾذف لذقس بذنطراب:
فاطؾ ،صالب طؾك وزن فاطؾ ،صح َّ
هذا بقان لـذقع آسذؿ ،وآسذؿ إذا أردت أن تعربذف وإذا أردت أن تبذدأ إطرابذف مذا تبذقـ
كقطف ،ولق بقـت كقطف صحقح ،لقس خطل ،لؽـ ما بدأت اإلطذراب ،وإكؿذا تبذدأ إطرابذف
ببقان مققعف يف الجؿؾة.
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الطالب طـدما وقع يف هذا الؿقضع مـ ققلـا" :اجتفد الطالب" ماذا بقـ? بقـ مذـ
فاطال ،ما إطراب الطالذب? فاطذؾ،
فعؾ آجتفاد ،والذي يبقـ الػاطؾ يسؿقف الـحقيقن ً
مرفقع أو يف محؾ رفع؟ فاطؾ مرفقع معـك ذلؽ اكؽ حؽؿت طؾك الطالب بلن حؽؿف
الرفع وبل َّك ُف معرب ،فنن كان أحد هذيـ الحؽؿقـ خطل فنطرابؽ خطل.
لق كان حؽؿف الـصب :فؼقلؽ مرفقع خطل.
معربذا
لق كان مبـ ًقا :فؼقلؽ مرفقع ،خطل ٓبذد أن يؽذقن حؽؿذف الرفذع وأن يؽذقن ً
لتؼقل :مرفقع :هذا معـك ققلـا اصطالح.
ففذذذه بعذذض إمثؾذذة طؾذذك هذذذه الؿصذذطؾحات ،كعقذذدها باختصذذار يذذا إخذذقان:
مصطؾحات الؿعرب والؿبـل :أ َّما مصطؾحات أسؿا الحركات فالحركذات التذل طؾذك
الؿعذذرب يسذذؿقفا الـحقيذذقن ض ذؿة وفتحذذة وكسذذرة وسذذؽقن ،والحركذذات التذذل طؾذذك
الؿبـل يسؿقفا الـحقيقن :ضؿ وفتح وكسر وسؽقن.
أ َّمذذا مصذذطؾحات الحؽذذؿ اإلطرابذذل :ف ذنن كاكذذت الؽؾؿذذة معربذذة اسذذؿ معذذرب أو
مضار ًطا معر ًبا :فن َّك ُفؿ يؼقلقن" :مرفقع ،مـصقب ،مجرور ،مجذزوم" بحسذب الحؽذؿ
اإلطرابل ،يعـل يلتقن بذالحؽؿ اإلطرابذل طؾذك وزن مػعذقل ،وإن كاكذت الؽؾؿذة مبـقذة
اسؿا مبـ ًقا أو مضار ًطا مبـ ًقا فقؼقلذقن" :يف محذؾ رفذع ،يف محذؾ كصذب ،يف محذؾ جذر"
ً
فالذذذي َف ِف ذ َؿ ذلذذؽ أسذذللف وأقذذقل :مذذا الؿصذذطؾحات التذذل ُتب ذ َّقـ هبذذا إحؽذذام الـحقيذذة
لؾؽؾؿذذات العربقذذة؟ اكظذذر لؾؽؾؿذذات العربقذذة ،كذذؾ كؾؿذذات العربقذذة أسذذؿاء وأفعذذال
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ِ
الؿعرب يف بقان الحؽؿ الـحذقي لؾؽؾؿذات
وحروف ،ما الؿصطؾحات التل يستعؿؾفا
العربقذذة؟ احصذذرها أن ،أكذذت الحصذذر هذذذا يػقذذدك ،يصذذقر طـذذدك خقذذارات ،خذذالص
الحؽؿ اإلطرابل وهق الركـ الثاين ما يف َّإٓ هذه الخقارات ،اخرت الخقار الصحقح.
ما الخقارات? ٓ ،ما سللت طـ إحؽام ،سذللت طذـ الؿصذطؾحات ،الؿصذطؾح
يعؿؾ لبقان أحؽام اإلطرابقة" :مرفقع ،مـصقب ،مجذرور ،مجذزوم ،يف محذؾ رفذع ،يف
ٌ
محذؾ
محؾ كصب ،يف محؾل جر ،يف محؾ جزم" ثؿان خقارات ،بؼل خقار؟ "لقس لذف
مذذـ اإلطذذراب" هذذذه الؿصذذطؾحات التسذذعة التذذل ُتسذذتعؿؾ يف بقذذان الحؽذذؿ اإلطراب ذل
لجؿقع الؽؾؿات العربقة.
الذذركـ الثذذاين سذذقليت أن الذذركـ الثذذاين يف اإلطذذراب أن تبذذقـ الحؽذذؿ اإلطرابذذل ،أي
اسؿا ،الركـ الثاين أن تبذقـ الحؽذؿ اإلطرابذل ،مذاذا تؼذقل
كؾؿة تعرهبا ً
فعال أو حر ًفا أو ً
يف هذذذا الذذركـ? مذذا ل ذؽ إٓ تسذذع خقذذارات ،تسذذع مصذذطؾحات :تسذذتعؿؾ الؿصذذطؾح
الصحقح ،إ َّما أن تؼذقل" :مرفذقع أو مـصذقب أو مجذرور أو مجذزوم" متذك? إذا كاكذت
الؽؾؿة معربة ،صب ًعا الؽؾؿذة الؿعربذة ٓ تؽذقن َّإٓ مذـ إسذؿاء والؿضذارع ،أو تؼذقل:
"يف محؾ رفع ،يف محؾ كصب ،يف محؾ جذر ،يف محذؾ جذزم" متذك? إن كاكذت الؽؾؿذة
اسذ ًذؿا مبـ ًقذا أو مضذذار ًطا مبـ ًقذا ،أو تؼذذقل ٓ" :محذذؾ لذذف مذذـ اإلطذذراب" متذذك? إن كاكذذت
مرا ،حصر.
الؽؾؿة حر ًفا أو ماض ًقا أو أ ً
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فحصر هذه إمقر يػقدك ويضبط لؽ الؿسائؾ :ما تؽقن هؽذا هالم ًقا ضائ ًعا ،مذا
تعذذرف مذذا حذذدودك ،هذذذه الحذذدود واضذذحة جذذدً ا ٓ ،بذذد أن يؽذذقن اإلطذذراب بالخقذذار
الصحقح الـاضج.
هذا مذا أردت أن أشذرحف يف هذذا الذدرس ،يف الذدرس الؼذادم إن شذاء اهلل سذـتؽ َّؾؿ
طؾك آخر طـصر يف الباب أو آخر مسللة يف الباب ،وهل تتع َّؾؼ بعالمات اإلطراب ،فذنذا
اكتفقـذذا مـفذذا إن شذذاء اهلل -اكتفقـذذا مذذـ هذذذه الؿسذذللة إخقذذرة -سذذــتؼؾ إلذذك صريؼذذة
اإلطراب ،إن شاء اهلل تعالك ،وهبا كختؿ الؽالم طؾك هذا الباب الؿفذؿ "بذاب اإلطذراب
والبـاء أو باب الؿعرب والؿبـل".
واهلل أطؾؿ ،وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد.
*****************************
الدرس الخامس
بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ
والسالم طؾك كبقـا محؿذد وطؾذك آلذف وأصذحابف
رب العالؿقـَّ ،
الحؿد هلل ِّ
والصالة َّ
أجؿعقـ.
أما بعد:
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ٍ
درس جديذد يف هذذه
فالسالم طؾقؽؿ ورحؿذة اهلل وبركاتذف ،وح َّقذاكؿ اهلل وب َّقذاكؿ يف
الؾقؾة :لقؾة السابع مـ شفر ذي الؼعدة مـ سـة سب ٍع وطشريـ وأربعؿائة وألذػ يف هذذا
الجامع جامع الراجحل يف حل الجزيرة.
ً
مقصقٓ -يا إخقان -طؾك (باب الؿعرب والؿبـل).
ما زال الؽالم
وكـا تؽ َّؾؿـا -يا إخقان -يف الدرس الؿاضل طؾك مسللتقـ:
الؿسللة إولك :يف بقان الؿرفقطات والؿـصذقبات والؿجذرورات والؿجزومذات
إجؿذ ً
ذآ ،وهذذل التذذل سذذقليت بقاهنذذا بالتػصذذقؾ بعذذدما كـتفذذل مذذـ الؽذذالم طؾذذك الؿعذذرب
والؿبـل يبدأ الؽالم إن شاء اهلل طؾذك مقاقذع آسذؿ يف الجؿؾذة :أي متذك يؽذقن آسذؿ
مجذرورا ،وكذذلؽ الؿضذارع :متذك يؽذقن
مرفق ًطا ،ومتك يؽقن مـصق ًبا ،ومتذك يؽذقن
ً
مرفق ًطا ،ومتك يؽقن مـصق ًبا ،ومتك يؽذقن مجزو ًمذا ،ففذذا سذقليت بقاكذف بالتػصذقؾ -إن
شاء اهلل -فقؿا بعد.
لؽــا س َّبؼـا بقان هذه الؿرفقطات والؿـصقبات الذي سقضبط لـا الـحق كؾف ،وكـذا
ذكركا -يا إخقان -أن الؿرفقطات يف الـحق كؿ -يا إخذقان-؟ َمذـ يعذرف الؿرفقطذات
يف الـحق؟ سبع ٌة مـ إسؿاء ،وواحدٌ مـ الػعؾ الؿضارع ،فالؿجؿقع ثؿاكقة.
مييـ إسييؿاء :الؿبتذذدأ ،وخذذرب الؿبتذذدأ ،واسذذؿ "كذذان" وأخقاهتذذا ،وخذذرب " َّ
إن"
وأخقاهتا.
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هذذذه إربعذذة يف الجؿؾ ذة آسذذؿقة ،والػاطذذؾ وكائذذب الػاطذذؾ وهذذذان يف الجؿؾذذة
الػعؾقة ،وتابع الؿرفقع ،وهذا يؽقن يف الجؿؾتقـ طؾك السقاء آسؿقة والػعؾقة ،ففذذه
سبعة أسؿاء.
والثييامـ مييـ الؿرفقطييات :الؿضذذارع إذا كذذان مرفق ًطذذا ،فؿتذذك يؽذذقن الؿضذذارع
مرفق ًطا؟ إذا لؿ ُيسبؼ بجازم وٓ بـاصذب يؽذقن مرفق ًطذا أو يؽذقن حؽؿذف الرفذع ،هذذه
الؿرفقطات.
كريد أن ك ُعد أشفر الؿـصقبات مـ إسؿاء ،كعذدّ ها بسذرطة :اسذؿ " َّ
إن" وأخقاهتذا،
وخذذرب "كذذان" وأخقاهتذذا ،الؿػعذذقل بذذف .تؼذذقل :الؿػاطقذذؾ الخؿسذذة .الؿػعذذقل بذذف،
والؿػعقل فقف -أي ضذرف الزمذان والؿؽذان ،-والؿػعذقل لذف -أي الؿػعذقل ٕجؾذف،-
والؿػعقل معف ،والؿػعقل الؿطؾؼ ،هذه خؿسة مػاطقؾ أو مػعقٓت.
فصؾـا
ومـ إسؿاء الؿـصقبة ً
وأيضا :التؿققزً ،
أيضا :الحالً ،
وأيضا :الؿـادى ،إذا َّ
ٌ
قؾـا :الؿـادىَّ ،
داخذؾ يف الؿػعذقل بذف ،والؿسذتثـك يف بعذض أحقالذف،
وإٓ فنن الؿـادى
وأيضذذا :تذذابع الؿـصذذقب ،هذذذه مذذـ أشذذفر إسذذؿاء الؿـصذذقبة باإلضذذافة إلذذك الػعذذؾ
ً
الؿضارع الؿـصقب.
والؿضارع يؽذقن مـصذق ًبا إذا سذبؼ بـاصذب ،والـقاصذب طـذد البصذريقـ وتذبعفؿ
طؾذذك ذلذذؽ جؿفذذقر الـحذذقيقـ أربعذذة ،وهذذلْ " :
أن" بسذذؽقن الـذذقن ،ولذذـ ،وكذذل ،وإذن
بالـقن.
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أما الؿجرورات فثالثة ،وكؾفا مـ إسؿاء ،كؾ الؿجرورات مـ إسؿاء.
لؿاذا لؿ يؽـ يف الؿجذرورات ٌ
فعذؾ مضذارع؟ قؾـذا :الؿرفقطذات :يف أسذؿاء وفعذؾ
مضذذارع مرفذذقع ،الؿـصذذقبات :يف أسذذؿاء وفعذذؾ مضذذارع مـصذذقب ،الؿجذذرورات:
الؿجرورات ٓ تؽقن َّإٓ يف إسؿاء ،لؿاذا؟ يعـل مذا فعذؾ مضذارع حؽؿذف الجذرٕ :ن
الؿضذذارع ٓ يدخؾذذف الجذذرٕ :ن الجذذر خذذاص بإسذذؿاء ،ويف الؿؼابذذؾ :الجذذزم خذذاص
بالؿضارع.
فؾفذذذا ٓ تؽذذقن الؿجذذرورات َّإٓ مذذـ إسذذؿاء ،الؿجذذرورات مذذـ إسذذؿاء قؾـذذا:
وأيضا :الؿجرور بحرف الجر ،والثالث :التابع لؾؿجرور.
ثالثة ،وهل :الؿضاف إلقفً ،
ثؿ الؿجزومات ،والؿجزومات ٓ تؽقن َّإٓ يف الػعذؾ الؿضذارع ،وهذذا مذـ طذدل
خصذت الجذر
العربقة :إذ جعؾت الرفع والـصب مشرتكًا بقـ إسذؿاء والؿضذارع ،ثذؿ َّ
وخصت الجزم بالؿضارع ،فتعادلت.
بإسؿاء
َّ
والجقازم التل تجزم الػعؾ الؿضار كقطان:
فعال مضار ًطا واحدً ا.
 ما يجزم ً -وما يجزم فعؾقـ مضارطقـ.
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أيض ذا ،وهذذل  ٓ-بذذد أن كتذذذكر هذذذه
فالذذذي يجذذقز فعذ ًذال مضذذار ًطا واحذذدً ا أربع ذ ٌة ً
ولؿذا،
الؿعؾقماتٕ :هنا مـ الضروريات ،والخطل فقفا لقس كالخطل يف غقرهذا :-لذؿَّ ،
وٓ الـاهقة ،وٓم إمر.
وإدوات التل تجذزم فعؾذقـ مضذارطقـ وٓم إمذر ،إدوات التذل تجذزم فعؾذقـ
مضارطقـ هل :أدوات الشرط جؿق ًعا ،سقا ًء كاكت أسؿا ًء أو كاكذت حرو ًفذا ،كذؾ ذلذؽ
سبؼ بلمثؾتف وهلل الحؿد والؿـَّة.
الؿسللة الثاكقة التل تؽؾؿـا طـفا أو تؽؾؿـا طؾقفا يف الدرس الؿاضذل :مصذطؾحات
الؿعرب والؿبـل.
وقؾـا :إن الـحقيقـ َّفرققا بقـ الؿعربات والؿبـقات يف الؿصطؾحات يف طدَّ ة أمقر،
كحـ اكتػقـا يف مصطؾحات الؿعذرب والؿبـذل يف الحركذات ويف أسذؿاء الحركذات ويف
مصطؾحات الحؽؿ اإلطرابل.
فؿصذذذطؾحات الؿعذذذرب والؿبـذذذل يف أسذذذؿاء الحركذذذات ،كعذذذؿ الؿبـقذذذات طؾقفذذذا
حركات ،والؿعربات طؾقفا حركات ،وهل يف الؾػظ سذقاء ،لؽذـ حركذات الؿبـذل لفذا
أسؿاء وحركات الؿعرب لفا طـد الـحقيقـ أسؿا ٌء أخرى.
قؾذؿ" كسذؿقفا ضذؿة ،والحركذة التذل طؾذك
فلسؿاء الؿعذرب :الحركذة التذل طؾذك " ٌ
"يعبذدُ " هذذذا معذذرب أو مبـذذل؟ مضذذارع ،والؿضذذارع معذذرب َّإٓ إذا اتصذذؾت بذذف إحذذدى
الـقكقـ كقن الـسقة وكقن التقكقد ،ففق معرب أو مبـل؟ معرب.
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إذن ..ما الحركة التل طؾك "يعبدُ " هذه حركة إطراب ،ماذا كسؿقفا؟ ضؿةٌ.
الؿسؾؿ َّإٓ ر َّب ُف"
والحركة التل طؾك " َمـ يعبدَ
ُ
"يعبدَ " فتحةٌ.
والتل طؾك "لؿ يعبدْ محؿدٌ َّإٓ رب ُف"
طؾك "أيـ" فتح ،والتل طؾك " ِ
هذه" ،والتل طؾك "متَك" سؽقن.
ٌ
َ
والؿتؼدمقن كذاكقا يسذؿقن السذؽقن طؾذك الؿبـذل وق ًػذا ،فقؼقلذقا :مققذقف ،لؽذـ
الؿتلخريـ صاروا يسؿقكف سؽقكًا يف الؿعرب والؿبـل.
ثذؿ ذكركذا مصذذطؾحات الؿعذرب والؿبـذل يف الحؽذذؿ اإلطرابذل ،الحؽذؿ اإلطرابذذل
يؽقن واحدً ا ،ولؽـ التعبقر طـف -يعـل الؿصطؾح الذي يستعؿؾ يف بقاكف -يختؾػ مذـ
الؽؾؿة الؿعربة إلك الؽؾؿة الؿبـقة.
مثال" :دطا محؿدٌ إلك ِ
ربف"
فنذا قؾـا ً
ٍ
"دطا" ٌ
ماض.
فعؾ
و "محؿدٌ " فاطؾ ،والػاطؾ طـد العرب حؽؿف الرفع.
مذذا الؿصذذطؾح الذذذي كبذ ِّقـ بذذف حؽذذؿ "محؿذذدٌ " يف "دطذذا محؿذذد"؟ مرفذذقع .كؼذذقل:
"محؿدٌ " هـا مرفقع.
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إن محؿدً ا دطا إلك ِ
ولق قؾتَّ " :
ربف"
"محؿدً ا" هـا مـصقب.
ٍ
محؿد"
صؾقت طؾك
لق قؾت" :
ُ
ٍ
محؿد" مجرور.
"
مثال إلك" :محؿدٌ يعبد رب ُف"
لق اكتؼؾـا ً
الحؽؿ اإلطرابل لذ "يعبدُ " هذا فعؾ مضارع حؽؿف الرفعٕ :كف مجرد مـ الـاصذب
والجازم ،حؽؿف الرفع ،لؽذـ مذا الؿصذطؾح الذذي كسذتعؿؾف يف بقذان الحؽذؿ اإلطرابذل
هـا؟ "يعبدُ " هـا مرفقع.
"محؿدٌ لـ يعبدَ َّإٓ رب ُف"
"يعبدَ " مـصقب.
"محؿدٌ لؿ يعبد َّإٓ رب ُف"
مجزوم ،طؾقف أفضؾ الصالة وأتؿ التسؾقؿ.
مثال:
كـتؼؾ إلك الؿبـقات ،لق قؾـا ً
ِ
العربل يف كتابف العظقؿ الؽتاب"
الـحق
سقبقيف
"جؿع
َّ
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فسذؿاه العؾؿذاء
سقبقيف هق مـ أ َّلػ يف الـحق العربذل كتا ًبذا ومذات قبذؾ أن يسذؿقفَّ ،
بعده بذ ألالؽتاب وهق مقجقد أن ومطبقع.
"جؿع سقبقيف الـحق العربل"
ٍ
جؿع" ٌ
ماض.
فعؾ
" َ
ِ
سقبقيف" فاطؾ ،والػاطؾ طـد العرب حؽؿف الرفع .ما الؿصطؾح الذي كبذ ِّقـ بذف
و"
الحؽؿ هـا؟ وهق مـ حقث البـاء واإلطراب مبـل.
ِ
ولق قؾتَّ " :
سقبقيف جؿع الـحق العربل" مذا الحؽذؿ اإلطرابذل لسذقبقيف هـذا؟ يف
إن
محؾ كصب.
ما معـك يف محؾ كصب؟ يعـل حؽؿف اإلطرابل الـصب ،والؽؾؿة مـ حقذث البـذاء
واإلطراب مبـقة.
ِ
سقبقيف" يف محؾ جر.
ترحؿت طؾك
مثال" :
لق قؾت ً
ُ
َّ
مبؽذرا إلذك
تحضذرن
مذثال" :هذؾ
أيضا يف الػعؾ الؿضذارع الؿبـذل ،لذق قؾـذا ً
لق قؾـا ً
ً
الدرس؟"
"تحضذذر" هـذذا فعذذؾ مضذذارع ،ولذذؿ يسذذبؼ بـاصذذب وٓ بجذذازمٕ :ن "هذذؾ" حذذرف
استػفام مفؿؾ ،ويؼال :هامؾ ،يعـل ٓ يعؿذؾ فقؿذا بعذده شذق ًئا ،الرفذع وٓ الـصذب وٓ
الجزم ،إ ًذا "يحضر" هـا فعؾ مضارع حؽؿف الرفع.
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لؽـ ماذا كؼقل بقان هذا الحؽؿ اإلطرابل؟ "يحضر" كؼقل :فعؾ مضذارع يف محذؾ
رفع ،يعـل حؽؿف اإلطرابل الرفع ،والؽؾؿة مـ حقذث البـذاء واإلطذراب مبـقذة ٓتصذالف
بـقن التقكقد.
َّ
متلخرا"
تحضرن إلك الدرس
مثالٓ" :
لق قؾت ً
ً
"ٓ" حرف ٍ
هنل وجزم.
و "تحضر" ٌ
فعؾ مضارع حؽؿف الجزم.
ما الؿصطؾح الذي تب ِّقـ بف الحؽؿ؟ يف محؾ جزم.
هذا ما يتع َّؾؼ بخالصة مذا كـذا شذرحـاه يف الذدرس الؿاضذل ،كريذد أن كلخذذ بعذض
أيضا.
إمثؾة بسرطة –يا إخقان -ولـ كطقؾ ً
ٍ
بؿثال واضح" :-جا َء محؿدٌ القذق َم" كريذد أن كعذرب
لق أردكا أن كعرب ققلـا -كبدأ
كامال ،كؾتزم باإلطراب العؾؿل الؽامؾ ما استطعـا.
إطرا ًبا طؾؿ ًّقا ً
"جا َء" إذا أردت أن تعرب الػعؾ أو الحرف فتبدأ إطرابف ببقان كقطف ،فتؼذقلٌ :
فعذؾ
فعؾ مضارع أو فعؾ ٍ
ماض ،أو ٌ
حرف تؼذقل :حذرف كذذا ،حذرف كصذب،
أمر ،وإن كان
ً
حرف جر ،حرف تقكقد ٓ ،تخرج طـ خؿسة أشقاء.
إذا أردكا أن كعرف الحؽؿ اإلطرابل ٕي كؾؿة طربقة فال يخرج حؽؿفا طـ خؿسة
حؽذؿ
أشقاء :إ َّما أن يؽقن حؽؿفا الرفع ،أو الـصب ،أو الجر ،أو الجذزم ،أو لذقس لفذا
ٌ
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ٍ
حقـئذذ يف الحالذة
إطرابل ولقس لفا رفع ٓ ،رفذع وٓ كصذب وٓ جذر وٓ جذزم ،فـؼذقل
إخقرة ٓ :محؾ لف مـ اإلطراب.
حؽذؿ إطرابذل،
فؿا معـك ققل الؿعربقـ ٓ :محؾ لف مـ اإلطذراب؟ يعـذل لذقس لذف
ٌ
هذا كان مباح طـذد الػؼفذاء ،كذؾ إمذقر إ َّمذا هذل يف الحؽذؿ والتحؾقذؾ أو القجذقب أو
آستحباب أو الؽراهة ،أو ما تدخؾ يف هذه إمقر فتبؼك طؾك إصؾ :وهق اإلباحة.
كذلؽ إكؿا يف العربقة :إ َّما أن يؽقن حؽؿفا الرفع ،أو الـصب ،أو الجر ،أو الجزم،
حؽؿ مـ هذه إحؽام.
أو ٓ يؽقن لفا
ٌ
"جا َء" ما حؽؿفا اإلطرابل؟ ٓ محؾ لف مـ اإلطراب.
بؼقت الحركة :مبـل طؾك الػتح.
اجؿع هذه إمقر الثالثةٕ :ن أركان اإلطراب ثالثة ،سقليت بقاهنا بعد ما كـتفل مذـ
ٍ
الؽالم طؾك طالمات اإلطرابٌ :
ماض ٓ محؾ لف مـ اإلطراب مبـذل طؾذك الػذتح،
فعؾ
وإن شئت أن تؼدم بعض هذه إركان طؾك بعض فال بلس.
"جا َء محؿدٌ "
"محؿذذدٌ " اسذذؿ ،إذا أردكذذا أن كعذذرب آسذذؿ كقذذػ كبذذدأ إطرابذذف؟ هذذؾ كبذذدأ إطرابذذف
كالػعؾ والحرف ببقان الـقع؟ ٕٓ :ن إسؿاء يف الؾغة العربقة كثقرة ٓ ،تؼذقل طؾذؿ أو
تؼقل مصدر أو تؼقل اسؿ فاطؾ أو اسؿ مؽان أو اسؿ آلة ،ٓ ،مذا تبذ ِّقـ ذلذؽ :وإكؿذا إذا
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أردت أن تبدأ إطراب آسؿ فتب ِّقـ مققعف يف الجؿؾة ،لقس يف اإلطراب :تبذ ِّقـ مققعذف يف
الجؿؾة ،يعـل يف أي مؽان وقع يف الجؿؾة :يف َّأولفا ،أو وقع بحقث يدل طؾك مذـ فعذؾ
الػعؾ ،أو وقع يف مؽان بحقث يدل طؾك َمـ وقع الػعؾ طؾقف ،يب ِّقـ زمان الػعؾ أو يبذ ِّقـ
مؽان الػعؾ أو يب ِّقـ سبب الػعؾ ،يف أي مؽان وقع يف الجؿؾة ،ومذا فائدتذف طـذدما وقذع
يف هذا الؿؽان مـ الجؿؾة ،كعؿ.
صابر"
"محؿد" لق قؾـا" :محؿدٌ
ٌ
"محؿد" هـا وقع يف ابتداء الجؿؾة ،فـسؿقف مبتد ًأ.
لق قؾت" :هذا محؿدٌ "
"محؿد" وقع هـا بحقث أكؿؾ فائدة "هذا"" ،هذا" ما بالذف؟ فائدتذف تؿذت بؼقلـذا:
"محؿدٌ " ،والجزء الذي يتؿ فائدة الؿبتدأ هق الخرب.
مثال" :كجح محؿدٌ "
وإذا قؾت ً
"محؿدٌ " هـا طـدما وقع ماذا ب َّقـ؟ ب َّقـ مـ فعذؾ الـجذاح ،وآسذؿ الذذي يبذ ِّقـ مذـ
فعؾ الػعؾ فاطؾ.
أكرمت محؿدً ا"
مثال" :
لق قؾت ً
ُ
"محؿذذد" هـذذا مذذاذا ب ذ َّقـ؟ ب ذ َّقـ مذذـ وقذذع اإلكذذرام طؾقذذف ،اإلكذذرام وقذذع طؾذذك مذذـ؟
"أكرمت محؿدً ا" وقع طؾك محؿد ،والذي يب ِّقـ مـ وقع الػعؾ طؾقف مػعقل بف.
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راكضا"
"جاء محؿدٌ
ً
راكضا" بذ َّقـ هقئذة محؿذد وقذت الؿجذلء،
راكضا" اسؿ ،ماذا ب َّقـ؟ "جاء محؿد
ً
" ً
والذي يب ِّقـ الحالة أو الفقئة حال ،وهؽذا.
فؾفذا يؼقل الـحقيقن :إن آسؿ تتقارد طؾقذف الؿعذاين ،بحذالف الػعذؾ والحذرف:
فؿعاكقفؿا ثابتة.
صح آسؿ تتقارد طؾقف الؿعاين ،هذق اسذؿ واحذد ،مثذؾ :محؿذد ،أو مثذؾ :خذائػ،
اسؿ واحد ،لؽـ تجد أن الؿعاين تختؾػ باختالف مققعف يف الجؿؾة.
الخائػ"
مثال" :جاء
فنذا قؾت ً
ُ
"الخائػ" هـا فقف معـك الػاطؾقة ،هق الذي جاء.
الخائػ" مػعقلقة.
ـت
رأيت
َ
َ
الخائػ" ،أو "س َّؽ ُ
" ُ
"جاء محؿدٌ خائ ًػا" حالقة ،وهل يف الحال ،وهؽذا يف معاين كثقرة.
"محؿذذد" هـذذا "فجذذاء محؿذذدٌ القذذقم" مذذاذا بذ َّقـ يف الجؿؾذذة؟ بذ َّقـ ...الػعذذؾ يسذذؿقف
الـحقيقن "فاطؾ" يؼقل :فاطؾ ،إ ًذا فاإلطراب يبدأ بؼقلـا :فاطؾ ،مفؿا قؾت قبؾ فاطذؾ
شق ًئا فؾقس مـ أركان اإلطراب ،لقس بخطل ،لؽـ لؿ تبدأ بذاإلطراب بعذد ،يعـذل يؿؽذـ
أن تؼقل" :محؿد" طؾؿ ،ما كؼقل خطل ،أو اسؿ مػعقل "محؿد" ،صح ،لؽذـ لذؿ تبذدأ
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باإلطراب حتك تؼقلٌ :
مرفقع ،لؿاذا لذؿ تؼذؾ يف محذؾ
فاطؾ ،ما بالف؟ الحؽؿ اإلطرابل
ٌ
رفع؟ ٕكف معرب .الركـ الثالث الحركة :وطالمة رفعف الضؿة.
"الققم"" ،جاء محؿدٌ القق َم" ما طالقة "الققم" بذ "جاء"؟
"القذذقم" اسذذؿ ،مذذاذا بذ َّقـ يف "جذذاء"؟ بذ َّقـ زمذذان الؿجذذلء ،متذذك حذذدث الؿجذذلء؟
ً
مػعقٓ فقف أو ضرف زمان.
الققم ،وآسؿ الذي يب ِّقـ زمان الػعؾ يسؿقف الـحقيقن
ٌ
مػعقل فقف أو تؼذقل ضذرف زمذان؟ وضذرف زمذان أدق:
مـ يعرب "الققم"؟ تؼقل:
ً
مػعقٓ فقف لؽذان
ٕن الؿػعقل فقف يطؾؼ طؾك ضرف الزمان وضرف الؿؽان ،ولق قؾت:
صحقحا.
ً
ضرف زمان مـصذقب أو يف محذؾ كصذب؟ مـصذقبٕ :كذف معذرب ،وطالمذة كصذبف
الػتحة.
"جاء همٓء إلقؽ" كؽتػل هبذا الؿثال لـبدأ بالدرس الجديد.
ٍ
"جا َء" سبؼ إطرابفٌ :
ماض ٓ محؾ لف مـ اإلطراب مبـل طؾك الػتح.
فعؾ
"همٓء" ٌ
صحقحا ،لؽـ لؿ تبدأ باإلطراب ،اسذؿ
فاطؾ ،ولق قؾت اسؿ إشارة لؽان
ً
إشارة لؾجؿذع ،صذحقح ،لجؿذع الذذكقر صذحقح ،لؽذـ لذؿ تبذدأ بذاإلطراب بعذد حتذك
فاطؾ ،ولق قؾتٌ :
تؼقلٌ :
فاطؾ .لؽػكٕ :ن ققلؽ :اسؿ إشارة .هذا زيادة يف اإلطراب.
ِ
همٓء إلقؽ" أطرب "همٓء"؟
"جاء
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ِ
همٓء" فاطؾ يف محؾ رفع ،أو مرفقع؟ يف محؾ رفع ،لؿاذا؟
"
حؽؿف اإلطرابل ٓ محؾ لف مـ اإلطراب مبـل طؾك السؽقن.
لقؽػل هذذا اإلطذراب ،مذا سذؿعـا البذاقل ،ققذؾ :حذرف جذر ،والؽذاف ،مذـ يعذرب
الؽاف؟ ضؿقر متصؾ لؾؿخا َصب ،صذحقح ،لؽذـ حتذك أن مذا بذدأت بذاإلطراب؟ يف
محؾ جر ،هذا صحقح ،يف محؾ جر هذا ٌ
بقان لؾحؽذؿ اإلطرابذل ،الحركذة :مبـذل طؾذك
الػتح.
هذا القضع القحقد لالسؿ ،الذذي إذا أردت أن تبذدأ إطرابذف تؼذقل :اسذؿ ،كعذؿ ،أن
تب ِّقـ فقف الـقع ،آسؿ إذا أردت أن تؼقل :اسؿ .إذا كان مسبق ًقا بحرف جر فؼط ،تؼذقل
اسؿ يف محؾ جر مبـذل طؾذك الػذتح ،وإن شذئت كؿذا قؾـذا
اسؿ ،هـا تؼقل ً
مثال :الؽافٌ ،
ٌ
متصؾ لؾؿخا َصب ٓ ،بلس.
ضؿقر
تزيد تؼقل:
ٌ
كستعقـ باهلل وكبدأ بالدرس الجديد..
وقد قؾـا يف الدرس الؿاضل :إن الدرس الققم -إن شاء اهلل -سقؽقن طـ طالمذات
اإلطراب ،فنذا اكتفقـا مـفا كؽقن قد اكتفقـا مـ (باب الؿعرب والؿبـل) ولـ يبؼك لـذا
ٍ
درس أو
فقف َّإٓ الؽالم طؾك صريؼة اإلطذراب ،ولع َّؾـذا كـتفذل -إن شذاء اهلل -يف غضذقن
درسذذقـ ،يعـذذل أريذذد بعذذد هذذذا الذذدرس درس آخذذر إن شذذئتؿقه يف إسذذبقع الؼذذادم أو
إسبقع الذي بعده سقـتفل كصقبـا يف هذذا الػصذؾ إلذك هنايذة بذاب الؿعذرب والؿبـذل،
كؽؿؾ إن شاء اهلل يف الػصؾ الؼادم ابتدا ًء مـ باب الػاطؾ.
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قؾـا يا إخقان :طالمات اإلطراب ،الؽالم طؾك طالمات اإلطراب.
مؿا يجب أن يعرفف الـحقي مـ أمثذالؽؿ يف (باب الؿعيرب والؿبـيل) مذا يتع َّؾذؼ
كثقذرا مؿذا يتعؾذؼ هبذا مذـ
بعالمات اإلطراب ،وسبؼ أن ألؿحـا إلقفذا إلؿاحذة ،وطذرفتؿ ً
كثقرا مؿا يتعؾؼ هبا مـ قبؾ ،طالمات اإلطراب.
قبؾ ،والطالب الـبقف طرف ً
تسؿك طالمةً؟
سمال :متك تسؿك الحركة طالم ًة ومتك ٓ َّ
ٍ
طالمذات إطرابقذة أم ٓ؟ مذا الجذقاب؟
سمال قبؾ ذلؽ :هؾ كؾ الحركذات تسذؿك
ٓ ،لقست كؾ...
يؼقل إخ :الحركات التل يف آخر الؽؾؿة كسؿقفا طالمات إطرابقذة ،هذذا الجذقاب
غقر صحقح.
ما الحركات التل كسؿقفا طالمات؟ لعسؿاء وإفعال الؿعربة.
طالمذذات اإلطذذراب هذذل التذذل تؽذذقن يف إسذذؿاء الؿعربذذة وإفعذذال الؿضذذارطة
الؿعربذذة فؼذذط ،يعـذذل يف الؿعربذذات ،طالمذذات اإلطذذراب ٓ تؽذذقن َّإٓ يف الؿعربذذات،
والؿعربذذات -كؿذذا طرفـذذا ٓ -تؽذذقن َّإٓ يف إسذذؿاء والػعذذؾ الؿضذذارع يعـذذل ،أ َّمذذا
ٍ
بعالمات إطرابقةٕ :هنا حركات بـاء ،والحركذات
الحركات التل طؾك الحروف لقست
التل طؾك الػعؾ الؿاضل وطؾك فعؾ إمر ٓ تسذؿك طالمذات إطرابقذةٕ :هنذا حركذات
بـاء.
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وإسذذؿاء والؿضذذارع؟ الؿبـذذل مـفؿذذا حركاتذذف حركذذات بـذذاء ،والؿعذذرب مـفؿذذا
ٍ
طالمات إطرابقة.
حركاتف تسؿك
إذن ..ما العالمة اإلطرابقة؟ هل التل تؽقن يف الؽؾؿات الؿعربة فؼط ،وهذذا إمذر
ب َّقـاه يف أول درس يف الؿعرب والؿبـل ،لؿاذا َّفرق الـحقيقن بقـ الؿعربات والؿبـقذات
كثقرا مـ إحؽام حتك يف الؿصطؾحات؟ لؿذاذا؟
هذا التػريؼ الشديد وبـقا طؾك ذلؽ ً
لفذا الػرق الؼذقي بذقـ الؿعربذات والؿبـقذات ،الؿعربذات واضذحات ،معذرب واضذح
يعـل.
وضذحفا؟ مذا الذذي جعذؾ إطراهبذا
لؿاذا كاكت الؽؾؿة الؿعربة واضحةً؟ مذا الذذي َّ
واضحا؟ كقن إطراهبا يمخذ مـ حركاهتا ،كذقن اإلطذراب يمخذذ مباشذرة مذـ الحركذة،
ً
لػظفا يدل طؾك إطراهبا ،مـذ أن يسؿعفا العربذل يعذرب مباشذرة ...يذدل طؾذك إطراهبذا:
ٕن الحركة التل تقضع طؾقفا تدل طؾك إطراهبا.
إذا أردت الرفع يف "محؿد" يجب أن تؼقل :محؿدٌ .
وإذا أردت الـصب تؼقل :محؿدً ا.
ٍ
محؿد.
وإذا أردت الجر تؼقل:
فؿتك ما سؿعت "محؿدٌ " طرفت أن الحؽؿ اإلطرابل الرفع ،أو "محؿدً ا" طرفذت
ٍ
محؿد" طرفت أن الحؽؿ اإلطرابل الجر.
أن الحؽؿ اإلطرابل الـصب" ،
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ِ
سقبقيف" هذؾ تلخذذ الحؽذؿ اإلطرابذل مذـ حركذة "سذقبقيف"؟ ٓ ،لؿذاذا؟ ٕهنذا
و"
ِ
سذقبقيف" ٓ ُتعؾِذؿ بذاإلطراب،
لقست حركة إطراب ،لقست طالمة ،الحركة التل طؾذك "
ما تع ِّؾؿ اإلطذراب ،مذا ُتعؾِذؿ .والحركذة التذل طؾذك "محؿذد" وطؾذك الؿعربذات طؿق ًمذا
تعؾِؿ أو ما تعؾِؿ باإلطراب؟ تعؾِؿ :ففل طالمة.

إذن ..فالعالمات هل الحركات التل تعؾِؿ بالحؽؿ اإلطرابل ،العالمة ملخقذة مذـ
العؾذذؿ ،أو مذذلخقذة مذذـ العالمذذة التذذل هذذل اإلشذذارة ،يعـذذل طـذذدما تراهذذا تعذذرف أن هذذذا
دارس الؿقضع هق الؿقضع الؿراد.
قؾذؿ" طالمذةٕ :هنذا
فؾفذا يؿؽـ أن كلخذ الحؽؿ اإلطرابل مـ الحركة التل طؾذك " ٌ
مرتبطة باإلطراب ،فتتغقر بتغقر اإلطراب ،يغقرها العربل بتغقر اإلطراب.
حقث" وطؾك " ُ
والحركة التل طؾك " ُ
مـذ" ٓ طالقة لفا باإلطراب.
إذن ..فجؿقع العالمات اإلطرابقة ٓ تؽقن َّإٓ يف الؽؾؿذات الؿعربذة ،فؽذؾ كالمـذا
طؾك طالمات اإلطراب سقؽقن طؾك الؽؾؿات الؿعربة.
ٍ
بؽؾؿذة مبـقذذة ،خذالص ،طالمذذات اإلطذذراب ٓ
مذا يذذلتقـل صالذب ويؿ ِّثذذؾ بعذد ذلذذؽ
تؽقن َّإٓ يف الؽؾؿات الؿعربة ،يعـل كؾ ما سـؼقلف يف طالمات اإلطذراب كؾذف كؾؿذات
أبقاب يف الؿعربات ،إسذؿاء
معربة ،كؾ إبقاب التل سقذكرها يف طالمات اإلطراب
ٌ
مثال :الؿثـك ،جؿع الؿذكر السالؿ ،جؿع الؿمكث.
الخؿسة ،ستليت ً
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إذن ..ففذذذا الؿذذراد -يذذا إخذذقان -بالعالمذذات اإلطرابقذذة :هذذل الحركذذة التذذل تعؾذذؿ
باإلطراب ،والحركة التل تعؾؿ باإلطراب هل الحركة التل طؾك الؽؾؿة الؿعربة.
العالمذذات اإلطرابقذذة يف الـحذذق مذذاذا تؼابذذؾ يف الػؼذذف؟ يعـذذل طـذذدما أقذذقل لؽذذؿ أن
الصالة ،ما حؽؿ الصالة؟ إحؽام التؽؾقػقة خؿسة ،مذا حؽذؿ الصذالة مذـ هذذه
ً
مثالَّ :
إحؽذذام الخؿسذذة؟ القجذذقب ،مذذا كؼذذقل حؽذذؿ الصذذالة واجبذذة ،كؼذذقل :حؽذذؿ الصذذالة
القجقب :فالصالة واجبة ،الؿفؿ حؽؿ الصالة :القجقب.
والدلقؾ طؾك هذا الحؽؿ؟ تليت بدلقؾ معترب يف الشذرع مذـ الؼذرآن أو مذـ السذـَّة أو
ِ
الصال َة اكتفقـا.
قؿقا َّ
اإلجؿاع أو الؼقاس ،إدلة الؿعتربة هـاك كؼقلف تعالكَ :
﴿و َأق ُ
مذذذذذذا الحؽذذذذذذؿ اإلطرابذذذذذذل لذذذذذذذ "الحؿذذذذذذد" يف ققلـذذذذذذا﴿ :ا ْلحؿييييييدُ لِ َّؾي ِ
يييييف َر ِّب
َ ْ
ِ
قـ ألالػاتحة 2:؟
ا ْل َعا َلؿ َ
الحؽؿ اإلطرابل لذ "الحؿدُ " الرفذع ،مذا دلقؾذؽ؟ قذد يذليت إكسذان آخذر ويؼذقل،ٓ :
الحؽذذؿ الـصذذب أو الجذذر .تؼذذقل ،ٓ :أكذذا طـذذدي دلقذذؾ طؾذذك أن الحؽذذؿ اإلطرابذذل لذذذ
ِ
ِ ِ
قـ الرفذذع ،الذذدلقؾ طؾذذك ذلذذؽ:
"الحؿذذدُ " يف ققلذذف تعذذالك﴿ :ا ْل َح ْؿييدُ ل َّؾييف َر ِّب ا ْل َعييا َلؿ َ
الضؿةٌ ...
دلقؾ طؾك أن حؽؿفا اإلطرابل الرفع.
َّ
إ ًذا فالعالمذذات اإلطرابقذذة يف الـحذذق تؼابذذؾ يف الػؼذذف إدلذذة ،طـذذدما قؾـذذا :أحؽذذام
حؽؿا بال دلقؾَّ ،
وإٓ ففذا الحؽذؿ يؿؽذـ أن يذر ّده أي
تصقر أن تطؾؼ
إطرابقة ،يعـل ما ُي َّ
ً
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إكسان ،الحؽؿ إذا ما ُيعرض بدلقؾ ٓ يؽقن لف قبقل :ولفذا أصؾؼ الـحقيقن طؾذك هذذه
إشقاء أحؽا ًمإ :هنؿ يريدون هذا الؿعـك.
ٍ
حؽذؿ مذـ هذذه إحؽذام إربعذة أدلذ ٌة تذدل
هذه إحؽام الـحقية إربعة ،ولؽذؾ
طؾقف ،الرفع لف أدلة تدل طؾقف.
كؾ كالمـا طـ الؽؾؿات الؿعربة :إذا وجدت الضؿة طؾك كؾؿذة معربذة فتعذرف أن
حؽؿفا اإلطرابل الرفع.
ومـ أدلة الرفع :القاو ،وهذا يف جؿع الؿذذكر السذالؿ ،إذا وجذدت الذقاو يف جؿذع
الؿذكر السالؿ كذ "الؿسؾقن" تعرف أن حؽؿفا اإلطرابل الرفع.
ومـ أدلذة الرفذع :إلذػ ،وذلذؽ يف الؿثـذك :إذا رأيذت الؿثـذك بذإلػ "رجذالن،
مسؾؿان ،قؾؿان" تعرف أن حؽؿفا اإلطرابل الرفع.
وهـاك أدلة أخرى لؾرفع ،والـصب لف أدلة ،والجر لف أدلة ،والجزم لف أدلذةَّ ،إٓ أن
الـحقيقـ ٓ يؼقلقن أدلة :وإكؿا يؼقلقن :طالمة.
مرفقع وطالمذة رفعذف الضذؿة ،يعـذقن:
فؾفذا يف ققلـا يف اإلطراب" :الحؿدُ " مبتد ٌأ
ٌ
ودلقؾ رفعف الضؿة.
لؽـ مصطؾحات الـحقيقـ تختؾػ طـ مصطؾحات الػؼفاء ،والؿعـك واحد.
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الؽالم أن طؾك طالمذات اإلطذراب :يعـذل إدلذة التذل تذدل طؾذك هذذه إحؽذام
اإلطرابقة التل طرفـاها مـ قبذؾ ،يعـذل متذك كعذرف أن الحؽذؿ اإلطرابذل الرفذع؟ ومتذك
كعرف أن الحؽؿ اإلطرابذل الـصذب؟ ومتذك كعذرف أن الحؽذؿ اإلطرابذل لفذذه الؽؾؿذة
الجر أو الجزم؟ بالعالمة ،إ ًذا ٓ بد أن كعرف هذه العالمات.
اإلطذذراب ..أو إذا أردكذذا أن كذذتؽؾؿ أو كؽتذذب فـراطذذل هذذذه العالمذذات بذذاختالف
إحؽام ،إذا أردكا أن كجعذؾ الؽؾؿذة مرفقطذة كجعذؾ فقفذا دلقذؾ رفذع أو كؼذقل :طالمذة
رفع ،وإذا أردكا أن تؽقن الؽؾؿذة مـصذقبة كجعذؾ فقفذا دلقذؾ كصذب ،أو طالمذة كصذب،
لؽذذـ يػفذذؿ السذذامع أو الؼذذارئ أكـذذا كريذذد أن الحؽذذؿ هـذذا الـصذذب ،فذذقػفؿ مذذا وراء مذذـ
ٌ
مرتبط بالؿعـك.
الؿعاينٕ :ن الؿعـك مرتبط باإلطراب واإلطراب
تؼسؿ تؼسقؿقـ:
فنذا طؾؿـا ذلؽ كعؾؿ -يا إخقان -أن طالمات اإلطراب َّ
التؼسقؿ إول تؼسقؿفا إلك:
ٍ
طالمات أصؾقة.
ٍ
وطالمات فرطقة.
كجؿع كؾ طالمات اإلطراب ،كؾ طالمات اإلطراب كجؿعفا أن ،جؿعـاهذا أن
حتك ش َّؽؾت دائرة ،كؼسؿ هذه الدائرة قسؿقـ:
الؼسؿ إول :طالمات اإلطراب إصؾقة.
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والؼسذذؿ الثذذاين :طالمذذات اإلطذذراب الػرطقذذة ،سـدرسذذفا إن شذذاء اهلل بعذذد قؾقذذؾ
وكعرففا.
اكتفقـا مذـ معرفذة هذذا التؼسذقؿ ،كجؿذع العالمذات مذرة أخذرى حتذك تشذ ِّؽؾ دائذرة
وكؼسؿفا قسؿة ثاكقة ،التؼسقؿ الثاين لعالمات اإلطراب ،تؼسقؿفا إلك:
ٍ
طالمات ضاهرة.
ٍ
وطالمات مؼدَّ رة.
إذن ..ففذان تؼسقؿان أم قسؿان؟ هذان تؼسقؿان.
كبذذدأ بالتؼسذذقؿ إول ،التؼسذذقؿ إول :تؼسذذقؿ طالمذذات اإلطذذراب إلذذك :طالمذذات
ٍ
وطالمات فرطقة.
أصؾقة،
ٍ
ٍ
وطالمات فرطقة.
طالمات أصؾقة،
طالمات اإلطراب تـؼسؿ إلك:
الؿراد بالعالمات إصؾقة :الؽسرة يستدل هبا طؾك أن هذذا الشذلء هذق إصذؾ يف
الضذؿة ،متذك مذا
هذا الباب ،ما إصؾ يف طالمات اإلطراب؟ إصؾ أن طالمذة الرفذع
َّ
رأيت كؾؿ ًة معربة يعـل اسؿ معرب أو مضارع معرب ،متك ما رأيت كؾؿ ًة معربذ ًة طؾذك
آخرهذذا ضذذذؿة فحؽؿفذذذا اإلطرابذذذل الرفذذذع مباشذذرةٕ :ن الضذذذؿة دلقذ ٌ
ذذؾ يذذذدلؽ -أيفذذذا
الؿخا َصب أو الؿستؿع أو الؼارئ -طؾك أن الؽؾؿة حؽؿفا الرفع ،ففل مرفقطة.
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الؽسرة ،وطالمة الجزم إصؾقة السؽقن ،هذه هذل العالمذات إصذؾقة ،أي أكثذر
الؽؾؿذذات الؿعربذذة تؽذذقن طالمذذة الرفذذع فقفذذا الضذذؿة ،وطالمذذة الـصذذب فقفذذا الػتحذذة،
وطالمة الجر فقفا الؽسرة ،وطالمة الجزم فقفذا السذؽقن ،أكثذر الؽؾؿذات الؿعربذة ،مذا
كؼقل جؿقع :كؼقل :أكثر الؽؾؿات الؿعربة ،كعؿ.
قائؿا" ،أو " َّ
إن هذذا محؿذدٌ " ،أو "محؿذدٌ
فنذا قؾـا" :جاء محؿدٌ " ،أو "كان محؿد ً
كريؿ" ،أو "هذا محؿدٌ "" ،محؿدٌ " يف كؾ هذه إمثؾة حؽؿف الرفعٕ :ن طؾقف...
ٌ
رأيت محؿدً ا يجتفذد يف
الطالب يف دروسف" أو "
"
الطالب يجتفدُ يف دروسف" ،أو " ُ
ُ
ُ
دروسف"" ،يجتفد" يف هذه إمثؾة حؽؿف الرفعٕ :كف معرب طؾقف ضؿة ،وهؽذا.
ِ
ِ ِ
ضؿة حؽؿف الرفع.
﴿ا ْل َح ْؿدُ ل َّؾف َر ِّب ا ْل َعا َلؿ َ
قـ "الحؿدُ " اسؿ معرب طؾقف َّ
ِ ِ
ؽ ا ْلؽِتَاب ٓ ري ِ ِ
﴿الؿ (َ )1ذلِ َ
قـ ألالبؼرة2-1:
ال فقف ُهدً ى ل ْؾ ُؿتَّؼ َ
ُ َْ َ
الؽتاب" اسؿ معرب طؾقف ضؿة حؽؿف الرفع.
"
ُ
الص َؿدُ ألاإلخالص2-1:
﴿ ُق ْؾ ُه َق اهللُ َأ َحدٌ ( )1اهللُ َّ
" ْ
اهلل" اسؿ معرب طؾقف ضؿة.
اهلل"ُ " ،
قؾ هق ُ
"أحدٌ " اسؿ معرب طؾقف ضؿة.
اهلل الصؿدُ " اسؿان معربان طؾقفؿا ضؿة.
" ُ
كؾ هذه إسؿاء أسؿاء حؽؿفا الرفع.
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﴿ا َّل ِذي ُي َق ْس ِق ُس ألالـاس5:
يقسقس" فعؾ مضارع طؾقف ضؿة ،حؽؿف الرفع.
"
ُ
كؾ كؾؿة معربة طؾقفا ضذؿة فحؽؿفذا الرفذعٕ :ن الضذؿة هذل الذدلقؾ إصذؾل أو
العالمة إصؾقة لؾرفع ،ويؼال الؽالم كػسذف يف طالمذة الـصذب الػتحذة ،وطالمذة الجذر
الؽسرة ،وطالمة الجزم السؽقن.
ٍ
كؾؿات معرب ًة قؾقؾة طالماهتا اإلطرابقذة غقذر
هذا أكثر الؽؾؿات الؿعربة ،لؽـ هـاك
ذلؽ ،يعـل إذا كاكت مرفقطة ما كضع طؾقفا ضؿة ،وإذا كاكت مـصذقبة مذا كضذع طؾقفذا
فتحة ،وإذا كاكت مجذرورة مذا كضذع طؾقذف كسذرة ،وإذا كاكذت مجزومذة مذا كضذع طؾقفذا
ٍ
طالمات إطرابقة أخرى.
سؽقن :وإكؿا لفا
إذن ٓ ..بذذد أن كعذذرف طالمذذات اإلطذذراب يف هذذذا الجذذزء الؼؾقذذؾ ،وكسذذؿل هذذذه
العالمات بالعالمات الػرطقة أو الـقابقة.
العالمات الػرطقة هل قؾقؾذة ومحصذقرة ،وحصذرها الـحقيذقن ،محصذقرة يف كذؿ
بذاب؟ أبذقاب العالمذات الػرطقذذة كذؿ؟ سذبعة ،مذذـ زمذان وهذل سذذبعة مذا تغ َّقذرت ،مـذذذ
درست الـحق وهل سبعة ،طالمات العالمات الػرطقة سذبعة ،يف هذذه إبذقاب السذبعة
تؽقن العالمات الػرطقة ،سبعة :خؿس ٌة مـفذا يف إسذؿاء ،وبابذان يف الػعذؾ ،أي فعذؾ؟
الؿضارع.
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كعذذد السذذبعة ،وهذذل :إسذذؿاء الخؿسذذة ويؼذذال :السذذتة ،والؿثـذذك ،وجؿذذع الؿذذذكر
السالؿ ،وجؿع الؿمكث السالؿ ،وآسؿ الؿؿـذقع مذـ الصذرف ،هذذه الخؿسذة أسذؿاء
تؽقن فقفا العالمات الػرطقة.
وإفعال الخؿسة ،ويؼال :إبـقة الخؿسة أو إمثؾة الخؿسذة ،والػعذؾ الؿضذارع
الؿعتؾ أخر ،هذان البابان مـ الػعؾ الؿضارع.
إذن ..هذه إبذقاب السذبعة -يذا إخذقان -تـحصذر فقفذا العالمذات الػرطقذة ،مفؿذا
خرجذذت مذذـ هذذذه إبذذقاب السذذبعة ،مفؿذذا وجذذدت كؾؿذذة ٓ تذذدخؾ يف هذذذه إبذذقاب
السذذبعة ،فذذتعؾؿ أن طالمتفذذا اإلطرابقذذة طالم ذ ٌة أصذذؾقة ،وهذذل أكثذذر الؽؾؿذذات ،أمذذا هذذذه
إبقاب السبعة فلبقاب محصقرة سـلتقفا أن با ًبا با ًبا.
كبدأ أن بلبقاب العالمات الػرطقة:
الباب إول :إسؿاء الخؿسة ،وبعضفؿ يؼقل :إسؿاء الستة.
إسؿاء كؿ؟ الخؿسة ،يعـل خؿسذة أسذؿاء معقـذة ومحذدَّ دة طذـ العذرب ،العذرب
خصقا هذه إسؿاء بالذات بنطراب مع َّقـ ،لغتفؿ فعؾقا هبذا ذلذؽ وكحذـ كتذبعفؿٕ :ن
ُّ
اتباع وسؿاع.
الؾغة ٌ
خصذتفا العذرب هبذذا اإلطذراب؟
ما الؽؾؿات الخؿسذة أو إسذؿاء الخؿسذة التذل َّ
َ
وهل كؾؿةَ :
وأخقك ،وحؿقك ،وفقك ،وذو مال.
أبقك،
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كؾؿذذة "أب" مضذذاف ًة إلذذك غقذذر يذذاء الؿذذتؽ ِّؾؿ :كذذلن تؼذذقل" :أبذذقك"  ...إلذذك كذذاف
الخطذذاب ،أو "أبقكذذا" ،أو "أبقهذذا" ،أو "أبذذقهؿ" ،أو أن تضذذقػفا إلذذك اسذذؿ ضذذاهر ٓ
ضؿقر ،تضقػفا إلك اسؿ ضاهر :أبق محؿد ،أبذق زيذد ،أبذق إبـذاء ،أو إشذبال ،كعذؿ أن
تضقػفا إلك غقر ياء الؿتؽ ِّؾؿ.
فؾق قؾت" :أبل" تؽقن مـ إسذؿاء الخؿسذة؟ ٓ" ،أبذل" مذا تؽذقن مذـ إسذؿاء
الخؿسة ،يعـل أيـ تذهب؟ تعقد إلك إصؾ :لتؽقن طالماهتا طالم ٌة أصؾقة ،أي شذلء
ُص طؾقف.
يخرج طـ هذه إبقاب السبعة فعالمتف أصؾقةَّ ،إٓ ما ك َّ
وكذلؽ "أخ" مضاف ًة إلك غقر الؿتؽ ِّؾؿ" :أخقك" ،أو "أخق محؿد".
وكذذذذلؽ "حؿذذذقك" ،والحؿذذذق هذذذؿ أقذذذارب الذذذزوج ،ويؼذذذال :أقذذذارب الزوجذذذة،
والؿشفقر يف الؾغة :أهنؿ أقارب الزوج.
و "فقك" وهق الػؿ.
وكؾؿذذة "ذو" بؿعـذذك :صذذاحب ،ذو مذذال :صذذاحب مذذال ،ذو طؾذذؿ ،ذو فضذذؾ ،ذو
أوٓد :صاحب أوٓد ،وهؽذا.
َ
هؾذقك" وهذل كؾؿذة ُيؽـذك هبذا طؿذا
وبعضفؿ يضقػ كؾؿذة سادسذة ،وهذل كؾؿذة "
ُيسذذتحقك مذذـ التصذذريح بذذف :كذذالعقرات وكحذذقه ،وأكثذذر الـحذذقيقـ يفؿؾقهنذذإ :ن أكثذذر
العرب يعربقهنا بالحركات إصؾقة.
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الؿفؿ ..كبؼك مع جؿفقر العرب الذيـ يخصقن هذا اإلطراب بإسؿاء الخؿسذة:
وهذذل :أبذذقك ،وأخذذقك ،أو الـصذذب ،أو مذذاذا؟ أو الجذذر ،أو الجذذزم .كعذذؿ ،هذذذه أسذذؿاء،
والجزم ٓ يدخؾ إسؿاء.
إذن ..كقػ كعرف أن حؽؿفا الرفع أو الـصب أو الجر؟
"جا َء أخقك" فاطؾ حؽؿف الرفع.
رأيت أخاك" مػعقل بف حؽؿف الـصب.
" ُ
"وس َّؾؿت طؾك أخقؽ" مجرور حؽؿف الجر.
كقػ كعرف أن حؽؿف الرفع؟ إذا كان فقفا القاو.
وكقػ كعرف أن حؽؿفا الـصب؟ إذا كان فقفا إلػ.
وكقػ كعرف أن حؽؿفا الجر؟ إذا كان فقفا القاء.
قؾـا يا إخقان :إن طالمات اإلطراب يف إسؿاء الخؿسة:
الرفع يدل طؾقف القاو ،أو طالمتف القاو.
والـصب يدل طؾقف إلػ ،أو طالمتف إلػ.
والجر طالمتف القاء ،أو كؼقل :يدل طؾقف القاء.
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فؿتك ما سؿعت "أبقك" أو "أخقك" ،أو قؾت :أبقك أو أخقك ،فنن حؽذؿ الؽؾؿذة
ٍ
حقـئذ الرفع.
متك تؼقل "أبقك"؟ متذك تؼذقل "أخذقك"؟ متذك تؼذقل "ذو ٍ
مذال"؟ إذا كاكذت هذذه
مذثال ،إذا
الؽؾؿة مـ الؽؾؿات الؿرفقطة التل أخذكاها قبؾ قؾقؾ ،يعـل إذا كاكذت مبتذد ًأ ً
فاطال ،إذا كاكت كائب فاطؾ ،اسذؿ "كذان" وأخقاهتذا ،خذرب "إ َّن"
كاكت خربًا ،إذا كاكت ً
وأخقاهتا ،الؿرفقطات السبعة التل صرفـاها قبؾ قؾقؾ.
إذا وقعت إسؿاء الستة مرفقطة ،متك تؼذع مرفقطذة؟ أكذت درسذتفا الؿرفقطذات،
تؼقل" :أبقك" ،أو "أبقكا" أو "أبقها".
"أبقكا محؿدٌ ".
حاضرا".
" كان أبقكا
ً
" َّ
إن محؿدً ا أبقكا".
" ُأكرم أبقكا".
وهؽذا :يف الؿرفقطات تؼقل :أبقكا ،أخقكاَ ،
فقك وكحق ذلؽ.
ويف الـصب :الذي يـصب هذه إسؿاء الستة ،كقػ يـصبفا؟ متك تؽذقن إسذؿاء
ذثال ،أو اسذذؿ " َّ
إن
السذذتة مـصذذقبة؟ أخذذذكا الؿـصذذقبات ،يعـذذل إذا وقعذذت مػعذذقل بذذف مذ ً
وأخقاهتا" ،أو خرب "كان وأخقاهتا".
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مثال:
إذا وقعت الؿـصقبات التل ذكركاها مـ قبؾ ،فنكّؽ تجعؾفا بإلػ ،تؼقل ً
أكرم إستاذ أخاكا.
وتؼقل :إن أخاكا  ..مـصقبة تجعؾفا بإلػ لؽل يعرف السامع أكّؽ تريدها
مـصقبة ،هذا حؼفا يف الؾغة.
صقب وإذا كاكت مجرورة ماذا تػعؾ فقفا؟ تضع فقفا القاءُ ،تعؾِؿ بنطراهبا بالقاء،
مثال :س ّؾؿت طؾك هذا أخقؽ.
تؼقل :س ّؾؿت طؾك أخقؽ .وهذه سقارة أخقؽ .تؼقل ً
تابع ،وهؽذا،
ٍ
صبقة أطرابقة ،يؼقل :كـت يف البادية –
وإصؿعل يروي يف ذلؽ قص ًة صريػة طـ
إصؿعل مـ الذيـ ذهبقا إلك بادية العرب يضربقن الؾغة يحػظقهنا ويؽتبقهنا طـ
لؿحتَج بف -يؼقل :كـت
إطراب الذيـ لؿ يختؾطقا بغقرهؿ ،يجؿعقن كالم العرب ا ُ
يف –أطرابل يف خقؿة واحدة وكذا يف الرب ،وأرسؾ صبق ًة لف تستسؼل ما ًء ،تليت بالؿاء
بؼربة ،فعـدما أقبؾت هذه الصبقة اكػتح فؿ الؼربة :فؿ الؼربة كان مربقط بحبؾ ،فعـدما
أقبؾت اكػؽ الحبؾ وهل صغقرة ،وحاولت أن تربط الحبؾ ما استطاطت مرة أخرى.
يؼقل :فؼالت هذه الصبقة :يا ِ
أبت أدرك فاها -يعـل الؼربة -أدرك فاها غؾبـل
فقها ٓ ،صاقة لل بػقفا .يؼقل :فجؿعت الؾغة بؽالمفا هذا.
الرفع.
{ َو َأ ُبقكَا َش ْق ٌخ َكبِ ٌقر} ألالؼصص 23:ما الحؽؿ اإلطرابل ٕبقكا هـا؟ أبقكاّ :
مـ أي الؿرفقطات؟
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الرفع ،وأبقكا مباشرة حؽؿف
هذا الذي كدرسف بالتػصقؾ ،أن طرفـا أن حؽؿف ّ
الرفع ،مـ أي الؿرفقطات؟ فاطؾ؟ كائب فاطؾ؟ مبتدأ؟ خرب؟ اسؿ كان؟ خرب ّ
إن؟ هذا
ّ
سقليت تػصقؾف فقؿا بعد ،لؽـ طرفت ّ
الرفع أن.
أن حؽؿف ّ
" َّ
إن أباكا ٌ
شقخ كبقر" مـصقب ،وهؽذا ،هذا ما يتعؾؼ بإسؿاء الخؿسة.
ما طالمات اإلطراب يف إسؿاء الخؿسة؟
طالمات أصؾق ٌة مؿطقصة ،و ُيؼال:
✍ طالمات اإلطراب يف إسؿاء الخؿسة
ٌ
الضؿة
واوا :جاء أ ُبؽ .ثؿ يؿدون
مؿدودة .صحقحةٕ :ن الضؿة إذا ُمدَّ ت صارت ً
ّ
فتؽقن أبقك.
ورأيت أ َبؽ .ثؿ يؿدون الػتحة فتصقر أباك.
وس ّؾؿت طؾك أبِؽ .ثؿ يؿدون الؽسرة فتصقر يا َء أبقؽ .واإلطراب بحركات
أصؾقة مقجقد مـ لغة العرب ،مـ لغة العرب يف إسؿاء الخؿسة اإلطراب
بالحركات إصؾقة ،وهذه لغة قؾقؾة ،لؽـ الؾغة الؽثرى طـد العرب أكّفؿ يعربقن
إسؿاء الخؿسة بالحروف كؿا ذكركا قبؾ قؾقؾ.
 الباب الثاين مـ العالمات الػرطقة :الؿثـَّك:
وكؾؽؿ يعرف الؿثـك ،لؿ كؼػ طـد إشقاء الؿعروفة ،وسـذكر هبا بسرطة.
ألػ وكقن ،أو ٍ
كؾ ما دل طؾك اثـقـ أو اثـتقـ بزيادة ٍ
الؿثـكُّ :
ياء وكقن زائدتقـ.
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هذا الؿثـك كؼقلـا :محؿدان ،أو قؾؿان ،أو سقارتان ،أو فاصؿتان.
الرفع أو الـصب أو الجر؟ أو
ما طالمات إطرابفا؟ يعـل كقػ تعرف أن حؽؿفا ّ

كقػ ُتعؾِؿ ّ
أن حؽؿفا الرفع أو الـصب أو الجر؟

تؼقل :جاء الؿحؿدان .قال رجالن مـ الذيـ يخافقن؟ إلػ أو الـقن أو
الؽسرة؟
صالب... :
الشقخ :لؿاذا تؼقل :إلػ؟ أكا أققل :الـقن؟ والثالث يؼقل :كسرة؟ هذا الرفع.
رأيت الؿحؿدّ يـ .ما الذي اختؾػ يف اختالف اإلطراب؟ إلػ
كـظر لؾـصب:
ُ
اكؼؾب يا ًء ،والعالمة اإلطرابقة هل التل ُتعؾؿؽ باإلطراب.
صقب الـقن مقجقد يف الرفع ومقجقد يف الـّصب ،وكذلؽ الؽسرة :إ ًذا ما يؽقن
طالمة ،يعـل ما تغ ّقر ،ما ُيعؾؿؽ باإلطراب ،لؽـ ما الذي تغ ّقر لؽل ُيعؾؿؽ
أيضا :فؿتك ما وجدت مثـًك بإلػ :رجالن ،أو
باإلطراب؟ القاء ،وطالمة الجر القاء ً
مسؾؿان ،أو سقارتان ،فتعرف ّ
أن حؽؿفا اإلطرابل الرفع.
مـ أي الؿرفقطات؟ هذا يحتاج إلك تػصق ٍؾ وكظر آخر ،مبتدأ ،أو خرب ،أو فاطؾ،
أو كائب فاطؾ ،لؽـ تعرف ّ
أن حؽؿفا الرفع بؿجرد أن ترى فقفا أل ًػا ،وإذا وجدت
فقفا يا ًء { َر َّبـَا َأ ِركَا ا َّل َذ ْي ِـ} ألفصؾت 29:ف"ا َّلذ ْيـ" حؽؿفا الرفع أو غقر الرفع؟ غقر
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الرفع ،الـصب أو الجر :يعـل كحتاج إلك كظر أكثر مـ ذلؽ ،تـظر تجد أكّفا مػعقل بف
" َأركا ا َّل َذ ْي ِـ" ٕن الرؤية واقعة طؾقفؿ ،مػعقل بف مـصقب وطالمة كصبف القاء.
جره القاء.
☜ فالؿثـك طالمة رفعف إلػ ،وطالمة كصبف القاء ،وطالمة ّ
متك ما رأيت يف الؿثـك يا ًء ،أو وضعت أكت فقفا يا ًء ،فؿعـك ذلؽ ّ
أن حؽؿفا
الرفع ،إ ّما الـصب ،وإ ّما الجر .هذا الؿثـك.
اإلطرابل غقر ّ
 الباب الثالث مـ طالمات اإلطراب الػرطقة :جؿع الؿذكر السالؿ:
واو وكقن أو ٍ
ٍ
بزيادة ٍ
وجؿع الؿذكر السالؿُّ :
ياء
كؾ ما دل طؾك أكثر مـ اثـقـ
وكقن :ومممـقن ،وكافرون ،ومشركقن ،ومجاهدون ،ومجتفدون ،وكحق ذلؽ .جؿع
جؿع طؾقف الؿمكث.
الؿذكر السالؿ خاص بالؿذكر ٓ ُي َ
كقػ تعرف أن الحؽؿ اإلطرابل الرفع أو الـصال أو الجر؟
✍ أ ّما يف الرفع فـؼقل :جاء الؿجتفدون.
ويف الـصب :أكرم إستاذ الؿجتفديـ.
ويف الجر :كظرت إلك الؿجتفديـ.
ما الذي تغ ّقر لقدلؽ طؾك اإلطراب؟ يف الرفع جاء الؿجتفدون ،وأكرمت
الؿجتفديـ ،وكظرت إلك الؿجتفديـ ٓ .كؼقل الػتحة التل طؾك الـقنٕ :هنا ثابتة يف
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الرفع والـصب والجر ،وٓ الـقنٕ :هنا ثابتة يف الرفع والـصب والجر ،وإكّؿا الذي
وجرا.
تغ ّقر بتغ ّقر اإلطراب :القاو رف ًعا ،والقاء كص ًبا ًّ
☜ فـؼقلَّ :
إن طالمة اإلطراب يف جؿع الؿذكر :القاو يف الرفع ،والقاء يف الـصب
والجر.
واوا يف جؿع الؿذكر السالؿ فتعرف ّ
أن حؽؿفا اإلطرابل الرفع
فؿفؿا وجدت ً
ُقن ( )1ا َّل ِذيـ ُهؿ فِل ص َالتِ ِفؿ َخ ِ
اش ُع َ
َقدْ َأ ْف َؾ َح ا ْل ُؿ ْممِـ َ
قن﴾ألالؿممـقن2-1:
َ
ْ
َ ْ
الرفع ،مـ أي الؿرفقطات؟ هذا أمر
الؿممـقن –خاشعقن :اسؿان حؽؿفؿا اإلطرابل ّ
أطؿؼ مـ ذاك سـصؾ إلقف ،لؽـ أن طرفـا أن الحؽؿ اإلطرابل الرفع لقجقد القاو،
مفؿا وجدت جؿع مذكر سالؿ يف واو تعرف ّ
الرفع ،وٓ يخرج
أن حؽؿف اإلطرابل ّ
طـ سبعة أشقاء مـ الؿرفقطات السبعة.
"وٓ يػؾح الظالؿقن"" ،خسر الؿبطؾقن" كؾفا أسؿاء مرفقطة.
وإذا وجدت يف جؿع الؿذكر السالؿ تعرف أن حؽؿف اإلطرابل غقر الرفع :إ ّما
الـصب وإما الجر:
َٓ يت ِ
ُقن ا ْل َؽافِ ِريـ َأولِقاء مِـ د ِ
َّخ ِذ ا ْل ُؿ ْممِـ َ
ون ا ْل ُؿ ْممِـِق َـ﴾ألآل طؿران28:
َ ْ َ َ ْ ُ
َ
يت ِ
َّخ ِذ ا ْل ُؿ ْممِـ َ
ُقن﴾ بالقاو ا ْل َؽافِ ِري َـ﴾ بالقاء ،الؿممـقن إولك حؽؿفا الرفع لقجقد
َ
َٓ

القاو ،هل فاطؾ.
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الؽافريـ بالقاء حؽؿفا غقر الرفع إ ّما الـصب أو الجر ،هـا الـصبٕ :هنا مػعقل
بف.
مِـ د ِ
مضاف إلقف مجرور وطالمة
ون ا ْل ُؿ ْممِـِق َـ﴾ ...أو مضاف ،والؿممـقـ:
ٌ
ْ ُ
جره القاء.
 الباب الرابع مـ أبقاب العالمات الػرطقة :جؿع الؿمكث السالؿ:
وجؿع الؿمكث السالؿ :هق ما دل طؾك أكثر مـ اثـتقـ أو اثـقـ بزيادة ٍ
ألػ وتاء:
جؿع طؾقف الؿمكّث.
جؿع طؾقف الؿذكر وقد ُي َ
ٕن جؿع الؿمكث السالؿ قد ُي َ
كثقر مـ الؿحؼؼقـ الـحقيقـ ٓ يػضؾقن تسؿقة هذا الـقع بجؿع الؿمكث
ولفذا ٌ
السالؿ ،وإكّؿا يسؿقكف الؿجؿقع بإلػ والتاء ،مثؾ ابـ  ...يف أوضح الؿسالؽ،
جؿع طؾقف الؿمكث ،وهق إكثر ،وقد
سؿاها الؿجؿقع بإلػ والتاء ،قالٕ :كف ُي َ
جؿع طؾقف
حؿام
وحؿامات ،وإسطبؾ وإسطبالت ،وقد ُي َ
ّ
الؿذكّر ،يؼالّ :
جؿع طؾقف ُ
ُي َ
صػة الؿذكر غقر العاقؾ كذلؽ ،لؽـ طؾك كؾ حال ٓ مشاحة يف آصطالح ،هذا
قؾقال.
كثقرا والؿذكر ً
جؿع طؾقف الؿمكث ً
صار اصطالح أن ،مع اطرتاف الجؿقع بلكف ُي َ
ما طالمات إطراب جؿع الؿمكث السالؿ؟ مثؾ :سؿاوات ،وسقارات ،وفاصؿات،
ودطدات ،وكحق ذلؽ:
الػاصؿات.
أ ّما يف الرفع ،فـؼقل :جاءت
ُ
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ِ
الػاصؿات.
ويف الـصب :أكرمت
ِ
الػاصؿات.
ويف الجر :س ّؾؿت طؾك
ِ
ِ
الػاصؿات.
الػاصؿات،
الػاصؿات،
_
ُ
هؾ كؼقل :إن طالمة اإلطراب إلػ؟ ٕٓ :كّفا ما تتغقر يف الرفع والـصب
والجر ،وكذلؽ التاء ما تتغقر :إ ًذا ما يصح أن كؼقل :إن طالمة إلػ وٓ التاء ،وإكّؿا
طالمة اإلطراب هل التل تتغ ّقر.
السقارات ،هذه
الرفع والـصب والجر؟ الضؿة يف الرفع،
ُ
ما الذي يتغ ّقر يف ّ
ضؿة ،ما حؽؿفا اإلطرابل
السؿاوات ،هذه ال ُؽ
ُ
ُ
راسات ،كؾفا جؿقع ممكثة سالؿة فقفا ّ
الرفع.
ّ
ِ
ٍ
ِ
الػاصؿات ،أو
سقارات ،أو
السقارات أو
صقب جؿع ممكث سالؿ طؾك كسرة:
ِ
ِ
ػطرات ،ما حؽؿفا اإلطرابل؟ غقر الرفع ،إ ّما الـصب وإما الجر.
الؿ
الؿعؾؿات ،أو ُ
ِ
فنذا قؾـا :خؾؼ اهلل السؿاوات :خؾؼ ٌ
والسؿاوات
فعؾ ،واهلل لػظ الجاللة فاطؾ،
مػعقل.
 ...الـائب أو الػرع ،أكبتف يف ماذا؟ أكبتف وخالص؟ أكقد أكبتف يف طؿ ٍؾ معقـ ،أكبتف
يف ماذا؟ أكبتف يف الؼقام هبذا العؿؾ ،الؽسر ُة كابت طـ الػتحة ،يف ماذا؟ يف الدٓلة طؾك
الـصب.
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ما دلقؾ الـصب؟ أو ما طالمة الـصب إصؾقة؟ الػتحة ،الؽسرة قد تـقب طـفا،
الؽسرة تـقب طـ الػتحة يف الدٓلة طؾك الـصب.
متك تـقب الؽسرة طـ الػتحة يف الدٓلة طؾك الـصب؟ يف باب جؿع الؿمكث
السالؿ ،أو الؿجؿقع بإلػ والتاء.
ما طالمات اإلطراب يف جؿع الؿمكث السالؿ يا إخقان؟ يف الرفع الضؿة ،ماذا
ٍ
سقارات؟ هذه مبتدأ ،وسقارات خرب ،ماذا كؼقل؟
سقارات أو
كؼقل؟ كؼقل :هذه
ٌ
سقارات.
ٌ
سقارات
اشرتيت :اشرتى فعؾ ،والتاء فاطؾ ،سقارات :مػعقل بف ،اشرتيت
تؼقل:
ٌ
ُ
ٍ
ٍ
ٌ
مػعقل بف مـصقب وطالمة كصبف الؽسرة.
سقارات؟ ٕكّف
سقارات ،لؿاذا
أو سقارا ًتا؟
ٍ
ٍ
مجرور وطالمة جره
اسؿ
ٌ
ركبت طؾك سقارات :طؾك حرف جر ،وسقارات ٌ
الؽسرة إصؾقة أو الػرطقة؟
ما طالمة الرفع يف جؿع الؿمكث السالؿ؟ الضؿة ،أصؾقة أو فرطقة؟ كقن الضؿة
طالم ًة لؾرفع هذه طالمة أصؾقة أم فرطقة؟ أصؾقة.
صقب ما طالمة الجر يف جؿع الؿمكث السالؿ؟ الؽسرة ،أصؾقة أم فرطقة؟ أصؾقة:
ّ
ٕن كقن الؽسرة طالم ٌة لؾجر هذه طالمة أصؾقة.
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ما العالمة الػرطقة يف جؿع الؿمكث السالؿ؟ هل طالمة الـصب فؼط ،جؿع
الؿمكث السالؿ لقس فقف إٓ طالمة فرطقة واحدة وهل طالمة الـصب.
إسؿاء الستة أو الخؿسة طالماهتا كؾفا فرطقة ،والؿثـك كؾ طالماهتا فرطقة،
وجؿع الؿذكر السالؿ كؾ طالماتف فرطقة ،وجؿع الؿمكث السالؿ كؾ طالماتف أصؾقة
ّإٓ طالمة الـصب فؼط.
 كـتؼؾ إلك الؿؿـق مـ الصرف:
الؿؿـق مـ الصرف :هذا باب كحق صقيؾ ،ويف العادة يليت يف آخر كتب الـحق،
آسؿ الؿؿـقع مـ الصرف ،آسؿٕ :كف اسؿ.
الؿراد بالصرف هـا :التـقيـ.
الؿؿـقع مـ الصرف ،ما الؿراد بالصرف هـا؟ ُ
☜ الؿراد بالؿؿـقع مـ الصرف يعـل التـقيـٕ :ن حؼ إسؿاء التـقيـ ،إصؾ
قائؿ،
باب ،سقارةٌ،
ٌ
قؾؿٌ ،
ضربٌ ،
يف إسؿاء أن تؽقن مـقكة ،وأغؾب إسؿاء مـقكةٌ :
إصؾ يف إسؿاء التـقيـ ،إصؾ يف إسؿاء التـقيـ لقدل طؾك أكف متؿؽـ يف
آسؿقة ،إذا وجدت آسؿ مـقكًا فاطرف أكّف متؿؽـ يف باب آسؿقةَّ ،إٓ ّ
أن هـاك
أسؿا ًء لقست متؿؽـة يف باب آسؿقة ،لؿاذا لقست متؿؽـة يف باب آسؿقة؟
_ ٕكّفا أشبفت إفعال ،ما تشبف إسؿاء ،هل أسؿاء ،لؽـ أشبفت إفعال يف
مسؿك ،اسؿ
شبف مـ أكقاع الشبف ،يعـل كلن تليت طؾك وزن الػعؾ ،اسؿ ٕكف جاء طؾك ّ
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لؽـ طؾك وزن الػعؾ ،مثؾ إكسان اسؿف يزيد ،أو اسؿف يشؽر قبقؾة يشؽر ،أو قبقؾة
شؿر ،هذا اسؿ
تغؾب ،هذه أسؿاء أو أفعال؟ أسؿاء ،لؽـفا طؾك وزن أفعال ،أو قبقؾة ّ
لؽـف طؾك وزن فعؾ ،أو أحؿد ،أسعد ،هذه أسؿاء لؽـفا طؾك وزن أفعال ،أحؿد ،أكا
أحؿد اهلل.
صقب هذه إسؿاء التل تشبف الػعؾ متؿؽـة يف باب اإلسؿقة أم غقر متؿؽـة؟ غقر
متؿؽـة فعاقبتفا العرب بحرماهنا مـ التـقيـ الذي هق مـ خصائص آسؿ.
 تذكرون يف أول الـحق قؾـا :كقػ كؿ ّقز آسؿ؟ طالمات إسؿاء الؿؿقزة
مـفا :التـقيـ ،مـ خصائص آسؿ التـقيـ ،لؽـ هذه إسؿاءٕ :هنا لقست متؿؽـة
يف باب الػعؾ راحت تشبف الجقران ،فؾفذا طاقبتفا العرب بحرماهنا مـ التـقيـ.
السبب الرئقس :هق مشاهبتفا لؾػعؾ ،كلن تؽقن طؾك وزن الػعؾ ،أو تؽقن طؾك
كؿثال طؾك صقغ مـتفك الجؿقع ،يعـل طؾك مػاطؾ
ً
وزن صقيؾ يخالػ أوزان الػعؾ
أو مػاطقؾ ،مثؾ :مساجد ،مصاكع ،قـاديؾ ،مصابقح ،مػاتقح ،هذه كؾفا مؿـقطة مـ
الصرف ،والؽالم طؾك الؿؿـقع مـ الصرف صقيؾ ،ولقس هذا مح ّؾف ،وإكّؿا الؽالم
أن طـ طالمات إطرابف.
ما طالمات اإلطراب يف آسؿ الؿؿـق مـ الصرف ،مثؾ أحؿد أو مساجد؟
 ...ورأيت :فعؾ وفاطؾ ،أيـ الؿػعقل بف؟ رأيت أحؿدَ يا خالد.
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س ّؾؿت طؾك أحؿدَ يا خالد .جاء أحؿدُ  ،ورأيت أحؿدَ  ،وس ّؾؿت طؾك أحؿدَ  ،ما
الضؿة ،وطالمة الـصب الػتحة ،وطالمة الجر الػتحة ،مع حرماكف مـ
طالمة الرفع؟
ّ
ٍ
أحؿد ،ٓ ،كؿـعف مـ
التـقيـ ،ما كؼقل جاء أحؿدٌ أو رأيت أحؿدً ا ،أو سؾؿت طؾك
التـقيـ وكبؼقف طؾك اإلطراب ،ما كحرمف مـ جؿقع خصائص آسؿ ،ٓ ،مـعقه مـ
التـقيـ فؼط ،وأبؼقا فقف اإلطرابٕ :كف ما أبعد هذا أشبف إفعال فؼط ،لؽـ لق أن
آسؿ أبعد فؿا أشبف الػعؾ ،راح يشبف الحرف ،يف أسؿاء تشبف الحروف ،هذه أبعدت
كثقرا ،فآسؿ الذي يشبف الحرف طاقبتف العرب بؿاذا؟ بالبـاء ،هذه إسؿاء الؿبـقة،
ً
إسؿاء الؿبـقة هل التل تشبف الحرف ،حرمقه مـ اإلطراب كؾف ٓ تـقيـ وٓ حركة.
أيضا ما يشبفـا ،يشبف الػعؾ ،هذا
صقب آسؿ الذي أشبف الػعؾ يعـل قريب ،لؽـ ً
حرمقه مـ التـقيـ وأبؼقا فقف اإلطراب ،يعـل الؾغة يدخؾ فقفا العؼؾ ،الؾغة العربقة
لغة طؼؾقة.
فقزيدُ  ،وهذه مساجدُ كثقرةٌ ،وطالمة الـصب يف الؿؿـقع مـ الصرف الػتحة ،وهل
وبـقت مساجدَ كثقرةً.
أكرمت أحؿدَ ،
طالم ٌة أصؾقة ،تؼقل:
ُ
ُ
ويف الجر؟ طالمة الجر الػتحة ،طالمة أصؾقة أو فرطقة؟ طالمة فرطقة ،تؼقل:
س ّؾؿت طؾك أحؿدَ  ،وصؾقت يف مساجدَ كثقرةٌ.
الجر.
 ما العالمة الػرطقة يف الؿؿـقع مـ الصرف؟ هل طالمة ّ

شرح إزهرية يف الـحق

f

e

240h

g

 هـا أي ًضا كؼػ طـد إلؿاحة سريعة :الؾغة العربقة لغة حؽقؿة وطادلة ،حؽقؿة:
أي ُمحؽؿة البـاء ،واضح ،وطادلة  ...يف الؿؿـقع مـ الصرف فؿالت مع الػتحة
شاهد يف كؾ أحؽام الؾغة العربقة أكّفا تعدل يف
فجعؾتفا طالم ًة لؾـصب ولؾجر ،وهذا ُم َ
أحؽامفا ،وسقليت لذلؽ شقاهد كثقرة.
وسؾؿ طؾك كبقـا
وكبؼل باقل الشرح إن شاء اهلل بعد الصالة واهلل أطؾؿ وصؾك اهلل
ّ
محؿد وطؾك آلف وأصحابف أجؿعقـ.
بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ
الحؿد هلل رب العالؿقـ ،والصالة والسالم طؾك كبقـا محؿد ،وطؾك آلف وأصحابف
أجؿعقـ.
أ ّما بعد:
ح ّقاكؿ اهلل ٓستؽؿال الدرس الخامس:
ٍ
كـا ذكركا يا إخقان قبؾ الصالةّ :
طالمات أصؾقة
أن طالمات اإلطراب تـؼسؿ إلك
ٍ
وطالمات فرطقة:
الؿعربة ،أ ّما العالمات الػرطقة
✍ فالعالمات إصؾقة تؽقن يف أكثر الؽؾؿات ُ
فنكّفا محصقرة ،محصقرة  ...خؿسة أبقاب مـ إسؿاء ،وهذه اكتفقـا مـفا قبؾ
الصالة ،وبابقـ مـ الػعؾ الؿضارع ،كتؽؾؿ طؾقفؿا أن إن شاء اهلل تعالك.
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 فالباب إول مـ بابل الػعؾ الؿضار  :إفعال الخؿسة:
إفعال الخؿسةُ :يراد هبا كؾ فع ٍؾ مضارع اتصؾت بف واو الجؿاطة أو ألػ آثـقـ
دائؿا تشرتك يف إحؽام ،ماذا
أو ياء الؿخاصبة ،هذه الضؿائر الثالثة تالحظقن أكّفا ً
دائؿا يف
سؿك هذه الضؿائر الثالثة :ألػ آثـقـ ،واو الجؿاطة ،وياء الؿخاصبة؟ ً
ُت ّ
إحؽام تشرتك؟
سؿك ضؿائر الرفع الساكـة ،ضؿائر الرفع :أي هل الضؿائر التل تؼع يف
☜ ُت ّ
محؾ رفع ستة ،والتل تختص بؿحؾ الرفع مـ هذه الستة خؿسة ،ثالث ٌة مـفا ساكـة،
وهل :ألػ آثـقـ ،وواو الجؿاطة ،وياء الؿخاصبة.
واثـان متحركان ،وهؿا :تاء الػاطؾ أو تاء الؿتؽؾؿ ،وكقن الـسقة.
دائؿا تشرتك يف إحؽام كؿا هـا :كؾ فع ٍؾ مضارع
الؿفؿ :هذه الضؿائر الثالثة ً
اتصؾت بف واو الجؿاطة أو ألػ آثـقـ أو ياء الؿخاصبة.
واو الجؿاطة كذ :يذهبقن.
ألػ آثـقـ كذ :يذهبان.
وياء الؿخاصبة كذ :تذهبقـ.
مثال" :يجاهدون" هذا مـ إفعال الخؿسة أو ٓ؟ مـ إفعذال الخؿسذة:
فنذا قؾـا ً
ٕ َّك ُف مضارع ،مفؿ ،لق كان غقر مضارع ما كان مـ إفعذال الخؿسذةَّ ،
ٕن غقذر مضذارع
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اسذؿاُ ٓ ،يسذؿك مذـ إفعذال الخؿسذة
أمذرا أو كذان ً
ماذا يشؿؾ؟ لق كان ماض ًقا أو كان ً
متصذال بذقاو الجؿاطذة ك
ً
وٓ يلخذ إطراب إفعال الخؿسة ٓ ،بد أن يؽذقن مضذار ًطا،
"يجاهدون" أو ألػ آثـقـ :ك " ُيجاهدان" أو ياء الؿخاصبة ك "تجاهديـ".
مثال :الؿسؾؿقن ُيسؾؿقن وجقهفؿ لرب العالؿقـ" أيـ الػعؾ مـ إفعذال
لق قؾـا ً
الخؿسة؟ ُيسؾؿقن مضارع اتصؾ بقاو الجؿاطة ،صقب الؿسؾؿقن هؾ هق مـ إفعذال
اسؿ ،إ ًذا مسذؾؿقن هذذا جؿذع
الخؿسة؟ َّٓ ٕ :ك ُف لقس مضار ًطا ،الؿسؾؿقن اسؿ مػرد ُه ٌ
مذذذكر سذذالؿُ :يعذذرب إطذذراب جؿذذع الؿذذذكر السذذالؿ :لؽذذـ ُيسذذؾؽقن هذذذا مضذذارع مذذـ
إفعذذال الخؿسذذة ،فذذال يخذذتؾط طؾقـذذا جؿذذع الؿذذذكر السذذالؿ بإفعذذال الخؿسذذة ،جؿذذع
اسؿ وهذا فعؾ مضارع مـ إفعال الخؿسةُ " ،مجاهذدون ،مجتفذدون،
الؿذكر السالؿ ٌ
مساطدون" وإفعال الخؿسة فعؾ مضارعُ " :يسؾؿقنُ ،يجاهدون ،يتساطدون".
مثال" :ساطدوا الؿحتاجقـ" أيـ الػعؾ مـ إفعذال الخؿسذة؟ ابحذث طذـ
لق قؾـا ً
مضارع؟ ساطدوا هذا أمر ،والؿحتاجقـ اسؿ :إ ًذا ما يف فعؾ مـ إفعال الخؿسذةٕ :ن
ما فقف مضارع :الؿحتاجقـ جؿع مذكر سالؿ ،إذا قؾـا" :الؽرمذاء طذاوكقا الؿحتذاجقـ"
ما فقف ،ما تؿشل طؾقؽؿ ،طاوكقا فعؾ ماضل.
كثقرا مذـ الدارسذقـ لؾـحذق يخؾطذقن بذقـ إفعذال الخؿسذة
إ ًذا كـتبف يا إخقان ٕن ً
وبقـ جؿع الؿذكر السالؿ ،إفعال الخؿسة فعؾ مضارع ،وجؿع الؿذكر السذالؿ اسذؿ
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مجؿقع بالقاو والـقن أو القاء والـقن ،هذه إفعال الخؿسذة كذؾ مضذارع اتصذؾ بذقاو
الجؿاطة أو ألػ آثـقـ أو ياء الؿخاصبة.
إسذذؿاء الخؿسذذة لؿذذاذا ُسذذؿ ِّقت خؿسذذة؟ ٕكَّفذذا خؿسذذة :أبذذقك وأخذذقك وحؿذذقك
وفقك وذو مال.
وإفعال الخؿسة لؿاذا ُسؿ ِّقت خؿسة؟ يذذهبقن ويجاهذدون ويذلكؾقن ويشذربقن
ويـجحقن ويرسبقن إلك آخره آٓف؟ هؾ هذل خؿسذة أفعذال? هذل يف الحؼقؼذة لقسذت
خؿسة أفعال ،هل لقست أفعال كؿا أن إسؿاء الخؿسة خؿسة أسذؿاء ،هذذه إسذؿاء
الخؿسة خؿسة أسؿاء معقـذة خصذتفا العذرب هبذذا اإلطذراب "أبذقك وأخذقك وحؿذقك
وفقك وذو مال" خؿسة أسؿاء لؽـ إفعال الخؿسة لقست خؿسة أفعال معقـة ،وإكؿذا
هل خؿسة أمثؾة أو أبـقة أو صقغ ،تليت وتتؽقن مـ كؾ مضارع اتصؾ بذقاو الجؿاطذة أو
ألػ آثـقـ أو ياء الؿخاصبة ،أوجد لؽ خؿسذة صذقغ فؼذط :كذؾ مضذارع اتصذؾ بذقاو
الجؿاطة أو ألػ آثـقـ أو ياء الؿخاصبذة ،صقذب هذذي ثالثذة أن ،وقؾـذا كذؾ مضذارع
الؿضارع يف الؾغة العربقة ٓ بد أن يبدأ بحذرف مذـ حذروف مضذارطة ،الؿضذارطة كؿذا
تعرفقن أربعة مجؿقطة يف كليت "الـقن والفؿزة والتاء والقاء" كؾ مضارع ٓ بذد أن يبذدأ
بحرف مـ حروف الؿضارطة :فالؿتؽؾؿ يبدأ بذالفؿزة" :أذهذب" والؿتؽؾؿذقن بذالـقن
"كذهب" والؿخاصب يبدأ بالتاء "تذهب" والغائب يبدأ بالقاء "يذهب".
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صقب ،أن كريد أن كطبذؼ مذاذا يخذرج لـذا? هذذه أربعذة صذقر لؾؿضذارع :مضذارع
مبدوء بالفؿزة ،بالـقن ،بالقاء ،بالتذاء ،وطـذدكا الذذي يتصذؾ بذف الؿضذارع واو الجؿاطذة
ويذاء الؿخاصبذة ،كبذدأ ً
أوٓ بالقذاء ،الؿضذارع الؿبذدوء بالقذاء مثذؾ "يذذهب" صذؾف بذقاو
الجؿاطة ،ماذا تؼقل? يذهبقن ،صقب صؾف بللػ آثـقـ :يذهبان ،صؾف بقاء الؿخاصبذة:
أكذت يذذذهبقـ؟ مقجذقد هذذذا يف الؾغذة :مذذا يقجذذد ،اكتفقـذا مذذـ القذاء ،الؿضذذارع الؿبذذدوء
بالقاء ،كلخذذ الؿضذارع الؿبذدوء بالتذاء :تذذهب ،صذؾف بذقاو الجؿاطذة :تذذهبقن ،صذؾف
بللػ آثـقـ :تذهبان ،صؾف بقاء الؿخاصبة :تذهبقـ ،هذه كؿ? خؿسة ،خؿسة أن.
صقب كليت لؾـقن ،الجؿع كذهب ،صؾف بقاو الجؿاطذة :كحذـ كذذهبقن ،مذا فقذف؟ مذا
فقف ،صقب يذهبان؟ ما فقف ،والفؿزة؟ الؿضارع الؿبدوء هبؿزة؟ أذهب :مذا فقذف أذهبذقن
وٓ أذهبان وٓ أذهبقـ.
إ ًذا القاقذذع الؾغذذقي إذا صبؼـذذا طؾقذذف هذذذا التعريذذػ ُيخذذرج لـذذا كذذؿ صذذقغة؟ فؾفذذذا
الؿحؼؼقـ والـحقيقـ ُيسؿقن هذا الباب باب إمثؾة الخؿسذة أو إبـقذة الخؿسذة كؿذا
فعؾ ابـ هشام يف أوضح الؿسالؽ ،وبعضفؿ يؼقل :إفعذال الخؿسذة مصذطؾح غؾذب
و ُط ِرف وٓ مشاحاة يف آصطالح.
والشاطر يؼقل" :كحـ بطريؼان بالخقر يـعؿان" يـعؿ هذذا مضذارع مبذدوء بذالـقن،
مذذا رأيذذؽ هبذذذا البقذذت؟ هذذذا خطذذل ،هذذذا البقذذت خذذاصئ ،هذذذه أكشذذقدة لعصػذذال يف قـذذاة
الؿجد ،يجب أن كؼقل" :بالخقر كـعؿ".
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متك كعرف أن إفعال الخؿسة مرفقطذة أو مـصذقبة أو مجذرورة? حؽؿفذا الرفذع،
الـصذذب ،الجذذر؟ كجعؾفذذا مذرة  ....هذذذا مضذذارع :مضذذارع يؽذذقن مرفق ًطذذا إذا ُجذ ِذر َد مذذـ
الـاصب والجازم ،يؽقن مـصق ًبا إذا ُسبِ َؼ بـاصذب والـقاصذب أربعذة ،يؽذقن مجزو ًمذا
فعذال مضذار ًطا واحذدً ا أربعذة والذذي يجذزم
إذا ُسبِ َؼ بجازم وطرفـا الجذقازم :مذا يجذزم ً
فعؾقـ أدوات الشرط ،كؾ ذلؽ طرفـاه مـ قبؾ.
ذثال" :الؿسذذؾؿقن يصذذؾقن يف الؿسذذجد" أو كؼذذقل" :الؿسذذؾؿقن
مرفذذقع يؼ ذقل مذ ً
يعبدون اهلل" "الؿسذؾؿقن لذـ يعبذدوا َّإٓ اهلل"" ،الؿسذؾؿقن لذؿ يعبذدوا َّإٓ اهلل" طـذدك
"يعبدون ،يعبدوا ،يعبدوا" طالمة اإلطراب هل التذل تغقذرت بتغقذر اإلطذراب مذا الذذي
تغقر بتغقر اإلطراب? يف الرفع ثبتذت الـذقن ويف الـصذب والجذزم ُح ِذذ َفت الـذقن ،إ ًذا مذا
طالمة الرفع? يعـل ما دلقؾ الرفع? يعـل كقذػ تعذرف أن الػعذؾ هـذا حؽؿذف الرفذع? إذا
كذان فقذذف الـذقن ،إذا ثبتذذت فقذف الـذذقن ،إذا أثبذذت أكذت يف الػعذذؾ الـذقن فؿعـذذك أن الػعذذؾ
الؿضارع هـا حؽؿف الرفذع" :يممـذقن ،يشذركقن ،يجاهذدون ،يؼذاتؾقن ،يجتفذدون" أو
"يسذذؾؿان ،يشذذركان ،يؼذذاتالن ،يجاهذذدان ،يجتفذذدان" أو "أكذ ِ
ذت تسذذؾؿقـ أو تصذذؾقـ أو
تحتجبقـ أو تسترتيـ" كؾ ذلؽ أفعال مضارطة بجازم فؿجزوم.
ٍ
حقـئذذ ،لؿذاذا
فنذا كذان الػعذؾ مسذبق ًقا بـاصذب أو جذازم يجذب أن تحذذف الـذقن
تحذف مـف الـقن? لؽل تدل الؿستؿع الؿخاصذب لؽذل تعؾؿذف بذلن الػعذؾ مـصذقب أو
مجزوم ،العربل لؿاذا ُيثبت الـقن مرة يف إفعال الخؿسة ويحذففا تار ًة أخذرى؟ لؽذل
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ُيعؾؿ أن الػعؾ مرفقع بثبقهتا ومـصقب أو مجزوم بحذففا ،وهذا يتطؾب مـا أن كعذرف
ً
تػصقال يف الؿسذتؼبؾ إن شذاء اهلل
ً
إجؿآ وستليت
الـقاصب والجقازم ،وقد سبؼ ذكرها
تعالك.
ذثال" :أكذذتؿ تجتفذذدون يف دروسذذؽؿ" تشذذاهدون هذذذا مضذذارع ،مسذذبقق
وإذا قؾـذذا مذ ً
بـاصب أو جازم? ٓ :إ ًذا حؽؿف الرفع ،فعؾ مضارع مرفقع وطالمة رفعف ثبقت الـذقن،
ذثال" :الؿحؿذذدان يجتفذذدان يف دروسذذفؿا" كذذذلؽ أو
و ُيؼذذال :ثبذذات الـذذقن ،أو تؼذذقل مذ ً
" ِ
أكت يا هـدُ تجتفديـ يف دروسؽ" كذلؽ ،ولق أتقذت قبذؾ ذلذؽ بـاصذب كذلن تؼذقل:
"أكتؿ لـ ُتفؿؾقا دروسؽؿ" أو "الؿحؿدان لـ يفؿال دروسذفؿا" أو " ِ
أكذت يذا هـذد لذـ
ِ
دروسؽ" فؽؾ ذلؽ فعؾ مضارع مـصقب بؾـ وطالمة كصبف حذف الـقن.
هتؿؾل
مثال ٓ" :هتؿؾقا ٓ ،هتؿال ،يا هـذد ٓ هتؿؾذل" فعذؾ مضذارع
أو الجزم كاكت تؼقل ً
مجزوم بال الـاهقة وطالمة جزمف حذف الـقن.
جالسا مذع مجؿقطذة ومعـذا أحذد اإلخذقة الباكسذتاكققـ ،يحذدثـا يف
كـت يف مسجد
ً
مقضذذقع ،فعبذذث بعذذض إصػذذال يف آخذذر الؿسذذجد ورفعذذقا أصذذقاهتؿ :فؼذذال أحذذد
الؿقجقديـ ٓ" :تؾعبقن" فؼال الباكسذتاين هؽذذا بسذرطة ،يعـذل كلكذف قذال بذال شذعقر،
وهذا يتؽؾؿ بالعامقذة ،فؽذان يجذب أن يؼذقل ٓ" :تؾعبذقا" ٕن ٓ جازمذة ،والعذرب إذا
كان الؿضارع مجزو ًما تحذف الـقن ،فقؼقلقن ٓ" :تؾعبقا" ولذقس "ٓ تؾعبذقن" لؽذـ
العامقة أفسدت العربقة.
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بؼل لـا الػعؾ الؿضارع الؿعتؾ أخذر ،الؿعتذؾ يعـذل الذذي يف آخذره حذرف طؾذة،
وحذذروف العؾذذة ثالثذذة وهذذل الذذقاو وإلذذػ والقذذاء ،مجؿقطذذة يف ققلـذذا" :واي" كؼذذقل:
الػعؾ الؿضارع الؿعتؾ أخر يعـل آخر حرف مـ حروفف حرف طؾة ،آخر حذرف مذـ
مذثال " :كذليت" آخذر
متصال بحرف طؾة ٓ ،آخر حروفف هق ،كلن تؼقل ً
ً
حروفف هق ،لقس
مثال" :كدطق أو أدطق" آخذر حذرف يف هذذا الػعذؾ
حرف يف هذا الػعؾ كليت هق القاء ،أو ً
مثال" :أسعك" آخر حرف إلػ.
القاو ،أو ً
مذثال" :لذـ يذذهبقا"
أ َّما إذا اكتفك الػعؾ ثؿ جاء ذلؽ واو مذا لـذا طالقذة بذف :فؾـؼذؾ ً
هذا الػعؾ "يذهبقا" الػعؾ هـا ما آخر حرف الػعؾ? الباءٕ :كف يذهب ،أ َّمذا الذقاو التذل
بعد يذهب هذي كؾؿة آخذرى ،هذذي واو الجؿاطذة واو الجؿاطذة اسذؿ ،كؾؿذة مسذتؼؾة
لؽذذـ اتصذذؾت إمذذال ًء بؽؾؿذذة يذذذهب فصذذارت يذذذهبقا ،صذذارت كلكَّفذذا كؾؿذذة واحذذدة يف
الؽتابة ،لؽـ هؿا يف الحؼقؼذة كؾؿتذان ،الؽؾؿذة إولذك :يذذهب مـتفقذة بالبذاء والؽؾؿذة
إخرى واو الجؿاطة ،فقذهب :هذا فعؾ مضارع صحقح أخذر ،أمذا الذذي كريذد ففذق
مذثال آخذره حذرف
الػعؾ الؿضارع الؿعتؾ أخر ،يعـل آخذره حذرف طؾذة ،كذلن يؽذقن ً
إلػ ،مثؾ" :يسعك ،ويخشك ،ويرضك ،ويرى ،يرقك" اكتفت إمثؾة.
أو مختق ًما بالقاو مثؾ" :يدطق ،يحبق ،يسؿق ،يرمق" أو مختق ًما بالقاء مثذؾ" :يذليت،
يرمل ،يصؾل ،يفدي ،ويفتدي ،ويزكل" وكثقر الؿفؿ ،ما طالمذة رفعذف وكصذبف وجذره?
كؼقل" :محؿدٌ يسعك إلك الخقر ويليت إلقف ويدطق إلك اهلل" أفعال مضذارطة مجذردة مذـ
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الـاصب والجازم ،وكؼقل يف الـصب" :محؿد لذـ يسذعك إلذك الشذر ويذليت إلقذف" يعـذل
ولـ يليت إلقف ،ويف الجزم كؼقل" :محؿد لـ يدطق إلقف" ويف الجذزم كؼذقل" :محؿذدٌ لذؿ
ِ
يدع إلقف".
يسع إلك الشر ،ولؿ يلت إلقف ولؿ ُ
مذذا الشذذلء الذذذي تغقذذر يف الرفذذع والـصذذب والجذذزم لـجعؾذذف طالمذذة اإلطذذراب؟ يف
الجزم كبدأ بالجزم" :محؿد لؿ يسع إلك الشر" حذف حرف العؾة "ولؿ ِ
يلت إلقذف ولذؿ
يدع إلقف" حذفـا حروف العؾة لؽذل تؽذقن طالمذة طؾذك الجذزم :لقؽذقن حذذففا طالمذة
ُ
الجزم ،الػعؾ سعك يسعك ،اجزمف بؾؿ "لؿ يسع" ُح ِذ َفت طالم ًة لؾجزم ،هذذي إلذػ
يسعك :إلذػ حذذفـاها لؾجذزم ،صقذب مذاذا قبذؾ إلذػ يف يسذعك؟ العذقـ ،العذقـ مذا
حركتفا يف يسعك? الػتح ،بؼل الػتح كؿا كان.
كحـ مذاذا فعؾـذا يف الجذزم? حذذفـا إلذػ فؼذط واكتفقـذا ،احذذف إلذػ ويـتفذل
طؿؾؽ ،احذف إلػ مـ يسعك" :لؿ يسع" والعقـ تسؽـفا? ٓ ،تبؼقفذا طؾذك حركتفذا
يف أصؾفا الػتح ،تؼقل" :لؿ يسع إلك الشر" ،،صقب "يليت إلقف" اجزم" ،لذؿ ِ
يذلت إلقذف"
َ
ماذا فعؾت? حذفت القاء طالم ًة لؾجزم ،والتاء مؽسقرة أبؼقـاها مؽسقرة ،ما لـذا طالقذة
هبا ،كحـ يف الجزم حذفـا القاء فؼط ،والتاء مؽسقرة مـ قبؾ الجزمٕ ،ن إمذر مذلخقذ
مـ الؿضارع ،كؿا شرحـا ذلؽ مذـ قبذؾ إن كـذتؿ تذذكرون ،قؾـذا :إمذر مذـ الؿضذارع
والؿضارع مـ الؿاضل.
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ذدع إلقذذف" حذذذفـا الذذقاو ،والعذذقـ التذذل قبذذؾ الذذقاو بؼقذذت
"يذذدطق إلقذذف" اجذذزم "لذذؿ يذ ُ
مضؿقمة طؾك ما هل طؾقف :فؾفذا مرة يليت بالػتح ومرة بالؽسر ومذرة بالضذؿ ،كحذـ مذا
كػعؾ ،ما كػتح وٓ كؽسر وٓ كضؿ ،كحـ فؼط كحذف حرف العؾة وما قبؾف ....
كعؿ إ ًذا فعالمة الجزم يا إخذقان يف الػعذؾ الؿضذارع الؿعتذؾ أخذر حذذف حذرف
العؾة ،وقد ُيؼال :أن طالمة الجزم حذف إلػ أو حذف القاء أو حذف القاو ٓ ،بذلس
إن ققؾ ذلؽ وهق ُيؼال ،والؿشفقر أن ُيؼال طالمة الجزم حذف حرف العؾة.
يذدطق إلقذف" هذا طالمذة الـصذب الػتحذة" ،لذـ
وطالمة الـصب "لـ يذليتَ إلقذف ،لذـ
َ
يسعك إلقف" أيـ الػتحة يف يسعك? مؼدرة ،الؿفؿ أكَّفا الػتحة ،مؼدر وٓ غقر مؼدرة هذذا
سقليت فقؿا بعد ،لؽـَّفا الػتحة.
إ ًذا فعالمة الـصب يف الػعؾ الؿعتذؾ أخذر هذل الػتحذة ،وطالمذة الرفذع" :يسذعك
أيضا.
أيضا ،الضؿة الؿؼدرة ً
إلك الخقر ويليت إلقف ويدطق إلقف" الضؿة الؿؼدرة ً
وسذذقليت شذذرح معـذذك التؼذذدير يف حقـذذف إن شذذاء اهلل ،إ ًذا فعالمذذة الرفذذع يف الػعذذؾ
الؿضذذارع الؿعتذذؾ أخذذر :الضذذؿة ،الضذذؿة أصذذؾقة أو فرطقذذة ،أكذذا مذذا أقذذقل :مؼذذدرة أو
ضاهرة ٓ :أكا أقصد هؾ هذل أصذؾقة أم فرطقذة :الضذؿة تذدل طؾذك الرفذع دٓلذة أصذؾقة،
وطالمة الـصب الػتحة طالمة أصؾقة ،وطالمة الجزم حذف حرف العؾة طالمة فرطقذة:
طالمات فرطقة ،أ َّما طالمات الؿضارع الؿعتؾ أخذر فؾذقس
إ ًذا طالمات الخؿسة كؾفا
ٌ
فقف َّإٓ طالمة فرطقة واحدة وهل طالمة الجزم ،وهل طالمة الجزم.
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يض يي ِ
ِ
يات َر ِّبي َ
يؿاك َُفييا﴾ألإكعذذام 158:كؿذذا قذذال
يؽ ٓ َيـ َػي ُيع َك ْػ ًسييا إِ َ
َيي ْيق َم َيي ْيلتل َب ْعي ُ َ
اإلمام ،يليت :يليت مضارع مرفقع وٓ مـصقب وٓ مجزوم؟ هـذا مرفذقع ،مذا يحتذاج َّإٓ
تذكقر.
إ ًذا ما طالمة رفعف? ضؿة مؼدرة :فؾفذا لؿ يحذف القاءٕ :كَّف لذقس مجزو ًمذا ،قذال:
"يليت" ما قال" :يقم ِ
يلت ٓ يـػع" أثبت القاء ،ولذؿ يـصذبفا :لذقس مـصذقب وإكَّؿذا هذق
مرفقع وطالمة رفعف ضؿة لؽـفا مؼدرة ،كؿا سقليت بقان التؼدير إن شاء اهلل يف حقـف.
هذا ما يتعؾؼ بالعالمات إصؾقة والػرطقة وطؾك ذلؽ يا إخقان بعذد هذذا الشذرح
اسلل هذا السمال فلققل :هؾ كؼقل بعد ذلؽ أن طالمات اإلطذراب الػرطقذة محصذقر ٌة
يف هذه إبقاب السبعة أم كؼذقل :إن هذذه إبذقاب السذبعة طالماهتذا فرطقذة أم كالهؿذا
سقاء? الذي يجقب سلسللف لؿاذا ،هؾ الؽالم العؾؿل هؾ كؼقل :أن طالمات اإلطراب
الػرطقة محصقرة يف هذه إبقاب السبعة? أم كؼذقل أن هذذه إبذقاب السذبعة طالماهتذا
فرطقذة؟ كؼذقل :أن طالمذذات اإلطذراب الػرطقذذة محصذقرة يف هذذذه إبذقاب ،وٓ يصذذح
طؾؿ ًقا أن كؼقل :أن طالمات هذه إبقاب فرطقة ،لؿاذا يا أخل?

هذذق صذذح ،هذذذه إبذذقاب طالماهتذذا فرطقذذة :ولذذقس هـذذاك أبذذقاب أخذذرى لؾعالمذذة
الػرطقة ،لؽل هنرب مـ هذا الذي ذكرتفَّ :
ٕن هذه إبقاب طالماهتذا بعضذفا طالمذات
أصؾقة وبعضفا طالمذات فرطقذة ،فذبعض إبذقاب كذؾ طالماهتذا فرطقذة ،مثذؾ إسذؿاء
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السذذتة ،كذذؾ طالماهتذذا فرطقذذة ،والؿثـذذك وجؿذذع الؿذذذكر السذذالؿ طالماتذذف فرطقذذة ،كؾفذذا،
وإفعال الخؿسة طالماهتا فرطقة.
لؽـ جؿع الؿمكث السالؿ وآسؿ مؿـقع مـ الصرف والؿضارع الؿعتذؾ أخذر
هؾ كؾ طالماهتا فرطقة? ٓ ،بعض طالماهتا فرطقة وبعذض طالماهتذا أصذؾقة :فقصذح أن
كؼقل :إن العالمذات الػرطقذة مـحصذرة فقفذا ،وٓ يصذح أن كؼذقل :أن طالماهتذا فرطقذة:
ٕ َّك ُف يقهؿ أن جؿقع العالمات يف هذه إبقاب فرطقة.
يبؼذك لـذا الؽذذالم طؾذك العالمذذات الظذاهرة والؿؼذدرة وصريؼذذة اإلطذراب يؽذذقن يف
درس قادم إن شاء اهلل ،إ ًذا كستؿر لقبؼك لـا يعـل درسان ك ِ
ُؽؿؾ فقفؿا إن شاء اهلل ما بؼذل
يف هذا الباب الؿفؿ "باب الؿعرب والؿبـذل" واهلل أطؾذؿ وصذؾك اهلل وسذؾؿ طؾذك كبقـذا
محؿد وطؾك آلف وأصحابف أجؿعقـ.
****************************
إسئؾة:
ذذه ُبقن ،الذقاو سذاكـة والـذقن سذاكـة ،أو
 إلػ ساكـة والباء ساكـة ،أو تؼذقلَ :ي َكلن يليت حرف الؿد وبعده حرف مض َّعػ ،مثؾ الضا ِّلقـ ،إلػ ساكـة والالم مشذددة
طبارة طـ ٓمقـ إولذك سذاكـة فاجتؿعذا ،ففـذاك مقاضذع قؾقؾذة اجتؿذع فقفذا سذاكـان،
لؽـ إصؾ أكف ما يجتؿع ساكـان هذا إصؾ.
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 َو َل ْؿ َي ْع َل بِخَ ْؾ ِؼ ِف َّـ﴾ألإحؼاف 33:يعل هـا لقست مـ وطك يعذل ،وإكَّؿذا مذـإطقاء ،مـ أطقا  -يعقا ،ففق مختقم بللػ قبؾف ياء يعـل مضارع معتذؾ أخذر بذإلػ،
فعـد الجزم حذفـا إلػ ،ومثؾف "استحقا – يستحقل" استحقا مختقم بقاء بعذده ألذػ:
استحقا ،والؿضذارع يسذتحقل ،مختذقم بقذاء بعذده ألذػ اسذتحقا ،والؿضذارع يسذتحقل:
بقاءيـ ،فنذا جزمـاه سذـحذف القذاءيـ أو واحذدة؟ إخقذرة ،سذـحذف إخقذرة :هذذي
طؾذذك لغذذة اسذذتحقا يسذذتحقل ،وهـذذاك لغذذة أخذذرى اسذذتحك :يسذذتحل :وطؾذذك هذذذه الؾغذذة
سـحذف القاء.
تحذذذففا ،كعذذؿ ،كعذذؿ ،ٓ ،احـذذا قؾـذذا يف إسذذئؾة قذذد كتقسذذع يف أشذذقاء ٓ أريذذد أن
أشرحفا فؼط إجاد ًة لؾسمال ،وإن كـت ٓ أحب أن أتقسذع يف إسذئؾة لتؽذقن إسذئؾة
وطالؿ بعؾؿف لؿ يعؿؾـ" الـقن هـا هل كذقن التقكقذد
مـاسبة لؾشرح الؿتقسط ،ٓ ،هـا "
ٌ
الخػقػةَّ ٕ ،ن كقة التقكقد الخػقػة قد تدخؾ طؾك الػعؾ الؿضذارع الؿجذذوم بؾذؿ بؼؾذة،
كؿا يف هذا البقت ،غقر محتج بف لؽـ هذا يف الؾغة ،قد تدخؾ كقن التقكقذد طؾذك الػعذؾ
الؿجزوم بؾؿ.
 أن أبقاب العالمات الػرطقة ،القاو يف إسؿاء الخؿسة هؾ هل أصؾقة أم غقذرأصؾقة? كعؿ ،القاو إسؿاء الخؿسة يف "أبقك وأباك وأبقؽ" فقفذا خذالف صقيذؾ جذدا
بقـ الـحقيقـ ،ما طالمات اإلطراب يف إسؿاء الخؿسذة? كحذـ قؾـذا طرفـذا أكَّفذا الذقاو
وإلػ والقاء ،هذا ققل ،مـ أكثر مـ طشرة أققال يف هذه الؿسللة.

شرح إزهرية يف الـحق

f

e

253h

g

وهذا الؼقل هق الؿـسقب إلك قطذرب أحذد تالمقذذ سذقبقيف وكثقذر مذـ الؽذقفققـ،
وقال أغؾب البصريقـ أكَّفا معربة بحركات أصؾقة مؼدرة.
وبعضفؿ قال :أكَّفا معربة بحركة أصؾقة مؿطقصة ،وبعضذفؿ قذال :إكَّفذا معربذة مذـ
جفتقـ ،يعـذل معربذة بحركذات أصذؾقة "أبذق" والذقاو ،أقذقال كثقذرة ،لؽذـ طؾذك الؼذقل
الؿشفقر "أبقك وأباك وأبقؽ" هذه الذقاو هذل ٓم الؽؾؿذة ،بذؾ هذل الحذرف إصذؾل
الثالث مـ الؽؾؿةٕ :ن إصؾ يف "أب" حرفقـ ،وآسؿ ما يليت طؾك حذرفقـ ،آسذؿ
يليت طؾك ثالثة أحرف فلكثر ،فنذا جاء اسؿ طؾك حرفقـ تعرف أن حر ًفا مـف قذد ُح ِذذف،
ِ
ويدي" وهؽذا.
أبق،
ٌ
فلب ُحذف الالم :وإصؾ " ٌ
الػاء أو العقـ أو الالمٌ ،
 إلػ ُتؽتَب بعد واو الجؿاطة ،إلػ ُتؽتَب بعد واو الجؿاطة إذا لؿ يؼع بعذدواو الجؿاطة كقن :هذه قاطدة :إذا تضع أل ًػذا" ،ذهبذقا" تضذع أل ًػذاَّ :
ٕن مذا فقذف كذقن أو
"اذهبقا" تضع أل ًػا :فإلػ تؽقن بعد واو الجؿاطة ،لؽـ إذا كاكت القاو أصؾقة مثذؾ:
"أدطق ،أكا أدطق" هذا القاو أصؾقة مذـ الػعذؾ كػسذف ،مذا كضذع أل ًػذإ :كَّفذا ٓ تؽذقن َّإٓ
بعد واو الجؿاطة التل لذقس بعذدها كذقن ،هذذا سذقليت يف العالمذات الظذاهرة والؿؼذدرة
تػصقؾف.
 إصؾ يف إسؿاء التـقيـ ،إصؾ يف إسذؿاء الؿعربذة التـذقيـ ،وٓ يؿـذع مذـالتـقيـ َّإٓ الؿؿـقع مـ الصرف ،الؿؿـذقع مذـ الصذرف هذق الذذي ُيؿـَذع مذـ التـذقيـ،
ـذقن
ـذقن ،هذل التذل ُت َّ
صب ًعا الؿبـقة ستخرجٕ ،كَّـا سـؼقل :إسذؿاء الؿعربذة هذل التذل ُت َّ
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تـقيـًذذا يذذدل طؾذذك تؿؽـفذذا يف بذذاب آسذذؿقة ،الؿؿـذذقع مذذـ الصذذرف مذذا ُيـذ َّذقن ،الؿبـذذل
إسؿاء الؿبـقة إ َّما أكَّفا ٓ ُتـقن وهذا هق إكثر فقفذا ،وقذد تـذ َّقن تـقيـًذا لذقس ً
دآ طؾذك
تـقهنا.
تؿؽـفا بآسؿقة ،و َّإكؿا لؿعـك التـؽقر فؼط ،إذا أردت التـؽقر قد ِّ
مذثال" :الؿسذؾؿان يصذؾقان
 مثؾ "يصذؾقن ،يصذؾقان أو يذذهبان" يف الرفذع تؼذقل ًهلل" ،ويف الـصب" :الؿسؾؿان لـ ُيصؾقا َّإٓ هلل" ويف الجزم" :الؿسذؾؿان لذؿ يصذؾقا َّإٓ
ِ
مثالِ " :
وأكذت يذا
أكت يا هـد تصؾقـ هلل"" ،وأكت يا هـد لذـ تصذؾل َّإٓ هلل"" ،
هلل" كؼقل ً
هـد لؿ تصؾل َّإٓ هلل".
******************************************
***
الدرس السادس
 ...تدل طؾك كقع الحؽؿ الداخؾ طؾك هذذه الؽؾؿذة ،كإحؽذام الشذرطقة ،تحتذاج
إلك ٍ
أدلة تثبتفا ،فلكت طـدما تؼقلَّ :
إن الحؿد يف ققلف -سبحاكف وتعالك﴿ :-ا ْل َح ْؿدُ لِ َّؾ ِيف
ِ
الرفذع .إن لذؿ يؽذـ طـذدك دلقذؾ طؾذك هذذا
قـ ألإكعام45:
َر ِّب ا ْل َعا َلؿ َ
اسذؿ حؽؿذف ّ
ٌ
الحؽؿ الذي أصدرتف طؾك هذه الؽؾؿة ،فؾؿ يؽذـ ققلذؽ أقذقى مذـ قذقل مذـ قذال :إن
ُ
حؽؿفا الـصب أو الجر.
الجذر .وكذؾ
الرفذع .والثذاين يؼذقل :الـصذب .والثالذث يؼذقل:
ّ
أكت قؾذت :حؽؿفذا ّ
يؼقل حؽؿفا مـ طـذده ،ولؽذـ الصذقاب مذـ هذذه إحؽذام هذق مذا قذام طؾقذف الذدلقؾ،
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الؿعربذة ،والحؿذدُ كؾؿذ ٌة ُمعربذة دلقذؾ
والدلقؾ يف الحؿدُ
الضؿة ،والضؿة طؾك الؽؾؿة ُ
ّ
رفع :إ ًذا فالصقاب ّ
الرفع.
أن ُحؽؿ الؽؾؿة ّ
✍ َّإٓ أن الـحقيقـ ٓ يسؿقهنا بلدلة كؿا يسؿقفا الػؼفاء ،وإكّؿا يسؿقهنا طالمذات
إطرابقة.
أيضا يا إخقان أن هذه العالمات اإلطرابقة تـؼسؿ تؼسقؿقـ:
وطرفـا ً
 أ ّما التؼسقؿ إول :فتؼسقؿفا باطتبار إصالة والػرطقة:كؾفا كجؿعفا ثؿ كؼسؿفا باطتبار إصالة والػرطقة قسؿقـ:
 الؼسؿ إول :العالمات إصقل أو إصؾقة.
 الـقع الثاين :العالمات الػروع أو الػرطقة.
✍ وطرفـا مـ قبؾ أن العالمات إصقل إصذؾقة هذل :الضذؿة لؾرفذع ،والػتحذة
لؾـصب ،والؽسرة لؾجر ،والسؽقن لؾجزم.
الؿعربة ،أكثر الؽؾؿذات الؿعربذة مذـ إسذؿاء وإفعذال
وتؽقن يف أكثر الؽؾؿات ُ
طالمذات أصذقل :أصذؾقة،
طالمات أصؾقة ،فؾفذا ققؾ :أكّفا
الؿضارطة طالمات إطراهبا
ٌ
ٌ
وإصؾ يف الباب هق الؽثقر.
ٍ
أبقاب معقـذة ،أبيقاب
سؿك الـقابقة ،فنكّفا محصقرة يف
✍ أ ّما العالمات الػرطقة و ُت ّ
العالمات الػرطقة كؿ باب؟ مضارطة وٓ ُيتصقر أن تؽذقن يف غقذر ذلذؽ ٓ ،يتصذقر أن
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تؽقن العالمات الػرطقة يف غقر إسؿاء وإفعال الؿضذارطة ،لؿياذا ٓ يتصيقر ذليؽ؟
ٕن طالمات اإلطراب ٓ تؽقن إٓ يف الؿعربات ،والؿعربات ٓ تقجذد ّإٓ يف إسذؿاء
مبـل كؾف.
وإفعال الؿضارطة ،ما سقى ذلؽ ُّ
أبقاب العالمات الػرطقة سبعة :خؿس ٌة مـ إسؿاء واثـان مـ الػعؾ الؿضارع:
الباب إول :الؿثـك طالمة رفعف إلػ ،وطالمة كصبف وجره القاء.
الباب الثاين :جؿع الؿذكر السالؿ طالمة رفعف القاو ،وطالمة كصبف وجره القاء.
الباب الثالث :إسؿاء الستة أو الخؿسة طالمة رفعف القاو وكصذبف إلذػ ،وجذره
القاء.
آسؿ الذي ٓ يـصرف :طالمة رفعف الضؿة ،وطالمة كصبف وجره الػتحة.
صالال... :
ٍ
ٍ
بذللػ وتذاء ،أو جؿذع الؿمكذث
بذللػ وتذاء ،أو الؿجؿذقع
الشقخ :الجؿع الؿـتفذل
السالؿ؟
طالمة رفعف الضؿة ،وكصبف الؽسرة ،وجره الؽسرة.
* هؾ هـاك فرق بقـ كسرة الـصال ،وكسرة الجر يف جؿع الؿمكث السالؿ؟ طالمية
الـصال الؽسرة وطالمة الجر الؽسرة ،هؾ بقـفؿا فرق أم أكفؿا سقاء؟
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✍ أن الػتحة يف الـصب طالم ٌة فرطق ٌة كقابقة :أي كابت طـ الػتحة يف الدٓلذة طؾذك
الـصب ،ويف الجر طالم ٌة أصؾقة.
وهذه خؿسة أبقاب إسؿاء ،وإفعال الؿضارطة لفا بابان ما هؿا؟
 إبـقة الخؿسذة أو الصذقغ الخؿسذة ،و ُتعذرف بإفعذال الخؿسذة ،طالمذة رفعفذاثبقت الـقن.
 الؿضذذارع الؿعتذذؾ أخذذر طالمذذة رفعذذف الضذذؿة وتؽذذقن مؼذذدّ رة ،وطالمذذة كصذذبفالػتحة تؽذقن ضذاهرة طؾذك الذقاو والقذاء ومؼذدرة طؾذك إلذػ ،وطالمذة جزمذف حذذف
حرف الع ّؾة.
الؿضار الؿختيقم بحيرف طؾية كيؿ فقيف ميـ طالمية فرطقية؟ واحذدة وهذل طالمذة
الجزم ،أمذا طالمذة الرفذع وطالمذة الـصذب فعالمتذان أصذؾقتان .هذذا التؼسذقؿ إول يذا
إخقان.
☜ التؼسذذقؿ الثذذاين :تؼسذذقؿ طالمذذات اإلطذذراب إلذذك ضذذاهر ٌة ومؼذذدّ رة :يعـذذل أكـذذا
سـجؿع كؾ طالمات اإلطراب ،كجؿعفا مرة أخرى ،كذؾ الذذي قؾـذاه مذـ قبذؾ ،كجؿذع
كؾ طالمات اإلطراب ثؿ كؼسؿفا قسؿقـ باطتبار الظفقر والتؼدير إلك قسؿقـ:
طالمات إطرابق ٌة ضاهرة.
ٌ
وطالمات إطرابق ٌة مؼدّ رة.
ٌ
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قبؾ أن كعرف مقاضع العالمات الظاهرة والؿؼذدرة ،كريذد أن كػفذؿ معـذك الظفذقر
والتؼذذذدير ،وهذذذذا مؿذذذا يـػذذذع صالذذذب العربقذذذة ،أن يػفذذذؿ مؼاصذذذد الـحذذذقيقـ هبذذذذه
آصطالحات ،ما معـك الظفقر والتؼدير؟
ٍ
مثال :جاء محؿدٌ  :جاء ٌ
ماض ،ومحؿدٌ فاطؾ ،والػاطؾ حؽؿف الرفع
فعؾ
فنذا قؾت ً
ففق مرفقع ،محؿد فاطؾ مرفذقع ،طالمذة رفعذف أصذؾقة أم فرطقذة؟ أصذؾقة يعـذل ضذؿة،
فالػعؾ جاء هق العامؾ الذي رفع محؿدً ا :يعـل رفع الػاطؾ :إ ًذا الػعذؾ جذاء قذد وضذع
ضؿة ،العامؾ جاء هق الذي يرفذع الػعذؾ ،الضذؿة التذل طؾذك "محؿذدٌ " مذا
طؾك محؿد ّ
ٍ
محؿد الرفع؟ يف هذا الؿثال الػعؾ جاء.
الذي جؾبفا؟ جؾبفا العامؾ ،ما العامؾ يف
الضذذؿة التذذل جؾبفذذا العامذذؾ "جذذاء" ضذذؿة ضذذاهرة يف الؾػذذظ ،أقذذقل لؽذذؿ :محؿذذدٌ
ٍ
حقـئذذ
ضفرت يف لػظل؟ ضفرت ،وضفرت يف السؿاع تسؿعقهنا محؿدٌ ؟ كعذؿ ،وتظفذر
يف الؽتابذذةٕ :ن الؽتابذذة لػذ ٌ
ذظ لؾؿؾػذذقظ ،فالعالمذذة الظذذاهرة هذذل العالمذذة التذذل تظفذذر يف
الؾػظ والسؿاع.
ٍ
والعالمة الؿؼدرة يف كحق :جاء مقسك ،جاء مقسك ،ماذا حدث؟ جذاء ٌ
مذاض
فعذؾ
يرفع الػاطؾ ،ومقسك هق الػاطؾ الؿرفذقع ،مرفذقع طؾذك آخذره ضذؿة ،فجذاء قذد ألؼذك
ضؿ ًة طؾك آخذر مقسذك ،فذنذا قؾـذا :جذاء مقسذك .آخذر مقسذك ألذػ ،هذذه إلذػ مذاذا
فاطال؟ بؾذك.
طؾقفا؟ طؾقفا ضؿة .ما الدلقؾ طؾك أن طؾقفا ضؿة؟ الدلقؾ :ألقس مقسك ً
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والػاطؾ حؽؿف الرفع؟ بؾك .ومقسك ُمعرب أو مبـذل؟ ُمعذربُ .معذرب طالمتذف أصذؾقة
أو فرطقة؟ أصؾقة .والعالمة إصؾقة لؾرفع؟ الضؿة ،فؼد ألؼاها جاء طؾك الػاطؾ.
طؾل أين ألؼقت طؾذك مقسذك ضذؿة
هذا الذي فعؾف العامؾ جاء ،يؼقل :أكا فعؾت ما ّ
طالم ًة لؾرفع ،واكتفك بذلؽ طؿؾف.
لؽـ ما الذي حدث؟ هؾ هذه الضؿة التذل أوجذدها العامذؾ يف الػاطذؾ ضفذرت يف
الؾػظ طـدما كؼقل :جاء مقسك يا محؿد؟ ٓ ،وأكذتؿ مذا تسذؿعقهنا ،لذؿ تظفذر يف لػظذل
ولؿ تظفر يف سؿاطؽؿ ،لؿ تظفذر هذذا متػذؼ طؾقذف ،لؽذـ السذمال هذؾ هذل مقجذقدة يف
الجؿؾة؟ أم غقر مقجقدة يف الجؿؾة؟ سمالل واضح والجقاب طؾقف محدد بال أو كعذؿ،
هؾ الضؿة مقجقدة يف الجؿؾة أم غقر مقجقدة؟ هل مقجقدة ولؽـفا غقر ضاهرة.
ما الدلقؾ طؾك أكّفا مقجقدة؟ ما ذكركاه قبؾ قؾقؾ أن العامذؾ جذاء قذد طؿذؾ طؿؾذف،
هق رفع الػاطؾ ،ورفعف لؾػاطؾ بلن يضع طؾك آخره ضؿة ،وقد فعذؾ ذلذؽّ ،إٓ أن هذذه
الضؿة التل أوجدها العامؾ يف مقسك لؿ تظفر ،يعـل مثال ذلؽ :لق سللتؽؿ هذا الؼؾذؿ
إحؿر مقجقد أو غقر مقجقد يف الؿسجد؟ مقجقد يف الؿسذجد؟ فذنذا أخػقتذف أن يف
ٍ
ضذاهر يذدل
مخبليت؟ مقجقد أو غقر مقجقد؟ مقجقد .ضاهر أم غقذر ضذاهر؟ كقكذف غقذر
طؾك أكف غقر مقجقد؟ ٓ ،هق مقجقد ،لؽـ هـاك سبب سرته غ ّطاه.
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☜ فؼذقلفؿ :مؼذدّ رة ،أو كؿذا يؼقلذقن :مؿـقطذذة مذـ الظفذقر ،هذل مقجذقدة لؽـفذذا
مؿـقطة مـ الظفقر ،مـعفذا مذاكع ،يعـذل سذرتها غ ّطاهذا بحقذث مـعفذا مذـ أن تظفذر يف
الؾػظ ومـ ثؿ يف السؿاع.
مثال كافذة ،والـافذة طؾقفا ستارة ،فـحـ مذا
 ومثال ذلؽ :طـدما يؽقن يف الغرفة ً
كرى الـافذة ،بسبب الستارة ،لؽـ هؾ الـافذة مقجقدة يف الغرفة أم غقر مقجذقدة لؽـفذا
الؿؼذدّ رة :أي :الؿقجذذقدة
مؿـقطذذة مذذـ الظفذذقر ،بسذذبب السذذتارة ،ففذذذا معـذذك الحركذذة ُ
الؿؿـقطة مـ الظفقر بسبب ماكع ،الؿاكع يعـل الساتر الذي سرتها.
ما الساتر الؿذاكع الذذي مـذع الضذؿة مذـ الظفذقر يف قذقلل :وجذاء مقسذك؟ مقسذك
إلػ يف آخر مقسك طؾقفا ضؿة جؾبفا العامؾ جاء ،يؼقل :أكا وضعت الضؿة واكتفذك
حرف صذحقح غقذر
طؿؾلَّ .إٓ أن إلػ يف العربقة ،إلػ ولقست الفؿزة ،الفؿزة هق
ٌ
إلػ ،الفؿزة تؼبذؾ الحركذات َء ِء ُء أ ّمذا إلذػ ففذل إلذػ الؿديذة التذل تخذرج مذـ
الجقف ،ألػ مدية ،أما إلػ فال تؼبؾ الحركات ٓ ،يؿؽذـ أن تضذع طؾقفذا حركذة ٓ
فتحة وٓ ضؿة وٓ كسرة.
ما معـك لقس طؾقف حركة؟ سؽقن ،السؽقن ألذقس حركذة؟ كؼذقل :إلذػ ٓ يؼبذؾ
حركةً ،صقب هق ساكـ ،ألقس السؽقن حركةً؟  ...خؾق الحرف مذـ الحركذة ،الحذرف
إ ّما أن يؽقن طؾقف حركة أو أن يؽقن خال ًقذا مذـ الحركذة ،فذنن كذان طؾقذف حركذة فن ّمذا أن
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تؽقن فتحة َ أو ضؿة ُ أو كسرة ِ أو يؽقن خال ًقا مذـ الحركذة لذقس طؾقذف حركذة ،فذنذا
كان خال ًقا مـ الحركة ُس ِّؿل ساكـًا.
 ولفذذذا طـذذدما وضذذع الخؾقذذؾ ابذذـ أحؿذذد الػراهقذذدي اإلمذذام الؾغذذقي الـحذذقي
الؿشفقر الؿتقىف طؾذك الصذحقح سذـة  175وهذق أطظذؿ مشذايخ سذقبقيف طـذدما وضذع
الؿستعؿؾة إلك الققم ،هق مـ وضع الرمقز الؿستعؿؾة لؾحركات أن
رمقز الحركات ُ
الػتحذذة والضذذؿة والؽسذذرة والشذذدة والتـذذقيـ إلذذك آخذذره ،فعـذذدما يؼقلذذقن :الرمذذقز
الؿستعؿؾة إلك أنٕ :ن هـاك محذاوٓت سذابؼة لذؿ ُيؽتذب لفذا البؼذاء كؿحاولذة أبذل
إسقد الدؤلل وضع رمقز أخذرى لؾحركذات لؽذـ مذا اكتشذرت ،الذذي اكتشذر وأصبذؼ
العرب طؾك استعؿالف رمقز الخؾقؾ ،الػتحة والضؿة والؽسرة إلك آخره.
الؿسذتعؿؾة أن يف الؿصذحػ،
 السؽقن :الخؾقذؾ يضذع لذف رأس حذاء ،وهذل ُ
الخؾقؾ طـدما وضع وضع الحركات الؿستعؿؾة الجؿقع ما تغقذرت ّإٓ السذؽقن ،كذان
الخؾقؾ يضعف رأس حاء ،يريد بف أول كؾؿة "خالل" رأس حذاء :يعـذل أن هذذا الحذرف
خالل مـ الحركات ،ثؿ تطقرت بعد ذلؽ سؽقنٕ :ن السؽقن أسفؾ مـ الحاء.
دائؿذذا ،هذذل سذذاكـة
☜ كعذذقد إلذذك مقضذذقطـا :فذذإلػ ٓ تؼبذذؾ الحركذذات سذذاكـة ً
مالزمة لؾسؽقن ،الػعؾ جاء يف جاء مقسك ألؼك ضؿ ًة طؾك إلػ ،هذق وضذع الضذؿة
طؾك إلػ ،واكتفك طؿؾف بذلؽّ ،إٓ ّ
أن السؽقن الؿذالزم لعلذػ غ َّطذك هذذه الضذؿة،
مذذا مـعفذذا مذذـ القجذذقد ،العامذذؾ أوجذذدها يف آخذذر مقسذذك ألذذػ ثذذؿ طؾقفذذا ضذذؿةَّ ،إٓ أن
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السؽقن الؿالزم لعلػ غؾب الضؿة فغ َّطاها ،يعـذل ى سذاكـة تحذت السذؽقن ضذؿة،
الضؿة مقجقدة ،ثؿ جذاء السذؽقن الؿذالزم فغ ّطاهذا ومـعفذا مذـ الظفذقر ،وهذذا معـذك
ققلفؿ :مؼدّ رة مـع مـ ضفقرها ،هل مقجقدة ولؽـفا مؿـقطة مـ الظفذقر ،ففذذا معـذك
العالمات الؿؼدّ رة والعالمات الظاهرة.
فذذنذا طرفـذذا معـذذك التؼذذدير والظفذذقر يف العالمذذات ،كسذذلل متذذك تؽذذقن طالمذذات
اإلطذذراب ضذذاهرة؟ ومتذذك تؽذذقن طالمذذات اإلطذذراب ُمؼذذدَّ رة؟ مييا إصييؾ يف طالمييات
اإلطراب مـ حقث الظفقر والتؼدير؟ أن تؽقن ضاهرة أن تؽقن مؼدرة؟
 إصؾ فقفا الظفقر ٓ شؽٕ :كف إكثر ،كعذؿ ،إصذؾ يف طالمذات اإلطذراب
ٍ
ومحؿذد،
الظفقر ،وهق إكثر ،فنذا قؾـا :جاء محؿدٌ فالعالمة ضاهرة ،وكذلؽ محؿذدً ا
وإذا قؾذذت :محؿذذدٌ يجتفذذد يف دروسذذف فعالمذذة يجتفذذدُ ضذذاهرة ،وكذذذلؽ لذذـ يجتفذذدَ ،
وكذلؽ لؿ يجتفدْ يف دروسف طالمات ضاهرة.
ِ
﴿ٓ يت ِ
يـ ألآل طؿذران28:
لق قؾـا ً
مثال :ققلف َّ -
َّخ ِذ ا ْل ُؿ ْم ِمـ َ
ُقن ا ْلؽَافرِ َ
طز وجؾَ َ :-
طالمة الرفع يف الؿممـقن؟ القاو ،طالمة ضاهرة أم مؼدّ رة؟ طالمة ضاهرة.
﴿خ َؾ َؼ اهلل السؿاو ِ
ِ
ٌ
مػعقل بف مـصقب ،وطالمذة
السؿاوات
ات ألالعـؽبقت44:
َ
ُ َّ َ َ
ِ
كصذذبف الؽسذذرةٕ :كذذف جؿذذع ممكذ ٍ
ذؿاوات ضذذاهرة أم
ذث سذذالؿ ،طالمذذة اإلطذذراب يف السذ
مؼدرة؟ ضاهرة.
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يدع إلك الشذر .لذؿ حذرف جذز ٍم وكػذل ،يذدعٌ :
مضذارع
فعذؾ
لق قؾـا ً
ٌ
مثال :محؿدٌ لؿ ُ
مجزو ٌم بؾؿ ،وطالمة جزمف حذف حرف الع ّؾة ،حذف القاو.
 طالمة اإلطراب هـا ،وهل حذف القاو طالمة ضاهرة أم طالمة مؼذدرة؟ طالمذة
ضاهرة.
 ...محصقرة ويؿؽـ أن كحصرها يف خؿسة أبقاب ،العالمات الؿؼذدرة يؿؽذـ أن
كحصرها يف خؿسة أبقاب ،اففؿقها ثؿ ركبقها كقػؿا شئتؿ ،ربؿا أرتبفذا ترتق ًبذا ،ويذرى
ٍ
بطريؼة أخرى ٓ ،مشاحة يف الرتتقب.
بعضؽؿ أن إكسب أن ترتب
 الباب إول مـ أبقاب العالمات الؿؼدّ رة :آسؿ الؿضاف إلك ياء الؿتؽؾؿ.
 الباب الثاين :آسؿ الؿؼصقر.
 الباب الثالث :الػعؾ الؿضار الؿختقم بللػ.
 الباب الرابع :آسؿ الؿـؼقص.
بقاو أو ٍ
 الباب الخامس :الػعؾ الؿضار الؿختقم ٍ
ياء.
 الباب إول :آسؿ الؿضاف إلك ياء الؿتؽؾؿ:
آسؿ ،اسؿ ،آسؿ الؿضاف :هذه طؿؾقة اإلضافة أن تضقػ شق ًئا إلك شذلء ،وٓ
يؽقكذذان ّإٓ اثـذذقـٕ :ن اإلضذذافة خاصذذة بإسذذؿاء ،وكـّذذا طؾذذك مذذا أذكذذر شذذرحـا معـذذك
اإلضافة مـ قبذؾ ،آسذؿ الؿضذاف إلذك يذاء الؿذتؽؾؿ ،مثذؾ :كتذابل ،قؾؿذل ،صذديؼل،
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زمقؾل ،سقاريت ،ربل ،كبقل ،إلك آخره  ...كذؾ مذا أضذػتف إلذك كػسذؽ ،فتضذقػف إلذك يذاء
الؿتؽؾؿ.
هذا كتابل ،هذا مبتدأ ،وكتابل خرب ،ما أصؾ الجؿؾة يا إخقان "هذا كتابل"؟ .
هذا مبتدأ.
كتابل :كؾؿتان :كتذاب ويذاء الؿذتؽؾؿ ،ويذاء الؿذتؽؾؿ اسذؿ مسذتؼؾ ،وإصذؾ قبذؾ
كتاب.
اإلضافة :هذا ٌ
هذا :مبتدأ يف محؾ رفع مبـل طؾك السؽقن ،هذا.
كتذاب إلذك يذاء الؿذتؽؾؿ،
كتاب :هذا خرب مرفقع ،وطالمة رفعذف الضذؿة ،فـضذقػ
ٌ
ٌ
كتاب ،فاإلضافة طدو التـذقيـ ،سذتحذف التـذقيـ مباشذرة ،أي
أدخؾ ياء الؿتؽؾؿ طؾك ٌ
إضافة ٓ تجامع التـذقيـ ،احذذف التـذقيـ ٓ ،تػعذؾ شذق ًئا آخذر سذقى حذذف التـذقيـ،
ٍ
حقـئذ أن تؼقل :هذا كتاُ ..بل.
فؽان الؼقاس
أضػ إلك غقر ياء الؿتؽؾؿ إلك ما شئت مـ الضؿائر غقر ياء الؿتؽؾؿ ،أضذػ إلذك
كاف الخطاب ،تؼقل :هذذا كتاُ ..بذؽ ،كتاُ ..بذف ،كتا..بـذا ،كتذاُ ..بل ،هذذا الؼقذاس يف كذؾ
الضؿائر ،كؾ الضؿائر سارت طؾك هذا الؼقاس :يعـل أن اإلضافة ٓ تغقذر يف الؿضذاف
كتذاب
إلقف شق ًئا سقى حذف التـقيـ ،هذه اإلضافة ،حتك لذق أضذػت إلذك غقذر ضذؿقر:
ُ
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ذاب الطالذبّ ،إٓ يذذاء الؿذتؽؾؿ فؾفذذا يف العربقذة خاصذذقة ،العذرب جعؾذذقا لفذذا
محؿذد ،كتذ ُ
خاصقة ،وهل:
✍ :وجقب كسر ما قبؾفا ،ياء الؿتؽؾؿ تؽسر العرب مذا قبؾفذا ،خاصذقة لفذا ،فذنذا
كتاب إلك ياء الؿتؽؾؿ قالقا :هذا كتا..بل :هذذا مبتذدأ ،وكتذابل :كريذد
أرادوا أن يضقػقا ٌ
كتذاب .الؿؼذدرة،
أن كعرب كتاب ،يف كتابل :كتاب خرب مرفقع ،وطالمة رفعف الضذؿة:
ُ
مـع مذـ ضفقرهذا ،مذا الذذي مـذع مذـ ضفقرهذا؟ اشذتغال الؿحذؾ بحركذة الؿـاسذبة ،أو
حركة الؿـاسبة؟ ما الذي مـع الضؿة مـ كتا ُبل ،ثؿ قؾـا :كتابِل ،ما الذذي غ ّطذك الضذؿة
ومـعفا مـ الظفقر؟ الؽسرة التل طؾك الباء كتابِل ،أن كتذا ُبل ضذؿة ،مذا الذذي جؾذب
الضؿة؟ العامؾٕ :هنا خرب والخرب مرفقع ،وضعـا ضؿة ،كتا ُبل ،والقاء تؽسر ما قبؾفذا:
كتابِل.
الضؿة جؾبفا العامؾ ،طامذؾ الرفذع ،والؽسذر مذا الذذي جؾبذف؟ القذاء مـاسذبة القذاء،
ٍ
حقـئذذذ :الضذذؿة التذذل جؾبفذذا العامذذؾ طامذذؾ
فالبذذاء يف كتذذاب اجتؿذذع طؾقفذذا حركتذذان
اإلطراب ،والؽسر الذي جؾبتذف مـاسذبة القذاء ،وٓ يؿؽذـ أن ُيـ َطذؼ الحذرف بحذركتقـ،
حركة وبركة ،حركة وٓ سؽقن ،أ ّما حركتان مذا يؿؽذـ ،مذا الذذي سذقحدث؟ سذتغؾب
إحداهؿا إخرى ،مذا الذذي غ ّؾبذت العذرب؟ غ ّؾبذت حركذة الؿـاسذبة الؽسذر ،فالؽسذر
غؾب الضؿة فغ ّطاها ،فالذي مـذع الضذؿة مذـ الظفذقر الؽسذر :يعـذل حركذة الؿـاسذبة،
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فذذقؿؽـ أن تؼذذقل :طالمذذة رفعذذف الضذذؿة الؿؼذذدرة مـ ًعذذا مذذـ ضفقرهذذا حركذذة الؿـاسذذبة
الؿجؾقبة لؿـاسبة ياء الؿتؽؾؿ.
 أو تؼقل كؿا يؼقلقن :اشتغال الؿحؾ بحركة الؿـاسبة الؿجؾقبة لقاء الؿذتؽؾؿ،
الؿعـذذك واحذذد أو متؼذذارب ،تػفؿذذقن :أن البذذاء اجتؿذذع طؾقذذف  ...مـاسذذبة القذذاء ،فغ ّؾبذذت
العرب الؽسرة طؾك الضؿ فغ ّطاه ،ومـعف مـ الظفقر .هذا يف الرفع.
اشرتيت كتا ًبا:
مثال:
ويف الـصب :لق قؾت ً
ُ
اشرتيت :اشرتى فعؾ والتاء فاطؾ.
ٌ
ٌ
مػعقل بف مـصقب ،وطالمة كصبف الػتحة.
مػعقل بف ،كتا ًبا
كتا ًبا:
أضػ كتا ًبا إلك ياء الؿتؽؾؿ :اشرتيت كتا َبذف ،كتا َبذؽ ،فالؼقذاس أن ُيؼذال :اشذرتيت
كتذذا َبل ،مذذـ أيذذـ أتقـذذا بالػتحذذة طؾذذك البذذاء؟ هذذذه الحركذذة التذذل جؾبفذذا طامذذؾ الـصذذب
"اشرتى" اشرتى الػعؾ هق الذي يرفع الػاطؾ وهق الذذي يـصذب الؿػعذقل بذف ،ثذؿ ّ
إن
العرب تؽسر ما قبؾ ياء الؿتؽؾؿ ،فقؼقلقن :كتابِل ،فعؾك ذلؽ اجتؿع طؾك آخر آسذؿ
الؿضاف إلك ياء الؿتؽؾؿ حركتان :الحركذة التذل جؾبفذا طامذؾ الـصذب وهذل الػتحذة،
والحركة التل جؾبتفا مـاسبة القاء ،وهل الؽسر.
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مذذاذا فعؾذذت العذذرب؟ غ ّؾبذذت الؽسذذر طؾذذك الػتحذذة فغ ّطتفذذا ومـعتفذذا مذذـ الظفذذقر،
ٌ
مػعذقل بذف مـصذقب ،وطالمذة
فقؼقلقن :اشرتيت كتابل .ويف اإلطذراب :كتذابل :كتذاب
كصبف الػتحة الؿؼدرة مـع مـ ضفقرها حركة الؿـاسبة.
ٍ
ٍ
اسذؿ مجذرور بػذل وطالمذة جذره
كتاب :يف حرف جر،
ويف الجر :قرأت يف
وكتاب ٌ
الؽسرة.
بؾ أضػ :قرأت يف كتابِؽ ،يف كتابِف ،يف كتابل.
الحركة التل طؾك الباء يف كتابل كسر ٌة هل حركة الؿـاسبة ،لؽـ يف الجر يف خالف
فرضذا لؾبذاب طؾذك
كسذر ،طؾذك أهنذا حركذة الؿـاسذبة ً
بقـ الـحقيقـ :الجؿفقر طؾك أهنا ٌ
ٍ
قاطدة واحدة ،قالقا :إن حركة اإلطراب الؽسرة جذاءت كؿذا جذاءت الضذؿة والػتحذة،
ثؿ بعد ذلؽ ُمـ َعت مـ الظفقر بالؽسر الذي جؾبتف مـاسبة القاء ،وهذا الذي يظفذر بـذا ًء
طؾك الؼقاس.
وقال بعض الـحقيقـ ،ومـفؿ ابـ مالؽ :إن الحركذة  ...الجذر .والخذالف يف مثذؾ
ذلؽ سفؾ ،يعـل ٓ فائدة كبقرة.
صقب ،هذا ما يتعؾؼ بالباب إول مـ أبذقاب طالمذات اإلطذراب الؿؼذدرة :آسذؿ
الؿضاف إلك ياء الؿتؽؾؿ.
مثال يا إخقان :اهلل ربل .أطرب؟
لق قؾـا ً
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مرفقع وطالمة رفعف الضؿة.
اهلل لػظ الجاللة مبتد ٌأ
ٌ
ربل :كؾؿتان :إولك :رب .والثاكقة :ياء الؿتؽؾؿ.
أطرب رب؟ خربٌ الؿبتدأ مرفقع وطالمذة رفعذف الضذؿة ،أيذـ الضذؿة؟ ر ِّبذل؟ رب:
خرب الؿبتدأ مرفقع ،وطالمة رفعف الضؿة الؿؼدرة ،يف ضؿة لؽـفذا غقذر ضذاهرة مؼذدرة،
وطالمة رفعف الضؿة الؿؼذدرة مـذع مذـ ضفقرهذا حركذة الؿـاسذبة ،وهذق مضذاف ،ويذاء
مبـل طؾك السؽقن.
الؿتؽؾؿ:
ٌ
مضاف إلقف يف محؾ جر ٍّ
ٍ
دطقت ربذل .أطذرب؟ ٌ
مذاض ٓ محذؾ لذف مذـ اإلطذراب مبـذل طؾذك
فعذؾ
لق قؾت:
ُ
السؽقن.
والتاء يف دطقت :تذاء الؿذتؽؾؿ تعذقد إلقذؽ ،وأكذت الذذي دطذقت :إ ًذا فاطذؾ ،وتذاء
الؿتؽؾؿ ٌ
فاطؾ يف محؾ رفع مبـل طؾك الضؿ.
ٌ
مػعقل بف مـصقب وطالمة كصبف الػتحذة الؿؼذدرة
دطقت ربل :ربل كؾؿتان :رب:
مضاف إلقذف يف محذؾ جذر
مـع مـ ضفقرها حركة الؿـاسبة ،وهق مضاف ،وياء الؿتؽؾؿ
ٌ
مبـقة طؾك السؽقن.
هذا الباب إول يا إخقان.
 الباب الثاين مـ أبقاب العالمات الؿؼدرة :آسؿ الؿؼصقر:
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والؿييراد بآسييؿ الؿؼصييقر :هذذق آسذذؿ الؿختذذقم بذذللػ ،مثذذؾ :مقسذذك ،وطقسذذك،
مصطػك ،وطصا ،ورحك ،إلػ ٓ تؽقن يف العربقة ّإٓ ساكـة ،وٓ يؽقن مذا قبؾفذا إٓ
مػتقحا.
مػتقحا ،هذا مضطرد :إلػ ٓ تؽقن ّإٓ ساكـة وٓ يؽقن ما قبؾفا إٓ
ً
ً
إطرابفا كقػ يؽقن؟ طالمة الرفع؟
 تؼقل :جاء مقسك يا محؿد .ضؿ ٌة مؼدرة.ورأيت مقسك يا محؿد .فتح ٌة مؼدرة.
وس ّؾؿت طؾك مقسك يا محؿد .كسر ٌة مؼدّ رة.
✍ إلػ ٓ تؼبؾ الحركة ٓ ،ضؿة طالمة الرفذع ،وٓ فتحذة طالمذة الـصذب ،وٓ
ّ
متعذذر؟
كسرة طالمة الجر ،لؿاذا؟ ٕهنا مالزمة لؾسؽقن وتحريؽفذا متعذذر ،مذا معـذك
مستحقؾ ،فؾفذا كؼقل :إن الذي يؿـع الحركات مـ الظفقر طؾذك إلذػ  ...إضفارهذا،
هل مقجقدة لؽـ إضفارها مستحقؾٕ :ن إلػ يستحقؾ تحريؽفا.
كقػ كؼقل يف اإلطراب يا إخقان؟ جاء مقسك ،أطرب؟
جاء ٓ :محؾ لف مـ اإلطراب مبـل طؾك الػتح.
مقسكٌ :
مرفقع وطالمة رفعف الضؿة ،فنذا أردت أن تبقـ الرافع تؼذقل :فاطذؾ
فاطؾ
ٌ
ُّ
التعذر.
مرفقع بجاء ،وطالمة رفعف الضؿة الؿؼدرة ،مـع مـ ضفقرها
ٌ
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كثقر مـ الؿعربقـ ،لؽذـ الذذي يريذد أن
يف طبارات يف اإلطراب محػقضة ،يحػظفا ٌ
يذدرس ويتعذرف طؾذذك حؼذائؼ الـحذق ،ويلخذذذ العؾذؿ  ٓ ...يعذرف مذذا تحتفذا ٓ ،بذذد أن
يعرف هذه الؿعاين ،ما معـك ٓ محؾ لفا مـ اإلطراب؟ ما معـك مؼدرة؟ مذا معـذك مـذع
مـ ضفقرها؟ إذا طرف هذه الؿعاين يستخدمفا ما يف إشؽال.
رأيت مقسك؟ أطرب؟
رأى :فعذ ٌذؾ مذ ٍ
ذاض ٓ محذذؾ لذذف مذذـ اإلطذذراب مبـذذل طؾذذك الػذذتح الؿؼذذدر ،إذا قؾذذت:
الػتح ٓ ،بد تؼقل :الؿؼدّ ر.
والتاء :تاء الػاطؾ هذا كقطفا ٓ ،بد أن تؼقل :فاطؾ .أو تؼقل :تذاء الؿذتؽؾؿ فاطذؾ.
أو تؼقل :التاء فاطؾ.
 وتاء الؿتؽؾؿ فاطؾ يف محؾ رف ٍع مبـذل طؾذك  ...وطالمذة كصذبف الػتحذة الؿؼذدرةمـع مـ ضفقرها التعذر.
ذرور بعؾذذك،
وكذذذلؽ س ذ ّؾؿت طؾذذك مقسذذك :طؾذذك حذذرف جذذر ،ومقسذذك اسذذؿ مجذ ٌ
وطالمة جره الؽسرة الؿؼدرة مـع مـ ضفقرها التعذر.
 الباب الثالث :وهق الػعؾ الؿختقم بللػ:
وطـذذدما كؼذذقل :الػعذذؾ الؿختذذقم بذذللػ فذذال شذذؽ أكـذذا كريذذد مذذـ إفعذذال الػعذذؾ
الؿضارع ،مختقم بللػ مثؾ  ...صب ًعا ٓ بد أن تؽقن ألػ أصؾقة ،يعـل تؽقن ألػ مذـ
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اسؿ الػعؾ ،آخر حرف مذـ حذروف الػعذؾ ألذػ ٓ ،كريذد يـتفذل الػعذؾ ثذؿ تذليت بعذده
مثال :يذذهبا ،وتؼذقل :هذذا فعذؾ مختذقم بذللػ ٓ ،خطذل ،يذذهبا:
ألػ ،يعـل ٓ تؼؾ لل ً
آخر حرف الباء :يذهب .أ ّما إلػ هذه كؾؿة أخرى ،هذه ألػ آثـقـ ،ٓ ،أريذد آخذر
حرف يف الػعؾ ألػ ،مثؾ :يسعك ،ويصؾك ،ويخشك ،و ُيبؾك ،و ُيدطك ،ويرقذك ،ويذرى
 ...إلك آخره.
طالمة الرفع؟ تؼقل :محؿدٌ يسعك إلك الؿجد ،ومحؿدٌ لـ يسعك ّإٓ إلذك الؿجذد،
ومحؿد لؿ يسع ّإٓ إلك الؿجد.
يف الرفذذع :محؿذذدٌ يسذذعك :هذذذا فعذذؾ مضذذارع مرفذذقع وطالمذذة رفعذذف الضذذؿة ،صب ًعذذا
مرفقع ٕكف مجرد مـ الـصب والجزم ففق مرفقع ،وطالمة رفعذف الضذؿة ،الضذؿة هذل
العالمة أصؾقة ما ذكركاه يف العالمات الػرطقة ،فعالمة رفعف الضؿة لؽـفا مؼدرة.
أيضا؟ كعؿ التعذرٕ :ن التعذذر مذالزم لعلذػ،
ما الذي مـعفا مـ الظفقر؟ التعذر ً
إلػ يف آسؿ يف الػعؾ يف الحرف ،إلػ مالزم لؾسؽقن ويؿتـع تحريؽف طؾك كذؾ
حال ،كعؿ ،يؼقل :يسعك ٌ
فعؾ مضارع مرفقع وطالمذة رفعذف الضذؿة الؿؼذدرة ،مـذع مذـ
ُّ
التعذر.
ضفقرها
ويف الـصب :محؿدٌ لـ يسعك ّإٓ الؿجد:
ٍ
كصب وكػل ٓ محؾ لف مـ اإلطراب مبـل طؾك السؽقن.
لـ :حرف
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يسعكٌ :
مـصقب بؾـ وطالمة كصبف الػتحة الؿؼدرة مـذع مذـ ضفقرهذا
مضارع
فعؾ
ٌ
ٌ
التعذر.
ويف الجزم :محؿدٌ لؿ يسع إ ّٓ إلك الؿجد:
لؿ :حرف جز ٍم وكػل وقؾب ،ولف معاين أخرى.
يسعٌ :
فعؾ مضارع مجزو ٌم بؾؿ وطالمة جزمف حذف حرف العؾة.
طالمة الرفع فقف مؼدرة ،وطالمة الـصب مؼدرة ،وطالمة الجزم ضاهرة ،أمذا آسذؿ
الؿضذذاف إلذذك يذذاء الؿذذتؽؾؿ كؽتذذابل وصذذديؼل فعالمذذات إطرابذذف  ...ضذذاهرة ،وآسذذؿ
الؿؼصقر طالمات إطرابف كؾفا مؼذدرة ،والػعذؾ الؿختذقم بذللػ مذا كؼذقل مؼصذقر ،مذا
كؼقل الػعؾ الؿؼصقرٕ :ن كؾؿة الؿؼصقر هذا اصطالح خاص بآسؿ ،كؼقل :الػعؾ
الؿختقم بللػ ،طالمات إطرابف الؿؼدرة يف الرفع والـصب دون الجزم.
 آسؿ الؿـؼقص:
ما الؿراد بآسؿ الؿـؼقص؟ الؿراد بآسؿ الؿـؼقص؟
صالال :الؿختقم بقاء.
مذثال :ضبذل هذذا مختذقم بالقذاء ،لؽذـ
الشقخ :يعـل اقرتبت لؽـ مذا أصذبت ،يعـذل ً
ضبل ،رأيت ضب ًقا ،مررت بظبل ،مذا يصذح أن تؼذقل :الؿختذقم
إطرابف بحركات ضاهرةٌ :
بقاء.
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مؽسقر مذا قبؾفذا ،الؿختذقم ٍ
✍ ٓ بد أن تؼقل :هق آسؿ الؿختقم ٍ
ٍ
بقذاء قبؾفذا
بقاء
كسر ٓ ،بد ،مثؾ :الؼاضل ،والؿاضل ،والداطل ،والعاصل ...فاطؾ ،هذذا يعـذل كؾؿذة
غقر وزن فاطؾ ،الؿفتدي.
صالال... :
الؽرسل هذا ياء مشذددة ،فالقذاء إخقذرة قبؾفذا يذاء سذاكـة ،فذال بذد يذاء
الشقخ،ٓ :
ُّ
قبؾفا كسر.
 الؿـتفل ،الؿفتدي ،الؿدطل ،الفادي ،الؿؼتدي ،إلك آخره.صالال... :
الشقخ :كتابل ،ٓ ،أوٓ كتابل كؾؿتان :كتاب وياء الؿتؽؾؿ ،وكتاب مختقم ببذاء مذا
مـؼقصا ،أكقد يف أسباب ،فذـحـ لذـ كتققذػ
مؼصقرا ،وسؿل هذا
يصؾح ،وسؿل هذا
ً
ً
طـد هذه إمقر ،قد كتققػ طـدها إن شذاء اهلل يف شذرح كبقذر إلذػ طـذدما كـتفذل مذـ
إزهرية وكصؾ إلك شرح إلػقة ،كلخذ شق ًئا مـ هذه إسرار والققػات.
آسؿ الؿـؼقص كقػ يؽقن إطرابف؟
ِ
الؼاضل يا محؿد.
يف الرفع كؼقل :جاء
الؼاضل يا محؿد.
ويف الـصب :رأيت
َ
ِ
الؼاضل يا محؿد.
سؾؿت طؾك
ويف الجر:
ُ
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✍ فػذذل الرفذذع جذذاء الؼاضذ ِ
ذل يذذا محؿذذد :الؼاضذذل فاطذ ٌذؾ مرفذذقع ،مذذا طالمذذة رفعذذف
أصؾقة أم فرطقة؟ أصؾقة :يعـل ضؿة :إ ًذا فعالمة رفعف ضؿة ،لؽـفا ما ضفذرت ،إ ًذا ففذل
مؼدرة ،كحـ قؾـا :ضؿة ،جزمـا بلهنا ضؿةٕ :ن طالمة إطرابف أصؾقف لقسذت فرطقذة ،إ ًذا
ضؿة.
هذذؾ ضفذذرت يف الؾػذذظ أو مذذا ضفذذرت؟ مذذا ضفذذرت إٓ مؼذذدرة ،ضذذؿ ٌة مؼذذدرة :جذذاء
ِ
الؼاضل يا محؿد .هل مؼدرة ،مؼدرة يعـل مقجذقدة  ...مذا الذذي مـعفذا مذـ الظفذقر؟
الثؼؾ ،ما دلقؾؽ؟
 -يؿؽـ أن كتؽؾػ وكـطؼ هبا....
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بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ...
كـا يا إخقان تققػـا طـد آسؿ الؿـؼقص ...آسؿ الؿـؼذقص هذق :الؿختذقم ٍ
بقذاء
قبؾفا كسر :كالؼاضل والؿفتدي.
طالمة الرفع فقف ،قؾـا :ضؿ ٌة مؼدرة ،ك :جاء الؼاضل يا محؿد.
 والؿاكع لؾحركة مـ الظفقر قؾـا :الثؼؾ.
دلذقال ،وهذق :أكـذا
ما الدلقؾ طؾك أن الؿاكع مـ الظفقر الثؼؾ؟ قال اإلخقان ذكذروا ً
الؼاضل...
يؿؽـ أن كتؽؾػ وكظفر هذه الضؿة ،فـؼقل :جاء
ُ
ضرورة شعرية ،دٓلة طؾك أن هذا هق إصؾ الؿثبقت.
جاء الؼاضذل :إ ًذا فجذاء قذد طؿذؾ طؿؾذف فرفذع الؼاضذل فجعذؾ طؾذك آخذره ضذؿة،
ثؼذال يف إخذراج الضذؿة طؾذك القذاء لؿذا
الؼاضلّ ،إٓ أن العرب تجد ً
فصار الؽالم :جاء
ُ
بقـفؿا مـ طداوة ،كقػ تخؾصت العرب مـ هذا الثؼؾ؟
صالال... :
الشقخ ٓ :كؼذقل بحذذف الضذؿة ،ٓ ،الضذؿة مقجذقدة ،ولؽذـ كؼذقل :بؿـعفذا مذـ
الظفقر ،أو بسرتها بالسؽقن ،يؼقلقن :تخؾصقا مـ هذا الثؼذؾ بتسذؽقـ القذاء ...الذذي
ذػ
غ ّطذذك الضذذؿة وسذذرتها ومـعفذذا مذذـ الظفذذقر ،فعـذذدما وضذذعقا سذذؽقكًا طؾذذك القذذاء خذ ّ
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ِ
الؼاضذل يذا محؿذد .هذذا دلقذؾ
الؼاضل يا محؿد ،أسفؾ مذـ :جذاء
طؾقفؿ الؽالم ،جاء
ُ
طؾك أن الؿاكع مـ الظفقر هـا الثؼؾ ٓ ،التعذر.
✍ وهـاك ٌ
دلقؾ آخر سقليت بعد قؾقؾ.
كـتؼؾ إلك طالمة الـصب ،ما طالمة الـصب يف الؿـؼقص؟
الؼاضل يا محؿد.
الؼاضل يا محؿد ،أو أكرمت
كؼقل :رأيت
َ
َ
ٌ
مػعقل بف مـصقب وطالمة كصبف الػتحة الظاهرة.
الؼاضل:
َ
"إكا سؿعـا مـاد ًيا" مـادي هذا اسؿ مـؼقص آخره ياء قبؾفا كسر ،مـادي ،وهذق هـذا
ٌ
مػعقل بف مـصقب ،فظفرت الػتحة مـاد ًيا :إ ًذا فالػتحة تظفر أم ُتؼدّ ر طؾك الؿـؼذقص؟
تظفر.
ِ
الؼاضل يا محؿد.
الجر ،ما طالمة الجر يف الؿـؼقص؟ تؼقل :س ّؾؿت طؾك
كسرة ،مؼدرة أم ضاهرة؟ مؼدرة طؾك حرف جر ،والؼاضل اسذؿ مجذرور ،مجذرور
بؿاذا؟ بعؾك ،طؾك هذا الحرف جر الؼاضل ،ما معـك جر الؼاضذل؟ يعـذل وضذع طؾذك
آخره كسرة ،وقد  ...الؼاضقل يا محؿد ،وهذا مؿؽذـ تؽؾذػ وكظفرهذا مذا يف إشذؽال:
سؾؿت طؾك الؼاضقل ،ولؽـ هذا ثؼقؾ طؾك لسان العرب ،كقػ تخؾصت العذرب مذـ
هذا الثؼؾ؟ بتسؽقـ القاء ،ما معـك تسؽقـ القاء؟ ما كؼقل حذذف ،كؼذقل :وضذعقا طؾذك
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الضؿة سؽقكًا غ ّطاها ،السؽقن الذي جؾبتف العرب غ ّطك الضذؿة ومـعفذا مذـ الظفذقر،
فؾفذا خػ الؽالم طؾك العرب.
لؿيياذا ُقييدرت الضييؿة والؽسييرة طؾييك الؿـؼييقص ،وضفييرت الػتحيية؟ لؿذذاذا ُمـ َعذذت
الضؿة يف الرفع ،والؽسرة يف الجر مـ الظفقر طؾك الؿـؼقص ،وأضفرت الػتحة؟
☜ الجذذقابٕ :ن الؿذذاكع مذذـ الظفذذقر يف الؿـؼذذقص هذذق الثؼذذؾ والتعذذذر ،لذذق كذذان
الؿاكع التعذر لؿـع جؿقع الحركات ،لؽـ الؿاكع هذق الثؼذؾ ،فذنذا حذدث الثؼذؾ ُمـ َعذت
الحركة مـ الظفقر ،وإذا لؿ يحدث ثؼذؾ ُس َذؿح لؾحركذة يف الظفذقر ،والثؼذؾ يؽذقن يف
أي الحركات؟ يف الضؿة والؽسرةٕ :ن الػتحة أخذػ الحركذاتٕ :هنذا ٓ تحتذاج مذـ
العربل إلك سذقى فذتح الػذؿ ودفذع الفذقاء ،فخػقػذة ٓ تث ّؼذؾ طؾقذف الؽذالم ،أمذا الضذؿة
والؽسذذرة فقحتاجذذان إلذذك طذذالج أو ُ وإي ِ فالضذذؿة مذذع القذذاء جؿعذذت بذذقـ طذذدويـ،
والؽسرة مع القاء يعـل كلكؽ جؿعت بقـ متشاهبقـٕ :ن الؽسرة بـت القاء فتجؿع بذقـ
متشاهبقـ فقسبب ثؼؾ.
الػتحة ٕهنا خػقػة  ...أن الؿاكع مـ الظفقر يف الؿـؼقص هق الثؼؾ.
 الباب الخامس مـ أبقاب العالمات الؿؼدرة ،وهيق :الؿضيار الؿختيقم ٍ
بيقاو
أو ياء6
يعـل الذي آخر حرف مـ حروفف واو أو ياء ،ما كريد فعؾ اتصؾ بف واو أو يذاء،ٓ ،
يعـذذل مذذا يصذذؾح أن تؼذذقل :الرجذذال لذذؿ يذذذهبقا ،يذذذهبقا ،ٓ ،يذذذهب هذذذا فعذذؾ مختذذقم
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بالباء ،والقاو كؾؿة أخرى اسؿ واو الجؿاطذة ٓ ،يصذؾح هذذا التؿثقذؾ ،لؽذـ الؿضذارع
الؿختقم بقاو أو ياء ،مختقم بقاو مثؾ يدطق ،ويـؿق ،ويربق.
والؿختقم بقاء كؿا مثؾـا مـ قبؾ :يرمل ويؼضل ،ويفدي وكحق ذلؽ.
ربؿا يتبادر سمال إلك أحدكؿ :قؾـا :الؿضارع الؿختقم بقاو وياء ،وقؾـذا مذـ قبذؾ:
الؿضارع الؿختقم بللػ.
وقؾـا يف الؿؼصقر :هق آسؿ الؿختذقم بذللػ .والؿـؼذقص :هذق آسذؿ الؿختذقم
بقاء.
 ...؟ آسؿ الؿختقم بذقاو ،لؿذاذا مذا ذكركذاه؟ ٕكذف ٓ يقجذد ٓ ،يقجذد يف العربقذة
اسؿ مختق ٌم ٍ
مثال مثذؾ :دلذق .لؽذـ
بقاو قبؾفا ضؿة ،قد يقجد مختقم بقاو قبؾفا سؽقن ً
ٌ
كثقذرا يف الؾغذة إطجؿقذة ،فذنن وجذدت كؾؿذة
واو قبؾفا ضؿة هذذا ٓ يؽذقن ،وإن كذان ً
مختقمة بقاو قبؾفا ضؿة فاطرف أهنا كؾؿة لقسذت طربقذة ،وإكؿذا دخؾذت طؾذك العربقذة،
فؾفذا ما ذكرها الـحقيقن ٕهنا غقر مقجقدة.
الؿضارع الؿختقم بقاو أو ياء ما طالمة إطرابف؟
 أما يف الرفع :فؿحؿدٌ يدطق ر ّبف.يدع ...
ومحؿدٌ لـ
يدطق إٓ ربف ،ومحؿدٌ لؿ ُ
َ
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هذه ضؿة مؼدرة ،ما الدلقؾ طؾك أهنا مؼدرة؟ أهنا غقر ضذاهرة ،مذا الذذي مـعفذا مذـ
الظفقر؟ التعذر أو الثؼؾ؟ لق قؾت :التعذر يعـل ما يؿؽـ تظفر ،ولق قؾت :الثؼؾ يعـل
يؿؽـ تتؽؾػ وتظفرها ،الثؼؾ وٓ التعذر؟ الثؼؾ ،يؿؽـ أن كتؽؾػ وكظفرها ،فـؼذقل:
يؼضذل بذالحؼ ،مؿؽذـ لؽذـ هذذا ثؼقذؾ ،فؾفذذا تخؾصذت
محؿدٌ يد ُط ُق ر ّبذف ،أو محؿذدٌ
ُ
العرب مـ هذا الثؼؾ بتسؽقـ القاو والقاء.
وقؾـا :إن هذه الحركة الؿؼدرة ضفرت يف الشعر كضرورة شعرية ،ومـ ذلذؽ قذقل
الشاطر طـدما مر بف أحد الؽرماء ،ولؿ يؽـ طـد هذا إطرابل إٓ  ...أو ماطز  ...يعـذل
حققان كان يلخذ مـ حؾقبف أو يستػقد مـذف فذذبحفا لفذذا الؽذريؿ ،مذا يذدري أكذف كذريؿ،
رجؾ مسافر ،ومعف مجؿقطة فذبح لفؿ هذه البفقؿة التل لقس طـده غقرها ،وأصؿعفذؿ،
ولؿا اكتفك قال هذا الرجؾ الؽذريؿ ٕصذحابف كذؿ معـذا؟ قذالقا :معـذا كذذا وكذذا دكذاكقر
كثقر ،لقست دراهؿ قؾقؾة إكّؿا دكاكقر .فؼذال :أططقهذا هذذا الرجذؾ فنكّذف أكذرم مـّذا .فؼذال
هذا إطرابل أبقا ًتا يؿدح هذا الرجؾ ،مـفا ،يؼقل:
فلبذذذذذدلـل مـفذذذذذا غـايذذذذذا ولذذذذذؿ تؽذذذذذـ

تسذذذاوي طـذذذدي غقذذذر خؿذذذس د
ُ

يؼقل :تساوي طـدي خؿس دراهؿ ،فلبدلـل مـفا غـايا ،صب ًعا دكاكقر كثقرة.
فلبذذذذذدلـل مـفذذذذذا غـايذذذذذا ولذذذذذؿ تؽذذذذذـ
تساوي".
الشاهد" :
ُ

تسذذذاوي طـذذذدي غقذذذر خؿذذذس د
ُ
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✍ وٕن الؿاكع الثؼؾ طـدما صارت طالمة اإلطراب الػتحذة يف الـصذب ضفذرت:
يؼضذل إٓ بذالحؼ ،يف الـصذب تظفذر؟ لؿذاذا تظفذر الػتحذة يف
أدطذق ،لذـ
يدطق ،لـ
لـ
َ
َ
َ
الـصب؟ ٕن الؿاكع مـ الظفقر الثؼؾ ،وقد زال بخػة الػتحة.
أصال ولقست مؼدرة.
 أ ّما يف الجزم  ...طالمة ضاهرة ً☜ هذا ما يتعؾؼ بعالمات اإلطراب الظاهرة والؿؼدرة ،وهبذا يـتفذل الؽذالم طؾذك
طالمات اإلطراب ،وبف يـتفل بحؿد اهلل ما أردكا أن كؼدمف مذـ مؼذدمات يف هذذا البذاب،
وزبدتف ،وأهؿ مذا
باب الؿعرب والؿبـل ،لـتؽؾؿ بعد ذلؽ طؾك ثؿرة هذا الباب ،ولبابف ُ
فقف ،وهق :صريؼة اإلطراب.
وسرتون طـدما كذكرها إن شاء اهلل أن صريؼة اإلطراب لذـ كزيذد فقفذا حر ًفذا واحذدً ا
طؿا درسـاه مـ قبؾ.
ّ
صريؼة اإلطراب :طبارة طـ تجؿقع وتركقب لؿا قؾـاه مـ قبؾ مـ هذذه الؿؼذدمات،
هذذذه الؿؼذذدمات كقذذػ كرتبفذذا؟ كقذذػ كـظؿفذذا بطريؼذذة صذذحقحة تصذذؾ إلذذك اإلطذذراب
الصحقح ،قبؾ ذلؽ كػتح الؿجال لعسئؾة فقؿا سبؼ:
✍ أسئؾة:
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يؼقل :إسؿاء الخؿسة مثيؾ أخيقك وأبيقك لؿياذا ٓ تُعيد ميـ إسيؿاء الؿختقمية
بقاو مضؿقم ما قبؾفا؟ لؿاذا ٓ كُعد إسيؿاء الخؿسية يف حالية الرفيع يف أخيقك وأبيقك
مـ إسؿاء الؿختقمة بقاو مضؿقم ما قبؾفا؟
ج :كؼقلٕ :ن القاو طالمة إطرابقة لؽـفا ٓم الؽؾؿة ،القاو ٓم الؽؾؿة.
صالال... :
الشقخ :وإن كاكت طالمة هل ٓم الؽؾؿة ،يعـل هل الحرف إصذؾل الثالذث ،وإن
كاكت طالمة.
صالال... :
الشقخ :أبق ،أبقك ،ما قبؾفا مضؿقم يف الرفذع مضذقم ،فذالجقاب يذا أخذل :أن هذذه
الؽؾؿات محقلة مـ  ...هذه أب ،إصؾ أب ،هذه كؿ حذرف؟ حذرفقـ ،وإسذؿاء ٓ
تليت يف العربقة ّإٓ طؾك ثالثة أحرف فلكثر ،وذكركا هذذه الؼاطذدة مذـ قبذؾ ،فذنن جذاءت
طؾذذك حذذرفقـ ،فنمذذا أن يؽذذقن وضذذعفا هؽذذذا أصذ ًذال طؾذذك حذذرفقـ فتُبـذذكٕ :هنذذا أشذذبف
بالحروف ،فقدخؾ يف الؿبـقات مثذؾ الضذؿائر ،أو أن تؽذقن ثالثذة أحذرف ُحذذف مـفذا
واحد صارت حرفقـ مثؾ أب ،وأخ ،وحذؿ ،ودم ،ويذد ،طذؿ ،طذؿ هذذه مشذددة الؿذقؿ،
ومثؾ الغد وكحق ذلؽ ،هذه كؾفا ثالثقة ُحذف مـفا حرف.
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أبق؟ كحـ كؼذقل يف التسذؿقة :أبذقان،
فلب أصؾفاَ :أ َب ٌق .ما الدلقؾ طؾك أن أصؾ أب ٌ
وهذه إصؾ الالم ،فتؼقل :أبقك .فتعذقد الذقاو ،فإصذؾ :أ َب ُذقك ،هذذا أصذؾ الؽؾؿذة:
جاء أ َب ُقك .ثؿ كـؼؾ ضؿة القاو إلك ما قبؾفا فتؽقن أبقك.
وكذذذلؽ :رأيذذت أبذذاك .إصذذؾ :رأيذذت أ َبذ َذقك .ثذذؿ كؼؾذذب الذذقاو ألذذػ تصذذقر أبذذاك،
وهؽذا.
حقل طـ أصؾف.
الجقاب :أن أبقك لقس طؾك أصؾف ،وإكّؿا هق ُم ّ
صالال... :
الشييقخ :الذذدُ ُّكق .هذذذه الذذقاو مشذذددة ،ولقسذذت مختقمذذة بذذقاو قبؾفذذا ضذذؿ :الذذدُ ك ُْق ُو،
مختقمة بقاو والقاو قبؾفا سؽقن.
صالال... :
يدع ّإٓ ربف" العقـ مضؿقمة  ...هل الضذؿة الؿقجذقدة يف الػعذؾ
الشقخ :كعؿ "لؿ ُ
ٍ
محؿد يدطق ربف ،العقـ ماذا طؾقفا؟ طؾقفا ضؿ ،فػذل الجذزم مذاذا كػعذؾ؟
الؿضارع ،يف
مذثال :يؼضذل .اجذزم
كحذف القاو فؼط ،أما العقـ تبؼك طؾك ما هل طؾقف ،فؾفذا لق قؾـذا ً
ِ
يؼض ّإٓ بالحؼ .ماذا فعؾـا؟ حذفـا القذاء ،والؼذاف مذا لـذا طالقذة
يؼضل بؾؿ :تؼقل :لؿ
هبا ،الؼاف بؼقت طؾك ما كاكت طؾقف يف يؼضل ،تحذف إلػ فؼط ،والعقـ تبؼذك طؾذك
ما هل طؾقف مػتقحة ،شرحـا ذلؽ مـ قبؾ.
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صالال... :
الشييقخ :يؼذذقل إخ :آسذذؿ الؿـذذقن الؿـصذذقب طؿق ًمذذا ،مثذذؾ :رجذ ًذال ،محؿذذدً ا،
قاض ًقا ،آسؿ الؿـقن الؿـصقب تؽتب يف آخره ألػ ،تظفر إلذػ بذدل التـذقيـ لؽذـ
ٍ
رجال ،هؾ تؽتذب
حقـئذ؟ هؾ ُيؽتب طؾك إلػ ،مثؾ أكرمت ً
يسلل أيـ مؽان التـقيـ
التـقيـ طؾك إلػ أم تؽتب التـقيـ طؾذك الذالم؟ العؾؿذاء بعضذفؿ قذال :قبذؾ إلذػ،
وقذذال بعضذذفؿ :بعذذد إلذذػ ،ثالثذذة أقذذقال ذكرهذذا الذذداري وغقذذره ،وأصذذقب هذذذه
الؿذاهب :أن ُتؽتب طؾك ما قبؾ إلػ :يعـل أن ُتؽتب طؾك آخر الؽؾؿذة كغقرهذا مذـ
الحركات ،تؼقل :جاء ٌ
رجؾ .فتضع الحركذة طؾذك الذالم ثذؿ تتبعفذا التـذقيـ ،لذق قؾذت:
ٌ
رجؾ .هذه ضؿتقـ الضؿة إولك رمز حركة اإلطراب ،مرفقع وطالمذة رفعذف الضذؿة،
هذه الضؿة إولك ،والضؿة الثاكقة رمز التـقيـ.
رج ذؾٍ :كسذذرتقـ :الؽسذذرة إولذذك هذذل طالمذذة اإلطذذراب ،والؽسذذرة الثاكقذذة رمذذز
التـقيـ.
رجال :إصقب أن تؽتبفا طؾك الذالمٕ :ن الذالم هذل الؿػتقحذة ،هذل الؿـصذقبة،
ً
طؾك هذا الؿذذهب ُرسذؿ الؿصذحػ أن ،الؿصذحػ الذذي بذقـ أيذديـا أن مؽتذقب
طؾك هذا الؿذهب أن التـقيـ ُيؽتَب طؾك ما قبذؾ إلذػ ،فالذذي لذؿ يـتبذف لذذلؽ يـتبذف
لؾؿصحػ أن تجده مؽتق ًبا طؾك هذا الؿذهب.
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ولذذق كُتذذب التـذذقيـ طؾذذك إلذذػ هذذذا مذذذهب ،مذذذهب ومقجذذقد وكثقذذرون الذذذيـ
يستعؿؾقكف ،بعضفؿ يستعؿؾف اقتـا ًطا ،وإكثرون يستعؿؾقكف اتبا ًطا ،أ ّما أكا فلكتبفا طؾذك
ما قبؾ إلػ.
صالال... :
الشييقخ :العامذذؾ يف الؿبتذذدأ ،هذذذا مذذـ إمذذقر التذذل ٓ يحسذذـ أن كذذذكرها يف هذذذا
الشذذرح ،وإكّؿذذا يؿؽذذـ أن كشذذرحفا يف إلػقذذة "ورفعذذقا مبتذذد ًأ بآبتذذداء" هذذذا مذذذهب
الجؿفذذقر أن رفذذع الؿبتذذدأ هذذق آبتذذداء ،وقذذال بعضذذفؿ :رفعذذف  ...هذذذه الؿسذذائؾ فقفذذا
اختالف ما يفؿـا أن يف شرح الؿتقسط أن كعرفف.
صالال... :
الشقخ :هذه لغة ،هذه لغة العرب ،أكقد لفا طؾذة ،أكذا ٓ تحضذرين أن طؾذك ،لؽذـ
أكقد لفا طؾة ،يعؾؿفا الـحقيقن ،لؽـ ٓ يحضرين أن تعؾقؾ.
صالال... :
الشقخ... :فروسقل أو قاضل تؼقل :قاضقل.
صالال... :
الشقخ :صحقح أكف هؿزة ،وإلػ الصقاب أكّفا تؽذقن يف إخقذر ،ويعذربون طـفذا
بالم ألػ ،طؾك الصحقح أكّفا تسع ٌة وطشرون حر ًفا.
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واهلل أطؾؿ وصؾك اهلل وس ّؾؿ طؾك كبقـا محؿد وطؾك آلف وأصحابف أجؿعقـ.
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حؽؿذا ،أو لؾذذي لذف
الحؽؿ اإلطرابل ،فقجعؾقن لؿا ٓ حؽؿ لف
 ...أو يخطئقن يف ُ
ً
ُحؽؿ يؼقلقن ٓ :محؾ لف مـ اإلطراب ،أو يخؾطذقن بذقـ حركذات الؿعذرب والؿبـذل،
فقخؾطقن بقـ الضؿة والضؿ ،والؽسرة والؽسر والػتحة والػتح وكحق ذلؽ ،لؽذـ إذا
طرف الطالب هذه الطريؼة وأركاهنا ،ومصطؾحاهتا ،وراطك كؾ ذلؽ فسقسؾؿ بذنذن اهلل
تعالك مـ ٍ
كثقر مـ إخطاء التل قد يؼع فقفا بعض الطالب.
✍ وطـدما كذكر هذه الطريؼة ،ففذه هل الطريؼة الؽامؾة بلركاهنا الثالثذة ،وطـذدما
كعرف هذه إركان وكستؽؿؾفا ،كعؾذؿ أن بعضذفا يؿؽذـ أن ُيتخ َّػذػ مـذف وأن ُيتجذاوز،
ويؿؽـ أن تؼدم بعض إركان طؾك بعض وكحذق ذلذؽ ،لؽذـ يجذب طؾذك الطالذب أن
يعرف هذه إركان الثالثة كؾفا ،وأن اإلطراب ٓ يتؿ ّإٓ هبا ،وأن ما ُترك مـفا لذؿ يذرتك
ٕكف لقس مـ اإلطراب ،وإكّؿا ُترك ٕمذر آخذر ،هذق مذـ اإلطذراب ،لؽذـ قذد ُيذرتك ٕمذر
آخرٕ :كف مؿا ُيعؾؿ مـ اإلطراب بالضذرورة ،أو ٕكذف يتؽذرر بؽثذرة ،فؾفذذا قذد ُيتخػذػ
مـف وكحق ذلؽ لؽـف مـ اإلطراب ،فؾفذا يـبغل لؾطالب طـذدما يذدرس هذذه إمذقر أن
يدرسذذفا كؾفذذا طؾذذك أصذذؾفا وحالفاذذذ ،فذذنذا طرففذذا طؾذذك حؼقؼتفذذا ،بعذذد ذلذذؽ يؿؽذذـ أن
يتخػػ مـ بعض إشقاء.
✍ فـؼقل يا إخقان :أن لاطراب ثالثة أركذان ٓ ،مشذاحة يف الرتتقذب ،ر ّتذب كؿذا
تشاء ،إذا ففؿت الطريؼة رتب كؿا تشاء.
كبدأ بالركـ إول لإلطراب :أن تذكر كقع الؽؾؿة أو مققعفا يف الجؿؾة.
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 كقػ كبدأ اإلطراب إذا أردكا أن كبدأ اإلطراب ماذا كذكر؟ ٌ
فعذؾ أم حذرف؟ فذنن
فعذال أي فعذؾ
فعال أو حر ًفا فتبدأ إطراهبا ببقذان كقطفذا ،إذا كاكذت الؽؾؿذة ً
كاكت الؽؾؿة ً
ماضل ،مضارع أمر ،أو حر ًفا :أي حرف :حرف كصب ،جذزم ،جذر ،تلكقذد ،تلكقذث ،إن
فعال أو حر ًفا فتبدأ إطراهبا بذذكر كقطفذا :يعـذل ركـفذا إول يف اإلطذراب
كاكت الؽؾؿة ً
أن تذكر كقطفا.
فعذال ماضذ ًقا فتؼذقلٌ :
فعذؾ
وقد درسـا أكذقاع الؽؾؿذة مذـ قبذؾ ،فذنن كاكذت الؽؾؿذة ً
ٍ
ماض.
فعال مضار ًطا فتؼقلٌ :
فعؾ مضارع.
وإن كاكت ً
أمر فتؼقل :فعؾ ٍ
وإن كاكت فعؾ ٍ
أمر.
وإن كاكذذت حر ًفذذا فتؼذذقل :حذذرف كذذذا ،والحذذروف كثقذذرة ،حذذرف جذذر ،أو حذذرف
كصب ،أو حرف جزم ،أو حرف تلكقد ،أو حرف تلكقث إلك آخذره :يعـذل لذقس لذؽ إٓ
ٍ
حقـئذ :إما فعؾ ماض أو مضارع أو أمر أو حرف كذا باختالف الحذرف،
أربع خقارات
إذا كاكذذت الؽؾؿذذة فعذ ًذال أو حر ًفذذا فتبذذقـ كقطفذذا ،تبذذدأ إطراهبذذا ببقذذان كقطفذذا ،هذذذا سذذفؾ
واضح.
✍ لؽـ إذا كاكت اسؿ ،اسؿ ضاهر :محؿد ،طؾل ،خالذد ،زيذد ،هذمٓء ،الذذي ،أو
اسذؿا كقذػ تبذدأ إطراهبذا،
اسؿ مضؿر :يعـل ضؿقر متصؾ مـػصذؾ ،إذا كاكذت الؽؾؿذة ً
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يعـل ما ركـ إطراهبا إول؟ ما تبقـ كقطفا ،يعـل ما تؼقل اسؿ ،أو تؼذقل ،إذا أردت أن
مثال :محؿد .أطرب محؿد؟
تبدأ إطراب فتؼقل :طؾؿ .لق كان ً
مثال :جاء هذا .أطذرب هذذا؟ تؼذقل :اسذؿ إشذارة .أو
جاء محؿد .ما تؼقل طؾؿ ،أو ً
ذثال ذهبذذقا أطذذرب الذذقاو يف ذهبذذقا تؼذذقل :واو
جذذاء الذذذي ،تؼذذقل :اسذذؿ مقصذذقل ،أو مذ ً
الجؿاطة ،أو تؼقل :ضؿقر متصؾ.
صالال... :
الشقخ ،ٓ :إكؿا تبدأ إطراب آسؿ ببقان مققعف يف الجؿؾة ،تبذقـ مققعذف يف الجؿؾذة
ٓ يف اإلطراب ،يعـل هذا آسؿ وقع يف أي مققع يف هذذه الجؿؾذة ،يف أي مؽذان؟ وقذع
يف ابتدائفا؟ فقسذؿك مبتذد ًأ ،وقذع يف الجؿؾذة بحقذث يذدل طؾذك مذـ فعذؾ الػعذؾ ُيسذؿك
ً
مػعقٓ بف ،وقذع يف
فاطال ،وقع يف الجؿؾة بحقث يدل طؾك مـ وقع طؾقف الػعؾ ف ُقسؿك
ً
الجؿؾة بحقث يدل طؾك زمان الػعذؾ فقسذؿك ضذرف زمذان ،أو وقذع يف الجؿؾذة بحقذث
يدل طؾك مؽان الػعؾ فقسؿك ضرف مؽان ،إلك آخره.
آسؿ هق الذي يشذؽؾ إطرابذفٕ :ن لذف مقاقذع كثقذرة يف الؽذالم ،وكثذرت مقاقعذف:
ٍ
معذان كثقذرة ،قذد
ٕن الؿعاين تتقارد طؾقف ،هق آسؿ واحد ،ومع ذلؽ قد تتذقارد طؾقذف
يرد طؾقف معـك الػاطؾقة ،ومعـك الؿػعقلقة ،ومعـك الحالقة ،ومعـك الزماكقة ...فؾفذا ما
يؽػل أن تؼقل :اسؿ ٓ ،بد أن تبقـ هذذا الؿعـذك الذذي بقـذف آسذؿ طـذدما وقذع يف هذذا
الؿققع مـ الجؿؾة ،لؿاذا تؼقل العرب مرة :محؿدٌ كجح .ما طـدهؿ كجح أول.
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محؿدٌ ذهب .ومرة أخذرى يؼقلذقن :ذهذب محؿذد .محؿذد يف إولذك كؿحؿذد يف
الثاكقة هق محؿد ،لؽـ مققعف تغ ّقر يف الجؿؾة :إ ًذا ما يصح أن كؼقل :إن مققع محؿد يف
إولك كؿققع محؿد يف الثاكقة ،ولق قؾت :طؾؿ .ما بقـ هذا الؿعـك الذذي ورد طؾقذف يف
اسذؿ ابتذدأت بذف العذرب
الجؿؾتقـ؟ فنن قؾت :محؿدٌ ذهب ،ستؼقل :هذا مبتدأ :يعـذل ٌ
الجؿؾة.
وإذا قؾت :معـك الػاطؾقة هق الذي فعؾ الذهاب ،سـؼقل :محؿدٌ فاطؾ.
أو إذا قؾت :أكرمت محؿدً ا .ما الؿعـك الذي وضحف ،كشذػف ،بقـذف اسذؿ محؿذد يف
هذه الجؿؾة؟ ماذا بقـ لؽ؟ أكرمت محؿدً ا .طـدما قؾت :محؿدً ا ماذا تبذقـ لذؽ؟ تبذقـ
لؽ الذي وقع طؾقف اإلكرام ،ما تبقـ لؽ الذي وقع طؾقف اإلكرام حتك قؾت :محؿدً ا.
إ ًذا مققع محؿد يف الجؿؾة أكف ب ّقـ مـ وقع طؾقف اإلكرام ،والـحقيقن تسؿل آسؿ
ٌ
مػعقل بف ،وهؽذا ،ومقاقع آسؿ يف الجؿؾذة كثقذرة ،وهذذا
إذا بقـ ما وقع طؾقف اإلكرام
هق أكثر الـحق ،أكثر الـحق يدور حقل  ...يف الجؿؾة ،هذا أغؾب الـحذق ،أغؾذب الـحذق
يدور حقل بقان مقاقع آسؿ يف الجؿؾة ،أما الػعؾ باب واحد يف آخذر الـحذق ويـتفذل،
وبعضفؿ يجعؾف يف أول الـحق ويـتفل "باب الػعؾ" صب ًعا الؿاضل وإمر يـتفذل مذـفؿ
الـحقيقن يف باب الؿعرب والؿبـل.
يبؼك الؿضارع هق الذي قذد يدخؾذف اإلطذراب رف ًعذا وكصذ ًبا وجز ًمذا ،يذذكرون متذك
ُيرفع الؿضارع ،ومتك ُيـصب ،ومتك ُيجزم ،هذذا كذالم قؾقذؾ مذا يف كذالم كثقذرُ ،يـصذب
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بلربع أدوات ،و ُيجزم الجقازم كقطذان ،يعـذل كذالم لذقس بؽثقذر ،ويـتفذل الؽذالم طؾذك
الػعؾ.
أمذذا الحذذروف فقـتفذذل كذذالم الـحذذقيقـ طؾقفذذا يف بذذاب الؿعذذرب والؿبـذذلٕ :هنذذا مذذا
يدخؾفا إطراب.
✍ يبؼك آسؿ ،آسؿ باب الػاطؾ والؿػعقل بذف ... ،وأخقاهتذا وضذـ وأخقاهتذا،
والحال ،والتؿققز والؿستثـك ،والتقابع ،كؾفا ٌ
بقان لؿقاقع آسذؿ يف الجؿؾذة ،مذرة يؼذع
ً
ً
ً
ً
ومػعذقٓ
ومػعقٓ معف،
مػعقٓ بف،
تؿققزا ،ومرة يؼع مستثـك ،ومرة يؼع
حآ ومرة يؼع ً
لف ،وفاطؾ ،إلك آخره ،ففذا الذذي قذد يتؿذايز فقذف الطذالب ،يف كشذػ مقاقذع آسذؿ يف
الجؿؾة ،وواضح ّ
أن هذه الؿقاقع تحتاج إلك ففؿ الؿعـك ،مذا الؿعـذك الذذي ورد طؾذك
آسذذؿ يف هذذذه الجؿؾذذة ،قذذد يذذرد طؾقذذف معـذذك الػاطؾقذذة ،أو الؿػعقلقذذة ،أو الحالقذذة ،أو
البدلقة ،أو التؿققز ،أو آستثـاء ،أو البدل ،كعؿ هذه معاين كثقرة ما يعرففا إٓ مـ تػطذـ
لفا ودرسفا.
إ ًذا ففذا الركـ إول :أن تذكر أو أن تبقـ كقع الؽؾؿذة أو مققعفذا يف الجؿؾذة ،فذنن
مضذارع ،فعذؾ ٍ
ٍ
مذاضٌ ،
فعال أو حر ًفا بقـت كقطفا ،فؼؾتٌ :
أمذر،
فعذؾ
فعؾ
كاكت الؽؾؿة ً
ٌ
حرف كذا.
اسذؿا :بقـذت مققعفذا يف الجؿؾذة ،فؼؾذت :مبتذدأ ،فاطذؾ ،حذال،
وإن كاكت الؽؾؿذة ً
تؿققز ،اسؿ كان ،خرب إن ،إلك آخره ،هذا الركـ إول اكتفقـا مـف.
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 فقف تـبقف صغقر :كحذـ قؾـذا :آسذؿ إذا أردت أن تعربذف تبذقـ مققعذف يف الجؿؾذة
وٓ تؼقل :اسؿ .إٓ يف حالة واحدة تؼقل :اسؿ .اسؿ فؼط.
صالال... :
الشقخ :اسؿ كان ،ٓ ،هذا مققع ،اسؿ كان ،اسؿ إن مققع ،لؽـ تؼقل اسؿ فؼذط يف
الركـ إول متك؟ إذا كذان مسذبق ًقا بحذرف جذر ،إذا كذان آسذؿ مسذبق ًقا بحذرف جذر،
فتب ّقـ ركـف إول بؼقلؽ :اسؿ فؼط.
صالال...:
مضذاف إلقذف،
مضاف إلقف ،ما تؼقل :اسذؿ ،تؼذقل:
الشقخ ،ٓ :الؿضاف إلقف تؼقل:
ٌ
ٌ
مضاف إلقف هذا بقان لؾؿعـك الذي وقع طؾقف.
مثال يا إخقان :جاء محؿدٌ  .جاء :هذا فعؾ ،كريد الركـ إول فؼط.
فنذا قؾـا ً
ٍ
ماض.
جاء محؿدٌ  :الركـ إول لجاء أن كبقـ الـقع فـؼقل :فع ٍؾ
والركـ إول لؿحؿد :ما كؼقل :اسؿ وٓ طؾؿ ،كؼذقل :فاطذؾٕ :ن آسذؿ وقذع يف
هذه الجؿؾة بحقث يدل طؾك الػاطؾ.
مثال :جاء همٓء.
لق قؾـا ً
ٍ
ماض.
جاء :فع ٍؾ
همٓء :هذا اسؿ ،كقػ تبدأ إطرابف؟ بؼقلؽ :فاطؾ.
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ٍ
محؿد .أربع كؾؿات:
مثال :سؾؿت طؾك
لق قؾـا ً
ٍ
ماض.
سؾؿت :يف س ّؾؿ والتاء ،أ ّما سؾؿ :فعؾ
والتاء :تاء الؿتؽؾؿ فاطؾ.
طؾك :كبقـ الـقع حرف جر.
سذتحب أن تضذع
محؿد :اسؿ .الركـ إول كؼقل :اسذؿ ،فؾفذذا يف الؽتابذة يعـذل ُي َ
ٍ
بعد هناية الركـ إول فاصؾة ،يعـل اكتفذك الذركـ إول تؼذقلٌ :
مذاض (فاصذؾة)،
فعذؾ
مضارع (فاصؾة)ٌ ،
ٌ
فاطؾ (فاصؾة) ،يعـل اكتفك الركـ إول.
فعؾ
ٌ
مثال ٓ :هتؿؾ.
لق قؾـا ً
ٓ :حرف كبقـ الـقع ،كؼقل :حرف ٍ
هنل وجزم.
هتؿؾ :هذا فعؾ ،كبقـ الـقع ،كؼقلٌ :
فعؾ مضارع.
لق قؾـا ٓ :هتؿؾـ.
هنل وجزم.
ٓ :حرف ٌ
هتؿؾـ :فقف هتؿؾ ،وفقفا الـقن.
أما هتؿؾٌ :
مضارع.
فعؾ
ٌ
وأما الـقن :فـؼقل :حرف تقكقد .والػاطؾ :مسترت تؼديره أكت.
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✍ هذا الركـ إول يا إخذقان ،الذركـ إول :أن تبذقـ كذقع الؽؾؿذة أو مققعفذا يف
الجؿؾة.
 أما الركـ الثاين يف اإلطراب :أن تبقـ الحؽؿ اإلطرابل:
كقػ تبقـ الحؽذؿ اإلطرابذل؟ كذؾ كؾؿذة تعرهبذا ٓ بذد أن تبذقـ حؽؿفذا اإلطرابذل:
صرحـا مـ قبؾ يف الؿؼدمات إحؽام اإلطرابقة وأكّفا أربعة :الرفع ،والـصب ،والجذر،
والجزم.
 وأكّفا تدخؾ طؾك إسؿاء ...اإلطراب فـؼقل فقفا ٓ :محؾ لفا مـ اإلطراب.
 فعؾذذك ذلذذؽ تؽذذقن الؽؾؿذذات مذذـ حقذذث إحؽذذام اإلطرابقذذة خؿسذذة أشذذقاء
تصقرة:
ُم ّ
 إ ّمذذا أن يؽذذقن حؽؿفذذا الرفذذع أو الـصذذب أو الجذذر أو الجذذزم ،أو لذذقس لفذذا حؽذذؿإطرابل ٓ محؾ لفا مـ اإلطراب .درسـا ذلؽ.
الؿستعؿؾة يف بقان الحؽؿ اإلطرابل ،والذذي يذتحؽؿ يف
 ثؿ درسـا الؿصطؾحات ُذلذذؽ كذذقن الؽؾؿذذة معربذذة أو مبـقذذة ،فؿذذع الؽؾؿذذة الؿعربذذة كؼذذقل :مرفذذقع ،مـصذذقب،
مجرور ،مجزوم.
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ومع الؽؾؿذة الؿبـقذة :صب ًعذا الؽؾؿذة الؿبـقذة مذـ إسذؿاء والػعذؾ الؿضذارع فؼذط،
فـؼقل :يف محؾ رفع ،محذؾ كصذب ،محذؾ جذزم ،محذؾ جذر ،كذؾ هذذا درسذـاه ،كطبؼذف
أن.
إذا أردكا أن كبقـ الحؽؿ اإلطرابل لؾؽؾؿة التل كريد أن كعرهبا.
الؿتصقرة يف هذا الركـ إذا أردكا أن كبقـ الحؽؿ اإلطرابيل ٕي كؾؿية
ما الخقارات ُ
يف الؾغة العربقة :اسؿ ،فعؾ ،حرف ،أي كؾؿة يف الؾغة العربقة لق أردكيا أن كبيقـ حؽؿفيا
الؿتصقرة لؽ أكت أن طـدما تصؾ لؾركـ التالل؟
اإلطرابل ،ما الخقارات ُ
صب أكت طـدك خقارات معقـة اخرت الخقار الصذحقح ،إذا كـذت تعذرف الخقذارات
سقسفؾ طؾقؽ أن تختار الخقار الصحقح ،لؽـ إذا ما تعرف الخقارات سذـذكرها أن،
ما هل؟
 مرفقع ،إذا أردكذا أن كبذقـ الحؽذؿ اإلطرابذل ٕي كؾؿذة يف الؾغذة العربقذة ،إمذا أنكؼقل :مرفقع ،أو مـصقب ،أو مجرور ،أو مجزوم .هذه أربعة.
 أو كؼذذقل :يف محذذؾ رفذذع ،يف محذذؾ كصذذب ،يف محذذؾ جذذر ،يف محذذؾ جذذزم ،هذذذهثؿاكقة.
 -أو كؼقل ٓ :محؾ لف مـ اإلطراب.
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هذذذه الخقذذارات ،إذا أردت أن تبذذقـ الحؽذذؿ اإلطرابذذل ٕي كؾؿذذة يف الؾغذذة العربقذذة
فؾقس أمامؽ ّإٓ تسع خقارات ،أما أن تؼقل :مرفقع ،مـصقب ،مجرور ،مجزوم.
ومتك تؼقل ٓ :محؾ لف مـ اإلطيراب؟ مذع الحذرف ،والؿاضذل ،وإمذر كؼذقلٓ :
محؾ لف مـ اإلطراب.
✍ كلخذ أمثؾة:
 لق قؾـا :جاء محؿدٌ .ٍ
جاء :الركـ إول ٌ
ماض .الركـ الثاين ٓ :محؾ لف مـ اإلطراب.
فعؾ
محؿدٌ  :الركـ إول فاطؾ .والثاين :مرفقعٕ :ن حؽؿف الرفذع ،وهذق كؾؿذة معربذة
مرفقع.
 جاء همٓء.ٍ
ماض .والثاين ٓ :محؾ لف مـ اإلطراب.
جاء :الركـ إول فع ٍؾ
همٓء :الركـ إول فاطؾ .والثاين :يف محؾ رفع.
قؾقال وأكثر مـ اإلطذراب ،ومذرن كػسذف يف البقذت مذع ...
يعـل القاحد لق بس تلكك ً
سذذقجد إن شذذاء اهلل أن الؿسذذللة سذذفؾة بذذس تحتذذاج إلذذك كثذذرة تؿذذريـ ،يعـذذل أن ربؿذذا
كستعجؾف وكذا يعـل يخطئ يف الجذقاب ،لؽذـ لذق تلمذؾ يف البقذت وأطذرب ،وأكثذر مذـ
اإلطراب ،سقجد الؿسللة سفؾة ،وأكّف سقعتاد طؾك اإلطراب ،سقعتاده.
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ٍ
محؿد.
سؾؿت طؾك
 وإذا قؾـا:ُ
ٍ
أ ّما س ّؾؿٌ :
ماض ٓ محؾ مـ اإلطراب ،ركـقـ.
فعؾ
التاء :الركـ إول فاطؾ ،والثاين يف محؾ رفع.
طؾك :الركـ إول حرف جر ،والثاين ٓ محؾ لف مـ اإلطراب.
ٍ
اسؿ ،الركـ الثاين مجرور.،
محؿد :الركـ إول ٌ
✍ هذا الذركـ الثذاين :أن تبذقـ الحؽذؿ اإلطرابذل لؾؽؾؿذة ،والحؽذؿ اإلطرابذل ،أو
بقان الحؽؿ اإلطرابل ٓ يخؾق مـ تسع خقارات ،اخرت واحدً ا مـ هذه الخقارات.
 الركـ الثالث :أن تبقـ الحركة التل طؾك خر الؽؾؿة:
ٓ بد أن تذكرها يف اإلطذراب ،الحركذة التذل طؾذك آخذر الؽؾؿذة درسذـا مذـ قبذؾ يف
الؿؼدمات ّ
أن الحركة التل طؾك آخر الؽؾؿة قد تؽقن حركة بـاء ،فـسؿقفا حركذة بـذاء،
وقد تؽقن حركة إطراب فـسؿقفا طالمة إطرابقة ٓ ،بد أن تؿ ّقز بقـ هذه وبقـ تؾؽ.
وطرفـا أن طالمات اإلطراب كسؿقفا :ضؿة وفتحة وكسرة وسؽقن ،وأن حركذات
البـاء كسؿقفا ضؿ وفتح وكسر وسؽقن.
كقػ كعبر طـفا يف اإلطراب؟
دائؿذا
الركـ الثالث يا إخقان مرتبط بالثاين ،اربطقه بالثذاين ،الذركـ الثالذث مذرتبط ً
بالثاين ،يعـل قؾـا :الركـ الثاين فقف تسع خقارات :مرفقع ،مـصقب ،مجذرور ،مجذزوم،
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يف محذذؾ رفذذع ،يف محذذؾ كصذذب ،يف محذذؾ جذذر ،يف محذذؾ جذذزم ،ثذذؿ ٓ محذذؾ لذذف مذذـ
اإلطراب.
كقػ كربط بقـ الثاين والثالث؟
✍ كؼقل :متك ما قؾت يف الركـ الثاين :مرفقع ،مـصقب ،مجرور ،مجزوم.
تؼقل يف الركـ الثالث مباشرة :وطالمة إطرابف كذا.
متك ما قؾت يف الركـ الثاين :مرفقع ،مـصقب ،مجرور ،مجزوم.
متك ما قؾت :مػعقل ،هذه طؾك وزن مػعقل :مرفقع ،مـصقب ،مجرور ،مجزوم.
متك ما قؾت :مػعقل .تؼقل يف الثالث مباشرة :وطالمة إطرابف كذا.
مرفقع وطالمة رفعف ،..مـصقب وطالمة كصبف  ،..مجزوم ...
طالمذذة رفعذذف مذذاذا؟ طالمذذات اإلطذذراب درسذذـاها بالتػصذذقؾ ،درسذذـا طالمذذات
اإلطذذراب مذذـ قبذذؾ ،وطرفـذذا أن مـفذذا طالمذذات أصذذؾقة ،وطالمذذات فرطقذذة ،وأن مـفذذا
ٍ
ٍ
وطالمذات مؼذدرة ٓ ،بذد أن تراطذل كذؾ ذلذؽ يف اإلطذراب ،وطالمذة
طالمات ضذاهرة،
رفعذذف الضذذؿة ،أو الذذقاو ،أو إلذذػ ،أو ثبذذقت الـذذقن  ...وطالمذذة كصذذبف الػتحذذة ،أو
الؽسرة ،أو القاء ،أو الػتحة ،قؾـا :هذا إصؾ .أو حذف الـقن أو إلػ.
 ،ٓ -ثبقت الـقن ٓ ،هذا طالمة رفع ثبقت الـقن.
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طالمات الـصب خؿس طالمات ،وطالمات الرفذع أربذع طالمذات ،وطالمذة جذره
ماذا؟ الؽسرة ،أو القاء ،أو الػتحة ثالثة.
وطالمة جزمف ماذا؟ السؽقن ،أو حذف الـقن ،أو حذف حرف العؾة.
☜ إ ًذا فعالمات الرفع أربعة ،وطالمات الـصذب خؿسذة ،وطالمذات الجذر ثالثذة،
وطالمات الجزم ثالثة.طراب
هذا إذا قؾت يف الثاين :مرفقع ،مـصقب ،مجرور ،مجزوم ،تؼذقل :وطالمذة إطرابذف
كذا.
إذا لؿ تؼؾ مػعقل ،لؿ تؼؾ :مرفقع ،مـصذقب ،مجذرور ،مجذزوم ،مذاذا سذتؼقل يف
الركـ الثاين؟ تؼقل :يف محذؾ رفذع ،يف محذؾ كصذب ،يف محذؾ جذر ،يف محذؾ جذزمٓ ،
محؾ لف مـ اإلطراب ،هذه خؿسة خقارات الباققذة ،سذتؼقل يف الذركـ الثالذث مباشذرة:
مبـل طؾك كذا ،هذه الخقارات الخؿس :يف محؾ رفع ،يف محذؾ كصذب ،يف محذؾ جذر،
يف محؾ جزم مبـل طؾك كذا ،هذه الخقارات الخؿس ستؽقن مباشرة يف الركـ الثالذث
معفا مبـل طؾك كذا ،مبـل طؾك حركة البـاء.
ذهبت :التاء فاطؾ يف محؾ رفع مبـل طؾك الػتح.
ُ
ِ
ذهبتٌ :
مبـل طؾك الؽسر.
رفع
محؾ
يف
فاطؾ
ٌ
مبـل طؾك السؽقن.
 -اذهب فعؾ أمر ٓ محؾ لف مـ اإلطراب ٌ
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إ ًذا فذذالركـ الثالذذث يذذا إخذذقان مذذرتبط بذذالركـ الثذذاين ،إول هذذق الذذذي يحتذذاج إلذذك
فصؾ ،أما الثاين والثالث مرتبطان مع بعض.
 يعـل أن الركـ الثاين والركـ الثالث فقفؿا تسذع خقذارات الؿذذكقرة مذـ قبذؾ،
إمذذا أن تؼذذقل :مرفذذقع وطالمذذة رفعذذف كذذذا ،أو تؼذذقل :مـصذذقب وطالمذذة كصذذبف كذذذا ،أو
مجرور وطالمة جره كذا ،أو مجزوم وطالمة جزمف كذا.
مبـل طؾك كذا ،يف محؾ جذر
مبـل طؾك كذا ،يف محؾ كصب ٌ
أو تؼقل :يف محؾ رفع ٌ
مبـل طؾك كذا ٓ ،محؾ لف مـ اإلطراب مبـذل طؾذك كذذا،
مبـل طؾك كذا ،يف محؾ جزم ٌ
ٌ
هذه تسع خقارات.
والذذركـ إول كذذؿ فقذذف مذذـ خقذذار؟ الذذركـ إول مقزكذذا ،قؾـذذا :فقذذف تػصذذقؾ الذذركـ
إول:
فعال ،كؿ خقار؟ أربع خقارات.
 إذا كاكت الؽؾؿة حر ًفا أو ًاسؿا فقف خقارات كثقرة.
وإذا كاكت الؽؾؿة ً
✍ طؾك ذلؽ الخقارات يف صريؼة اإلطراب كثقرة أم محصقرة؟ كثقذر ٌة محصذقرة،
كعؿ ففذل محصذقر ٌة يف إغؾذب ،كثقذرة يف مسذللة واحذدة فؼذط ،يف آسذؿ إذا أردت أن
تبقـ ركـف إول فؼط ،يف آسؿ إذا أردت تبقـ مققعف يف الجؿؾة ،هـذا الؿشذؽؾة ،وهذذا
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أغؾذذب الـحذذق الذذذي يحتذذاج إلذذك تركقذذز ،وهذذق الذذذي سـدرسذذف بعذذدما كـتفذذل مذذـ هذذذه
الؿؼدمة.
إ ًذا اكتفقـذذا أن مذذـ بذذاب الؿعذذرب والؿبـذذل ،الؿصذذطؾحات التذذل كعذذرب هبذذا طذذـ
الحركات وطـ أحؽام اإلطراب طرفـاها ،طالمات اإلطذراب طرفـاهذا ،حركذات البـذاء
طرفـاها ،اكتفقـا .فؼط تبؼك هذه الؿسللة بعدما كتؼـ كؾ ما مضك ما يبؼك لـا مشذؽؾة إٓ
مشؽؾة مقاقع آسؿ يف الجؿؾة ،كتػرغ لفا إن شذاء اهلل يف الػصذؾ الؼذادم وكدرسذفا با ًبذا
با ًبا حتك كـتفل مـفا ،وبذلؽ كـتفل مـ الـحق ،فؽقن الطالب يعرف مققعف مذـ الـحذق،
ويعرف ماذا درس وضبط ،والؿشؽؾة طـذده أيذـ ،الؿشذؽؾة يف هذذه الؿسذللة فؼذط ،إ ًذا
كثقذرا مذـ الـحذق ،كؿذا
سلركز طؾقفا ،بعد أن أتؼـ ما سبؼ ،الذي سذبؼ هذذا يؿثذؾ شذق ًئا ً
ترى أن يؿثؾ ثالثة أرباع اإلطراب أو أكثر اإلطراب ،فالذي ذهذب أن يؿثذؾ أغؾذب
اإلطراب ،فلكت أن طرفت ما الؿشؽؾة طـدك يف الـحق ،طرفت ما الذذي ضذبطف ،ومذا
إمر الذي يحتاج إلك ضبط.
إمر الباقل هذا ما يؿؽـ أن تضبطف بؿا سذبؼ ،ٓ ،يحتذاج إلذك دراسذة أخذرى ،إ ًذا
تعرف ما الذي ضبطف ،والؿشؽؾة الباققة طؾقؽ هتتؿ هبا يف الؿستؼبؾ.
✍ كلخذ بعض إمثؾة السريعة يا إخقان قبؾ أن كختؿ الدرس:
 كلخذ سقرة الشرح:
َ
﴿أ َل ْؿ ك َْش َر ْح َل َ
ؽ َصدْ َر َك ألالشرح1:
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تحؾقؾ الجؿؾة إلك كؾؿات ،كؾ كؾؿة تريد حؼفا ،ما الؽؾؿة إولك يف أية؟
"ألؿ" حرف ،الحرف كؾؿة ،الؽؾؿة اسؿ وفعؾ وحرف.
"ألؿ" كؾؿة أو كؾؿتان؟ كؾؿتان ،الؽؾؿة إولك :الفؿزة ،أطرهبا.
صالال... :
الشقخ :حرف وٓ اسؿ وٓ فعؾ.
صالال... :
الشقخ :قؾـا مذـ قبذؾ :كذؾ أدوات آسذتػفام أسذؿاء ّإٓ هذؾ والفؿذزة حرفذان :إ ًذا
الفؿزة يف َ
﴿أ َل ْؿ ك َْش َر ْح َل َ
ؽ َصدْ َر َك ألالشذرح 1:الفؿذزة حذرف اسذتػفام .هذذا الذركـ
إول بقـا الـقع.
الثاين الحؽؿ ،الثاين والثالث ٓ :محؾ لف مـ اإلطراب مبـل طؾك الػتح.
 ما تعرف ذلؽ؟ ما تعرف أكف استػفام ،وأن آستػفام ٓ محؾ لف مذـ اإلطذراب،وأكؽ إذا قؾت ٓ :محؾ مـ اإلطراب تؼقل :مبـل طؾك الػتح.
الفؿزة ،صب ًعا هؿزة آستػفام هذا الؿعـك إصؾل لؾحذرف ،والحذرف قذد يخذرج
ٍ
لؿعان بالغقة ،وهـا قد خرج آسذتػفام طذـ معـذاه
طـ معـاه إصؾل إلك معاين أخرى
إصذذؾل ،وهذذق حؼقؼذذة آسذذتعالم إلذذك التؼريذذر ،كلكذذف يؼذذقل -سذذبحاكف وتعذذالك :-لؼذذد
شرحـا لؽ صدرك.
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َ
ٍ
﴿أ َل ْؿ ك َْش َر ْح ألالشرح 1:تعرب "لؿ" :حرف جز ٍم ٍ
وقؾذب ،هذذا إول ب ّقـذا
وكػل
الـقع.
الثاين الحؽؿ اإلطرابل ٓ :محؾ مـ اإلطراب.
الثالث الحركة ٓ :محؾ ،فستؽقن مباشرة مبـل طؾك السؽقن.
"كشرح"ٌ :
فعؾ مضارع مجزوم ،وطالمة جزمف السؽقن.
َ
ضذؿقر مسذترتٌ تؼذديره كحذـ :ألذؿ
﴿أ َل ْؿ ك َْش َر ْح ألالشرح 1:أيـ الػاطذؾ؟ الػاطذؾ
ٌ
كشرح كحـ لؽ صدرك.
َ
﴿أ َل ْؿ ك َْش َر ْح َل َ
ؽ ألالشرح" 1:لؽ"؟ لؽ :كؾؿتذان :الؽذاف؟ الذالم حذرف جذر،
والؽاف ضؿقر ،جقد لؽـ لقس هذا إطرا ًبذا ضذؿقر متصذؾ لؾؿخا َصذب صذحقح ،لؽذـ
إلك أن ما أطربت
 ضؿقر متصؾ مبـل طؾك الػتح يف محؾ جر ...قؾت :يف محذؾ جذر ،هذذا الحؽذؿاإلطرابل ،وقؾت :مبـل طؾك الػتح هذه الحركة.
بؼل أن الركـ إول ،يعـل يؿؽـ أن كتجاوز ٕكؽ قؾت :ضؿقر ،والضذؿقر اسذؿ
أن الزيذذادة يف اإلطذذراب ٓ بذذلس هبذذا إذا كاكذذت زيذذاد ًة صذذحقحة ،إذا أردت أن تزيذذد يف
اإلطراب كحـ قؾـا :ست أركان .صقب لق أردت أن تزيد يف اإلطراب أشذقاء أخذرى؟ ٓ
إشذذؽال إذا كاكذذت صذذحقحة ،وهذذذا مقجذذقد طـذذد الؿعذذربقـ بؽثذذرة ،يزيذذدون خاص ذ ًة يف
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إسؿاء الؿبـقة يزيدون فقفا ،يعـل يف الضؿقر يؼقلقن :ضؿقر متصؾ ،ضذؿقر مـػصذؾ،
مثال اسؿ اإلشارة يؼقلقن :اسؿ إشذارة .أو الؿقصذقل
ضؿقر متؽؾؿ ،ضؿقر جؿاطة ،أو ً
يؼقلقن :اسؿ مقصقل ،أو كحق ذلؽ ٓ ،بلس.
والذي يدطقهؿ إلك ذلؽ هق تـبقففؿ وتـبقف الؿستؿع إلك أكف مبـذل ،اكتبف هذذا اسذؿ
مبـل يعـل سقؽقن لف إطراب خاص ،فؾفذا ٓ بلس بالزيادة أن تزيد هذه إشقاء ،لؽذـ
ٓ بد أن تليت ببؼقة إركان ،واكتبف ٓ تزد شق ًئا خاص ًئذا ،إذا قؾذت :اسذؿ إشذارة وهذق اسذؿ
ُحاسب طؾقف ،ولق لذؿ تؼذؾ اسذؿ مقصذقل
مقصقل ،ثؿ أتقت ببؼقة إركان صحقحة ست َ
وٓ اسؿ إشارة ،وأتقت بلركان اإلطراب كامؾة فنطرابؽ صحقح.
َ
﴿أ َل ْؿ ك َْش َر ْح َل َ
ؽ َصدْ َر َك ألالشرح" 1:صدرك"؟
ٌ
مػعقل بف مـصذقب وطالمذة كصذبف الػتحذة،
صدر كؾؿة ،والؽاف كؾؿة ،أما صدر:
ٌ
مػعقل بف هذا مققع الؽؾؿة يف الجؿؾة .مـصقب هذا الحؽؿ اإلطرابذل ،وطالمذة كصذبف
الػتحة هذه الحركة.
والؽاف؟
صالال... :
الشقخ :ما تؼقل اسؿ إٓ إذا كان مجرور بحرف جر.
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مضاف إلقف ،ما يبدأ إطرابذؽ
الؽاف :ضؿقر متصؾ لؾؿخا َصب ،مقضعف يف الجؿؾة
ٌ
ٌ
متصؾ لؾؿخاصب ٓ .بلس.
ضؿقر
مضاف إلقف ،ولق زدت:
حتك تؼقل:
ٌ
ٌ
جر مبـل طؾك الػتح "صدرك".
ٌ
مضاف إلقف يف محؾ ٍّ
﴿و َو َض ْعـَا َطـ َ
ْؽ ِوز َْر َك ألالشرح 2:الؽؾؿة التالقة :القاو :هذذا حذرف معـذك :إ ًذا
َ
كؾؿذذة تحتذذاج إلذذك إطذذراب ،أطذذرب؟ حذذرف ططذذػ مبـذ ٌذل طؾذذك الػذذتح ،هذذذا الرتتقذذب
دائؿا يسقر طؾذك ترتقذب واحذد أفضذؾ لؽذل ٓ يـسذك شذق ًئا مذـ
مستحب ،ترى الطالب ً
هذه إركان ،لؽـ لق قدّ م شق ًئا مـفا طؾك شلء آخر ٓ بلس.
مثال :القاو :قال :واو العطػ مبـل طؾذك الػذتح ٓ محذؾ لذف مذـ اإلطذراب،
لق قال ً
يعـل قدّ م الحركة طؾك الحؽؿ ،صحقح ما يف إشؽال.
مثال :مبـل طؾك الػتح ٓ ،محؾ لف مـ اإلطراب حرف ططػ .هذذا ٓ بذلس
أو قال ً
ٓ إشؽال يف ذلؽ.
الؽؾؿة التالقة بعد القاو" :وضعـا":
ٍ
وضعٌ :
ماض ٓ محؾ لف مـ اإلطراب ...
فعؾ
يعـل قرية صغقرة بجاكب بغداد ،ثؿ البصرة مديـة كبقرة مـذ أن ُأكشئت.
"وضعـا" وضع :اكتفك.
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ذؿقر متصذذؾ ٓ بذذلس .فاطذ ٌذؾ يف محذذؾ رف ذ ٍع مبـذ ٌذل طؾذذك
كذذا :فاطذذؾ ،ولذذق قؾذذت :ضذ ٌ
السؽقن ،كؾ ألػ ساكـة.
﴿و َو َض ْعـَا َطـ َ
ْؽ ِوز َْر َك ألالشرح" 2:طـؽ"؟
َ
طـ :حرف جر مبـل طؾك السؽقن ٓ محؾ لف مـ اإلطراب.
ضؿقر متصؾ لؾؿخاصب يف محؾ جر ،ضؿقر هذا بقان لؾـقع ،ضؿقر يعـل
الؽاف:
ٌ
مبـل طؾك الػتح.
اسؿ ،يف محؾ جر هذا بقان لؾحؽؿ ،بؼت الحركة؟ ٌ
﴿ َطـ َ
ْؽ ِوز َْر َك ألالشرح" 2:وزرك"؟
ٌ
مػعقل بف مـصقب ،وطالمة كصبف الػتحة.
وزر:
الؽاف :ضؿقر متصؾ لؾؿخا َصب
الشقخ ،ٓ :الؿػعقل بف " ...وضعـا" ما الذي وضع -سبحاكف وتعالك -طذـ كبقذف؟
القزر ،القزر هق الؿػعقل بف ،والؽاف :مضاف إلقف يف محؾ جر مبـل طؾك الػتح.
واهلل أطؾؿ وص ّؾك اهلل وس ّؾؿ طؾك كبقـا محؿد وطؾك لف وصحبف أجؿعقـ
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✍ أسئؾة:
صالال... :
الشقخ ،ٓ :الػاطؾ ٓ بد أن تؼقل :فاطؾ ،ما يغـذل ققلذؽ :اسذؿ إشذارة ،أو ضذؿقر،
مجذرورا بحذرف جذر ،مذاذا تؼذقل يف
أو كحق ذلؽّ ،إٓ طـ ققلؽ اسؿ ،إذا كذان آسذؿ
ً
بقان ركـف إول؟
 تبقـ كقطف ،فتؼقل :اسؿ ،لؽـ لق ما قؾت اسؿ ،قؾذت :ضذؿقر ،لؽذـ يف غقذر هذذامجرورا بحرف جر ،فاطؾ ،مػعذقل بذف ،حذال ٓ ،يؽػذل أن تؼذقل:
الؿقصـ إذا لؿ يؽـ
ً
ضؿقر أو اسؿ إشارة ،فقجب أن تؼقل :فاطؾ .ولق قؾت :ضؿقر فاطؾ ٓ .بلس زيادة.
صالال.... :
الشقخ ٓ ،ٓ :تعرب أكثر مـ أن تؼقل :فاطؾٕ :ن الضذؿقر الؿسذترت لذقس لذف ٌ
لػذظ
طـد العرب.
الضؿقر الؿسترت ،ما معـك الؿسترت ،ضؿقر مسترت وضؿقر بارز؟ الضؿقر البذارز هذق
الذي لف لػظ ،يعـل وضعت العرب لف لػ ًظا ،والضؿقر الؿسترت لقس لف لػظ.
ذؿقر مسذذترت تؼذذديره كحذذـ ،أو تؼذذديره أكذذت ،هذذذا مذذـ بذذاب
وإذا قؾـذذا :الػاطذذؾ ضذ ٌ
التؼريذذب ،وإٓ فؾذذقس لػظذذف كحذذـ كؿذذا يف أيذذة َ
يؿ ك َْشي َير ْح ألالشذذرح 1:والػاطذذؾ
﴿أ َلي ْ
أصذال
ً
ضؿقر مسترت تؼديره كحـ ،يعـل لقس هق كؾؿة كحـ ،ثؿ ُمـ َعت مذـ الظفذقر،ٓ ،
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الػاطؾ هـا ما لف لػظ ،الضؿقر الؿسترت لذؿ تضذع العذرب لذف ٌ
أصذال ،فعـذدكا قؾذت:
ً
لػذظ
عذرب بذلكثر مذـ ققلذؽ:
تؼديره كحـ ،هذذا فؼذط تؼريذب لؾؿعـذك ،فؾفذذا ٓ يؿؽذـ أن ُي َ
فاطؾٕ :كف لػظ ٓ تبدو حركتف ،تؼقل :فاطؾ يف محؾ رفعٕ :كف فاطؾ ،والػاطؾ حؽؿف
الرفع ،وٓ تؼقل :مرفقع ،مـصقب  ...إٓ مع الؿرفقطات ،وما سقاها تؼذقل :يف محذؾ
رفع.
صالال.... :
الشقخ ٓ :بلس ،وهذا مـ التـبقفات التل سذلذكرها إن شذاء اهلل يف الذدرس الؼذادم.
مثال يؼقل يعـل :متك يجب أن كؼقل :ضاهرة أو أققل :مؼدرة؟ الؿؼدرة يجب أن ُتؼذال،
ً
والظاهرة ٓ يجب أن ُتؼال ،حتك يف السؽقن كذذلؽ ،يعـذل هذذه قاطذدة لفذا تطبقؼذات،
مـ تطبقؼاهتا أن الشلء إذا جذاء طؾذك أصذؾف ٓ يجذب أن ُيذذكَر ،وإذا جذاء طؾذك خذالف
مثال :سلذكر الصذقر التذل ذكرهتذا أن:
أصؾف يجب أن ُيذكَر ،لف طدة صقر ،مـ صقره ً
الحركذذة إذا جذذاءت ضذذاهرة :جذذاء محؿذذدٌ  .الضذذؿة هـذذا جذذاءت طؾذذك أصذذؾفا مذذـ حقذذث
الظفقر والتؼدير أم طؾك خالف إصؾ؟ طؾك إصؾ :إ ًذا مذا يجذب أن تؼذقل :الضذؿة
صذحقحا ،لؽذـ مذا
ضاهرة ٓ ،يجب ،لؽذـ لذق قؾذت :الضذؿة الظذاهرة طؾذك آخذره كذان
ً
يجب طؾقؽ.
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لؽـ لق كاكذت الحركذة مؼذدّ رة مثذؾ :جذاء مقسذك .يجذب أن تؼذقل :وطالمذة رفعذف
الضؿة الؿؼدرة ،مـع مـ ضفقرها التعذر ،فنن لؿ تؼؾ :الؿؼذدرة كذان خطذ ًل يف إطرابذؽ،
ولذلؽ صقر أخرى سلذكرها إن شاء اهلل يف الدرس الؼادم.
صالال... :
الشقخ :كعؿ هذا مـ الركـ إول ،ومـ صقره ما ذكرهتا قبؾ قؾقؾ مذع إخ :يعـذل
إذا جاءت الؽؾؿة طؾك أصؾفا ،كؾ كؾؿة لفا أصؾ مـ حقث الؿعـك ،فنذا جذاءت طؾذك
أصؾفا ،فـستػقد بإصؾ ،وٓ يجب أن ُيذكر ،لؽـ لذق خرجذت طذـ إصذؾ يـبغذل أن
مذثال معـذك التػريذع يف الػذاء ،معـذك السذببقة يف الػذاء ،هذذه يـبغذل أن
ُيـ ّبف طؾقف ،التػريذع ً
ُتذكرٕ :هنا معاين لقست أصؾقة لؾػاء ،الؿعـك إصؾل لؾػاء العطػ ،فنن جذاءت الػذاء
يف الجقاب ،وقعت يف جقاب الشرط ،يجب أن تؽقن الػاء هـا حرف جقاب.
صالال... :
الشقخ :فعؾ ماضل لقس لف محؾ مـ اإلطراب ،ما اإلشؽال؟
صالال... :
الشقخ :حتك الؿاضل ،حتك إمذر يذليت يف جؿؾذة ،وحتذك الحذرف يذليت يف جؿؾذة،
يعـل ما اإلشؽال إذا جاء يف جؿؾة مذا يف إشذؽال ،لؿذاذا أكذا مذا ففؿذت هذذا اإلشذؽال؟
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يعـل ربؿا اإلشؽال تؼقل :لؿاذا لؿ تذدخؾ إحؽذام اإلطرابقذة طؾذك الؿاضذل طؿق ًمذا،
 ...طؾك الؿاضل وإمر والحروف ،وهذا السمال سبؼ أن ُسئؾ وأجبت طـف.
صالال... :
الشقخ :كعؿ هذا سمالف ،هق يؼقل :لؿاذا الؿاضل لقس لف محؾ مذـ اإلطذراب ،مذع
أكذذف يف جؿؾذذة؟ صقذذب مذذا كذذؾ الؽؾؿذذات تؽذذقن يف ُجؿذذؾ ،لؽذذـ لؿذذاذا دخؾذذت إحؽذذام
العربقة طؾذك بعذض الؽؾؿذات ،وهذل إسذؿاء والؿضذارع ،ولذؿ تذدخؾ طؾذك كؾؿذات
أخرى ،وهل الؿاضل وإمر والحروف ب ّقـا ذلؽ ،إٓ إن كـت غائ ًبا حقـئذ.
الجقاب بسرطة :هق أن إحؽام دخؾت طؾك آسؿ والؿضارعٕ :هنؿا يسذتػقدان
مـ أحؽام العربقة ،ولؿ تدخؾ أحؽام العربقة طؾك الؿاضل وإمر والحروفٕ ،كذف ٓ
ُيتصقر أن تستػقد  ...لؿاذا ٓ يتصقر؟ ٕن الحروف كؾفا مبـقة ،والؿاضذل كؾذف مبـذل،
وإمر كؾف مبـل ،والؿبـل ٓ يمثر فقف اإلطراب شق ًئا ،فؽذؾ ألػذاظ الحذروف والؿاضذل
وإمذر ٓ تسذذتػقد مذذـ اإلطذراب :إ ًذا لؿذذاذا كذذدخؾ أحؽذذام العربقذة طؾقفذذا؟ مذذا أدخؾتفذذا
العرب ،ولق أدخؾتفا كان طب ًثا ،ما يف فائدة.
أمذذا إسذذؿاء والؿضذذارع تختؾذذػ ،إسذذؿاء والؿضذذارع بعضذذفا معذذرب ،وبعضذذفا
مبـل ،اإلطذراب ،إحؽذام اإلطرابقذة إذا دخؾذت طؾذك إسذؿاء وطؾذك الؿضذارع ،هذؾ
يتصذذقر أن تسذذتػقد مذذـ إحؽذذام اإلطرابقذذة أو ٓ ُيتصذذقر؟ كعذذؿ يتصذذقر أن تسذذتػقد مذذـ
أحؽام العربقة ،متك تستػقد مـ أحؽام العربقة؟ آسؿ الؿعذرب والؿضذارع الؿعذرب،
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ٍ
ويذذهب،
ومحؿد ،ومحؿدً ا،
هؿا الؾذان يستػقدان مـ أحؽام العربقة ،إذا قؾـا :محؿدٌ ،
ُ
يذهب تستػقد مـ أحؽام العربقة.
ويذهب ،و
ْ
َ
صقذذب آسذذؿ الؿبـذذل يسذذتػقد مذذـ اإلطذذراب؟ ٓ ،الؿضذذارع الؿبـذذل يسذذتػقد مذذـ
اإلطراب؟ ٓ ،لؽـ  ...الحؽؿ يف الجؿقعٕ :ن مقاقعفؿا واحدة ،مقاقع آسؿ معذرب
أو مبـل واحدة ،مقاقع الؿضذارع معذرب أو مبـذل واحذدة ،فؾفذذا أدخؾذت العذرب مذـ
أحؽام العربقة طؾك آسؿ والؿضارعٕ :هنؿا يتصذقر فقفؿذا آسذتػادة مذـ اإلطذراب،
ولؿ تدخؾ إحؽام العربقة طؾك الباقلٕ :كف ٓ يتصقر أن تستػقد مـ اإلطذراب وٓ يف
لػظ مـ ألػاضفا.
صالال... :
الشقخ :اإلطراب لف تػصقالت ،ومـ التـبقفات التل سذتذكر يف الذدرس الؼذادم :أن
كؾ اإلطذراب الذذي ذكركذاه أن هذذا هذق يف إطذراب الؿػذردات ٓ يف إطذراب الجؿذؾ،
اإلطراب قد يؽقن فقف تػصقؾ ،وفقف إجؿال.
صالال... :
الشقخ :هذا يدخؾ يف باب آختصار ،لؽـ اإلجؿالل والتػصقؾل شلء آخر ،ربؿا
يؼقل :محؿدٌ يجتفد يف دروسف ،يؼقل :محؿدٌ مبتدأ .ويجتفد :فعؾ مضذارع ،والػاطذؾ
مسذذترت تؼذذديره هذذق ،صقذذب ولذذق قذذال قائذذؾ :محؿذذدٌ مبتذذدأ ،وجؿؾذذة يجتفذذد ...هذذذا هذذق
الصقاب والؽؿال.
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صقب وإن قال :جؿؾذة يجتفذد هذق خذرب ،هذذا صذحقح ،بذس إن قذال :محؿذد مبتذدأ
ويجتفد خرب؟ هذا خطلٕ :ن الخرب لذقس يجتفذد ،بذؾ جؿؾذة يجتفذد هذق ،الجؿؾذة مذـ
الػعؾ والػاطؾ.
صالال... :
الشقخ :الرفع والـصب والجر كعؿ.
صالال... :
يت لِؾـ ِ ِ ِ ُ
الشقخ :يؼقل يف ققلذف -سذبحاكف وتعذالكَ :-
يل
ْيت ُق ْؾ َ
﴿أ َأك َ
َّياس اتَّخ ُيذوكل َوأ ِّم َ
إِ َل َف ْق ِـ ألالؿائدة 116:هذا آسؿ "أمذل" هذذا مضذاف إلقذف مذتؽؾؿ ،ففذؾ العالمذات
اإلطرابقة طؾقف ضاهرة أم مؼدرة؟ تلمؾ يف أية:
ُ
مل" كؾؿتان:
"أ َ
الؽؾؿة إولك :أم.
الؽؾؿة الثاكقة :ياء الؿتؽؾؿ.
ما الؽؾؿة التل أضػقت إلك ياء الؿتؽؾؿ؟ أم ،ما حركة "أم" يف أيذة َ
يت
ْيت ُق ْؾ َ
﴿أ َأك َ
ياس ات ِ
َّخ ُ ِ ُ
لِؾـَّي ِ
ييل ألالؿائذذدة 116:؟  ...مذذا هذذق صب ًعذذا هذذذا مـصذذقب ،يعـذذل
ييذوكل َوأ ِّم َ
معطقف طؾقف مػعقل بف" ،اتخذوين" اتخذ هذا فعذؾ ،والذقاو "اتخذذوا" فاطذؾ ،والقذاء
"اتخذوين" مػعقل بف ،والـقن حرف وقاية.
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"و" حرف ططػ.
"وأمل" هذذا معطذقف طؾذك القذاء :يعـذل معطذقف طؾذك الؿػعذقل بذف ،إ ًذا فحؽؿذف
الـصب ،مـصقب ،صقب ما قال :وأ َّم ،قال" :وأمل" بالؽسر ،لؿاذا؟ ٕن طالمة إطرابذف
فتحة مؼدرة.
ثؿ كـظر إلك يذاء الؿذتؽؾؿ كػسذفا "أم" هذذه مؽسذقرة ،يعـذل طؾقفذا كسذر ،وطالمذة
إطراهبا فتحة مؼدرة ،صح ،هذا الذي قؾـاه ٓ ،يخذالػ مذا قؾـذاه ،صقذب ويذاء الؿذتؽؾؿ،
كػس ياء الؿتؽؾؿ الػتحة التل أكت أشؽؾت طؾقؽ ،هذه لقسذت طؾذك آسذؿ الؿضذاف
إلذذذك يذذذاء الؿذذذتؽؾؿ ،وإكؿذذذا هذذذل طؾذذذك يذذذاء الؿذذذتؽؾؿ كػسذذذفا﴿ ،ات ِ
َّخي ُ ِ ُ
ييل
ييذوكل َوأ ِّمي َ
ألالؿائدة 116:أما ياء الؿتؽؾؿ فؼد تؽقن ساكـة ،وهذا إكثر مذـ كذالم العذرب ،وقذد
قذقمل
صذديؼل محؿذدً ا .يذا
تؽقن مػتقحة ،وهذا جائز ،تؼقل :اشرتيت كتاب .أكرمت
َ
َ
طبادي إين .لغة جائزة ما يف إشؽال.
ٓ تؽػروا ،يا
َ
وأيضذذا فقذذف لغذذة أخذذرى ،هذذل يذذاء الؿذذتؽؾؿ الؿضذذافة ،يف آسذذؿ يجذذقز أن ُتحذذذف،
ً
ِ
رب إين .ياء الؿتؽؾؿ ما تؽؾؿـا طؾقفا.
فتؼقل ً
مثال" :يا طباد إين .يا قق ِم إين .يا ِّ
لفذذا ققاطذذدها يذذذكرها الـحقيذذقن يف بذذاب اإلضذذافة ،يذذتؽؾؿ طؾذذك بذذاب اإلضذذافة،
يتؽؾؿقن يف آخر باب اإلضافة طؾك الؿضاف إلك ياء الؿتؽؾؿ ،ويخصذقكف بلحؽذام ،لذف
أحؽام خاصة الؿضاف إلك ياء الؿتؽؾؿ ،ياء الؿتؽؾؿ هذه يجقز فقفا حركات ،ويجذقز
فقفا  ...والتػصقؾ مذكقر يف كتب الـحق.

شرح إزهرية يف الـحق

f

e

343h

g

صالال... :
الشقخ ... :كؾفا مبتدأ ٓ أدري حتك كسؿع ما قبؾفا.
الشييقخ :أكذذا مذذا أطذذرف هذذذه الؼصذذقدة ،أمذذا كؾؿذذة مغقذذب ففذذل كؾؿذذة معربذذة ،تؽذذقن
مرفقطة ،وتؽقن مـصقبة ،وتؽقن مجذرورة فذاكظر إلذك مذا قبؾفذا ،ربؿذا تذليت بالؼصذقدة
وكـظر فقفا.
الشقخ :ما أدري ٓ أستطقع أن أققل شلء حتك أكظر يف الؼصقدة ...البقت:
هؾ مغقب الشؿس يا أمل؟ أيـ الخرب؟ بجاكب تؾـا إخضذر ،هذذا  ...مبتذدأ مذا يف
مشؽؾة...
صالال... :
الشييقخ :مغقذذب الشذذؿس يذذا أمذذل متذذك  ...تحتذذاج إلذذك تلمذذؾٕ :ن اسذذتعؿالفا طـذذد
العرب يتخػػقن مـفا ،ولفذا يذذكرها الـحقيذقن يف كتذب الـحذق وهذذه الؽؾؿذات التذل
كثر استعؿالفا ،وتخػػ العرب مـفا يذكروهنا ،لقبقـقا ما حذف العربل مـفا ،ما ُحذذف
وشؽرا ،وكحق ذلؽ ،وأكثر ما تؽقن مػعذقل
وسفال ،وحؿدً ا
ً
وأهال،
ً
مثال مرح ًبا،
مـفاً ،
ً
اصطالحا وهؽذا.
مطؾؼ ،مرح ًبا يعـل أرحب بؽ مرح ًبا ،وكؾؿات كثقرة لغ ًة
ً
صالال... :
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وسفال مرح ًبذا مػعذقل مطؾذؼ هـذا،
ً
أهال
الشقخ :يعـل لق قؾت :مرح ًبا ،مرح ًبا بؽً .
مرح ًبا أي أرحب بؽ مرح ًبا ،مرح ًبا هـا مصدر مقؿل بؿعـك ترحق ًبا ،يعـذل أرحذب بذؽ
ترحق ًبا.
صالال... :
الشقخ ... :التعبقر طـ الؽؾؿة بلهنا زائدة هذا اصطالح كحذقي ،وآصذطالح كؿذا
ٍ
حقـئذ طذـ الؽؾؿذة بالزيذادة
يؼقلقن ٓ مشاحة يف آصطالح إذا ُطرف الؿعـك ،فالتعبقر
إذا أردت الؿصطؾح الـحقي ٓ بلس يف ذلؽ ،لؽـ اإلشذؽال طـذدما تعذرب طذـ الؽؾؿذة
بالزيادة طـد أكاس ٓ يػفؿقن معـك الزيادة ،كؼقل :لق تؽقن تذتؽؾؿ مذع طؾؿذاء أو صؾبذة
طؾؿ يعرفقن ما معـك الزائد يف الـحق ،ما يف إشؽال تؼقل زائد ،لؽـ لق كـت مذع أكذاس
مـ العامة أو غقر طرب أو كذا ،وتؼقل :زائد .تخشك أهنؿ ٓ يػفؿقن معـك زائد.
والزائد طـد الـحقيقـ هق لف معـك حتك يف الـحق ،لذف معـذك ،كذؾ مذا ققذؾ فقذف زائذد
مذثال :محؿذدٌ جذاء ،أو
فؿعـاه التقكقد ،أكت الؽالم قذد ٓ تذليت بذف مجذر ًدا هؽذذا ،تؼذقل ً
محؿدٌ قادم ،يعـل أثبت الؼدوم لؿحؿد ،يؿؽـ أن تعرب طـ هذا الؿعـك بتعذابقر أخذرى
ٓ تضػ لؾؿعـك شذق ًئا ،تؼذقل :محؿذدٌ قذادم ،وتؼذقل :إن محؿذدً ا قذادم ،مذا الؿعـذك إن
محؿذذدً ا قذذادم؟  ...الؼذذدوم لؿحؿذذد ،واهلل إن محؿذذدً ا قذذادم ،واهلل إن محؿذذدً ا لؼذذادم ،مذذا
الؿعـك؟ الؿعـك اإلجؿذالل إثبذات الؼذدوم لؿحؿذد مذا يف شذلء جديذد ،مذا سذقى هذذا
الؿعـك يسؿقكف زائد ،والزيادة لؾتلكقد :يعـل إن هذا حرف تقكقد  ...زائد ،فالزائذد هذق
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الذي ٓ يليت بؿعـذك جديذد ،بخذالف الؾػذظ الؿمسذس ،الؾػذظ الؿمسذس هذق الذذي ٓ
ػفذذؿ معـذذاه إٓ بذذذكره ،هذذذا لذذقس بزائذذد هذذذا ممسذذس ،وهذذذا الؽذذالم ٓ ُيؼذذال فؼذذط يف
ُي َ
الحروف ،حتك يف الؽؾؿات ،حتك يف إسؿاء قد يؼال طـفا ذلؽ.
مثال يف التؿققز لق قؾت :طـذدي اثـذل طشذر ،تعذرف مذاذا؟ مذا تعذرف،
يعـل لق قؾت ً
حتذذك أقذذقل :رغق ًػذذا ،أكذذا دون مذذا أقذذقل :رغق ًػذذا ،تعذذرف أن آثـذذل طشذذر ده رغقذذػ؟ مذذا
تعرف :إ ًذا رغق ًػا هذه كؾؿة ممسسة وأكت ٓ تستغـك طـفا.
شذفرا هذذه كؾؿذة ممسسذة وٓ
لؽـ لق قؾت ً
مثال :طدد الشذفقر اثـذك طشذر ،مذاذا؟ ً
كؾؿة زائدة؟ كؾؿة زائدة .ققلـا :زائذدة لذقس معـذك ذلذؽ أهنذا لغذق ،ٓ ،بالتلكقذد أكذدت
شفرا يسؿقهنا لؾتلكقذد تؿققذز لؾتلكقذد،
الؿعـك ،فقسؿقن رغق ًػا كؾؿة ممسسة ،ويسؿقن ً
والتلكقد يعـل أن الؿعـك معروف قبؾف ،الؿعـك معروف ما يف زيذادة ،ثذؿ جذاءت لتمكذد
الؿعـك الؿعروف ،أما الؿمسس ففق الذي يليت بؿعـك جديد ٓ يعرف إٓ بؾػظف.
كذلؽ يف ال  ٓ ....يحتاج إلقفا ،يعـل أقسؿ بققم الؼقامة ،صح الؿعـذك اإلجؿذالل
يستغـل طـفا .... ،أن تؼقل :أهنا مذق بزائذدة ،لؿذاذا لذقس بزائذدة؟ لذقس فقذف زيذادة طؾذك
معـاك ،لقس طؾك الؿعـك الؿصطؾح طؾقف طـد الـحقيقـ ،لقس فقذف زيذادة يعـذل مذا زيذد
طز وجؾ -شق ًئا ،يعـل البشر مذا زادوا طؾقذف شذلء محػذقظ حػظذف -
طؾك ما أكزلف اهلل َّ -
طز وجؾ -فؾؿ ُيزد فقف طؾك ما أكزلف اهلل شق ًئا ،ولؿ ُيـؼص مؿا أكزلذف اهلل شذق ًئا ،فذالال هـذا
َّ
طذز وجذؾ -لؽذـ بـذاء الجؿؾذة يحتذاج إلقفذا وٓ يسذتغـل
مقجقدة يف الؼرآن ،وأكزلفذا َّ -

شرح إزهرية يف الـحق

f

e

346h

g

طـفا الؿعـك اإلجؿالل؟ يستغـل طـفا ،لؽـ ما معـاها؟ لفا معـذك وهذق التلكقذد ،فؾفذذا
إذا كـت تتؽؾؿ مع أكذاس يعرفذقن  ...طـذد الـحذقيقـ هذق الذذي ٓ يذليت بؿعـذك جديذد،
وإكّؿا يمكد الؿعـك السابؼ ،وإن كـت تتؽؾؿ مع أكاس ٓ يػفؿقن معـك الزيادة ،هـذا ٓ:
يـبغل أكؽ ما تؼقل :زائدةٕ ٓ ،ن كؾؿة زائد خطل ،ولؽـ ٕن ففقمفؿ ربؿذا ٓ تتحؿذؾ
ذلؽ ،وهذا مـ تحديد الـاس بؿا يعرفقن.
بؾ إن بعض الـحقيقـ هذا الؿصطؾحات طـدهؿ جرت ،قد يؼقل لف :هذذا مقجذقد
طـد الؿتؼدمقـ ،يؼقل :هؾ مـ ٍ
خالؼ غقر اهلل .يؼقلقن :مـ ٍ
لغق .اصطالح ،يعـل زائذد،
حاسذب طؾذك مصذطؾحف ،إذا
ففذه آصطالحات ،فنذا اصطؾح طؾك شذلء فاإلكسذان ُي َ
كان يتؽؾؿ بؽالم طؾؿ ومع طؾؿاء ومع صؾبة طؾؿ ،أمذا إذا كذان إكسذان يذتؽؾؿ مذع أكذاس
غقر طارفقـ ،فقـبغل أن يحدد لؾـاس فقؿا يعرفقن.
صالال... :
﴿ٓ ُأ ْق ِس ُؿ بِ َق ْق ِم ا ْل ِؼ َق َام ِة ألالؼقامة 1:هذا الذذي أطذرف ،يف أقذقال كعذؿ ،يف
الشقخَ :
أققال أخرى يف أية ... ،تجد فقفا أققال...
صالال... :
الشقخ ٓ :أدري ،الذي أطرفف أن الجؿفقر يؼقل :أن الحرف هـذا زائذد ،ويف أقذقال
أخرى يف الؿسللة يف أية.
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صالال... :
الشقخ :كعؿ هذا إفضؾ مع غقر العارفقـ ،إفضذؾ أٓ تؼذقل زائذد ،إٓ الـحذقيقـ
والؾغقيقـ والؿتؼدمقـ والؿتلخريـ ،وطؾؿاء الشرع الؿتؼدمقن والؿتذلخرون مذا زالذقا
يؼقلقن ذلؽ بدون إكؽار.
صالال... :
مذثال :قؾذؿ محؿذد .أضذػت مذاذا إلذك
الشقخ :يعـذل يف مثذال أوضذح ،طـذدما كؼذقل ً
ماذا؟ أضػت الؼؾؿ إلك محؿد.
صقب إذا قؾت :قؾؿل .أضػت ماذا إلك مذاذا؟ أضذػت الؼؾذؿ إلقذؽ ،يعـذل إلذك يذاء
الؿتؽؾؿ ،صقب وكحـ ماذا قؾـا؟ آسؿ الؿضاف .
صالال... :
الشقخ :تؼصد أن القذاء أدخؾذت أو ألصذؼت بذالػؿ ،ٓ ،لذقس هذذا معـذك اإلضذافة،
اإلضافة قؾؿ محؿد أكؽ أضػت الؼؾؿ إلك محؿد.
صالال... :
تسذع وطشذرون ،لؽذـ يف التعؾذقؿ مذـ
الشقخ ٓ .... :خذالف أن الحذروف العربقذة ٌ
بذذاب التسذذفقؾ فؼذذط ،وإٓ ٓ خذذالف أن الفؿذذزة غقذذر إلذذػ ،الفؿذذزة حذذرف وإلذذػ
حرف.
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يف التعؾقؿ تختؾػ ،بعضفؿ يجعؾ إلػ والفؿذزة يعـذل يف التعؾذقؿ حر ًفذا واحذدً ا،
وهذا مـتشر أن يف التعؾقؿ ،ثؿ يؼذقل :تذليت هؿذزة وتذليت كذذا مذا يف إشذؽال فقفذآ ...
شؽ أن الفؿزة غقر إلػ ،ما أحد قذال :أن الفؿذزة هذل إلذػ ،الفؿذزة غقذر إلذػ،
هذا حرف وهذا حرف ،لؽـ يف صريؼة التعؾقؿ بعضفؿ يؼقل :أن قد يصعب إمر طؾك
الطالب كجعؾفؿ حرف واحد ،هذه صذرق التعؾذقؿ يعرففذا الرتبقيذقن افعذؾ كذذا وافعذؾ
كذا ،وإٓ هؿا حرفان ٓ شؽ أهنؿا ...
***********************************

الدرس 3
بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ
والسذالم طؾذك كبقـذا محؿذد وطؾذك آلذف
رب العالؿقـَّ ،
الحؿد هلل ّ
والصالة َّ
وأصحابف أجؿعقـ.
أما بعد:
فالسذالم طؾذقؽؿ ورحؿذة اهلل وبركاتذف ،ح َّقذاكؿ اهلل وب َّقذاكؿ -يذا إخذقة -يف
الدرس السابع مـ دروس [شرح إزهرية] بجامع الراجحذل بحذل الجزيذرة
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يف لقؾذذة الحذذادي والعشذذريـ مذذـ شذذفر ذي الؼعذذدة مذذـ سذذـة سذذب ٍع وطشذذريـ
ٍ
وأربعؿائة وألػ.
يف الذذدرس إخقذذر كـَّذذا قذذد تؽ َّؾؿـذذا طؾذذك صريؼذذة اإلطذذراب ،ورأيـذذا أن
كذامال ،وهذذه
ً
لاطراب أركاكًا ثالثة يـبغل أن يمتك هبا لؽذل يؽذقن اإلطذراب
إركان تؼقم طؾك مؼدمات وققاطد مرطقة ،ذكركا أغؾبفذا فقؿذا سذبؼ يف بذاب
الؿعرب والؿبـل:
 فقعتؿد اإلطذراب بلركاكذف الثالثذة طؾذك معرفذة أقسذام الؽؾؿذة :آسذؿ،والػعؾ ،والحرف.
 ويعتؿد طؾك معرفة الؿعرب والؿبـل مـ الؽؾؿات. ويعتؿذذد طؾذذك معرفذذة أكذذقاع اإلطذذراب :أي أحؽذذام اإلطرابقذذة وطذذالمتدخؾ.
 ويعتؿد طؾك معرفة العالمذات اإلطرابقذة وأكقاطفذا مذـ حقذث إصذالةوالػرطقة ومـ حقث الظفقر والتؼدير.
أيضا طؾك ما ُيبـك طؾقف الؿبـل.
 -يعتؿد ً
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ذذذالؿعرب
أيضذذذذا طؾذذذذك معرفذذذذة الؿصذذذذطؾحات الخاصذذذذة بذ
 ويعتؿذذذذد ًَ
والؿصطؾحات الخاصة بالؿبـل.
هذه الؿؼدِّ مات هل التل تؽ َّؾؿـا طؾقفا مـ قبؾ يف باب الؿعذرب والؿبـذل،
يسفؾ طؾقـا اإلطراب بلركاكف الثالثة.
فبجؿعفا وترتقبفا وتـظقؿفا ُ
أركان اإلطراب ثالثة ،قؾـا:
إن الييركـ إول :أن تذذذكر كذذقع الؽؾؿذذة أو مققعفذذا يف الجؿؾذذة ،ويف هذذذا
َّ
ٍ
حقـئذذ كقطفذا.
فعال ،أو حر ًفا ،فتبذ ِّقـ
الركـ خقارانٕ :ن الؽؾؿة إ َّما أن تؽقن ً
وإ َّمذذا أن تؽذذقن الؽؾؿذذة اسذ ًذؿا فتب ذ ِّقـ مققعفذذا يف الجؿؾذذة ،ففذذذا الذذركـ إول
بخقاريف.
الركـ الثاين :إ َّما أن يؽقن حؽؿ كؾؿة الرفع أو الـصب أو الجر أو الجذزم
ٍ
حؽؿ إطرابل.
أو لقس لفا
ذطؾحات خاصذذة مذذـ حقذذث الؿعذذرب والؿبـذذل ،فذذنذا
وإحؽذذام لفذذا مصذ
ٌ
راطقـا كذؾ ذلذؽ لذؿ يؽذـ لـذا يف هذذا الذركـ غقذر الحؽذؿ اإلطرابذل َّإٓ تسذعة
خقارات:
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إ َّمذذا أن كؼذذقل :مرفذذقع ،أو مـصذذقب ،أو مجذرور ،أو مجذذزوم ،وذلذذؽ مذذع
الؿعرب مـ إسؿاء والػعؾ الؿضارع.
وإ َّمذذا أن كؼذذقل :يف محذذؾ رفذذع ،يف محذذؾ كصذذب ،يف محذذؾ جذذر ،يف محذذؾ
جزم :وذلؽ مع الؿبـل مـ إسؿاء والػعؾ الؿضارع.
وإ َّمذذا أن كؼذذقل ٓ :محذذؾ لذذف مذذـ اإلطذذراب ،وذلذذؽ مذذع الؿاضذذل وإمذذر
والحرف.
الركـ الثالث بقان الحركة ،وطرفـا مذـ قبذؾ أن الحركذة قذد تؽذقن حركذة
ٌ
مذرتبط بذالركـ
إطراب أو حركة بـاء تب ِّقـ كؾ ذلؽ ،وطرفـا أن الذركـ الثالذث
ذرور أو مجذذزو ٌم قؾذذت يف
ذقع أو مـصذ ٌ
الثذذاين ،فؿتذذك مذذا قؾذذت :مرفذ ٌ
ذقب أو مجذ ٌ
مـصذقب وطالمذة
مرفذقع وطالمذة رفعذف،
الركـ الثالث :وطالمة إطرابف كذا،
ٌ
ٌ
مجرور وطالمة جذره ،مجذزو ٌم وطالمذة جزمذف كذذا بحسذب طالمذات
كصبف،
ٌ
اإلطراب الؿختؾػة.
ٍ
جذر أو جذز ٍم أو ٓ محذؾ لذف
وإن قؾت يف الثاين :يف محؾ رف ٍع أو
كصذب أو ٍّ
مـ اإلطراب ،قؾت يف الثالث :مبـل طؾك كذا ،مبـل طؾك الضؿ ،طؾك الػذتح،
طؾك الؽسر ،طؾك السؽقن ،طؾك حذف حرف العؾة ،طؾك حذف الـقن.
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يف محؾ رفع مبـل طؾك كذا ،يف محؾ كصب مبـل طؾك كذا ،يف محذؾ جذر
مبـل طؾك كذا ،يف محؾ جزم مبـل طؾك كذا ٓ ،محؾ لذف مذـ اإلطذراب مبـذل
طؾك كذا ،خقارات محدَّ دة معقـة يف صريؼة اإلطراب.
مـ هذه الطريؼة بلركاهنا الثالثة يؿؽـ أن كستػقد أشذقاء كثقذرة وأن كر ِّتذب
هذه الطريؼة بلذهاكـا طؾك طدَّ ة أشؽال ،كؾ صالب ير ِّتبفذا بؿذا يـاسذبف ،وكـذت
قد ر َّتبتفا طؾك أكثر مـ صريؼة ثذؿ بؼقذت طؾذك هذذه الطريؼذة ،يعـذل يؿؽذـ أن
كر ِّتب صريؼة اإلطراب ترتق ًبا آخر بعد أن ففؿـاها أن ،وقد تؽقن أسفؾ طـد
بعضـا.
فقؿؽـ أن كؼسؿ الؽؾؿات قسؿقـ :فـجعذؾ الؿاضذل وإمذر والحذرف..
هذه الثالثة إطراهبا ثابت ما يتغ َّقر :فؾفذا تحػظ إطراهبا وتسرتيح مـفا.
فالؿاضذذل وإمذذر والحذذروف ،إذا أردت أن تعذذرب هذذذه الثالثذذة إطراهبذذا
ماض ،أو فعؾ ٍ
ٍ
مثال تؼقلٌ :
ثابتً ،
أمر أو حرف كذا.
فعؾ
أوٓ :تذكر كقطفاً ،
الركـ الثذاين :أن تبذ ِّقـ ُحؽؿفذا اإلطرابذل وهذل لذقس لفذا حؽذؿ إطرابذل،
فستؼقل ٓ :محؾ لف مـ اإلطراب.
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والركـ الثالث :أن تب ِّقـ حركة بـائفإ :هنا جؿق ًعذا مبـقذة ،فسذتؼقل :مبـقذة
طؾك حركة آخرهاَّ ،إٓ إول :فرتاطل فقف مذا ذكركذاه مذـ قبذؾ أكذف ُيبـذك طؾذك
كذامال ثذؿ بعذد
ً
ستة أشقاء ،ففذه الثالثذة إطراهبذا ثابذت ،اضذبط إطراهبذا ضذب ًطا
ذلؽ أسؼطفا مـ الحساب ...إلقفإ :ن إطراهبا ثابذت ومحػذقظ ،مذا يحتذاج
إلذذك أن كصذذدر مذذا قبؾفذذا ومذذا بعذذدها والعقامذذؾ الداخؾذذة طؾقفذذا والؿعـذذك،ٓ ،
إطراهبا ثابت.
مثال يجب وجق ًبا أن تحصؾ طؾك الدرجة كامؾذة
يعـل إذا كـت يف اختبار ً
يف إطراب هذه إشقاء ،ما يحتاج إلك اجتفاد وٓ إلك ففؿ :ثابت.
ذثال :أطذذرب الػعذذؾ "أكعذذؿ" يف "أكعؿذذت طؾذذقفؿ"؟ ا َّلذ ِذذي َـ
فذذنذا قؾـذذا مذ ً
َأ ْك َع ْؿ َت َط َؾ ْق ِف ْؿ ﴾[الػاتحة]3:؟
أكعؿ"
" َ
ٍ
الـقعٌ :
ماض.
فعؾ
الحؽؿ اإلطرابل ٓ :محؾ لف مـ اإلطراب.
حركة البـاء :مبـل طؾك السؽقن أو طؾك الػتح الؿؼدَّ ر ،ثابت ،ما يتغقر.
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"طؾقفؿ" أطرب حرف الجر طؾك يف "طؾقفؿ".
"طؾك"
الـقع :حرف الجر.
الحؽؿ ٓ :محؾ لف مـ اإلطراب.
الحركة :مبـل طؾك السؽقن ،ثابت.
والػعذذؾ الؿذذاض وإمذذر والحذذروف ِذكرهذذا كثقذ ٌذر يف الؽذذالم ،ومذذع ذلذذؽ
إطراهبا ثابت ما يتغ َّقر.
الؿشذذؽؾة يف اإلطذذراب إكؿذا هذذق يف آسذذؿ والؿضذذارع ،فـجعؾفؿذذا م ًعذذا يف
اإلطذذراب ،مذذع أن الؿشذذؽؾة يف الػعذذؾ الؿضذذارع أقذذؾ بؽثقذذر مذذـ آسذذؿٕ :ن
الؿضارع لف ثالث حآت واضحة :الرفع ،والـصب ،والجزم.
قبذذؾ أن أكسذذك درس الشذذقخ جذذزاه اهلل طذذـ التقجقفذذات يف صالذذب ققاطذذد
الػؼف ،كذا ُصؾِب مـَّا أن كـ ِّبفؽؿ.
كؼذذقل :بالـسذذبة لالسذذؿ والؿضذذارع يؽذذقن إطراهبؿذذا م ًعذذا ،هؿذذا الؾذذذان
يحتاجان إلك اكتباه مذـ الطالذب طـذد إطراهبؿذإ :ن إطراهبؿذا قذد يتغ َّقذر رف ًعذا
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وكص ذ ًبا وجذ ًّذرا وجز ًمذذا ،فالبذذد أن تعذذرف حقـئذ ٍذذ العقامذذؾ اإلطرابقذذة الداخؾذذة،
ٍ
فحقـئذ كُخضع الؿضارع وآسؿ لطريؼة اإلطذراب التذل ذكركاهذا قبذؾ قؾقذؾ،
الطريؼة العامة التل درسـاها مـ قبؾ.
فنن كان مضارع كذكر الـقع ،كقػ كبذدأ إطذراب الػعذؾ الؿضذارع؟ بذذكر
الـقع.
وكقػ كبدأ إطراب آسؿ؟ بذكر مققعف يف الجؿؾة.
بعد أن تب َّقـت صريؼة اإلطراب -بنذن اهلل -وهل مع ذلؽ تحتاج إلك كثرة
مران كغقرهذا مذـ إمذقر العؾؿقذة التذل تحتذاج مذـ الطالذب أن يؽثذر الؿذران
طؾقفا :لؽل يعتادها وتسفؾ طؾقفٕ :هنذا فقفذا طذدة خقذارات ،وأكثذر خقذارات
متخصذص يف العربقذة ،ٓ ،ولؽذـ
اإلطراب لقست بصذعبة ،ا أقذقل ذلذؽ ٕين
ِّ
مـ التجربة مع الطالب طـدما يجدوه يف هذه إمقر يعقدون إلقـذا فقؼقلذقن:
وجدكا إمر أسفؾ مؿا كـا كظـ ،وهق كذلؽ.
يف أكثر اإلطذراب أسذفؾ مؿذا تظـذقن ،كعذؿ ،بعذض إمذقر تحتذاج إلذك..
لؽـ هذذه أمذقر قؾقؾذة ،يؿؽذـ أن تحصذرها وتحصذؾ جفذدك فقفذا ،مذا تبعثذر
الجفد يف كؾ اإلطراب ،أقرب اإلطراب يعـل يؿؽـ أن تػصذؾف وترتذاح مـذف،
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هؿذا ،وتحصذر هؿذؽ يف أشذقاء معقـذة وتحذاول أن تركِّذز
خالص ،ما تؾؼل لف ًّ
طؾقفا يف الؿستؼبؾ لؽل تتغ َّؾب طؾك ضعػؽ فقفا ،ويـتفل إمر بعد ذلذؽ إن
شاء اهلل.
أققل :بعد أن ذكركذا هذذه إركذان (أركذان اإلطذراب) كريذد أن كـ ّبذف طؾذك
بعض إمقر التل يحسـ التـبقف طؾقفذا يف صريؼذة اإلطذراب وهذل مذذكقرة يف
[الؿق َّصل] يف آخره:
التـبقييف إول :هذذذه القريؼذذات خاص ذ ٌة بذذنطراب الؿػذذردات دون الجؿذذؾ،
يعـل كؾ ما قؾـاه هق خاص بنطراب الؿػردات دون إطراب الجؿذؾ ،الجؿذؾ
ٌ
جؿذؾ ٓ إطذراب لفذا ،وجؿذؾ لفذا محذؾ إطرابذل،
قد يؽقن لفا ٕهنا كقطذان:
ففذه إوراق وما ذكركاه بطريؼة اإلطراب خاص بنطراب الؿػردات.
مفؿذا؟ مفذؿ ،ولؽذـ الؿذراد يف هذذه
لؿاذا أهؿؾـذا إطذراب الجؿذؾ؟ لذقس ًّ
الرسالة التدرج :أن يضبط الطالب أول الطريؼ ،يضبط ققاطذد العؾذؿ إولذك
ويتؼـفا ،فنذا ضبطفا وأتؼـفا وبذلؽ يتؼـ أغؾب اإلطراب يستطقع بعذد ذلذؽ
أن يبـذذل طؾذذك هذذذه الؼقاطذذد شذذق ًئا فشذذق ًئا ،طـذذده الؼاطذذدة أن يؿؽذذـ أن يبـذذل
طؾقفا.
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فالؿشذذؽؾة الذذذي مذذا طـذذده قاطذذدة ضذذائع ،تسذذللف ،يؼذذقل :أكذذا ضذذعقػ يف
اإلطراب ،ضعقػ يف الـحق ،ما أطرف شلء .أخربكذا أكذت ضذعقػ يف أيذش؟
ما الؿشؽؾة طـدك؟ ما أدري.
لؽـ الذي طـده ققاطد معقـة ضبطفا ثؿ يعرف كػسف أكف ضعقػ يف أشذقاء
معقـة يستطقع أن يعالج كػسفٕ :كف قد طرف مؽؿـ الضعػ والؿرض طـده،
أصال ثؿ أتؼـتفا تسذتطقع بعذد ذلذؽ أن تتقسذع
إذا طرفت أن هذه هل الؼقاطد ً
وأن تطرد ما لؿ تتؼـ بعذد ذلذؽ ،وأن تبـذل طؾذك ...شذق ًئا فشذق ًئا حتذك يؽتؿذؾ
طـدك البـاء بنذن اهلل تعالك.
تـبق ي ٌف خيير :هذذذه القريؼذذات تب ذ ِّقـ صريؼذذة اإلطذذراب العامذذة ،يعـذذل أغؾذذب
اإلطراب ،أغؾب الؽؾؿات العربقة تخضع لفذه الطريؼة التل ذكركاها ،وهـاك
استثـاءات قؾقؾة القرود أغػؾت ذكرها :خقف التشقيش طؾك ذهذـ الطالذب،
ٌ
الؿػصذذؾة أو طؾذذك بعذذض الخالفذذات
يعـذذل هـذذاك اسذذتثـاءات يف كتذذب الـحذذق
ّ
الـحقية ،كعؿ قد يؽقن هـاك ما يخالػ مذا قؾـذاه ،لؽذـ هذذا يذليت يف التػصذقؾ
ويف الدراسة الؿتقسعة.
مـ إمثؾة طؾك ذلؽ:
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دائؿذا ٓ محذؾ لذف مذـ اإلطذراب ،لذقس لذف
كحـ قؾـا ً
مثال :الػعؾ الؿاضل ً
حؽؿ إطرابل ٓ ،رفع وٓ كصذب وٓ جذر وٓ جذزم ،كعذؿ ،صذح ،لؽذـ هـذاك
حؽؿذا
مسللة اختؾػ فقفذا الـحقيذقن ،فلثبذت بعضذفؿ لؾػعذؾ الؿاضذل فقفذا
ً
إطراب ًّقا ،مسللة ،وذلؽ يف باب الشرط ،يف أدوات الشرط كؿضارع.
فنذا أتك فعؾ الشرط ماض ًقا؟ لق قؾت" :مـ اجتفد كجح"
"اجتفد" هذا فعؾ ماض.
و"كجح" فعؾ ماض.
أيـ جذقاب الشذرط الؿجذزوم وأيذـ جذقاب الشذرط الؿجذزوم؟ ٕن أداة
الشرط تجزم فعؾقـ مضارطقـ.
"اجتفذذد" هذذذا فعذ ٌذؾ مذ ٍ
ذاض ،فذذبعض الـحذذقيقـ قذذالقا :إن فعذذؾ الشذذرط
الجؿؾذذة ،جؿؾذذة اجتفذذد هذذق ،فجعؾقهذذا مذذـ الجؿذذؾ التذذل لفذذا حؽذذؿ إطرابذذل،
قالقا :فعؾ الشرط الجؿؾة مذـ الػعذؾ والػاطذؾ ،تؼذقل :والجؿؾذة مذـ الػعذؾ
والػاطؾ ،جقاب الشرط فقف محؾ جزمٕ :هنذا جؿؾذة ،وبعضذفؿ قذالقا :فعذؾ
الؿاض كػسف يف محؾ جزم.
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ٍ
حقـئذ ما قؾـا طـد مـ قال :إن الؿاضذل هـذا
هذا خالف ،يعـل قد يخالػ
حؽؿ إطرابل ،كعؿ قد يؽقن ،لؽـ هذا خالفات كادرة القرود وطؾك أققال
لف
ٌ
لبعض الـحقيقـ.
أيضا :اسؿ الػعؾ ،أسؿاء إفعذال تؽؾؿـذا طؾقفذا مذـ
يعـل ً
مثال مثال آخر ً
قبؾ ،هل أسذؿاء معقـذة ،سذؿاطقة ،محذددة ،محصذقرة ،يعـذل مثذؾ :هقفذات،
وصح ،ومح ،وكحق ذلؽ.
اسؿ الػعؾ كقػ ُيعرب؟ ما إطرابف؟ "هقفات" ،تؼقل" :هقفذات الـجذاح
طؾك الؿفؿؾ" يعـل ب ُعد الـجاح.
ٕن "هقفذذات" اسذذؿ فعذذؾ يعؿذذؾ طؿذذؾ فعؾذذف ،لؽذذـ "هقفذذات" كػسذذفا مذذا
إطراهبا؟ اسؿفا الػعؾ يف ثالثة أققال لؾـحقيقـ:
الؼقل إول وهق الؿشفقر :أكف مػعقل مطؾذؼ لػعذؾ مذـ الؿعـذك ،كلكذؽ
ٍ
حقـئذ.
قؾت :ب ُعد ُبعدً ا الـجاح مـ الؿفؿؾ .هذا ققل الجؿفقر ،ما يف إشؽال
ويف ققل ثاين ويف ققل ثالث ،الؼقل الثالث :قذالقا :إن اسذؿ الػعذؾ هـذا ٓ
حؿذال طؾذك الػعذؾ الذذي بؿعـذاه ،يعـذل معـذك "ب ُعذد"
ً
محؾ لف مـ اإلطذراب
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ٍ
ٍ
حقـئذذ ٓ محذؾ لذف
ماض ٓ محؾ لف مـ اإلطراب ،فؼذالقا :اسذؿ الػعذؾ
وب ُعد
ٍ
اسؿا ٓ محؾ لف مـ اإلطراب.
مـ اإلطراب ،فحقـئذ أثبتقا ً
كحذذـ قؾـذذا :إن آسذذؿ الؿضذذارع ٓ بذذد لذذف مذذـ حؽذذؿ إطرابذذل ،هذذذا طؾذذك
خالف قد يليت أحقاكًا وتخذالػ هذذه الؼقاطذد العامذة التذل ذكركاهذا ،لؽذـ...
يحصؾ ما يشاء مـ التػصذقالت العامذة
الطالب هذه الؼقاطد يؿؽـ بعدها أن ِّ
التل درستفا مـ قبؾ.
هذذذه القريؼذذات لؿذذـ شذذذى مذذـ الـحذذق مبادئذذف ،واضذذح أن هذذذه الطريؼذذة
تعتؿد طؾك ققاطد معقـة شرحـاها كحـ ،شرحـاها طؾك أن الطذالب يػفؿذقن
أيضا مبادئ الـحق ،يعـل شرحـا الػاطؾ وكائذب الػاطذؾ والؿػاطقذؾ والحذال
ً
والتؿققز ،إلؿاحة سريعة ،لؽذـ ٓ بذد أن يعذرف الطالذب الـحذق ،هذذه ققاطذد
الـحذذق وققاطذذد اإلطذذراب ،لؽذذـ الـحذذق ،فذذروع الـحذذق ،أو مقاقذذع الؽؾؿذذة يف
الجؿؾذذة ،الؿبتذذدأ والخذذرب ،وكذذان وأخقاهتذذا ،وإن وأخقاهتذذا ،وضذذـ وأخقاهتذذا،
الػاطؾ وكائب الػاطؾ ،والؿػاطقؾ الخؿسة ،والحال ،والتؿققذز ،والؿسذتثـك،
والتقابع إلك آخره ،هذه تحتاج إلك دراسة مستؼؾة ،فالطالذب ٓ بذد أن يؽذقن
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طـده إلؿامة هبذه إشقاء :لؽذل يسذتػقد مذـ هذذه الرسذالة ويضذبط اإلطذراب
بلركاكف الثالثة.
مثال ما يعرف الـحق ،مبتدئ يف الـحق ،لق قرأ هذه الرسالة مذا
يعـل إكسان ً
يستطقع يضبط الـحق هبا ،لؽذـ لذق درس [أجرومقية] ثذؿ بعذد ذلذؽ درسذفا
بنذن اهلل يستػقدٕ :ن [أجرومقة] سذتعطقف مبذادئ الـحذق ،جاكذب اإلطذراب
فقفا ضعقػ جدًّ ا ،وهذه الرسالة ُتؽؿؾ ما يحتاج إلقف مـ صريؼة اإلطراب.
مـ إمقر الؿفؿة التل يجال أن يتـ َّبف لفا الطالال يف صريؼة اإلطيراب :أكذف
إذا جذذاءت الؽؾؿذذة طؾذك إصذذؾ يف باهبذذا فؾذذقس مذذـ القاجذذب أن ُيذذـص طؾذذك
ذلؽ ،وإذا جاءت الؽؾؿة طؾك خالف إصؾ يف باهبذا فقجذب أن ُيذـص طؾذك
ذلؽ يف اإلطراب.
ومـ هـا كعرف أهؿقة معرفة إصؾ يف الباب الذذي يـ ِّبذف طؾقذف الـحقيذقن
دائؿذذا ،إذا جذذاءت الؽؾؿذذة طؾذذك أصذذؾفا لذذؿ يجذذب أن تذذـص طؾذذك ذلذذؽ يف
ً
اإلطراب ،وإن جذاءت الؽؾؿذة طؾذك خذالف إصذؾ يف البذاب يجذب أن تـ ِّبذف
طؾك ذلؽ يف اإلطراب ،ولذلؽ صقر وأمثؾة.
كلخذ بعض إمثؾة لتتضا الؼاطدة:
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مثال :لق أردكا أن كعرب الػعؾ "ذهب" ،ماذا كؼقل يف الػعؾ ذهب؟
يعـل ً
ٍ
ماض ٓ محذؾ لذف مذـ اإلطذراب مبـذل
يؽتؿؾ اإلطراب بؼقلـا" :ذهب" فعؾ
طؾك الػتح.
ٍ
ذهب" ٌ
ماض ،ما سقى ذلؽ أفعال تامة.
فعؾ
" َ
مبـل لؾؿعؾقم أم مبـل لؾؿجفقل؟ مبـل لؾؿعؾقم.
ٍ
صذذب يف اإلطذذراب يجذذب أن تؼذذقل يف "ذهذذب" ٌ
مذذاض تذذام مبـذذل
فعذذؾ
ذحقحا ،هذذذه زيذذادات
لؾؿعؾذذقم؟ ٓ يجذذب ،لؽذذـ لذذق قؾذذت كذذان اإلطذذراب صذ ً
صحقحة.
ٍ
ِ
ٍ
بؿحؿذد"؟ فقجذب أن تؼذقلٌ :
مذاض
فعذؾ
ذب
لؽـ لذق قؾذت :أطذرب " ُذه َ
مبـل لؾؿجفقل ،فذنن لذؿ تؼذؾ مبـذل لؾؿجفذقل يف اإلطذراب كذان يف إطرابذؽ
ِ
ب" هـا طؾك خالف إصذؾ ،فقجبذب أن تذذكر ذلذؽ
كؼص ،لؿاذا؟ ٕن " ُذه َ
يف اإلطراب.
فرحا" أطرب كذان أو
وإذا أردت أن ُتعرب ً
مثال "كان" أو "أصبح محؿدٌ ً
أصبح؟
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يجب أن تؼقلٌ :
فعؾ ماض كاقص ،أو تؼقل :كاسذخ ،فذنن لذؿ تؼذؾ كذاقص
كاقصا وتماخذ طؾك ذلؽ ،لؿذاذا؟ ٕن الػعذؾ هـذا جذاء
أو كاسخ كان إطرابؽ ً
طؾذذك غقذذر إصذذؾٕ :ن إصذذؾ يف الػعذذؾ :أن يؽذذقن تا ًّمذذا ،وأن يؽذذقن مبـ ًّقذذا
لؾؿعؾقم.
أيضا صقرة أخرى ومثال خر لفذه الؼاطدة:
ً
لق أردكا أن كعرب "جاء محؿدٌ "
"محؿدٌ " ٌ
مرفقع وطالمة رفعف الضؿة.
فاطؾ
ٌ
الضذذؿة هـذذا يف طالمذذة الرفذذع يف "محؿذذدٌ " ضذذاهرة أم مؼذذدَّ رة؟ ضذذاهرة،
وإصؾ يف طالمات اإلطراب الظفقر.
هؾ يجب أن تؼقل طالمة رفعف الضذؿة الظذاهرة؟ ٓ يجذبٕ :ن الحركذة
هـا جاءت طؾك إصؾ ،ولق قؾت :طالمة رفعف الضؿة الظاهرة كذان كالمذؽ
صحقحا ،الظاهرة طؾك آخره ،هذه كؾفا زيادات صحقحة ما يف إشؽال.
ً
لؽـ لق أردت أن تعرب "جاء مقسك"؟
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"مقسك" ستؼقلٌ :
فاطؾ مرفقع وطالمة رفعف الضؿة الؿؼذدرة ،يجذب أن
تؼقل الؿؼدَّ رةٕ :ن كقن طالمة اإلطراب مؼدرة طؾك خالف إصؾ ،ولق لؿ
تؼؾ الؿؼدرة لؽان ً
خطل يف اإلطرابٕ :ن ستسلل :أيـ الضذؿة؟ أكذت تؼذقل:
طالمة رفعف الضؿة ،أيـ الضؿة؟ ما يف ضذؿة طؾذك مقسذك ،يجذب أن تؼذقل:
ُّ
التعذذر يف مقسذك لؽذان ذلذؽ
الؿؼدَّ رة ،ولق أكؿؾت وقؾت :مـع مـ ضفقرها
أفضؾ.
َ
َ
أخقك" ٌ
فاطذؾ مرفذقع وطالمذة
أخقك" سـؼقل" :
مثال" :جاء
لؽـ لق قؾـا ً
رفعف القاو.
هـا يجب أن ُتؽؿؾ وتب ِّقـ أن طالمة اإلطذراب هـذا طؾذك خذالف إصذؾ،
ستؼقل :طالمة رفعذف الذقاو كقابذ ًة طذـ الضذؿة ،وإن أكؿؾذت فؼؾذتٕ :كذف مذـ
إسؿاء الستة لؽان أفضؾ.
مـ التـبقفذات التذل ففؿـاهذا مذـ صريؼذة اإلطذراب ،لؽذـ كحذب أن كذـص
طؾقفا بعد ذلؽ لتؽقن الػائدة أكرب :أكؽ طرفت مؿا سبؼ أن الؽؾؿذة الؿعربذة
ٍ
حؽذؿ إطرابذل وربؿذا ٓ يؽذقن لفذا
حؽؿ إطرابل ،قد يؽذقن لفذا
ٓ بد لفا مـ
ٌ
حؽؿ إطرابل.
ٌ
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الؽؾؿذذات إ َّمذذا معربذذة وإ َّمذذا مبـقذذة ،طرفـذذا ذلذذؽ وحصذذركاهؿا ،الؽؾؿذذات
الؿعربة هذه مـ حصر يف إسؿاء والؿضارع.
الؽؾؿات الؿعربة :إ َّما أن يؽقن لفا حؽؿ الرفع ،أو الـصب ،أو الجذر ،أو
الجزم ،أو ٓ محؾ لفا مـ اإلطراب ،فالؽؾؿذات الؿعربذة ٓ بذد أن يؽذقن لفذا
ُحؽذذؿ إطرابذذل :إ َّمذذا رفذذع ،أو كصذذب ،أو جذذر ،أو جذذزم ٓ ،بذذدٕ :هنذذا أسذذؿاء
حؽؿ إطرابل.
ومضارع ،وإسؿاء والؿضارع كؿا طرفـا ٓ بد أن يؽقن لفؿا
ٌ
حؽذؿ إطرابذل ،وربؿذا ٓ
والؽؾؿات الؿبـقة يف الؾغة العربقة قد يؽقن لفذا
ٌ
اسذؿا أو
يؽقن لفا حؽؿ إطرابل ،فقؽذقن لفذا
حؽذؿ إطرابذل متذك؟ إذا كاكذت ً
ٌ
أمذرا أو حر ًفذا ،هذذه
ً
مضارطا ،وٓ يؽقن لفا حؽؿ إطرابل إذا كاكت ماض ًقا أو ً
فائدة تستػقدوهنا.
ٌ
مذرتبط بالثذاين ،وهذذا
أيضا أدركت مؿا سذبؼ :أن ركذـ اإلطذراب الثالذث
ً
ضاهرا.
ب َّقـاه يف صريؼة اإلطراب ولعؾف صار
ً
أوجفذا متصذقرة يسذتطقع ..الؾغذة
أيضا مـ التـبقفات :أن أركان اإلطراب
ً
ً
العربقة تستطقع أن تختار مـ كؾ مجؿقطة الخقذار الصذحقح فقؽذقن إطرابذؽ
صحقحا ،وهذا كؾف كشقر إلقف يف أثـاء الشرح مر ًة بعد أخرى.
ً
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الركـ إول :بقان الـق أو بقان الؿققع يف الجؿؾة.
الخقارات الؿقجقدة فقف :إ َّما أن كؼقلٌ :
فعذؾ مذاض ،أو فعذؾ مضذارع ،أو
فعؾ أمر ،أو حرف كذا ،هذه أربع خقارات محصقرة.
آسؿ طـدما تب ِّقـ مققعف يف الجؿؾة هق الذذي فقذف خقذارات كثقذرة ،فؼذط،
هذا الؿقصـ القحقد الذي لف خقارات كثقرة ،تؼقل :كذا ،خرب ،اسؿ إن ،اسذؿ
كان ،خرب إن ،خرب كان ،مػعذقل بذف ،مػعذقل معذف ،مػعذقل لذف ،حذال ،تؿققذز،
مستثـك ،بدل ،معطقف ،تقكقد ،يعـل لف خقارات كثقذرة ،تبقذقـ مققذع آسذؿ
مـ الجؿؾة.
الركـ الثاين :بقان الحؽؿ اإلطرابل.
طرفـا أن لف تسع خقذارات فؼذط وذكركاهذا يف أول الذدرس ،وٓ يؿؽذـ أن
تخرج طـفا يف بقان الحؽؿ اإلطرابل.
ويف الركـ الثالث :بقان الحركة.
كؿ لؽؿ الخقار يف بقذان الحركذة؟ تسذع ،إن أردت اإلجؿذال تؼذقل :لذقس
لذذؽ يف هذذذا الذذركـ َّإٓ خقذذاران :إ َّمذذا أن تؼذذقل :وطالمذذة إطرابذذف كذذذا ،وإ َّمذذا أن
تؼقل :مبـل طؾك كذا.
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إن كاكذت الحركذة حركذذة إطذراب فسذذتؼقل :وطالمذة إطرابذذف كذذا بحسذذب
اإلطراب ،وإن كاكت الحركة حركة بـاء فستؼقل :مبـل طؾك كذا ما يف خالف
ٍ
فؾـػصذؾ ،يعـذل :وطالمذة
فحقـئذذ
طؾقف ،وإن أردت أن تربطفذا بذالركـ الثذاين
ِّ
رفعف ،وطالمة كصبف ،وطالمة جره ،وطالمة جزمف.
هذذذه أربذذع خقذذارات مذذع الؿرفذذقع والؿـصذذقب ومجذذزوم ،وهؽذذذا ،تسذذع
خقارات فلكتؿ مؿؽـ تضبطقها هبذه الطريؼة وتضبطقها هبذه الطريؼة.
فعؾك ذلؽ ..كؾ اإلطراب لف خقارات قؾقؾة محصذقرة ،مذا سذقى مذقصـ
واحد فؼط :وهق مقضع آسؿ يف الجؿؾة ،فؼط هذا الؿقضع هق لف خقارات
كثقرة ،وهق الذي يحتاج مـا إلك تركقز ،وهق الذي سـجعؾ الػصؾ الؼذادم إن
شذذاء اهلل كؾذذف يف بقاكذذف ،الػصذذؾ الؼذذادم إن شذذاء اهلل بؼقذذة إزهريذذة كذذؾ بذذاقل
إزهرية سقؽقن طـ بقان مقاقع آسؿ يف الجؿؾة ،ويف إخقر سذـتؽؾؿ طذـ
إطراب الؿضارع.
ٍ
ٍ
باسذؿ
ضذؿقر اتصذؾ
مـ الؼقاطد الؿػقدة يف اإلطيراب :قاطذد ٌة تؼذقل :كذؾ
مضاف إلقف يف محؾ جر بجؿع الـظقر إلذك الـظقذر ومعرفذة إمذاكـ التذل
ففق
ٌ
ذثال :لذذق رأيـذذا إلذذك الضذذؿائر ،ومذذا أدراك مذذا
يؿؽذذـ أن تذذليت طؾقفذذا الؽؾؿذذة ،فؿذ ً
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الضذذؿائر ورودهذذا يف الؾغذذة كثقذذر أو قؾقذذؾ؟ كثقذذر جذذدًّ ا ،يف كذذؾ صذذػحة مذذـ
الؿصحػ ،ما أضـ صػحة مـ الؿصحػ تخؾق مـ طدد مـ الضذؿائر ،ومذع
ذلؽ إطراهبا محصقر ،كؾ الضؿائر إطراهبا محصقر.
مييـ إمثؾيية طؾييك ذلييؽ :ضذذؿائر الرفذذع الؿتصذذؾة ،صب ًعذذا الضذذؿائر -كؿذذا
تعرفذذقن -كذذؾ الضذذؿائر يعـذذل لذذق أردكذذا ..يعـذذل يف ضذذؿائر متصذذؾة لؾرفذذع،
وضؿائر متصذؾة لؾـصذب والجذر ،وضذؿائر متصذؾة مشذرتكة ،ثذؿ طـذدك بعذد
ذلذذؽ ضذذؿائر مـػصذذؾة لؾرفذذع ،وضذذؿائر مـػصذذؾة لؾـصذذب ،هذذذه إكذذقاع
الؿقجقدة.
إكقاع التل تخضع لاطراب خؿسذة ،كذؾ قسذؿ لذف ألػذاظ معقـذة ،وهذذه
إلػاظ ٓ تخرج طـ هذا اإلطراب ،ضؿائر الرفع ما تليت َّإٓ يف الرفع.
ضؿائر الرفع الؿتصؾة كؿ؟ خؿسة :وهل:
ذهبت".
تاء الؿتؽ ِّؾؿ " ُ
وألػ آثـقـ "ذهبا".
واو الجؿاطة..
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كثقذر جذدًّ ا ومذع
هذه تسذؿك ضذؿائر الرفذع الؿتصذؾة ،ورودهذا يف الؽذالم ٌ
ذلؽ ٓ تخرج طـ ثالثة أطاريب ،مؿؽذـ يف [الؿقصيل] ٓ ،تخذرج طذـ ثالثذة
أطاريب ،مفؿا رأيت واو جؿاطة أو ألػ اثـقـ أو تذاء مذتؽؾؿ أو يذاء مخاصبذة
فذاطال ،أو كائذب
ً
أو كقن كسقة ٓ ،تخرج طـ ثالثة أطاريب فؼط :إ َّما أن تؽقن
فاطؾ ،أو اسؿ لؾـاسخ.
متك تؽذقن كائذب فاطذؾ؟ متذك تؽذقن هذذه الضذؿائر الخؿسذة ..الضذؿائر
الخؿسة كسؿقفا ضؿائر الرفع الؿتصذؾة ..قضذقة َّإٓ يف محذؾ رفذع ٓ ،تذليت يف
محؾ كصب وٓ جر ،يف محؾ رفع.
الؿرفقطذذذات طرفـاهذذذا مذذذـ قبذذذؾ ،كذذذؿ الؿرفقطذذذات مذذذـ إسذذذؿاء؟ ٕن
الضؿائر أسؿاء ،كؿ الؿرفقطات مـ إسؿاء؟ طـدك الؿبتدأ ،والخرب ،واسؿ
كان وأخقاهتا ،وخرب إن وأخقاهتا ،والػاطؾ ،وكائب الػاطؾ ،والتقابع ،التذابع
لؿرفذذقع ،هذذذه الؿرفقطذذات العربقذذة سذذبعة ،فضذذؿائر الرفذذع الؿتصذذؾة هذذذه
الخؿسذذة ٓ يؿؽذذـ أن تذذليت َّإٓ يف محذذؾ رفذذع ،والرفذذع يف العربقذذة لذذف سذذبعة
مقاضع.
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الؿبتذذدأ ،هذؾ ُيتصذذقر يف هذذذه الضذذؿائر أن تذذليت مبتذذد ًأ؟ مذذا ُيتصذذقرٕ :هنذذا
ضؿائر متصؾة ،متصؾة يعـل ٓ بد أن تتصؾ بشلء قبؾفا.
هؾ تليت يف البدايذة لتؽذقن مبتذدأ؟ ٓ ،إ ًذا مذا ُيتصذقر أن تؽذقن فقفذا مبتذد ًأ
ٍ
فحقـئذ ٓ ُيتصقر أن تؽقن خربًا ،سؼط خقاران ،وٓ ُيتصذقر أن تؽذقن تابعذة،
خقار ثالث :وٓ ُيتصقر أن تؽقن خربًا لذ " َّ
إن"ٕ :ن طؿؾفا ضذعقػ ٓ تعؿذؾ
َّإٓ بالؿتصؾ وٓ يتصؾ هبا اسؿفا واسؿفا مـصقب.
باقل لـا الػاطؾ وكائب الػاطؾ واسؿ كان فؼط.
فذاطال أو كائذب
ً
الخالصة :أن هذه الضؿائر الخؿسة ٓ تليت يف العربقذة َّإٓ
فاطؾ أو اسؿ لؾـاسخ لذ كان وأخقاهتا.
متك تؽقن هذه الضؿائر كائال فاطؾ؟
مبـذذل لؾؿجفذذقل :كذذلن تؼذذقل" :الرجذذال
الجييقاب :إذا اتصذذؾت بػعذذ ٍؾ
ٍّ

كرمـ".
الطالبات ُأ
كرمت،
ُأكرمقا ،الطالبان ُأكرما ،أكت ُأ
ُ
َ
َ

متييك تؽييقن اسي ًيؿا لؾـاسييخ؟ وطـذذدما كؼذذقل :كاسذذخ ،فنكـذذا كريذذد بإفعذذال
الـاسخة باب كان وأخقاهتذا وبابذا كذاد وأخقاهتذا الؿسذؿك أفعذال الؿؼارضذة،
هذان البابان هؿا إفعال الـاسخة.
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الجييقاب :إذا اتصذذؾت بػع ذ ٍؾ كاسذذخ ،إذا اتصذذؾت بذذذ كذذان وأخقاهتذذا أو إذا
اتصؾت بذ كاد وأخقاهتا.
اسذؿ
"كاكقا مممـقـ"" ،لؿ يؽقكقا مممـقـ" القاو هـذا مذا إطذراب الذقاو؟ ٌ
لؾـاسخ ،اسؿ كان يف محؾ رفع مبـل طؾك السؽقن.
"وما كادوا يػعؾقن" واو الجؿاطة يف "كادوا" اسؿ "كاد" يف محذؾ رفذع،
وهؽذا.
فاطال؟ فقؿذا سذقى ذلذؽ ،إذا لذؿ تتصذؾ بػعذ ٍؾ
ومتك تؽقن هذه الضؿائر ً
مبـل لؾؿجفقل وٓ بػعؾ الـاسخ فنطراهبا فاطؾ.
ٍّ
هذه الضؿائر الخؿسة طؾك كثرة ورودها ضبطـا إطراهبا ،وقد ضبطـا مذـ
قبذؾ إطذراب الؿاضذل وإمذر والحذروف ،فتضذبط إشذقاء التذل تسذتطقع أن
تضبطف اضبطف ،لؽل تتػرغ بعد ذلؽ لؾؿشؽؾ.
مـ الضؿائر ضؿائر خاصة بالـصب والجر ثالثة ضؿائر ،متصذؾة خاصذة
بالـصب والجر ،وهل:
* ياء الؿتؽ ِّؾؿ.
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* وكاف الخطاب.
* وهاء الغقبة.
كصذب وإمذا جذر،
ثالثة ضؿائر ،طـدما تراها تعرف مباشر ًة أن إطراهبا إمذا
ٌ
إذا رأيت هذه الثالثة :كاف الخطاب ويذاء الؿذتؽؾؿ وهذاء الغقبذة ،فتعذرف أن
إطراهبا إ َّما جر يف محؾ جر ،أو كصب يف محؾ كصب.
متك تؽقن يف محؾ جر ومتك تؽذقن يف محذؾ كصذب؟ أكذتؿ تذلمؾقا طـذدما
سذجؾقا هذذه إشذقاء
دائؿذا إطراهبذا شذبف ثابذتِّ ،
تعربقن تجدون أن يف أشذقاء ً
لتخرجقا مـفا قاطدة ،هذه الضؿائر إذا اتصؾت بحرف جر فنطراهبذا يف محذؾ
مثال طـدما تؼقل :الؽتاب لل ،الؽتاب لذؽ ،الؽتذاب
جر ،هذه الضؿائر يعـل ً
لف .يف محؾ جر.
كتابل ،سقارتؽ ،مسجدكا ،كػقسفؿ ،ربـا ،كبقـا ،خذالل ،إذا اتصذؾت هذذه
مضاف إلقف ،وهذه الؼاطدة التل أشذركا
الضؿائر باسؿ ففل يف محؾ جرٕ :هنا
ٌ
ٍ
ٍ
مضذاف إلقذف يف محذؾ
باسؿ فالضذؿقر
ضؿقر اتصؾ
إلقفا قبؾ قؾقؾ بؼقلـا :كؾ
ٌ
جر.
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هذه الضؿائر الثالثة إذا اتصؾت بحرف جر فػل محؾ جذر ،وإذا اتصذؾت
ٍ
مضاف إلقف.
أيضا يف محؾ جرٕ :هنا
ٌ
باسؿ ففل ً
إذا اتصذذؾت بحذ ٍ
ذذرف كاسذذذخ ،مذذذا الؿذذراد بذذذالحروف الـاسذذذخة؟ بذذذاب َّ
إن
وأخقاهتا" :إلن أن لقت لؽـ لعؾ كذلن طؽذس مذا لؽذان مذـ طؿذؾ" سذتة ،إذا
اتصؾت هذه بحرف كاسخ :إين ،إكؽ ،إكف ،لعؾل ،لع َّؾف ،لعؾؽ ،ففذل يف محذؾ
اسؿ لفذا الحرف الـاسخ.
كصب ٌ
مذثال:
بؼل مققع أخقر :إذا اتصؾت هذه الضؿائر الثالثة بػعؾ :كلن تؼذقل ً
"أكرمـل ،أهاكؽ ،أخذه ،زارين ،بـقتذف" إلذك آخذره ،ففذل يف محذؾ كصذب ،يف
محؾ كصب طؾك أهنا مػعقل بف.
يف جقاب آخر أو أي تػصقؾ؟ قد يؽقن أول وثاين.
صالب........ :
الشقخ :مػعقل ،هذا اإلطراب إول أكف مػعقل.
اإلطراب الثاين ،يف إطراب ثاين متصقر.
صالب........ :
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الشذذقخ :إذا اكتػذذك؟ ٓ ،اسذذؿ َّ
إن ،قؾـذذا :يف محذذؾ كصذذب اسذذؿ إن ،دا إذا
ٌ
مػعقل بف....
صقر أن تؽقن
اتصؾت بػعؾ ،إذا َّ
يـ هييق ٓ ت َُسي َّؾ ُط طؾقييف» يعـذذل يف الذذدجال" ،إن يؽذذـ هذذق" الفذذاء يف
« ْ
إن َي ُؽي ْ
"يؽـ هق" هـا ما إطراهبا؟ خرب لذ كان ،واسؿفا مسذترت تؼذديره هذق يعذقد إلذك
ابـ الصقاد.
يعـذذل أن هذذذه الضذذؿائر الثالثذذة طؾذذك كثذذرة ورودهذذا إطراهبذذا ثابذذت :يذذاء
الؿتؽؾؿ ،كذاف الخطذاب ،هذاء الغقبذة ٓ ،تذليت َّإٓ يف محذؾ كصذب ويف محذؾ
جر.
متذذك تؽذذقن يف محذذؾ جذذر؟ يف مقضذذعقـ :إذا اتصذذؾت بحذذرف جذذر ،أو إذا
اتصؾت باسؿ.
متك تؽقن يف محؾ كصب؟ يف مقضعقـ :إذا اتصؾت بحذ ٍ
رف كاسذخ ،وإذا
اتصؾت بػعؾ.
يعـذذل اضذذبطقا هذذذه الؼقاطذذد لتضذذبطقا اإلطذذراب ويسذذفؾ طؾذذقؽؿ ،كثذذرة
الؿران بنذن اهلل تثبت هذه الؿعؾقمات.
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أيضا مـ إمقر التل ُيـ َّبذف إلقفذا :أكذف ُيستحسذـ اإلتقذان بلركذان اإلطذراب
ً
كثقذرا ،أركذان اإلطذراب التذل ذكركاهذا :إول ،الثذاين،
مر َّتبة ،هذا ُيسفب طـف ً
الثالذذث ،هذذؾ ترتقبفذذا واجذذب أو مستحسذذـ؟ أكذذا طـذذدي شخص ذ ًّقا أن ترتقبفذذا
مستحسذذـ ،صب ًعذذا مذذا تؼذذال أن ترتقبفذذا واجذذب ،مذذا أحذذد قذذال أن ترتقذذب هذذذه
دائؿا هذا الرتتقب:
إركان واج ًبا ،لؽـ طـدي أكا أستحب لؾطالب أن ير ِّتبفا ً
لؽل ٓ يػقتف شل ٌء مـ هذه إركان.
ومع ذلؽ لق قدَّ م شق ًئا مذـ هذذه إركذان طؾذك آخذر فنطرابذف صذحقح بذال
إشؽال ،يعـل لق أردكا أن كعذرب هذمٓء يف "كجذح هذمٓء" هذمٓء لذق أخذذكا
برتتقب إركذان الؿذذكقر كبذ ِّقـ ً
أوٓ الؿققذع يف الجؿؾذة ،كؼذقل :فاطذؾ ،ثذاين
بقان الحؽؿ :يف محؾ رفع ،طرفـا الثالث بقان الحركة :مبـل طؾك الؽسر.
لق قال قائؾ يف إطراب ..أتك بإركان كامؾذة فنطرابذف صذحقح ،لؽذـ أكبذف
ٍ
حقـئذ أن يؼال :يف محؾ رف ٍع فاطؾ ،فذقظـ أو ُيظذـ أن
إلك أن الؾػظ الصحقح
فاطؾ ،يعـذل ٌ
التؼدير يف محؾ رفع فاطؾٍ ،ٓ ،هل يف محؾ رف ٍع ٌ
فاطذؾ يف محذؾ
رفع.
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ٌ
فاطذؾ
ولق قال آخر طـ همٓء يف "جاء همٓء"" :هذمٓء" يف محذؾ رفذع
مبـل طؾك الؽسر؟ صحقح.
إ ًذا ..فؽقػ ما ر َّتبت هذه إركان فالرتتقب صحقح.
يػذرق يف الؿعربذات ،يبذدأ
وبعضفؿ -وهذذه الطريؼذة مشذفقرة أن -أكذف ِّ
بطريؼتـا التل كذكرها أن ،ويف الؿبـقذات ٓ ،يف الؿبـقذات يبذدأ بحركذة ،يبذ ِّقـ
بحركة ،مبـل طؾك الؽسر ثؿ يؽؿؾ ،مبـل طؾك الػتح ثؿ يؽؿؾ ،أو يذكر كذقع
الؿبـل ،يعـل إذا أراد أن يعرب "هذمٓء" فقؼذقل :اسذؿ إشذارة ،أول سذقؼقل:
اسؿ إشارة ،ثؿ ُيؽؿؾ.
وإذا أراد أن يعرب إسؿاء الؿقصقلة" :كجذح الذذي يجتفذد"" ،الذذي"
يؼقل :اسؿ مقصقل ،وهؽذا ،كؾ ذلؽ ٓ بلس بف.
وهذا يؼقدكا إلك التـبقف إخقر ،وهق :أكف ٓ ماكع مـ الزيذادة طؾذك أركذان
اإلطراب ما لقس مـفا.
أركان اإلطراب ثالثة الؿذكقرة ،لق أراد أن يعرب أن يزيد شق ًئا فذال بذلس
أن يزيد ما شاء ،بشرط أن تؽقن هذه الزيادة صحقح ًة ٓ خاصئة ،كؿا قؾـا قبؾ
قؾقذؾ :بعضذذفؿ إذا أتذذك يعذذرب "جذذاء هذذمٓء" يؼذقل" :هذذمٓء" اسذذؿ إشذذارة،
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فاطؾ يف محؾ رفذع مبـذل طؾذك الؽسذر ٓ ،بذلس مذع أكذف لذقس بذنطراب ،اسذؿ
إشارة هذا بقان لؾـقع ،وآسؿ ما يب ّقـ كقطف يف اإلطراب ،لؽذـ لذق بذ َّقـ كقطذف
ٓ بلس.
"جاء محؿدٌ " محؿد طؾؿ ،وهق فاطؾ ٓ ،بلس ،أو يؼقل :اسؿ مقصذقل،
ضؿقر مـػصؾ ،مبتدأ
أو إذا أراد أن يعرب الضؿائر" ،أكا مسؾؿ" يؼقل" :أكا"
ٌ
يف محؾ رفع مبـل طؾك السؽقن.
أو "أكرمتؽ" يؼقل :أكرمتذؽ التذاء ضذؿقر ثذؿ يؽؿذؾ ،أو الؽذاف يؼذقل:
ذؿقر متصذ ٌذؾ لؾؿخا َصذذب ثذذؿ يؽؿذذؾ اإلطذذراب ،كذذؾ ذلذذؽ صذذحقحٕ :هنذذا
ضذ ٌ
زيادات صحقحة.
ٌ
لؽـ إذا أضػت زياد ٌة خاصئة فستُحاسذب طؾقفذا ،قؾذت اسذؿ إشذارة وهذق
اسذذؿ مقصذذقل أو قؾذذت لؾؿذذتؽ ِّؾؿ وهذذق لؾؿخاصذذب أو كحذذق ذلذذؽ ستحاسذذب
طؾقفٕ :كف خطل كشػت طـف ،فستحاسب طؾقف.
هذا هق الرتجقح إخقر فقؿا يتع َّؾؼ بطريؼة اإلطراب.
مـ كذان طـذده أي سذمال يف صريؼذة اإلطذراب أو التـبقفذات قبذؾ أن كخذتؿ
ٍ
بؿسللة أخقرة فـستؿع إلك ذلؽ.
الدرس
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سمال....... :
الجييقاب :واو الجؿاطذذة ،ألذذػ آثـذذقـ ،تذذاء الؿذذتؽؾؿ ،كذذقن الـسذذقة ،يذذاء
الؿخاصبة ،خؿسة ضؿائر تسؿك ضؿائر الرفع الؿتصذؾة ٓ ،تؽذقن يف العربقذة
اسؿا لؾـاسخ طؾك التػصقؾ السابؼ ،فتؽقن فاطذؾ
َّإٓ ً
فاطال أو كائب فاط ٍؾ أو ً
واسؿا لؾـاسخ.
وكائب فاطؾ
ً
اسذؿا لؾـاسذخ يف
ً
فتؽقن
فذاطال يف "ذهبذقا ،ويذذهبقن ،واذهبذقا" وتؽذقن ً
"كقكقا ،وكاكقا ،ويؽقكقن" ،وتؽقن كائب فاطؾ يف مثؾ " ُأكرمقا".
سمال........ :
الجييقاب" :ضـُّذذقا" الذذقاو فاطذذؾٕ :ن "ضذذـ" قبذذؾ أن تعؿذذؾ يف مػعقلقفذذا
فذاطال أو ٓ تعؿذؾ
ً
تحتاج إلك فاطؾ ،كلهنا كعؿ مـ الـقاسخ ،ولؽـفذا ٓ ترفذع
يف اسذ ٍ
ذؿ وخذذرب ،كذذذ "كذذان ،وكذذاد" كذذاد كعذذؿ تحتذذاج إلذذك اسذذؿ وخذذرب ،فذذذ كذذان
ضذـ وأخقاهتذذا
وأخقاهتذا وكذاد وأخقاهتذا ترفذع آسذذؿ وتـصذب الخذرب ،لؽذـ َّ
تعؿؾ يف الجؿؾة اإلسذؿقة الؿبتذدأ والخذرب ولؽـفذا تـصذبفؿا ،تـصذب الؿبتذدأ
وتـصب الخرب ،وقبؾ أن تـصب الؿبتدأ والخرب تحتاج إلك فاطؾ.
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ضـ" طؾك العؾؿ كافع ٓ ،بد أن تذليت
كافع" أدخؾ " َّ
فلكت إذا قؾت" :العؾؿ ٌ
بذ "ضـ" ثؿ فاطؾ مـ طـدك ثؿ تليت بذ العؾذؿ كذافع مـصذقب طؾذك أكذف مػعذقل
ضـ محؿد العؾؿ كاف ًعا" أو "ضــت العؾؿ كاف ًعذا" ففذل يف
أول وثاين ،فتؼقلَّ " :
ذلؽ تحتاج إلك فاطؾ.
"إهنذذؿ" لذذق قؾـذذا" :إهنذذؿ مجتفذذدون"َّ " ،
ذرف كاسذ ٌ
ذخ مم ِّكذذد يـصذذب
إن" حذ ٌ
اسؿف ويرفع خربه ٓ محؾ لف مـ اإلطراب مبـل طؾك الػتح.
أيـ اسؿ " َّ
إن"؟ هؾ هق الفاء فؼط يف "إهنؿ" أم مجؿقع "هؿ"؟
طؾك ققلقـ:
قديؿا وحذدي ًثا :أن
الؼقل إول وهق ققل الؿحؼؼقـ وجؿاهقر الـحقيقن ً
الضؿقر هق الفاء فؼط ،وهذا هذق الحذؼ الذذي ٓ ...فقذف :أن الضذؿقر هـذا هذق
الفاء فؼط "إكف" ثؿ بعد ذلؽ تضقػ حر ًفذا لؿعـذك التثـقذة أو لؿعـذك الجؿذع،
فتؼقل" :إهنؿ" فقؼقلقن :اسؿ "إن" الفاء ،تؼقل :والفاء ضؿقر ..والفاء اسذؿ
"إن" يف محؾ كصب مبـل طؾذك "إكذ ُف" طؾذك الضذؿقر ،والؿذقؿ تؼذقل :حذرف
جؿعٍ ،حرفٕ :كـا كعرب إطذراب الحذروف ،حذرف جؿذ ٍع ٓ محذؾ لذف مبـذل
طؾك السؽقن.
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ققل آخذر والذذي يظفذر واهلل أطؾذؿ أكذف ٌ
وهـاك ٌ
قذقل تعؾقؿذل ولذقس ً
قذقٓ
طؾؿ ًّقذذا ،وهذذق" :أهنذذؿ" مجؿذذقع "هذذؿ" الضذذؿقر ،فعؾذذك ذلذذؽ يؼقلذذقن" :إن"
حرف كاسخ ،و "هؿ" اسؿ "إن" يف محؾ كصب مبـل طؾك السؽقن.
فلكت إذا أطربت طؾك اإلطراب أو الثاين ٓ بلس بفٕ :كذؽ متبذع فقفؿذا يف
سابؼقف ،لؽـ يـبغل أن تعؾؿ أن التحؼقؼ يف الؿسللة أن الضؿقر هق الفاء فؼط.
سمال................ :
الجييقاب :كعذذؿٕ ،ن ورودهذذا كائذذب فاطذذؾ أقذذؾ ،فؾفذذذا حصذذرت الؼؾقذذؾ،
يعـل حصرها يف الـاسخ والؿبـل لؾؿجفقل مؿؽـٕ :كف محصقر.
اسؿا لؾـاسخ إذا اتصؾت بـاسخ ،وتؽقن كائب فاطذؾ إذا
تؼقل :إهنا تؽقن ً
مبـل لؾؿجفقل ،هاتان الحالتان قؾقؾتان.
اتصؾت بػع ٍؾ ٍّ
فذاطال فقؿذا سذقى ذلذؽ،
ً
فاطال؟ ٓ بذد ٕن كحصذر ،وتؽذقن
كقػ تؽقن ً
مبـذل
ً
وإفعال كثقرة ،يعـل تؽقن
فذاطال إذا اتصذؾت بػعذ ٍؾ غقذر كاسذخ وغقذر ٍّ
لؾؿجفقل فؼط مـ أجؾ أن تؼؾؾ العبارة.
سمال............ :
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الجقاب ٓ :أبذدً ا ،فؼذط مذـ أجذؾ ..يعـذل إذا اتصذؾت بػعذ ٍؾ كاسذخ ففذل
كائذذب فاطذذؾ ،إذا اتصذذؾت بػعذ ٍؾ مبـذذل لؾؿجفذذقل كائذذب فاطذذؾ ،وإذا اتصذذؾت
بػعؾ مبـل لؾؿعؾقم ففل فاطؾ ،وإذا اتصؾت بػع ٍؾ كاسخ اسؿ لؾـاسخ ،صب ًعذا
والـاسذذخ ٓ يبـذذك لؾؿجفذذقل طـذذد الجؿفذذقر :ولفذذذا مذذا ُيتصذذقر أن تتعذذارض
الؿسللتان.
سمال............... :
الجقاب :إذا اتصذؾت الضذؿائر الخاصذة بذالجر والـصذب ،تؼصذد :كذاف
الخطاب ،ياء الؿتؽؾؿ ،وهاء الغقبة بػعؾ ،ففل يف محؾ كصذب ،إ َّمذا مػعذقل،
أو خربًا لؾـاسخ ،إذا اتصؾت بػعؾ الـاسخ ففل خرب ،مثؾ" :كـ هق" مسذترت،
بحسب الؿعـك.
مثال" :البطؾ كـ هق" اسؿ "كـ" ضؿقر مسترت يؼقل" :هق" يعقد
لق قؾـا ً
إلك البطؾ.
سمال......... :
الجقاب :ما هذا؟ يجعؾ؟ الفذاء ُتجعذؾ مؽذان ...الفذاء تعذقد إلذك مذاذا؟
مؽان ..الفاء تعقد إلك البطذؾ" ،البطذؾ كذـ هذق" فالفذاء تعذقد إلذك "البطذؾ"
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وهق الخرب ،واسؿ الـاسخ يعذقد إلقذؽ لؾؿخا َصذب " كذـ أكذت البطذؾ" كؼذقل
ذلؽ ،فلكت الؿخاصب ،وخربك "البطؾ" ،ثؿ كؼدِّ م كؼذقل" :البطذؾ كذـ هذق"
فالفاء تعقد إلك الخرب ،ما تعقد إلك آسؿ ،أما آسؿ مسترت.
سمال............ :
إن" طؾذك قذراءة أبذل طؿذذرو البصذري ،أ َّمذا طؾذك قراءتـذذاْ " :
الجيقابَّ " :
إن
هذان لساحران" ٓ إشؽالٕ :ن " ْ
إن" هـا مفؿؾة ،و "هذان سذاحران" مبتذدأ
وخرب ،لؽـ طؾك قراءة أبل طؿرو البصريَّ " :
إن هذان لسذاحران" هذذا الذذي
جاء اإلشؽال ،ولتخريجفا أوج ٌف كثقرة لقس هذا مؽاهنا.
ولشقخ اإلسالم ابـ تقؿقة رسالة خاصة يف تخريج " َّ
إن هذذان لسذاحران"
يؿؽـ أن تعقد إلقفا ،مطبقطة مستؼؾة ومقجقدة يف الػتاوى.
سمال................. :
ِ
هقن َأك َُّف ْؿ ُمال ُققا اهللِ﴾[البؼرة.]645:
يـ َي ُظـ َ
الجقاب﴿ :ا َّلذ َ
"مالققا" يعـل :مالققن ،جؿع مذكر سالؿ.
"اهلل" :لػظ الجاللة.
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ِ
هيقن
يـ َي ُظـ َ
ثؿ حذدثت اإلضذافة "مالقذقا اهلل" واإلضذافة تحذذف ...ا َّليذ َ
َأك َُّف ْؿ ُمال ُققا﴾ " َّ
أن" تـصب اسؿفا وترفع خربها.
أيذذـ اسذذؿفا؟ الفذذاء طـذذد الؿحؼؼذذقـ أو "هذذؿ" اسذذؿفا ،وخربهذذا الؿرفذذقع
ٍ
مذكر سالؿ ،وهذق
"مالققا" خرب "أن" مرفقع وطالمة رفعف القاوٕ :كف جؿع
مضاف إلقف مجرور وطالمة جره الؽسرة.
الؿضاف ،ولػظ الجاللة "اهللِ"
ٌ
اسؿ الػاطؾ الذذي تذقافرت فقذف الشذروط إطؿالذف جذائز ٓ واجذب ،يعـذل
يجذقز أن يعؿذؾ فتـصذب مػعقلذذف بذف ،ويجذقز أن يضذذاف إلذك معؿقلذف ،فؿذذـ
ٍ
حقـئذذ
حقث الؾغة يجقز أن تؼقل" :الذيـ يظـقن أهنؿ مالقذقن اهلل" ،الؿعـذك
اهلل" لػظ الجاللة مػعقل بف لذذ
اهلل ،فذ " َ
طؾك كالمف :الذيـ يظـقن أهنؿ يالققن َ
"مالقذذقا"ٕ :هنذذا طؿؾذذت طؿذذؾ "يالقذذقن" .ويجذذقز اإلضذذافةٕ :ن اإلطؿذذال
جائز لقس بقاجب ،فنذا أضػت تؼقل" :مالقذقا اهلل" كأيذةٕ :كذف هذذا يؼذال
يف كؾ اسذؿ فاطذ ٍؾ طامذؾ ،يعـذل كذؾ اسذؿ فاطذؾ تذقافرت فقذف شذروط العؿذؾ
فنطؿالف جائز ،يجقز ُتعؿؾف ويجقز أن تضقػف.
سمال............. :
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الجيييقاب :كذذذذلؽ يف الؿثـذذذك ،اإلضذذذافة تحذذذذف التـذذذقيـ مذذذـ الؿػذذذرد
وتحذف" ..هذان الؿؽرما ٍ
زيد" إصؾ" :هذا الؿؽرمان زيدً ا" يعـذل هذذان
الؾذان يؽرمان زيدً ا ،هذا طؾك اإلطؿال ،فنذا أضػت فتؼذقل :هذذان الؿؽرمذا
ٍ
زيد.
سمال............... :
الجقاب :كعؿ ،بؼ َّقة الضؿائر كؾفا إطراهبا محصقر ،كؾ الضذؿائر إطراهبذا
محصقر ،كحـ قد م َّثؾـا بضؿائر الرفذع ثذؿ م َّثؾـذا بالضذؿائر الؿتصذؾة الخاصذة
بالـصب والجر.
ضؿقر يذليت يف الرفذع والـصذب والجذر وهذق "كذا" ،وهذذا هذق الذذي
هـاك
ٌ
لقس لف مقضع ثابتٕ :كف يليت يف محؾ رفع ويف محؾ كصب ويف محؾ جر.
فؿتك يؽقن يف محؾ جر؟ إذا اتصذؾ بحذرف جذر أو اتصذؾ باسذؿ ،اتصذؾ
بحرف جر "لـا" ،اتصؾ باسؿ "كتابـا ،ربـا".
ومتذذك يؽذذقن يف محذذؾ كصذذب؟ إذا اتصذذؾ بػعذ ٍؾ أو بحذ ٍ
ذرف كاسذذخ" ،إكـذذا،
لعؾـا".
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ومتك يؽقن يف محؾ رفع أو كصب؟ إذا اتصؾ بػعؾ ،إذا اتصؾ بػعذؾ هـذا
ٓ :قد يؽقن يف محؾ رفع مثؾ" :أكرمـذا زيذدً ا ،تعؾؿـذا العؾذؿ" وقذد يؽذقن يف
محؾ كصب مػعقل بف ،كلن تؼقل" :زيذدٌ أكرمـذا ،الؿذدرس ط َّؾؿـذا" يعـذل إذا
اتصؾت بحرف جر يف محؾ جر ،حرف كاسخ يف محؾ كصب ،اتصؾت باسذؿ
يف محؾ جر ،اتصؾت بػعؾ قد تؽقن يف محؾ رفع أو يف محؾ كصب.
أيضذذا محصذذقرةٕ :كذذف بعضذذفا
الضذذؿائر الؿـػصذذؾة ،الضذذؿائر الؿـػصذذؾة ً
لؾرفذذع وبعضذذفا لؾـصذذب ،فالؿضذذارع الؿـػصذذؾة لؾرفذذع :أكذذا ،وأكذذت ،وهذذق،
وفروطفـ.
"أكا" فرطفا "كحـ" ،و "أكت" وفروطفاِ :
أكت ،وأكتؿا ،وأكتؿ ،وأكتـ.
وهـ.
و "هق" وفروطفا :هل ،وهؿا ،وهؿَّ ،
ضذؿقرا بالتػصذقؾ ،ويف اإلجؿذال ثالثذة:
هذا كذؿ ضذؿقر أن؟ اثـذا طشذر
ً
ٕهنا أكا وأكت وهق والباقل فروع.
الؿفؿ ..هذه الضؿائر آثـا طشر كؾفا ٓ تؽذقن َّإٓ يف محذؾ رفذع ،فؾفذذا
كؼذذقل :ضذذؿائر الرفذذع مـػصذذؾة ،مذذا تؽذذقن َّإٓ يف محذذؾ رفذذع ،ففذذذا قذذد تؽذذقن
مبتدإٔ :هنا مـػصؾة ،فؾفذا تليت يف أول الؽالم ،قد تؽقن مبتذدأ "أكذا مسذؾؿ"،
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فاطال "ما كجح َّإٓ أكذا" ،لؽذـ مذا تؽذقن مػعذقل
وقد تؽقن خربًا ،وقد تؽقن ً
بف ،ما تؽقن يف محؾ كصب ،كؾ الؿـصقبات ما تؽقن يف محؾ جر ،ما تتصؾ
بحرف جر وٓ تتصؾ باسؿ.
ضذذؿائر الـصذذب الؿتصذذؾة هذذل بالتػصذذقؾ :إ َّيذذاك ،إيذذاه ،وفذذروطفـ ،فذذنذا
فذ َّذرطتفـ تجذذد اثـذذا طشذذر ضذذؿ ًقرا ،هذذذه الضذذؿائر كؾفذذا ٓ تؽذذقن َّإٓ يف محذذؾ
فذاطال،
ً
كصب مػعقل بف ،لؽـ ما تؽقن أبذدً ا يف محذؾ رفذع ٓ ،تؼذع مبتذدأ وٓ
وٓ تؽقن يف محؾ جر ،يعـذل هذذه أشذقاء يؿؽذـ أن تسذتػقد مـفذا لؽذل تؼ ِّؾذؾ
الخقارات يف هذا الباب.
بالـسبة لفذا الدرس هق الذدرس إخقذر يف هذذا الػصذؾٕ :كذف قذد اكتفقـذا
بحؿذذد اهلل مؿذذا أردكذذا أن كشذذرحف مذذـ إزهريذذة ،فشذذرحـا يف إزهريذذة أن
إبذذذقاب الرئقسذذذة والؿؼذذذدمات ،بذذذاب الؽذذذالم والؽؾؿذذذة ،وبذذذاب الؿعذذذرب
والؿبـذذل ،والػصذذؾ الؼذذادم -إن شذذاء اهلل -سذذـتؽؾؿ طؾذذك مقاضذذع آسذذؿ يف
الجؿؾة ،يعـل ابتدا ًء مـ الػاطؾ وكائب الػاطذؾ والؿبتذدأ والخذرب والـقاسذخ،
ثؿ يف إخقر كدرس إطراب الػعؾ الؿضارع إن شاء اهلل تعالك.
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يف أخر بعض اإلخقة صؾبقا مـل إجازات يف [الؿق َّصل] ،فؿـ أراد إجازة
يف [الؿق َّصل] أكا أططقف إجازة مؽتقبة ومختقمة لؽـ بشرصقـ:
الشرط إول :أن يحػظ دباجذة [الؿق َّصيل] ،الدباجذة يف بذدايتفا ،الدباجذة
يف [الؿق َّصل] فقفا كص صريؼة اإلطراب يف صػحتان.
والشذذذرط الثذذذاين :أن أسذذذللف يف [الؿق َّصيييل] فقجقذذذب ،سذذذمالقـ أو سذذذمال،
فقراجعفا ويضبطفا.
فؿذذـ أراد إجذذازة فلكذذا مقجذذقد -إن شذذاء اهلل -يذذقم الجؿعذذة بذذقـ الؿغذذرب
إلل أختربه ثؿ أكتب لف
والعشاء يف الؿسجد هـا ،سآيت وأجؾس ،مـ يريد يليت ّ
اإلجازة ،هذا واهلل أطؾؿ.
وص َّؾك اهلل وس َّؾؿ طؾك كبقـا محؿد
****************************
الدرس 4
بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ
الحؿد هلل رب العالؿقـ ،والصالة والسالم طؾك كبقـا محؿذد وطؾذك آلذف وأصذحابف
أجؿعقـ.
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أ َّما بعدُ :
والسذذالم طؾذذقؽؿ ورحؿذذة اهلل وبركات ذف ،حقذذاكؿ اهلل وبقذذاكؿ يذذا إخذذقان وكحؿذذد اهلل
سبحاكف وتعالك طؾك أن جؿعـا مر ًة أخرى يف مجؾس مـ مجذالس العؾذؿ :كتذدارس فقذف
وكشرح كتاب ألالؿؼدمة إزهرية يف طؾؿ العربقذة لؾشذقخ خالذد بذـ طبذد اهلل إزهذري
ٍ
خؿس وتسعؿائة.
الؿتقىف يف أول الؼرن العاشر سـة
وكحـ يذا إخذقاين يف هذذا الؿؽذان الطذاهر يف جذامع الراجحذل يف حذل الجزيذرة يف
ٍ
ٍ
وأربعؿائذة وألذػ،
ثؿذان وطشذريـ
مديـة الرياض يف لقؾة الثامـ مـ شفر صػر مـ سـ ِة
يف الدرس إول بعد العقدة لشرح هذا الؽتاب ،وهق الدرس الثامـ.
ذكركا وتعرفقن أن إحؽام الـحقية كقطان:
 الـقع إول :إحؽام اإلفرادية.
 والـقع الثاين :إحؽام الرتتقبقة.
هؽذا الـحق كؾف ،إحؽام الـحقية كقطان:
إحؽام اإلفرادية :أي أحؽام الؽؾؿة الؿػردة يف حالة اإلفراد.
والـذذقع الثذذاين :إحؽذذام الرتكقبقذذة :أي أحؽذذام الؽؾؿذذة يف حالذذة الرتكقذذبٕ :ن
الؽؾؿات العربقة ٓ تخذرج طذـ هذاتقـ الحذالتقـ ،إمذا أن تؽذقن كؾؿذ ًة يف حالذة اإلفذراد

شرح إزهرية يف الـحق

f

e

359h

g

يعـل لؿ ُتس َبؽ يف جؿؾذة ،لذؿ تذدخؾ يف تركقذب :وإكؿذا مجذرد كؾؿذة مػذردة كذلن تؼذقل
مثال :كؾؿة طـ ،كؾؿة باب ،كؾؿة خرج.
ً
ذثال ،كلخذذذ كؾؿذذة
هذذذه كؾؿذذات يف حالذذة اإلفذذراد لفذذا أحؽذذام :فـسذذتطقع أن كؼذذقل مذ ً
"باب" مع أحؽامفا يف حالة اإلفراد؟ ما إحؽذام التذل تسذتطقع أن تسذتبقـفا مذـ كؾؿذة
باب ،يعـل وهل هؽذا يف حالة اإلفراد قبؾ أن تقضع يف الجؿؾة ،هذؾ تسذتطقع أن تجذد
لفا أحؽا ًما؟ كعؿ ،يؿؽـ أن كعرف كقطفا ففل اسذؿ :إ ًذا فؿعرفذة إسذؿاء مذـ إفعذال
مـ الحروف هذا حؽؿ إفرادي أو تركقبل؟ إفراديٕ :كذؽ تعرفذف مذـ الؽؾؿذة وهذل يف
حالة اإلفراد.
أيضذا
"باب" كؽرة أو معرفة أو أما تعرف؟ كعذرف :كؽذرة ،إ ًذا فذالتعريػ والتـؽقذر ً
حؽؿ إفرادي ،وهؽذا.
حؽؿا إفرادي ،معرب أو مركب؟ "باب معرب"
ٌ
ً
فإحؽذذام التذذل تؽذذقن لؾؽؾؿذذة يف حالذذة اإلفذذراد كسذذؿقفا بإحؽذذام آكػراديذذة أي
أحؽذذام الؽؾؿذذة يف حذذآت اإلفذذراد ،يعـذذل قبذذؾ أن تقضذذع يف جؿؾذذة ،قبذذؾ أن تذذدخؾ يف
تركقب ،صقب هذه الؽؾؿات كػسفا إذا أخذهتا ووضعتفا يف جؿؾة سبؽت مـفذا كال ًمذا:
ٍ
معذان متؼاربذة ،فذنذا سذبؽـا كال ًمذا مذـ
كؼقل" :جؿؾة أو كؼقل :كالم أو كؼقل :تركقب"
مثال" :اكػتح الباب" اكػتح البذاب أن صذارت العبذارة كال ًمذا
هذه الؽؾؿات كلن تؼقل ً
أي جؿؾ ًة أي تركق ًبا.
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الباب يف ققلـذا" :اكػذتح البذاب" لذف أحؽذام كثقذرة فؽقكذف معرفذة حؽذؿ إفذرادي أو
تركقبل؟ كعؿ ،إفراديٕ :كؽ تعرفف مـ دون تركقب ففذا حؽؿ إفرادي ،لؽـ الرفذع مذا
حؽؿ الباب يف ققلـا" :اكػتح الباب"؟ حؽؿف اإلطرابذل الرفذع ،صقذب الرفذع ،الـصذب،
الجر تعرففا مذـ الؽؾؿذة وهذل مػذردة دون تركقذب؟ لذق قؾذت لذؽ" :بذاب" تعذرف مذا
حؽؿفا اإلطرابل؟ ما تعرف :لؽـ متذك اكتسذبت الؽؾؿذة هذذا الحؽذؿ؟ مذا اكتسذبتف إٓ
بعد ما دخؾت يف تركقب.
تركقبذل ٓ
حؽذؿ
بعدما دخؾت يف تركقب اكتسذبت هذذا الحؽذؿ :إ ًذا ففذذا الحؽذؿ
ٌ
ٌ
تؽتسذبف الؽؾؿذذة إٓ بعذد الرتكقذذب ،صقذذب البذاب :فاطذذؾ ،اكػذذتح :فعذؾ ،والبذذاب فاطذذؾ،
حؽؿ تركقبذلٕ :كذؽ ٓ تعرفذف إٓ بعذد مذا
أيضا
صقب الػاطؾ حؽؿ إفرادي أم تركقبل؟ ً
ٌ
تؽقن الؽؾؿة يف تركقب ،يعـل جؿؾة يعـل كالم.
إ ًذا فإحؽام الرتكقبقة ما هل؟ إحؽام الرتكقبقة هل التل تؽتسبفا الؽؾؿذة بعذد مذا
تليت جؿؾة أو كؼذقل :يف كذالم أو يف تركقذب ،الؽؾؿذة كػسذفا لفذا أحؽذام ،لفذا أحؽذام يف
حالة اإلفراد ،فذنذا دخؾذت يف الؽذالم ،دخؾذت يف جؿؾذة ،دخؾذت يف تركقذب :اكتسذبت
أحؽا ًما جديدة.
هذه إحؽام الجديدة التذل تؽتسذبفا بعذد دخقلفذا يف الرتكقذب ُكسذؿقفا بإحؽذام
كظرا إلك هذيـ الـذقطقـ :إحؽذام اإلفراديذة
الرتكقبقة ،وأكثر الـحقيقـ يؼسؿقن الـحق ً
كظذرا لفذذه الؿسذللة ،وإن
ؼسذؿقن الـحذق ً
وإحؽام الرتكقبقة ،أغؾب الـحذقيقـ هؽذذا ُي ِّ
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كاكقا يختؾػقن يف الرتتقب ،لؽـ أكثرهؿ ُيراطل هذا إمذر يعـذل التػريذؼ بذقـ إحؽذام
اإلفرادية /فلغؾبفؿ يبدؤون بالؽالم طؾك إحؽام اإلفراديةٕ :هنذا إصذؾ ،يعـذل هذل
بـقة الؽؾؿة ،فعـذدما كعذرف كذؾ كؾؿذة مذاذا لفذا مذـ أحؽذام يف حالذة اإلفذراد كذؾ كؾؿذة
وحدها ،ضذع هـذا كؾؿذة ،وهـذاك كؾؿذة ،وهـذاك كؾؿذة ،وكعذرف أحؽامفذا ،فذنذا اكتفقـذا
كجؿذع هذذه الؽؾؿذة مذذع بعذض وكسذبؽفا يف الجؿؾذة فسذذتجد لفذا أحؽذام فـذدرس هذذذه
كثقر مذـ الـحذقيقـ
إحؽام الجديدة ،هذا كلن صريؼة مـطؼقة مؼبقلة ،وهذا الذي فعؾف ٌ
ومـفؿ شقخـا خالد إزهري يف هذا الؽتاب الؿؼدمة إزهرية.
ففق قسؿ كتابف قسؿقـ:
الؼسؿ إول :تؽ َّؾؿ فقف طؾك كثقر مـ إحؽام اإلفرادية ،وهق الذي شرحـا لف مذـ
قبؾ ،كؾ ما قؾـاه مـ قبؾ كان كال ًما طؾك إحؽام اإلفرادية ،ما يتعؾذؼ بتعريذػ الؽؾؿذة
وأقسام الؽؾؿة واكؼسامفا إلك اسؿ وفعؾ وحرف.
ثؿ تؽؾؿ بعد ذلؽ طؾك طالمات كؾ قسؿ ،وتؽ َّؾذؿ بعذد ذلذؽ طؾذك بذاب الؿعذرب
والؿبـل ،كؾ ذلؽ أحؽام إفرادية.
وكبذذدأ مسذذتعقـقـ بذذاهلل يف هذذذا الػصذذؾ بذذالؽالم طذذـ الـصذذػ الثذذاين مذذـ الؽتذذاب،
والـصػ الثاين مـ الؽتاب يتؽ َّؾؿ فقف الشقخ خالذد طؾذك إحؽذام الرتكقبقذة ابتذدا ًء مذـ
باب الػاطؾ.
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صقذذب أن طرفـذذا الػذذارق بذذقـ إحؽذذام اإلفراديذذة التذذل اكتفقـذذا مـفذذا وإحؽذذام
الرتكقبقة التل سـتؽ َّؾؿ بنذن اهلل طؾقفا ،إحؽام الرتكقبقذة مثذؾ :الػاطذؾ وكائذب الػاطذؾ
والؿػاطقؾ الخؿسة والؿبتدأ والخرب والحال والتؿققز والتقابع إلك آخره.
وقبؾ أن كتؽؾؿ طؾك إحؽام الرتكقبقة ُكريد يا إخقان أن كـظر كظر ًة إجؿالقذةُ ،كريذد
أن كـظر كظرة ُطؾقا كؿا يؼقلقن" :مسح طام لعحؽام الرتكقبقة" كتبقـ أهؿفا والخطذقط
كثقرا أن يػفذؿ
العريضة فقفا قبؾ أن كبدأ بالؽالم طؾك تػاصقؾفا ،وهذا أمر يػقد الطالب ً
ففؿا تػصقؾ ًقا.
ففؿا إجؿال ًقا قبؾ أن يػفؿفا ً
الؿسللة ً
إحؽذذام الرتكقبقذذة هذذل إخذذقان طرفـذذا أهنذذا تتعؾذذؼ بالجؿؾذذة ،إحؽذذام الرتكقبقذذة ٓ
تؽتسبفا الؽؾؿة إٓ بعد ما تـسبؽ يف جؿؾة ،جؿؾة طـدما يؼذقل" :جؿؾذة" يعـذل كذالم:
ٕن الؽالم كؿا طرفـاه مـ قبؾ هق الؾػذظ الؿػقذد ،متذك يؽذقن الؾػذظ مػقذدً ا؟ مذا معـذك
مػقد؟ كؿا قؾـا :يػقد فائدة تامة ،مذا الؿذراد الػائذدة التامذة؟ يعـذل الػائذدة التذل يحصذؾ
سؽقت طؾقفا وهذا ٓ يؽقن إٓ يف الجؿؾ.
إ ًذا فإحؽذذام الرتكقبقذذة تذذدور طؾذذك الجؿذذؾ ،الجؿذذؾ يف الؾغذذة العربقذذة ك ذؿ كذذقع؟
طشذرون ،ثالثذذقن ،كقطذذان :الجؿذؾ طـذذد الـحذذقيقـ أو طـذد جؿفذذقر الـحذذقيقـ كقطذذان:
اسؿقة وفعؾقة ،وهذا مـ ثراء العربقةٕ :ن أغؾب الؾغات العالؿقذة لذقس فقفذا إٓ جؿؾذ ٌة
واحدة وهل آسؿقة ،ويؼؾ فقفا الجؿؾ الػعؾقةٕ :ن أغؾب الؾغات العالؿقة لقس فقفذا
إٓ جؿؾة واحدة وهل آسؿقة ،ويؼؾ فقفا الجؿؾ الػعؾقة.
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ذثال :اإلكجؾقزيذذة ٓ تؽذذاد تبذذدأ بػعذذؾ إٓ يف أسذذالقب قؾقؾذذة يعـذذل ٓ
فاإلكجؾقزيذذة مذ ً
مثالُ " :أ ِحبذؽ" ٓ بذد أن تؼذقل" :أكذا أكذقن ُأ ِحبذؽ" إذا
تستطقع يف اإلكجؾقزية أن تؼقل ً
أردت أن تؼذذقل :أحبذذؽ ٓ :بذذد أن تؼذذقل" :أكذذا أكذذقن أحبذذؽ" العذذارفقن باإلكجؾقزيذذة:
تؼقل" :أكا أكقن أحبؽ" أكا :هذا لقس مـ أن تبدأ بف ،أكقن ُيسؿقكف الػعؾ الؿساطد ثذؿ
تليت طاد بالؿعـك الذي تريده "أحبؽ" :ففذل ُتذرتجؿ الؾػظقذة ،أمذا يف الؾغذة العربقذة ٓ:
فإمر واسع مؿؽـ تؼقل" :أكا أحبؽ ،أحبؽ ،إياك أحبؽ ،ما أحذب إٓ إيذاك" لذؽ أن
تتػــ يف كالمؽ بحسب الؿعـذك الذدققؼ الذذي تريذده ،وإن أردت أن تختصذر وتذدخؾ
ؼصذر وأن ُتؼذدِّ م
مباشرة طؾك الؿقضذقع" :أحبذؽ" وخذالص ،تسذتطقع أن تطقذؾ وأن ُت ِّ
وأن ُت ِّ
مخر بحسب الؿعـك الدققؼ الذي ُتريد.
إ ًذا فالؾغة العربقة فقفذا جؿؾتذان اسذؿقة وفعؾقذة ،كريذد أن كلخذذ الجؿؾذة دطقكذا كبذدأ
بآسؿقة ،لــظر إلك إحؽام الرتتقبقة ،ثؿ يـتؼذؾ بعذد ذلذؽ إلذك الجؿؾذة الػعؾقذة ،مذاذا
ً
إجؿآ مع الؿثال.
فقفا مـ أحؽام تركقبقة؟ كذا وكذا وكذا ،كعرففا فؼط يعـل
ٍ
باسذؿ
صقب الجؿؾة آسؿقة تعرفذقن أن الجؿؾذة آسذؿقة هذل الجؿؾذة التذل تبذدأ
ٍ
حؽؿذا
جذالس طؾذك الؽرسذل" أو
باسذؿ ،حؼقؼذ ًة كحذق" :محؿذد
حؽؿا ،تبدأ
حؼقؼ ًة أو
ٌ
ً
ً
جذذالس"ٕ :ن أول جؿؾذذة يف هذذاتقـ الجؿؾتذذقـ
كذذلن تؼذذقل" :طؾذذك الؽرسذذل محؿذذدٌ
ٌ
"محؿد" حؼقؼ ًة "محؿدٌ جالس طؾك الؽرسل" محؿد أول جؿؾة حؼقؼ ًة.
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حؽؿذا :طـذذدما تؼذذقل" :طؾذذك الؽرسذذل محؿذذد جذذالس" طؾذذك الؽرسذذل هذذذا جذار
ً
جذالس طؾذك
باب واسع يف العربقة ،لؽـ تركقب الجؿؾذة إصذؾل" :محؿذد
ٌ
ومجرورٌ ،
الؽرسل" هذه الجؿؾة آسؿقة.
كذافع" هذذه أمذقر
صقب جؿؾة اسؿقة" :اهلل ربـا ،محؿدٌ كبقـا ،محؿذدٌ كذريؿ ،العؾذؿ ٌ
واضحة ،لؽـ الذي ُأحذب أن أسذلل طـذف أن مذا إحؽذام الـحقيذة الخاصذة بالجؿؾذة
آسؿقة؟ وطـدما أققل الخاصة يعـل التل تليت بالجؿؾذة آسذؿقة أصذال ًة ،مذا إحؽذام
ٍ
بصذقرة
إصؾقة الـحقيذة التذل تؽذقن لؾجؿؾذة آسذؿقة؟ وإن شذئتؿ أن أصذرح السذمال
أخرى يؽقن فقفا أوضح :أققل :الجؿؾة آسؿقة تليت يف الؾغة العربقة طؾك كؿ صقرة؟
الجؿؾة آسؿقة تعرفقن أن لفا ركـقـ :الؿبتدأ والخرب ،وأي شلء ثذاين تؼذقل كؿذا
يؼقل البالغققن" :الؿسـد والؿسـد إلقف"" :محؿد قائؿ" محؿد مبتدأ ،مذا بعذده؟ قذائؿ
الخرب :فؿحؿد مبتدأ وقائؿ خرب.
وإن شئت تؼقل" :مسـدٌ ومسـدٌ إلقف" أسـدت الؼقام إلك محؿد :إ ًذا محؿذد مسذـد
إلقف والؼقام مسـد :هذا الجؿؾة الرسؿقة يف الؾغة العربقة ،تتؽقن مـ ركـقـ:
إول :هق الؿبتدأ وهق الؿسـد إلقف ،والركـ الثاين :الخرب وهق الؿسـد.
الجؿؾة آسؿقة التل تتؽذقن مذـ ركـذقـ :مسذـد ومسذـد إلقذف ،تذليت بالؾغذة العربقذة
ذديؿا
طؾذذك كذذؿ صذذقرة؟ يف الؼذذرآن الؽذذريؿ ،يف الحذذديث الشذذريػ ،يف كذذالم العذذرب قذ ً
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وكثرا ،الجؿؾة آسؿقة تليت طؾك كذؿ صذقرة؟ كذؿ لفذا مذـ صذقرة؟ ومذـ
شعرا ً
وحدي ًثا ً
هذه الصقر كعرف كؿ لفا مـ حؽؿ.
الجؿؾة آسؿقة يعـل حصذر هذذه إمذقر يذا إخذقان ٓ تظـذف مذـ الذرتف العؾؿذل،
بذالعؽس ،ومذذـ أقذذقى مذذا يضذذبط العؾذذؿ طـذذد  ...إحؽذذام تضذذبط الؿسذذللة ،أ َّمذا تلخذذذ
أحؽام جزئقة هؽذا كثقرة تتـاثر طؾقؽ بؽثرة مفؿا كاكت الؽثرة تغؾب الؼقة والشذجاطة
مفؿا كـت جا ًدا ومجتفدً ا وذا حافظة ققية ،الؽثرة تغؾبؽ ،والعؾقم ما شاء اهلل مسذائؾفا
كثقرة جدً ا فعؾقؽ بلصقلفا وضقابطفا :لتضبط العؾؿ ،فلققل" :الجؿؾذة آسذؿقة لذقس
لفذذا يف الؾغذذة العربقذذة إٓ صذذقرتان" مفؿذذا فتشذذت وبحثذذت يف الؽذذالم العربذل لذذؿ تجذذد
الجؿؾ آسؿقة إٓ طؾك صقرتقـ:
الصقرة إولك :أن تليت الجؿؾة آسؿقة طؾك صقرهتا البسقطة إصذؾقة ،أي غقذر
رسذقل" مبتذدأ وخذرب" ،العؾذؿ كذافع" مبتذدأ وخذرب ،ويؿؽذـ أن ُت ِ
ٌ
ؽؿذؾ
مسبققة "محؿدٌ
الجؿؾذذة بعذذد ذلذذؽ كؿ ذا تشذذاء ،بـقذذة الجؿؾذذة أن اكتؿؾذذت بالؿبتذذدأ والخذذرب ُيؿؽِ ذـ أن
ٌ
ُتؽؿؾفا بؿا تشاء" :محؿد
رسقل مـ اهلل" هذه تؽؿؾة لؾجؿؾة التذل اكتفذت ب "محؿذدٌ
رسقل" :هذه الصقرة إولك و ُكسؿقفا الصقرة إصؾقة أو البسقطة.
والصقرة الثاكقة لؾجؿؾة آسؿقة :أن تليت الجؿؾة آسؿقة مسبقق ًة بـاسخ ،أن تليت
ٌ
رسذقل،
الجؿؾة آسؿقة مسبققة بـاسخ ودطقكا يف إمثؾة كػسذفا" :اهلل
طظذقؿ ،محؿذدٌ
ٌ
كافع" أي جؿؾة اسذؿقة يؿؽذـ أن تذليت هبذا طؾذك جؿقذع الصذقر ،فذنذا قؾذت" :اهلل
العؾؿ ٌ
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طظقؿ" مبتد ٌأ وخرب لؿ ُتس َبؼ بـاسخ ::هذه الصقرة إصؾقة ،الصذقرة الثاكقذة "أن ُتسذ َبؼ
ٌ
طظقؿ" " َّ
بـاسخ" كلن تؼقلَّ " :
إن" حرف لؾتقكقد" ،اهلل طظقؿ" ما معـذك "إن اهلل
إن اهلل
ٌ
طظقؿ"؟ أسـدت العظؿة إلك اهلل.
فقف معـك آخر؟ "اهلل طظقؿ" الصقرة إصذؾقة" :اهلل طظذقؿ" أسذـدت العظؿذة إلذك
اهلل ،يعـل أن الؿسـد والؿسـد إلقف شل ٌء واحد ،ما يتغقر ،الجؿؾذة آسذؿقة مذرة جذاءت
بالصقرة إصؾقة ،ومرة جاءت بالصقرة غقر إصذؾقة ،لؽذـ الؿسذـد والؿسذـد إلقذف يف
الجؿؾة آسؿقة مفؿا كاكت سذقا ًء يف الصذقرة إصذؾقة أو الصذقرة غقذر إصذؾقة هؿذا
طظقؿ" اهلل مبتدأ ،وطظق ٌؿ خرب.
شلء واحد" :الؿسـد والؿسـد إلقف" :فـؼقل" :اهلل
ٌ
وطظذقؿ هذق الؿسذـد،
طظقؿ" إن حرف يػقد التقكقد ،واهلل هق الؿسـد إلقف،
"إن اهلل
ٌ
ٌ
وطظقؿ هذذا
أو كؿا يؼقل بعض الـحقيقن يؼقل" :إن حرف تقكقد ،واهلل أصؾف الؿبتدأ،
ٌ
خرب َّ
إن هـا فقؼقب" :هذا أصؾف خرب" يعـل كؾف يدور طؾك قضقة واحدة.


صقذذب كخؾذذص يذذا إخذذقان إلذذك أن الجؿؾذذة آسذذؿقة تذذليت طؾذذك

صقرتقـ:
طظقؿ".
إولك :الصقرة البسقطة إصؾقة" ،اهلل
ٌ
والصييقرة الثاكقيية :أن تؽذذقن مسذذبققة بـاسذذخ ،مذذا الـقاسذذخ التذذل تسذذبؼ الجؿؾذذة
آسؿقة؟ الـقاسخ التل تسبؼ الجؿؾة آسؿقة ،وطـدما أسلل طذـ الـقاسذخ أن كحذـ
يف جاكب الضقابط ،لسذـا يف جاكذب العذد أو جاكذب التػصذقؾ :كحذـ يف جاكذب الضذبط
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اإلجؿالل كُريد ضقابط طامة ،ما كُريد تػاصقؾ ،ما تؼقل لل :كان وصار وأصبح ،وتعذد
لل بالتػصقؾ ٓ :كريد أشقاء إجؿالقة.
الـقاسخ التذل تذدخؾ طؾذك جؿؾذة اسذؿقة ثالثذة ،ثالثذة ،إذا أردت أن تسذتبقـفا مذـ
صريؼ الضبط ٓ ،مـ صريؼ التػصقؾ:
طظقؿا" كذان
الـق إول :ما يرفع الؿبتدأ ويـصب الخرب" ،كان" تؼقل" :كان اهلل
ً
كاسخ ،يرفع الؿبتدأ ،يعـل يرفع ما كان مبتد ًئا ،أو تؼذقل" :يرفذع الؿسذـد إلقذف" الؿعـذك
طظقؿا :كصذب الخذرب ،يعـذل كصذب مذا كذان خذربًا ،وإٓ ففذق هـذا خذرب كذان ،أو
واحد،
ً
تؼقل" :يـصب "....
يـصب ما كان مبتد ًئا "الؿسـد إلقف" ،ويرفع ما كان خذربًا "الؿسذـد" مثذؾ" :إن اهلل
طظقؿ".
ٌ
الـاسذذخ الثالذذث :مذذا يـصذذب الؿبتذذدأ ويـصذذب الخذذرب ،مثذذؾ" :غـذذك وطؾذذؿ ورأى"
طؾؿت تعقد إلل وأكا الػاطؾ ،اهلل هذذا
طظقؿا" :طؾِ َؿ فعؾ ،والتاء يف
طؾؿت اهلل
تؼقل" :
ُ
ُ
ً
الؿبتدأ "الؿسـد إلقف" ،طظقؿ الؿسـد ،واكتصب هـإ :كف ما جاء بعد الـاسخ طؾِ َؿ.
إ ًذا فالـقاسخ ثالثة:
الـاسخ إول :ما يرفع الؿبتدأ ويـصب الخرب ،والـاسخ الثاين :العؽس ما يـصذب
الؿبتدأ ويرفع الخرب ،والثالث :ما يـصب الؿبتدأ والخرب.
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هذا كؾ ما يتع َّؾؼ بإحؽام الـحقيذة لؾجؿؾذة آسذؿقة ،الجؿؾذة آسذؿقة يف الؾغذة
تلت إٓ طؾك صقرتقـ :إما أن تليت بسذقط ًة ،يعـذل غقذر مسذب ٍ
العربقة ٓ ِ
ققة بـاسذخ ،أو أن
َّ
تليت مسبقق ُة بـاسخ ،فنن ُسبِ َؼت بـاسخ فالـقاسخ ثالثة ،وقد ذكركاها مـ قبؾ.
ويف هذا أسئؾة :السمال إول :ما الـقاسخ التل ترفع الؿبتدأ وتـصب الخرب؟ أن
دخؾـذا يف تػصذذقؾ أكثذذر ،ضذذبطـا أن الؿسذذللة ،أصذؾ مسذذللة ضذذبطـاها ،كريذذد أن كتلمذذؾ
قؾقال مـ الـقاسخ التل ترفع " ...وبات وأمسك" إلك آخره.
ً
وأيضا يشؿؾ با ًبا آخر الـقاسخ التل ترفع الؿبتدأ وتـصب الخذرب ،وكذاد وأخقاهتذا
ً
أفعال مؼاربة كذلؽ ،مثؾ كذان وأخقاهتذا :ترفذع الؿبتذدأ وتـصذب الخذرب" :كذاد محؿذدٌ
يـجح" محؿدٌ اسؿفا مرفقع ،ويـجح خربها يف محؾ كصب ،وإصؾ "محؿدٌ يـجح"
مبتدأ وخرب ،ثؿ دخؾ طؾقف الـاسخ كاد.
وأيضا الـقاسخ التل ترفع الؿبتدأ وتـصب الخرب بؼل باب ثالث.
ً
أيضذا،
 ٓ ،ما زال مـ أخقات كان "زال وفتئ ،واكػؽ وبذرح" مذـ أخذقات كذان ًَ
وٓكْ ،
وإن
باقل باب الذي درس الـحق :بؼذل "مذا وأخقاهتذا" مذا الحجازيذة :مذا ،وٓ،
بشذر ،إصذؾ مبتذدأ وخذرب "هذذا" مبتذدأ،
بشذرا" هذذا ٌ
العامالت طؿؾ لذقس" :مذا هذذا ً
بشرا".
بشر" أدخؾ ما الحجازية" :ما هذا ً
" ٌ
إ ًذا ففذذذا هذذق الـاسذذخ إول :الذذذي يرفذذع الؿبتذذدأ ويـص ذب الخذذرب ويشذذؿؾ ثالثذذة
أبقاب" :كان وأخقاهتا ،وكاد وأخقاهتا ،وما وأخقاهتا".
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الـاسخ الثاين :الذي يدخؾ طؾك الجؿؾة آسذؿقة فقـصذب الؿبتذدأ ويرفذع الخذرب،
يعـل ماذا يعؿؾ؟ يعؿؾ طؽس طؿؾ الـاسخ.
وكلن ،ولؽ َّـَّ ،
َّ
إنَّ ،
ماذا يشؿؾ؟ يشؿؾ إن وأخقاهتاَّ " :
ولعؾ ولقت" ويشذؿؾ
وأن،
أيضذا تعؿذؾ
باب آخر وهق باب ٓ الـافقة لؾجـس ٓ ،الـافقة لؾجذـس ً
با ًبا آخر ،ويشؿؾ ً
طؿؾ إن ،تـصب اسؿفا وترفع خربهذا ٓ" :صالذب ٍ
طؾذؿ مذذمق ٌم" صالذب طؾذؿ :اسذؿفا
مـصقب ،ومذمق ٌم خربها مرفقع مثذؾ َّ
إن ،لؽذـ اسذؿفا قذد يؽذقن مذرة مـصذقب ومذرة
مبـل طؾك الػتح.
صقب إ ًذا الـقع الثاين مـ الـقاسخ وهل التل تـصب الؿبتذدأ وترفذع الخذرب ،تشذؿؾ
يف الـحق بابقـ :باب َّ
إن وأخقاهتا وباب ٓ الـافقة فقفا الجـس.
الـاسخ الثالث :وهق الذي يـصب الجزئقـ الؿبتدأ والخرب ،ماذا يشؿؾ مـ أبذقاب
الـحق؟ يشؿؾ باب ضـ وأخقاهتا فؼط ،وهل أفعال الؼؾذقب وأفعذال التصذريػ ،مثذؾ:
"ضـ و َطؾِؿ ورأى "وكحق ذلؽ ،صقب ،هذا سمال.
سمال آخر :هذه الـقاسخ أن مـ حقث العؿؾ ،مـ حقث العؿذؾ رأيـذا أن طؿؾفذا
 ...والثذذاين :العؽذذس يـصذذب ويرفذذع ،والثالذذث :يـصذذب ويـصذذب ،مذذاذا بؼذذل يف قسذذؿ
العؼؾقة مـ الرفع والـصب؟ بؼل يرفع ويرفع ،أيـ هذا الؼسذؿ؟ هذذه الصذقرة إصذؾقة
البسقطة لؾجؿؾة آسؿقة مـ الؿبتدأ والخرب ،الصقرة إصؾقة لفا أققى إحؽام ،كعذؿ
ذقؿ" جذذاءت الجؿؾذذة آسذذؿقة طؾذذك أصذذؾفا :فؾفذذذا تػذذردت بذذلققى
إذا قؾـذذا ":اهلل طظذ ٌ
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إحؽام ،ما فقف مـذافس :فؾفذذا أخذذت أفضذؾ إحؽذام ،رفعذت رأس الؿبتذدأ ورأس
الخرب.
فقؿا بعد جذاءت كذان وأخقاهتذا ،ودخؾذت طؾذك الجؿؾذة آسذؿقة ،مذاذا سذتػعؾ؟
طؿال جديدً اُ ،تريد أن يبؼك العؿؾ كالعؿؾ السابؼ ما يصقر لفذا شخصذقة مسذتؼؾة،
تريد ً
فلراد أن ُتغقذر العؿذؾ فلخذذت الرفذع والثذاين كصذبتف :لؽذل تؽذقن ذا طؿذؾ خذاص هبذا،
فؾفذذا بالػعذذؾ صذذار لفذا طؿذذؾ خذذاص وبذذاب كامذذؾ يف الـحذذق وصذذار لفذذا يعـذذل أحؽذذام
خاصة ،فؾق لؿ تؽـ لفا أحؽام خاصة وطؿؾ خاص ُأ ِ
دخ َؾت الؿبتدأ والخرب ،ولؿ يؽذـ
لفا ذلؽ القضع الؿتؿقز.
ثؿ جاءت بعد ذلؽ إن وأخقاهتا الـاسخ الثالث :إذا كان وأخقاهتا ترفذع وتـصذب،
فؿاذا فعؾت؟ كصبت ورفعت ،فقفذا رفذع ،مذا مذازال مقجذق ًدا فقفذا ،وإن كذان يف الجذزء
الثاين لؽـ ما زال الرفع فقفا مقجقدا ،أحد رأسقفا مرفقع.
ثؿ جاءت يف إخقر "ضـ وأخقاهتا" فقجدت أن الرفع قد ذهب ،فليفؿذا أفضذؾ؟
كصابة ،أو ٓ يؽقن لفا شخصذقة مسذتؼؾة ويؽذقن
أن يؽقن لفا شخصقة مستؼؾة وتؽقن َّ
فقفذذا رفذذع؟ فاختذذارت إول ،يبحثذذقن طذذـ تؿقذذز الشخصذذقة بذذلي شذذلء ،فاختذذارت أن
أيضذا ُيبذ ِّقـ لـذا يذا إخذقان مذا يؼقلذف كثقذر مذـ
تـصب الجزئقـ :فـصبت الجزئقـ ،وهذذا ً
العؾؿاء ،العرب وغقر العرب طـدما يؼقلقن" :إن الؾغة العربقة لغة العؼؾقة" ٓ شذؽ أن
كبقرا يف الؾغة العربقة يف بـائفا وأحؽامفا ،وهذا الذي هبر طؼقل الدارسقـ
لؾعؼؾ كصق ًبا ً
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كثقذرا قذقلفؿ" :الؾغذة العربقذة لغذ ٌة
قديؿا وحدي ًثا ،تركقبفا تركقب محؽؿ ،تسذؿعقن ً
لفا ً
محؽؿة".
محؽؿة يعـل محؽؿة البـاء ،ومذـ إحؽذام بـائفذا أهنذا طادلذة ،هذذه الصذقر إربعذة
ُو ِز َطت طؾقفا الصذقر إربعذة :مذا هضذؿت الرفذع وٓ هضذؿت الـصذب وٓ هضذؿت
طؼال ،والعؼذؾ
شق ًئا مـ هذه إجزاء ،فقزطت هذه إحؽام طؾك كؾ الصقر الؿحتؿؾة ً
أمر ُيؿدَ ح يف اإلكسان وٓ ُيذ َذم ،وإكؿذا الذذي ُيذ َذم اإلغذراق
أمر مشرتك بقـ الـاس ،وهق ٌ
يف الؿـطؼ ،فؾفذا بعض الذيـ لؿ يػؼفقا هذا إمر يف الؾغة العربقة ....
بصحقح الؾغة العربقة لغ ٌة طؼؾقذة ،والعؼذؾ أمذر مشذرتك بذقـ الـذاس كؾفذؿ ،والؾغذة
العربقة مقجقدة طـذد العذرب قبذؾ أن يختؾطذقا بغقذرهؿ ،بذالعؽس الذذي اخذتؾط بغقذره
سؼط آحتجاج بف طـد العؾؿاء ٓ ،يحتجقن بذالعربل إذا اخذتؾط بغقذر العربذل :حؿايذ ٌة
لؾعربقة ،أو لؿ يؽـ يعرفقا أحدً ا مـ إمؿ قبؾ ذلؽ أو يختؾطقن هبؿ.
أيضذا ُيذد ِّلؾ هبذا طؾذك أن الؾغذة العربقذة لغذ ٌة
ففذه صقرة ،ولعؾفذا تذليت صذقر كثقذرة ً
محؽؿة وطادلة ،هذا ما يتع َّؾؼ بإحؽام الـحقية لؾجؿؾة آسؿقة مـ يؾخصفا لـا؟
الجؿؾذذة آسذذؿقة تذذليت يف الؾغذذة العربقذذة طؾذذك كذذؿ صذذقرة؟ صذذقرتقـ ،إولذذك؟
طظقؿ".
إصؾقة البسقطة ،وهل أن تؽقن مبتدأ وخرب مثؾ" :اهلل
ٌ
الصقرة الثاكقة مـ الجؿؾة آسؿقة :أن تسبؼ بـسخ ،والـقاسخ يا أخل؟ ثالثة.
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هذه أحؽام الجؿؾة آسؿقة يف الؾغة العربقة اكتفقـا مـفا ،كـتؼؾ إلك الجؿؾة الػعؾقة:
حؽؿذا ،كذلن
الجؿؾة الػعؾقة كؿا تعرفقن هل الجؿؾة التل تبدأ بالػعذؾ ،حؼقؼذ ًة أو
ً
تؼقل" :جؾس محؿد طؾك الؽرسل" هذه جؿؾة فعؾقذةٕ :ن مبذدوءة ب "جؾذس" كذلن
تؼقل" :طؾك الؽرسل جؾس محؿدٌ " ما أول الجؿؾة؟ يف الؾػظ "طؾك الؽرسذل" لؽذـ
يف الحؼقؼة؟ جؾسٕ :ن "طؾك الؽرسل" جار والؿجرور مؼدم مـ تلخقر.
ففذه الجؿؾة الػعؾقة سقاء كذان الػعذؾ ماضذ ًقا مثذؾ" :جؾذس محؿذد" أو مضذار ًطا
أمرا" :اجؾس" كؾ ذلؽ مـ الجؿؾ الػعؾقة ،أحؽامفا الـحقية ،مذا
"يجؾس محؿد" أو ً
إحؽام الـحقية لؾجؿؾة الػعؾقذة؟ وطـذدما كؼذقل :إحؽذام الـحقيذة لؾجؿؾذة الػعؾقذة
كريد إحؽام إصؾقة يعـل التل تليت فقفا أصال ًةٕ :ن هـاك أحؽا ًما قد تليت فقفذا وتذليت
أيضذذا يف الجؿؾذذة آسذذؿقة ،مذذا تخذذتص بالجؿذذؾ الػعؾقذذة ،هذذذه ٓ كريذذدها أن ،كريذذد
ً
إحؽام الـحقية التل تختص هبا الجؿؾة الػعؾقة تذليت فقفذا أصذال ًة ،يعـذل بـاؤهذا -بـذاء
الجؿؾة الػعؾقة -يؽقن مـفا.
كؿ حؽؿ؟  ....يعـل مثال" :كجذح محؿذد" ،والصذقرة الثاكقذة" :كجذح محؿذد ،لذؿ
يـجح محؿد" فعؾ وفاطؾ ،هـا هـاك فعؾ وفاطؾ.
الجؿؾة الػعؾقذة مذا تذرتبط بصذقرة أصذؾقة أو غقذر أصذؾقة ،وإكؿذا يعـذل بـاؤهذا مؿذا
تتؽذذقن؟ لفذذا ثالثذذة أحؽذذام الرتكقبقذذة ،إحؽذذام الـحقيذذة التذذل تؽذذقن لؾجؿؾذذة الػعؾقذذة
الرتكقبقة التل تؽتسبفا الؽؾؿة بعد دخقلفا يف الجؿؾذة ثالثذة :الػاطذؾ ،وكائذب الػاطذؾ،
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والؿػاطؾ الخؿسذة ،هذذه إحؽذام الـحقيذة الخاصذة بالجؿؾذة الػعؾقذة" :قذرأ الؿسذؾؿ
ال َ
ؼرآن" اكتبفقا معل" ،قرأ الؿسؾؿ الؼرآن".
فعذؾ مذا ٍ
قرأ :هذا ٌ
ض ،لؿذاذا لذؿ كؼذؾ أن مذـ إحؽذام الـحقيذة الخاصذة بالجؿؾذة
الػعؾقذذة الػعذذؾ الؿاضذذل؟ كحذذـ قؾـذذا :فاطذذؾ وكائذذب فاطذذؾ والؿػاطقذذؾ خؿسذذة ،صقذذب
حؽؿ إفرادي ،كحذـ أن كذتؽؾؿ طذـ إحؽذام الرتكقبقذة،
والػعؾ لؿاذا ما ذكركاه؟ ٕكف
ٌ
الؿسؾؿ ماذا يفؿـا مـ أحؽامف؟ أ َّكف معرفة؟ ٓ ،أ َّكف مسؾؿ م ِ
ػعؾ ،اسؿ فاطذؾ؟ ٓ :الذذي
ُ
ُ
ُ
فاطال ،أن كؾؿة الؿسذؾؿ طـذدما وقعذت يف هذذا الؿققذع يف هذذه
يفؿـا الػاطؾقة ،أكف وقع ً
الجؿؾة اكتسب حؽؿ الػاطؾ.
الؿسؾؿ ،هؾ الؿسؾؿ فاطؾ؟ ٓ تذدري ،مسذؾؿ قذد يؽتسذب أي حؽذؿ ،مذا تذدري:
فنذا قؾذت" :الؿسذؾؿ" مذا تعذرف مذا حؽؿذف؟ لؽذـ طـذدما وضذعتف يف هذذا الؿقضذع يف
الجؿؾة "قرأ الؿسؾؿ الؼرآن" اكتسبت كؾؿة الؿسؾؿ يف هذه الجؿؾذة حؽذؿ الػاطذؾ :إ ًذا
فالػاطؾ لف يؽقن تركقبل إ ًذا كعد ُه.
الؼرآن :هذا ما إطرابف؟ قرأ ،مذـ الؼذارئ؟ الػاطذؾ؟ الؿسذؾؿ ،الؿؼذروء الؿػعذقل؟
ٌ
مػعقل بف ،كؾؿة الؼرآن معرفة،
الؼرآن مػعقل ،قارئ فاطؾ ،مؼروء مػعقل :إ ًذا فالؼرآن
وهل يف إصؾ مصدر ،قرأ يؼرأ قرآ ًكا وقراء ًة ،كقكف اسؿ وكقكذف معرفذة وكقكذف مصذدر،
هذه كؾ إحؽام اإلفرادية ما لـا طالقة هبا ،لؽذـ الحؽذؿ الرتكقبذل الذذي اكتسذبتف هذذه
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الؽؾؿة يف هذا الؿقضع مـ الجؿؾة هذق الؿػعقلقذة :إ ًذا الؿػعذقل حؽذؿ تركقبذل :فؾفذذا
طددكاه.
إ ًذا يف إحؽذذام الرتتقبقذذة الـحقيذذة لؾجؿؾذذة الػعؾقذذة هذذل ثالثذذة :إول :الػاطذذؾ،
والثاين :كائب الػاطؾ ،والثالث :الؿػاطقؾ الخؿسة.
الػاطذؾ طؿذدة الجؿؾذة الػعؾقذة ،طؿذدة الجؿؾذة الػعؾقذة وهذق الذذي يػعذؾ الػعذؾ،
الؿػاطقؾ الخؿسة كؿ طددها؟ خؿسة هبا يعـل تالطب يف الؾػظ ،مثؾ إفعال الخؿسة
قذذالقا" :خؿسذذة" وهذذل ثالثذذة ،الؿػاطقذذؾ الخؿسذذة خؿسذذة ،وهذذل" :الؿػعذذقل بذذف،
والؿػعقل لف ،وفقف ،ومعف ،والؿطؾؼ" هذه خؿسة مػاطقذؾ ،خؿسذة مػاطقذؾ ،مذا معـذك
دائؿا اكتبفقا إلك مصذطؾح الـحذقيقـ ،الـحقيذقن أقذرب العؾؿذاء إلذك الؿعذاين
مػعقل؟ ً
الؾغقيذذذةٕ :هنذذذؿ أهذذذؾ الؾغذذذة ،أغؾذذذب مصذذذطؾحات العؾؿذذذاء -الػؼفذذذاء والؿػؽذذذرون
والؿحذذدثقن وإصذذقلققن -الؿصذذطؾحات الـحقيذذة مذذـ أقذذرب الؿصذذطؾحات إلذذك
الؿعاين الؾغقية.
مػعقل ،ما معـك مػعقل؟ ما الؿؾؽ يف الجؿؾة الػعؾقة؟ يعـل العامؾ الذي يذتحؽؿ
يف مرفقطاهتا يرفعفا ويف مـصقباهتا يصبفا ،الػعؾ هذق الؿؾذؽ ،هذق الحذاكؿ يف الجؿؾذة
الػعؾقة ،أي أمر يؼع طؾقف الػعؾ ففق مػعذقل :أي شذلء يؼذع طؾقذف الػعذؾ ففذق مػعذقل،
مػعقل وقع طؾقف ،هذا أن الؽرسذل الذذي تحتذل ألذؿ يؼذع طؾقذف جؾقسذل؟ الجؾذقس
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واقع طؾقف أو غقر واقع طؾقف؟ هق مػعقل لؾجؾقس أو غقذر مػعذقل لؾجؾذقس؟ مػعذقل
لؾجؾقس.
اكظر مـ أي الؿػاطقؾ؟ هق مجؾقس ،مجؾقس يعـذل مػعذقل ،يعـذل أن الجؾذقس
ذؾؿ
وقذذع طؾقذذف ،إ ًذا ففذذق الؿػعذذقل ،الؼذذرآن ألذذؿ تؼذذع طؾقذذف الؼذذراءة يف ققلـذذا" :قذذرأ الؿسذ ُ
َ
الؼرآن" :إ ًذا ففق مؼروء :إ ًذا مػعقل ،مػعذقل بذف ،والؿػعذقل بذف يعـذل الذذي وقذع طؾقذف
الػعؾ ،سـلخذ التػاصقؾ فقؿا بعد ،لؽذـ كبذدأ فؼذط كؿذا قؾـذا بالشذرح اإلجؿذالل ،هذذا
الؿػعقل بف يعـل الذي وقع طؾقف الػعؾ مباشرة مـ دون أي واسطة.
هذا الؿػعقل بف ،كلن تؼقل" :رفذع إسذتاذ الؽتذاب" مذا طالقذة الرفذع بالؽتذاب؟
مذثال" :جئذت
الرفع وقع طؾك الؽتاب مباشر :لذا ففق مرفقع مػعقل ،صقب فذنذا قؾذت ً
إلك الؿسجد الققم" جؿؾة فعؾقة أيـ فعؾفا؟ يعـذل طامؾفذا ،يعـذل مؾؽفذا الذذي يذتحؽؿ
فقفا؟ هق الػعؾ جاء ،ما طالقة الػعؾ جاء بالققم؟ وإ َّكؿا الققم مػعذقل لؾؿجذلء أو غقذر
مػعقل لؾؿجلء" ،الققم مجل ٌء" مجذل ٌء طؾقذف ومجذل ٌء لذف ،أو مجذل ٌء معذف ،أو مجذل ٌء
فقذذف؟ ط ذاد أكظذذر ،لؽـذذف مجذذلء يعـذذل مػعذذقل ،لؽـَّ ذ ُف مجذذل ٌء فق ذف إ ًذا مػعذ ٌ
ذقل فقذذف :فؽذذؾ
الؿػاطقؾ الخؿسة أمقر وقع الػعؾ طؾقفا ،إٓ أن وققع الػعؾ طؾقفا يختؾػ.


قد يؼع طؾقفا مباشر ًة مػعقل بف.



أو يؼع فقفا مػعقل فقف.



أو يؼع مـ أجؾفا مػعقل لف.
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أو يؼع بجاكبفا وهل مقجقدة معف :مػعقل معف.



أو مػعقل مطؾؼل.

أمرا معـق ًيا ،هذا يدل طؾك أن العذرب
كائب الػاطؾ هذا لػظ صـاطل أكثر مـ كقكف ً
ُتراطل هذه إحؽام الـحقية التل يذكرها الـحقيقـ لقست مجذرد أمذقر صذـاطقة فؼذط،
وإكؿا هل أمقر ُتراطقفا العربٕ :هنؿ يؼقلقن :إن الػاطؾ ُطؿدة ،الػاطؾ ُطؿدة الجؿؾذة
الػعؾقة ،طؿدة الحل ،الػاطؾ يف الجؿؾة الػعؾقة مثؾ طؿدة الحل يف الحل.
والؿػاطقؾ؟ خؿسة مذا شذاء اهلل ،وكؾفذا غقذر مفؿذة ،كؾفذا فضذالت ،فلكذت إذا لذؿ
تؽذذـ طؿذذدة يف حقذذؽ :إذا أردت أن تسذذافر ،اركذذب سذذقارتؽ بسذذؿ اهلل وسذذافر :اكتفقـذذا
خالص :متك ما أردت أن تحذف الؿػاطقؾ مذـ الجؿؾذة احذذففا ويـتفذل إمذر ،لؽذـ
العؿدة إذا أراد أن يرتك الحل ٓ :بد أن ُيـقب مؽاكفُ ،يـقب مؽاكف مـ يؼذقم بلطؿالذف ،مذا
ُيـقذذب ويـتفذذل إمذذر ٓ :بذذد أن ُيـقذذب مؽاكذذف مذذـ يؼذذقم بلطؿالذذفٕ :كذذف يؼذذقم بلطؿذذال ٓ
تستؼقؿ أحقال الحل إٓ هبا.
كذلؽ الػاطؾ لق حذفت الػاطؾ بطؾت الجؿؾذة الػعؾقذة ،إٓ أن ُت ِ
قجذد مؽاكذف مذـ
مثال" :رفع إسذتاذ الؽتابذة" رفذع ٌ
فعذؾ ما ٍ
ضذل مبـذل لؾؿعؾذقم،
يؼقم بعؿؾف ،فنذا قؾت ً
إستاذ فاطؾ هق الػاطؾ حؼقؼ ًة ،الؽتابة مػعقل هبا وقع طؾقفا الرفع.
صقب أردت أن تحذف إستاذٍ :
ٕمر مـ إمقر حذفتف ٓ ،تؼقل" :رفع الؽتاب"
ً
أطؿآ لؽذل تسذتؼقؿ الجؿؾذة
هؽذا مجر ًدا والػاطؾ غقر معروف ،وإكؿا ٓ بد أن تعؿؾ
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صـاط ًة ٓ ،بد أن تبـل الػعؾ لؾؿجفقلُ :رفِ َع ثؿ تليت بالؿػعقل بذف أو غقذر الؿػعذقل بذف:
الؿقجقد ،أقذرب مقجذقد تلخذذه :الؿػعذقل بذف أو الؿػعذقل فقذف أو الؿػعذقل الؿطؾذؼ،
تلخذه و ُتـق ُب ُف طـ الػاطؾ و ُتعطقف كؾ أحؽام الػاطؾ.
الؽتذاب" أططقتذ ُف
الؽتاب" :وإ َّكؿذا تؼذقلُ " :رفِذ َع
يعـل ماذا تؼقل؟ ما تؼقلُ " :رفِ َع
ُ
َ
الحؽؿ :قام بلطؿال الػاطؾ :هذا هق كائب الػاطؾ.
الخالصة :أن الجؿؾة الػعؾقذة لفذا مذـ إحؽذام الـحقيذة الرتكقبقذة ثالثذة :الػاطذؾ
وكائب الػاطؾ والؿػاطقؾ الخؿسة.
كحذذـ أن كسذذقر بالرتتقذذب ،هؽذذذا فعذذؾ كثقذذر مذذـ الـحذذقيقـ رتبذذقا الـحذذق :أحؽذذام
الجؿؾة آسؿقة ،ثؿ إحؽام الجؿؾة الػعؾقة ،كؿا فعؾ ابـ مالؽ يف إلػقة وغقر إلػقذة
مـ كتبذف ،بعذد ذلذؽ وجذد الـحذقيقـ أحؽا ًمذا كحقيذة ٓ تخذتص بالجؿؾذة آسذؿقة وٓ
بالجؿؾة الػعؾقة يعـل تليت يف الجؿؾة الػعؾقة وتليت يف الجؿؾة آسذؿقة :فقضذعقها بعذد
ذلؽ ،وضعقها يف آخر الـحق ،ف ُقسؿقهنا إحؽام الؿشرتكة بقـ الجؿؾتقـ.
ورات ،وتقابع.
ما إحؽام الؿشرتكة بقـ الجؿؾتقـ؟ ثالثة :مـصقبات ،ومجر ٌ
 مـصقبات :وهل الحال والتؿققز والؿستثـك ،تليت يف آسذؿقة وتذليت يف
الػعؾقة.
مجذذرور بذذالحرف -والؿجذذرور بحذذرف
رات وهذذل شذذقئان:
 ومجذذرو ٌ
ٌ
الجر ،-والؿجرور باإلضافة -باب اإلضافة.-
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 التقابع وهل آخر أبقاب الـحق طؾك ترتقب ابذـ مالذؽ ،التقابذع أربعذة:
وهل الـعت والعطػ والتقكقد والبدل.
لؿاذا ُو ِض َعت آخر الـحق طـذد ابذـ مالذؽ؟ التقابذع هذل إمعذات الـحذق ،لذقس لفذا
خذاص هبذا ،كؽذؾ مذا سذبؼ ،كذؾ مذا سذبؼ لذف حؽذؿ كحذق خذاص:
حؽؿ كحقي مسذتؼؾ
ٌ
الؿبتدأ حؽؿف الرفع ،الػاطؾ حؽؿف الرفع ،الؿػعقل بف حؽؿف الـصذب ،الحذال حؽؿذف
الـصب ،الؿضاف إلقف حؽؿف الجر ،كؾ باب لف حؽؿ كحقي خاص :رفع أو كصذب أو
جر أوجز إٓ التقابع.
حؽذؿ خذاص ٓ ،كؼذقل:
هذه التقابع إربعة يف آخر الـحق ُج ِؿ َعتٕ :ن لذقس لفذا
ٌ
حؽذؿ خذاص" يعـذل مذا حؽذؿ الـعذت اإلطرابذل؟
"لقس لفا حؽؿ" :كؼقل" :لقس لفذا
ٌ
الرفع أو الـص أو الجر ،ٓ :ما لفا حؽؿ خاص :وإ َّكؿا هذل تتبذع مذا قبؾفذا رف ًعذا وكصذ ًبا
وجرا وجز ًما ،ففل إمعات تتبع ما قبؾفا يف اإلطراب:
ً
ٍ
فحقـئذ ُت َ
دخؾ يف الؿرفقطات.
 فؾفذا قد يؽقن حؽؿفا الرفع:
 قد يؽقن حؽؿفا الـصب :إذا كان ما قبؾفا مـصذق ًبا :فتذدخؾ يف
الؿـصقبات.
رورا :فتذذدخؾ يف
 وقذذد يؽذذقن حؽؿفذذا الجذذر إن كذذان قبؾفذذا مج ذ ً
الؿجرورات.


وكذلؽ يف الؿجزومات.
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وطؾذذك هذذذا ترتقذذب الـحذذق ،طـذذد ابذذـ مالذذؽ يف ألػقتذ ِذف وكثقذ ٌذر مذذـ الـحذذقيقـ الذذذيـ
اتبعقه ،أما شقخـا خالد إزهري وهق مذـ أكذابر مذـ خذدمقا إلػقذة يف كتابذف العظذقؿ:
ألالتصريح لؿضؿقن التقضقح .
تعرفقن أن أدق شروح إلػقة هق ً
أوٓ :ألأوضح الؿسالؽ لؽـَّ ُف يف هذذه الؿؼدمذة
قذب جقذد لؽـذف لذؿ يتبعذف فقذف :وإكؿذا اتخذذ
لؿ يتبع ابـ مالؽ يف هذذا الرتتقذب ،وهذق ترت ٌ
ذب مقجذذقد وجذذاد ٌة مسذذؾقكة يف الـحذذق ،سذذبؼف إلقفذذا الزمخشذذري
ترتقبذذا آخذذر وهذذق ترتقذ ٌ
فؼسؿ إحؽام الرتكقبقة إلك الؿرفقطذات ،ثذؿ الؿـصذقبة ثذؿ الؿجذرورات ،ثذؿ
وغقرهَّ :
الؿجزومات.
قسذذؿ كتابذذف أو مؼدمتذذف هذذذه إلذذك الؿرفذذقع ثذذؿ الؿـصذذقبات ثذذؿ الؿجذذرور ثذذؿ
َّ
الؿجزومذذات ،ويف آخذذر الؿؼدمذذة ،سذذقذكر كال ًم ذا طؾذذك أحؽذذام إطذذراب الجؿذذؾ وشذذبف
الجؿؾ.
إطراب الجؿؾ :الجؿؾ التل لفا إطراب والجؿؾ التل لقس لفا إطراب ،ثؿ يذتؽؾؿ
طذذـ إطذذراب شذذبف الجؿؾ ذة ،شذذبف الجؿؾذذة :الظذذرف –ضرفذذا الزمذذان والؿؽذذان -والجذذار
والؿجرور.
إ ًذا ففذا هق ترتقب الشقخ خالد رحؿف اهلل لبذاقل مؼدمتذف التذل سـشذرع إن شذاء اهلل
يف الؽالم طؾك أول باب مـ أبقاب إحؽام الرتكقبقة ،وهق باب الؿرفقطات:
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ٍ
مشذؽالت تعؾقؿقذة ،سذـُـ ِّبف طؾقفذا
أدركتؿ أن الشذقخ خالذدً ا سذ ُقققعف ترتقبذف هذذا يف
وكحذذاول أن كتجاوزهذذا ،ترتقبذذف هذذذا سذذقققعف ويققعـذذا معذذف يف مشذذؽالت تعؾقؿقذذةٕ :كذذف
سذ ُقجزئ الـحذذق ،سذذقجعؾ الؿرفقطذذات وحذذدها ،والؿـصذذقبات طـذذدما يـتفذذل مذذـ كذذؾ
الؿرفقطذذذات سذذذقعقد إلذذذك الؿـصذذذقبات ،أ َّمذذذا الؿبتذذذدأ والخذذذرب أيذذذـ سذذذقؽقكان؟ يف
الؿرفقطات ،ما فقف مشؽؾة ،الؿبتدأ والخرب ما يف مشؽؾة ،يف الؿرفقطات.
باب كان وأخقاهتا مرفقطات أو مـصقبات؟ سقؼسؿ ُف كصػقـ ،اسؿ كان وأخقاهتذا
يف الؿرفقطات ،ثؿ طـدما يذليت إلذك الؿـصذقبات سذقذكر خذرب كذان وأخقاهتذا ،وكذذلؽ
سقػعؾ يف باب َّ
جزئ الباب القاحد ،والذي يـبغل يف التعؾذقؿ
إن وأخقاهتا ،وهذا يعـل ُي ِّ
متصال ،هذه مشؽؾة مـ الؿشؽالت التل كُـ ِّبف طؾقفا وكتجاوزها
ً
أن يؽقن الباب القاحد
إن شاء اهلل.
أيضذذذا يف هذذذذا الرتتقذذذب وهذذذل أكذذذف سقصذذذعب طؾقذذذف أن يحصذذذر
مشذذذؽؾة أخذذذرى ً
الؿـصقباتٕ :ن الؿـصقبات مفقع الؾغة فقصذعب طؾقذف أن يحصذر الؿـصذقباتٕ ،ن
الؿـصذذقبات مفقذذع الؾغذذة كؿذذا يؼذذقل اإلمذذام الؽسذذائل ،يؼذذقل" :الـصذذب مفقذذع الؾغذذة"
الؿفقع هق الطريؼ ،يعـل أوسع صريؼ يسؿقكف الؿفقع ،يعـل أكرب شارع يف الؿـطؼذة هذق
الؿفقع ،والشقارع إخرى الصغقرة هذه تتػرع طـف.
فذذالعرب كؾؿذذا أرادت أن تتخصذذص سذذؾؽت الذذـص :فؾفذذذا الؿـضذذقبات العربقذذة
كثقذذرة جذذدً ا ،فسذذـجد أكذذف اضذذطرب يف طذذد الؿـصذذقباتٕ :كذذف لذذؿ يضذذبطفا بالجؿؾذذة

شرح إزهرية يف الـحق

f

e

384h

g

آسذذؿقة ،الجؿؾذذة الػعؾقذذة :وإكؿذذا حذذاول أن يعذذدها طذذدً ا ،وبخاصذذة طـذذدما تقازهنذذا
بالؿرفقطات ،وسـجد ذلؽ إن شاء اهلل يف طد الؿرفقطذات والؿـصذقبات طـذدما كصذؾ
ِ
كالمف رحؿف اهلل تعالك بالؽالم طؾك الؿرفقطات.
إلك
وبحسب ما ذكركا قبؾ قؾقؾ يف بقذان إحؽذام الـحقيذة الجؿؾذة آسذؿقة والجؿذؾ
الػعؾقة وإحؽام الؿشرتكة بقـفؿا :يتب َّقـ لـا أن الؿرفقطات كؿ الؿرفقطات يف الجؿؾة
آسذؿقة؟ كعذدها :الؿبتذذدأ والخذرب -أطـذذل خذرب الؿبتذذدأ -واسذؿ كذذان وأخقاهتذا ،صب ًعذذا
طـدما أققل" :اسؿ كان وأخقاهتا" :يدخؾ يف ذلؽ كؾ ما يعؿؾ طؿذؾ كذان ،يعـذل كذان
أيضا خذرب َّ
إن وأخقاهتذا ويف حؽؿذف خذرب
وأخقاهتا ،وكاد وأخقاهتا وما وأخقاهتا ،وبؼل ً
ٓ الـافقة لؾجـس.
إ ًذا فالؿرفقطات يف الجؿؾة آسؿقة أربعة :الؿبتدأ والخذرب ،وخذرب كذان وأخقاهتذا
ومذذا يعؿذذؾ طؿؾفذذا .... ،الػعؾقذذة؟ الؿرفقطذذات يف الجؿؾذذة الػعؾقذذة؟ الػاطذذؾ وكائذذب
الػاطؾ ،اثـان :الػاطؾ وكائب الػاطؾ.
فالؿرفقطات إلك أن ستة ،بؼذل يف إحؽذام الؿشذرتكة هذؾ فقفذا الؿرفقطذات يف
إحؽام الؿشرتكة؟ بؼل التابع الؿرفقع ،التابع إذا كان ما قبؾف مرفق ًطا فحؽؿذف الرفذع:
إ ًذا ففذا سبعة أن :أربعذة يف آسذؿقة واثـذان يف الػعؾقذة والتذابع الؿرفذقع ،هذذه سذبعة
ٍ
مرفقطات مـ إسؿاء.
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إسؿاء الؿرفقطة يف الؾغة العربقة سذبعة أي اسذؿ يلتقذؽ مرفق ًطذا فنكذف لذـ يخذرج
طـ هذه الؿرفقطات السبعة.
اكظر يف جؿؾة اسؿقة :إ َّمذا مبتذدأ أو خذرب أو اسذؿ كذان أو خذرب َّ
إن ،يف جؿؾذة فعؾقذة:
"إن فعؾ أو فاطؾ" ثؿ بعد ذلؽ تـتبف لؾتقابعٕ :كف قد يؽقن تاب ًعا ،صقب هذه الؿرفقطذة
أيضذا طؾذك غقذر إسذؿاء ،غقذر إسذؿاء يعـذل طؾذك مذاذا؟
مـ إسؿاء والرفع يذدخؾ ً
الػعؾ الؿضارع ،صقب والؿاضل وإمر والحذروف؟ يذدخؾفا رفذع؟ هذذه مذا يذدخؾفا
أصال ٓ ،رفع وٓ كصب وٓ جر وٓ جزم :فالؿضارع قد يؽقن حؽؿذف الرفذع:
إطراب ً
إ ًذا فالؿضارع الؿرفقع وهق الؿجرد ،الؿجرد مـ الرافع  ..يؽقن مرفق ًطا.
إ ًذا لذذق قؾـذذا" :الؿرفقطذذات يف العربقذذة كذذؿ؟" سذذـؼقل :ثؿاكقذذة ،سذذبع ٌة مذذـ إسذذؿاء
وواحد مـ الػعؾ الؿضارع.
صقذب الؿـصذذقبات :كريذذد أن كعذدها طؾذذك إحصذذائـا كحذـ ،طـذذدما ذكركذذا إحؽذذام
الـحقية الجؿؾة آسؿقة وإحؽام الـحقية لؾجؿؾذة الػعؾقذة ،ثذؿ إحؽذام الؿشذرتكة:
اكظر لؾؿـصقبات:
وكبدأ بإسؿاء ،الجؿؾة آسؿقة كؿ فقفذا مذـ مـصذقب؟ يف خذرب كذان ومذا يعؿذؾ
طؿؾفا ،وأيضا هبا اسؿ َّ
إن وما يعؿؾ طؿؾفا فؼط.
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كـتؼؾ لؾجؿؾذة الػعؾقذة مذاذا فقفذا مذـ الؿـصذقبات؟ ضذـ وأخقاهتذا طـذدما تـصذب
الؿبتدأ والخرب ٓ ُيؼذال" :اسذؿ ضذـ وخذرب ضذـ" :وإكؿذا ُيؼذال" :مػعذقل أول ،مػعذقل
ثاين" ففؿا ٓ يدخالن يف الؿػعقل بف ،ذكر لؽ الؿػعقل بف يف أحؽام الجؿؾ الػعؾقة.
كعؿ كـتؼل الجؿؾ الػعؾقة الؿـصقبة يف الجؿذؾ الػعؾقذة ،الؿػاطقذؾ ،كذؿ؟ خؿسذة،
وهل الؿػعقل بف والؿػعقل لف والؿػعقل فقف والؿػعقل معف والؿػعذقل الؿطؾذؼ ،هذذه
سبعة ،حتك أن سبعة مـصقبات.
كـتؼؾ لعحؽام الـحقيذة الؿشذرتكة بذقـ الجؿؾتذقـ مذا الؿـصذقبات فقفذا؟ الحذال،
أيضذذا مذذـ إحؽذذام الؿشذذرتكة؟ وقذذد تذذابع الؿـصذذقب ،أن التقابذذع مذذـ إحؽذذام
بذاقل ً
الؿشرتكة :فنذا كان ما قبؾف مـصق ًبا :فقؽذقن حؽؿذف الـصذب ،كذؿ مـصذقب أن طـذدكا
مذذـ إسذذؿاء؟ أحذذد طشذذر اسذ ًذؿا مـصذذق ًبا طؾذذك تؼسذذقؿـا السذذابؼ وهذذق التؼسذذقؿ الذذدققؼ
الضابط.
أيضا أٓ يؽذقن مـصذق ًبا؟ بذؾ
اكتفقـا مـ الؿـصقبات مـ إسؿاء ،الػعؾ الؿضارع ً
إذا ُسبِ َؼ بـاصب فحؽؿف الـصب ،فنذا قؾـا :كؿ الؿـصقبات يف الؾغة العربقذة؟ إذا أردكذا
بالضذذبط سذذـؼقل" :طذذددها اثـذذا طشذذر مـصذذق ًبا :أحذذد طشذذر مذذـ إسذذؿاء وواحذذد مذذـ
الؿضارع".
كثقذرا ،فبعضذفؿ يقصذؾ الؿـصذقبات إلذك أربعذة
التػصقؾ يختؾذػ فقذف الـحقيذقن ً
طشر وبعضفؿ إلك خؿسة طشر ،وبعضفؿ إلك سذتة طشذر ،وبعضذفؿ إلذك سذبعة طشذر،
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وبعضفؿ إلك أكثر مـ ذلؽ ،بحسذب التػصذقؾ ،فبعضذفؿ قذد يزيذد طؾذك مذا قؾـذاه قبذؾ
قؾقذؾ ،يؼذذقل" :خذذرب كذذاد وأخقاهتذذا" :ف ُقخذ ِذرج كذذاد طذذـ كذذان ،ويؼذذقل" :اسذذؿ ٓ الـافقذذة
إن ،وسقؼقل" :الؿـادى" وس ُق ِ
لؾجـس" ف ُقخرجفا طـ َّ
خرجف طذـ الؿػعذقل بذف وهذق يف
ٌ
ػصؾ هذه إشقاء ويػصؾفا طـ بعض.
حؼقؼتف
مػعقل بف ،وهؽذا :سقحاول أن ُي ِّ
والخالصة أهنا تعقد يف حؼقؼتفا إلك ما قؾـاه ،صقب قبؾ أن كبدأ بالبذاب إول هذؾ
هـذذذاك سذذذمال يذذذا إخذذذقان يؿؽذذذـ أن كسذذذتؿع إلقذذذف أن أو كبذذذدأ بالبذذذاب إول بذذذاب
الؿرفقطات.
س :كعؿ ،الؿـادى مـ الؿـصقبات هذا بذال إشذؽال ،ولؽذـ مذـ أي الؿـصذقبات؟
هق يف حؼقؼتف مـ الؿػعذقل بذف ،وب َّقـذا ذلذؽ يف شذرح أجرومقذة ،وسذـُبقـ ذلذؽ طـذدما
كصؾ إلك باب الؿـادى إن شاء اهلل يف إزهرية.
س:
ما ُير َفعُ ،يبـَك طؾك الضؿُ ،ير َفع يعـل حؽؿ الرفع ،أما ُيبـك طؾك الظـ مجرد لػذظ،
تؼقل" :يا محؿدُ " لؽـ حؽؿف الـصب.
جالس" اكتفقـا ،تريد أن تزيد طؾقف؟
يؼقل" :طؾك الؽرسل محؿد
ٌ
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ٓ ،هذا إن زدتف صارت طقب ،اهنل الؽالمٕ :كف سبؼ أن قؾت ذلؽ مذـ قبذؾ ،ولذق
قؾت" :طؾقف"ٕ :مؽـ تخذريج ذلذؽ طؾذك بذاب آشذتغال ،إن قؾذت" :محؿذدٌ جذالس
جالس طؾقف" صارت اشتغال.
طؾك الؽرسل ،محؿدٌ
ٌ
س.. :
ٕٓ :هنؿ يجعؾقن الؿجزومات مـ إفعال يف مؼابؾذة الؿجذرورات مذـ إسذؿاء،
ألقس الجر والجزم ضدان ،هذؿ مثؾثذا ضذدان ،وإن شذئتؿ  ..إسذؿاء والثذاين مذـ بذاب
الؿعادلذذة بذذقـ إسذذؿاء وإفعذذال ُيعطقـذذا الجذذزم :فؾفذذذا هؿذذا مشذذرتكان يف كثقذذر مذذـ
إن شئت أن تػصؾ فاصؾ :فقزيد العدد ،إن شئت فافعذؾَّ :
إحؽام "الجزم والجر" ْ
أن
آصطالح ٓ مشاحة فقف.
الـقاسذخ الجؿؾذذة آسذؿقة مذذـ حقذث إكذذقاع ثالثذة ،مذذع الصذقرة إصذذؾقة يعـذذل
أربعة مـ حقذث التػصذقؾ ،تؼذقل :لؾجؿؾذة آسذؿقة صذقرتان :أن ُتسذ َبؼ كاسذخ وأن ٓ
ً
إجؿذآ ،وإن
ُتس َبؼ بـاسخ :فنذا ُسبِ َؼت بـاسخ :أصبحت ثذالث صذقر :فتؽذقن صذقرة
تػصقال يـصب ويـصب ،يعـل أمقر التؼسذقؿ هذذه
ً
شئت أن تؼقل :أربع :كعؿ صح لؽـ
ػصذؾ يؿؽذـ
أمقر اصطالحقة إن شئت أن ُتض ِّقؼ جدً ا فعؾقؽ باإلجؿال وإن شئت أن ُت ِّ
ػصؾ طؾك أكثر مـ وجف.
أن ُت ِّ
الجر هذا حؼ القصؾة ،إذا أردت أن تػصؾ بقـ شلء وشلء تليت بالجر ،أما الرفع
ففذذق الحؽذذؿ إصذذؾل ،هذذق أقذذقى إحؽذذام ،فؾذذذلؽ ُأططذذل العؿذذد ،أي طؿذذدة حؽؿذذف
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الرفذذع :الػاطذذؾ ،الؿبتذذدأ ،الخذذرب هذذذه طؿذذد ٓ تؼذذقم الجؿؾذذة إٓ هبذذا :ف ُلططقذذت الرفذذع،
وأقرب إحؽام إلقف الـصب ،أما الجر فؿا يليت إٓ لؾقصؾة ،إذا أردت أكت تػصؾ بذقـ
شلء وشلء :تليت بالجر ،أما الرفع ،أما الجر فؿا يليت إٓ يعـذل إذا أردت أن تصذؾ إلذك
أمر لؿ تستطع أن تصؾ إلقف مـ صريؼ الرفع أو الـصب فتصؾ إلقف مـ صريؼ الجر.
الؿػاطقؾ تصؾ إلقفا مـ صرق الـصب مباشرة ،لؽذـ الجذر يعـذل أردت أن تقصذؾ
الجؾقس إلك الؽرسل ،كقػ تقصؾ الجؾقس إلك الؽرسل؟ صقب الرفع إلذك الؽتذاب
قصؾ الرفذع إلذك الؽتذاب مباشذرةً :فتؼذقل:
أوصؾ الرفع إلك الؽتاب ،هؾ تستطقع أن ُت َ
الؽتاب" التاء فاطؾ حؽؿف الرفع وكتابة مػعقل حؽؿف الـصب ،ما يف إشؽال،
رفعت
"
ُ
َ
أوصؾ الجؾقس إلك الؽرسل ،هؾ يؿؽـ؟ ٓ يؿؽـ :فؾفذا سـتجاوز الرفع والـصذب،
ٍ
حقـئذذٕ :هنذؿ تجذاوز
جؾسذت طؾذك الؽرسذل" فذلتقا بذالجر
ما فقف إٓ الجذر :فتؼذقل" :
ُ
الرفع والـصب ،ثؿ بؼل لؾصؾة الشلء الذي زاد طؾك الرفع والـصب إلك الجر.
س...:
كعؿ فعؾ ذلؽ بعض الـحقيقـ كالزمخشذري ،الزمخشذري يذرى أن كائذب الػاطذؾ
مسذتؼال ،لؽذـ جؿفذقر الـحذقيقـ يجعؾذقن كائذب الػاطذؾ
ً
مـ الػاطؾ وٓ يدطق لذف با ًبذا
مستؼال طـ الػاطؾ.
ً
باب الؿرفقطات سبعة) يف صبعة جديدة خرجت بتحؼقؼ إستاذ محؿذد
قالٌ ( :

يياب
 .....وهذذذك صبعذذذة طؾؿقذذذة جقذذذدة ،مذذذـ شذذذاء مذذذـؽؿ أن يؼتـقفذذذا فطقذذذب ،قذذذال( :بي ٌ
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الؿرفقطات سبعة) بؿاذا قال الؿرفقطات سبعة؟ وقد طرفـا مـ قبؾ أهنا ثؿاكقة؟ ٕكذف
أراد إسذذؿاء ،أراد إسذذؿاء :لفذذذا الؿحؼذذؼ وضذذع زاد مذذـ طـذذده بذذقـ الؿعؼذذقفتقـ:
"الؿرفقطات مـ إسؿاء".
وقال( :سبعة) ثؿ طدَّ ها ،صب أيـ الؿضارع؟ مذا ذكذره ،وهذذا مذـ التؼصذقر الذذي
وقع فقف ،فنن قؾتَّ ٕ ،ٓ" :ك ُف لقس ."..

قذذال( :الؿـصييقبات سييتة طشيير) مذذا الؿـصذذقب إخقذذر طـذذده؟ قذذالقا( :الػعييؾ
الؿضار إذا دخؾ طؾقف كاقض) طدَّ الؿضارع الؿـصقب مـ الؿـصقبات ،وكذذلؽ
أيضذا مذـ طذدم إجذادة التؼسذقؿ يف
سقػعؾ صب ًعذا ٓ بذد أن يذذكره يف الؿجزومذات ،هذذا ً
الؽتاب.

قذال( :الؿرفقطيات سيبعة :الػاطيؾ وكائبيف ،والؿبتيدأ والخبير ،واسيؿ كييان
كعت وتقكقدٌ
وأخقاتفا ،وخبر إن وأخقاتفا ،وتابع الؿرفق وهق أربعة أشقاء ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
داخذؾ يف
سمال يا إخقان اتضح مؿذا سذبؼ ،أيذـ خذرب كذاد وأخقاهتذا؟
وططػ وبدل)
كاد وأخقاهتا تعؿؾ مثؾ طؿؾ كان وأخقاهتا.
صقب ٓ الـافقة لؾجـس ،ماذا ترى خربهذا؟ وخربهذا مـصذقب؟ داخؾذة يف خذرب َّ
إن:
ٕهنا تعؿؾ طؿؾ َّ
إن ،وهؽذا.
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خذذرب ٓ الـافقذذة لؾجذذـس مرفذذقع ،قذذال( :البيياب إول بيياب الػاطييؾ) الػاطذذؾ يذذا
ُعرفف تعري ًػا طؾؿ ًقذا وهذق الذذي ذكذره إزهذري وسذـؼرأه إن شذاء اهلل
إخقان ،يؿؽـ أن ك ِّ
أن أو يف ٍ
وقت ٓحؼ.
ُعرفف تعري ًػا تعؾقؿ ًقا ،وٓ بد أن يؿقز الطالب بقـ التعذريػقـ ،لذقس كذؾ
ويؿؽـ أن ك ِّ
تعريػات تعؾقؿقة يعـل فؼط لتسذفقؾ
تعريػ تجده تعتؿدهٕ :ن بعض التعريػات تؽقن
ٌ
الؿسللة أو إليصال أكرب قدر مـفا إلقؽ :ما لضبط الؿسذللة ضذب ًطا طؾؿ ًقذا جام ًعذا ماك ًعذا،
وهذذذا يؽثذذر وبخاصذذة لؾطذذالب الؿبتذذدئقـ ،وأن مذذا شذذاء اهللٕ :ن الفذذدف الػفذذؿ،
كثقرا ما تسؿعف" :إن الػاطؾ هق آسؿ الؿرفقع الذذي يذدل
فقؼقلقن يف تعريػ الػاطؾ ً
طؾك مـ فعؾ الػعؾ".
كبقرا مـ تعريذػ الػاطذؾ ،ويؿؽذـ أن كلخذذ
هذا تعريػ تعؾقؿل يشؿؾ يعـل جز ًء ً
ففؿا إجؿالقذا قبذؾ أن كذدخؾ يف التعريذػ العؾؿذل ،قذال" :آسذؿ
بف حتك كػفؿ الػاطؾ ً
فعال وٓ حر ًفا.
الؿرفقع الدال طؾك مـ فعؾ الػعؾ" يعـل أكف اسؿ ٓ يؽقن ً
فعال وٓ حر ًفا ،ومرفقع حؽؿف الرفذع ،لذقس حؽؿذف الـصذب وٓ
الػاطؾ ٓ يؽقن ً
مذثال" :خذرج محؿذدٌ مذـ البقذت" الػعذؾ
الجر ،يدل طؾذك مذـ فعذؾ الػعذؾ ،فذنذا قؾذت ً
خرج ،كُريد أن كبحث طـ فاطؾف ،مـ الذي فعؾف؟ يؿؽـ أن تلخذذه مذـ الؿعـذك مباشذرة
و ُيؿؽـ أن تلخذه مـ صريؼ السمال والجقاب؟ كؾ فعؾ يلتقؽ اسذلل :مذـ الذذي فعذؾ
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هذا الػعؾ؟ مـ الذي خرج ،الجقاب :هق الػاطؾ ،وٓ تتحذرج مذـ أي جذقاب ،أجذب
مباشرة :الطبقعل يلتقؽ الػاطؾ ،مـ الذي خرج؟ محؿد هق الػاطؾ.
مثال" :يعجبـل اجتفذاد خالذد" أيذـ الػعذؾ يف هذذه الجؿؾذة؟ ي ِ
عجذب،
ُ
صقب تؼقل ً ُ
عجب ،اسلل مذا الذذي ي ِ
الػعؾ ي ِ
عجبذؽ؟ الجذقاب :اجتفذاد هذق الػاطذؾ ،آجتفذاد هذق
ُ
ُ
الػاطؾ.
فنذا قؾتُ " :يعجبـل أكؽ مجتفد" مذا الذذي يعجبـذل؟ الجذقاب :أكَّذؽ مجتفذد :إ ًذا
أيـ الػاطؾ؟ هـا الػاطؾ هق الجقاب ،الػاطؾ إن شئت أن ُتخرجف مـ الؿعـك أخرجذ ُف:
وإن شذذئت أن ُتخرجذذف مذذـ صريذذؼ الجذذقاب طؾذذك السذذمال ففذذذا أسذذفؾ ،هذذذا أسذذفؾ
ومضبطُ " :يعجبـل أكؽ مجتفذد" مذا الذذي يعجبـذل؟ الجذقاب" :أكذؽ مجتفذد" فذليـ
الػاطذذؾ؟ "أكذذؽ مجتفذذد" هذذذا الػاطذذؾ ٓ ،يقجذذد إشذذؽال :لفذذذا ُيسذذؿك اسذذؿ مذذمول،
وسقليت تػصقؾف بعد قؾقؾ أو يف الدرس الؼادم.
لؽـ أريد أن تتبقـ كقػ ك ِ
ُخرج الػاطؾ؟ الػاطؾ "أكؽ مجتفد" :اكتفقـا.
" ُيعجبـذذل أن تجتفذذد يف دروسذذؽ" مذذا الذذذي يعجبـذذل ،أيذذـ الػاطذذؾ؟ أن تجتفذذد يف
دروسؽ ،هذا الػاطؾ ،ققلـا" :أن تجتفد يف دروسذؽ" هذذا ُيسذؿك مػذرد ،اسذؿ ،لؽـذف
اسؿ ممول ،أخرجـا الػاطؾ ،طرفـا الػاطؾ.
ثال" :كجح همٓء يف دروسفؿ" أيـ الػاطؾ؟ همٓء.
صقب لق قؾت م ً
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 الػاطؾ لف صقر كثقرة يف الؾغة العربقة:


اسؿا معر ًبا" :كجح محؿدٌ ".
يؽقن ً

اسؿا مبـ ًقا" :كجح همٓء".
 يؽقن ً
ضاهرا.
صريحا
اسؿا
ً
ً
 يؽقن ً
 مذذاذا يؼابذذؾ آسذذؿ الظذذاهر؟ آسذذؿ الؿضذذؿر ،يعـذذل ضذذؿقر:
ضؿقرا.
ضؿقرا ،الػاطؾ يؽقن
ويؽقن
ً
ً
ذت" فؿذذـ الذذذي كجذذح؟ الؿذذتؽؾؿ ،أيذذـ الؿذذتؽؾؿ يف الجؿؾذذة؟ التذذاء،
مثذذال" :كجحذ ُ
والـحق إكؿا يتعامؾ مع إلػاظ :لقس لذف طالقذة بالذذوات ،الـحذق كتعامذؾ مذع إلػذاظ
كجحذت؟ التذاء ،لؿذاذا؟ ٕن التذاء اسذؿ ،وهذذا
وٓ يتعامؾ مع الذوات ،أيذـ الػاطذؾ يف
ُ
آسؿ دل طؾك مـ؟ دل طؾل الؿتؽؾؿ ،وأكا الؿتؽؾؿ الذي فعؾت الـجاح.


ٕ َّك ُف مـضبط بطريؼ الجقاب والسمال.



وثاك ًقا ٕكف مضطرد مع كؾ فعؾ.

واهلل أطؾؿ ،وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد وطؾك آلف وأصحابف أجؿعقـ.
********************************

الدرس 5
بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ
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الحؿد هلل رب العالؿقـ ،والصالة والسالم طؾك كبقـا محؿد ،وطؾك آلف وأصحابف
أجؿعقـ.
أما بعد:
فالسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف ،حقذاكؿ اهلل وبقذاكؿ يف لقؾذة الثالثذاء الخذامس
طشر أو السادس طشذر مذـ شذفر صذػر مذـ سذـة ثؿذان وطشذريـ وأربعؿائذة وألذػ ،يف
الذذدرس الثذذامـ ،الثذذامـ أو التاسذذع؟ التاسذذع ،يف الذذدرس التاسذذع مذذـ شذذرح الؿؼدمذذة
إزهرية لؾشقخ خالد إزهري رحؿف اهلل تعالك.
كـا  -يا إخقان  -يف الدرس الؿاضل تؽؾؿـذا طذـ مؼدمذة بقـذا فقفذا أن الـحذق أو أن
إحؽذذام الـحقيذذة تـؼسذذؿ إلذذك قسذذؿقـ ،إلذذك أحؽذذام إفراديذذة وأحؽذذام تركقبقذذة ،فؽذذؾ
إحؽام الـحقية تـؼسؿ إلك هذيـ الؼسؿقـ ،فإحؽام اإلفراديذة أي حؽذؿ الؽؾؿذة يف
حالة اإلفراد ،وإحؽام الرتكقبقة هل إحؽذام التذل تؽتسذبفا بعذدما تذدخؾ يف جؿؾذة،
أي بعدما ترتكب ،وبقـ ذلؽ ،وطرفـا كقػ قسؿ إزهري  -رحؿذف اهلل تعذالك  -كتابذف
هذا.
كبذذدأ بذذالؽالم طؾذذك إحؽذذام الرتكقبقذذةٕ :كـذذا اكتفقـذذا مذذـ الؽذذالم طؾذذك إحؽذذام
اإلفراديذذة يف الػصذذؾ الؿاضذذل ،ويف هذذذا الػصذذؾ سذذقؽقن الؽذذالم كؾذذف طؾذذك إحؽذذام
الرتكقبقة.
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ابتدأها إزهري  -رحؿف اهلل  -بباب الػاطؾ ،وقرأكذا كالمذف  -رحؿذف اهلل تعذالك -
يف باب الػاطؾ ،ففق طرف الػاطؾ ،ثؿ ذكذر أقسذامف ،وكحذـ شذرحـا التعريذػ ،وذكركذا
هذه إقسام ،واستدركـا طؾقف شق ًئا مؿا رأيـا أن إصذقب اسذتدراكف ،فلحذب أن أسذلل
أسذذئؾة سذذريعة قبذذؾ أن كبذذدأ يف التطبقذذؼٕ :كـذذا يف الذذدرس الؿاضذذل مذذا صبؼـذذا طؾذذك بذذاب
الػاطؾ لضقؼ الققت ،فلحب أن أسلل أسذئؾة سذريعة يف بذاب الػاطذؾ ،صقذب ،الػاطذؾ،
الػاطؾ ،طرف لـا الػاطؾ يا أخل ،أحضرت؟ قؾـا الػاطؾ هق آسذؿ الؿسذـد إلذك فعذؾ
قبؾف ،فنذا قؾـا يا أخذل الؽذريؿ" :تػذقق محؿذد يف دراسذتف" ،محؿذد هـذا فاطذؾ أم لذقس
بػاطؾ؟ ها يا أخل؟
فاطؾ ،صب لق قؾـا" :محؿد تػقق يف دراستف"؟ كعؿ أكت ،صب أن التػقق ألذقس
فذاطال؟ الثاكقذة "محؿذد تػذقق"،
ً
مسـدً ا إلك محؿد؟ بؾل ،صقب لؿذاذا ٓ يؽذقن محؿذد
يعـل أريد ما الذي اختؾ يف التعريػ؟ ٕن الػعؾ الؿسـد إلقف تلخر ،الػعؾ الؿسـد إلقذف
تلخر ،والػاطذؾ ٓ بذد أن يؽذقن الػعذؾ الؿسذـد إلقذف متؼذد ًما قبؾذف ،وطرفـذا إمذر الذذي
دطاهؿ إلك هذا الشرط ،وهق كالم العرب ،صقب.
كريد أن كطبؼ ،هذا أهؿ ما طـدي ،أن كطبؼ طؾذك بذاب الػاطذؾ ،وكلخذذ بالذدور....
يقن﴾ألالؿممـذذقن ، 1:أيذذـ الػعذذؾ؟
يا ا ْل ُؿ ْم ِمـُي َ
يؽػقـذذل الػعذذؾ وفاطؾذذف ،كعذذؿَ ،قييدْ َأ ْف َؾي َ
"أفؾذذح" ،أيذذـ فاطؾذذف؟ أطربذذف" ،الؿممـذذقن" فاطذذؾ ٕفؾذذح مرفذذقع ،مرفذذقع" ،أفؾذذح
َ
الؿممـقن" فاطؾ مرفقع وطالمة رفعف القاوٕ :كف جؿع مذكر سالؿ ،صقب.
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َقدْ َأ ْف َؾ َا َم ْـ َت َزكَّك﴾ألإطؾك ، 14:الػعؾ؟ الػعؾ "أفؾح" ،وفاطؾذف "مذـ" اسذؿ
مقصقل بؿعـك الذي ،صقب ،أطربف ،ما إطراب "مـ"؟
 فاطؾ."مـ" فاطؾ يف محؾ رفع مبـل طؾك السؽقن ،صب لؿاذا قؾت فاطؾ يف محذؾ رفذع
ولؿ تؼؾ فاطؾ مرفقع؟ ٕكف مبـل ،هذا درسـاه مـ قبؾ يف إحؽام اإلفرادية ،يف صريؼذة
اإلطراب ،إذا كاكت الؽؾؿة معربة تؼقل :مرفقع ،وإن كاكت مبـقة تؼقل :يف محؾ رفذع،
اسؿا ،اسؿ ،ما ققدكاه بؽقكف معر ًبا أو مبـ ًّقذا ،اسذؿ ،اسذؿ معذرب أو
والػاطؾ ٓ يؽقن إٓ ً
اسؿ مبـل ،صقب أحسـت ،صقب ،لق قؾـا يا أخل:
أحب الصالحقـ ولست مـفؿ

لعؾل أن أكال هبؿ شػاطة

أخرج الػعؾ إول يف هذا البقت.
"أحب" فعؾ ،أيذـ فاطؾذف؟ "أحذب" مذـ الذذي يحذب؟ مذـ الذذي يػعذؾ الحذب؟
تؼديره "أكا" ،اكتبفقا يا إخقان" ،أحب" مذـ الذذي يػعذؾ الحذب؟ الؿذتؽؾؿ ،الؿذتؽؾؿ،
متؽؾؿ غقر مقجقد يف البقت ،لؽـ الـحقيقـ ٓ طالقة لفؿ بالذوات ،هذؿ يتعذامؾقن مذع
إلػاظ ،صب ما الؾػظ الذي يعقد إلك الؿتؽؾؿ الػاطؾ الحؼقؼل؟ هق ضذؿقر مسذترت يف
البقت تؼديره "أكا" ،الـحق يتعامؾ مع هذا الؾػظ "أكا" ،ويؼقل "أكا" فاطذؾ ،مذاذا يعـذل
بؼقلف" :أكا" فاطؾ؟ يريد أن "أكا" اسؿ يعقد إلذك الػاطذؾ الحؼقؼذل" ،أكذا" فاطذؾ يعـذل
اسذذؿ يعذذقد إلذذك الػاطذذؾ الحؼقؼذذل ،وإٓ فذذنن الـحذذقيقـ والؾغذذقيقـ ٓ يتعذذامؾقن مذذع
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الذذوات ،يتعذامؾقن مذع الؽذالم ،صقذب" ،ولسذذت مذـفؿ طسذاين أن أكذال هبذؿ شذذػاطة"،
صقب فقف فعؾ آخر يف البقت؟ صب ًعا كحذـ كبحذث طذـ إفعذال التامذة ،هذل التذل تطؾذب
فذذاطال ،أمذذا إفعذذال الـاقصذذة ،إفعذذال الـاقصذذة يعـذذل "بذذاب كذذان" و "بذذاب كذذاد"
ً
وأخقاهتؿا ،هذا سقليت كالم مستؼؾ طؾقفؿا فقؿا بعد ،كعؿ.
أكال أكا ،أو َ
"أكال" الػعؾ "أكال" ،الػاطؾ؟ كذلؽ ُ
أكال أكا ،صقب.
قذذال تعذذالكَ :وك َِؿقي ُير َأ ْه َؾـَييا َوك َْح َػي ُ
يظ َأ َخا َكييا َو َكي ْز َدا ُد َك ْقي َيؾ َب ِعقيرٍ﴾أليقسذذػ ، 65:إذا
كحػظ ،أي كحػظ كحـ ،وكذلؽ كزداد أي كزداد كحـ ،صقب.
اسي ِؿ َر ِّب َ
يؽ ا َّل ِيذي َخ َؾ َيؼ﴾ألالعؾذؼ ، 1:الػعذؾ إول
ققلف سبحاكف وتعذالك :ا ْق َير ْأ بِ ْ
"اقرأ" فعؾ أمر أيـ فاطؾف؟ مسترت ،أيذـ الػاطذؾ الؼذارئ؟ مذا تؼذديره؟ "أكذت"" ،اقذرأ"
مـ الؼارئ؟ محؿد  -طؾقف الصذالة والسذالم  -هذذا الػاطذؾ الحؼقؼذل ،لؽذـ مذا الذذي
يعذذقد إلقذذف مذذـ الجؿؾذذة؟ ضذذؿقر مسذذترت تؼذذديره "أكذذت" ،كؼذذقل "أكذذت" الػاطذذؾ ،يعـذذل
اس ِؿ َر ِّب َ
يؽ ا َّل ِيذي
"أكت" ضؿقر يعقد إلك الػاطؾ الحؼقؼل ،ويف أية فعؾ آخر؟ ا ْق َر ْأ بِ ْ
َخ َؾ َؼ﴾ألالعؾؼ" ، 1:خؾؼ" فعؾ ماض" ،خؾؼ" أيـ فاطؾف؟ مـ الخالؼ؟ ضؿقر مسذترت
تؼديره هق يعقد إلك الرب ،كعؿ.
ٓ تـف طـ خؾؼ وتليت مثؾف طار طؾقؽ إذا فعؾت طظقؿ
"تـف" فعؾ مضارع ،صقب أيـ فاطؾف؟ "أكت" ٓ تـف أكت" ،طذـ خؾذؼ وتذليتَ" ،أيذـ
فاطؾ "تليت"؟ "أكت"" ،طار طؾقؽ إذا فعؾت طظقؿ" ،فعؾ أيـ فاطؾ "فعؾ"؟ الضؿقر
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ضذؿقرا مسذترتًا،
فعؾت" هـذا الػاطذؾ ضذؿقر بذارز ،ولذقس
الؿتصؾ وهق تاء الؿتؽؾؿَ " ،
ً
صقب.
قال سبحاكفَ :وت ََرى َّ
َاو ُر َط ْـ ك َْف ِػ ِف ْؿ﴾ألالؽفػ ، 17:كعذؿ،
الش ْؿ َس إِ َذا َص َؾ َع ْ
ت َتز َ
أيـ الػعؾ؟ "وترى" ،مـ الرائل الػاطؾ؟ "أكت"" ،تذرى أكذت" ،كعذؿ ،صقذب ،وهـذاك
فعؾ آخر يف أية قبؾ "تزاور"" ،وتذرى الشذؿس إذا صؾعذت"" ،صؾعذت" أيذـ الػاطذؾ
الطذذالع؟ الػاطذذؾ صذذالع ،أيذذـ الطذذالع الػاطذذؾ؟ يعذذقد إلذذك الشذذؿس ،كعذذؿٕ ،ن الشذذؿس
تؼدمت طؾك الػعذؾ" ،الشذؿس إذا صؾعذت" ،مذا كؼذقل :الشذؿس فاطذؾ ،وإكؿذا كؼذقل:
الػاطؾ بعد الػعؾ ،يعقد إلك الشؿس ،وطرفـا السبب يف ذلؽ ،صقب.
إخ الؽذذذذذذذريؿ الؿتؽذذذذذذذئ طؾذذذذذذذك الجذذذذذذذدار ،طذذذذذذذادل ،فاطؾفذذذذذذذا َو َر هبي َ
ييييييؽ
َيخْ ُؾ ُؼ﴾ألالؼصص ، 68:تؼديره "هق" يعقد إلك كعذؿ ،إلذك "رب" ،أحسذـت ،وكذذلؽ
"يشاء" أي "يشاء هق" ،ويختار هق ،صقب.
سـؽثر مـ إمثؾة ،فاسؿحقا لل ،الذي ففؿ الحؿد هلل ،الذذي مذا ففذؿ كصذرب طؾذك
إخقاكـا الباققـ ،لؽذـ كحذاول أن كشذؽؾ يف إمثؾذة ،صقذب إخ الذذي بعذدهَ ،و َي ُؼ ُ
يقل
ِ
ت ُم ْر َس ًال﴾ألالرطد" ، 43:يؼقل" ،والػاطذؾ الؼذائؾقن ،مذـ الؼذائؾقن؟
يـ َك َػ ُروا َل ْس َ
ا َّلذ َ
وي ُؼ ُ ِ
يت ُم ْر َس ًيال﴾ألالرطذد" ، 43:الذذيـ كػذروا"" ،الذذيـ" فاطذؾ
يـ َك َػ ُروا َل ْس َ
قل ا َّلذ َ
ََ
مرفقع أو يف محؾ رفع؟ يف محؾ رفعٕ :كف مبـل ،كعؿ ،مبـل طؾك الػتح ،صقب.
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جاره ،قال سبحاكفَ :أو َليؿ يؽ ِْػ ِفيؿ َأكَّيا َأ ْك َز ْلـَيا ط َؾق َ ِ
َياب﴾ألالعـؽبذقت، 51:
يؽ ا ْلؽت َ
َ ْ
ْ
َ ْ َ
"أو لؿ يؽػفؿ أكا أكزلـا" ،الػعؾ يف أية؟ "يؽػل" الػعؾ يؽػذل ،أيذـ الؽذايف الػاطذؾ؟
وأيـ الؿؽػل الؿػعقل؟ "يؽػفؿ"" ،هؿ" يعذقد إلذك الؿخذاصبقـ ،صذح؟ الؿخذاصبقن
مؽػقذذقن أم كذذافقن؟ َأو َلييؿ يؽ ِْػ ِفييؿ َأكَّييا َأ ْك َز ْلـَييا ط َؾق َ ِ
َيياب﴾ألالعـؽبذذقت، 51:
ييؽ ا ْلؽت َ
َ ْ
ْ
َ ْ َ
مؽػققن مػعقلذقن ،إ ًذا "هذؿ" مػعذقل بذف مؼذدم ،صذب مذا الذذي يؽػذقفؿ؟ "أكذا أكزلـذا"
تؼقل" :أكا أكزلـا" فاطؾ" ،هؿ" مػعقل بف مؼدم ،صقب ما الذي يؽػقفؿ؟ الذي يؽػقفؿ
"أكا أكزلـا"" ،أكا أكزلـا" فاطؾ ،صقب.
اسذؿا ،ففذؾ "أكذا أكزلـذا" اسذؿ؟ مذا
قؾـا يف تعريػ الػاطؾ :إن الػاطذؾ ٓ يؽذقن إٓ ً
زال السمال لؽ ،هؾ ققلف سبحاكف وتعالك" :أكا أكزلـا" اسؿ؟ أكذت تؼذقل الػاطذؾ " أكذا
اسذؿا ،ففذؾ "أكذا أكزلـذا" اسذؿ؟ مصذدر
أكزلـا" صح؟ لؽـ كؼقل :الػاطذؾ ٓ يؽذقن إٓ ً
ممول ،أو اسؿ ممول ،مصدر ممول أو اسؿ ممول؟ اسذؿ مذمول كعذؿ ،ففذق اسذؿ" ،أكذا
أكزلـذذا" اسذذؿ ،لؽذذـ اسذذؿ صذذريح أم مذذمول؟ مذذمول ،آسذذؿ الؿذذمول هذذق الؿـسذذبؽ أو
الؿتؽقن أو الؿركب مـ "أن وفعؾ" أو مذـ " َّ
أن واسذؿفا وخربهذا" ،هـذا "أن واسذؿفا
وخربها" ،إ ًذا فذ "أكا أكزلـا" كؼقل اسؿ ،وهق اسذؿ مذمول ،كعذؿ ،لؽذـ مذا كؼذقل الػاطذؾ
هق ما يؼابؾف مـ الؿصدر الصريح إكزالـا ،ٓ ،الػاطؾ لقس إكزالـا ،الػاطؾ "أكذا أكزلـذا"،
صقب.
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"يـبغل أن تشفد بالحؼ" ،أيذـ الػعذؾ؟ "يـبغذل" ،والػاطذؾ؟ "أن تشذفد" ،كؼذقل:
"أن تشفد" فاطؾ ،كقػ كاكت "أن تشفد" فاطؾ؟ ففذؾ هذل اسذؿ؟ اسذؿ مذمولٕ :هنذا
مؽقكة مـ أن وفعؾ ،صقب ،بؼل شاهدان ،كعؿ يا أخل.
يؼقل:
يفقن طؾقـا أن تصاب جسقمـا

وتسؾؿ أطراض لـا وطؼقل

"يفقن" ،أيـ فاطؾ "يفقن"؟ ما الذي يفقن؟ "يفذقن طؾقـذا أن تصذاب جسذقمـا"،
الػاطؾ "أن تصاب جسقمـا" ،اسذؿ؟ كعذؿ ،صذريح أم مذمول؟ مذمول مذـ أن والػعذؾ،
ففق اسؿ ،تؼقل" :أن" أداة حرف مصدري كاصب لؾؿضارع ،و"تصاب" فعؾ مضارع
أخقرا:
مـصقب بلن ،وأن والػعؾ "أن تصاب" فاطؾ يف محؾ رفع ،صقبً ،
يا مـ يعز طؾقـا أن كػارقفؿ وجداكـا كؾ شلء بعدكؿ طدم
"يا مذـ يعذز طؾقـذا أن كػذارقفؿ" أيذـ فاطذؾ "يعذز"؟ "أن كػذارقفؿ" ،مذا الذذي يعذز
طؾقف؟ "أن كػارقفؿ" ،و "أن كػارقفؿ" اسؿ ٕكف اسؿ ممول ،صقب.
هذا ما يتعؾؼ بالػاطؾ وشلء مـ إمثؾذة طؾقذف مذـ الؼذرآن والشذعر ،هذؾ هـذاك أي
أن" التل هل مذـ أخذقات " َّ
سمال يف الػاطؾ ...هذه " َّ
إن" ،واسذؿفا "كذا" الؿتؽؾؿذقـ،
إن" و " َّ
وأصؾ الجؿؾة "أكَّـا" بثالث كقكات ،ولؽـ مـ أحؽذام " َّ
أن" إذا دخؾذت طؾقفذا
"كذذا" الؿتؽؾؿذذقـ ،يجذذقز أن تحذذذف إحذذدى كذذقين "إن" لؾتخػقذذػ ،ويجذذقز أن تبؼقفذذا،
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فتؼقل :إكَّـذا وإكَّذا ،وأكَّـذا وأكَّذا ،كذؾ ذلذؽ جذائز ووارد يف الؼذرآن الؽذريؿ ،واإلطذراب مذا
يتغقر ،كعؿ.
"وتليتَ" هذا سقليت يف إطراب الػعؾ الؿضارع ،القاو هـا لؾؿعقة ،فذنذا كاكذت الذقاو
لؾؿعقة ،فالؿضارع بعدها مـصقب بلن مضؿرة ،كعؿ.
فاطال ،فؿـ أكقاطف :آسذؿ الظذاهر
قؾـا مـ قبؾ آسؿ أكقاع ،وهق بؽؾ أكقاطف يؼع ً
والؿضؿر ،وشرحـا ذلؽ ،ومـ أكقاطذف آسذؿ الصذريح والؿذمول ،الصذريح يف مؼابؾذة
الؿمول ،فالؿراد بذالؿمول هذق مذا تؽذقن مذـ "أن" وفعذؾ مضذارع ،طـذدما تجذد "أن"
وبعدها فعؾ مضارع ،فاطؾؿ أهنا اسؿ ممول ،يعـل تعامؾ معامؾة آسذؿ الؿذمول ،تؼذع
مجرورا وكحق ذلؽ ،أو مـ " َّ
ً
أن" واسؿفا وخربهذا" ..إن"
مػعقٓ ،وتؼع
فاطال ،وتؼع
ً
ً
و "أن" متك كؼقل" :إن" بالؽسر ،ومتك كؼقل "أن" بالػتح؟ كعقد إلك هذه الؼضذقة ،إذا
تلولت بؿصدر ،استطعت أن تضع مؽاهنا اسؿ ففل " َّ
أن" بالػتح ،وإذا لؿ تسذتطع ففذل
" َّ
مثال" :يعجبـل أن تجتفد" ،يعـذل "يعجبـذل اجتفذادك" سذقاء
إن" بالؽسر ،فنذا قؾت ً
بسذذقاء ،فاجتفذذادك اسذذؿ صذذريح ،و "أن تجتفذذد" اسذذؿ مذذمول ،فذذنذا قؾـذذا "يعجبـذذل
اجتفذذذادك" فالػاطذذذؾ "اجتفذذذادك" ،وإذا قؾذذذت" :يعجبـذذذل أن تجتفذذذد" فالػاطذذذؾ "أن
تجتفد" ،هذا اسؿ صريح ،وهذا اسؿ ممول ،كعؿ.
كعؿ ،ارفع صقتؽ ،سبحاكف وتعالك ،كعؿ يف الؾغة يستعؿؾ ضؿقر الجؿذع لؾقاحذد،
والقاحد هذذا قذد يؽذقن الضذؿقر قذد يسذتعؿؾ لؾقاحذد ،أطـذل ضذؿقر الجؿذع ،ضذؿائر
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الجؿع يف الؾغة تستعؿؾ لؾجؿع الحؼقؼل ولؾجؿع غقر الحؼقؼل ،فالجؿع الحؼقؼذل أن
كؼقل" :كحـ صالب مجتؿعقن يف الؿسجد" ،وكحـ بالػعؾ جؿع حؼقؼذل ،يعـذل أكثذر
مـ اثـقـ ،ثالثة ،كحـ ،ويؿؽـ أن يستعؿؾفا القاحد الؿػخذؿ لـػسذف ،القاحذد الؿػخذؿ
لـػسف يعـل كلكف يؼقم مؼام جؿاطة ،فقؿؽـ أن يسذتعؿؾفا ،فذلققل لؽذؿ" :كحذـ يف هذذه
الؾقؾة كشرح إزهرية" لق أردت أن فخؿ كػسل ،ولست بذاك ،لؽـ يؿؽـ أن يسذتعؿؾ
يف الؾغذذة ،أقذذقل" :كحذذـ كشذذرح" وٓ تـؽذذرون ذلذذؽ ،وأكذذتؿ تعرفذذقن أين واحذذد ،ولؽذذـ
مذثال الؿؾذؽ يؼذقل:
أردت أن أفخؿ كػسل فؼؾت" :كحذـ كشذرح كتذاب إزهريذة" ،أو ً
"كحـ فالن ابـ فالن أمركا بؿا هذق آت"ٕ :كذف يػخذؿ كػسذف ،ومذـ ذلذؽ اهلل  -سذبحاكف
يييـ َك َّز ْل َـييييا
وتعذذذذالك  -ففذذذذق أحذذذذؼ مذذذذـ فخذذذذؿ كػسذذذذف وطظؿفذذذذا ،فقؼذذذذقل :إِ َّكييييا ك َْحي ُ
ِّ
الذك َْر﴾ألالحجر ، 9:ويعرب طـ كػسف  -سبحاكف وتعالك  -بذذ "كذا" الدالذة طؾذك الجؿذع
طؾك هذذا الؿعـذك ،كعذؿ ،يف أيذة اسذؿ "أن" ،اسذؿ َّ
أن يف محذؾ كصذب ،كريذد أسذئؾة يف
الػاطؾ ذاتف ،كعؿ.
"جسقمـا" معؿقل لت َُصاب ،يعـل تابعة فؼط مـ باب التبذع ،وإٓ فآسذؿ الؿذمول
أن والػعؾ ،ثؿ "جسقمـا" تذابع ٕهنذا كائذب فاطذؾ ،كائذب فاطذؾ تصذاب ،ففذل معؿذقل
لتصاب ،كعؿ.
جفؾ الػاطذؾ إذا سذؿعت الجؿؾذة ،إذا جذاءت الجؿؾذة فالػاطذؾ فقفذا ،لؽذـ كقذػ
مذثال" :اكطؾذؼ محؿذد" فؽقذػ تخذرج الػاطذؾ بطريذؼ السذمال
تخرجف؟ لق قؾذت لؽذؿ ً
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ذثال "اكطؾؼذذت
والجذذقاب؟ سذذتؼقل :مذذـ اكطؾذذؼ؟ فذذالجقاب :محؿذذد ،لؽذذـ لذذق قؾذذت مذ ً
السذذقارة" ،فسذذتؼقل يف السذذمال :مذذا الذذذي اكطؾذذؼ؟ فتؼذذقل :السذذقارةٕ ،ن محؿذذد طاقذذؾ
فتؼذذقل مذذـ ،والسذذقارة غقذذر طاقذذؾ فتؼذذقل مذذا ،يعـذذل هذذذا صريؼذذة طامذذة ،صريؼذذة طامذذة أن
تستخرجف بطريؼ السمال ،كعؿ ،كعؿ.
هذا قد يشار إلقف يف باب الؿػعقل بف ،يف باب الؿػعقل بذف ،وسذبؼ أن اإلطذراب قذد
مؼذدرا يف خؿسذة أبذقاب ذكركاهذا مذـ قبذؾ،
مؼدرا ،قذد يؽذقن
ضاهرا ،وقد يؽقن
يؽقن
ً
ً
ً
مـفا آسذؿ الؿؼصذقر ،فنطرابذف مؼذدر ،فذنذا كذان اإلطذراب غقذر ضذاهر ٕي سذبب مذـ
إسباب إما أكف مؼدر ،أو مبـل ،فحقـئذ لقس لؽ يف الػاطؾ والؿػعقل إٓ أن تؾزم هبؿذا
إصؾ ،تؼدم الػاطؾ وتمخر الؿػعقل بف ،لؽـ هذا سقليت يف الؿػعقل.
كدخؾ أن يف الؽالم طؾك الباب الثاين وهق باب كائذب الػاطذؾ ،كؼذرأ ً
أوٓ مذا قالذف
الشقخ خالد  -رحؿف اهلل تعالك  -اقرأ يا أخل ،خذ مؽرب الصقت واقرأ.
الحؿد هلل ،والصالة والسالم طؾك كبقـذا محؿذد ،وطؾذك آلذف وصذحبف أجؿعذقـ ،أمذا
بعد.
الؾفؿ اغػر لـا ولشقخـا ولؾحاضريـ والسامعقـ ،قال الؿملػ رحؿف اهلل تعالك:
الؿتـ
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(الباب الثاين باب كائال الػاطؾ ،وهق كؾ اسيؿ ُحي ِذف فاطؾيفُ ،
قيقؿ هيق
وأ َ
ُمؼامف ،وغقر طامؾف إلك صقغة ُف ِعؾ ،أو ُيػ َعؾ أو إلك مػعقل).
الشرح

أحسـت ،هذا هق التعريػ طـذد الشذقخ خالذد ،يعذرف كائذب الػاطذؾ بؼقلذف( :كيؾ
اسؿ ُح ِذف فاطؾفُ ،
وأ ِققؿ هق ُمؼامف ،وغقر طامؾف إليك صيقغة ُف ِعيؾ أو ُيػ َعيؾ أو
إلك مػعقل) ،كلخذ التعريػ جز ًء جز ًء.
اسؿا ،فذال يؽذقن
قال( :كؾ اسؿ) إ ًذا فـائب الػاطؾ كالػاطؾ يف كقكف ٓ يؽقن إٓ ً

فعال وٓ حر ًفا وٓ غقر ذلؽ ٓ ،جؿؾة وٓ شبف جؿؾة ،صقب ،قال( :كؾ اسيؿ ُح ِيذف
ً

فاطؾييف) ،حذذذف فاطؾذذف ،وهذذذا سذذقلتقؽؿ يف أبذذقاب كثقذذرة جذذدًّ ا يف الـحذذق ،وكػذذرق بذذقـ
الؿحذوف وبقـ الؿعدوم ،الؿعدوم غقر الؿقجقد مـ إصذؾ ،أمذا الؿحذذوف طـذدما
تؼقل محذوف أو تؼقل ُح ِذف ،معـك ذلؽ أكف مقجذقد ،ولؽـذف ٓ يظفذر يف الجؿؾذةٓ ،
يظفذذر يف الؽذذالم لسذذبب مذذـ إسذذباب ،وأسذذباب طذذدم ضفذذقره كثقذذرة ،فؾفذذذا يؼذذقل
الـحقيقن يف الؼاطدة الؿشفقرة" :الؿحذوف كالؿذكقر" ،يليت فقف أحؽذام كثقذرة ،كذلن
مثال" :ويجذب أن يقجذد رابذط بذقـ جؿؾذة الخذرب والؿبتذدأ ،وهذذا الذرابط يؽذقن
يؼقل ً
ذذكقرا أو محذذذو ًفا" ٓ ،بذذد أن يقجذذد ضذذؿقر ،سذذقاء هذذذا الضذذؿقر مذذذكقر أو
ذؿقرا مذ ً
ضذ ً
محذوف ،تؼقل :صقب كقػ محذوف وتؼقل أكف مذكقر؟ أكف مقجقد؟ كؼذقل :هذق بؿذا
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أكف محذوف يعـل مقجذقد ،هذق كذان مقجذقد ثذؿ أصذابف الحذذف ،وكذذلؽ هـذا يؼذقل:
(حذف فاطؾف) ،معـك ذلذؽ أن الػاطذؾ مقجذقد يف الجؿؾذة ،ولؽـذف مـذع مذـ الظفذقر
بالحذفُ ،ح ِذذف لسذبب مذـ إسذباب ،ويذذكرون أسذباب حذذف الػاطذؾ ،فذنذا ققذؾ:
" ُس ِرقت السقارة" فنكف ُح ِذف ،يعـل مقجقد فاطؾ ،فقف فاطؾ ،لذق لذؿ يؽذـ هـذاك فاطذؾ
طؼال بػاطؾ ٓ ،يؿؽـ أن يقجد فعؾ بال فاطؾ ،لؽـ
لؿا صح الػعؾٕ ،ن الػعؾ مرتبط ً
هذذذا الػعذذؾ إمذذا أن يذذذكر ،فحقـئذذذ كؼذذقل :إن الػعذذؾ فاطؾذذف مذذذكقر ،أو قذذد يؼقلذذقن:
معروف ،كلن تؼقلَ " :س َرق خالذد السذقار َة" ،أو " َس َذرق الؾذص السذقار َة" ،صقذب ،فذنذا
حذف الػاطؾ لسبب مذـ إسذباب ،كقكذؽ ٓ تعذرف مذا اسذؿف ،أو تعرفذف وٓ تريذد أن
تصرح بف لسبب مـ إسذباب ،أو تخذاف طؾقذف إذا صذرحت باسذؿف ،أو تخذاف مـذف إذا
تعظقؿا لذف ،أغذراض وأسذباب يذذكرها الـحقيذقن يف
احتؼارا لف ،أو
صرحت باسؿف ،أو
ً
ً
كتبفؿ ،الشاهد أكؽ إذا حذفت الػاطؾ إ ًذا ففق مقجقد ،ولق لؿ يؽـ مقجق ًدا مذا أصذابف
الحذف.

ِ
فح ِذذف ،صقذب ،إذا حذذفـا
قذال( :كؾ اسؿ ُحذف فاطؾف) كذان الػاطذؾ مقجذق ًدا ُ
الػاطؾ مـ الجؿؾة سقرتتب طؾك ذلذؽ أمذران ،إذا حذذف الػاطذؾ سذقرتتب طؾذك ذلذؽ

أمران ،ذكرهؿا الشقخ خالد يف التعريػ ،فؼالُ :
(وأ ِققؿ هق ُمؼامف) ،وأققؿ هذا آسؿ

الذذذي حذذذف فاطؾذذفُ ،أقِذذقؿ مؼذذام الػاطذذؾُ ،و ِضذذع مقضذذع الػاطذذؾ ،يعـذذل ُأططِذ َذل أحؽذذام
الػاطؾ ،و ُطقمِؾ معامؾة الػاطؾ ،فػل الؿثال السابؼ إذا قؾـذاَ " :س َذر َق الؾذص السذقار َة"،
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فذ "سرق" فعؾ فاطؾف معروف ،والؾص هق الػاطؾ والسقارة مػعقل بذف ،صقذب ،حذذفـا
الػاطؾ الؾص ،سـعؿؾ أمذريـ ،إول :أن كلخذذ هذذا آسذؿ "السذقارة" ،وكؼقؿذف مؼذام
الػاطؾ ،كؼقؿف ُمؼام الػاطؾ ،مذا معـذك كؼقؿذف ُمؼذام الػاطذؾ؟ أي كعطقذف أحؽذام الػاطذؾ،
 ....أحؽامف فقلخذ الرفع ،فـؼقلُ " :س ِر َقت السقار ُة" ،وكاكت السقارة مـ قبذؾ مـصذقبة
يف " َس َرق الؾص السقار َة" ،صقب.
ويلخذ أحؽامف يؽقن طؿدة ،فال ُي َ
حذف بعد ذلؽ ،وكان مـ قبؾ يف الؿثال السابؼ
فضؾةٕ ،كف مػعقل بف ،فذقؿؽـ أن تؼذقلَ " :س َذرق الؾذص" ،وتسذؽت ،هذذا ُتؼ َطذع يذده،
لؿاذا؟ ٕكف سرق ،ما يحتاج إلك مػعقل بف ،فالؿػعقل بف فضذؾة ،يؿؽذـ أن تذليت بذف مذـ
خالل الؽالم ،ويؿؽـ أن تحذفف ،لؽـ إذا جعؾذت الؿػعذقل بذف كائذب فاطذؾ ،يعـذل إذا
أقؿتف مؼام الػاطؾ سقـؼؾب إلك طؿذدة ،فذال يؿؽذـ أن يحذذف ،ويلخذذ أحؽذام الػاطذؾ
تذذكقرا وتلكق ًثذا،
تذكقرا وتلكق ًثإ :ن الػاطؾ هق الذذي يذتحؽؿ يف الػعذؾ
كذلؽ يف الػعؾ
ً
ً
ذذكرا فسذذتؼقل" :سذذرق الؾذذص" ،وإذا كذذان الػاطذذؾ ممك ًثذذا سذذتؼقل:
فذذنذا كذذان الػاطذذؾ مذ ً
تذكقرا وتلكق ًثا.
"سرقت هـدُ " ،فالػاطؾ هق الذي يتحؽؿ يف الػعؾ
ً
صقب حذفـا الػاطؾ وأقؿـا السقارة ،الؿػعقل بف هـذا ،وأقؿـذا السذقارة ُمؼامذف ،صذب
ما الذي سقتحؽؿ يف الػعؾ حقـئذ؟ السقارة ،كائب الػاطذؾ ،فـؼذقلُ " :سذر َقت السذقار ُة"
ففذا معـك أن كائب الػاطؾ يؼام مؼام الػاطؾ ،يعـل يلخذ كؾ أحؽامف يف الرفذع ،وكقكذف
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تذكقرا وتلكق ًثا ،وكقكف يجذب أن يتذلخر طذـ الػعذؾ ،هذذا
طؿدة ،وكقكف يتحؽؿ يف الػعؾ
ً
أيضا مؿا ذكركاه مـ أحؽام الػاطؾ.
ً
هؾ يجقز أن يتؼدم كائب الػاطؾ طؾك الػعؾ؟ يف الؿثال السابؼ " ُس ِذرقت السذقارة"
السذقارة كائذذب فاطذذؾ ،صذذب لذق قؾـذذا "السذذقارة ُسذ ِذر َقت" أيذـ كائذذب الػاطذذؾ؟ هذذؾ كؼذذقل
السذذقارة؟ ٓ ،لؿذذاذا؟ كؼذذقلٕ :ن الػاطذذؾ ٓ يتؼذذدم طؾذذك الػعذذؾ ،تؼذذقل :مذذا فقذذف فاطذذؾ؟
كؼقل :كعذؿ ،مذا فقذف فاطذؾ ،لؽذـ مذـ الؼقاطذد الؿؼذررة أن كائذب الػاطذؾ يلخذذ أحؽذام
الػاطؾ ،وكائب الػاطؾ مسترت تؼديره "هل" ،صقب ،بخالف ما لق قؾذت "سذرق الؾذص
ذص" ،مذذا إطذذراب السذذقارة يف "السذذقار َة سذذرق
السذذقار َة" ،ثذذؿ قؾذذت" :السذذقار َة سذذرق الؾذ ُّ
الؾص"؟ سرق فعؾ ،والؾص فاطؾ ،والسقار َة مػعقل بف مؼدم ،هؾ الؿػعذقل بذف يؿتـذع
ُّ
تؼديؿف؟ ما يؿتـع تؼديؿف ،الذي يؿتـع تؼديؿذف الػاطذؾ ،وكذذلؽ كائذب الػاطذؾ ٕكذف يف
حؽؿف ،فنذا وقع الؿػعقل بف كائب فاطؾ فقؿتـع حقـئذ تؼديؿف ،مذا الذدلقؾ طؾذك ذلذؽ؟
مثال  ....ثذؿ
الدلقؾ طؾك ذلؽ هق ما قؾـاه يف الدلقؾ طؾك أن الػاطؾ ٓ يتؼدم ،فؾق قؾت ً
قدمتفؿا فؼؾت "السقارة والؿحػظة ُس ِرقت أو ُس ِرقتا" يجب أن تؼقل " ُس ِر َقتا" ،فـائذب
الػاطؾ السقارة والؿحػظة أو ألػ آثـقـ؟ ألذػ آثـذقـ ،وهذذا يذدل طؾذك أن الػاطذؾ
وكائب الػاطؾ كذلؽ يجب أن يتلخر طـ الػعؾ كؿا شرحـا ذلؽ يف الػاطؾ مـ قبؾ.
قؾـا إذا حذف الػاطؾ فقجب أن ُيعؿؾ أمران ،إول :أن يؼام كائب الػاطذؾ مؼامذف،

صقب وإمر الثاين؟ قال الشقخ خالد قال( :وغقر طامؾف إليك صيقغة ُف ِعيؾ أو ُيػ َعيؾ
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أو إلك مػعقل) ،هذا إمذر الثذاين ،كعذؿ ،إذا حذذف الػاطذؾ فؼذام كائذب الػاطذؾ مـابذف
يجب أن تغقر العامؾ ،العامؾ الذي كان يرفع الػاطؾ يجب أن تغقره مذع كائذب الػاطذؾ
لتبـقف لؾؿجفقل ،والبـاء لؾؿجفقل لف ققاطد ،لقست كثقذرة ،لخصذفا الشذقخ خالذد لـذا،
فـريد أن كؼرأ أن كالم الشقخ خالد يف هذه التغققرات التل تصقب العامذؾ الذذي يرفذع
الػاطؾ إذا حذفـا الػاطؾ ،كعؿ ،اقرأ يا أخل ،أكؿؾ ،قال( :فنن كان).
الؿتـ

فعال ماض ًقا ُض َّؿ أوليف و ُك ِسير ميا قبيؾ خيره تحؼق ًؼيا كحيق
(فنن كان طامؾف ً
تؼديرا كحق كِ َ
قؾ الطعا ُم ،أو ُشدَّ الحزام).
ُضرِ َب زيدٌ  ،أو
ً
الشرح
كعؿُ ،
وشدَّ الحزام ،كعؿ ،هذا التغققر الذي ذكره يف الػعؾ الؿاضل ،إذا كان العامذؾ
فعال ماض ًقا ،فنكؽ إذا حذفت الػاطؾ وأكبت كائذب الػاطذؾ مـابذف ،فنكذؽ
الرافع لؾػاطؾ ً
تعؿؾ يف الػعؾ الؿاضل ما ذكره الشقخ خالد ،تضذؿ أولذف وتؽسذر مذا قبذؾ آخذره ،فػذل
" َض َرب" كؼقلُ :ض ..هؾ كؼقلُ :يضؿ أولف و ُيؽسر ما قبؾ آخره ،أم كؼذقل :يضذؿ أولذف
ويؽسر ثاكقف؟ أو كالهؿا سقاء؟ هف؟ كعؿ ،كالهؿا سقاء يف الثالثل ،مثؾ ضذرب وأخذذ
وكسر وكحق ذلؽ ،فؾفذا كالمفؿ دققؼ طـدما يؼقل :ويؽسر ما قبؾ أخر لقشذؿؾ غقذر
الثالثذذل مذذـ الربذذاطل والخؿاسذذل والسداسذذل ،فػذذل الربذذاطل لذذق قؾـذذاَ " :أكذ َذرم محؿذذد
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إستاذ" ثؿ حذفـا الػاطؾ وبـقـا الػعذؾ لؾؿجفذقل كؼذقلُ " :أك ِْذر َم" ،فذإول مضذؿقم،
ذثال" :اك َط َؾؼذذت
وقبذذؾ أخذذر مؽسذذقرُ " ،أكذ ِذرم إسذذتا ُذ" ،ويف الخؿاسذذل كذذلن كؼذذقل مذ ً
السقار ُة يف الؿقدان" ،فحذفـا الػاطؾ السقارة ،وأكبـا الجار والؿجرور كؿا سقليت يـذقب
الػاطؾ أو الجار والؿجرور أو الؿػعذقل الؿطؾذؼ ،سذـؼقل كعذؿُ " ،اك ُطؾِذؼ" طذاد اكطؾذؼ
هذا صارت بدأت هبؿزة وصؾ ،بدأت هبؿذزة وصذؾ ،الؿحؼذؼ يف كتذاب الؿح َّؼذؼ ذكذر
إشقاء التل ذكرها التل تركفا الشقخ خالد ،الشقخ خالد فؼذد ذكذر إشذقاء الؿشذفقرة
وتذذرك إشذذقاء غقذذر الؿشذذفقرة كالػعذذؾ الؿبذذدوء هبؿذذزة وصذذؾ ،أو الؿبذذدوء بتذذاء زائذذدة
وكحق ذلؽ ،يؿؽـ أن تـظروا فقفا إن شئتؿ التقسع يف ذلؽ ،ومع ذلؽ فسذؾقؼة العربذل
تليت هبذه إشقاء طؾك الصقاب ،صقب ،فـؼقل :كالم الـحقيقـ يف ذلؽ أدق.
يؼقل الشقخ خالذد( :تحؼق ًؼا كحق ُضرِب) كعذؿ الضذؿة مقجذقدة لػ ًظذا ،وكذذلؽ

يديرا كحييق كِقي َيؾ الطعييا ُم ُ
وشييدَّ
كسذذرة الذذراء مقجذذقدة لػ ًظذذا " ُضذ ِذر َب" ،قذذال( :أو تؼي ً
الحييزا ُم) ،كقذذؾ ،كقذذؾ الطعذذام ،إصذذؾ قبذذؾ حذذذف الػاطذذؾ" :كذذال محؿذذد الطعذذام"،
مػعقل بف مـابف ،وبـقـا الػعؾ لؾؿجفذقل ،صقذب كقذػ سذـبـل الػعذؾ لؾؿجفذقل؟ قذال:
يضؿ أولف " ُك" وكسر ما قبؾ آخره "كُقِ َؾ" هذا هق إصؾ الؿفجذقر "كُقِ َذؾ" ،ويف هذذا
ثؼؾ بسبب اجتؿاع القاء مع الؽسذرة ،كؿذا يؼقلذقن اجتؿذاع القذاء مذع طذدوهتا ،فسذفؾت
دائؿا تـزع يف كالمفؿ إلك التخػقػ ،فؼالقا :كِ َقؾ ،كِ َ
قذؾ الطعذام،
العرب ذلؽ ،والعرب ً
فتخؾصقا مـ هذا الثؼؾ هبذا العؿؾ ،كِ َقؾ الطعام ،صقب.
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و " ُشدَّ الحزا ُم" إصذؾ يف ذلذؽ كعذؿَ " ،شذدَّ محؿذد الحذزا َم" ،ثذؿ حذذفـا الػاطذؾ
وأكبـا الحذزام الؿػعذقل بذف مـابذف ،صقذب ،والػعذؾ بـقـذاه لؾؿجفذقل ،كقذػ كبـذل الػعذؾ
لؾؿجفقل؟ يؼقل :بضؿ إول وكسذر مذا قبذؾ أخذر يعـذل " ُش ِذد َد"ُ " ،ش ِذد َد الحذزام"،
ثؼال ،فتخؾصذقا مذـ هذذا
صقب مـ الؼقاطد الؿؼررة طـدهؿ أن اجتؿاع الحرفقـ يسبب ً
الثؼذذؾ بندغامفؿذذا ،فؼذذالقاُ " :شذذدَّ الحذذزا ُم" ٓ ،شذذؽ أن ُشذذدَّ الحذذزام أسذذفؾ مذذـ ُشذ ِذد َد
الحزام ،ولفذا ققاطد مذكقرة بالتػصقؾ..
العامؾ الرفع يف الػاطؾ ماض ًقا ،صقب ،وإذا كان الػعؾ ماض ًقا؟ اقرأ.
الؿتـ

مضيارطا ضيؿ أوليف ،وفييتا ميا قبيؾ خييره
قذال رحؿذف اهلل تعذالك( :وإن كييان
ً
وي َشده الحبؾ).
ضرب زيدٌ  ،أو
ً
تحؼق ًؼا كحق ُي َ
تؼديرا كحق ُي َبا العبدُ ُ ،
الشرح
كعؿ ،إذا كان مضار ًطا قال( :يضؿ أولف ويػتا ما قبؾ خره) كذلؽ ،كعذؿ ،فػذل
مضارع َض َرب كؼقل َي ْض ِرب ،وإذا أردكا أن كبـقف لؾؿجفقل كضؿ إول وكؽسر مذا قبذؾ
مثال يف مضارع أكرم ،الؿضارعُ " ،ي ِ
ؽذر ُم محؿذد
ضرب ،وإذا قؾـا ً
ضرب ،كعؿُ ،ي َ
أخر ُي َ
ؽرم" ،بضذؿ إول وفذتح مذا قبذؾ أخذر ،قذال :تحؼق ًؼذا...
إستاذ" ،ابـف لؾؿجفقل " ُي َ
ذاع الطعذام" إصذؾ " َيبقِذذع
(ي َبيا العبيدُ ) طـذدما كاكذت العبقذد تبذذاع ،وأن كؼذقلُ " :ي َب ُ
ُ
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محؿدٌ الطعام" حذفـا الػاطؾ وأكبـذا الطعذام مـابذف ،صقذب ،ثذؿ بـقـذا الػعذؾ لؾؿجفذقل،
الػعؾ لؾؿعؾقم " َكبِقع"َ " ،يبِقذع" ،صذب كقذػ كبـقذف لؾؿجفذقل؟ صبذؼ الؼاطذدة السذابؼة،
واكظر ماذا يحدث لؽ ،طـدك "يبقذع" إصذؾ يذاء "يبقذع" ،ضذؿ إول وافذتح مذا قبذؾ
أخذذر كؿذذا فعؾذذت يف "يضذذرب"َ " ،ي ْض ِ
ذذرب"َ " ،يبِقذذع ُي ْب َقذذع" هذذذا إصذذؾ
ذذرب ُي ْض َ
دائؿا تتالطب هبا العذرب ،ولفذؿ يف ذلذؽ
الؿفجقرُ " ،ي ْب َقع" ،حروف العؾة إذا تحركت ً
ققاطد مطذردة ،يعـذل ٓ يتالطبذقن هبذا مذرة هؽذذا ومذرة هؽذذا ،بؼقاطذد مطذردة ،فؿـفذا
الؿضارع ،الؿضارع إذا كاكت العقـ حرف طؾة :فنهنؿ يؼؾبقهنا أل ًػا ،فقؼقلقن يف " ُي ْب َقع"
" ُي َباع" ،اكظر ماذا فعؾقا ،إن أردت أن تعرف بسرطة ،يؼقلقنُ " :ي ْب َقع" كؼؾقا الػتحذة مذـ
القاء إلك الباء ،وقؾبذقا القذاء أل ًػذا ،فصذارت " ُي َبذاع" ولذذلؽ تعؾذقالت لذقس هذذا مؽذان
ذكرها.
(وي َشييده الحبييؾ) كذذذلؽ الؼاطذذدة مـطبؼذذة هـذذا ،لؽـفذذا مـطبؼذذة بالتؼذذدير ٓ
قذذالُ :
بالتحؼقؼ ،وإصؾ يف ُي َشدُّ الحبؾ " َي ُشدُّ محؿد الحبؾ" حذفـا "محؿد" ،وبـقـا الػعذؾ
لؾؿجفقل ،صبؼ الؼاطدة ،كعؿَ " ،ي ْض ِرب ُي ْض َرب" فتؼقل حقـئذ " ُي ْشدَ د" ُيشدَ د الحبذؾ،
إٓ أن الؼاطدة التل ذكركاهذا قبذؾ قؾقذؾ وهذل اجتؿذاع الؿثؾذقـ ،اجتؿذاع الؿثؾذقـ يذدطق
العرب إلك إدغامفؿا ،فؼالقاُ " :ي َشدُّ الحبؾ" ،وهذا صؾ ًبا لؾتخػقػ ،صقب ،اقرأ.
الؿتـ
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قال رحؿف اهلل تعالك( :وإن كان طامؾف اسؿ فاطؾ ِجل َء بيف طؾيك صيقغة اسيؿ
تؼديرا كحق ٌ
قتقؾ طؿرو).
مضروب زيدٌ  ،أو
الؿػعقل تحؼق ًؼا كحق
ٌ
ً
الشرح
كعؿ ،كـا ذكركا يا إخقان يف الػاطؾ ،قؾـا الػاطؾ هق آسؿ الذي أسذـد إلقذف فعذؾ أو
مذثال" :قذام محؿذد" أسذـدت
شبفف ،أسـد إلقف فعؾ أو شبفف ،أسـد إلقف فعؾ كذلن تؼذقل ً
فعال ،قام محؿد ،قال( :أو شبفف) يعـل أو شبف الػعذؾ ،وقؾـذا الؿذراد بشذبف الػعذؾ
إلقف ً
كعؿ ،آسؿ الؿشذتؼ العامذؾ طؿذؾ الػعذؾ ،وهذق اسذؿ الػاطذؾ والصذػة الؿشذبفة ،هذذه
أسؿاء شؼت مـ إفعال ،وٕهنا شؼت مـ إفعال تعؿؾ مثؾ هذه إفعال التل شذؼت
مـفا ،كعؿ ،فؿذاذا كشذؼ مذـ "قذام"؟ اإلكسذان الذذي يػعذؾ الؼقذام ،قذام ففذق قذائؿ ،قذائؿ
مشؼقق مـ قام ،إ ًذا فؼائؿ يعؿؾ مثؾ قام ،فؽؿا تؼقل" :قام محؿد" فعذؾ فاطذؾ ،تؼذقل
يف "أقائؿ محؿد؟" ،كقػ كعرب محؿد؟ فاطؾ ،فاطؾ" ،أقائؿ محؿد؟" فاطؾ ٕهنذا يف
معـك ققلؽ" :أيؼقم محؿد؟" لق تؼقل :كقػ طؿؾ "قذائؿ" الرافذع يف محؿذد؟ كؼذقل:
طؿؾ قائؿ الرفع يف محؿد ٕكف مشؼقق مـ الػعؾ ،ففق يعؿؾ طؿؾف ،مثؾذف ،وهذذا الذذي
أراده الؿملػ بؼقلف( :أو شبفف) ،شبف الػعؾ ،صقب.

وهـا يؼقل الشقخ خالد ،يؼقل( :وإن كان طامؾف اسؿ فاطؾ كؿيا يف ققليؽ)..
ما بعده كائب فاطؾ ،يؼقل :تليت بفِ ،جلء بف طؾك صقغة اسؿ الؿػعذقل ،اسذؿ الؿػعذقل،
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اسذذؿ الؿػعذذقل يعـذذل طؾذذك وزن مػعذذقل ،اسذذؿ الؿػعذذقل يمخذذذ مذذـ الػعذذؾ الؿبـذذل
لؾؿجفقل ،كؿا أن اسؿ الػاطؾ يمخذ مـ الػعؾ الؿبـل لؾؿعؾقم ،اسؿ الػاطؾ مذـ أيذـ
يشؼ؟ مـ الػعؾ الؿبـذل لؾؿعؾذقم ،فؼذائؿ مذـ قذام ،وضذارب مذـ ضذرب ،و ُمؽذرم مذـ
َأكرم ،لؽـ لق قؾت مضروب ،ففق مشؼقق مـ الػعؾ الؿبـذل لؾؿجفذقل" ،مضذروب"
مـ " ُض ِر َب" ،ألست تؼقل" :محؿذد مضذروب" بؿعـذك "محؿذد َض َذر َب" أو "محؿذد
ُض ِر َب"؟ إ ًذا فاسؿ الؿػعقل مشؼقق مـ الػعؾ الؿبـل لؾؿجفقل ...اسؿ الػاطؾ إلذك
اسؿ مػعقل ،و "مػتقح" مشؼقق مـ الػعؾ الؿبـل لؾؿجفقل " ُفتِح" ،وهؽذا ،صقب.

مضيروب زييدٌ )
يؼقل( :تجلء بف طؾك صقغة اسيؿ الؿػعيقل تحؼق ًؼيا كحيق
ٌ
مضروب ،مضروب طؾك وزن مػعذقل ،هذذا اسذؿ مػعذقل حؼقؼذة ،مضذروب هذق اسذؿ
مػعقل ،اسؿ ،اسؿ الؿػعذقل لذف قاطذدة معقـذة إذا كذان مذـ الثالثذل طؾذك وزن مػعذقل،
مثال " ُقتِؾ مؼتقلُ ،فتِح مػتقح" ،قاطدة ،ومذـ غقذر الػعذؾ الثالثذل
" ُض ِر َب مضروب"ً ،
مقؿا مضؿقمة ،وتػتح مذا قبذؾ أخذر ،فاسذؿ الػاطذؾ مذـ
تليت بالؿضارع ،وتؼؾب أولف ً
ؽرم ،ومـ است ِ
ُأ ِ
ستخرج ،وهؽذا ،قاطدة مطردة ،هذا اسؿ مػعذقل حؼقؼذة،
ُخرج ُم
َ
كرم ُم َ
صقب.
تؼذديرا( ،كحيق :قتقيؾ طؿيرو) أقتقذؾ
تؼيديرا) تؼؾبذف إلذك اسذؿ مػعذقل
قال( :أو
ً
ً
طؿرو؟ قتقؾ ،تؼقل :طؿرو قتقؾ ،طؿرو قتقؾ ،هـا قتقؾ اسؿ أم فعذؾ؟ اسذؿ ،صذب اسذؿ
جامد لقس لف فعؾ أم مشؼقق مـ فعؾ ملخقذ مـ فعؾ؟ لف فعؾ ،قتؾ ،إ ًذا "طؿذرو قتقذؾ
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بؿعـك َقتَؾ ،أو بؿعـك ُقتِؾ"؟ بؿعـك ُقتِؾ ،بؿعـك فاطؾ أو مػعقل؟ مػعذقل ،ولؽذـ هـذا
كؾؿة قتقؾ هؾ هل اسؿ مػعقل حؼقؼة؟ يعـل مطردة طؾك الؼقاس ققاس اسذؿ الؿػعذقل
مـ الثالثل؟ هق أن مـ ُقتِؾ مـ الثالثل ،لق ققذؾ "مؼتذقل" قؾـذا اسذؿ مػعذقل حؼقؼذة،
لؽـ قتقؾ؟ يؼقلقن :هق قتقؾ ،يؼقلقن فعقؾ بؿعـك مػعذقل ،ففذق اسذؿ مػعذقل ،ولؽـذف
تؼديرا ٓ حؼقؼة ،فقعؿؾ ويعامؾ معامؾة اسؿ الؿػعقل ،صقب.
اسؿ مػعقل
ً
مثال" :محؿد مضروب أخقه ،الؿسجد مػتذقح بابذف" ،طـذدك أن مػتذقح،
لق قؾـا ً
هذا اسؿ مػعقل ،كقػ تعذرف اإلطذراب؟ طامؾذف معامؾذة فعؾذف ،فالؿسذجد مػتذقح بابذف
كؼقلذذؽ "الؿسذذجد ُيػ ذتَح بابذذف" ،أو " ُفذذتِح بابذذف" ،طؾذذك الؿعـذذك الذذذي تريذذد ،صقذذب مذذا
إطراب "بابف" حقـئذذ؟ كائذب فاطذؾ ٕكذف وقذع بعذد فعذؾ مبـذل لؾؿجفذقل ،صقذب ،فذنذا
قؾت" :الؿسجد مػتقح بابف" بابف كائب فاطؾ ،ما الذي رفعف؟ فعؾ مبـذل لؾؿجفذقل أو
اسؿ مػعقل؟ اسؿ مػعقل ،صب اسؿ مػعقل كقػ رفع كائب فاطؾ؟ تؼقلٕ :كف مشذتؼ
ملخقذ مـ فعؾ مبـل لؾؿجفقل فقعؿؾ طؿؾف ،صقب.
هذا ما يتعؾؼ بتعريػف ،وما يتعؾؼ بؿا يرتتب طؾك حذذف الػاطذؾ ،قذد يسذلل صالذب
مذثال مػعذقل
فقؼقل :كحـ كسؿع بـائذب الػاطذؾ ودرسذـاه أن ،لؽذـ مذا كسذؿع بـائذب ً
مطؾؼ ،أو كائب مػعقل ٕجؾف ،أو كائب مػعقل بف ،لؿ الػاطؾ هق الذي كذان لذف كائذب؟
كعؿٕ ،كف طؿدة ،كعؿ طؿدة ،يعـل الؿدرسة ،مدير الؿدرسة لف كائب ،وكقؾ ،لؽـ أكذت
أيفا الطالب لؽ كائب؟ كؾ شلء طؾك حسبف ،فالػاطؾ طؿدة الجؿؾة آسؿقة ،يعـل ما
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تؼقم الجؿؾة آسؿقة إٓ بف ،ما تؼقم إٓ بف ،فؾق أردكا أو أراد العربذل أن يحذفذف لسذبب
مـ إسباب التل أشركا إلقفذا مذـ قبذؾ فذقؿؽـ أن يحذفذف ،لؽذـ يجذب أن يـقذب مـابذف
اسؿا يلخذ أحؽامذف ،ويؼذقم بعؿؾذف ،يعـذل
حقـئذ ،ومعـك يـقب مـابف يعـل يجعؾ مؽاكف ً
يؽقن هق طؿدة الجؿؾة الػعؾقة ،لتؼقم الجؿؾة الػعؾقذة بذف ،وكـذا ضذربـا مذـ قبذؾ ً
مثذآ
بالعؿدة ،طؿدة الحذل ،وهذق كذذلؽ ،والػؽذرة واحذدة ،أن الشذلء الؿفذؿ مذا يؿؽذـ أن
تستغـل طـف الجؿؾة إٓ بـائب ،والشلء غقر الؿفؿ يؿؽـ أن يحذف ويـتفل إمر ،فذال
يؽقن طؿدة وفضؾة... ،الػاطؾ مـ الؿػعقل بف والؿػعقل فقف والؿػعقل لف والؿػعذقل
الؿطؾؼ والحال والتؿققز إلذك آخذره ،كذؾ هذذه فضذالت ،وهذل طبذارة طذـ ققذقد ،فؼذط
يعـل أردت أن تذكر هذذا الؼقذد اذكذره ،مذا تريذد أن تذذكر هذذا الؼقذد يعـذل شذلء زائذد،
صقب ،فؾفذا جعؾت العرب لؾػاطؾ طؿدة ،وأططقه كؾ أحؽامف ،ولؿ يػعؾذقا ذلذؽ مذع
غقره ،صقب.
ما الذي يؼع كائب فاطذؾ؟ يعـذل قؾـذا إذا حذذفـا الػاطذؾ ٓ بذد أن كـقذب مـابذف اسذؿ
يلخذ أحؽامف ،صب ما هذا آسؿ الذي كـقبف مـذاب الػاطذؾ بعذد حذفذف؟ صقذب ،دطقكذا
كؼرأ ً
أوٓ ما قالف الشقخ.
الؿتـ
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قال رحؿف اهلل تعالك( :وكائال الػاطؾ طؾك قسؿقـ ضاهر كؿا مثؾـا ،ومضؿر
وأ ْكرِ ِ
متُ ،
تُ ،
وأ ْكرِ ْمت َُؿا و ُأكْيرِمتؿ ،وأكيرم ُت َّـ،
ت ،و ُأكرِ ْمـَا ،و ُأكرِ ْم َ
كحق ُأكرِ ْم ُ
و ُأ ْكرِ َمُ ،أكرِ َمتً ،أكرِ َما.)..
الشرح
كعؿ ،يريد الشقخ خالد يف ذلؽ أن يؼقل ما قالذف مذـ قبذؾ يف الػاطذؾ مذـ أن آسذؿ
بجؿقع أكقاطف قد يؼع كائب فاطؾ ،وضرب أمثؾة بالظذاهر والؿضذؿر ،قذال :سذقاء كذان
كض ِرب زيذد ،وكِ َ
قذؾ الطعذام،
اسؿا
ضاهرا ،ولؿ يؿثؾ ،وإكؿا أحال إلك إمثؾة السابؼةُ ،
ً
ً
ُ
وشدَّ الحزام ،وكحق ذلؽ ،هذه أسؿاء ضاهرة ،وطرفـذا أن آسذؿ الظذاهر هذق مذا سذقى
ضذؿقرا ،وذكذر شذق ًئا مذـ إمثؾذة طؾذك ذلذؽ ،وهذق ٓ
مضؿرا ،أو كان
الضؿقر ،أو كان
ً
ً
يريد بذلؽ الحصرٕ ،كف قد يتصقر يف غقر ذلؽ ،وبقـا طدم الحصر طـدما تؽؾؿـذا طؾذك
الػاطؾ.
مت) أكرمتُ ،أ ِ
كرم هذا فعؾ مذاض مبـذل لؾؿجفذقل ٓ محذؾ لذف
قال( :كحق ُأكرِ ُ
مـ اإلطراب ،والػاطؾ؟ كؼقل :تاء الؿتؽؾؿ كائب فاطؾ يف محؾ رفع ..وكذا الؿتؽؾؿذقـ
كائب فاطؾ يف محؾ رفع مبـقة طؾك السؽقن ،وهؽذا يؼال يف الباقل.

حتك إذا قال ُ
وأيضذا
(أكرِ ْمت َُؿا)" ،أكرم" هذا فعؾ ماض مبـل لؾؿجفذقل ،صقذبً ،
كائب الػاطؾ يف "أكرمتؿا" أشركا مـ قبؾ إلك أكف التذاء ،تذاء الؿذتؽؾؿ هـذا ،أكرمتؿذا هـذا
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تاء الؿخاصب ،تاء الؿخاصب هـا هق كائب الػاطؾ يف محؾ رفع مبـذل طؾذك الضذؿ ،أمذا
"ما" ففق حرف تثـقة ،حذرف يذدل طؾذك أن كائذب الػاطذؾ مثـذك ،هذذا قذقل البصذريقـ،
ويتبعفؿ طؾك ذلؽ جؿفقر الـحذقيقـ ،وقذد يـسذب إلذك الؽذقفققـ وبعذض الؿتذلخريـ
التساهؾ يف الؿسللة ،فقؼقلقن :إن كائب الػاطذؾ هذق مجؿذقع التذاء و "مذا" ،ويؼقلذقن:
" ُتؿا" كائب الػاطؾ ،و " ُتؿا" يف الػاطؾ يؼقلقن فاطؾ ،وأشركا إلك ذلؽ مذـ قبذؾ ،فؾذق
تسذاهؾ متسذذاهؾ وقذال " ُتؿذذا" كائذب الػاطذذؾ ،لذؿ كـؽذذر طؾقذف ،ولذذق أراد الدقذة لؼذذال مذذا
ذكركاه طـ البصريقـ ،صقب.
أيضذا يف
وذكركا مـ قبؾ أكف أهؿؾ الضذؿقر الؿـػصذؾ ،أي أكذف يؼذع فاطذؾ ،وأهؿؾذف ً

أيضا قد يؼع كائذب فاطذؾ ،الضذؿقر الؿـػصذؾ (كحيـ ،أو
كائب الػاطؾ ،وكؼقل هـا إكف ً
مثال" :مذا ُأ ِ
كذرم إٓ
أكا ،وأكت ،وهق) وفروطفـ قد تؼع كائب فاطؾ بعد "إٓ" ،فـؼقل ً
أكذذا"" ،مذذا" كافقذذةُ " ،أكذ ِذرم" فعذذؾ مبـذذل لؾؿجفذذقل" ،إٓ" أداة حصذذر هـذذا لقسذذت أداة
كذرم" مذـ الذذي ُأ ِ
استثـاءٕ ،ن آستثـاء هـا مػرغ ،فذلداة حصذر ،صذب " ُأ ِ
كذرم؟ "أكذا"،
صقب" ،أكا" بعد فعؾ مبـل لؾؿجفقل ماذا تؽقن؟ كائب فاطؾ.
مؿا يؿؽـ أن يستدرك طؾك الشقخ خالد يف ذلؽ أن كبذقـ مذا يؼذع كائذب فاطذؾ بعذد
حذف الػاطؾ ،فؾقس كذؾ اسذؿ يؼذع كائذب فاطذؾ بعذد حذذف الػاطذؾ ،يعـذل إذا حذذفـا
الػاطذذؾ يف ققلـذذا "سذذرق الؾذذص السذذقارة" حذذذفـا "الؾذذص" ،حذذذفـاه ،وبـقـذذا الػعذذؾ
لؾؿجفقل قؾـا " ُسذرق" ،صذب مذا الذذي كـقذب مـذاب الػاطذؾ؟ "السذقارة" ،السذقارة مذا
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إطراهبا يف "سرق الؾص السقارة"؟ مػعقل بف ،يعـل ما الذي أكبـاه مـاب الػاطؾ؟ الذي
أكبـذذاه مـذذاب الػاطذذؾ الؿػعذذقل بذذف ،أخذذذكا الؿػعذذقل بذذف ،ووضذذعـاه مقضذذع الػاطذذؾ،
وأططقـاه أحؽامف ،وسؿقـاه كائب فاطؾ ،فالؿػعقل بف يـقب مـاب الػاطؾ كؽؾ إمثؾذة
التل ذكرها الشقخ خالدُ " ،ض ِرب زيدٌ " أي " َض َذرب محؿذد زيذدً ا" ،أو "كِ َ
قذؾ الطعذا ُم"
كال محؿد الطعامُ " ،شدَّ الحزام" شد محؿد الحزام ،كذؾ أمثؾتذف طؾذك أن الؿػعذقل بذف
هق الذذي يـذقب مـذاب الػاطذؾ ،وهذق إصذؾ يف الـقابذة طذـ الػاطذؾ ،الؿػعذقل بذف هذق
إصؾ يف الـقابة طـ الػاطؾ طـد حذفف.
وقد يـقب طذـ الػاطذؾ طـذد حذفذف شذقئان آخذران سذقى الؿػعذقل بذف ،أمذا الشذلء
إول فالؿػعقل الؿطؾذؼ ،الؿػعذقل الؿطؾذؼ ،وأمذا الشذلء الثذاين فالجذار والؿجذرور،
صذقيال"،
ً
جؾقسذا
مذثال كعذؿ؟ "جؾذس إسذتاذ
الؿػعقل الؿطؾؼ مثؾ ماذا؟ كذلن كؼذقل ً
ً
صذقيال" كعذت أو صذػة ،تؼذقل كعذت
ً
جؾقسذا
صذقيال"؟ "
ً
جؾقسا" مػعقل مطؾذؼ ،و "
"
ً
ً
يعـل صػة ،صب أن سـحذف الػاطؾ لغذرض مذـ إغذراض ،حذذفـاه ،وبـقـذا الػعذؾ
لؾؿجفقل " ُجؾِس" ،ماذا ســقب مـاب الػاطؾ؟ سذــقب الؿػعذقل الؿطؾذؼ ،فسذـؼقل:
ٌ
صقيال"؟
ً
صقيؾ أم
جؾقس
جؾقس" اكتبفقاُ " ،جؾِ َس
جؾقس" هف؟ " ُجؾِ َس
" ُجؾِ َس
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
صقيؾ.
ما إطراب صقيؾ؟
 -كعت.
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والـعت تابع ،إمعة لقس لف إطراب ،كتبعف لؿا قبؾذف ،الذذي قبؾذف يف "جؾذس إسذتاذ
جؾذقس" مرفذقع فرتفعذف،
صقيال" ،والذي قبؾذف يف " ُجؾِذس
جؾقسا" مـصقب ،تـصبف " ً
ٌ
ً

جؾقس" مذا إطرابذف؟ كائذب فاطذؾ مرفذقع طالمذة رفعذف
" ُجؾِس" فعؾ مبـل لؾؿجفقل "
ٌ
الضؿة ،و " ٌ
صقيؾ" كعت ،صقب.
الجار والؿجرور مثالف كذلن تؼذقل" :جؾذس إسذتاذ طؾذك الؽرسذل" ،ثذؿ كحذذف
الػاطذذؾ لسذذبب مذذـ إسذذباب ،حذذذفـاه ،وكبـذذل الػعذذؾ لؾؿجفذذقل " ُجؾِذذس" ،فـؼذذقل:
" ُجؾِس طؾك الؽرسل" ،أكا إذا قؾت لؽؿ " ُجؾِس طؾك الؽرسل" ألقس كالمذل مػقذدً ا؟
أخربتؽؿ أكف ُجؾِس طؾذك الؽرسذل ،هذق كذالم مػقذد طربذل ،إ ًذا الجؿؾذة الػعؾقذة تؿذت،
يعـل هـاك شلء كاب مـاب الػاطؾ يف إقامتفا وإتؿام معـاها ،ما الذي أتؿفا وقذام مؼذام
الػاطؾ يف إتؿامفا؟ الجذار والؿجذرور " ُجؾِذس طؾذك الؽرسذل" ،كؼذقلُ " :جؾِذس طؾذك
الؽرسل" ،أما " ُجؾِس" فػعؾ ماض مبـل لؾؿجفقل ٓ محؾ لف مـ اإلطراب" ،طؾذك"
حرف جر" ،الؽرسل" اسؿ مجرور بعؾك وطالمة جذره الؽسذرة ،فذليـ كائذب الػاطذؾ؟
آلجذذار والؿجذذرور م ًعذذا؟ فـؼذذقل :والجذذار والؿجذذرور كائذذب فاطذذؾ ،أم هذذق الؿجذذرور..
فاطؾ؟ ماذا قال الشقخ خالذد يف تعريذػ كائذب الػاطذؾ؟ قذال( :كيؾ اسيؿ) قؾـذا "كذؾ
اسؿ" يخرج الػعؾ ،ويخرج الحذرف ،ويخذرج الجؿؾذة ،ويخذرج شذبف الجؿؾذة ،فؿذاذا
كؼذذقل يف كائذذب الػاطذذؾ حقـئذذذ إذا كذذاب مـابذذف الجذذار والؿجذذرور؟ يف ذلذذؽ لؾـحذذقيقـ
تجقزا ،والؿحؼؼقن طؾك أن كائب الػاطؾ حقـئذذ
ققٓن :بعضفؿ قال الجار والؿجرور
ً
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هق الؿجرور فؼط ،كائب الػاطؾ يف التحؼقؼ هق الؿجرور فؼط ،وهذا يعقدكا إلك قضذقة
كـت أشذرت إلقفذا مذـ قبذؾ ،ولعؾـذا كشذقر إلقفذا طـذدما كصذؾ الؿػعذقل بذف ،سلشذرحفا
مفؿا ،لؽـ يعـل الذذي يػفؿفذا يسذتػقد ،والذذي ٓ يػفؿفذا ٓ
بسرطةٕ :ن ففؿفا لقس ًّ
كثقرا يف هذا الباب ،فـؼقل :إفعال يف الؾغة العربقة تتعدى إلك مػعقٓهتا ،يعـذل
تضره ً
أي أمذذر يؼذذع طؾقذذف الػعذذؾ ففذذذا إمذذر مػعذذقل لفذذذا الػعذذؾ ،فذذنذا قؾذذت "رفذذع إسذذتاذ
الؽتاب" الرفع هـا مسـد إلك إستاذ ،وواقع طؾك الؽتاب ،فالؽتاب معؿذقل مػعذقل:
ٕن إخذ وقع طؾقف ،صقب ،وإذا قؾذت "جؾذس إسذتاذ طؾذك الؽرسذل" ..مسذـد إلذك
إسذذتاذ ،صذذب وواقذذع طؾذذك؟ ألذذقس الجؾذذقس أن وقذذع طؾذذك الؽرسذذل؟ فالؽرسذذل
مػعقل ،يعـل مجؾقس ،أكت تؼقل مجؾقس ،فالؽرسل مػعقل لؾػعذؾ ،إٓ أن إفعذال
يف الؾغذة العربقذذة قسذذؿان :فعذذؾ قذقي يتعذذدى بـػسذذف إلذذك مػعقلذف ،فؾفذذذا يؽسذذر رأسذذف،
يـصبف مباشرة ،هذا ققي يصؾ إلك مػعقلف بـػسف مـ دون مساطدة.
والؼسذذؿ الثذذاين :أفعذذال ضذذعقػة وتسذذؿك ٓزمذذة ،يعـذذل مذذا تسذذتطقع أن تصذذؾ إلذذك
مػعقلفذذا بـػسذذفا ،هذذق مػعقلفذذا لؽذذـ مذذا تسذذتطقع أن تصذذؾ إلقذذف بـػسذذفا ،تحتذذاج إلذذك
مسذذاطدة واسذذطة كؿذذا يف "جؾذذس إسذذتاذ طؾذذك الؽرسذذل" ،فذذالجؾقس وصذذؾ طؾذذك
الؽرسذذل ووقذذع طؾقذذف ،ففذذق مػعقلذذف ،ولؽذذـ بؿسذذاطدة حذذرف الجذذر ،فؾف ذذا يؼقلذذقن:
الؿجرور هق مػعقل يف حؼقؼتذف ،هذق مػعذقل يف حؼقؼتذف ،لؽـذف مػعذقل لػعذؾ ضذعقػ،
ققي بحرف الجر ،فنذا طؾؿت ذلؽ طؾؿت أن الؼقل إحذؼ يف كائذب الػاطذؾ يف كحذق
ِّ
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" ُجؾِس طؾك الؽرسل" أن يؽذقن كائذب الػاطذؾ الجذار والؿجذرور أم الؿجذرور فؼذط؟
الؿجرور فؼط ٕكف كالؿػعقل ،صقب ،هذا ما أحببت أن أذكره يف كائذب الػاطذؾ ،لقبؼذك
لـا تؿريـات طؾك كائب الػاطؾ.
كعؿ ،سؿ.
"طؾك" هذا حرف جر ،مذا لذف؟ هذق معـذاه ،هذق طؿؾذف الجذر ،ومعـذاه الدٓلذة طؾذك
آستعالء ،كعؿ ،صقب ،كريد أن كبدأ مـ هـا ،كبدأ مـ طـدك أو طـدك سمال؟ تػضؾ.
طؼذال ،يعـذل الػعذؾ القاحذد ٓ يؿؽذـ أن
ٓ ،ٓ ،الػاطؾ ٓ يتعدد ،الػاطؾ ٓ يتعدد ً
يػعؾف إٓ فاطؾ واحد يف مؽان واحد وزمان واحد ،وكذلؽ كائب الػاطذؾ ،لؽذـ يؿؽذـ
أن تعطػ طؾقف ،العطػ يؿؽـ تعطػ طؾقف ،أمذا أن يتعذدد مذا يتعذدد الػاطذؾ وٓ كائذب
قت﴾ألالبؼذرة، 251:
الػاطؾ ،فلطرب هـا جزاء لسمالؽ ققلف تعالكَ :و َقت ََؾ َد ُاو ُد َجا ُل َ
"قتؾ" فعؾ مبـل لؾؿعؾقم أم الؿجفذقل؟ معؾذقم ،أكقذد؟ ٓ ،أيذة " َقتَذؾ" ،و "داو ُد"؟
قاتؾ ،و "جالقت" مػعقل.
صقذذب ُقتِ َ
ييقن﴾ألالذذذاريات ، 15:هذذذا " ُقتِذذؾ" مبـذذل لؾؿجفذذقل ،و
اص َ
ييؾ ا ْلخَ َّر ُ
"الخراصقن" كائب فاطؾ مرفقع طالمة رفعف القاو ،صقب ،جاره ،و َأ ْشير َق ِ
ت إَ ْر ُض
َ َ
ِ
ِ
بِـ ِ
َاب﴾ألالزمر ، 69:الػعؾ إول يف أية "أشرقت" أيـ الػاطذؾ؟
ُقر َر ِّب َفا َو ُوض َع ا ْلؽت ُ
هف؟  ...لؾؿجفقل ،أيـ كائب الػاطؾ؟ "الؽتاب" ،صقب هـا يؼقل:
محؿد الخقر محؿقد خالئؼف

قد كان لؾحؼ والتقحقد كرباسا
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طؾقف الصالة والسالم ،يال" ،محؿد الخقر محؿقد خالئؼف"" ،محؿد" مبتدأ ،وهذق
مضذذاف والخقذذر مضذذاف إلقذذف ،و "محؿذذقد" خذذرب ،يؼذذقل" :محؿذذد محؿذذقد خالئؼذذف"،
أطرب "خالئؼف"؟
"محؿد" ما بالف؟ "محؿقد خالئؼف" ،كائب فاطذؾ ،أيذـ رافعذف طامؾذف؟ "محؿذقد"
محؿذذقد اسذذؿ أو فعذذؾ؟ اسذذؿ ،كقذذػ يعؿذذؾ آسذذؿ؟ ٕكذذف مشذذتؼ مذذـ الػعذذؾ الؿبـذذل
لؾؿجفقل " ُح ِؿد" محؿد ُح ِؿد..
ِ
ِ
ِ
يال َط َؾيك
الصي َقا ُم ك ََؿيا كُت َ
يال َط َؾي ْقؽ ُُؿ ِّ
يـ َمـُيقا كُت َ
ققلف سبحاكف وتعالكَ :يا َأ هي َفا ا َّليذ َ
ِ
ِ
ب" إولك فعؾ مبـذل لؾؿعؾذقم أو
يـ ِم ْـ َق ْب ِؾؽ ُْؿ َل َع َّؾؽ ُْؿ َت َّت ُؼ َ
قن﴾ألالبؼرة" ، 183:كُت َ
ا َّلذ َ
الؿجفذذقل؟ الؿجفذذقل ،أيذذـ كائذذب الػاطذذؾ؟ "الصذذقام" ،إصذذؾ "كتذذب اهلل الصذذقام"
فحذف الػاطؾ ،طاد ابحثقا طـ الغرض لؿاذا حذف الػاطؾ هـا؟ صقب "كتذب الصذقام
أيضذذا مبـذذل لؾؿجفذذقل ،أيذذـ كائذذب
كؿذذا كُتِذذب طؾذذك الذذذيـ مذذـ قذذبؾؽؿ"" ،كتذذب" هـذذا ً
ِ
كثقذرا،
الػاطؾ؟ "كؿا كُت َ
ب طؾك الذيـ مـ قبؾؽؿ" ما الذي كتب؟ "الصقام" ،مذا تػؽذر ً
لؽـ قبؾف أو بعده الصقام؟ قبؾف ،إ ًذا ٓ بد أن تجعؾ كائذب الػاطذؾ بعذده ،مذاذا سذتػعؾ؟
ِ
ذب هذق" ،إ ًذا فـائذب الػاطذؾ ضذؿقر مسذترت تؼذديره "هذق"،
تؼدر
ضؿقرا تؼديره "كؿا كُت َ
ً
ِ
ِ
يـ
ب" إولذكَ ،ييا َأ هي َفيا ا َّليذ َ
كعؿ ،صقب" ،الصقام" كائب فاطؾ قؾـا ،كائب فاطؾ لذ "كُت َ

ِ
الصيييييي َقا ُم﴾ألالبؼذذذذذذرة ، 183:كتذذذذذذب الصذذذذذذقام ،ك ََؿييييييا
يييييال َط َؾيييييي ْقؽ ُُؿ ِّ
َمـُييييييقا كُتي َ
ِ
ال﴾ألالبؼرة ، 183:فالثاكقة كائب الػاطؾ هق.
كُت َ
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ات َأ ْو ُقتِ َؾ ا ْك َؼ َؾ ْبت ُْؿ َط َؾك َأ ْط َؼابِؽ ُْؿ﴾ألآل طؿذران ، 144:طؾقذف
يـ َم َ
صقب جارهَ ،أ َفنِ ْ
الصالة والسالم ،كعؿ" ،مذات" فعذؾ مذاض مبـذل لؾؿعؾذقم أو الؿجفذقل؟ معؾذقم ،إ ًذا
الػاطذذؾ تؼذذديره "هذذق" يعذذقد إلذذك "محؿذذد"" ،أو ُقتِذذؾ" هذذذا فعذذؾ مبـذذل لؾؿجفذذقل إ ًذا
سقطؾب كائب فاطؾ ،أيـ كائب الػاطؾ؟ تؼديره "هق" ،صقب "اكؼؾبذتؿ" مبـذل لؾؿعؾذقم
أو الؿجفقل؟ "اكؼؾب" معؾقم ،أيـ فاطؾف؟ "اكؼؾبتؿ" أيـ الػاطؾ؟ ضؿقر متصذؾ بذارز
أو مسترت؟ بارز وهق التاء أو (تؿ) بصري أو كقيف؟ كعؿ البصذريقن التذاء فؼذط ،والؿذقؿ
حرف جؿع ،ويـسب إلك الؽقفققـ أن الػاطؾ أو أن الضؿقر مجؿذقع (تُيؿ) فؽؿذا قؾـذا
قبؾ قؾقؾ ،تؼقل كذا أو تؼقل كذا ،لعؾـا كؽؿؾ إن شذاء اهلل بعذد الصذالة ،ولذـ كطقذؾ إن
شذاء اهلل الؾقؾذذة ،واهلل أطؾذذؿ ،وصذؾك اهلل وسذذؾؿ طؾذذك كبقـذا محؿذد وطؾذذك آلذذف وأصذذحابف
أجؿعقـ.
بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ ،الحؿذد هلل رب العذالؿقـ ،والصذالة والسذالم طؾذك كبقـذا
محؿد ،وطؾك آلف أصحابف أجؿعقـ ،أما بعد.
طؾؿا ،إكذؽ طؾذك كذؾ شذلء قذدير،
الؾفؿ طؾؿـا ما يـػعـا ،واكػعـا بؿا طؾؿتـا ،وزدكا ً
فبؼل لـا شلء قؾقؾ مـ الشقاهد وإمثؾة التل كريد أن كعرهبا يف هناية الؽالم طؾذك بذاب
كائب الػاطؾ ،صقب.
ي َذك ٍ
يت﴾ألالتؽذقير-8:
ْيال ُقتِ َؾ ْ
ققلف سبحاكف وتعالكَ :وإِ َذا ا ْل َؿ ْق ُءو َد ُة ُسيئِ َؾ ْ
ت * بِ َيل ِّ
ت
 ، 9صقب ،كبدأ مـ أيـ؟ مـ الذي خؾػؽ ،كعؿ يا أخل ،ققلفَ :وإِ َذا ا ْل َؿ ْيق ُءو َد ُة ُسيئِ َؾ ْ
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ي َذ ْك ي ٍ
يت﴾ ألالتؽذذقير ، 9-8:الػعذذؾ الؿبـذذل لؾؿجفذذقل هـذذا؟ كعذذؿَ ،وإِ َذا
ال ُقتِ َؾي ْ
* بِي َيل ِّ
ت﴾ ألالتؽقير ، 8:ارفع صقتؽ.
ا ْل َؿ ْق ُءو َد ُة ُسئِ َؾ ْ
ت﴾
" ُقتِؾذذت" وقبذذؾ ذلذذؽ " ُسذذئِؾت" ،أيذذـ كائذذب الػاطذذؾ؟ َوإِ َذا ا ْل َؿي ْيق ُءو َد ُة ُسييئِ َؾ ْ
ألالتؽذذقير ، 8:ضذذؿقر مسذذترت يعذذقد إلذذك "الؿذذقءودة" ،أحسذذـت ،لؿذذاذا لذذؿ تؼذذؾ إن
"الؿقءودة" هل كائب الػاطؾ؟
ٕهنا هل الؿسئقلة ،كعؿٕ ،ن كائذب الػاطذؾ ٓ يتؼذدم طؾذك فعؾذف ،صقذب أحسذـت،
لؿاذا لؿ تؼؾ إن التاء يف "سئؾت" هل كائب الػاطؾ؟ كعؿٕ ،هنا حذرف ،حذرف تلكقذث،
والحرف ٓ محؾ لف مـ اإلطراب ،صقب أحسـت ،وكذلؽ يؼال يف " ُقتِ َؾت".
ت ُر ُس ٌؾ ِم ْـ َق ْب ِؾ َ
ؽ َف َص َب ُروا َط َؾك َميا ك ُِّيذ ُبقا﴾
إخ هـاك ،الذي خؾػؽَ ،و َل َؼدْ ك ُِّذ َب ْ
ألإكعذذذام ، 34:طـذذذدكا الػعذذذؾ " ُكذ ِّ
ذذذ َبت" مبـذذذل لؾؿعؾذذذقم أم لؾؿجفذذذقل؟ مجفذذذقل،
ِ
يـ َق ْب ِؾ َ
يؽ﴾ألإكعذام ، 34:ارفذع
"ك ُِّذ َبت" ،أيـ كائب الػاطذؾ؟ َو َل َؼيدْ ك ُِّيذ َب ْ
ت ُر ُس ٌيؾ م ْ
ت رس ٌ ِ
صذذقتؽَ ،و َل َؼييدْ ك ِّ
ييؽ﴾ألإكعذذام" ، 34:ك ِّ
ييـ َق ْب ِؾ َ
ُذذذ َبت" هذذذا مبـذذل
ييؾ م ْ
ُييذ َب ْ ُ ُ
ِّ
الؿؽذذب محذذوف ،وأقذقؿ
لؾؿجفقل ،وإذا قؾـا مبـل لؾؿجفقل معـك ذلؽ أن الػاطؾ
مؼامذذف الؿؽذ َّذذب الؿػعذذقل بذذف ،الؿػعذذقل بذذف الؿؽذ َّذذب هذذق الذذذي أقذذقؿ مؼذذام الػاطذذؾ،
ذذذؾ" َو َل َؼييييدْ ك ِّ
ذذذؾ" ققلـذذذذا "رسذ ٌ
ذذذذبقن ،صقذذذذب" ،رسذ ٌ
"رسذذذذؾ" هذذذذؿ الؿؽذ َّ
ت
ُييييذ َب ْ
ُر ُس ٌؾ﴾ألإكعام ، 34:رسؾ كائب فاطؾ أم مػعقل بف؟
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َّ
ً
الؿؽذذبقن،
مػعذقٓ بذف ٕهنذؿ
كائب فاطؾ ،وأصؾف الؿػعقل بف ،كعؿ يف إصؾ كان
لؽـ طـدما حذفـا الػاطؾ أكبـذا الؿػعذقل بذف ،أكبـذاه مـابذف ،صقذب الػعذؾ الثذاينَ :و َل َؼيدْ
ِ
يـ َق ْب ِؾي َ
ؽ َف َصي َب ُروا﴾ألإكعذام ، 34:كعذؿ أكذت كػسذؽ" ،صذربوا" مبـذل
ك ُِّيذ َب ْ
ت ُر ُس ٌيؾ م ْ
لؾؿعؾقم أم الؿجفقل؟
مبـل لؾؿعؾقم ،إ ًذا كبحث طـ فاطؾ ،أيـ الػاطؾ أي الصابر؟
ِ
يـ َق ْب ِؾي َ
يؽ
الرسذذؾ ،صذذب الرسذذؾ قبذذؾ أو بعذذد الػعذذؾ؟ هـذذا َو َل َؼييدْ ُكي ِّيذ َب ْ
ت ُر ُسي ٌيؾ مي ْ
َف َص َب ُروا﴾ ألإكعام ، 34:قبؾ ،الػاطؾ ما يتؼدم ،ابحث طـ شلء بعد ،فصذربوا ،فصذرب
هذا الػعؾ" ،فصربوا" ما الذي يعقد إلذك الرسذؾ؟ واو الجؿاطذة يف "صذربوا" الػاطذؾ
وهذذق يعذذقد إلذذك الرسذذؾ ،كعذذؿ ،أحسذذـت ،بؼذذل الػعذذؾ الثالذذثَ :ف َصيي َب ُروا َط َؾييك َمييا
ك ُِّذ ُبقا﴾ألإكعام ، 34:لؽ كػسؽ" ،ك ُِّذب"؟ مجفقل ،أيـ كائب الػاطؾ؟ هذؿ الرسذؾ
أي ًضا لؽـ متؼدمقن ما يصؾح كائب فاطؾ ،كائب الػاطذؾ كالػاطذؾ ٓ يتؼذدم ،إ ًذا ابحذث
طـ شلء بعد الػعؾ" ،ك ِّ
ُذذ ُبقا" كائذب الػاطذؾ واو الجؿاطذة كائذب فاطذؾ يف محذؾ رفذع
مبـل طؾك السؽقن ،أحسـت ،جاره ،صقب.
ِ ِ
يقد ِ
ِ
ِ
يـ َيي ْيق ِم ا ْل ُج ُؿ َعي ِية
ؾصيالة مي ْ
ي ل َّ
يـ َمـُييقا إِ َذا ُكي َ
قذذال سذذبحاكف وتعذذالكَ :يييا َأ هي َفييا ا َّلييذ َ
َفاسيييعقا إِ َليييك ِذ ْكيييرِ اهلل ِ﴾ألالجؿعذذذة ، 9:طـذذذدكا الػعذذذؾ " ُكذ ِ
ذذقدي" ،مبـذذذل لؾؿعؾذذذقم أم
ْ َْ
الؿجفقل؟ إ ًذا أيـ كائب فاطؾف؟ "إذا كقدي لؾصالة" ،كائذب الػاطذؾ الجذار والؿجذرور
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أيضذذا فعذذؾ آخذذر،
طؾذذك الخذذالف الؿذذذكقر ،هذذؾ هؿذذا م ًعذذا أم الؿجذذرور فؼذذط؟ وطـذذدكا ً
"فاسعقا" مبـل لؾؿعؾقم أم الؿجفقل؟ لؾؿعؾقم ،أيـ فاطؾف؟ واو الجؿاطة.
تذكرت أن معؾقمة كـت أضـ أحدكؿ يسللـل إياها ،إزهري طـذدما تؽؾذؿ طؾذك
كقػقة بـاء الػعؾ ،كعؿ ،قال :إذا كان الػعؾ ماض ًقا يبـك هبذه الطريؼة ،وإذا كذان مضذار ًطا
يبـك هبذه الطريؼة ،ولؿ يذكر فعؾ إمر ،فؾِ َؿ؟ ٕن فعؾ إمر ٓ يـبك لؾؿجفقل ،صقب
هذه معؾقمة سريعة ،صقب.
إخ الؽذذريؿ هـذذاك بعذذده سذذللـاك؟ صقذذب ،وإخ سذذللـاه؟ كبفذذف ،سذذللـاك؟ صقذذب،
ِ ٍ
يييييـ ِمـ َْفيييييا َأ ْو
سذذذذذللـاك؟ قذذذذذال سذذذذذبحاكفَ :وإِ َذا ُح ِّققيييييت ُْؿ بِتَح َّقييييية َف َح هقيييييقا بِ َل ْح َس َ
ذذذل" مبـذذذل لؾؿعؾذذذقم أم
ُر هد َ
وهيييا﴾ألالـسذذذاء" ، 86:وإذا حققذذذتؿ بتحقذذذة" الػعذذذؾ " ُح ِّق َ
الؿجفقل؟ مجفذقل ،أيذـ كائذب الػاطذؾ؟ "حققذتؿ" كعذؿ ،ضذؿقر الؿخاصذب التذاء تذاء
الؿخاصبة ،مبـل لؾؿجفقل وكائب الػاطؾ تاء الؿخاصبذة يف "حققذتؿ" إمذا التذاء وحذدها
طؾك ققل البصريقـ ،أو " ُتؿ" م ًعا طؾك ققل الؽقفققـ.
فح ُّقذقا" مبـذل لؾؿعؾذذقم أم الؿجفذذقل؟ لؾؿعؾذقم ،أيذذـ فاطؾذذف؟ واو
قذال سذذبحاكفَ " :
الجؿاطة" ،أو ُر ُّدوها" ُر ُّدوهذا مبـذل لؾؿعؾذقم أو الؿجفذقل؟ قبؾذف أمذران ،واحذد مبـذل
لؾؿعؾقم وواحد لؾؿجفقل ،واو الجؿاطة فاطؾ ،أحسـت ،صقب.
الر ُس َؾ َف َح َّيؼ ِط َؼ ِ
ياب﴾
وقال  -سبحاكف وتعالك  -إخ الؽذريؿ ،إِ ْن ك ٌُّؾ إِ َّٓ ك ََّذ َب ه
ألص ، 14:الػعؾ "ك ََّذب" مبـل لؾؿعؾذقم أم الؿجفذقل؟ "ك َّ
َذذب" لؾؿعؾذقم ،فالرسذؾ
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مػعقل بف ،صقب ،وقال سبحاكفَ :فنِ ْن ك ََّذ ُب َ
قك َف َؼدْ ك ُِّيذ َب ُر ُس ٌيؾ﴾ألآل طؿذران، 184:
ُذذ َب ٌ
ٌ
فرسذؾ "ك ِّ
رسذؾ" كائذب فاطذؾ ،وإولذك مبـذل
ما الػذرق؟ هذذا مبـذل لؾؿجفذقل،
الر ُس َؾ﴾ألص ، 14:فالرسؾ مػعذقل بذف،
لؾؿعؾقم "ك ََّذب" فالرسؾ إِ ْن ك ٌُّؾ إِ َّٓ ك ََّذ َب ه
َ
والػاطؾ مقجقد ،ما تؼديره؟ "إٓ َّ
الرسؾ" ،الػاطؾ ضؿقر مسذترت تؼذديره هذق
كذب هق
يعقد إلك الرسؾ ،صقب ،أحسـت ،كعؿ ،يعقد إلك كؾ ،الضؿقر ٓ يعقد إٓ إلك اسؿ ،ما
يعقد إلك فعؾ ،وٓ إلك حرف ،كعؿ" ،كؾ" يؿؽـ أن تراطل لػظفا ،ويؿؽذـ أن تراطذل
معـاها ،كعؿ.
صقب قال الشاطر هـا:
ُ
الحساب قري ًبا لقت شعري متك إ ًذا يستػقؼ؟
الغافؾ
ُأطؾِ َؿ
َ
" ُأطؾِؿ الغافؾ الحساب قري ًبا"ُ " ،أ ْطؾِذؿ" مبـذل لؾؿعؾذقم أو الؿجفذقل؟  .....مبـذل
ذؿ
لؾؿجفقل" ،الغافؾ" قبؾ أن يؽقن كائب فاطؾ؟ مػعقل أول ،كلكؽ قؾذت ً
مذثال " َأط َؾ َ
َ
الحساب قري ًبا" هذا " َأ ْط َؾ َؿ" أققى إفعال ،يـصب ثالثذة مػاطقذؾ ،هذذا
الغافؾ
محؿدٌ
َ
أققاها ،صقب ،فعـدما بـقـاه لؾؿجفقل وحذفـا فاطؾف ،أكبـا مـاب فاطؾذف الؿػعذقل إول
أو الثاين أو الثالث؟ إول ،ولذؽ أن تـقذب الثذاين أو الثالذث ،ولؽذـ إفضذؾ أن تـقذب
إول ،صقب ،أحسـت.
إخ الؽريؿ ،يؼقل الشاطر:
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ُ
ِخ َ
إرض فقف
قػ يق ٌم ُت َز ْلز َُل

وي ِػ هر امرؤٌ بف مـ أخقف
َ

ذػ يذذقم"
ذػ يذذقم ُ -ت َز ْلذ َذز ُل إرض َ -ي ِػذ ُّذر امذذرؤ بذذف مذذـ أخقذذف" ،كعذذؿِ " ،خقذ َ
" ِخقذ َ
"خقػ" ماضل مبـل لؾؿجفقل ،فليـ كائب فاطؾف؟ "يقم"" ،خقذػ يذقم" ،كذلن تؼذقل
مذثال" :خذاف الؿسذؾؿ يق ًمذذا" ،كعذؿ" ،خقذػ يذقم" ،صقذذب "تزلذزل" مبـذل لؾؿعؾذذقم أم
ً
الؿجفقل؟ "تزلزل إرض فقف" ،مبـذل لؾؿجفذقل" ،إرض" فاطذؾ أو مػعذقل بذف أو
فذاطال
ً
كائب فاطؾ؟ كائب فاطؾ ،كائب فاطؾ هق مـزلة بقـ الػاطذؾ والؿػعذقل بذف ،لذقس
ً
مػعقٓ بف ،فؾؿ يؼؾ فاطؾ ،ولؿ يؼؾ مػعقل بف ،وإكؿا ققؾ كائب فاطؾ،
حؼقؼ ًّقا ،ولؿ يبؼ
صقب" ،ويػر امرؤ مـ أخقذف"؟ مذا إطذراب "امذرؤ"" ،ويػذر امذرؤ"" ،يػذر" فاطذؾٕ ،ن
" َي ِػ ّر" مبـل لؾؿعؾقم ،أحسـت.
ؽ ييقم ا ْلق ِط ِ
صقب أخل الؽريؿ ،قال سبحاكف :وك ُِػ َخ فِل الص ِ ِ
قيد﴾ألق، 25:
قر َذل َ َ ْ ُ َ
ه
َ
"كػخ يف الصقر" مجفقل ،أيـ كائب الػاطذؾ؟ الصذقر أو يف الصذقر ،أحسذـت ،صقذب،
ِ
ِ
قـ
يييياب َو ِجيييييل َء بِيييييالـَّبِ ِّق َ
ييييع ا ْلؽ َتي ُ
إخ الؽذذذذذريؿ ،قذذذذذال سذذذذذبحاكف وتعذذذذذالكَ :و ُوضي َ
الشيييفدَ ِ
اء﴾ألالزمذذذر ، 69:طـذذذدكا الػعذذذؾ "وضذذذع" مبـذذذل لؾؿعؾذذذقم أو الؿجفذذذقل؟
َو ه َ
لؾؿجفقل ،إ ًذا فالؽتاب ..مبـل لؾؿجفقل ،صب أيـ كائب الػاطؾ؟ "وجلء بذالـبققـ"،
يعـل "وجاء اهلل بالـبققـ" ،ثؿ حذفـا الػاطؾ وأكبـذا مـابذف مذاذا؟ مذا فقذف مػعذقل بذف ،هذل
"جاء اهلل بالـبققـ" طـدك فعؾ وفاطؾ وجار ومجرور ،صح؟ "جذاء اهلل بذالـبققـ" صذب
حذفـا الػاطؾ ما فقف مػعقل بف ،كائب الػاطؾ الؿجرور ،كعؿ ،أحسـت ،صقب.
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إخ الؽذذذريؿ هـذذذاك ،قذذذال سذذذبحاكف :وإِ ْن َتعي ِ
ييؾ َطيييدْ ٍل ٓ ُي ْم َخي ْ
ييد ْل ُكي َّ
ييذ ِمـ َْفيييا﴾
ْ
َ
ألإكعام ، 75:كريد أن كؼػ طـد ققلفُ ٓ :ي ْم َخ ْذ ِمـ َْفا﴾ألإكعام... 75:
إخ الؽريؿ هـاك ،قال الشاطر يف البقت الؿشفقر:
إن السؿاحة والؿروءة ضؿـا

قربًا بؿرو طؾك الطريؼ القاضح

ذذؿـ" ،مبـذذذل لؾؿعؾذذذقم أو
ذذؿـَا" ،أيذذذـ الػعذذذؾ؟ " ُضذ ِّ
"إن السذذذؿاحة والؿذذذروءة ُضذ ِّ
أيضذا كائذب فاطذؾ ،أيذـ
الؿجفقل؟ " ُض ِّؿـ" بضؿ أولف وكسر ما قبؾ آخذره ،مجفذقلً ،
كائب فاطؾف؟
إن السؿاحة والؿروءة ضؿـا

قبرا بؿرو طؾك الطريؼ القاضا
ً

ألػ آثـذقـ ،أطرهبذا ،كؼذقل :ألذػ آثـذقـ كائذب فاطذؾ يف محذؾ رفذع مبـذل طؾذك
دائؿا ساكـة.
السؽقن ،إلػ يف العربقة ً
يقن﴾
يقن َوٓ ُت ْظ َؾ ُؿي َ
وس َأ ْمي َيقالِؽ ُْؿ ٓ َت ْظ ِؾ ُؿي َ
يؿ ُر ُء ُ
إخ الؽذذريؿ ،قذذال سذذبحاكفَ :ف َؾ ُؽي ْ

ألالبؼرة ، 279:فلمذا " َتظؾِؿذقن" فػعذؾ مبـذل لؾؿعؾذقم ،فذقاو الجؿاطذة يف " َتظؾِؿذقن"
فاطؾ ،صقب وأما " ُتظ َؾؿقن" فػعذؾ مبـذل لؾؿجفذقلُ " ،تظ َؾؿذقن" واو الجؿاطذة كائذب
فاطؾ ،أحسـت ،صقب.
إخ الؽذذذذذذريؿ هـذذذذذذاك ،قذذذذذذال سذذذذذذبحاكفَ :ذلِي َ
ييييير ْف َـ َفييييييال
يييييؽ َأ ْد َكييييييك َأ ْن ُي ْعي َ
عرف" مبـل لؾؿعؾقم أو الؿجفذقل؟
ُي ْم َذ ْي َـ﴾ألإحزاب ، 59:ذلؽ أدكك أن يعرفـُ " ،ي َ
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عرف" ..الؿجفقل ،الؿعؾقم " َي ِ
عرف" ،صب مبـل لؾؿجفقل ،إ ًذا أيذـ كائذب فاطؾذف؟
" ُي َ
َذلِ َ
ؽ َأ ْدكَك َأ ْن ُي ْع َر ْف َـ﴾ألإحزاب 59:؟ كقن الـسقة ،كائب فاطؾ يف محذؾ رفذع مبـذل
طؾك الػتح" ،فال يمذيـ" كذلؽُ " ،يم َذى" فعذؾ مبـذل لؾؿجفذقل ،وكذقن الـسذقة كائذب
الػاطؾ ،صقب.
إخ الذي بجاكبف ،قال سبحاكف :إِ َذا َّ
ُذقرت"،
الش ْؿ ُس ك ُِّق َر ْت﴾ألالتؽذقير" ، 1:ك ِّ
الؿؽذقر؟ الشذؿس،
ك ُِّقر مبـل لؾؿعؾقم أو الؿجفقل؟ مجفقل ،أيـ كائذب الػاطذؾ؟ مذا
َّ
صذذب كؼذذقل الػاطذذؾ الشذذؿس الؿتؼدمذذة طؾذذك الػعذذؾ أو ضذذؿقر مسذذترت تؼذذديره هذذل بعذذد
الػعؾ؟ يجب أن كؼقل ضؿقر مسترت بعد الػعؾٕ ،ن كائب الػاطؾ ٓ يتؼدم طؾذك فعؾذف،
صب لؿاذا لؿ تؼؾ إن كائب الػاطؾ التاء يف "ك ُِّق َرت"؟ ٕكف حذرف تلكقذث ،والحذرف ٓ
محؾ لف مـ اإلطراب.
آخذذر شذذاهد ،إخ الؽذذريؿ ،قذذال سذذبحاكف :و ِسي َ ِ
يؿ إِ َلييك ا ْل َجـَّي ِية
يقؼ ا َّلييذ َ
َ
يـ ا َّت َؼي ْيقا َر َّب ُفي ْ
زُمرا﴾ ألالزمرِ " ، 73:
وس َقؼ" ِس َقؼ مبـذل لؾؿجفذقل مذـ َس َ
ذاق ،صقذب كائذب الػاطذؾ؟
ًَ
"الذيـ" أطربف ،كائب فاطؾ يف محؾ رفذع ،لؿذاذا لذؿ تؼذؾ مرفذقع؟ لذق معذرب مرفذقع،
مبـل يف محؾ رفع ،أكت قؾت يف محؾ رفع يعـل مبـل ،صب مـ أي الؿبـقات؟
أكت قؾت يف محؾ رفع يعـل أكف مبـل ،صب مذـ أي الؿبـقذات؟ الؿبـقذات إسذؿاء
كؾفا معربة إٓ طشرة ٓ ،بد أن تحػظفذا ،مـفذا إسذؿاء الؿقصذقلة ،كعذؿ ،هذق صذحقح
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تؼقل :كائب فاطؾ يف محؾ رفع مبـل طؾك الػتح ،كعؿ؟ ٕكذف اسذؿ مقصذقل ،كعذؿ ،هذذا
ما يتعؾؼ بـائب الػاطؾ وأمثؾتف ،إن كان فقف سمال يا إخقان ،فتػضؾقا ،كعؿ.
ذثال" :صذذربت طؾذذك الؿصذذقبة" ،فذذنذا بـقتذذف
"صذذربوا" صذذرب فعذذؾ ٓزم ،فتؼذذقل مذ ً
لؾؿجفقل فسقـقب طـف الجار والؿجذرور ،تؼذقلُ " :صذبِر طؾذك الؿصذقبة" ،كذذ " ُجؾذس
طؾك الؽرسل" ،كعؿ.
س... :
كقػ؟ ٓ ،ما تليت ،قؾت لؽ هق فعؾ ٓزم ،فنذا بـقتف لؾؿجفذقل مذا تـقذب الؿػعذقل
بذذفٕ ،كذذف ٓزم ،الذذالزم لذذقس لذذف مػعذذقل بذذف ،فتـقذذب إمذذا الجذذار والؿجذذرور أو الؿػعذذقل
الؿطؾؼ ،ولفذا ما يتصقر أن تؼقلُ " :صبِ ُروا"ٕ ،كف مذا فقذف مػعذقل بذف ،مػعذقل بذف كذلن
مثال "أكرمقا" هذا فعؾ متعذدي" ،أكرمذقا ،كذذبقا" أمذا الػعذؾ الذالزم ٓ ،يـذقب
تؼقل ً
مـاب فاطؾف الجار والؿجرور أو ..كعؿ.
س....:
يعـل كقػ تعرب؟ طؾك ققل إول الذي يؼقل إن "طؾك الؽرسذل" كائذب الػاطذؾ
طؾك الؽرسل ففق يف محؾ ،تؼقل :كائب فاطؾ يف محؾ رفع ،وطؾك الؼقل الثذاين الذذي
قال إن كائب الػاطؾ هق الؿجرور فؼط ،همٓء اختؾػقا ،فبعضفؿ قذال :إطرابذف محؾذل،
فتؼذذقل الؽرسذذل كائذذب فاطذذؾ يف محذذؾ رفذذع ،وبعضذذفؿ قذذال :إطرابذذف تؼذذديري ،إطذذراب
محال مجرور لػ ًظا ،كعؿ.
مؼدر ،فتؼقل :الؽرسل كائب فاطؾ مرفقع ًّ
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س....:
تؼديرا ذكرها الشقخ يف كقػقذة بـذاء الػعذؾ لؾؿجفذقل،
ارفع صقتؽ ،هذا تحؼق ًؼا أو
ً
مثال تبـل " َض َذر َب" لؾؿجفذقل تؼذقلُ " :ض ِذرب" ،وتبـذل "كذال" أو
فتحؼق ًؼا كلن تؼقل ً
"قام" أو "جاء" لؾؿجفقل فتؼقل" :كِقؾ" ،وهل أصؾفا "كُقِؾ" ثؿ ٕمقر يعـذل إطذالل
وإبدال ،أمقر صقتقة ،ققؾ فقفا "قِقؾ" و "كِقذؾ" ففذل يف إصذؾ "كُقِذؾ" ،لؽذـ هذذا يف
التؼدير الؿرتوك الؿفجذقر ،فذذ " ُض ِذرب" بـقذت طؾذك الؼاطذدة تحؼق ًؼذا ،و"كِ َ
قذؾ" بـقذت
تؼديرا.
طؾك الؼاطدة لؽـ
ً
س....:
مذدغؿا طقـذف بالمذف
فقف تػصقالت ،فقف تػصقؾ ،الؿملذػ اكتػذل بالتؿثقذؾ ،إذا كذان
ً
مثؾ شدَّ وقدَّ وهدَّ وكحق ذلؽ ،كعؿ.
س....:
كعؿ ،ٓ ،الخالفات الـحقية أمذقر يعذاد فقفذا إلذك أصذقل يعتؿذد طؾقفذا الـحقيذقن،
ويسذذتػقدون يف ذلذذؽ مذذـ قذذقهتؿ يف أصذذقلفؿ الـحقيذذة ،فؽذذؾ طذذالؿ أو كذذؾ مدرسذذة لفذذا
أصقل معقـة تعقد إلقفا ،هذه إصقل كؾؿا اصردت الؼقاطد طؾذك هذذه إصذقل دلذت
طؾك أن هذه إصقل هل إصقل الؿعتربة طـد العرب ،وهذه إصذقل ٓ يذدركفا إٓ
الؿتخصصذذقن الؿتعؿؼذذقن يف ففذذؿ كذذالم العذذرب ،فؾفذذذا غقذذر الؿتخصصذذقـ ٓ يذذدرك
أهؿقة هذه إمقر ،يعـل الـحقي يستػقد مـ هذه إصقل يف الرتجقح بقـ إقذقال ،يف
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معرفة ما لؿ تؼؾف العرب ،ويف معرفة ققاس ما لؿ تؼؾذف العذرب لذق ققذؾ أن ،يعـذل أن
كقازل جديدة ،كؾؿذات جديذدة ،جؿذؾ جديذدة ،أسذالقب جديذدة ،كريذد كحذـ أن كضذع
كؾؿات وأسالقب جديدة ٓكتشافات أو اخرتاطات أو كحذق ذلذؽ ،كقذػ سذـليت هبذا إٓ
بؿعرفة هذه إصقل ،هذه إصقل ما تعتؿد طؾك فؼط طؾك السؿاعٕ ،ن السؿاع جذاء
فقؿا س ِ
ذؿع ،صقذب والذذي لذؿ يسذؿع؟ يعـذل الذذي كريذد أن كؼقلذف أن ،أو الذذي قالتذف
ُ
العرب بعد ذلذؽ ،ولذؿ تؼؾذف العذرب مذـ قبذؾ ،كقذػ تحؽذؿ طؾقذف بالصذحة وبالخطذل؟
وكقػ تبـذل أكذت طؾذك كذالم العذرب مذا لذؿ تؼؾذف؟ إٓ بالؼقذاس ،يعـذل كالػؼذف ،الػؼذف،
إمذذقر التذذل جذذاءت فقفذذا كصذذقص اكتفقـذذا مـفذذا ،صذذب وإمذذقر التذذل مذذا جذذاءت فقفذذا
كصقص ماذا تػعؾ؟ ٓ بد لؽ مذـ الؼقذاس ،لؽذل تعذرف إمذر الذذي اطتذربه الشذارع،
فتطبؼف طؾك هذه إشقاء التل لؿ تلت فقفا الـصقص ،فتعرف بذذلؽ الحؽذؿ ،وكذذلؽ
إمقر يف الـحق ويف الؾغذة ٓ ،تسذتطقع أن تعذرف الحؽذؿ إٓ إذا طرفذت هذذه إصذقل
والؼقاطد التل اطتربهتا العرب يف كالمفا ،ومع ذلؽ فقبؼك وراء ذلؽ خالفذات يسذؿقفا
العؾؿذذاء بالخالفذذات الؾػظقذذة ٓ تػقذذد ..وأيذذـ تعذذقد؟ تعذذقد إلذذك خالففذذؿ يف إصذذقل،
والخالف يف إصقل هق الذي يػقد الـحقي يف الؼقاس ،كعؿ.
الؽالم صب ًعا يحتاج إلك أصقل مـ ذلؽ ،لؽذـ قذقلفؿ إكذف كؾؿذا اختؾذػ الـحقيذقن
أخذ بإسفؾ هذا لقس بصذحقح ،لذقس بصذحقح ،وإكؿذا كؾؿذا اختؾػذقا أخذذ بؿذا يذدل
طؾقف الدلقؾ ،إمر الذذي يذدل طؾقذف الذدلقؾ يمخذذ بذف ،والذذي ٓ يذدل طؾقذف الذدلقؾ ٓ
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يمخذ بف ،وإٓ لق ُص ِّبؼ هذا إمر ل ُط ِّبذؼ طؾذك كذؾ العؾذقم ،لؿذاذا فؼذط يطبذؼ طؾذك طؾذؿ
دون طؾؿ؟ سقطبؼ طؾك الػؼف وطؾك التػسقر ،وطؾك الحديث ،وطؾك ..حتذك الحذديث
إذا اختؾػ العؾؿاء الؿحدثقن يف طالؿ هؾ هق ضعقػ وآ غقر ضذعقػ ،كؼذقل :كلخذذ
بالؼقل إسفؾ وكؿشل ،ففذا لقس بصحقح ،كعؿ.
س...:
تؼديرا معـًك ،ولقس بؿػعقل تحؼق ًؼا لػ ًظا ،مذا معـذك
قس طؾك مػعقل ،ففق مػعقل
ً
قتقؾ؟ تؼقل رجؾ قتقؾ ،يعـذل قاتذؾ أو مؼتذقل؟ فاطذؾ أو مػعذقل؟ إ ًذا فؿعـذاه مػعذقل،
مؼتقل ،لؽـ هؾ لػظف طؾك مػعذقل؟ ٓ ،فؾفذذا قذال تحؼق ًؼذا ،يعـذل لػظذف ومعـذاه طؾذك
ذديرا يعـذذل معـذذاه طؾذذك مػعذذقل ،لؽذذـ لػظذذف لذذقس طؾذذك
مػعذذقل مثذذؾ "مضذذروب" ،تؼذ ً
مػعقل.
يصذذؾح ،يؿؽذذـ أن تؼذذقل مؼتذذقل ،ويؿؽذذـ أن تؼذذقل قتقذذؾ ،كعذذؿ ،قذذد يذذليت الؿعـذذك
القاحد بلكثر مـ لػظ ،ما فقف إشذؽال ،هذق إصذؾ الؿعـذك واحذد ،كعذؿ ،أقذقل الؿعـذك
اإلجؿالل ،وإٓ قد يؽقن فقف فروق يف الؿعاين الدققؼة ،كعؿ.
ٓ ٓ ،فعقؾ تليت بؿعـذك فاطذؾ ،وتذليت بؿعـذك مػعذقل ،وكذذلؽ فعذقل تذليت بؿعـذك
فاطؾ وتليت بؿعـك مػعقل ،فؼتقؾ بؿعـك الؿؼتقل ،لؽـ طؾقؿ بؿعـك طالؿ.
س..:
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قتقال تليت بؿعـك قاتؾ ،تؼقل :محؿذد قتقذؾ بؿعـذك قاتذؾ ،يف اسذتعؿال
ٓ أطرف أن ً
قتقال بؿعـذك مؼتذقل ،هذذا اسذتعؿال العذرب ،هذذا اسذتعؿال العذرب ،طـذدما
العرب أن ً
مثال ،وكذذلؽ
مثال فالن رحقؿ بؿعـك راحؿ لقس مرحق ًما ،لؽـ طـدما يؼقلقن ً
يؼقلقن ً
مذثال فذالن
فعقل ،حتذك فعذقل تذليت فعذقل بؿعـذك فاطذؾ ،وبؿعـذك مػعذقل ،فذنذا قؾذت ً
مذثال َركُذقب،
صبقر بؿعـك صابرَ ،ي ْػ َعؾ إمر ،أو شؽقر بؿعـك شذاكر ،لؽذـ لذق قؾذت ً
يعـل مركقب لقس بؿعـك راكب ،فقذليت هبذذا الؿعـذك ويذليت هبذذا الؿعـذك طؾذك حسذب
أيضا ،ولؽؾ أحؽام ،كعؿ ،بؼل سمال ،هذا السمال إخقر.
آستعؿال ،ولؽؾ أحؽام ً
س..:
كلكؿا ُوتِر أه ُؾف وما ُلف ،وكلكؿا ُوتِر أه َؾف وما َلف ،التخذريج مؿؽذـ ،التخذريج مؿؽذـ،
فنذا قؾت :كلكؿا وتر أه ُؾف وما ُلف ،يعـل كذليت كؼذدرها بػعذؾ يتعذدى إلذك إهذؾ والؿذال،
مثال ُوتِ َر أه ُؾف وما ُلف ،يعـل هؾؽ أهؾف ومالف ،أو كحذق ذلذؽ ،وإذا قؾذت:
يعـل كلن تؼقل ً
كلكؿا وتر أه َؾف وما َلف ،فسـجعؾ كائب الػاطؾ يعقد إلك الذي فاتتف الصالة ،يعـذل كلكؿذا
ِ
ِ
وتذر أه ُؾذف ،فذقتر سذتؼدر
ُوت َر هق ،ماذا ُوتر؟ أه َؾف ،هذا الؿػعقل الثاين ،وإذا قؾت كلكؿذا َ
بػعؾ يتعدى مباشرة إلك إهؾ ،كلكؿا هؾؽ أو كحق ذلؽ ،قؾـا السمال إخقر.
واهلل أطؾؿ ،وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ
******************************************
***
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الدرس 12
بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ
الحؿد هلل رب العالؿقـ ،والصالة والسالم طؾك كبقـا محؿذد وطؾذك آلذف وأصذحابف
أجؿعقـ.
أ َّما بعد:
السالم طؾذقؽؿ ورحؿذة اهلل وبركاتذف ،وحقذاكؿ اهلل وبقذاكؿ يف هذذه الؾقؾذة الؿباركذة
ثؿذان وطشذريـ وأربذع ٍ
ٍ
مئذة وألذػ مذـ
لقؾة الثالثاء الثالث والعشريـ شذفر صذػر لسذـة
هجرة الؿصطػك صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،كحـ أن يف الذدرس العاشذر طؾذك مذا أضذـ يف
شرح إزهرية لؾشقخ خالد إزهري رحؿف اهلل تعالك.
وكـا يا إخقان قد شرحـا يف الدرس الؿاضل كائب الػاطذؾ ويف هذذا الذدرس بذنذن
اهلل تعذذذالك سـشذذذرح الؿبتذذذدأ والخذذذرب ،الؿبتذذذدأ والخذذذرب وهؿذذذا الثالذذذث والرابذذذع مذذذـ
الؿرفقطات.
الؿبتدأ والخرب اضرب ً
مثآ طؾقفؿا ثؿ ُأقدِّ م بؿؼدمة بقـ يدي الؿبتدأ والخذرب قبذؾ
أن كـظر يف كالم الشقخ خالد وكؼرأه إن شاء اهلل تعالك:
الؿبتدأ والخرب أن تذليت يف أول الجؿؾذة باسذؿ فتؼذقل" :اهلل ربـذا" اهلل لػذظ الجاللذة
اسؿ وقع يف أول الجؿؾة وهق مرفذقع فصذار مبتذد ًأ،
اسؿ ،وقد وقع هـا يف أول الجؿؾةٌ ،
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اسؿ مبتدئ ٌة بذف الجؿؾذة ،ثذؿ صذاروا
اسؿ مبتدأ بف الؽالم ،أو ٌ
قديؿا يؼقلقن" :اهلل ٌ
وكاكقا ً
يختصرون ذلؽ فقؼقلقن" :اهلل اسؿ مبتد ٌأ بف" ثؿ صذاروا يؼقلذقن" :مبتذدأ" فؿعذروف،
اسؿ مبتد ٌأ بف الؽالم :فخرج مصطؾح الؿبتدأ وهق آسؿ الؿرفقع
بعد ذلؽ مبتدأ يعـل ٌ
القاقع يف ابتداء الجؿؾة.
صقب "اهلل" هذا اسؿ وقع يف ابتذداء الجؿؾذة ،فجعذؾ الجؿؾذة جؿؾذ ًة اسذؿقةٕ :هنذا
مػتتحة أو مبدوءة باسؿ ،صقب ما شلكف? إذا قؾت" :اهلل" وسؽت تؽقن الجؿؾذة كاقصذة
الؿعـك ،وٓ يتؿ معـاها بؼقلؽ" :ربـا"ٕ :كَّذؽ إذا قؾذت" :اهلل" وسذؽت :سذ ُقؼال لذؽ:
ما شلكف?
صقب ماذا هـاك? يعـل ما يف معـك تذام ،يسذللؽ أكؿذؾ الؿعـذك :تؼذقل" :اهلل ربـذا"
كؿؾ فائدة الؿبتذدأ،
فلخربت طـ اهلل طز وجؾ ٕكف ربـا ،ربـا كؿا ترون هق الجزء الذي َّ
ولقٓه لؽان الؿبتدأ كاقص الؿعـك.
"اهلل ربـا" وتؼذقل" :محؿذدٌ كبقـذا طؾقذف الصذالة والسذالم" وتؼذقل" :الؼذرآن كتابـذا
واسع".
كافع ،الؿسجد
ٌ
واإلسالم ديــا" ،وتؼقل بعد ذلؽ" :العؾؿ ٌ
ٍ
مذاض ،ومحؿذد فاطذؾ ،الذقاو
يضا" :جاء محؿدٌ والؽتاب معف" جاء فعؾ
وتؼقل أ ً
هـا تسؿك واو الحال ،صقب والؽتاب معذف؟ الؽتذاب معذف جؿؾذة ،جؿؾذة هبذذه الجؿؾذة
مبدوءة بؿاذا? باسؿ :ففل جؿؾة اسؿقة :فؾفذا ما زلت أققل :الؿبتدأ هق آسذؿ القاقذع

شرح إزهرية يف الـحق

f

e

435h

g

يف ابتداء الجؿؾة وٓ ُيش َت َرط أن يؽقن واق ًعا يف ابتداء الؽالم ،قد يؽذقن واق ًعذا يف ابتذداء
الؽالم يف أول كالمؽ أو يف أول الؽالم ففق مبتدأ ٓ شؽ ،لؽـ ٓ ُيش َت َر ُط ذلؽ.
ٍ
حقـئذذ جؿؾذة صذغرى" ،جذاء محؿذد و" هذذه واو
قد يؼع يف ابتداء جؿؾة وتسذؿك
الحال ،واو الحال يؼع بعدها جؿؾة :جؿؾة اسذؿقة أو فعؾقذة ،صقذب مذا الجؿؾذة القاقعذة
اسؿ وقع يف ابتداء الجؿؾة.
بعدها? "الؽتاب معف" جؿؾة اسؿقة فالؽتاب مبتدإٔ :كف ٌ
ٌ
مثال" :مسجد الراجحل صػقفف كثقر ٌة" هذه كؾفا جؿؾة ،لؽـ لق
مثال آخر لق قؾـا ً
تلمؾت فقفذا لقجذدت يف داخؾفذا جؿؾذ ًة أصذغر مـفذا ،مسذجد الراجحذل ،كعذؿ مذا بالذف?
ابحث طـ الػائدة ،ما بالف?
"مسجد الراجحل" مسجد اسؿ :إ ًذا فالجؿؾة اسؿقة هـا ،الجؿؾة الؽذربى اسذؿقة،
مسجد ،أخربت طـ الؿسجد بلكذف الراجحذل ،فؾذقس الخذرب الراجحذل ،الراجحذل هـذا
مضاف إلقذف ،مسذجد الراجحذل مذا بالذف? أخذربت طذـ مسذجد الراجحذل ،أيذـ الخذرب?
الخرب "صػقفف كثقرة" صػقفف كثقرة صارت جؿؾة ،كـظر فقفا" :صػقفف كثقرة" جؿؾذة،
جؿؾة اسؿقة أو فعؾقة؟ مبدوءة باسؿ :إ ًذا فآسؿ القاقذع يف أول هذذه الجؿؾذة الصذغقرة
التل هل جؿؾة الخرب جؿؾ ٌة اسؿقة :فلولفا مبتدأ.
"صػقفف" الصػقف اسؿ أو فعؾ؟ اسؿ ،صػقفف مبتدأ ،كثقر ٌة خرب.
هذذذه أمثؾذذة فؼذذط لؾتذذذكقر بالؿبتذذدأ والخذذربٌ ،أقذذدم بؿؼدمذذة قبذذؾ أن كذذدخؾ يف كذذالم
الشقخ خالد ،أرجق أن تؽقن كافعة يف ففؿ باب الؿبتدأ والخرب:
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الـحق يؼقم طؾك كظرية العامؾ ،كظرية العامؾ كظرية يؼقم طؾقفذا الـحذق ،مذا الؿذراد
بالعامذذؾ? الؿذذراد بالعامذذؾ أن الؽؾؿذذات يف الصذذـاطة الـحقيذذة يعؿذذؾ بعضذذفا يف بعذ ٍ
ذض،
كظرية العامؾ تعـل أن الؽؾؿات يف الصـاطة الـحقية يعؿؾ بعضفا يف بعض.
ذثال:
يعؿذذؾ بعضذذفا يف بعذذض الرفذذع أو الـصذذب أو الجذذر أو الجذذزم ،فذذنذا قؾذذت مذ ً
ٍ
محؿد" فقؼقلقن" :طؾك طامذؾ فاطذؾ" طامذؾ مذاذا يعؿذؾ? يعؿذؾ الجذر
"سؾؿت طؾك
يعـل يعؿؾ الجر يف آسؿ الذي بعده" ،محؿد" يسؿقكف يف الصـاطة الـحقية مجذرور،
ما معـك مجرور؟ مػعقل ،مػعقل يعـل واقع طؾقف الجر.
ما العامذؾ الذذي طؿذؾ الجذر يف محؿذد? حذرف الجذر "طؾذك" :فقسذؿقن "طؾذك"
ً
معؿقٓ ،هذه الؽؾؿات لؾصـاطة الـحقيذة يعؿذؾ بعضذفا يف
طامال ،ويسؿقن "محؿدً ا"
ً
بعض ،الصذـاطة الـحقيذة ،أ َّمذا يف الحؼقؼذة فالذذي يعؿذؾ هذق الؿذتؽؾؿ هذق الذذي يرفذع
ويـصب ويؽسر وإن شذاء رفذع الؿـصذقب وإن شذاء جذر الؿـصذقب ،هذق الذذي يػعذؾ
هذه.
صـاطة كحقية أ َّما يف الحؼقؼة فالذي يعؿؾ هق الؿذتؽؾؿ :هذق الذذي يرفذع ويـصذب
ويؽسر وإن شاء رفع الؿـصقب وإن شاء جر الؿـصقب ،هق الذي يػعؾ هذذه إشذقاء
لؽـ الذي يدفع الؿتؽؾؿ لؾجر أن يجر هذه الؽؾؿذة ويـصذب هذذه الؽؾؿذة ويرفذع هذذه
الؽؾؿة ويجزم هذه الؽؾؿة العقامذؾ ،طـذدما تذرى حذرف الجذر قبذؾ آسذؿ أكذت جذر،
فجعؾقا هذا السبب الذي جعؾؽ تجر جعؾقه هق العامؾ.
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يعـل طامؾ يف الصـاطة الـحقية ،كحـ أن كدرس الصـاطة الـحقية طؾذك مذذاهب
الـحقيـ ،والعقامؾ يف الـحق كقطان:
العقامؾ يعـل الؽؾؿات التل تعؿؾ يف غقرها الرفع أو الـصب أو الجذر أو الجذزم،
العقامؾ كقطذان ،والعقامذؾ يف الـحذق كقطذان ،العقامذؾ يعـذل الؽؾؿذات التذل تعؿذؾ يف
غقرها الرفع والـصب أو الجر أو الجزم العقامؾ كقطان:
 طقامؾ لػظقة.
 وطقامؾ معـقية.
 طقامؾ لػظقة أي لفا حروف تخرج يف الؾػظ ت ُؾ َػظ ،مثؾ "طؾك" طؾك لفذا لػذظ
ُيؾ َػظ ،لفا حروف ُتؾ َػظ ُتسؿك طقامؾ لػظقة.
حذروف ُتؾػذظ:
 والـقع الثاين :العقامؾ الؿعـقية ،وهل العقامؾ التذل لذقس لفذا
ٌ
درك بالعؼؾ والؿعـك فؼط.
وإكَّؿا ُت َ
ػفؿ و ُتؼدَ ر و ُت َ
العقامؾ الؿعـقية قؾقؾ ٌة جدً ا ،وأشفرها طامالن يليت الؽالم طؾقفؿذا فقؿذا بعذدَّ ،أميا
العقامؾ الؾػظقة ففل الؽثقرة ،الؾػظقة هل الؽثقرة ،وهذه العقامؾ الؾػظقة الؽثقرة تعذقد
إلك قسؿقـ:
الؼسييؿ إول :إفعييال كؾفييا ،فؽذذؾ إفعذذال يف الؾغذذة العربقذذة طامؾذذة ،أهنذذا جؿق ًعذا
تعؿؾ ،ما يف فعؾ يعؿؾ وفعؾ مذا يعؿذؾ ،كذؾ إفعذال طامؾذة ،ماضذقة ،مضذارطة ،أمذر،
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متصرف ،جامذد ،تذام ،كذاقص :كذؾ إفعذال طامؾذة ،كذؾ إفعذال تعؿذؾ ،مذاذا تعؿذؾ?
تعؿؾ الرفع وتعؿؾ الـصب ،تعؿؾ الرفع ،ماذا ترفع إفعال?
إفعال ترفع فاطؾفا وكائذب الػاطذؾ ،وترفذع اسذؿ كذان وأخقاهتذا ،فاطذؾ مرفذقع،
مرفقع يعـل مػعقل ،مػعقل يعـل وقع طؾقذف الػعذؾ :كؼقلذؽ" :مضذروب" يعـذل وقذع
طؾقف الضرب ،فاطؾ مرفقع يعـل وقع طؾقف الرفع :مرفقع ،وكتذاب مرفذقع يعـذل هـذاك
طامؾ رفعف فصار مرفق ًطا.
صقب "جاء محؿد" مرفقع ما الذي رفعف? ما الذي جعؾف مرفق ًطا? ما الذذي طؿذؾ
فقف الرفع? هق الػعؾ جاء :ولفذذا لذق شذئت أن تؽؿذؾ اإلطذراب وتبذقـ العامذؾ :لؽـذت
تؼقل" :محؿدٌ ٌ
مرفذقع بجذاء وطالمذة رفعذف الضذؿة" :ولفذذا تجذدون الؿحؼؼذقـ
فاطؾ
ٌ
ٌ
مرفذقع بالضذؿة" يؼذقل مذـ الخطذل أن
فاطذؾ
ُيخ ِّطئقن مـ يؼقل يف اإلطذراب" :محؿذد
ٌ
تؼقل" :فاطؾ مرفقع بالضؿة"ٕ :كف فاطؾ مرفقع بالػعذؾ ،بالػعذؾ الذذي رفعذف الػعذؾ،
أ َّما الضؿة فعالمة يعـل دلقؾ طؾك الرفع فؼط كؿا شرحـا ذلؽ مـ قبؾ.
ويرفع كائب الػاطؾ كؿا شرحـاه مـ قبؾ ،ويرفع اسؿ كان يف ققلؽ" :كان محؿذد
كري ًؿا".
ويـصب الؿػاطقؾ كؾفا الؿػاطقذؾ الخؿسذة وسذتليت يف الؿػاطقذؾ يف الؿـصذقبات،
الؿػعقل بف والؿػعقل فقف والؿػعقل معف والؿػعقل لف والؿػعقل الؿطؾؼ كؾفا تـصبفا
إفعذذال ،ويـصذذب غقذذر ذلذذؽ ،يـصذذب خذذرب كذذان ويـصذذب الحذذال بذذف والؿػعذذقل فقذذف
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والؿػعقل معف والؿػعقل لف والؿػعذقل الؿطؾذؼ كؾفذا تـصذبفا إفعذال ،ويـصذب غقذر
ذلؽ :يـصب خرب كان ويـصب حال إلك غقر ذلؽ.
قؾـا العقامؾ الؾػظقة طؾك قسؿقـ:
إول :إفعال كؾفا.
والؼسييؿ الثيياين مييـ العقامييؾ الؾػظق ية :بعذذض الحذذروف ،الحذذروف كريذذد حذذروف
الؿعذذاين ،كؿذذا شذذرحـا ذلذذؽ يذذا إخذذقان مذذـ قبذذؾ ،طـذذدما قؾـذذا" :أن الؽؾؿذذة اسذذؿ وفعذذؾ
وحرف ومعـك ،كريذد حذروف الؿعذاين ،بعضذفا ٓ يعؿذؾ ففذل كقطذان :حذروف طامؾذة
وحروف يسؿقهنا هامؾة يعـل غقر طامؾة ،حروف طامؾة أم هامؾة? طامؾة ،مذاذا تعؿذؾ?
طؿؾفا الجر ،هذه أمقر سؿاطقة ،العؿؾ يف الحرف يعذاد فقذف إلذك السذؿاع ،هذؾ أطؿؾتذف
العرب أو لؿ ُتعؿؾف?
يض ذا كعذذقد لؾسذذؿاع ،مذذاذا
حذذروف الجذذر أطؿؾتفذذا العذذرب ،صقذذب ،مذذاذا تعؿذذؾ? أ ً
أطؿؾتفا? هؾ جعؾتفا كاصبة لؿا بعدها أو رافعة لؿا بعدها أو جارة لؿا بعذدها؟ جعؾتفذا
جار ًة لؿا بعدها ،حروف الجر.
ومذذـ الحذذروف العامؾذذةَّ :
إن وأخقاهتذذا تـصذذب آسذذؿ وترفذذع الخذذرب" ،أن محؿذذدً ا
كريؿ".
ٌ
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ومـ الحروف العامؾذة" :لذؿ ولؿذا ،وٓم إمذر ،وٓ الـاهقذة" مذاذا تعؿذؾ? تجذزم
الػعؾ الؿضارع.
ومـ الحروف العامؾة :حروف الـصب ،وهل "أن ولـ وكذل وإذن" مذاذا تعؿذؾ?
تـصب الػعؾ الؿضارع.
ففذذذه أشذذفر الحذذروف العامؾذذة ،صقذذب الحذذروف الفامؾذذة كثقذذرة ،حذذروف جعؾتفذذا
العرب هامؾة يعـل غقر طامؾة ،يعـل ٓ تمثر شلء فقؿذا بعذدها ،يعـذل تعؿذؾ ،يعـذل لفذا
معـك ،كؾ كؾؿة يف الؾغة العربقذة لفذا معـذك ،لؽذـ هذؾ لفذا طؿذؾ? ٓ ،الحذرف الفامؾذة
لقس لفا طؿؾ.
مثؾ :حرفا آستػفام" ،هذؾ والفؿذزة" هذؾ هذذا حذرف اسذتػفام ،لذف معـذك وهذق
آستػسار ،لؽـ هؾ لف طؿؾ? يرفع ما بعده ،يـصب مذا بعذده ،يجذر ،يجذزم ،ٓ ،اكظذر،
كريؿ" جؿؾة اسذؿقة ،محؿذد مبتذدأ مرفذقع ،وكذر ٌيؿ خذرب مرفذقع،
لق قؾـا ً
مثال" :محؿدٌ
ٌ
ادخذذؾ هذذؾ طؾذذك هذذذه الجؿؾذذة مذذاذا تؼذذقل? تؼذذقل" :هذذؾ محؿذذدٌ كذذريؿ?" هذذؾ حذذرف
استػفام ٓ محؾ لف مـ اإلطراب مبـل طؾك السؽقن ،محؿدٌ ما إطراهبا هـا? ٕهنذا لذقس
لفا طؿؾ ،يعـل أثرت يف الؿعـك فلدخؾت معـك آستػفام يف الجؿؾة ،لؽـفذا مذا أثذرت
شق ًئا يف العؿؾ ٕهنا هامؾة غقر طامؾة ،بخالف ما لق أدخؾت " َّ
كذريؿ"
إن"" :إ َّن محؿذدً ا
ٌ
فن َّن لفا معـك وهق التقكقد ولفا طؿؾ ،هذا أمقر سذؿاطقة طذـ العذرب :فتـصذب آسذؿ
وترفع الخرب.
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مذثال" :يذـجح محؿذدٌ يف دراسذتف"
مثال :قد حرف تحؼقؼ أو تؼؾقؾ ،لق قؾـذا ً
صقبً ،
يذذـجح فعذذؾ مضذذارع ،مرفذذقع أو مـصذذقب أو مجذذزوم? إن ُسذبِؼ بـاصذذب مـصذذقب ،إن
ُسبِؼ بجازم مجزوم ،إن تجرد ففق مرفذقع ،هـذا متجذرد أم مسذبقق? متجذرد :إ ًذا يذـجح
محؿد يف اختباراتف أو يف دراستف.
ادخؾ "قد" ماذا تؼقل? "قد يذـجح محؿذد يف دراسذتف" اطذرب يذـجح :كذاإلطراب
السابؼَّ ،
ٕن قد ٓ تمثر يف اإلطراب شذق ًئاُ ،ت ِعذرب كؿذا أهنذا غقذر مقجذقدة ،يذـجح فعذؾ
مضارع مرفقع وطالمة رفعف الضؿةٕ :كف ٌ
فعذؾ متجذرد ،كؼذقل هـذا :أكذف متجذرد أم غقذر
متجرد? كؼقل :متجرد ،ما معـك متجذرد? يعـذل لذؿ يسذبؼف شذلء ،ٓ ،لذقس هذذا الؿذراد
الـحقيقـ ،مراد الؿتجرد يعـل متجرد مـ الـاصب ومـ الجازم ،أكف ٌ
فعؾ متجرد.
ما معـك متجرد? يعـل لؿ يسبؼ بشلء ،ٓ ،لقس هذا مراد الـحقيقـ ،مراد الؿتجرد
يعـل متجرد مـ الـاصب ومـ الجازم ،وقد تجرد ،وهؽذا ،فال بد أن كعذرف الحذروف
العامؾة وطؿؾفا وأن كعذرف الحذروف الفامؾذة التذل ٓ تذمثر يف اإلطذراب وٓ يف العؿذؾ
شق ًئا.
طرفـا يا إخقان أن إفعال كؾفا طامؾة ،وإن كذان تختؾذػ يف قذقة العؿذؾ ،إفعذال
كؾفذذا طامؾذذة ،وإن كاكذذت تختؾذذػ يف قذذقة العؿذذؾ ،فلضذذعػ إفعذذال طؿذ ًذال هذذق الػعذذؾ
فاطال وتـتفل ققتف ،خالص" ،جاء محؿدٌ  ،ذهذب محؿذدٌ  ،كجذح محؿذدٌ ،
الالزم ،يرفع ً
دخؾ محؿدٌ  ،خرج محؿدٌ ".

شرح إزهرية يف الـحق

f

e

442h

g

ٍ
وأققى مـف الػعؾ الؿتعدي إلك
مػعقل واحد ،وهذا أكثر إفعال ك "أكرم محؿذدٌ
زيدً ا ،وأخذ محؿدٌ كتا ًبا" وأققى مـفؿا الػعؾ الؿتعدي إلك مػعقلقـ ،والؿذراد بالػعذؾ
الؿتعدي إلك مػعقلقـ "..وأرى".
وأ َّما الحروف فؽؿا رأيتؿ ٓ تعؿؾ جؿقعفا ،بؾ بعضفا طامؾ وبعضفا هامؾ ،طؾك
ذلؽ أيفؿا أقذقى يف العؿذؾ الػعذؾ أم الحذرف? فؾفذذا ققذؾ :هذق إصذؾ ،العؿذؾ وهذق
أقذقى العقامذؾ :ولفذذا تروكذف ٕكذف إصذؾ وٕكذف إقذقى يف العؿذؾ :تجذدون العذذرب
تتصرف معف ما ٓ تتصرف مع غقره ،ققي ،إكسان ققي يتصرف طؾك ما يريد.
ولفذا يؿؽذـ أن ُت ِ
عؿؾذف فقؿذا بعذده" :أكذرم محؿذد خالذدً ا" وأن ُتعؿؾذف فقؿذا قبؾذف:
"خالدً ا ضاهر" مـ أكرمت? يؼقل :خالدً ا ،مـصقب ،مذا الذذي كصذبف? فعذؾ محذذوف،
يعـل "أكرمت خالدً ا" ففق فعؾ ٕكف هق إققى ،فالعرب تتصرف فقذف و ُت ِ
عؿ ُؾذ ُف متؼذد ًما
وضاهرا ومحذو ًفا ولفا تصرفات كثقذرة جذدً ا يف الػعذؾ ،أ َّمذا الحذرف فذال ،هذق
متلخرا
و
ً
ً
طؿذال ،خذالص ٓ
ً
حرف أمقر سؿاطقة ،العرب مـت طؾك أحرف معقـة ،وجعؾذت لفذا
تتجاوز هذا العؿؾ.
فذذال يعؿذذؾ َّإٓ هبذذذه الصذذقرة يف هذذذا إسذذؾقب ٓ ،يعؿذذؾ َّإٓ بالذذذي بعذذده ،وهذذق
محؿذد" هذؾ يؿؽذـ أن ُت ِ
ٍ
ؼذدم الؿجذرور طؾذك الجذار? مذا يؿؽذـ،
سؾؿت طؾك
ضاهر" ،
ُ
لؿاذا ٓ يؿؽـ? صب ًعا سؿع يؿؽـ? صبعا سؿع ٓ ،بد أن يعرف العؾذة ،لؿذاذا ٓ يؿؽذـ?
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َّ
ٕن العامؾ هـا وهق حرف الجر طامؾ ضعقػ ٓ يعؿذؾ َّإٓ فقؿذا بعذده :لفذذا ٓ يجذقز
أن يتؼدَّ م طؾقف معؿقلف.
هذذؾ يعؿذذؾ الحذذرف وهذذق محذذذوف? يؼذذقل" :سذذؾؿت طؾذذك مذذـ?" تؼذذقل" :طؾذذك
ٍ
ٍ
محؿذد":
محؿد" :مذا تؼذقل :محؿذد ٓ :بذد أن تظفذره ٕكذف ٓ يعؿذؾ محذذو ًفا" ،طؾذك
فتذكره ٓ ،بد أن تذكرهٕ :كف ٓ يعؿؾ ،إن حذفتف زال طؿؾف.
قد يؼقل قائذؾ :فذليـ إسذؿاء? يف كظريذة العامذؾ إفعذال كؾفذا طامؾذة والحذروف
بعضذذفا طامذذؾ وبعضذذفا هامذذؾ ،صقذذب إسذذؿاء؟ إسذذؿاء هذذل الؿعؿذذقٓت ،إسذذؿاء
ً
معؿذقٓ ،يعـذل يؼذع طؾقفذا العؿذؾ :ولفذذا آسذؿ يؽذقن مرفق ًطذا
إصؾ فقفا أن تؽقن
ً
ً
ً
معؿذقٓ فقذف الجذر،
ومجرورا يعـل
معؿقٓ فقف الـصب
مػعقٓ بف الرفع ومـصق ًبا
يعـل
ً
ويشابف آسؿ يف ذلؽ يعـل يف وققع العؿؾ طؾقذف ويشذابف آسذؿ يف ذلذؽ فعذؾ واحذد،
وهق الػعؾ الؿضارع.
ً
معؿذقٓ ،لفذذا الؿضذارع يؽذقن
يضذا يؼبذؾ أن يؼذع طؾقذف فقؽذقن
الػعؾ الؿضارع أ ً
ً
ً
ً
مػعذقٓ فقذف الجذزم:
مػعقٓ فقذف الـصذب ومجزو ًمذا
مػعقٓ فقف الرفع ومـصق ًبا
مرفق ًطا
فؾفذا سؿاه الـحقيقن إطراب طؾقف.
قد يؼقل صالب وما فائدة هذه الؿؼدمة الطقيؾة بالؿبتدأ والخرب؟
أققل لؽؿ :إذا ففؿتؿ هذه الـظرية كظرية العامؾ فاطؾؿقا أن الؿبتذدأ هذق آسذؿ لذؿ
يدخؾ طؾقف طامؾ لػظل ،الؿبتدأ أي اسؿ تجدوكف يف الؽالم غقذر مسذبقق أو لذقس قبؾذف
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ٌ
لػظل ففق مبتدأ ،أي اسؿ يف أول الؽذالم ،يف وسذط الؽذالم ،يف آخذر الؽذالم ،أي
طامؾ
ٌ
ٌ
لػظذل ،كقذػ طامذؾ لػظذل? يعـذل فعذؾ أو حذرف مذـ الحذروف
طامذؾ
اسؿ لقس قبؾذف
ٌ
مذثال :الؿثذال السذابؼ" :اهلل ربـذا" اهلل
العامؾة لقس قبؾ ُف طامؾ لػظل ففذق مبتذدأ ،إن قؾـذا ً
أيضذا لذؿ ُيسذ َبؼ
يؿ" هذذا ً
هذا واضح أكف لذؿ ُيسذبِؼ بعامذؾ لػظذل ،لذق قؾـذا" :محؿذد كذر ٌ
بعامؾ لػظل.
كريؿ?" محؿد سبؼ بعامؾ لػظل? ٓ ،إ ًذا يبؼذك مبتذدأ" ،هذؾ يف ضـذؽ
"هؾ محؿدٌ
ٌ
عرب محؿد؟
محؿدٌ كريؿ?" ماذا ُي َ
هؾ طامؾ أم هامؾ? هامؾ ،يف طامؾ أو هامؾ? طامؾ ٓ ،بد أن يعؿذؾ وهذق حذرف،
حذرف يعـذل يعؿذؾ يف الذذذي بعذده ،يعؿذؾ الجذر ،أيذذـ مجذروره? ضـذل" ،هذؾ يف ضـذذؽ
جرت ضـؽ واكتفذك
محؿدٌ
كريؿ؟" إ ًذا فالؿجرور ضـؽ :اكتفك طؿؾ يف" ،يف" خالص َّ
ٌ
إمر.
إ ًذا فالؿجرور ضـؽ ،اكتفك طؿؾ "يف"َّ :
ٕن يف حرف جر تجر ما بعدها ،لقسذت ك
" َّ
إن" تعؿؾ طؿؾقـ ترفع وتـصب ،ٓ ،هل تجر ما بعده ويـتفل طؿؾفذا بذذلؽ ،إذا أتقـذا
لؿحؿد هؾ مسبققة بعامؾ أم غقر مسذبققة? غقذر مسذبققة مبتذدأ ،أي اسذؿ غقذر مسذبقق
بعامؾ لػظ مبتدأ.
مثال" :يف الؿسجد يصؾقن كثقرون" يف حذرف جذر ،والؿسذجد اسذؿ
صقب لق قؾـا ً
مجرور :اكتفك العؿؾ يف ،مصؾقن هذا اسؿ ،الؿبتدأ هق آسؿ القاقذع يف أول الجؿؾذة،
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فقراد أن هذا حؼف ،حؼف أن يؽقن يف أول جؿؾة لؽذـ قذد يتـذازل طذـ حؼذف مذـ أجذؾ أن
ُ
يتؼدم ما هق أولك بالعـاية وآهتؿام.
مثال" :زيدٌ يف الدار ثؿ يف الدار زيد" كعذرب زيذدٌ ؟ مبتذدأ ،صذب لذق
وكذلؽ لق قؾـا ً
قؾـا" :أن يف الدار زيدً ا" كـظر كلخذها كؾؿة كؾؿذة" ،إن يف الذدار زيذدً ا" إن مذاذا تعؿذؾ?
أو َّ
إن طام ذؾ أو هامذذؾ؟ طامؾذذة ٓ بذذد أن تسذذتقيف معؿقٓهتذذا ٓ ،يتـذذازل طذذـ حؼذذف ،هذذذا
حؼل ،أططقين حؼل ،ما حؼف طـد العرب? يـصذب اسذؿف ويرفذع خذربه :ولفذذا يـصذبف:
" َّ
إن يف الذدار زيذدً ا" إ ًذا فزيذذدً ا هـذا مسذذبقق أو غقذر بعامذذؾ؟ مسذبقق بعامذذؾ لػظذل :فذذال
يؽقن مبتد ًأ :فال يؽقن مبتدأ.
ٍ
مذاض ٓزم أو متعذدي؟ ٓزم ،أيذـ
قؾـا" :جذاء محؿذدٌ ويذده مؽسذقر ٌة" جذاء فعذ ٍؾ
فاطؾ ُف الؿرفقع بف? محؿدٌ  ،اكتفك طؿؾ جاء.
ويد ُه :القاو طاصػة أم حالقة؟ إن كاكذت طاصػذة  ...حذروف العطذػ مذـ الحذروف
العامؾة أو الفامؾة؟ الفامؾة ،ما ترفع مذا بعذدها أو تـصذب مذا بعذدها أو تجذر مذا بعذدها،
هامؾة ،لؽـَّفا تجعؾ ما بعدها مثؾ الذي قبؾفا يف اإلطراب.
هؾ القد جاءت فعؾت الؿجلء؟ ما فعؾت مجلء :إ ًذا فذالقاو لقسذت طاصػذة وإكَّؿذا
القاو حالقذة ،والؿعـذك جذاء محؿذدٌ يف هذذه الحالذة ،يعـذل جذاء محؿذدٌ حذال كذقن ِ
يذده
ٍ
حقـئذ يؽقن مسب ٌ
قق بعامذؾ أو
مؽسقرة ،مثؾ واو الحال ،واو الحال مـ الحروف ....
مجر ًدا ،مجر ًدا مـ العقامؾ الؾػظقة فقؽقن مبتدأ "ومؽسقر ٌة" الخرب.
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و ِمـ ياتِ ِف َخ ْؾ ُؼ السؿق ِ
ات﴾ألالروم 22:ما إطراب َخ ْؾ ُؼ﴾؟ مبتدأ ،مـ حذرف
َّ َ َ
َ ْ َ
جرَ ،ياتِ ِف﴾ألالروم 22:مجرور ،خالص اكتفقـا مـ ومجرورهاَ ،خ ْؾ ُؼ﴾ اسؿ غقذر
مسبقق بعامؾ أو كؼذقل :اسذؿ مجذرد ،إ ًذا ففذق مبتذدأَ ،خ ْؾ ُيؼ السيؿق ِ
ات﴾ خؾذؼ مبتذدأ
َّ َ َ
والسؿاوات مضاف إلقف.
كريد أن كؼرأ أن كالم الشقخ خالد يف تعريػ الؿبتدأ والخرب
بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ
الحؿد هلل رب العالؿقـ ،والصالة والسالم طؾك كبقـذا محؿذد ،وطؾذك آلذف وصذحبف
أجؿعقـ.
ال َّؾ ُف َّؿ اغػر لـا ولشقخـا.
الؿتـ

قال الؿملػ رحؿف اهلل تعذالك( :البياب الثاليث والرابيع :الؿبتيدأ هيق آسيؿ
الؿرفق الؿجرد طـ العقامؾ الؾػظقة غقر الزائدة لإلسـاد ،والخبر هق آسيؿ
ٌ
وقائؿ خبره).
مبتدأ
الؿسـد إلك الؿبتدأ ،مثال الؿبتدأ والخبر زيد قائؿ فزيد
ٌ
الشرح
طرف الشقخ خالد هـا الؿبتدأ والخرب ،فؼال رحؿذف اهلل تعذالك يف تعريذػ الؿبتذدأ:
َّ

(الؿبت يدأ هييق آسييؿ الؿرفييق الؿجييرد طييـ العقامييؾ الؾػظقيية غقيير الزائييدة
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لإلسـاد) قذال :هذق آسذؿ ،آسذؿ كػفذؿ مذـ ذلذؽ أن الؿبتذدأ ٓ يؽذقن َّإٓ اسذ ًؿا فذال
يؽذذقن فعذ ًذال وٓ حر ًفذا وٓ جؿؾ ذ ًة وٓ شذذبف جؿؾذذة ٓ ،يؽذذقن َّإٓ اسذؿا ،أي اسذ ٍ
ذؿ ،اسذذؿ
ضاهر ،اسؿ مضؿر ،اسؿ صذريح ،اسذؿ مذمول ،مذا ق َّقذد ،قذال :اسذؿ :لفذذا طـذدما يذذكر
إمثؾة سقذكر لـا إسؿاء الظاهرة والؿضؿرة.
قال( :هق آسؿ الؿرفق ) يريد أن يبقـ بؼقلف الؿرفقع حؽؿ الؿبتذدأ اإلطرابذل،
وحؽؿ الؿبتدأ اإلطرابل هق الرفع لقس الـصب وٓ الجر ،صب ًعا وٓ الجزمَّ :
ٕن الجزم

خذذارج بؼقلذذف هذذق آس ذؿ ،صقذذب ،ثذذؿ قذذال( :الؿجييرد طييـ العقامييؾ الؾػظقيية غقيير
يض ذا متعذذددة طرفـذذا أهنذذا سذذبعة،
الزائييدة) آسذذؿ الؿرفذذقع صب ًع ذا إسذذؿاء الؿرفقطذذة أ ً
الؾػظقة غقر الزائدة ،الؿجرد طـ العقامؾ الؾػظقة يعـل لؿ يدخؾ طؾقف ٌ
طامؾ لػظذل ،مذا
الؿراد بالعقامؾ الؾػظقة?
العقامؾ يعـل ما يعؿؾ يف غقره الرفع أو الـصب أو الجر أو الجزم هذي العقامذؾ،

الؾػظقذذة يعـذذل العامذذؾ الذذذي لذذف حذذروف ُتؾ َػذظ ،وطرفـذذا ذلذذؽ ،قذذال( :غقيير الزائييدة)
الؿجرد طـ العقامؾ الؾػظقة غقر الزائدةَّ :
ٕن العقامؾ الؾػظقذة قذد تؽذقن أصذؾق ًة ،وقذد
دائؿذا التقكقذد والتؼقيذة والؿبالغذة ،إذا
تؽقن زائد ًة ،العقامؾ الؾػظقذة إصذؾقة هذل ً ...
ققؾ :زائد يعـل أن معـاه التقكقد ،معـاه التقكقد ،صقب ما معـك زائد? زائذد هذق الذذي ٓ
قذائؿ مذـ دوكذف ،ثذؿ ُيذ َ
دخؾ مذع طذدم
يمثر يف تركقب الجؿؾة ،تركقب الجؿؾذة يف الـحذق ٌ
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حاجة الجؿؾة إلقف لؾدٓلة طؾك تؼقية الؿعـك وتقكقده والؿبالغة فقف ،مثال ذلؽ :كلخذذ
يعـل الؿعـك الزائد طؿق ًما ،ثؿ كعقد إلك الؿبتدأ.
مثال :الػاطؾ أو الجؿؾة الػعؾقذة ،الجؿؾذة الػعؾقذة تعرفذقن أهنذا تتؽذقن مذـ
لق قؾـا ً
ٌ
رجذؾ? هذؾ كجذح
فعؾ وفاطؾ" ،جاء محؿدٌ  ،جاء خالذدٌ  ،هذؾ جذاء محؿذد? هذؾ زارك
وتتؽقن مـ فعؾ وفاطؾ ،هذؾ تحتذاج الجؿؾذة الػعؾقذة
صالب?" الجؿؾة الػعؾقة ترتكب
َّ
ٌ
لؽل تتؽقن حرف جر? ٓ ،تحتاج إلك فعؾ وفاطؾ.
ٍ
فنذا قؾـا :هذؾ كجذح صالذب? هذؾ حذرف اسذتػفام ،وكجذح ٌ
وصالذب:
مذاض،
فعذؾ
ٌ
ٍ
صالب? مثال طربذل مشذفقر،
فاطؾ مرفقع وطالمة رفعف الضؿة ،ثؿ يؼال :هؾ كجح مـ
"هذؾ كجذذح مذذـ صالذ ٍ
ذب" مذذـ :هـذذا يؼذقل :حذذرف جذذر زائذذدةَّ :
ٕن الجؿؾذذة الػعؾقذذة غقذذر
ٍ
محتاجة لرتكقبفا الـحقي إلقفٕ :هنا محتاجة لؾػعؾ وهق مقجقد ولؾػاطؾ هق مقجقد،
صقب لؿاذا ُأ ِ
دخ َؾ هـا? طب ًثا؟ ٓ :وإ َّكؿا هق حرف مـ حروف التقكقد كغقره.
مـ حروف التقكقد ،مثؾَّ :
كذريؿ،
كذريؿ ،ثذؿ تؼذقل :إ َّن محؿذدً ا
إن ،تؼذقل :محؿذدٌ
ٌ
ٌ
لؿاذا أدخؾت َّ
إن? هؾ غ َّقرت الؿعـك? ٓ ،هؾ أتت بؿعـك جديد ٓ تػفؿذف مذـ ققلذؽ:
محؿدٌ كريؿ? ٓ ،ما أتت بؿعـك جديد ،مذاذا فعؾذت? طبذث؟ لذقس لفذا فائذدة؟ ٓ ،هذل
أكدت الؿعـك الؿعروف ،مـ ققلؽ" :محؿدٌ كريؿ" يعـل إسـاد الؽرم إلك محؿد.
معـك معرو ًفا ،فلغؾب الؽؾؿذات
بس أحقاكا قد تريد أن تمكد الؿعـك :إ َّما أن يؽقن ً
تليت بؿعاين جديدة ،لؽـ هـاك كؾؿات لؾعرب لتؼقية الؿعاين الؿعروفة ،تؼقيذة الؿعـذك
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أمر مطؾقب لؾعؼالءَّ :
مـؽرا أو شا ًكا :ف ُتريد أن تؼقي الؿعـك ،مذا
ٕن الؿتؾؼل قد يؽقن ً
يؽػقف الؿعـك الؿجرد ،الحروف الزائدة هل كقع مـ أحرف الزيادة.
فنذا قؾـا :هؾ كجح صالب أو هؾ كجح مـ صالب? الؿعـك واحد وهق السذمال طذـ
مـ كجح مـ الطالب? لؽـ إذا أردت أن تؼقي السمال :تؼقل :هذؾ كجذح مذـ صالذب?
ما إطراب صالب هـا ،هؾ كجح مـ صالب? أيـ فاطؾ كجذح? هذق صالذبُ :سذبِ َؼ بؿذـ أو
لؿ ُيس َبؼ بؿـ :هق صالب ،و "مـ" هـا زائدة? كقػ كؼقل يف اإلطراب?
كؼقل :صالب فاطؾ ،فنن قؾت" :هؾ كجح صالذب?" كؼذقل :فاطذؾ مرفذقع وطالمذة
ٍ
مجذرور لػ ًظذا
محال،
صالب?" ققؾ فاطؾ مرفقع ً
رفعف الضؿة ،وإن ققؾ" :هؾ كجح مـ
ٌ
بؿـ الزائدة ،هق الػاطؾ سقتغقر.
ويؼقل أي ًضا :هؾ أكرمت أحدً ا? أكرم فعذؾ والتذاء فاطذؾ ،وأحذدً ا مػعذقل بذفَّ :
ٕن
اإلكرام واقع طؾقف ،ثؿ يؼال" :هؾ أكرمذت مذـ أ ٍ
حذد" تغقذر الؿعـذك؟ مذا تغقذر الؿعـذك:
الؿعـك إجؿالل ما تغ َّقر لؽـ ُأكِد :فؿـ هـا زائدة ،يؿؽـ أن ُت َ
حذف ومذا يتغقذر الؿعـذك،
يعـل الؿعـك اإلجؿالل ،فؿـ حرف زائد.
ما إطراب أحد؟ إن قؾت" :هؾ أكرمت أحدً ا?" مػعقل بف مـصقب وطالمة كصذبف
الػتحة ،وإن قؾت" :هؾ أكرمت مـ أ ٍ
مجذرور
محذال
ً
حذد؟" أحذد مػعذقل بذف مـصذقب
ٌ
صالب يف الػصؾ؟" هؾ :حرف استػفام ،وصالب :اسذؿ
لػ ًظا بؿـ الزائدة ،كؼقل" :هؾ
ٌ
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مسبقق بعامؾ أو مجرد? مجذرد ،مذا إطرابذف? مبتذدأ مرفذقع وطالمذة رفعذف الضذؿة ،ويف
الػصؾ :الخرب ،شبف جؿؾة خرب.
ٍ
صالب يف الػصؾ?" هذا الحرف أصذؾل أو زائذد? زائذد ،الزائذد
ثؿ تؼقل" :هؾ مـ
ٍ
صالذب" يذمثر يف
صالب"" ،هؾ مذـ
ما يغقر اإلطراب ،الزائد ما يمثر يف اإلطراب" ،هؾ
ٌ
ً
مػعذقٓ بذف،
فذاطال والؿػعذقل بذف يبؼذك
ً
الؾػظ لؽـ ما يمثر يف اإلطراب ،الػاطذؾ يؼذقى
والؿبتدأ يبؼك مبتدأ.
ذب" يف "هذذؾ مذذـ صالذ ٍ
مذذا إطذذراب "صالذ ٍ
ذقع محذ ًذال
ذب يف الػصذذؾ" كؼذذقل :مبتذذد ٌأ مرفذ ٌ
مجرور لػ ًظا بؿـ الزائدة :فؾفذا قال الشقخ خالد هـا" :الؿجذرد طذـ العقامذؾ الؾػظقذة
ٌ
ٍ
لػظذل ٓ يؽذقن مبتذد ًأ ،آسذؿ إذا
غقر الزائدة" يعـذل بذذلؽ أن آسذؿ إذا ُسذبِ َؼ بعامذ ٍؾ
ُسبِ َؼ بعام ٍؾ لػظل ٓ يؽقن مبتد ًأ ،مبتدأ هق الؿجرد طـ العقامؾ الؾػظقة.
اسؿ قبؾف طامؾ لػظذل زائذد ،وطامذؾ لػظذل ولؽـذف زائذد ،كؼذقل" :وجذقده
إذا أتاك ٌ
كعدمف" إ ًذا ففذا آسؿ يف الحؼقؼة مجرد مـ العقامؾ الؾػظقة أو مسبقق بعامذؾ لػظذل
مجرد :إ ًذا ففق مبتدأ :ولفذا اسذتثـك قذال" :غقذر الزائذدة"َّ :
دائؿذا ٓ يذمثر يف
ٕن الزائذد ً
اإلطراب ،وإن كان يمثر يف الؾػظ.
ثؿ قال يف آخر التعريػ( :لإلسـاد) هق آسؿ الؿرفقع لاسـاد ،يعـل هذق آسذؿ
الؿفقل ٕن ُتسـ ِد إ ِ
لقف شق ًئا آخر ،اسذؿ تذذكره وهتقئذف ،يعـذل هذق آسذؿ الؿفقذل ٕن ُتسذـ ِد
إلقف شق ًئا آخر.
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ذريؿ" تؼذذقل :محؿذذد هذذذا اسذذؿ ،ومرفذذقع رفعتذذف وجردتذذف طذذـ العقامذذؾ
"محؿذذدٌ كذ ٌ
الؾػظقة ،محؿد فنذا قؾذت" :محؿذدٌ " أن جردتذف طؾذك العقامذؾ الؾػظقذة وهقلتذف لؽذل
ُتسـ ِد إلقف شق ًئا بعده ،هقلتف لؽل ُتسـ ِد إلقف بعدهٕ ،كذف لذق تؿذت طؿؾقذة اإلسذـاد مذا صذار
مثال" :جاء محؿدٌ " ومحؿد اسؿ مرفقع ،مفقذل لعؿؾقذة اإلسذـاد وٓ
مبتد ًأ ،يعـل لق قؾـا ً
اكتفت طؿؾقة اإلسـاد? اكتفت ،اكتفت ،أسـدكا إلقف الؿجلء" ،جذاء محؿذد" :إ ًذا فؾذقس
مبتدأ ،الؿبتدأ هق الؿفقل لاسـاد.
وققلف( :لإلسـاد) هق مـ باب التقضقح ولقس مذـ بذاب تؽؿؾذة التعريذػ ،يعـذل
فؼط لؽل ُيـ ِّبفؽ إلك الؿبتدأ والخذرب ومذا بقـفؿذا مذـ إسذـاد :وإ َّٓ فذنن تعريذػ الؿبتذدأ
يؽتػل بؼقلـا" :هق آسؿ الؿرفقع الؿجرد طـ العقامؾ لػظقة غقر الزائدة" هذا يؽػذل
يف تعريػ الؿبتدأ ،هق آسؿ الؿرفقع الؿجرد طـ العقامذؾ الؾػظقذة غقذر الزائذدة :هذذا
هق الؿبتدأ.
(لإلسـاد) يعـل لؽل ُيخبِرك أو ُيفقِ َئؽ لتعريػ الخرب وهذق الؿسذـد إلذك الؿبتذدأ،
طرفـا الؿبتدأ وم َّقزكاه طـ غقره ففق إن شاء اهلل واضح ،هق آسؿ الؿجرد طـ العقامذؾ
الؾػظقة ،إذا وجدت آسؿ الؿجرد مـ العقامؾ الؾػظقة ،أيـ خربه? خذربه هذق الؿسذـد
إلقف ،هق ما أسـدتف إلقف.
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طؿؾقة اإلسـاد كـا تؽ َّؾؿـا طؾقفا مـ قبؾ وقؾـا" :أن كذؾ الؾغذات تؼذقم طؾذك كظريذة
اإلسـاد"َّ :
ٕن الػائدة ما تتؿ َّإٓ باإلسذـاد" ،محؿذد" مذا بالذف? أكذت تريذد أن ُتسذـ ِد إلقذف
ماذا? أو أن ُتخبِر إلقف ماذا؟ الخرب هذا خاص بباب الؿبتدأ والخرب.
كريؿ" هذا خاص بباب اإلخبار ،لؽذـ اإلسذـاد
أخربكا طـ محؿد بالؽرم" :محؿد
ٌ
هذي طؿؾقة واسعة تشؿؾ كؾ شلء" :كرم"" ،كذرم محؿذد" فؿذاذا فعؾـذا? ِ
هذذه جؿؾذة
فعؾقة ،أسـدكا الؽرم إلك محؿد :إ ًذا فاإلسـاد يؽقن بالجؿؾة آسذؿقة ويؽذقن بالجؿؾذة
الػعؾقة ،فنن كان يف الجؿؾة آسذؿقة سذؿقـاه خذربًا :إ ًذ فذالخرب هذق آسذؿ الؿسذـد إلذك
الخرب ،آسؿ الذي أسـدتف إلك الخرب ،واضح.
ٍ
بتعريػ آخر ،وإن كان هذا التعريذػ دققذؼ يف تعريذػ
الـحقيقن يقضحقن الخرب
عرفقن الخرب بلكف الجزء الذي ُيذتِؿ فائذدة
الخرب أكف هق الؿسـد إلك الؿبتدأ ،والـحقيقن ُي ِّ
الؿبتدأ ،كؿا قال ابـ مالؽ يف إلػقة:
والخبر الجزء الؿتؿ الػائدة

ك اهلل ٌبر وإيادي شاهدة

الخرب هق الجزء الذي يتؿ فائدة الؿبتدأَّ :
ٕن الؿبتدأ وحده معـاه كاقص" ،محؿذد"
كػفؿ يف ذات مسؿاة محؿد ،لؽـ ما زالذت الػائذدة كاقصذة ،مذا بذال محؿذد? محؿذدٌ مذا
عرفذذقن الخذذرب بؼذذقلفؿ" :أكذذف الجذذزء الذذذي ُي ذتِؿ فائذذدة الؿبتذذدأ"َّ :
ٕن
بالذذف؟ الـحذذقيقـ ُي ِّ
معـك كذاقص" ،محؿذد" لذف معـذك :كػفذؿ
الؿبتدأ وحده ٓ تتؿ بف فائدة ،ولف معـك ،لؽـَّ ُف ً
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يف ذات مسؿا ٌة بؿحؿد ،لؽـ ما كستػقد مـ ذلؽ فائدة تامذة :حتذك يذليت الخذرب "محؿذدٌ
كريؿ.
كريؿ" ما تتؿ فائدة محؿدٌ َّإٓ بؼقلـا:
ٌ
ٌ
ولفذا ٓ ُيش َت َرط يف الخرب أن يؽقن بعد الؿبتدأ ،قد يؽقن بعد الؿبتدأ مباشذرة وقذد
ػصؾ بقـفؿا بػاص ٍؾ قصقر أو صقيؾ ،وقد يؽقن قبؾ الؿبتدأ.
ُي َّ
"أخل" الخذرب أخذل ومذا بقـفؿذا معذرتض ،واشذ ُت ِف َر بعذض البقذاكقـ بالػاصذؾ بذقـ
الؿبتدأ والخرب كالجاحظ قد يػصؾ بصذػحة أو صذػحتقـ بذقـ الؿبتذدأ والخذرب ،تـسذك
الؿبتدأ ثؿ فجلة يلتقؽ خرب :تعقد تبحث طـ الؿبتدأ :وهذا يسؿقكف آسذتطراد ،بعذض
العؾؿاء طـده آستطراد.

الشذذقخ خالذذد قذذال يف تعريذذػ الخذذرب ،قذذال( :الخبيير هييق آسييؿ الؿسييـد إلييك
الؿبتدأ) ققلف :هذق آسذؿ لذقس بجقذد يف التعريذػٕ :كذف أي الشذقخ خالذد كغقذره مذـ
كذريؿ ،واهلل ربـذا"
الـحقيقـ سقذكر بعد قؾقذؾ أن الخذرب يؽذقن اسذ ًؿا مػذر ًدا ك "محؿذدٌ
ٌ
ويؽقن غقر ذلؽ.
راكذض" محؿذدٌ راكذض اسذؿ ،ومحؿذدٌ
يؽقن جؿؾة" :محؿذدٌ يذركض ،ومحؿذدٌ
ٌ
يركض؟ يركض هذا فعؾ مضذارع وفاطؾذف هذق ،والجؿؾذة الػعؾقذة مذـ الػعذؾ والػاطذؾ
سذؿا مػذر ًدا كؿذا قذال" :اسذؿ" ويؽذقن غقذر
يركض هق خرب الؿبتدأ :إ ًذا فالخرب يؽذقن ا ً
ذلؽ كالجؿؾة :فؾفذا قؾـذا" :أن غقذره مذـ الـحذقيقـ ُيعرفذقن الخذرب بلكذف الجذزء الؿذتؿ
الػائدة" ما يؼقلقن آسؿ.
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هذا مـ دقة الـحقيقـ ،يف الؿبتدأ كعؿ يؼقلقن" :آسؿ"َّ :
ٕن الؿبتدأ ٓ يؽذقن َّإٓ
اسؿا ،لؽـ يف الخرب هق الجذزء الؿذتؿ الػائذدةَّ :
اسذؿا مػذر ًدا وقذد
ٕن الخذرب قذد يؽذقن ً
ً
يؽقن غقر ذلؽ ،وسقذكر الشقخ خالد أكَّف يؽقن أربعة أشقاء ،كؼرأها فقؿا بعد.
يؿؽـ أن كػتح مجال إسئؾة قبؾ أن كؼرأ أمثؾة الشذقخ خالذد ،لؽذـ كبذدأ بسذمال
إخ:
 آسؿ الؿسـد إلك الؿبتدأ ،ٓ ،خطل ،الخرب هق آسؿ الؿسـد إلك الؿبتدأ. الزائد هق الذي وجقده كعدمف يف بـاء الجؿؾذة ،يف بـذاء الجؿؾذة ،ٓ ،الؿعـذك ٓ،قؾـذذا :الزائذذد يذذمثر يف الؿعـذذكٕ ،كذذف يذذدل طؾذذك التقكقذذد ،لؽـذذف يف بـذذاء الجؿؾذذة ،كؼذذقل:
"جؾس محؿد الؽرسل"؟ ٓ يؿؽـ :هذا حرف جر أصؾل.
مثال" :هؾ جاء مـ رجؾ"؟ يؿؽـ أن تحذف مـ وتؼقل" :هؾ جذاء
لؽـ لق قؾت ً
رجؾ"? وهل الجؿؾة كػسفا ما تغقرت ،إ ًذا مـ هـا زائدة :فالزائذد هذق الذذي ٓ يذمثر يف
بـذذاء الجؿؾذذة لؽـذذف يذذمثر يف الؿعـذذك ،الزائذذد هذذق مذذا كذذان وجذذقده وطدمذذف سذذقا ًء يف بـذذاء
الجؿؾة.
مذثال :لذق
هل شبف محصقرة وقؾقؾة لقست كثقرة :فؾفذا يذذكرون يف حذروف الجذر ً
الؿػ َّصؾة يف الـحق كلوضح الؿسذالؽ وغقرهذا ،إذا أتذقا إلذك حذروف
طدتؿ إلك الؽتب ُ
الجر يذكرون ما الحروف التل قذد ُتذزالٕ :هنذؿ تتبعقهذا يف كذالم العذرب وأحصذقها،
فؼالقا" :أن هذا الحرف –مـ -قد ُتزاد وذكروا مقاضعفا وشروط زيادهتا ،متذك تؽذقن
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زائدة هبذه الشروط" والباء قد ُتزاد بشروط معقـة والؽاف قد ُتزاد وهؽذذا ،والحذروف
التل لؿ يذكروا أكَّفا ما ُتزاد ،ما ُتزاد.
مثال مـ خصائص كان أهنا ُتزاد بقـ الؿتالزمذقـ،
مثال يف كان أهنا قد ُتزادً ،
وذكروا ً
فن ًذا تمثر يف اإلطراب.
مجرور وطالمة جره الؽسرة وهق مضذاف،
 "يف ضـل" يف حرف جر ،وضـل اسؿٌ
مضاف إلقفٕ :ن قؾـا" :مـ قبؾ أن الضؿقر إذا اتصؾ باسؿ ففق مضاف إلقذف":
والؽاف
ٌ
يضا إذا اتصؾ باسؿ ففق مضاف إلقف.
أ ً
مذثال" :جذاء
 كعؿ ،حروف العطػ مـ الحروف الفامؾة التل ٓ تعؿذؾ ،فذنذا قؾـذا ًٍ
مذاض ،ومحؿذدٌ فاطذؾ مرفذقع لؿذاذا? لجذاء ،وخالذدٌ خالذد
محؿدٌ وخالدٌ " فجاء فعذؾ
مرفقع ،مرفقع بجاء :لقس مرفق ًطا بالقاو،
معطقف طؾك محؿد
مرفقع
ٌ
ٌ
شذرك مذا بعذدها
هذا معـك لقس طؿؾ ،معـاها التشريؽ ،هذذا الؿعـذك معـاهذا أهنذا ُت ِّ
يذذهب محؿذدٌ " ثذؿ قؾذت" :لذؿ يذذهب محؿذد" لذؿ
مذثال" :
بؿا قبؾفا ،ألست لذق قؾذت ً
ُ
معـك ،وهق معـك الـػل وطؿؾت يف الػعؾ الجزم ،لؽذـ لذق قؾذت" :مذا
أكسبت الجؿؾة
ً
يذهب محؿذدٌ " مذا هـذا لفذا معـذك وٓ مذا لفذا معـذك? معـاهذا الـػذل ،لؽذـ طؿؾذت؟ مذا
طؿؾت.
شذرك مذا بعذدها بؿذا
القاو كذلؽ ،طدكا إلك باب العطػ القاو معـاها التشذريؽُ ،ت ِّ
قبؾفا أي تجعؾ ما بعدها مثؾ مذا قبؾفذا يف الؿعـذك واإلطذراب ،كالهؿذا ،تشذريؽ يعـذل
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أهنا تجعؾ مذا بعذدها مثذؾ مذا قبؾفذا ،مثذؾ مذا قبؾفذا يف اإلطذراب "جذاء محؿذدٌ وخالذدٌ "
ٍ
جائل.
اكظروا الؿعـك فؽالهؿا
لؽـفذذا مذذا تعؿذذؾ ،يعـذذل لذذق قؾـذذا" :جذذاء محؿذذدٌ وخالذذدٌ " مرفقطذذان ،صقذذب "رأيذذت
محؿدً ا وخالدً ا"" ،سؾؿت طؾك محؿد خالد" القاو ما لفذا طؿذؾ ،لذق لفذا طؿذؾ ثبذت،
تجر مذا بعذده وٓ تـصذب وٓ  ،.....إ ًذا هذل مذا تعؿذؾ وإ َّكؿذا تجعذؾ الذذي بعذدها مثذؾ
الذي قبؾفا يف اإلطراب ،أ َّما العامؾ ففق العامؾ يف إول ،الذي رفع إول رفع الثاين.
ذثال مذـ إصذذؾ فقفذذا إصذالة ،لؽذذـ قذذد تذليت زائذذدة بثالثذذة
 تختؾذػ ،تختؾذذػ ،مذ ًشروط :شروط معقـ:
 أن يؽقن مدخقلفا كؽر ًة.
 ويف كػل.
أصال ،هق شبف زائد ،لؽذـ
مثال ُر َّبَ ،ر َّب هذا ما يليت ً
ويعـل يف شروط معقـة ،لؽـ ً
أصال وقد تليت غقر أصؾ.
أكثر الزوائد التل يؼال أهنا زوائد أكثرها قد تليت ً
كثقذرا بؿذا يؼقلذقن ،هذؿ
ققلؽ" :الؿرفقع" هذذا يذذكره الؿـاصؼذة ،كحذـ ٓ كحػذؾ ً
يؼقلقن :أن الحؽؿ يف التعريػ طقب ،هذؿ طـذدهؿ شذروط معقـذة يف التعريػذات وكذذا،
ومـ شروصفؿ أن ٓ تذكر يف التعريػ الحؽؿ ،هق آسذؿ الؿرفذقع يعـذل أن ذكذرت
حؽؿ الؿبتدأ يف تعريػف ،يؼقلَ :ط ِّرف فنذا طرفتف ومقزتف و ُط ِرف :قؾ فقؿذا بعذد وحؽؿذف
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الرفع ،يؼقل ٓ :يؿؽـ أن تعطل الحؽؿ طؾقذف وهذق مذا ُطذ ِرفَّ :
ٕن الحؽذؿ طؾذك شذلء
فرض طؾك تصقره.
وكحـ كؼقل :الؿسللة أسفؾ مـ ذلذؽ إن شذاء اهللَّ :
ٕن الؿذراد أن كعذرف الؿبتذدأ،
وإذا طرفـا الؿبتدأ مع الحؽذؿ :الحؿذد هلل ،إ ًذا كعذؿ ققلذؽ :الؿرفذقع :كذان إفضذؾ أن
تجذقز مقجذقد كثقذر طـذد الـحذقيقـ ،إذا
يؼقل" :آسؿ الذي حؽؿف الرفع" كعذؿ ،هذذا ُّ
أرادوا أن ُيب ِّقـقا الحؽؿ يلتقن بالؿػعقل ،يؼقل" :الؿرفقع يعـل الذي حؽؿف الرفذع" ٓ
دائؿإ ،هنؿ اكتفقا مـ بقان هذه الؿسللة بالتػصقؾ يف بذاب الؿعذرب
يريدون أكف معرب ً
والؿبـل ،وهق يف أول الـحق ،بقـقا يف أول الـحق بذاب الؿعذرب والؿبـذل أن آسذؿ قذد
يؽقن معر ًبا فتؼقل :مرفقع ،وقد يؽقن مبـ ًقا :فتؼقل :يف محؾ رفذع ،بعذد ذلذؽ مذا يعقذد
هذذذه الؿعؾقمذذة ويتجذقزن ،مرفذذقع ،كقذذػ? الؿبتذذدأ مرفذذقع ،وهذذذا يؼقلقهنذا" :الؿبتذذدأ
والخرب مرفقطان" كقػ مرفقطان?
يعـل هؾ يريدون َّ
دائؿا معرب? ٓ ،وإ َّكؿا حؽؿف الرفع فذنن كذان معر ًبذا:
أن الؿبتدأ ً
فتؼقل :مرفقع ،وإن كان مبـ ًقا :فتؼقل :يف محؾ رفذع ،ففذق فقذف تجذقز ،فقذف تجذقز لؽذـ
بـاء طؾك أكف قد ُش ِر َح مـ بالؿعرب والؿبـل و ُط ِرف.
هذه طقامؾ لػظقذة لؽـفذا لذؿ تعؿذؾ بإصذالة ،وإ َّكؿذا طؿؾذت بالشذبف ،هذذي كؾفذا
محؿقلة طؾك الػعذؾ ،كؾفذا معؿقلذة طؾذك الػعذؾ وهذل مذـ بذاب الشذبف ،يعـذل طقامذؾ
ذؿ مـصذذقب ،ولذذؿ
تؼؾقديذذة لقسذذت " ...جذذاء محؿذذد والؽتذذاب معذذف" الؿػعذذقل معذذف اسذ ٌ
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يذكروا فقف أكف يؽـ جؿؾة ،فؾق ققؾ" :جاء محؿد والؽتاب" :لؼقؾ :بؾ هق إضفذر فقذف
أكف مػعقل معف ،لق قؾت" :جذاء محؿذد والؽتذاب" يعـذل بؿعقذة الؽتذاب :كعذؿ " ،جذاء
محؿد والؽتاب" لؽـ بؿا أكف جاء جؿؾة بعد القاو ففؿ لؿ يذكروا يف الؿػعقل معذف أكذف
يؽقن جؿؾة ،لؽـ ذكروا يف الحال أكف يؽقن مػر ٌد وجؿؾ ًة.
الؿعـك الؿتبادر أكف جاء محؿد يف هذه الحالة ،هـا واو حالقة ،واو معقذة ،واو معقذة
ٓ محؾ لفا مـ إطراب مبـل طؾك الػتح.
"واهلل إ َّن محؿدً ا" َّ
طذامال زائذدً ا ٕكَّذ ُف يذمثر
ً
إن طامؾ أصؾل ،إ َّن طامؾ أصؾل ولذقس
يف بـذذاء الجؿؾذذة هذذذي كقاسذذخ :سذذقليت الؽذذالم طؾذذك الـقاسذذخ وكقذذػ تذذدخؾ وتذذمثر يف
قذذرر الـحقيذذقن أهنذذا تغقذذر
العؿذذؾ ٓ ،الـقاسذذخ ٓ تعذذد مذذـ العقامذذؾ الزائذذدة :فؾفذذذا َّ
اإلطراب :فال تؼؾ" :مبتدأ وخرب" وإ َّكؿا تؼقل :اسؿفا وخربها.
بؼل سمال? الػعؾ الالزم والؿتعدي صب ًعا هذذا مذا يذدخؾ يف بذاب الؿبتذدأ والخذرب
لؽـ ٕكـا ذكركا كظرية العامؾ فإخ يسلل طـ الػعؾ الؿتعذدي والػعذؾ الذالزم :الػعذؾ
الالزم هق الذي يؾزم الػاطؾ" :خرج ،وكجح الطالب ،ومات زيدٌ  ،وذهب خالذد" هذؾ
الؽالم أن بحاجة إلك مػعقل بف? ٓ :ففذه أفعذال ٓزمذة تسذتػقد بػاطؾفذا ،أ َّمذا الػعذؾ
ٍ
مذثال" :أكذؾ خالذدٌ " أن
مػعقل بف :فتؼقل ً
فاطال ويتعداه إلك
الؿتعدي ففق الذي يرفع ً
ً
ملكقٓ.
الؿعـك يطؾب
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"أكؾ محؿدٌ " ماذا؟ قد يؽقن أكؾ تػاح ًة ،أكؾ برتؼال ًة ،أكؾ مذقز ًة ،مذا تذدري ،فذال
ً
بد أن هـا الؿعـك يطؾب
مػعقٓ بف ،أو رفع" ،رفع خالدٌ الؽتاب" أو أخذ" :أخذذ خالذدٌ
مالل" وهؽذا" ،تدحرج الحجر"؟ ٓزم.
"دخؾ" يليت متعد ًيا وٓز ًما ،أو إصؾ فقذف الؾذزوم ،تؼذقل" :دخؾذت إلذك الذدار"،
وقد يؼال" :دخؾت الدار" وهـا اختؾػقا فقفا هذؾ هذل متعديذة :فتؽذقن متعديذة ،أو أهنذا
ٍ
حقـئذذ؟ فؾفذذا فقفذا خذالف:
ٓزمة فنذا طديتفا طددت حرف الجر -وهذا أمر سؿاطل
تسؿك إفعال التل تليت ٓزمة وتليت متعديذة ،أفعذال قؾقؾذة يعـذل جذاءت يف آسذتعؿال
متعدية وٓزمة ،مثؾ" :دخؾت إلك الدار ،ودخؾت الدار ،وجئت إلذك محؿذد ،وجئتذف"
يعـل أفعال قؾقؾة.
ٕهنا يف الؿبتدأ والخرب أشفرها العامؾ يف الؿبتدأ وهق آبتداء ،سقليت كعذؿ ،ذكذر ُه،
قؾـا :أن إفعال كؾفا طامؾة سقاء كاكذت ٓزمذة أو متعديذة ،كاقصذة أو تامذة ،قؾـذا ذلذؽ،
حتك الػعؾ الـاقص يعؿؾ ،بؾ الجامد يعؿؾ.
لعؾـا كبدأ هبذا السمالَّ :
ٕن إمثؾة كثقرة قد تحتاج إلك وقت ،العقامؾ:
ذريؿ" مذذاذا يؼذذال يف
العامذذؾ يف الؿبتذذدأ :الؿبتذذدأ مذذاذا كؼذذقل يف إطرابذذف? "محؿذذدٌ كذ ٌ
إطرابف? محؿد مبتد ٌأ ماذا? مرفقع ،صقب ما معـك مرفقع كؿذا طرفـذا? مرفذقع ،مػعذقل:
أيضذذا واقذذع طؾقذذف الرفذذع ،واقذذع طؾقذذف ،يعـذذل هـذذاك طامذذؾ طؿذذؾ فقذذف الرفذذع فصذذار
يعـذذل ً
طذامال لذف
ً
طذامال لػظ ًقذا ،لذقس
ً
أيضا لف طامؾ يعؿؾ فقف ولؽ َّـ طامؾذف لذقس
مرفق ًطا ،ففق ً
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تؼذديرا أن يػفؿقكذف
تؼذديراُ ،يؼدروكذف
حروف ُتؾػذظ ،وإ َّكؿذا هذق طامذؾ قذدَّ ره الـحقيذقن
ً
ً
يدركقكف بالعؼؾ.
طذامال لذف حذروف تؾػذظ،
ً
طذامال لػظ ًقذا ،لذقس
ً
العؿؾ فقف الرفع ولؽذـ طامؾذف لذقس
ذديرا يعـذذل يػفؿقكذذف ويدركقكذذف
ذديراُ ،يؼدروكذذف تؼذ ً
وإ َّكؿذذا هذذق طامذذؾ قذذدَّ ره الـحقيذذقن تؼذ ً
بالعؼؾ ،وهق آبتداء ،يسؿقكف آبتداء ،يؼقلقن العربل إذا قال" :محؿدٌ كذريؿ" طرفـذا
أن العامؾ الحؼقؼل هق الؿتؽؾؿ ،صقب العربل إذا قال" :محؿدٌ كريؿ" يؼذقل" :محؿذدٌ
ٍ
كريؿ" ما الذي يدطقه إلذك الرفذع? ومذا
وٓ محؿدً ا أو
محؿد"؟ العربل يؼقل" :محؿدٌ
ٌ
الذي يدطقه إلك أن يؼقل :محؿدٌ ? وققع آسؿ يف ابتداء الجؿؾة هذا يسؿقكف آبتذداء،
طامؾ معـقي.
طامذذؾ معـذذقي يذذدفع الجؿؾذذة :فذ َّ
ذنن ذلذذؽ يذذدطق العربقذذة إلذذك رفذذع آس ذؿ ،طامذذؾ
معـقيٕ ،كف ما لف حروف ُتؾ َػظ مثذؾ حذروف الجذر ومثذؾ الػعذؾ وكحذق ذلذؽ ،فعامذؾ
الؿبتدأ وهق آبتداء أشفر العقامؾ الؿعـقية.
والعامؾ الثاين الذي أشركا إلقف مـ قبؾ هق طامؾ الرفذع يف الػعذؾ الؿضذارع ،وهذق
كذلؽ ،طامؾ الرفذع يف الػعذؾ الؿضذارع ،الؿضذارع إذا ُسذبِ َؼ بـاصذب فؿـصذقب ،وإن
أيضذا مرفذقع
ُسبِ َؼ بجاز فؿجذزوم ،صقذب وإن لذؿ ُيسذ َبؼ بـاصذب وٓ بجذازم فؿرفذقعً ،
مػعقل ،ما الذي رفعف؟ قالقا :التجرد ،تجرده مـ الـاصب وتجذرده مذـ الجذازم ،صذب
هذا التجرد هؾ هق لػظل? لف حذروف مؾػقضذة? ٓ ،هذق أمذر معـذقي ُمؼذدَّ ر ،كذان رافذع

شرح إزهرية يف الـحق

f

e

464h

g

الؿبتدأ وهق آبتداء ورافع الػعؾ الؿضارع وهق التجرد أشفر العقامذؾ الؿعـقيذة ،ومذا
ػ فقف.
سقى ذلؽ مـ العقامؾ الؿعـقية ُمخ َت َؾ ٌ
كستؽؿؾ إن شاء اهلل بعد الصالة.
واهلل أطؾؿ ،وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد وطؾك آلف وأصحابف أجؿعقـ.
بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ ،الحؿد هلل رب العذالؿقـ ،والصذالة والسذالم طؾذك كبقـذا
محؿد وطؾك آلف وأصحابف أجؿعقـ ،أ َّما بعدُ :
السالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف ،حقاكؿ اهلل وبقاكؿ ،وك ِ
ُؽؿؾ يا إخقان مذا بذدأكاه
بقـ صالة العشاء والؿغرب وهق شرح بذاب الؿبتذدأ والخذرب ،اكتفقـذا مذـ الؽذالم طؾذك
تعريػفؿا ،وتققػـا طـد الؽالم طؾك أقسام الؿبتدأ ،كؼرأ أن ما قالف الشقخ خالد رحؿذف
اهلل تعالك يف أقسام الؿبتدأ.
الؿتـ
بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

قال الؿملذػ رحؿذف اهلل تعذالك( :والؿبتيدأ قسيؿان ضياهر ومضيؿر ،فالظياهر
أقسام مػر ٌد مذكر كحقٌ :
لقؾ قائؿ ،ومثـك مذكر كحق الزييدان قائؿيان ،وجؿيع
مذكر مؽسر كحق :الزيقد ققام ،وجؿع ميذكر سيالؿ كحيق :الزييدون قيائؿقن،
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ومػرد ممكث كحق :هـدٌ قائؿة ،مثـيك ممكيث كحيق :الفـيدان قائؿتيان ،وجؿيع
وجؿع ممكث سالؿ كحق :الفـدات قائؿات.
تؽسقر ممكث كحق :الفـقد ققام،
ٌ
الؿضؿر اثـيا طشير ميتؽؾؿ وحيده كحيق أكيا قيائؿ ،وميتؽؾؿ ومعيف غقيره أو
معظييؿ كػسييف كحييق كحييـ قييائؿقن ،والؿخاصييال الؿييذكر كحييق أكييت قييائؿ
والؿخاصبيية الؿمكثيية كحييق أكي ِ
يت قائؿيية ،ومثـييك الؿخاصييال مطؾ ًؼيا كحييق أكتؿييا
قائؿييان أو قائؿتييان ،وجؿييع الؿخاصييال كح يق أكييتؿ قييائؿقن ،جؿييع الؿمكييث
الؿخاصييال كحييق أكييتـ قائؿييات ،والؿػييرد الغائييال كحييق هييق قييائؿ ،والؿػييردة
الغائبة كحق هل قائؿة ،مثـك الغائال مطؾ ًؼا كحق هؿا قائؿان أو قائؿتان ،جؿع
هييـ
الييذكقر الغييائبقـ كحييق هييؿ قييائؿقن وجؿييع اإلكيياث الغائبييات كحييقَّ :
قائؿات).
الشرح
يريد أن يؼقل الشقخ خالد ما قالف مـ قبؾ يف الػاطؾ وكائب بالػاطؾ ،مـ أن آسذؿ
يؼذذع مبتذذدأ بؽذذؾ أكقاطذذف ،وذكذذر هـذذا الظذذاهر والؿضذذؿر ،مذذـ أكذذقاع آسذذؿ الظذذاهر
والؿضذؿر ،وكـذذا شذذرحـا مذذـ قبذذؾ الؿذذراد بآسذذؿ الظذذاهر والؿذذراد بآسذذؿ الؿضذؿر،
فالؿضذؿر أي الضذذؿقر ،الضذذؿقر ُيؼذذال مضذذؿر وضذؿقر بؿعـذذك واحذد ،ومذذا سذذقاه اسذذؿ
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ضذاهر ،فؿحؿذد ...إقسذام التذل ٓ أضـفذا تغقذب طؾذقؽؿ ،ولؽذـ كثذرة إمثؾذة و ُتث ِّبذت
الؿعؾقمات طـد الطالب.
قذائؿ :خذرب مرفذقع وطالمذة
قائؿ" زيدٌ مبتذدأ مرفذقع وطالمذة رفعذف الضذؿةٌ ،
"زيدٌ ٌ

رفعف الضؿة ،وكذا يؼال يف بؼقة إمثؾة ،ثؿ اكتؼؾ إلك الؿضؿر وقذال( :والؿضؿر اثـيا
طشر) وقرأكا إمثؾة وواضح أكف إ َّكؿا م َّثؾ بالضؿائر الؿـػصؾة ،م َّثؾ بلكذا وكحذـ وأكذت
وهق وفروطفا :يريد الضؿائر الؿـػصؾةَّ :
ٕن الضؿائر كؿا تعرفقن متصؾة ومـػصؾة.
ضؿائر الؿتصؾة ٓ ُيتصقر فقفا أن تؽقن مبتدأ :ولفذا ما ذكرها ،الضؿائر الؿتصذؾة
بؽؾ أكقاطفا ما ُيتصقر فقفا أن تؽقن مبتدأ ٕهنا متصؾة ٓ ،بد أن تتصؾ بؿا قبؾفذا ٓ بذد
أن يسبؼفا شلء يف جؿؾتفا والؿبتدأ حؼف أول الجؿؾة :ولفذا ما ذكره.
والضذذؿائر الؿـػصذذؾة كؿذذا ذكركذذا مذذـ قبذذؾ كؿذذا تعؾؿذذقن كقطذذان :ضذذؿائر الرفذذع
الؿـػصؾة وضؿائر الـصب الؿـػصؾة.
ِ
وأكذت
كذت
وضؿائر الرفع الؿـػصؾة :أكا وأكت وهق وفروطفؿ ،يعـل أكا وكحذـ وأ َ
وأكتؿا ،وأكتؿ ،وأكتـ ،وهق ،وهل ،وهؿا ،وهؿ ،وهـ ،أكا وأكت وهق وفروطفـ.
صقب وضؿائر الـصب الؿـػصؾة :إيا وما اتصؾ بف ،إياي ،إيذاه ،إيذاك ،وفذروطفـ،
وهق هـا إ َّكؿا م َّثؾ بضؿائر الرفع الؿـػصؾة ٕهنا هل التذل تذليت يف محذؾ رفذع ،والؿبتذدأ
حؽؿف الرفع ،أ َّما ضؿائر الـصب الؿـػصؾة إيذاك إيذاه إيذاي وفذروطفـ ففذذه ٓ ُيتصذقر
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فقفا أن تؼع وابتدأ بلهنا ضؿائر كصب والؿبتدأ حؽؿف الرفذع :فؾفذذا لذق أردت أن تخذرب
طـ مخاصبؽ بلكف صديؼؽ :فتؼقل لف" :خاصذب" ضذؿقر الؿخاصذب ،صذب لؽذـ متذك
تؼقل :أكت ،ومتك تؼقل :إياك?
والؿعـك واحد فقفؿا َّإٓ أن الؿحؾ إذا كان رف ًعا يعـذل مبتذدأ ،فاطذؾ ،كائذب فاطذؾ
مذثال :فنكَّذؽ تذليت بضذؿقر
فن َّكؽ تليت بضؿقر الرفع وإذا كان الؿحذؾ الـصذب مػعذقل بذف ً
قذائؿ"
كصب ،هـا يف الؿبتدأ محؾف رفع فستؼقل" :أكت صديؼل" وكؿا م َّثؾ هـا" :أكذت ٌ
ذت إيذذاك أو
ومذـ الخطذذل أن تؼذقل" :إيذذاك صذديؼل" بخذذالف مذذا لذق قؾذذت ً
مذثال" :أكرمذ ُ
كرمت أكت" هذ ِه واضحة.
أ
ُ
كؼقل" :ما أكرمت َّإٓ أكت ،أو ما أكرمت َّإٓ إياك" ما إطراب ما بعد َّإٓ هـذا? "مذا
أكرمت َّإٓ إياك" ُك ِ
كرمت :أكرم فعؾ والتذاء فاطذؾ َّإٓ
عرب "ما" كافقة هامؾة ٓ تعؿؾ ،أ
ُ
هـا مؾغاة ،أداة فصؾ لقست أداة استثـاء ،صقب الؼصد أهنا ما تمثر يف اإلطراب شق ًئا.
كرمت إياك أو أكرمت أكت إياك"؟ َّ
ٕن الؿحؾ هـا لؾـصب مػعقل بف.
"أ
ُ
مذثال" :مذا كجذح َّإٓ أكذت أو مذا كجذح َّإٓ إيذاك"? اإلطذراب "مذا كجذح َّإٓ
لق قؾت ً
أكت" ما كافقة ،وكجح فعؾ ماضل ،وإٓ أداة حصر ،لقست استثـاء هـذا :اسذتثـاء مؾغذك،
صقب لق أكَّؽ قؾذت" :كجذح" مذاذا بعذد كجذح? مرفذقع أو مـصذقب? مرفذقع فاطذؾ ،إ ًذا
ستؼقل" :ما كجح َّإٓ أكت أو ما كجح َّإٓ إياك"؟ ما كجح َّإٓ أكذتَّ :
ٕن الحؽذؿ الرفذع،
والؿبتدأ حؽؿف فؾفذا لؿ ُيؿ ِّثؾ َّإٓ بضؿائر الرفع الؿـػصؾة.
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قائؿ" ومتؽؾؿ ومعذف غقذره ،هذذه طبذارة
صب ًعا وكؾفا قد تؼع مبتدأ باختالف " ...أكا ٌ
دققؼة ،يعـذل مذا يؼقلفذا الؿتؼذدمقن لؽذـ يؼقلفذا الؿتذلخرون وهذل أدق يف التعبقذر طذـ
قائؿ.
الؿعـك الؿراد ،يؼقل :التؽؾؿ إذا كـت واحدً ا :ستؼقل :أكا ٌ
الؿتؽؾؿ ومعف غقذره ،مذاذا سذقؼقل? كحذـ قائؿذان أو كحذـ قذائؿقن ،مذتؽؾؿ ومعذف
غقره معف واحد أو معذف أكثذر يسذتعؿؾقن كحذـَّ :
ٕن الؿثـذك هـذا لذقس لذف لػذظ خذاص،
العرب أهؿؾت الؿثـك هـا ،والتثـقذة تؽذاد تؽذقن مذـ خصذائص العربقذة ،يعـذل يـذدر يف
أيضذذا يعـذذل تخذذص
الؾغذذات إخذذرى أن يقضذذع ألػاضفذذا ،وإٓ أن يف بعذذض الؾغذذات ً
ٍ
بؾػظ خاص ،لؽـ هذا كادر.
الؿثـك
أ َّما الؾغة العربقذة فتؽذاد تخذص الؿثـذك يف كذؾ إحذقال َّإٓ يف مقاضذع قؾقؾذة مـفذا
هـا ،يف الضؿائر تؽاد ُت ِ
فؿؾ الؿثـك تؼقل" :أكا" والؿثـذك والجؿذع" :كحذـ" :فلهؿؾذت
التثـقة ،قالقا" :مذتؽؾؿ ومذع غقذره أو مع ِّظذؿ كػسذف" أو أكذت إذا أردت أن ُتع ِّظذؿ كػسذؽ
تؼذذقل :كحذذـ قذذائؿقن ،كحذذـ كشذذرح الذذدرس ،كحذذـ كحضذذر الذذدرس ،تريذذد كػسذذؽ ،إذا
أردت أن ُتع ِّظؿ كػسؽ.
صقب ،هذا فقؿا يتع َّؾؼ بؿا أراده الشقخ خالد مـ هذه إمثؾة الؽثقرة ،وكحـ كؼذقل
الؿضؿر ،صقب وإسؿاء إخذرى?
اسؿا بؽؾ أكقاطف وذكر الظاهر وذكر ُ
أي ًضا أن يؼع ً
تؼع مبتد ًإٔ :كف أصؾؼفا يف التعريػ قال( :هق آسيؿ) حتذك آسذؿ الصذريح وآسذؿ
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اسذؿ مذمول ،آسذؿ الؿذمول
الؿمول ،آسؿ الصريح كؾ ما سبؼ أسذؿاء صذريحة ،أو ٌ
يؼع مبتدأ؟ يؼع مبتدأ.
ما الؿراد بآسؿ الؿمول؟ شرحـاه مـ قبؾ مرتقـ يف الػاطؾ ويف كائب الػاطؾ ،مذا
الؿذذراد بآسذذؿ الؿذذمول? هذذق م ذا اكسذذبؽ أو تؽذذقن مذذـ أن وفعذذؾ مضذذارع ،أو مذذـ أن
يضذا مبتذدأ ،اكظذر
ومعؿقلقفا اسؿفا وخربها ،هذا آسذؿ الؿذمول ،آسذؿ إول يؼذع أ ً
مذثال
مثال يف آسؿ الصريح آسؿ الصريح مذا سذقى الؿذمول ،آسذؿ الصذريح ً
يؼقل ً
اجتفا ٌد :هذا اسؿ صريح ،صقا ٌم :اسؿف صريح.
حذب إلذل مذـ إهؿالذؽ" اجتفذاد هذذا اسذؿ صذريح أو مذمول؟
كؼقل" :اجتفذادك أ ُّ
صذذريح ،إطرابذذف مبتذذدأ مرفذذقع وطالمذذة رفعذذف الضذذؿة ،اجتفذذاد :مرفذذقع وطالمذذة رفعذذف
الضؿة ،والؽاف اجتفادك :مضاف إلقف طؾك الؼاطدة الؾل ذكركاها ،الخرب :أحب.
يضا يف الؿعـك كػسف" :أن تجتفد أحب إلل" لق ققؾ يا إخذقان :أن تجتفذد
وتؼقل أ ً
اسؿ أم فعؾ أم حرف? ٓ تحد طؾك الجقاب :اسؿ أم فعذؾ أم حذرف? أن تجتفذد اسذؿ،
ذؿ مذذمول :هذذذا الذذذي يسذذؿقف الـحقيذذقن آسذذؿ الؿذذمول ويعامذذؾ معامؾذذة
أن تجتفذذد اسذ ٌ
ً
ومػعقٓ بف ،وفاطؾف مؼدر ،لؽـ أكا ما أريذد أن
فاطال وكائب فاط ٍؾ ومبتد ًأ
آسؿ ،يؽقن ً
وٓ أريد تجتفد :أريد أن تجتفد ،تؼقل :هذا اسؿ وتعامؾف معامؾة إسؿاء.
ذب إلذذل ،أيذذـ الؿبتذذدأ? الػظذذف ،أيذذـ
فذذنذا سذذللتؽ يف هذذذه الجؿؾذذة" :أن تجتفذذد أحذ ُّ
الؿبتدأ? "أن تجتفد" هذذا هذق الؿبتذدأ ،تؼذقل" :أن تجتفذد" مبتذد ٌأ مرفذقع أو يف محذؾ

شرح إزهرية يف الـحق

f

e

467h

g

رفع؟ يف محؾ مرفقعَّ :
ٕن كؾؿذة مرفذقع قؾـذا أكثذر مذـ مذرة :هذذا خذاص بالؿعربذات،
بإسؿاء الؿعربة والػعؾ الؿضارع الؿعرب :إ ًذا مبتد ٌأ يف محؾ رفع.
صقب تؼقل :كقػ كان مبتد ًأ والشقخ خالد يؼقلَّ :
اسؿا؟
إن الؿبتدأ ٓ يؽقن َّإٓ ً
اسؿ ممول ،ومـ الخطل أن تؼقلَّ :
أن الؿبتدأ هذق مذا يؼابؾذؽ
كؼقل :هذا اسؿ ،لؽـَّ ُف ٌ
مـ آسؿ الصذريح وهذق اجتفذادك ،بعضذفؿ يؼذقل" :أن تجتفذد" مبتذدأ يف محذؾ رفذع
وهق مصدر ممول ٓجتفادك ،ثؿ يجعؾ اجتفادك اسؿ ممول ،وهذا لقس بصحقح ،بذؾ
الؿبتدأ هق ققلؽ :لـ تجتفد ،والخرب كذلؽ.
الخرب أوسعَّ :
فنن الخرب يؽذقن اسذؿ ويؽذقن غقذر اسذؿ ،اسذؿ فقؽذقن اسذؿ صذريح
أيضا كؿا سقليت يف إمثؾة ،ويؽقن الؿبتدأ غقر ذلذؽ مذـ إسذؿاء ،يؽذقن
واسؿ ممول ً
واسذؿا مبـ ًقذا كالضذؿائر التذل
قذائؿ
اسؿا معر ًبا
اسذؿا معر ًبذا كزيذدٌ
ً
ٌ
واسذؿا مبـ ًقذاً ،
ً
الؿبتدأ ً
ذكرها" :أكا قائؿ" اطرب "أكا قائؿ" أكا مبتدأ ،اسؿ مجذرد طذـ العقامذؾ الؾػظقذة مبتذدأ،
مبتد ٌأ ما بالف؟ يف محؾ رفع ،تراجعت طـ مرفقطف ،لؿذاذا لذؿ تؼذؾ مرفذقع؟ وتؼذقل :يف
محؾ رفع؟ ٕكف مبـل ،مبـل ما تؼقل مرفقع ،مرفقع معـك ذلؽ أن الرفع أصذاب محؾذف
ولػظف ،مثؾ زيدٌ محؾف الرفع والؾػظ استجاب فارتػع ،لؽـ أكا ...ومرفقع الؿحؾ ٕكف
مبتدأ حؽؿف الرفع ،لؽـ هؾ الؾػظ استجاب لؾرفع? ما استجاب ٕكف مبـل ،مبـل طؾذك
وقذائؿ خذرب
حركة معقـة ،ما تؼذقل :مرفذقع ،تؼذقل :يف محذؾ رفذع مبـذل طؾذك السذؽقن
ٌ
مرفقع وطالمة رفعف الضؿة.
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وكذلؽ بؼقة الؿبـقات ،كعذؿ قذد تؼذع مبتذدأ ،آسذؿ الؿقصذقل يؼذع مبتذدأ" ،الذذي
كذريؿ" هذذا :مبتذدأ يف محذؾ رفذ ٍع
كذريؿ" اطذرب "هذذا
كريؿ" اسؿ إشارة" :هذا
طـدك
ٌ
ٌ
ٌ
كريؿ :خرب مرفقع وطالمة رفعف الضؿة ،وكذلؽ بؼقة إسؿاء.
مبـل طؾك السؽقن،
ٌ
الؿتـ

(والخبر قسؿان مػرد وغقر مػرد فالؿػرد هـاك ما لقس جؿؾة وٓ شيبففا
مجؿقطا كؿا تؼدم مـ إمثؾة فالخبر فقفا كؾفا مػرد)
ولق كان مثـك أو
ً
الشرح
الخرب قسؿان :مػرد وغقر مػرد ،ما الؿذراد بذالؿػرد? ومذا الؿذراد بغقذر الؿػذرد? مذا
فسر الؿصذطؾح فؼذال:
جرت طادة الشقخ خالد أن يػسر مصطؾحاتف ،لؽــا وجدكاه هـا َّ
"الؿػرد هـا ما لقس جؿؾ ًة وٓ شبففا" يعـل ب َّقـ الؿراد بؿصطؾحف :الؿػرد هـا ما لقس
طذرف مصذطؾحف،
جؿؾ ًة وٓ شبففا ،قبؾ أن كتلمؾ يف التعريػ الذي ذكذره كسذلل لؿذاذا َّ
عذرف الؿصذطؾحات؟ كعذؿَّ :
ٕن الؿصذطؾح
وهق مـ قبؾ كان يذذكر مصذطؾحات وٓ ُي ِّ
الؿشذذفقر لؾؿػذذرد هذذق خذذالف الؿثـذذك والجؿذذع ،كؾؿذذة مػذذرد يف آصذذطالح الـحذذقي
عؿؾ و ُيذراد هبذا خذالف
والصريف ،لفا ثالثة استعؿآت ،واسذتعؿالفا الؿشذفقر أن ُتسذ َت َ
الؿثـك والجؿع ،فؿحؿد مػرد ،ومحؿدان مثـك ،ومحؿدون جؿع ،ومحؿد مػرد ،أ َّمذا
محؿدان ومحؿدون فؾقس بؿػرد ،هذا استعؿال.
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ذذبقفا بالؿضذذذاف،
وآسذذذتعؿال الثذذذاين أن ُيذذذراد بذذذالؿػرد مذذذا لذذذقس مضذذذا ًفا وٓ شذ ً
ضارب زيدً ا" لقس بؿػرد.
"فؿحؿد" مػرد" ،أخل" لقس بؿػرد" ،
ٌ
وآستعؿال الثالث لؾؿػرد :أن ُيراد بالؿػرد ما لقس جؿؾة وٓ شبف جؿؾذة ،وهذذا
ٌ
استعؿال كؿذا تذرون لذقس بؽثقذر ،وإن كذان مقجذق ًدا:
الذي أراده الشقخ خالد هـا وهق

كص طؾقف هـا لؽل ٓ يؼع القهؿ ،قال( :فالؿػرد هـا ُييراد بيف ميا ليقس جؿؾية
ولفذا َّ
وٓ شبففا) يراد الؿػرد هـا ما لقس جؿؾة وٓ شبف جؿؾة يعـذل مذا لذقس مرك ًبذا تركق ًبذا
إسـاد ًيا ،مذا لذقس جؿؾذة ،جؿؾذة اسذؿقة أو جؿؾذة فعؾقذة( ،وٓ شيبففا) شذبف الجؿؾذة،
الؿراد بشبف الجؿؾة ضرف الزمـ والؿؽان والجار والؿجرور :هذي ُتسذؿك غقذر مػذرد
طؾك هذا آصطالح ُتسؿك مركب ،وما سقاها? مػرد.
"فؿحؿد" هبذذا آصذطالح مػذرد ،ومحؿذدان ومحؿذدون مػذرد ،وطبذد اهلل طؾذك
هذا آصذطالح" :طبذد اهلل" هذؾ هذق جؿؾذة? ٓ ،هذؾ هذق شذبف جؿؾذة :ضذرف زمذان أو
مذثال" :جذاء محؿذد أو
أيضذا مػذرد ،لؽذـ لذق قؾـذا ً
مؽان أو جار مجرور? ٓ :إ ًذا مػذردً ،
يجلء محؿد أو فقق أو تحت أو يف الدار أو طؾك الؽرسل"

هذذذه مذذا تسذذؿك مػذذر ًدا ،قذذال( :ولييق كييان مثـييك أو مجؿق ًط يا كؿييا تؼييدم مييـ
إمثؾة).
الؿتـ
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(وغقر الؿػرد).
الشرح
ُيؿ ِّثؾ طؾك الخرب الؿػرد ،كؾ إمثؾة السابؼة التل ذكرها الشذقخ خالذد الخذرب فقفذا
مذثال" :محؿذدٌ أخذق
قذائؿ ،الخذرب فقفذا مػذرد وهذق قذائؿ ،لذق قؾـذا ً
قائؿ وأكذا ٌ
مػرد ،فزيدٌ ٌ
خالدٌ " محؿدٌ ما بالف? أخربكا طـ محؿدٌ بلكف أخذق خالذدٌ  ،أيذـ الخذرب? أخذق أم خالذد أم
ٍ
خالد ،صب أخق خالد? مػرد أم غقر مػرد? هؾ هق جؿؾذة اسذؿقة؟ هـذا
أخق خالد? أخق
مضاف ومضاف إلقف ،أخق خرب مرفقع وطالمة رفعف القاو وهق مـ أسؿاء السذتة ،وهذق
مضاف إلقف ،صقب.
مضاف وخالد
ٌ
أ َّما غقر الؿػرد قال( :يراد بف أربعة أشقاء) دطقكا كسؿع ماذا يؼقل؟
(إول :الجؿؾة آسؿقة) الجؿؾة آسؿقة َّ
ٕن هؿذزة اسذؿ هؿذزة وصذؾ ،كعذؿ
هذا أشفر إسؿاء التل هؿزاهتا هؿزة وصؾ ،كعؿ ،تؼذقل" :بسذؿ اهلل" مذا تؼذقل :باسذؿ
اهلل.
الؿتـ

(الجؿؾة آسؿقة :كحق زييد أبيقه قيائؿ فزييد مبتيدأ أول وأبيقه مبتيدأ ثياين
وقائؿ خبر الؿبتدأ الثاين ،خبر الؿبدأ إول بقـ الؿبتيدأ إول وخبيره لفيا ميـ
أبقه).

شرح إزهرية يف الـحق

f

e

474h

g

الجؿؾة آسؿقة تؼع خربٌ ،قال مثؾ" :زيدٌ أبقه قائؿ" زيدٌ ما بالف? أخربكذا طذـ ٍ
زيذد
قذائؿ ،وأبذقه
قائؿ ،فالخرب أبقه ٌ
بلكف أبقه قائؿ ٓ ،تؼقل :بلكف أبقه أو بلكف قائؿ ٓ :بلكف أبقه ٌ
قائؿ.
قائؿ جؿؾة اسؿقة مبتدأ وخرب ،أبقه ٌ
ٌ
وكحذذق ذلذذؽ أيضذذا أن تؼذذقل" :الؿسذذجد صذذػقفف كثقذذر ٌة" تؼذذقل :الؽتذذاب حديؼذذة
أشجارها ياكع ٌة ،وهذق أسذؾقب كؿذا تذرون ،أسذؾقب طربذل ،أن تذليت بالجؿؾذة آسذؿقة
خربًا.
الؿتـ

(الثاين الجؿؾة الػعؾقة ،كحق زيد قعدا خيقه فزييد مبتيدأ ،قعيد أخيقه فعيؾ
وفاطؾ خبر زيد والرابط بقـفؿا الفاء مـ أخق ُه).
الشرح
كعؿ الجؿؾة الػعؾقة تؼع خربًا وهذا كثقر ،أكثر مـ وققع الجؿؾة آسؿقة ،كعؿ هذا
كثقر جدً ا ،ويؽاد يؽقن مراد ًفا لؾؿػرد ،تؼقل :الخرب الؿػرد "محؿدٌ راك ٌض"" ،محؿذدٌ
يركض" محؿد مبتدأ مرفقع وطالمة رفعف الضؿة ،ويذركض مذا تؼذقل خذرب :مذا تؼذقل:
يركض خرب :وإ َّكؿا تؼقل :يركض :فعؾ مضذارع مرفذقع وطالمذة رفعذف الضذؿة وفاطؾذف
ضؿقر مسترت وتؼديره هق ،والجؿؾة الػعؾقذة مذـ الػعذؾ والػاطذؾ خذرب الؿبتذدأ ،مرفذقع
ٌ
كثقر جدً ا وققع الجؿؾة الػعؾقة خربًا لؾؿبتدأ.
وٓ يف محؾ رفع؟ يف محؾ رفع ،وهذا ٌ

شرح إزهرية يف الـحق

f

e

472h

g

الؿتـ

ٌ
متعؾيؼ بؿحيذوف
(الثالث الظرف :كحق فزيد مبتدأ وطـدك ضيرف مؽيان
مستؼر أو استؼر ،وذلؽ الؿحذوف خبرا لؿبتدأ).
وجق ًبا تؼديره
ٌ
الشرح
الظرف –ضرف الزمان الؿؽان والجار والؿجرور يؼعان خربًا كؼذقل ً
مذثال :محؿذدٌ
يف الدار أو محؿدٌ طـدك ،وهـا ُأحب أن تـتبفذقا يذا أخذقان :أخذربين طذـ محؿذد بلكذف يف
الذذدار ،أخربك ذا ط ذـ محؿذذد بلكذذف يف الذذدار ،أيذذـ الخذذرب? يف الذذدار ،يف الذذدار خذذرب أم جذذر
مجرور? خرب وجر مجرور ،كالهؿا مع بعض ،يف حرف جر ،والذدار اسذؿ مجذرور ب
يف وطالمة جره الؽسرة ،اكتفقـا مـ الجر مجرور ،خالص.

خبيرا،
فؾفذا يؼقل الشقخ خالذد كذالـحقيقـ يؼذقل( :الجيار والؿجيرور يؼعيان ً
مدرسذا؟ هذق لذق قذام مؼذام
وٓ يؼقلقن خبير) أي إكسذان يؼذقم مؼذام الؿذدرس يؽذقن
ً
مدرس ،وقع مققع الؿذدرس ،قذد يؽذقن الؿذدرس وقذد يؽذقن شذق ًئا آخذر :ولفذذا يؼذع
مققع الخرب هذ ٍه طبارة دققؼةٕ :هنؿ ٓ يرون أن الظرف والجار والؿجرور يؼعان خذربًا
حؼقؼ ًة ،وإ َّكؿا الخرب
ٌ
محذوف قبؾفؿا مؼدر ب "استؼر أو مستؼر" ،فذنذا قؾذت" :محؿذدٌ
مستؼر يف الدار.
يف الدار" الؿعـك محؿدٌ
ٌ
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ذتؼر :خذذرب ،يف الذذدار :جذذار ومجذذرور متعؾؼذذان بذذالخرب ،الج ذار
محؿذذدٌ  :مبتذذدأ ،مسذ ٌ
والؿجذذرور ٓ بذذد أن يتعؾؼ ذا بشذذلء ،سذذقليت الؽذذالم طؾذذك الجذذار والؿجذذرور وتػصذذقؾ
أحؽامف ،يعـل يف الدار جار ومجرور متعؾؼان بآستؼرار يف الدار.
كذذذلؽ لذذق قؾذذت" :محؿذذدٌ طـذذدك ،أو محؿذذدٌ فذذقق السذذطح ،أو الؽتذذاب تحذذت
الطاولة" هذ ِه ضروف" ،محؿذدٌ فذقق الذدار" :محؿذد مبتذدأ ،وفذقق" ،محؿذد فذقق أو
فذقق :مذا كؼذقلُ :
طـدك ،فقق الدار" فقق خرب أو ضرف؟ تؼقل :خذرب مـصذقبَ ،
فذقق،
ذػؾ مذذـؽؿ :مذذا قذذال" :أسذ ُ
والركذذب أسذ َ
ذػؾ" ه ذذا ضذذرف أم خذذرب؟ خذذرب مرفذذقع ،ضذذرف
ٍ
حقـئذذ مـصذذق ًبا :إ ًذا ففذق ضذرف? تؼذذقل :ضذرف مؽذذان
مـصذقب ،وكحذـ العذذرب كـطؼذف
مـصقب وطالمة كصبف الػتح.
مسذتؼر فذقق الذدار،
أيـ الخرب? الخذرب محذذوف قبؾذف
مؼذدر بآسذتؼرار" ،محؿذدٌ
ٌ
ٌ
مستؼر طـدك" السمال الذي قد يتبادر ،هؿا سمآن:
محؿدٌ
ٌ
السمال إول لؿاذا يؿـع الـحقيقن وقذقع الظذرف والجذار والؿجذر خذربًا? لؿذاذا

يؿـعذذقن ذلذذؽ? قذذال( :وطـييدك ضييرف مؽييان متعؾييؼ بؿحييذوف وجييقده مسييتؼر
وذلؽ الؿحذوف هق الخبر) الخرب الؿحذوف ،ولؿذاذا مذا قذالقا كؿذا يؼقلذقن أن
يف اإلطذذراب تجذ ُّذق ًزا :يؼقلذقن" :محؿذذد يف الذذدار" يف الذذدار جذذار ومجذرور خذذرب مبتذذدأ،
تجذق ًزا يف يعـذل تعؾذقؿ مسذتقيات الذدكقا لؽـذف
خالص ،كؼقل ،ٓ" :هذا خطل" وإن ققؾ ُّ
خطل يف الحؼقؼة ،خط ٌل الحؼقؼة ٕكف خالف العؼؾ ،خالف الؿؼصقد ،هذا خالف قصد
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الؿتؽؾؿ العربل ،طـدما يؼقل" :محؿد يف الذدار أو محؿذد فذقق السذطح"َّ :
ٕن الؿبتذدأ
قذائؿ" محؿذد هذق الؼذائؿ :فؾفذذا
يف الؿعـك خرب ،يصذح أن ُتخبِذر طـذف :تؼذقل" :محؿذد ٌ
أخربت طـف بالؼقام.
قائؿ" هق الؼائؿ ،والؼائؿ هق محؿد يف هذذا الؿثذال :لفذذا يصذح اإلخبذار،
"محؿدٌ ٌ
"محؿدٌ يركض" مـ الذي يركض? محؿد فؾفذا يصح اإلخبار بالجؿؾذةٕ :كذف الؿبتذدأ
هق الخرب والخرب هق الؿبتدأ هـا ،لؽـ لق قؾذت" :محؿذدٌ فذقق الذدار" هذؾ محؿذد هذق
فقق الدار? فقق الدار السطح يعـل ،هؾ محؿد هق السطح?
العربل ما يريد ذلؽ :فؾفذا أخذ الـحقيقـ ذلؽ يف اإلطراب ويف التؼدير الصذـاطل
"محؿدٌ فقق الدار" ٓ يريد العربل أن محؿد هذق السذطح أبذدً ا ،ويف التؼذدير الصذـاطل
"محؿدٌ فقق الدار" ٓ يريد العربل أن محؿد هق السطح أبدً ا.
"محؿد يف الدار ،يف "..هذا ضرفقة تذدل طؾذك الظرفقذة ،يف الظذرف يعـذل الػضذاء،
"محؿد يف الدار" هؾ محؿد هق فضاء وخالء؟ كؼقل" :محؿد يف الذدار" يعـذل محؿذد
هق خالء البقت وفضاؤه? هؾ هذذا هذق الؿعـذك? ٓ :إ ًذا مذا الؿعـذك? محؿذد هذق فضذاء
البقت أم محؿدٌ مقجقد يف فضاء البقت? هق يريذد أن يؼذقل" :محؿذد مقجذقد يف فضذاء
البقت" مقجقد يف ضرفقة البقت ،مقجقد ثابت كائـ مستؼر يف فضاء البقت.
محؿذد فذذقق السذطح :العربذذل يريذذد أن يؼذقل" :محؿذذد ،مسذتؼر ،مقجذذقد ،ثابذذت،
كائـ يف هذا الؿؽان ،إٓ أن العربل يطرد حذذف الؽذقن العذام هـذإ ،كذف أسذؾقب كثقذر
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آستعؿال ،فطرد حذف الؽقن العام ،الؽقن العام يعـل مطؾؼ القجذقد ،الؽذقن العذام
الؽقن كقطان :القجقد هذا كقطان:
 إما أن يؽقن مطؾؼ وجقد يعـل أكف مقجقد ،هذذا يسذؿقكف كذقن طذام ،كذقن طذام
يعـل أكف مقجقد.
 أو كقن خاص ،يعـل تريد أن تبقـ الفقئة الؾل هذق مقجذقد طؾقفذا ٓ ،تتػؼذد أكذف
جذالس يف
مقجقد ،ٓ :تريد أن تبقـ الفقئة التل هق طؾقفا ،وإذا قؾت" :جذالس ،محؿذدٌ
ٌ
البقت" أكت تػفؿ أكف مقجقد وٓ غقر مقجقد يف البقت? أكف مقجقد طؾذك هقئذة خاصذة:
َّ
ٕن هذا كقن خاص ٕكف يدل طؾك القجقد وطؾك هقئة خاصة.
صقذذب إذا أردت أن تؼذذقل" :محؿذذد مقجذذقد يف البقذذت" أردت الؽذذقن العذذام أو
الخاص? العام :هـا يجب أن تحذف الؽذقن ،هذذا أسذؾقب العذرب ،يجذب أن تحذذف
الؽقن :تؼقل" :محؿد يف البقت" ٓ تؼقل :محؿد مقجقد يف البقذت ،هذذا قذد ُيسذتعؿؾ
أن هذا مـ العل ،تؼقل" :محؿد يف البقت ،محؿد يف الذدار ،البضذاطة يف الذدكان" مذا
تؼذقل مقجذذقد ،مقجذذقد وٓ مفذق مقجذذقد سذ ُقؼدر؟ مقجذذقد وأيضذا تريذذد أن تبذذقـ هقئذذة
خاصة ،حقـئذ مذا يصذح أن تؼذقل" :محؿذد فذقق الذدار" ،كؼذقل ،ٓ" :خطذل ٓ تحذذف
هـاَّ ،
ٕن الحذف ما يجقز إٓ بدلقؾ وٓ دلقذؾ ،إن وجذد دلقذؾ يؿؽذـ تحذذف لؽذـ مذا
وجد دلقؾ ما تحذفف ،فنذا أردت فؼط العذام يعـذل القجذقد :أكذف مقجذقد :هـذا يجذب أن
تحذف ،يجب أن تحذفف وهق مراد.
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ولفذا َّ
ٕن الحذف مرا ٌد وحذفف مضطرد ،قد يؼع الؾبس طـد بعض ويؼذقل :لؿذاذا
ومسذتؼر"،
هذا التؽؾػ? هذا تؽؾػ وهذا تـطع ،ولؿاذا يجذب أن كؼذدر هـذا كذقن طذام
ٌ
طؼال :تجد أن هذا هق الصحقح ،هذا هق الصحقح.
يؼقل أكت فؽر فقفا ً
"محؿذذدٌ يف الذذدار" فقجذذب أن ُيحذذفَّ ٕ :ك ذف كذذقن طذذام ،ويف الذذدار جذذار ومجذذرور
متعؾؼ بالخرب الؿحذوف" ،محؿدٌ أو العصػقر فقق الشجرة" يعـل مقجذقد أو مسذتؼر
مستؼر فذقق الشذجرة"
أو ثابت أو كائـ ،أي كؾؿة تدل طؾك مطؾؼ القجقد" ،العصػقر
ٌ
ومستؼر خرب واجذب الحذذف ،وفذقق ضذرف مـصذقب وطالمذة كصذبف
العصػقر مبتدأ،
ٌ
الػتحة ،والشجرة مضاف إلقف.
وهبذا شرح يتبقـ التـبقف الثاين الذي كـبذف طؾقذف ،وهذق إذا اتػؼـذا طؾذك أن الخذرب هـذا
محذوف ،صقب بؿا يؼدر? ُيؼدر بؿستؼر? بعضفؿ ُيعذرب بؿسذتؼر ،لؽذـ ٓ يريذدون هذذه
الؽؾؿة كػسذفا ،أن الخذرب هـذا محذذوف ،بعضذفؿ ُيعذرب بؿسذتؼر ،لؽذـ ٓ يريذدون هذذه
الؽؾؿة كػسفا "مستؼر" وإكَّؿا يريدون أي كؾؿة تدل طؾك الؽقن العام يعـل طؾك مطؾؼ
القجقد ،فتؼقل" :مقجقد" وتؼقل :كائـ أو ثابت أو حاصذؾ أو كحذق ذلذؽ :لؽذـ كثذر
استعؿالفؿ "مستؼر" وبعضفؿ يؼقل :مقجقد ،والؿعـك واحد طؾك ذلؽ.
هذا ما قالف الشقخ خالد يف هذيـ البابقـُ ،أحب أن زيد مسللتقـ أراهؿذا مفؿتذقـ يف
هذا الباب –باب الؿبتدأ والخرب:-
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الؿسللة إولك حذف الؿبتدأ والخرب ،مـ تصذرف العذرب يف كالمفذا وفصذاحتفا
وبالغتفا أهنا قد تحذف الؿبتدأ أو الخرب ،ومـ أهؿ الؿقاضع التل ُي َ
حذف فقفا الؿبتذدأ
العـقاكات ،العـقاكذات يؽثذر فقفذا حذذف الؿبتذدأ ،وربؿذا كذان الؿحذذوف فقفذا الخذرب،
فصذؾ" ،قذال الؿملذػٌ " :
مذثالٌ " :
فصذؾ"
مثال قال ً
فلكت إذا يعـل أي طـقان لق وجدت ً
هؾ تػفؿ وٓ ما تػفؿ أن شلء? تػفذؿ وٓ مذا تػفذؿ? ففؿذؽ ففذؿ كامذؾ؟ هذذ ِه فائذدة
تامذذة ،فائذذدة تامذذة يعـذذل جؿؾذذةَّ :
ٕن الػائذذدة التامذذة ٓ تؽذذقن إٓ يف الؽذذالم ،والؽذذالم ٓ
يؽقن إٓ جؿؾة.
ٌ
هذ ِه جؿؾة بعذديـ ٓ بذد أن تؽؿذؾ جزئفذا الثذاينٌ " ،
فصذؾ ،أو
فصذؾ" التؼذدير هذذا
مثال" :بذاب الصذالة" بذاب مضذاف والصذالة مضذاف إلقذف ،إلذك أن مذا يف جؿؾذة ،إذا
ً
جؿؾة يا مبتدأ وخذرب أو فعذؾ فاطذؾ ،بذاب الصذالة مضذاف ومضذاف إلقذف ،لؽذـ طـذدما
يؼقل" :باب الصالة" وأكت تؼرأ لفؿ يف الؽتاب" :باب الصالة" الػائدة كامؾذة طـذدك،
"باب الصالة" يعـل هذا الباب باب الصالة معـك كامذؾ واضذح ،إ ًذا ففذل جؿؾذة ،فذال
بذذد أن تؽؿؾفذذا جؿؾ ذ ًة ،والتؼذذدير يف "بذذاب الصذذالة" :هذذذا بذذاب الصذذالة ،هذذذا مبتذذدأ
محذوف ،وباب خرب مرفقع وهق مضاف ،والصالة مضاف إلقف.
مذذثال تشذذاهد يف الشاشذذة إخبذذار ،كذذذا هذذذا الؿؽتذذقب فؼذذط يف الشاشذذة
تذذرى ً
"إخبذذار" كؾؿذذة ،لؽذذـ تػفذذؿ وٓ مذذا تػفذذؿ الؿذذراد? ففذذؿ كامذذؾ :إ ًذا ففذذل جؿؾذذة ،مذذا
تؼديرها؟ ٓ بد أن تؼدرها جؿؾ ًة :ما التؼدير? "هذه إخبار" هذه مبتدأ وإخبار حذرب،
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مثال "الؿسذبح" فؼذط ،هذذا كذالم ،لقسذت كؾؿذة :هذذا
تجد ٓفتة أخرى مؽتقب طؾقفا ً
كالم :هذا مبتدأ ،والؿسبح خرب ،يؿؽـ أن تؼدرها بتؼديرات أخرى تذتؿ الػائذدة يؿؽذـ
مذثال" :الؿسذبح هـذا" يؿؽذـ ماشذل وإن قذدرهتا "الؿسذبح هـذا" كقذػ يؽذقن
أن كؼقل ً
اإلطذذراب? الؿسذذبح مبتذذدأ ،والؿحذذذوف الخذذرب ،هـذذا خذذرب ،بذذؾ مذذـ أي أكذذقاع الخذذرب
إربعة? مػذرد أم جؿؾذة اسذؿقة أم جؿؾذة فعؾقذة أم ضذرف أم جذر مجذرور? هـذا ضذرف،
الؿؽان ،يعـل الؿسبح مست ٌؼر هـا.
التؼدير مفؿ يف معرفة اإلطراب ،صقب هذي الؿسللة.
أيضذا مذـ تصذرف العذرب يف كالمفذا
الؿسللة إخرى :بالـسبة لؾتؼديؿ والتلخقرً ،
أهنا تؼدم وتذمخر بذقـ الؿبتذدأ والخذرب ،وهذذا مذـ بالغتفذا وتصذرففا يف الؿعذاينٕ :هنذا
دائؿا تؼدم ما ُتعـك بف :ولذلؽ مقاضع معقـة وأسالقب ،لؽـ مؿا أشقر إلقف هـا مـ أهذؿ
ً
الؿقاضع التل يؽقن فقفا تؼديؿ وتلخقر:
كثقذر حسذـ يف
أن الخرب إذا كان شبف جؿؾة يعـل ضرف أو جار مجرور فنن تؼديؿف ٌ
مجذرورا فذنن تؼديؿذف يف كذالم
كالم العرب ،إذا كان الخذرب شذبف جؿؾذة ضر ًفذا أو جذار و
ً
العرب كثق ٌر وحسذـ ،قذد يؽذقن واج ًبذا يف حذآت لؽـذف كثقذر الحسذـ حتذك ولذؿ يؽذـ
واج ًبا ،كثقر جدً ا وحسـ.
طؾذؿ هذذا اسذؿ
اكظر تؼقل ً
طؾؿ كثقذر" يف الؽتذاب جذر مجذرورٌ ،
مثال" :يف الؽتاب ٌ
مجرد طـ العقامؾ الؾػظقة مبتدأ ،وقد َّ
تلخر وتؼدم خربه "يف الؽتاب".
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أبذقاب شذبف جؿؾذة خذرب مؼذدم،
بقاب جؿقؾة" ما إطراب
وتؼقل ً
ٌ
مثال" :لؾؿسجد أ ٌ
ذثال" :يف الصذذػقف يصذذؾقن كثقذذرون ،وطؾذذك الؽرسذذل إسذذتاذ ويف الؼاطذذة
وتؼذذقل مذ ً
الطالب" كؾ هذا مـ باب التؼديؿ والتلخقر.
مثال" :طـذدي ٌ
خقذر
مذال كثقذر" وتؼذقل ً
 ُكؿ ِّثؾ بالظرف ،كلن تؼقل ًمذثال" :لذديؽ ٌ
كثقر" ،وتؼقل" :فقق الدار زيدٌ " إ ًذا اكتفقـا مـ إمثؾة مذـ أراد أن يـصذرف وأصذحاب
إسئؾة يـتظرون:
إسئؾة:
 كبدأ طـدك يا أخل الؽريؿ" :الؿممـ أخق الؿممـ" مبتدأ لؿاذا؟ ٕكف اسؿ مجذردطـ العقامؾ الؾػظقة لؿ ُيس َبؼ بعامؾ لػظل ففق مبتذدأ ،وأخذق الؿذممـ مذا بالذف؟ أخربكذا
طـ الؿممـ بلكف أخذق الؿذممـ :فذلخق خذرب مرفذقع وطالمذة رفعذف الذقاو وهذق مضذاف،
مضاف إلقف.
الؿممـ
ٌ
"الحقاء شعب ٌة مـ اإليؿان"" ،كحـ قق ٌم ٓ كلكؾ حتك كجقع " ،كحذـ مبتذدأ ،مبتذدأ
يعـل اسؿ مجرد طـ العقامؾ الؾػظقة ،هـا كحـ ما ُسبِ َؼ بعامؾ لػظل؟ ما ُسبِؼ :إ ًذا ففذق
مبتدأ مرفقع ،يف محؾ رفعف ،لؿاذا يف محؾ رفعذف? ٕكذف مبـذل ،وقذق ٌم؟ مرفذقع وطالمذة
رفعف الضؿة.
ِ
ِ
ِ
يـ﴾ ما بالفؿ الذذيـ؟
يـ َمـُقا مـْؽ ُْؿ َو َأ ْك َػ ُؼقا﴾ألالحديد 7:ما بالفؿ؟ َفا َّلذ َ
َفا َّلذ َ
ِ
ِ
قير﴾ألالحديذد 7:أخربكذا
أخربكا طـفؿ بلهنؿ َفا َّلذ َ
يؿ َأ ْج ٌير َكبِ ٌ
يـ َمـُقا م ْـؽ ُْؿ َو َأ ْك َػ ُؼيقا َل ُف ْ
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يؿ َأ ْجي ٌير َكبِقي ٌير﴾ألالحديذذد 7:اطذذرب لذذل
طذذـفؿ بذذلهنؿ لفذذؿ أجذذر كبقذذر ،أيذذـ الخذذرب? َل ُفي ْ
ييير
يييؿ َأ ْجي ٌ
الخذذذذرب؟ الخذذذذرب هـذذذذا مػذذذذرد أم جؿؾذذذذة? جؿؾذذذذة ،اسذذذذؿقة أو فعؾقذذذذة? َل ُفي ْ
َكبِ ٌقر﴾ألالحديد 7:أيـ الؿبتدأ وأيـ الخرب? حتك أن تؿام.
َل ُف ْؿ﴾ألالحديد 7:هؾ هذق فعذؾ? هذذا اسذؿ ،هذؾ ُسذبِؼ يف جؿؾذة الخذرب؟ جؿؾذة
الخرب َل ُف ْؿ َأ ْج ٌر َكبِ ٌقر﴾ألالحديد 7:هؾ ُسبِؼ بعامذؾ لػظذل? اكتفذك الجذر ،مذا إطذراب
قير﴾ألالحديذد 7:قبؾذف طامذؾ
أجر؟ مبتدإٔ :كف اسؿ مجرد طامؾ لػظل ،هذؾ َأ ْج ٌير َكبِ ٌ
ٌ
لػظذذل? الذذالم مجذذروره واكتفذذك ،إ ًذا أجذ ٌذر :مبتذذدأ مذذمخر ،ولفذذؿ :خذربٌ مؼذذدم ،والجؿؾذذة
آسؿقة َل ُف ْؿ َأ ْج ٌر َكبِ ٌقر﴾ألالحديد 7:خرب وٓ مبتدأ؟ كبقر صب ًعا كعت أو صذػة ،كعذت
أو صػة بؿعـك واحد.
ات ا ْلؽِت ِ
َاب ا ْل ُؿبِ ِ
تِ ْؾ َ
قـ﴾أليقسذػ 1:تؾذؽ يف محذؾ رفذ ٍع مبـذل طؾذك الػذتح:
ؽ َي ُ
آيذات :آيذات خذرب مرفذقع وطالمذة
هذا ٕكف مبـل ،والخرب أخربكا طـ الؿشذار إلقذف بلكذف ُ
رفعف الضؿة ،الؽتاب مضاف إلقف ،والؿبقـ؟ كعت.
يقمقا َخ ْقي ٌير﴾ألالبؼذذرة 184:أن ح ذرف مصذذدري كاصذذب
قذذال سذذبحاكفَ :و َأ ْن ت َُصي ُ
ذقب بذذلن وطالمذذة كصذذبف حذذذف الـذذقن ،واو
ذارع مـصذ ٌ
لؾؿضذذارع ،وتصذذقمقا :فعذ ٌذؾ مضذ ٌ
سذؿ مذمول يف محذؾ رفذ ٍع مبتذد ٌأ ،يعذقـ
يقمقا﴾ ا ٌ
الجؿاطة يف تصذقمقا فاطذؾَ ،و َأ ْن ت َُص ُ
خقذر
يقمقا﴾ يعـذل الصذقامٌ ،
قمقا﴾ مبتد ٌأ يف محؾ رفعٍ ،أيـ خذربه? َو َأ ْن ت َُص ُ
َو َأ ْن ت َُص ُ
خرب مرفقع وطالمة رفعف
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خقر" خرب مرفقع وطالمة رفعف الضؿة.
يعـل "الصقام ٌ
اطرب لل يا أخذل" :الؿتحابذان يف اهلل يف ضذؾ الذرحؿـ" الؿتحابذان مبتذدأ مرفذقع
وطالمة رفعف إلػ ٕكف مثـك ،ما بالفؿا? أخربكا طـفؿا بلهنؿا يف ضذؾ الذرحؿـ ،الخذرب
"يف ضؾ الرحؿـ" يف ضؾ الذرحؿـ خذرب يعـذل متعؾذؼ بآسذتؼرار بذالخرب الؿحذذوف،
يعـل مستؼران يف ضذؾ الذرحؿـ" ،يف اهلل" جذر ومجذرور ،متعؾؼذان ،يتعؾؼذان بؿذاذا? مذا
الشلء الذي صار يف اهلل? الحب :إ ًذا متعؾؼان بؿتحابان ،متحابذان ح ًبذا كائـًذا يف اهلل ،إ ًذا
"يف اهلل" متعؾؼان بؿتحابان.
أ َّما "يف ضؾ الرحؿـ" فؿتعؾؼان بؿستؼر ،مستؼران يف ضؾ الرحؿـ.
صقب "ذو القجفقـ مذمق ٌم" ذو مذـ إسذؿاء السذتة بؿعـذك صذاحب ،ذو اسذؿ أم
فعؾ أم حرف? اسؿ ،مسبقق أم  ...بلكف وجفذقـ أم بلكذف مذذمقم? الخذرب مذذمقم ،صقذب
"والقجفقـ" ما إطراهبا قبؾ الخرب? القجفقـ مضاف إلقذف مجذرور وطالمذة جذره القذاء:
ٕكف مثـك" ،ومذمق ٌم" خرب مرفقع وطالمة رفعف الضؿة.
ييؾ ِمييـ َخييالِ ٍؼ َغقيير اهلل ِ ييير ُز ُقؽُؿ ِمييـ السييؿ ِ
اء
صقذذب اطذذرب قذذال سذذبحاكفَ :ه ْ ْ
ْ َ َّ َ
ْ ُ َ ْ
َوإَ ْر ِ
ض﴾ألفاصر 3:هؾ حرف استػفام طامؾ أم هامؾ? هامؾ ،لذقس لذف طؿذؾ ،يعـذل
ما لف أثر يف اإلطراب ،ما يعؿؾ شلء ،اكتفقـا مـف.
مذذـ :حذذرف جذذر ،حذذرف يعؿذذؾ جذذر ،زائذذد أم أصذذؾل? زائذذد ،يذذمثر وٓ مذذا يذذمثر يف
اإلطراب? ما يمثر ،إلك أن ماشققـ.
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خالؼ :اسؿ أم فعؾ أم حرف? اسؿ ،مسبقق بعامؾ لػظل أم مجرد? مجردَّ :
ٕن
العامؾ قبؾف زائد والزائد كالعدم ،ما إطراب ٍ
خالؼ? َه ْؾ ِم ْـ َخالِ ٍؼ﴾ألفاصر 3:مبتدأ:
ٕكف اسؿ مجرد مـ العقامؾ الؾػظقة ،ومـ :قؾـا ما تمثرٕ :هنا زائدة كؿا قؾـا لؽ يف
الشرح ،خالؼ :مبتدأ مرفقع أو مجرور؟ إصح مرفقع ومجرور :ٓ ،لقس يف محؾ،
مجرور
محال
مرفقع ً
هذا معرب لقس مبـل ،لق كان مبـل تؼقل :يف محؾ :هذا معرب،
ٌ
ٌ
لػ ًظا بؿـ الزائدة.
ِ
ِ
َاب﴾ألالرطد 38:هؾ يؿؽـ أن ُتعقذد
يا أخل قال سبحاكف وتعالك :لؽ ُِّؾ َأ َج ٍؾ كت ٌ
تركقب أية لغق ًيا لتعرف تركقبفا إصؾل مـ حقث الؾغذة؟ فقفذا تؼذديؿ وفقفذا تذلخقر،
ذاب لؽذذؾ أجذذؾ :الخذذرب متؼذذدم وهذذق "لؽذذؾ أج ذ ٍؾ" وكتذذاب مبتذذدأ مذذمخر ،اطرهبذذا
كتذ ٌ
بالتػصقؾ:
كتاب :مبتدأ مرفقع وطالمة رفعف الضؿة ،ولؽذؾ أجذؾ :خذرب ،شذبف الجؿؾذة خذرب،
ذؿ مجذذرور بذذالالم طالمذذة جذذره
لؽذذـ اطذذرب هذذذه ش ذبف الجؿؾذذة :الذذالم حذذرف جذذر ،اسذ ٌ
الؽسرة ،وأجؾٍ :مضاف إلقذف ،الفؿذزة اسذتػفامقة طامؾذة أم هامؾذة؟ هامؾذة ،إلذ ٌف اسذؿ أم
فعؾ؟ اسؿ ،مسبقق أم مجرد؟ ما إطرابف؟؟ مبتدأ مرفقع وطالمة رفعف الضؿة ،وخربه؟
ثابت مذع
استػفؿـا طـ هذا اإللف هؾ هق مع اهلل? الخرب مع اهلل ،يعـل كائ ٌـ أو
مستؼر أو ٌ
ٌ
اهلل ٕ َّن مع ضرف.

شرح إزهرية يف الـحق

f

e

483h

g

و َلدَ يـَا م ِزيدٌ ﴾ألق 35:لديـا ،لذدىِ ،
هذذه الذالم مذـ جسذؿ الؽؾؿذة ،يعـذل لذدى
َ ْ َ
يعـل طـد ،لديـا هذه ضرف ،كعؿَ ،و َلدَ ْيـَا َم ِزيدٌ ﴾ طـدكا مزيدٌ  ،هذا ضرف.
حاول أن تعقد تركقب أية لغق ًيا" :مزيدٌ لذديـا" ومزيذد مبتذدأ مذمخرَ ،و َليدَ ْيـَا﴾
شبف جؿؾة خرب مؼذدم ،شذبف جؿؾذة يعـذل أن الخذرب محذذوف ،ثابذت أو مسذتؼر أو كحذق
ذلؽ.
ِ
ال َط َؾك َأ ْمرِ ِه﴾أليقسػ 21:لػظ الجاللذة مبتذدأ مرفذقع وطالمذة رفعذف
َواهللُ غَال ٌ
غالب ،اهللُ َي ْص َط ِػل ِم َـ ا ْل َؿالئِؽ َِة ُر ُس ًال﴾ألالحج 75:فعذؾ مضذارع،
الضؿة ،والخرب
ٌ
ما تؼقل :خرب :تؼقل :فعؾ مضارع مرفقع وطالمة رفع الضؿة الؿؼذدرة ،والػاطذؾ هذق،
والجؿؾة الػعؾقة مـ الػعؾ والػاطؾ خرب الؿبتدأ.
َيدُ اهلل ِ َف ْق َق َأ ْي ِد ِ
يف ْؿ﴾ألالػتح 15:يد مبتدأ مرفقع وطالمذة رفعذف الضذؿة ،أخربكذا
طـ القد بلهنا فقق ،إ ًذا فالخرب َف ْق َق َأ ْي ِد ِ
يف ْؿ﴾ شبف الجؿؾة ،ما إطذراب لػذظ الجاللذة؟
مضذاف إلقذف ،أيذـ الخذرب? َف ْيق َق
َيدُ اهلل ِ﴾ مضاف إلقف ،يد مبتذدأ وهذق مضذاف ،واهلل
ٌ
َأ ْي ِد ِ
ضذرف متعؾذؼ بذالخرب الؿحذذوف تؼذديره كائـذة أو
يف ْؿ﴾ فذقق هذذا خذرب أو ضذرف?
ٌ
مستؼر ٌة.
َيدُ اهلل ِ َف ْق َق َأ ْي ِد ِ
يف ْؿ﴾ يذد اهلل مسذتؼر ٌة فذقق أيذديفؿ :اطذرب أيذديفؿ؟ فذقق صذرف
وهق مضاف ،وأيديفؿ مضاف إلقف.
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"الشؿس والؼؿر آيتان مـ آيات اهلل" الشذؿس مبتذدأ ،والذقاو طاصػذة طؾذك الؿبتذدأ
مرفقع وطالمة رفعف الضؿة ،وآيتان :خرب مرفقع وطالمة رفعف إلػ.
ٌ
يالل فِييل َأط َـي ِ
يؽ إَ ْغي ُ
قذذال سذذبحاكفَ :و ُأ ْو َلئِي َ
ياق ِف ْؿ﴾ألالرطذذد 5:مجذذرد ،مذاذا يؽذذقن
ْ
إطرابف? مبتدأ ،مرفقع أو يف محؾ رفع؟ يف محؾ رفع ،أخرب سذبحاكف طذـ الؿشذار إلذقفؿ
بلهنؿ إغالل أو بلهنؿ إغالل يف أطـاقفؿ? كعؿ أخرب طـ الؿشار القفؿ بذلهنؿ إغذالل
يف أطـاقفؿ :فالخرب لقس يف إغالل بؾ إغالل يف أطـاقفؿ.
ْالل فِل َأطـ ِ
َياق ِف ْؿ﴾ألالرطذد ، 5:مذا إطذراب إَغ ُ
لقس الخرب مجؿقع ،إَغ ُ
ْيالل
ْ
فِل َأطـ ِ
َاق ِف ْؿ﴾؟ إغالل مبتدأ ،صار الخرب جؿؾة اسؿقة ،إغالل مبتدأ ،ويف أطـذاقفؿ؟
ْ
أطـاق اسؿ مجرور وهق مضاف ،وهؿ مضاف إلقف.
أيـ خرب إغالل? مستؼر ٌة هبؿ ،وأيـ خرب أولئؽ؟ الجؿؾة.
بؾقغ" "وققلف ٌ
"الخطقب ققلف ٌ
بؾقغ" مبتدأ ثان ،وأيـ خرب الخطقب? الجؿؾة.
"الصرب ساطة الشدة" الصرب مبتدأ ،أيذـ خذربه؟ سذاطة الشذدة ،هذؾ هذق خذرب مػذرد
يعـل؟ هؾ الصرب هق هق ساطة الشدة؟ ساطة الشدة يعـل وقت الشدة ،الصرب هق وقذت
مسذتؼر أو كذائ ٌـ،
الشدة؟ إ ًذا لقس الخرب وقت الشدة أو ساطة الشدة ،أيـ الخرب؟ الخرب
ٌ
وهذا ضرف.
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"الؿطذ ُذر شذذتا ًء" مبتذذدأ ،وشذذتا ًء؟ الؿطذذر هذذق الشذذتاء؟ إ ًذا كؼذذقل :شذذتا ٌء ضذذرف زمذذان
مـصقب وطالمة كصبف.
******************************************
*****
الدرس 11
بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ
الحؿد هلل رب العالؿقـ والصالة والسالم طؾك كبقـذا محؿذد وطؾذك ِ
آلذف وأصذحابف
أجؿعقـ.
أ َّما بعد:
السذذالم طؾذذقؽؿ ورحؿذذة اهلل وبركاتذذف حقذذاكؿ اهلل وبقذذاكؿ يذذا إخذذقان يف هذذذه الؾقؾذذة
الؿباركذذة ،لقؾذذة الثالثذذاء إول مذذـ شذذفر ربق ذ ٍع إول ،يف هذذذا الؿؽذذان الؿبذذارك جذذامع
ً
مقصقٓ طؾك شرح إزهرية لؾشذقخ خالذد
الراجحل يف حل الجزيرة ،وما زال الؽالم
ٍ
خؿس وتسعؿئة رحؿف اهلل تعالك.
إزهري الؿتقىف سـة
حب أن ُأك ِّبذف طؾذك ٍ
ؾت طـذف فرأيذت أن مذـ الؿـاسذب أن
أمذر قذد ُسذئِ ُ
وقبؾ أن كبدأ ُأ ُّ
يؽقن الجقاب طا ًما ،فبعض الطؾبة كان سذللـل طذـ أفضذؾ صريؼذة لؾتحضذقر لؾذدرس،
و ُأرى أن مـ أفضؾ الطرق لذلؽ وبخاص ًة يف الؿتقن الؿشروحة أن الطالذب يبذدأ ً
أوٓ
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بؼراءة الؿتـ ،وتؽقن الؼراءة مـ ٍ
متـ متقاصؾ ٓ ،مـ الؿتـ الؿؼ َّطذع يف الشذرح ،وإكؿذا
يؽقن الؿتـ متقاصؾ ،وإزهرية لفذا مذتـ مطبذقع ،إ َّمذا الؿذتـ الؿطبذقع يف إوراق أو
الؿطبقع صباطة معتادة ،فقؼرأ الطالب الؿتـ مرتقـ أو ثال ًثا.
قؾذقال ،فقؼذرأ
وغال ًبا كحـ كشرح مـ صػحتقـ يعـل قرابة صػحتقـ تزيد أو تذـؼص ً
الباب التالل بتلينٍ مرتقـ أو ثال ًثا ،ثؿ بعد ذلؽ يؼرأ طؾك هذا البذاب شذرحف ،والشذروح
كثقرة ،وأشفر هذه الشروح شرح الشقخ خالذد إزهذري كػسذف ،فؼذد شذرح أزهريتذف يف
شرحٍ مشفقر ومطبقع وإن كان صباطة قديؿة لؽـَّف مقجقد يف أغؾب الؿؽتبذات الؽذربى
ؼرأ
ؼرأ الشرح طؾك الؿتـ الذي ُق ِرأُ ،ي َ
أو يف الؿؽتبات الحؽقمقة مقجقد هذا الشرح ،ف ُق َ
مفؿذا يف الشذرح أو جديذدً ا طؾقذف أو لذؿ
مرتقـ ً
مثال ويضع الطالب خطق ًصا طؾك ما يذراه ً
يػفؿف.
وإمقر القاضحة يتجاوزها ثؿ يعقد ويؼرأ الشرح مر ًة أخرى لع َّؾف يػفؿ ما وضذع
طؾقف خطق ًصا ،فنن ففؿف فبفا وكعؿذة ،وإن لذؿ يػفؿذف يؿؽذـ أن يسذلل طذـ هذذه إمذقر
التل غؿضت طؾقف يف الشرح.
فنذا أتك وحضر الشرح واستؿع إلقف :سقجد أن الػائدة بذنذن اهلل تؽذقن كبقذر ًة بعذد
ذلؽ ،وبعض الطالب يليت مباشرة مـ دون تحضقر اطتؿا ًدا طؾك أكذف سقسذؿع الشذرح،
وهذذذا ب ذنذن اهلل سقس ذتػقد ،لؽذذـ الػائذذدة إولذذك لقسذذت كالػائذذدة الثاكقذذة ٓ يسذذتقون،
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يختؾػقن ،وكؾ صالب وهؿتف يف صؾب العؾؿ لؽذـ هذذا الذذي أراه مذـ الؿػقذد لؾطالذب
طـد التحضقر لؾدرس.
كستعقـ بالحل الؼققم وكبدأ هبذا الدرس الحادي طشر مـ شروح إزهرية ،صقب
كحـ يا إخقاين يف الدرس الؿاضذل تؽ َّؾؿـذا طؾذك بذاب الؿبتذدأ والخذرب ،والقذقم سذـجد
الشقخ خالد رحؿف اهلل يذتؽؾؿ طؾذك بذاب ضذـ وأخقاهتذا "ثالثذة أبذقاب كشذرحفا م ًعذا":
ٕكَّفذذا مرتابطذذة ،وهذذذه إبذذقاب الثالثذذة كذذان وأخقاهتذذا وإن وأخقاهتذذا وضذذـ وأخقاهتذذا
تسؿك يف الـحق يا إخقان بالـقاسخ ،تسؿك يف الـحق بالـقاسخ.
الـقاسخ جؿع كاسخ أو كاسخة ،ما معـك كاسخ? مذلخقذة مذـ الـسذخ ،الـسذخ هـذا
بؿعـك اإلزالة ،وهق أحد معاين الـسخ ،كاسخ أي مزيؾ ،أي أكف يزيؾ شق ًئا كان مقجذق ًدا
قبؾ دخقل الـاسخ :فؾفذا ُسؿقت بالـقاسخ.
صقب ما طالقة أبقاب الـقاسخ بباب الؿبتدأ والخذرب الذذي قبؾفذا؟ مذا طالقذة بذاب
الؿبتدأ والخرب بالـقاسخ التل سـشرحفا أن? ربؿا ألؿحـا إلك العالقذة مذـ قبذؾ لؽذـ
ُكذ ِّكر هبا ٕهؿقتفا يف ففؿ هذه الؿقضقطات الؿتتابعة.
قؾـا يا إخقان مـ قبذؾ" :أن الؽذالم يف الؾغذة العربقذة يتؽذقن مذـ جؿذؾ ،الؽذالم ٓ
يؽقن َّإٓ بجؿؾة ،والجؿؾ يف الؾغة العربقة كقطان :جؿؾ اسؿقة وجؿؾ فعؾقة:
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اسؿقة لفا أحؽا ٌم كحقي ٌة خاص ٌة هبا ،ووراء ذلؽ أحؽام كحقيذة ٓ تخذتص بنحذدى
الجؿؾتذقـ وإ َّكؿذذا تذذليت يف الجؿؾذذة آسذذؿقة وتذليت يف الجؿؾذذة الػعؾقذذة وتسذذؿك إحؽذذام
الـحقية الؿشرتكة بقـ الجؿؾتقـ.
أ َّما الجؿؾة الػعؾقة فذكر الشقخ خالد مـ قبذؾ شذق ًئا مذـ أحؽامفذا الـحقيذة يف بذابل
الػاطؾ وكائب الػاطؾ ،فالػاطؾ وكائب الػاطؾ مـ أحؽام الجؿؾة الػعؾقة.
أ َّم ذا الجؿؾذذة آسذذؿقة :الجؿؾذذة آسذذؿقة وهذذل كؿذذا تعرفذذقن جؿق ًع ذا هذذل الجؿؾذذة
حؽؿا ،الجؿؾة الؿبدوءة باسؿ حؼقؼذ ًة كحذق" :محؿذد جذالس
باسؿ حؼقؼة أو
الؿبدوءة
ً
ً
حؽؿا ،كذلن تؼذقل:
حؽؿا ،مبدوءة باسؿ
طؾك الؽرسل ،محؿد يصؾل يف الؿسجد" أو
ً
ً
"طؾك الؽرسل محؿد جالس ،أو يف الؿسذجد محؿذدٌ يصذؾل" فالجذار والؿجذرور هـذا
مؼذذدمان مذذـ تذذلخقر بسذذبب آطتـذذاء هبؿذذا وإبذذراز معـاهؿذذا ُق ذ ِد َما :وإ َّٓ ف ذنن مقضذذعفؿا
إصؾل التلخقر :أي أن أصؾ الجؿؾتقـ" :محؿد جالس طؾك الؽرسل ،محؿد يصذؾل
يف الؿسجد" فؼدمت الجار والؿجرور ،وتعرفقن أن الؾغة العربقة لغة تصرف واهتؿام
بالؿعاين ،اهتؿام بالؿعاين.
ففذه الجؿؾ كؾفا جؿؾ اسؿقة ،لؽـ السذمال الؿفذؿ يف الـحذق مذا أحؽذام الجؿؾذة
آسؿقة? ما إحؽام الـحقية الخاصذة بالجؿؾذة آسذؿقة؟ يعـذل التذل تذليت يف الجؿؾذة
آسؿقة أصالة؟ وإن شئتؿ السمال بصقرة أخرى لع َّؾذ ُف يؽذقن أوضذح ،كؼذقل :الجؿؾذة
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آسؿقة يف الؾغة العربقة تليت طؾك كؿ صقرة? تل َّمؾ يف الؼرآن الؽريؿ ،يف أحاديث الـبل
َّ
إن ....
طـ طؿؾقة الحصر لفذه إحؽام ومعرفة كقػقة تذؿ هذذا الحصذر :يػقذد الطالذب يف
ضبط العؾقم ،بدل ٓ يؽقن ضائ ًعا مضطر ًبا ،يعرف إحؽام لؽـ ما يعرف كقػ يذربط
بقـفذا ،ومذا يعذرف هذؾ هذذه إحؽذام فؼذط أو يف أحؽذام أخذرى? ٓ ،يحصذر الؿسذذللة:
"إحؽام هل كذا وكذا وكذا" وكقػ تؿ هذا الحصر :يعرف.
أكثركؿ طؾك أن الجؿؾ آسؿقة لفا صقرتان ،وإن شئتؿ الدقة العؾؿقذة كؿذا يؼذقل
إخ ،يؼقل" :الجؿؾ آسؿقة مفؿا تتبعتفا وتلمؾت فقفا تجد أهنذا تذليت طؾذك صذقرتقـ
إ ً
تػصقال" صقب كؼقل :الجؿؾ آسؿقة لفا حؽؿان كحقيذان،
ً
جؿآ ،وطؾك أربع صقر
أو تليت طؾك صقرتقـ يف الـحق أو يف الؾغة:
 الصقرة إولك :أن تليت الجؿؾة آسؿقة بسقطة ،بسقطة يعـل تليت طؾك شذؽؾفا
إصؾل.
كافع" ،أو قؾـذا" :الـحذق ٌ
سذفؾ ،أو قؾـذا:
تليت طؾك شؽؾفا إصؾل ،لق قؾـا" :العؾؿ ٌ
طظقؿ" ،أو قؾـا" :محؿذدٌ رسذقل ،هذذي جؿذؾ اسذؿقة
واسع" ،أو قؾـا" :اهلل
"الؿسجد
ٌ
ٌ
بسقطة جاءت طؾذك صذقرهتا إصذؾقة ،مذا معـذك صذقرهتا إصذؾقة? أي أهنذا لذؿ ُتسذ َبؼ
طظقؿ خرب الؿبتدأ.
طظقؿ" اهلل مبتدأ،
بـاسخ" ،اهلل
ٌ
ٌ
هذه الصقرة إصؾقة لؾجؿؾة آسؿقة ،كؼقل الصقرة إصؾقة أو البسقطة.
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 الصذذقرة الثاكقذذة :لؾجؿؾذذة آسذذؿقة اتضذذحت أن :أن تذذليت الجؿؾذذة آسذذؿقة
مسبققة بـاسخ.
ً
مذثال" :العؾذؿ
كاسذخا ،كؼذقل ً
كػس الجؿؾ السابؼة كػسفا تذليت هبذا ثذؿ تجعذؾ قبؾفذا
إن العؾؿ كافع" ،الؿسجد واسع :كؼذقل" :كذ َّ
مثالَّ " :
لن
كافع" كضع قبؾفا أي كاسخ كؼقل ً
الؿسجد واسع".
لق قؾت" :إن العؾؿ كافع" هذي يف حؼقؼتفا جؿؾ ٌة اسذؿقة ،هذذه يف حؼقؼتفذا جؿؾذة
اسؿقة إصؾ فقفا "العؾذؿ كذافع" ثذؿ ادخؾـذا الـاسذخ َّ
إن ،صذب لؿذاذا أدخؾـذا الـاسذخ؟
التقحقد والتؼقية ،صب "كلن الؿسذجد واسذع" أصذؾ الجؿؾذة "الؿسذجد واسذع" هذذا
أصؾ الجؿؾة ،أصؾ الجؿؾة مـ الـاحقة الـحقية ،مـ الـاحقة الرتكقبقة الؾغقيذة ،أمذا مذـ
حقث الؿعـك ٓ ،الؿعاين صب ًعا ستختؾػ الؽالم باختالف الؽالم ،كؾؿا زاد الؽالم زاد
الؿعـك.
أقصد مـ حقث الرتكقب الـحقي "كلن الؿسجد واسع" إصؾ الؿسذجد واسذع،
كل َّن معـاهذا يف الؾغذة كذ َّ
لن هذذه معـاهذا التشذبقف ،كذلن الؿسذجد واسذع ،أن يف الجؿذؾ
آسؿقة تليت طؾك صقرتقـ:
 الصقرة إولك البسقطة.

شرح إزهرية يف الـحق

f

e

494h

g

 والص ذقرة الثاكقذذة أن تذذليت مسذذبققة بـاسذذخ وإن شذذئت قؾذذت" :أن تذذليت مسذذبقق ًة
بـاسخ" والصذقرة الثاكقذة أن تذليت غقذر مسذبققة بـاسذخ ،والصذقرة إصذؾقة مـفؿذا هذل
الجؿؾة آسؿقة غقر الؿسبققة بـاسخ.
الصذذقرة إصذذؾقة أن تذذليت الجؿؾذذة آسذذؿقة غقذذر مسذذبققة بـاسذذخ :هذذذه واضذذحة،
ولقس لفا َّإٓ شؽؾ واحذد أو صذقر ًة واحذدة وهذل أن تؽذقن مؽقكذة مذـ جذزئقـ مبتذد ٌأ
كافع" مبتدأ وخرب ،صب ًعذا قذد تذليت تؽؿذقالت الؿبتذدأ والخذرب:
وخرب" :اهلل
طظقؿ ،العؾؿ ٌ
ٌ
كافع لجؿقع الـاس" هذه تؽؿقؾ ،الجؿؾة "العؾؿ كافع"" ،لجؿقذع الـذاس" هذذا
"العؾؿ ٌ
جار ومجرور ومضاف ومضاف القف ،هذه أمذقر فضذالت ،كسذؿقفا يف الـحذق فضذالت
ؽؿؾ الجؿؾة ،لؽـ بـاء الجؿؾة اكتؿؾ بالؿبتدأ والخرب ،ثؿ هذه تؽؿقالت.
يعـل ُت ِّ
الـقع الثاين مذـ الجؿؾذة آسذؿقة :أن تذليت الجؿؾذة آسذؿقة مسذبقق ًة بـاسذخ :هـذا
كتققػ طـد الـاسخ وكسلل فقف أسئؾة لؽل كػفؿذ ُف :أول سذمال يتبذادر مذا الـقاسذخ التذل
تدخؾ طؾك الجؿؾة آسؿقة? ما الـقاسخ التل تدخؾ طؾك الجؿؾة آسذؿقة؟ الـقاسذخ
التل تدخؾ طؾك الجؿؾة آسؿقة ثالثة :يرفع الؿبتدأ ويـصب الخرب ،ويؿثؾف مـ أبقابـذا
يف إزهرية "باب كان وأخقاهتا".
كافع" كعؿ أدخؾ طؾقف كان أو إحذدى أخقاهتذا كؿذا سذـعرففا بعذد
فنذا قؾـا" :العؾؿ ٌ
قؾقؾ :كؼقل" :كان العؾؿ كاف ًعا":
كان هذا الػعؾ الـاسخ.
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العؾؿ كان مبتد ًأ وأن بعد دخقل الـاسخ ما كؼقل مبتدأ ،كؼقل :اسذؿ كذان :كؼذقل:
ُ
ٍ
حقـئذ مرفقع بؽان وطالمة رفعف الضؿة.
اسؿ كان مرفقع ،كان هل التل رفعتف:
كاف ًعا :ماذا كان قبؾ دخقل الـاسخ؟ كان خرب الؿبتدأ ،صقب وبعد دخقل الـاسذخ؟
صذذار خذذرب الـاسذذخ ،خ ذرب كذذان مـصذذقب وطالمذذة كصذذبف الػتحذذة ،خذذرب كذذان مـصذذقب:
مـصقب بؿاذا? بؽان وطالمة كصبف الػتحة ،هذا الـقع إول مـ الـقاسخ.
الـق الثاين مـ الـقاسخ :طؽس الـقع إول أي ما يـصذب الؿبتذدأ ويرفذع الخذرب،
ما يـصب الؿبتدأ ويرفع الخرب ،ويؿثؾف يف إزهري باب "إن وأخقاهتذا" فذنن وأخقاهتذا
تدخؾ طؾك الجؿؾة آسؿقة فرتفع خرب وتـصب الؿبتذدأ ،كؼذقل" :العؾذؿ كذافع" ادخذؾ
َّ
كافع":
إن" :إ َّن العؾؿ ٌ
العؾذذؿ :كذذان مبتذذدأ ،وبعذذد دخذذقل إ َّن صذذار اسذذؿ إ َّن مـصذذقب ب ذنن وطالمذذة كصذذبف
الػتحة.
ذافع :قبذذؾ دخذذقل الـاسذذخ كذذان خذذرب الؿبتذذدأ ،وبعذذد دخذذقل الـاسذذخ صذذار خذذرب
وكذ ٌ
إن مرفقع ب َّ
الـاسخ :خرب َّ
كافع".
نن وطالمة رفعف الضؿة" :إن العؾؿ ٌ
والـاسخ الثالث :ما يـصذب الؿبتذدأ ويـصذب الخذرب ،مذا يـصذب الؿبتذدأ ويـصذب
كافع" ادخؾ ض َّـ ،بذاب ضذـ وأخقهتذا،
الخرب ،والؿراد بف باب "ضـ وأخقاهتا"" :العؾؿ ٌ
إذا أتقت بظـ ٓ بد أن تليت معفا بػاطذؾ قبذؾ الجؿؾذة آسذؿقة :فتؼذقل" :ضذـ محؿذدٌ "
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فعؾ وفاطؾ ،ضـ محؿد ،ماذا ضـ محؿذدٌ تذليت بالجؿؾذة آسذؿقة" ،ضذـ محؿذدٌ العؾذؿ
كاف ًعا" هق العؾؿ كافع هل كػس الجؿؾة" ،ضـ محؿدٌ العؾؿ كاف ًعا":
فظـ :فعؾ ماض ،ومحؿد فاطؾ مرفقع ،العؾؿ قبذؾ دخذقل ضذـ كذان مبتذدأ وبعذد
ً
مػعذقٓ أول ،مذا يؼذقل" :اسذؿ ضذـ" :اصذطالح مذا يؼقلذقن :اسذؿ
دخقل ضـ يسؿقكف
ضـ :مػعقل أول مـصقب بظـ وطالمة كصبف الػتحة.
وكاف ًع ذا قبذذؾ دخذذقل ضذذـ كذذان خذربًا مبتذذدأ ،وبعذذد دخذذقل ضذذـ صذذار مػعذ ً
ذقٓ ثاك ًق ذا
مـصقب بظـ وطالمة كصبف الػتحة ،صقب إذا فالـقاسخ يا إخقان ثالثة:
 الـاسخ إول :كان وأخقاتفا ترفع ثؿ تـصال.
 والـاسخ الثاين :إن وأخقاتفا يـصال ثؿ يرفع.
 والـاسخ الثالث :ضـ وأخقاتفا تـصال ثؿ تـصال.
ثالثة كقاسخ صقب ما فقف كاسخ يرفع ثؿ يرفع؟ مذا يف كاسذخ يرفذع ثذؿ يرفذع? كعذؿ،
هذا ما يؿؽـ ،ما يؿؽـَّ :
ٕن هذه الصقرة قد ذهبت لؾصقرة إصؾقة لؾجؿؾة آسذؿقة
الؿؽقكة مـ مبتدأٍ وخرب ،فالجؿؾة آسؿقة قد تقزطذت طؾذك جؿقذع صذقرها طؾذك كذؾ
طؼال لؾرفع والـصب.
الصقر الؿحتؿؾة ً
يعـل ما الصقر الؿحتؿؾة؟ هل الرفع والـصب? اثـان :اثـذان يف اثـذان :أربعذة ،كعذؿ
الرفع والـصب اثـان ،وطـدك الؿبتدأ والخرب اثـان ،ما الصقر التذل يؿؽذـ أن تـذتج مذـ
ذلؽ? أربع صقر:
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ورفع 6وهذه لؾصقرة إصؾقة.
رفع
ٌ
 الصقرة إولكٌ :
رفع فـصال لؽان.
 والصقرة الثاكقةٌ :
فرفع ل "إ َّن".
 والصقرة الثالثة :بالعؽس
كصال ٌ
ٌ
كصال فـصال لظـ.
 والصقرة الثالثة:
ٌ
رفع فرفذع –الجذزئقـ -صب ًعذا هذذي لغذة العذرب لؽذـ كحذاول أن
الصقرة إولكٌ :
كُع ِّؾؾ لؿاذا جعؾت العرب رفذع الجذزئقـ لؾؿبتذدأ والخذرب؟ لؿذاذا جعؾذت العذرب رفذع
الجزئقـ لؾصقرة إصؾقة؟
كؼقل :جعؾت الرفع لؾصقرة إصؾقةَّ :
ٕن صذقرة إصذؾقة ،يعـذل أقذقى الصذقر،
شلء جاء طؾك أصؾف ،جاء طؾك بابف :فؿـ حؼف أن يلخذ أققى الصذقر ،وأوقذك الصذقر
رفذذع الجذذزئقـَّ :
ٕن الرافذذع ٓ شذذؽ أ َّك ذ ُف أقذذقى مذذـ الـصذذب ،الرفذذع طالمتذذف الضذذؿة،
والـصب طالمتف الػاتحة ،أيفؿا أققى الضؿة أم الػتحة؟ الضؿة أقذقى ،الػتحذة مجذرد
فتحة لؾػؿ " َأ" ،أ َّما الضؿة فتح الػؿ طالج " ُأ" ولفذا ُأططل إقذقى لعقذقى ،ثذؿ بعذد
إن وضـَّ ،
ذلؽ كان أكثر مـ َّ
وإن أكثر مـ ضـ ،وضـ أقؾ الـقاسخ :ف ُلططل كؾ شلء مذا
يستحؼف مـ هذه الصقر.
تػصقال طؾك أربع صقر:
ً
 الخالصة أن الجؿؾة آسؿقة قد تقزطت
إ َّما أن يليت إول مرفق ًطا والثاين مرفق ًطا ،أو إول مرفق ًطذا  ....آسذؿقة يف الؾغذة
العربقة ،فؾفذا كان مـ الرتتقب الصحقح أن ُتج َعؾ الـقاسخ بعد بذاب الؿبتذدأ والخذرب،
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هذا السمال إول يف الـقاسخ ،أجبـا طـف :ما الـقاسخ? الـقاسخ ثالثة طرفـاهذا وطرفـذا
طؿؾفا.
السمال الثاين يف الـقاسخ :لؿاذا ُسؿ ِّقت كقاسخ? لؿذاذا سذؿك الـحقيذقن الـقاسذخ
كقاسخ? يعـل ما العالقة بقـ الؿعـك آصطالحل والؿعـذك الؾغذقي? وقؾـذا :أكثذر مذـ
مرة أن آصطالحات الـحقيذة مذـ أقذرب آصذطالحات إلذك الؿعذاين الؾغقيذة ٕكَّفذؿ
أهؾ لغة ،كعؿ ما معـك كاسخ? قؾـا قبؾ قؾقؾ :الـاسخ معـاه الؿزيؾ ،كاسخ يعـذل مزيذؾ،
يعـل يزيؾ شق ًئا كان مقجق ًدا ،ما إمر الذي يزيؾف الـاسخ?
ما إمر الذي تزيؾف الـقاسخ؟ كـظر يف الجؿؾة آسؿقة إصؾقة البسذقطة إذا قؾـذا:
ذافع" العؾذؿ :مبتذدأ مرفذذقع وطالمذة الضذذؿة،
كذافع" كؼذذقل يف إطذراب" :العؾذؿ كذ ٌ
"العؾذؿ ٌ
وكذذافع خذذرب مرفذذقع ،وطالمذذة رفعذذف الضذذؿة ،وتؽ َّؾؿـذذا مذذـ قبذذؾ طؾذذك كظريذذة العامذذؾ يف
الدرس الؿاضل ،مرفقع ،ما معـك مرفذقع? مػعذقل ،مرفذقع يعـذل مػعذقل يعـذل هـذاك
طامؾ تسؾط طؾقف وقع طؾقف فعؿؾ فقف الرفع :فصار مرفق ًطا.
كؼقل :مبتدأ مرفذقع :يعـذل هـذاك طامذؾ رفذع الؿبتذدأ ،وخذرب مرفذقع :يعـذل هـذاك
طذامال
ً
فصذار مرفق ًطذا ،لذق قؾـذا" :الؽتذاب مرفذقع" ٓ شذؽ أن هـذاك
طامؾ رفع الخذرب ً
رفعف فصار مرفق ًطا ،ما العامؾ الذي يرفع الؿبتدأ والخرب؟ أشركا إلقف وإن كاكذت إشذارة
سريعة يف الباب السابؼة "باب الؿبتذدأ والخذرب" لؽذـ أشذركا إلقذف ،الؿبتذدأ والخذرب ،مذا
الذي يرفعفؿا? العامؾ الذي يرفع الؿبتدأ كقكف آبتداء ،وذكركاه يف الدرس الؿاضل.
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أن كتؽؾؿ طـ كظرية العامؾ والعقامؾ ،وقؾـا :أن العقامؾ كقطذان :طقامذؾ لػظقذة
وطقامذذؾ معـقيذذة ،وأكثذذر العقامذذؾ يف الؾغذذة العربقذذة طقامذذؾ لػظقذذة ،والعقامذذؾ الؾػظقذذة
طامال :آبتذداء وهذق الرافذع
أفعال وحروف ،أ َّما العقامؾ الؿعـقية ففل قؾقؾة ،أشفرها ً
لؾؿبتدأ والتجرد وهق الرافع لؾػعؾ الؿضارع الؿرفقع.
آبتداء ما معـك آبتداء? يؼقل" :آبتداء يرفذع الؿبتذدأ" صقذب مذا طـذدك أن يف
كافع" العؾذؿ مبتذدأ مرفذقع مذا الذذي رفعذف? مذا
الجؿؾة آسؿقة َّإٓ مبتدأ وخرب" ،العؾؿ ٌ
كافع .. ،معـذقي يسذؿقكف آبتذداء يعـذقن بذف وقذقع آسذؿ يف ابتذداء
طـدك يف الؾػظ َّإٓ ٌ
الجؿؾة.
العربل طـدما يذتؽؾؿ لؿذاذا يرفذع الؿبتذدأ? العربذل هذق الذذي يرفذع لؽذـ مذا الذذي
يدطقه إلك رفع الؿبتدأ? يؼقلقن :آبتداء هق الذي يدفع العربل لرفذع الؿبتذدأ ،العربذل
إذا أوقع آسؿ يف ابتداء الجؿؾة -إذا أراد أن يققعف يف ابتداء الجؿؾة فنكَّذ ُف يرفعذف ،لؿذاذا
مرا لذف
رفعف? بسبب آبتداء ،يعـل إيؼاطف آسؿ يف ابتداء الجؿؾة? طؿؾ معـقي ،لقس أ ً
حروف مؾػقضة مثذؾ الػعذؾ ضذرب أو الحذرف يف ،لذف حذروف مؾػقضذة ،أمذر معـذقي،
فعؾك ذلؽ إذا قال العربل" :محؿدٌ أكرمتف" فؿحؿدٌ طـد هذا العربل مبتدإٔ :كَّف رفعف.
فذذنذا قذذال العربذذل" :محؿذذدً ا أكرمتذذف" هذذؾ أوقذذع العربذذل محؿذذدً ا حقـئذ ٍذذ يف ابتذذداء
الجؿؾة? إذا قال" :محؿدً ا أكرمتف" هؾ أوقع العربل محؿذدً ا يف ابتذداء الجؿؾذة? كؼذقل:
ٕٓ :كَّف لق أوقعف يف ابتداء الجؿؾذة فنكَّذ ُف سذقرفعف ،فؼقلذف" :محؿذدً ا" ٌ
دلقذؾ طؾذك أكذف لذؿ
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يققع محؿدً ا يف ابتداء الجؿؾة وأن قبؾ محؿد كؾؿة محذوفذة حذذففا العربذل هذل التذل
ٍ
حقـئذ" :أكرمت محؿدً ا أكرمتف" ٕكَّذف يريذد
كصبت محؿدً ا ،وتؼرير الؽالم طـد العرب
تؼقية الؽالم والؿبالغة فقف ،فؼال" :محؿدً ا أكرمتف" إ ًذا أكرمف مرتقـ" :أكرمت محؿذدً ا
أكرمتف" لؽـ لؽل ٓ يؽذرر ،قذال" :محؿذدً ا أكرمتذف" تعذرف أن الؿحذذوف مذـ جذـس
الؿذكقر :فنذا قال" :محؿدً ا أكرمتف" لؿ يققع آسؿ يف ابتداء الجؿؾذةَّ :
ٕن العربذل إذا
أوقع آسؿ يف ابتداء الجؿؾة فن َّك ُف يرفعف.
فذذنذا قذذال" :محؿذذدٌ أكرمتذذف" فن َّكذ ُف حقـئذ ٍذذ أوقذذع آسذذؿ يف ابتذذداء الجؿؾذذة ،ويؽذذقن
ٍ
حقـئذ ما معـك "محؿد أكرمتف"? يريد أكف أوقذع اإلكذرام طؾذك محؿذد ،أخذرب أن
الؿعـك
محؿد ُف ِع َؾ فقف اإلكرام ،إ ًذا فؼد فعؾ اإلكرام بف مرة أو مرتقـ؟
إذا قال" :محؿدٌ أكرمتف" مرة وٓ مرتقـ? مرة ،أخرب أن محؿد وقذع طؾقذف اإلكذرام،
ففق مجرد إخبار ،لؽـ إذا قال" :محؿدً ا أكرمتف" يريد أن يبالغ ،فنذا أراد أكف يعـذل جذاء
قصر يف حؼف ،أكرمف :فقؼقل" :محؿدٌ أكرمتف" لؽذـ إذا
محؿد وأكرمف إكرا ًما معتا ًدا ،ما َّ
أراد أكف بالغ يف اإلكرام فقؼقل" :محؿدً ا أكرمتف" :هق الؿبالغة.
الؿفؿ أن العامذؾ الذذي يرفذع الؿبتذدع هذق آبتذداء ،وففؿـذا آبتذداء ،آبتذداء يذا
ٌ
طامذؾ معـذقي ،الحذاكؿ الؿؾذؽ الذذي يذتحؽؿ يف
إخقان طامؾ معـقي أم طامؾ لػظل?
كافع" ققي أم ضعقػ? هق إمر معـقي لؽذـ أقذقل قذقي
هذه الجؿؾة آسؿقة "العؾؿ ٌ
أم ضعقػ? ضعقػ ،والدلقؾ أكف مختػل خؾػ جـقده ،مختػل خؾػ شعبف.
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كافع" العرب يتعامؾقن مع لغتفؿ تعامؾ طؼؾذل ،العذرب
صقب هذه الجؿؾة "العؾؿ ٌ
دائؿا الؾغة لغة كعذؿ حؽقؿذة
أهؾ العؼؾ ،دخؾت طؼقلفؿ حتك يف لغتفؿ :فؾفذا يؼقلقن ً
وطادلة حؽقؿة وطادلة ،حؽقؿة يعـل محؽؿة ،محؽؿة البـاء ،فقفا إحؽذام لذقس مجذرد
يعـل فؼط أحؽام مجؿعة وكؾؿات وهؽذا ،ٓ ،واضح أهنذا ُبـ ِّقذت بـذا ًء مؼصذق ًداُ ،بـقذت
بـذا ًء مؼصذذق ًدا وهذذذا الذذذي هبذذر الدارسذذقـ لفذا مذذـ العذذرب وغقذذر العذذرب ،يعـذذل أغؾذذب
محؽؿا يعـل تعرف أن الذي وضعف قصذده
الؾغات صب ًعا فقفا بـاء وفقفا ،لؽـ لقس بـا ًء
ً
هبذه الطريؼة ،فؾفذا الدارسقن لؾغات مـ العرب وغقر العذرب متػؼذقن طؾذك أن الؾغذة
العربقة هذل أطؾذك الؾغذات يف ُسذؾؿ الؾغذات مذـ حقذث قذقة الخصذائص واجتؿذاع كذؾ
الصػات الؿطؾقبة يف الؾغة ،هذا لقس تعص ًبا مـا :هذا الذي قرروه.
أيضذا قذرر أن الؾغذة
وما زالت البحقث إلك أن ُتؼرر ذلؽ مـ أخرها بحث ياباين ً
العربقة هل أطؾك الؾغات مـ حقذث صذػاء إصذقات واسذتقعاب الؿخذارج والدقذة يف
الؿعاين ،هذذا تؼريذر لذقس بعقذدً ا ولعؾؽذؿ قذرأتؿ يف بعذض الجرائذد ويف بعذض الؿقاقذع
أيضا دطقة أصؾؼفا بعض الؽتاب هذداهؿ اهلل يؼذقل فقفذا" :أن الؾغذة العربقذة
يعـل هـاك ً
لقست بلفضؾ الؾغات" :قؾـا" :الشؽقى هلل" فؾؿ يؽتػقا بذلؽ حتك قال أحذدهؿ" :إن
الؾغة العربقة لقس لفا فضؾ" هبذا الـص.
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أمذرا
وهذا مـ أطجذب العجائذب يف هذذ ا الذزمـ الذذي ٓ تـتفذل طجائبذف ،أن ُتؼذرر ً
واضحا لؾعقان ،ور َّد طؾقفؿ كثقرون لؽـ ربؿا بعضفؿ ٓ يؼتـع حتك تذكر لفؿ ما يؼذقل
ً
غقر العرب يف الؾغة العربقة.
الشاهد :أن الجؿؾة آسؿقة العؾؿ كافع قؾـا :هذا العامؾ فقفا ضعقػ ،صقب دخؾ
ٌ
جقش جرار طؾك هذه الجؿؾة الصغقرة ،الؿؿؾؽة ذات الؿؾؽ الضعقػ ،كان وأخقاهتذا
"كان العؾؿ كاف ًعا":
ٌ
طامذؾ لػظذل لذف
كان :هذا كاسخ ،فعؾ ،فعؾ يعـل طامؾ :طامؾ لػظل أم معـذقي?
حروف ،أيفؿا أققى العامذؾ الؾػظذل أم العامذؾ الؿعـذقي? العامذؾ الؾػظذل هـذا قضذك
طؾك العامؾ الؿعـذقي ،أزالذف ،كسذخف ،أول طؿذؾ تعؿؾذف الـقاسذخ إذا دخذؾ يف الجؿؾذة
رسخ الطرق وتبـل الؿباين تؼضذل طؾذك الؿؾذؽ السذابؼَ ،ٓ ،هذ َؿ لفذؿ
آسؿقة قبؾ أن ُت ِّ
حتك قبضقا طؾك صدام ،ثؿ بعد ذلؽ فؽروا ماذا يعؿؾقن? هذا أمر صبقعل.
فالـاسخ أول ما دخؾ أهؿ طؿؾ لف أكف قضذك طؾذك العامذؾ السذابؼ :فؾفذذا سذؿقت
الـقاسخ بلهؿ أطؿالفا ،أهؿ أطؿال الـاسخ أكف يرفع الؿبتدأ ويـصب الخرب؟ هذذا طؿذؾ
فسذؿ ِّقت
بعديـ يليت ،أهؿ طؿؾ لؾـاسخ أكف قضك طؾذك العامذؾ السذابؼ ،كسذخف :أزالذفُ :
كقاسخ يعـل مزيالت لؾعامؾ السابؼ ،قاضقات طؾقف ،دخؾت "كان" أن طؾك الجؿؾذة
آسؿقة "كان العؾؿ كاف ًعذا" قضذت طؾذك العامذؾ السذابؼ ،فخؾذك لفذا الجذق وسذقطرت
طؾك هذه الجؿؾة ،سقطرت طؾك هذه الجؿؾة ،فتحؽؿت فقفا.
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لؽذذـ مذذاذا سذذتعؿؾ? هذذؾ سذذتعؿؾ كالؿؾذذؽ الضذذعقػ السذذابؼ? ٓ ،يريذذد أن يعؿذذؾ
خاصا بف لقؽقن ذات شخصقة مستؼؾة ،كعذؿ يرفذع مذـ يشذاء ويـصذب مذـ يشذاء،
ً
طؿال ً
وقد رفع الؿبتدأ وسؿاه اسؿف وكصب الخرب وسؿاه خربها.
كذافع" ادخذؾ َّ
وكذلؽ َّ
إن أو
إن وأخقاهتا إذا دخؾت طؾك الجؿؾذة آسذؿقة "العؾذؿ ٌ
إن العؾذؿ كذافع" َّ
إحدى أخقاهتا كؼذقلَّ " :
إن طـذدما دخؾذت طؾذك الجؿؾذة آسذؿقة أول
طؿذذؾ طؿؾتذذف أهنذذا كسذذخت ،قضذت ،أزالذذت يف العامذذؾ السذذابؼ وهذذق آبتذذداء ومذذـ ثذذؿ
تحؽؿت يف الجؿؾة آسؿقة ،ماذا سذتػعؾ? ٓ تريذد أن تؽذقن كآبتذداء يرفذع ويرفذع،
طؿذال آخذر ولذق كاكذت الؿسذللة  ،...طؽسذت
ً
وٓ ك "كان" ترفع وتـصب ،وإ َّكؿا تريذد
اسؿا والخرب تـصبف ك "كان طؿر سقدً ا".
طؿؾ كان :ترفع كان الؿبتدأ ً
صقب َّ
إن؟ يؼقل:
لؽـ َّ
كلن
لعؾ َّ
َّ
إن أ َّن لقت َّ

طؽس ما لؽان مـ طؿؾ.

فالؿسللة مسللة معاكسة ،الؿفؿ أن يؽقن لفا طؿذؾ خذاص هبذا مسذتؼؾ وشخصذقة
مستؼؾة ،هبا ،فعؽست العؿؾ ،ثؿ جذاءت يف آخذر السذؾؿ ضذـ وأخقاهتذا كذذلؽ دخؾذت
كسذذخت يعـذذل أزالذذت قضذذت طؾذذك العؿذذؾ السذذابؼ آبتذذداء ،وتحؽؿذذت يف الجؿؾذذة
آسؿقة ،الرفع والرفع ذهب ،والرفع والـصب ذهب ،والـصب والرفع ذهب :ما بؼذل
َّإٓ أن تـصب الجزئقـ :فصارت كصابة ،فـصبت الجزئقـ الؿبتدأ والخرب.
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أن طرفـا لؿذاذا سذؿك الـحقيذقن هذذه العقامذؾ الداخؾذة طؾذك الجؿؾذة آسذؿقة
بالـقاسخ ،السمال الثالث هذه الـقاسخ ،ومػفقم مؿا سبؼ ،هذه الـقاسخ تذدخؾ طؾذك
إسؿاء أم تذدخؾ طؾذك إفعذال? أم تذدخؾ طؾقفؿذا? هذؾ هذل خاصذ ٌة بالذدخقل طؾذك
إسؿاء أم خاص ٌة بالدخقل طؾك إفعال أم غقر مختصة تدخؾ طؾك إسؿاء وتذدخؾ
طؾك إفعال?
الجقاب :أن هذه الـقاسخ خاصة بالدخقل طؾك إسؿاء ،جرب اكظر ،مذا تذدخؾ
طؾذك إفعذذال ،تذذدخؾ طؾذذك إسذذؿاء ،وقؾـذا يف -أضــذذل قؾذذت يف الؿحاضذذرة الؿاضذذقة
طـذذدما تؽؾؿذذت طؾذذك العام ذؾ -قؾـذذا :العقامذذؾ إ َّمذذا أن تؽذذقن مختصذذة أو تؽذذقن غقذذر
مختصة ،تدخؾ طؾك إسذؿاء وتذدخؾ طؾذك إفعذال ،هذذي ٓ تعؿذؾ ،اكظذر ل "هذؾ،
والفؿزة يف آستػفام" هذي خاصة أم غقر خاصة؟
قائؿ" دخؾت طؾك اسؿ.
"هؾ محؿدٌ ٌ
"هؾ قام محؿد?" دخؾت طؾك فعؾ مختصة أم غقر مختصة? مذا تعؿذؾ ،هذذي مذا
تعؿؾ يعـل ما ترفع أو تـصب أو تجذزم أو تجذر الذذي بعذدها مذا تعؿذؾُ ،يسذؿك حذرف
حامؾ ما يعؿؾ ،اكظر إلك حروف الجر مختصة أم غقر مختصة? مختصة بإسذؿاء ،مذا
تدخؾ طؾك إفعال :فؾفذا تعؿؾ الجر يف إسؿاء.
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اكظر إلذك أدوات الجذزم لؾؿضذارع مختصذة بالذدخقل طؾذك إفعذال بذؾ مختصذة
بالدخقل طؾك الؿضارع :فتعؿؾ فقف وهؽذا ،طـدكا ققاطذد مـضذبطة لؿذا يتعؾذؼ بـظريذة
العامؾ ومؿا يدخؾ يف كظرية العامؾ الـقاسخ التل ذكركاها أن.
ٍ
خالد رحؿف اهلل لـؼرأ ماذا
بعد هذا الشرح السريع لؾـقاسخ كعقد إلك كالم شقخـا
قال:
سمال" :كان يؼق ُم الؾقؾ".
الجقاب :يؼقل إخ" :كان يؼقم الؾقؾ" هؾ كان داخؾة طؾك يؼقم? يعـذل كذان هذق
يؼقم الؾقؾ ،مـ? الـبل كان يؼقم الؾقؾ ،يعـل "الـبل كان هق" هق يعقد إلك الـبل ،يؼذقم
الؾقؾ ،فؽان لقست داخؾة طؾك يؼقم.
بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ
الحؿدُ هلل رب العالؿقـ ،والصالة والسالم طؾك قائد ال ُغر الؿحجؾذقـ كبقـذا محؿذد
وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ.
الؿتـ
قال الشقخ خالدٌ إزهري رحؿف اهلل تعالك:

(الباب الخامس باب اسؿ كان وأخقاتفا ،اطؾيؿ أن كيان وأخقاتفيا ترفيع
فعال :كان وأمسك وأصبا وأضحك،
الؿبتدأ وتـصال الخبر ،وهل ثالثة طشر ً
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وبات ،وصار ،ولقس ،وما زال ،وما َفتِل َء ،وميا َبيرِ َح ،وميا اك َػ َّ
يؽ ،وميا
و َض َّؾ،
َ
دام).
الشرح
فعذال ،ذكذر
هذا كؿ فعؾ? كؿ فعؾ ذكر الشقخ خالد? ثالثة طشر ،ذكذر ثالثذة طشذر ً
فعال ،بدأ بالعؿؾ وذكركذا العؿذؾ ترفذع آسذؿ وتـصذب الخذرب ،صقذب قذال:
ثالثة طشر ً
فعذال" أخذقات كذان ،مذـ يعذرف أخذقات كذان؟ مذـ يعرففذا يعذدها
"وهل ثالثذة طشذر ً
بسرطة؟ مـ يعرف أخقات كان?
فعال) بذدأ ب كذان ٕكَّفذا أم البذاب وهذل أشذفرها
كان وأخقاهتا قال( :ثالثة طشر ً
وأكثرهذا ولفذذا أحؽذذام تخذذتص هبذذا ،قذذال( :وأمسييك) ذكذذر بعذد كذذان (وأمسييك) وبعذذد
أمذذس؟ (أصييبا) لؿذذاذا قذذدَّ م أمسذذك طؾذذك أصذذبح? بعضذذفؿ يؼذذقلَّ :
ٕن الؿسذذاء قبذذؾ
الصباح ،وأكذا إلذك أن لسذت متلكذدا مذـ هذذه الؿسذللة ،فالذذي أطذرف أن الؾقذؾ قبذؾ
الـفار :هذا معروف أن الؾقؾ قبؾ الـفار شر ًطا ولغ ًة.
أ َّما هؾ الؿساء قبؾ الصباح? ضاهر الؾغة أن الصباح قبؾ الؿسذاء ،يعـذل كحذـ أن
يعـل الصباح والؿساء فقؿا يبدو يف الؾغة أكف غقر الؾقؾ والـفار ،هذا الذي يبذدو لذل مذـ
مراجعتل لؽتب الؾغة ،لؽـ بعضفؿ يذكر ذلؽ أن الؿساء قبؾ الصذباح ،وربؿذا يسذتدل
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بؼقلف تعالكِ :حقـ تُؿس َ ِ
قن﴾ألالروم 17:لؽـ كؿا قؾت لذؽ :ضذاهر
قـ ت ُْصبِ ُح َ
قن َوح َ
َ ْ ُ
الؾغة أن الؿساء يتبع ما قبؾف.
َّ
ٕن يف تحديد الؿساء خذالف صقيذؾ ،يف تحديذد الؿسذاء متذك يبذدأ? هذؾ هذق يبذدأ
بالزوال? أو يبدأ بغروب الشؿس أو يبدأ باكؽسار الشؿس? يعـل فقذف خذالف بذقـ أهذؾ
أيضا ٓ يعدو أن ُيذ َ
دخؾ بعذض الـفذار يف الؿسذاء ٓ ،يعذدو أن
الؾغة ،لؽـ هذا الخالف ً
ي ِ
دخؾ بعض الـفار يف الؿساء ،فؽقػ يؼذقل" :أن الؿسذاء قبذؾ الصذباح" مذع أن الـفذار
ُ
بعد الؿساء ،وهذا معروف طـدما قال رجؾ" :رمقت بعد ما أمسقت يف الحج" يعـذل يف
الؿساء يف الـفار.
فلكت فؼط إشارة سريعة :إن أحد استطاع أن يحرر الؿسللة أو يراجع فقفا فطقب.
قذذال( :كييان وأمسييك وأصيبا وأضييحك وضييؾ وبييات) أصذذبح يف الصذذباح ثذذؿ

الضحك ثؿ ضؾ مـ الظالل ثؿ بات البقتقتة( ،وصار ،وليقس ،وميا زال ،وميا فتي ،
فعال
وما برح ،وما اكػؽ ،وما دام) هذه صب ًعا لقس لؽؿ َّإٓ أن تحػظقها ،ثالثة طشر ً
أحػظقها ،لقس لؽؿ حقؾ ٌة فقفا غقر الحػظ ،صقب اقرأ يا أخل أن سقذكر شروط
الؿتـ

(وما يشترط فقف كػل أو شبفف وهق زال وفتي واكػيؽ وبيرح ،وميا يشيترط
فقف تؼدم ما الؿصدرية الظرفقة وهق دام خاص ًة).
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الشرح
هذه الشروط وهل يعـل أقرب إلك تؼرير القاقع الؾغقي ،أقرب إلك تؼريذر القاقذع
الؾغقي ،يعـل الؿتؽؾؿ يعرف هذه الشروط ،الؿتؽؾؿ العربل حتك يف هذذا الذزمـ زمذـ
الشروط التل دخؾفا فساد كثقر أو قؾقؾ ،يعـذل يسذتطقع أن يعذرف هذذه الشذروط لذق مذا
درسذذفاَّ ٕ :كذذف تؼريذذر لؾقاقذذع الؾغذذقي أكثذذر مذذـ كقكذذف احذذرتازات ،ف "كذذان" تعؿذذؾ بذذال
مثال" :زال البقت" هذه مـ أخقات كذان أو فعذؾ آخذر،
شرط ،صقب "وزال"؟ لق قؾت ً
هذا فعؾ تام ،زال بؿعـك ذهب ،اكعدم.
"زال البقت" هذا فعؾ آخر لقس مـ أخقات كان أو "اكػذؽ" مذا يؼذقل" :مذا اكػذؽ
مذثال" :اكػذؽ الحبذؾ" هذذي مذـ
محؿد مجتفدً ا" هذا مـ أخقات كان ،صقب لق قؾذت ً
أخقات كان؟ لقست مـ أخذقات كذان :هذذا تذام ،فذإقرب إلذك تؼريذر القاقذع الؾغذقي
وضبط هذه إمقر هبذه الشروط.
قال" :ثؿاكقة مـ كان إلك لقس تعؿذؾ بذال شذرط ،وأربعذة وهذل زال وفتذئ واكػذؽ
وبرح تعؿؾ بشرط أن يتؼدمفا كػل أو شبف كػل" الـػل معروف ،وشبف الـػل يريدون بذف
آستػفام.
مثال ٓ" :تـػؽ مجتفذدً ا" يعـذل ابذؼ مجتفذدً ا،
يعـل "بؼل مجتفدً ا" الـفل كلن تؼؾ ً
مثال :هؾ تزال مجتفدً ا? يعـل هؾ تبؼك مجتفدً ا? وهؽذا?
وآستػفام كلن تؼقل ً
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آستػفام كايف ،يؼقل" :ما تزال أو ٓ تزل أو هذؾ تذزل" اكتفذت الؿشذؽؾة ،لذذلؽ
آستػفام س ُقغـل طـ الـػل.
مثال" :ما زال محؿد مجتفدً ا" ما :هذا حرف كػذل هامذؾ ٓ طؿذؾ لذف،
طـدما قؾت ً
زال هذا فعؾ كاسخ مـ أخقات كان يرفع اسؿ ويـصب خربه" ،ما زال محؿذدٌ " محؿذد
اسذذؿ زال مرفذذقع وطالمذذة رفعذذف الضذذؿة ،مجتفذذدً ا خذذرب زال مـصذذقب وطالمذذة كصذذبف
الػتحة.
مثال ٓ" :تذزل مجتفذدً ا" مذا زال بؿعـذك بؼذل ،مذاء كافقذة ،الذزوال كػذل
طـدما تؼقل ً
أيضا لؾشلء ،الؿاء كػل والزوال كػل :فالؿجؿقع كػل الـػذل مذاذا يؽذقن? إثبذات "فؿذا
ً
زال محؿد مجتفدً ا" يعـل بؼل محؿد مجتفدً ا ،هذا الؿعـذك ،معـذك مذا زال يعـذل بؼذل،
وكذلؽ الباقل" :ما زال ،ما برح ،ما فتئ ،ما اكػؽ" بؿعـك بؼل ،كؾفا بؿعـك بؼل ،فذنذا
مسافرا ،أو ٓ تـػذؽ مجتفذدً ا" تؼذقل" :ابذؼ مجتفذدً ا،
قؾت ٓ" :تزل مجتفدً ا أو ٓ تزل
ً
سافرا".
ابؼ م ً
صذب اطذذرب "ٓ تذزل مجتفذذدً ا" ٓ كافقذذة وٓ كاهقذة? "ٓ تذذزل مجتفذدً ا" يعـذذل ابذذؼ
مجتفدً ا ،هذا هنل ،يـفاك طـ ترك آجتفذاد ٓ ،تذزل مجتفذدً ا ،صذاحلَ ،شذ ِؿر وٓ تذزل
ذاكر الؿقت يعـل ابؼ ذاكر الؿقت فـسقاكف ضذالل مبذقـ ،صقذب "ٓ تذزال مجتفذدً ا" ٓ
كاهقة ،وٓ الـاهقة هذا حرف طامؾ أو هامؾ ،هذا طامؾ جازم لؾؿضذارع ٓ ،تذزل ،تذزل
هذا هق تزال ،هذا الؿضارع "تزال".
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تزال اجزمف :ضذع سذؽقن طؾذك الذالم" :لتذزال" ضذع سذؽقن طؾذك الذالم الجذزم،
تخؾصذا مذـ
صرف الذالم سذاكـة وإلذػ قبذؾ الذالم سذاكـة :سذتحذف السذاكـ إول
ً
التؼاء الساكـقـ فتؼقل ٓ" :تزل" تزل فعؾ مضارع مجذزوم بذال الـاهقذة وطالمذة جزمذة
السؽقن ٓ" ،تزل مجتفدً ا".
الؿخاصذذب ٓ" :تذذزل أكذذت" اسذذؿ تذذزل ضذذؿقر مسذذترت تؼذذديره أكذذت يعذذقد إلذذك
يضا اقرأ:
الؿخاصب ،مجتفدً ا الخرب ،كذكر إمثؾة أ ً
الؿتـ

قائؿا" فؽان فعؾ ماض كياقص يرفيع آسيؿ
(قال :مثال كان" :كان زيد ً
وقائؿا خبرها وهق مـصقب).
ويـصال الخبر زيد اسؿفا وهق مرفق ،
ً
الشرح

ٍ
مثآ واطربف ما يف جديد َّإٓ يف ققلذف( :كيان ٌ
ذكر ً
مياض كياقص) مذا معـذك
فعيؾ
كاقص? كاسخ ،كاقص يعـذل كاسذخ ،مذا معـذك كاسذخ? كاسذخ هذق الذذي يؼذع يف الجؿؾذة
آسذذؿقة ورفذذع الؿبتذذدأ ومذذا كصذذب خذذرب :يصذذقر اسذذؿ كاسذذخ؟ ٓ ،فؼذذط رفذذع الؿبتذذدأ
صال ،ما يصقر كاسخ ،وهذا معـك قذقلفؿ :كذاقص ،كذاقص يعـذل أن
واكتفقـا ،ما يف خرب أ ً
معـاه ما يؽؿؾ َّإٓ بذالخرب ،لذقس كالػعذؾ التذام كبؼقذة إفعذال ،مثذؾ" :ضذرب وشذرب
وكام" هذا معـاها يؽؿؾ بالػاطؾ الؿرفقع.
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"كام محؿد" يحتاج إلذك خذرب? مذا يحتذاج إلذك خذرب? "أكذرم محؿذد زيذدً ا" ،أكذرم
محؿذذدٌ  ،محؿذذد فعذذؾ اإلكذذرام ،اكتفقـذذا ،تريذذد أن تبذذقـ الذذذي وقذذع طؾق ذؽ :أن تؼذذقل:
مذثال" :كذان محؿذد ضذرب وشذرب
"محؿد" هذا مػعقل بف لقس خرب ،لؽذـ لذق قؾذت ً
وكام" هذا معـاه يؽؿـ بالػاطؾ الؿرفقع ،كام محؿذد يحتذاج إلذك خذرب? مذا يحتذاج إلذك
خرب" ،أكرم محؿدٌ زيدً ا" أكرم محؿدٌ  :محؿد فعؾ اإلكرام ،اكتفقـا ،تريد أن تبقـ الذذي
وقع طؾقف اإلكرام :تؼقل" :محؿد" هذا مػعقل بف ،لقس خرب.
مثال" :كان محؿدٌ " لق وقػـا كؼص الؿعـك بطؾ :صذار معـذك كذاقص
لؽـ لق قؾت ً
مبتسؿا ،كان محؿد مجاهدً ا ،يعـل أن البذاقل أن
جزئل ،كان محؿد ماذا? كان محؿد
ً
وهق الخرب هذا فضؾف أو هق طؿدة يف الؽالم؟ طؿدة ،لؿاذا طؿدة? ٕكَّذف يف أصذؾف خذرب،
ولؿا جاء كان هذا كاسخ فؼط ،لؽـ تبؼك العؿد لؿا أصذؾف الؿبتذدأ وهذق اسذؿ كذان ومذا
أصؾ الخرب الؿبتدأ وهق خرب? كان.
كريؿذا ،بخذالف "أكذرم محؿذد زيذدً ا"،
ما يشؿؾ الؿعـك حتك تؼقل" :كان محؿد ً
يؿؽـ أن تحذف زيدً ا إذا ما أردت بقان الؿػعقل بذف ،تؼذقل :مذاذا فعذؾ محؿذد? تؼذقل:
"محؿد أكرم ،محؿد فعؾ الؽرم".
بسذؿ اهلل الذذرحؿـ الذذرحقؿ ،قؾـذذا يذذا إخذقان أن الخذذرب يف أبذذقاب الـقاسذذخ طؿذذدة ٓ
قائؿذا"  ...ضذرب
يؿؽـ حذفف وآستغـاء طـف ،فال يؾتبس بالؿػعقل بف" ،كذان محؿذدٌ ً
مخ الخرب يف أبقاب الـقاسخ طؿدة ٓ ،يذتؿ الؽذالم والؿعـذك َّإٓ بذف ،بخذالف الؿػعذقل
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بف ،فالؿػعقل بف طـد الـحقيقـ فضؾف ،يؿؽـ أن يستغـل الؽذالم طـذف ،يؿؽذـ أن تؼذقل:
"أكذذؾ محؿذذدٌ التػاحذذة" ويؿؽذذـ أن تحذذذف التػاحذذة إذا مذذا أردت اإلخبذذار طذذـ الشذذلء
الذي وقع طؾقف إكؾ :تؼقل" :محؿدٌ أكؾ" ماذا فعؾ محؿد? محؿدٌ أكذؾ ،يعـذل فعذؾ
إكؾ ،محؿد شرب ،هؾ شرب محؿد? كعؿ محؿدٌ شرب.
هؾ أكت أن بحاجة إلك الؿػعقل بف? لست بحاجة ،لقس طؿدة ،لؽذـ يؿؽذـ إذا
أردت أن تبقـ هذا الشلء أن تذكره.
"شرب محؿد العصقر ،شذرب محؿذد الشذاي" تذذكر الؿػعذقل بذف ،أمذا الخذرب مذا
فرحذا،
مريضذا ،كذان ً
يؿؽـ أن تحذفف أبدً ا ،إذا حذفتف بطؾ الؿعـك" :محؿذد كذان ً
مذثال ً
كان مسر ًطا ٓ ،بد أن تذليت بذالخرب أو لذؿ يسذتؼؿ الؿعـذك :ولفذذا يسذؿك الػعذؾ الـاسذخ
كاقصذا? ٕن معـذاه ٓ يذتؿ بؿرفقطذف ،معـذاه ٓ يذتؿ
كاقصا ،لؿاذا سؿل ً
يسؿك ً
فعذال ً
فعال ً
كاقصذا ،فلكذت تؼذقل" :كذان فعذؾ
فسذ ِؿ َل لذذلؽ ً
فعذال ً
بؿرفقطف حتك تذكر الؿـصقبُ ،
ماض كاقص" أو تؼقل" :كان فعؾ ماض كاسخ" الؿعـك واحذد ،لؽذـ ٓ بذد أن تؼذقل:
كاقص أو تؼقل :كاسخٕ :ن معـاه ٓ يتؿ َّإٓ بؿـصقبف.
الؿتـ

فؼقفيا ،وأصيبا طؿيرو ور ًطيا،
(وكذا الؼيقل يف باققفيا كؼيقل :أمسيك زييد ً
ساهرا ،وبات أخقك كائِ ًؿيا ،وصيار السيعر
وأضحك محؿد متعبدً ا ،وضؾ بؽر
ً
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رخقص يا ،ولييقس الزمييان مـص ي ًػا ،ومييا زال الرسييقل صيياد ًقا ،ومييا فت ي العبييد
ً
متبسيؿا ،وٓ أصيحبؽ
خاض ًعا ،وما اكػؽ الػؼقف مجتفدً ا ،وما بيرح صياحبؽ
ً
ما دام زيد مترد ًدا إلقؽ).
الشرح
كائؿذا" بذات هـذا مذـ
كعؿ ،إمثؾة واضحة لؽـ كؼػ طـد ققلف ً
مثال" :بات أخذقك ً
كائؿا" بخالف بات إذا جذاءت
أخقات كان .. :يعـل اكتؼؾ إلك هذه الصػة "كان أخقك ً
ٍ
حقـئذذ ،يؼذقل" :فبذات الطػذؾ"
بؿعـك كام ،قد تليت بات بؿعـك كذام :فذال طالقذة لـذا هبذا
ُ
يلخذذ
الطػؾ صاحل أم بات؟ كؼقل" :بات الطػؾ" يعـل كام ،هذا الػعؾ تذام ،فعذؾ تذام
ً
كاسخا ،لقس مـ أخقات كان.
كاقصا ،لقس
طال ،مثؾ ذهب وجؾس ،لقس ً
فا ً
فعال ً
كائؿا يف زمـ الؾقذؾ،
كائؿا" يعـل كان ً
أخقات كان يؽقن بؿعـك كان" ،بات الطػؾ ً
تؼقل :ققلف (وليقس الزميان مـصي ًػا) يعـذل أهذؾ الزمذان ،الزمذان يعـذل أهذؾ الزمذان
ولقس مـ الؿستحسـ أن كصػ الزمان بؿثذؾ ذلذؽَّ ٕ :ن الزمذان ٓ يػعذؾ شذق ًئا لؽذـفؿ
يريدون معـك الؿجاز ويريدون أهؾف.
ويف ققلف( :ما فت العبد خاض ًعا) ،ما معـك ما فتذئ? قؾـذا :مذا فتذئ بؿعـذك يعـذل
بؼل العبد خاضذ ًعا" ،مذا اكػذؽ الػؼقذف مجتفذدً ا" يعـذل بؼذل الػؼقذف مجتفذدً ا ،وهؽذذا يف
البقاقل ،وقال يف الؿثال إخقر( :وٓ أصحبؽ ما دام زيدٌ متيرد ًدا إلقيؽ) هذذه دام
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التل بؿعـك كان ،التل هل مـ أخقات كان ،يؼقل ٓ( :أصحبؽ) ٓ كافقذة ،أصذحبؽ:

أصحب فعذؾ مضذارع مرفذقع والػاطذؾ مسذتثـك تؼذديره أكذا ،والؽذاف مػعذقل بذفٓ( :
أصحبؽ ما دام زيدٌ مترد ًدا إلقؽ) دام مذـ أخذقات كذان :إ ًذا ترفذع اسذؿفا وتـصذب
خربها ،أيـ اسؿفا الؿرفقع? وأيـ خربها الؿـصقب?
أ َّما اسؿفا الؿرفقع فزيدٌ  ،وأ َّما خربها الؿـصقب فؿرتد ًدا :كؾ ذلؽ واضذح ،لؽذـ

ما التل قبؾ دام? هـا "ما" اكظر (ٓ أصحبؽ ما دام زيد مترد ًدا إلقؽ ،ما معـيك ميا
هـييا? مييا يف الؾغيية العربقيية أكييقا  ،لؽييـ هـييا مييا معـاهييا? اكظيير مييا معـاهييا? (ٓ
أصحبؽ ما دام زيدٌ مترددا إلقؽ) ،معـذك الؽذالم ٓ أصذحبؽ مذدة دوام تذردد ٍ
زيذد
ً
طؾقؽ ،مدة هذا يدل طؾك زمان ،يعـل ما هق؟ يدل طؾك الزمان.
والذي يدل طؾك الزمان يسؿقف الـحقيقن ضر ًفا ،إ ًذا ف "ما" هـا ضرفقذة ٕ َّكفذا تذدل
طؾك الزمان ،ما أي مدة دوام زيد مرتدد طؾقؽ ،مدة دوام ،دوام هذا مصدر ،كقذػ أتقـذا
بالؿصدر? طـذدكا مصذدر هـذا يف الؽذالم؟ يف الؽذالم مذا يف مصذدر ،كقذػ أ َّولـذا الؽذالم
بالؿصذذدر? متذذك كسذذتطقع أن كذذمول الؽذذالم بالؿصذذدر? ٓ كسذذتطقع أن كذذل ِّول الؽذذالم
حرف مصدري ،والحرف الؿصدري هق الذي يـسذبؽ
بالؿصدر َّإٓ إذا كان يف الؽالم
ٌ
مـف ومؿا بعده مصدر ،هذا الحرف الؿصدري اسؿف حرف مصدري يعـذل يـسذبؽ مـذف
ومؿا بعده مصدر.
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أيـ الحرف الؿصدري الذي ُسبِؽ مـف ومؿا بعده مصدر؟
يضذا? مذدة دوام" ،مذا و دام" سذبؽـا مـفؿذا دوام ،إ ًذا فؿذا مصذدرية،
"ما" كػسذفا أ ً
يضا ضرفقة ،فؿا ضرفقة مصدرية ،وهذا الشذرط الذذي ذكذره مذـ قبذؾ يف دام لؽذل
وهل أ ً
تؽقن مـ أخقات دام أن ُتس َبؼ بؿذا الظرفقذة التذل بؿعـذك مذدة الؿصذدرية التذل يـسذبؽ
مـفا ومؿا بعدها مصدر.
ل ُق ِ
خرج دام التل لؿ ُتس َبؼ بؿا الؿصدرية الظرفقذة فن َّكفذا ٓ تؽذـ مذـ أخذقات كذان،
مثال" :دام الخقر طؾقـا وطؾقؽؿ" دام الخقذر :هذؾ دام هذل مذـ أخذقت كذان؟
كلن تؼقل ً
اسؿا وٓ تـصب خربًا،
ٓ ،هل بؿعـك بؼل ،لؽـ لقست مـ أخقات كان ،يعـل ما ترفع ً
الخقر ،دام بؿعـك بؼل فعؾ ،والخقر هؾ كؼقل اسؿ دام? صقب ما يف خرب مـصذقب،
دام
ُ
"دام الخقر" فعؾ وفاطؾ ٕهنا لقست مـ أخقات كان.
الؿتـ
وكذا الؼقل فقؿا تصرف مـفا).
الشرح
(وكذا الؼقل فقؿا تصرف مـفا) التصرفات ،بذاب التصذرف :التصذرف أن تذليت
بلوجف الؽؾؿة ،إذا جاء الؿاضل :تليت بالؿضارع ،تليت بإمر ،تليت بالؿصدر ،تليت باسؿ
الػاطؾ ،تليت باسؿ الؿػعقل ،هذا يسؿقكف تصرفات.
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الؿتـ
قائؿا).
(فتؼقل يف مضار كان :يؽقن زيد ً
الشرح
مضذارع كذاقص أو كاسذخ مرفذقع
قائؿذا ،اإلطذراب كػسذف ،يؽذقن :فعذؾ
ٌ
يؽقن زيذد ً
وقائؿا خذرب يؽذقن
وطالمة رفعف الضؿة ،وزيدٌ اسؿ يؽقن مرفقع وطالمة رفعف الضؿة،
ً
مـصقب وطالمة كصبف الػتحة ،أي أن الؿضذارع طؿذؾ الؿثذؾ الؿاضذل ،ويريذد أن يـبذف
يعـل كؿذا ذكركذا يف البدايذة "كذان وأخقاهتذا" هذل كذان وأمسذك وأصذبح وأضذحك إلذك
آخره ،ذكروهذا بؾػذظ الؿاضذل ،كذان :يريذد أن ُيـ ِّبذف هـذا يؼذقل" :لقسذت الصذقغة هـذاك
مؼصقدة" احـا قؾـا" :كان" بالؿاضل ما كريذد الؿاضذل :كريذد كذان أو يؽذقن أو كذـ أو
كقن أو كائـ يعـل كان وتصرفاهتا كؾفا.
الؿتـ

قائؿا)
(ويف إمر كـ ً
الشرح
مـتبفا :كُـ :فعذؾ ٍ
أمذر ٓ محذؾ لذف مذـ اإلطذراب مبـذل
قائؿا ،كـ مجتفدً ا ،كـ ً
كـ ً
طؾك السؽقن ،أيـ اسؿف وأيـ خربه? "كـ مجتفدً ا" كُـ أكت مجتفدً ا :اسؿ كُذ ْـ مسذترت
تؼديره أكت يعقد لؾؿخاصب ،ومجتفدً ا خرب كـ مـصقب.
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الؿتـ

قائؿا)
(ويف اسؿ الػاطؾ ٌ
كائـ زيدٌ ً
الشرح
وقائؿا خرب كائـ.
قائؿا :زيدٌ اسؿ كائـ
ً
كائ ٌـ زيدٌ ً

قائؿ)
(ويف اسؿ الؿػعقل
ٌ
مؽقن ٌ
ٌ
قائؿ مؽقن هذا اسؿ مػعقل ،واسذؿ الؿػعذقل كؿذا طرفـذا يف كائذب الػاطذؾ:
مؽقن ٌ
يرفع كائب الػاطؾ ،أيـ كائب فاطؾ? الػاطذؾ محذذوف ،مذا الذذي كذاب طـذف? كذاب طـذف
ٌ
قذائؿ ،هذذا
ئؿ خرب ،يعـل
اسؿ ،اسؿ كان كاب طـف :فصار
مؽقن هذق ٌ
ضؿقرا مسترتًا ،وقا ٌ
ً
ٌ
قائؿا ،هذي كذائـ اسذؿ
متبادر،
قائؿا ،كالؿثال السابؼ كائ ٌـ زيدٌ ً
مؽقن زيدٌ أو كائ ٌـ زيدٌ ً
وقائؿا خربها مـصقب.
فاطؾ وزيدٌ اسؿفا مرفقع
ً
ابـل كائـ لؾؿجفقل ،زيد هق الػاطذؾ ،والؿرفذقع هـذا مذع كذان اسذؿفا ،سذتحذف
آسؿ ،احذف آسؿ حذفـاه ،حذذفـا زيذدٌ ثذؿ تبـذل كذائـ طؾذك مػعذقل مؽذقن :صقذب
وأيـ الـائب طـ الػاطؾ الؿحذوف? وصب ًعذا هذق كائذب طذـ آسذؿ الؿحذذوف ،الخذرب
قائؿ ،معؾقمة لقسذت مفؿذة هذذه واسذتعؿالفا
قائؿا أكبـاه طـ زيد فصار مرفق ًطا :مؽقن ٌ
ً
كبقرا بقـ الـحقيقـ ،هذؾ كذان وأخقاهتذا ُتبـذك لؿجفذقل أو ٓ ُتبـذك
مختؾػ فقف اختال ًفا ً
لؾؿجفذذقل? الجؿفذذقر يؿـعذذقن بـاءهذذا لؾؿجفذذقل? وبعذذض الـحذذقيقـ كسذذقبقيف وغقذذره
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يجقذذزون بـاءهذذا لؾؿجفذذقل ،وإزهذذري سذذار طؾذذك قذذقل سذذقبقيف ومذذـ أجذذاز بـذذاء كذذان
وأخقاهتا لؾؿجفقل.
إزهري شرح ذلؽ فؼال:

ف آسؿ و ُأكقيال طـيف الخبير ،ويف الؿصيدر طجبيت ميـ كيقن ٍ
زييد
فح ِذ َ
( ُ
قائؿاِ ،
وق ْس طؾك ذلؽ ما تصرف مـ أخقاتفا).
ً
ٍ
قائؿا) طجب فعؾ ،والتاء "طجبت" تعقد إلذك الػاطذؾ،
(طجبت مـ كقن زيد ً
تاء الػاطؾ ،مـ :حرف جر ٓ تدخؾ َّإٓ طؾك إسؿاء.
كذذقن هـذذا اسذذؿ ،مصذذدر ،والؿصذذدر يعؿذذؾ طؿذذؾ فعؾذذف ،كذذقن :اسذذؿ مجذذرور بؿذذـ
وطالمة جره الؽسرة وهق مضاف ،و ٍ
زيد "كقن زيد" مضاف إلقف مجرور وطالمة جذره
الؽسذرة وهذذق اسذذؿ كذانَّ ٕ :ن الؿصذذدر إذا طؿذذؾ طؿذؾ فعؾذذف يضذذاف إلذك فاطؾذذف ،وهـذذا
يضاف إلك اسؿف "كقن ٍ
زيد".
قائؿذا هذذق الخذذرب ،وهذذذه
زيذذد هذذق آسذذؿُ ،
وجذ َّر مذذـ أجذذؾ اإلضذافة ،أيذذـ الخذذرب? ً
إسذؿاء التذذل تعؿذذؾ طؿذذؾ أفعالفذذا وهذذل الؿصذذدر ،اسذذؿ الػعذذؾ ،اسذذؿ الػاطذذؾ ،اسذذؿ
الؿػعقل ،والصػة الؿشبفة ،هذي لفا باب اسؿف إسؿاء العامؾة طؿؾ أفعالفا.
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الؿصدر ،اسؿ الػاطذؾ ،اسذؿ الؿػعذقل ،والصذػة الؿشذبفة ،واسذؿ الػعذؾ ،وكحذق
تعذرض لفذا فؾفذذا ٓ كطقذؾ
ذلؽ ،وإسؿاء العامؾة طؿؾ أفعالفا ،وأضذـ إزهذري مذا َّ
مستؼال ،وستليت أن شاء اهلل يف شرح إلػقة فقؿا بعد.
ً
ٕن إزهري لؿ يجعؾ لفا با ًبا
الؿؼصد يعؿؾ طؿؾ فعؾف ،وربؿا ٓ يضاف :فقبؼك الؿرفقع مرفقع أكا ٓ أحذب أن
أتقسع فقؿا لؿ يتقسع فقف إزهري ،إذ أكَّـا كسقر طؾك ترتقب معقـ يف هذا العؾؿ.
الباب السادس باب خذرب أن وأخقاهتذا ،وقبذؾ مذـ كذان وأخقاهتذا إمثؾذة السذابؼة
أمثذذال واض ذحة لؽذذـ دطذذقين آيت بلمثؾذذة تحتذذاج إلذذك شذ ٍ
ذلء مذذـ التػؽقذذر والذذربط بذذقـ
الؿعؾقمات السابؼة ،لق قؾـا ً
مثال" :محؿد مجتفدٌ " ادخؾ كان :سذتؼقل" :كذان محؿذدٌ
مجتفدً ا) هذي ماشل ،لؽـ لذق قؾـذا" :أكذا مجتفذد أكذا مجتفذد" هذذه جؿؾذة اسذؿقة :أكذا
مبتدأ ومجتفد وخرب" جؿؾة اسؿقة يعـل تدخؾفا الـقاسخ.
ادخؾ كان طؾك هذه الجؿؾة -مبتدأ ومجتفد وخرب -جؿؾذة اسذؿقة يعـذل تذدخؾفا
الـقاسخ ،ادخؾ كان طؾذك هذذه الجؿؾذة مذاذا سذتؼقل? سذتؼقل" :كـذت مجتفذدً ا" مذاذا
فعؾت? كـت :طـدكا يف الؿبتدأ "أكا مجتفدٌ " كقػ صارت كـت مجتفذدً ا? أكذا هذل التذاء
درس يف باب ضؿقر :الضؿائر إ َّما ضؿائر متصؾة وإ َّما ضذؿائر مـػصذؾة ،وهذل
وهذا س ُق َ
متؼابؾة.
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هذذل متؼابؾذذة وبؿعـذذك واحذذد ،لؽذذـ هذذؾ تذذليت بالضذؿقر الؿـػصذذؾ أم تذذليت بالضذؿقر
ٍ
شذلء واحذد ،أكذا تذدل طؾذل ،والتذاء يف كـذت تذدل تذليت
الؿتصؾ? كؾؿتذان يذدٓن طؾذك
سبقال.
بالضؿقر الؿتصؾ :ما استطعت إلقف ً
إذا أمؽـ فال تعدل طـف ،وهـا يف" كـت" مؿؽـ أم غقذر مؿؽذـ? مؿؽذـ ،يجذب أن
تؼقل" :كـت مجتفدً ا".
صقب احذف كان هـا ،لق حذفت كان فؼط :صارت" :تق مجتفذدً ا" ،هذؾ الضذؿقر
الؿتصؾ يؼقم بـػسف? ٓ ،ما يؼقم بـػسف ،صب هؾ يؿؽـ أن تليت بالضؿقر الؿتصذؾ? مذا
يؿؽـ ،ماذا تػعؾ? تؼؾبف إلك ضؿقر مـػصؾ لؽل يؼقم بـػسذف فتؼذقل :أكذا مجتفذد :فلكذا
هل التاء ،أكا هل التاء.
متصال ،واكا طـدما استؼؾ بـػسف :ففذذا معـذك ققلذف" :ضذؿقر
ً
لؽـ التاء طـدما كان
متصذذؾ وضذذؿقر مـػصذذؾ" وسذذقليت الؽذذال ٌم طؾذذك الضذذؿائر إن شذذاء اهلل لع َّؾذف يف الذذدرس
الؼادم إن شاء اهلل.
إن) الباب والسادس باب خرب َّ
إن وأخقاهتا.
(باب خبر َّ
الؿتـ
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إن
(اطؾؿ أن ّإ َّن وأخقاتفا تـصال آسؿ وترفع الخبر ،وهل سيتة أحيرفَّ :
ولؽيييـ الؿشيييددات ،ولقيييت ولعيييؾ
وكيييلن
وأن الؿػتقحييية،
َّ
الؿؽسيييقرةَّ ،
َّ
الؿػتقحات).
الشرح
يف هذه العبارة ب َّقـ طؿؾفا وب َّقـ ألػاضفا وب َّقـ كقطفا:
ب َّقـ طؿؾفا أهنا تـصب آسؿ وترفع الخرب ففذا شرحـاه مـ قبؾ.
وب َّقـ ألػاضفا وهل كؿا قال ستة أحرف" :لقت ولعذؾ" سذتة حذرف كؿذا قذال فقفذا
ابـ مالؽ يف إلػقة:
لؽـ لعؾ
إن َّ
َّ
أن لقت َّ

كلن طؽس مالؽ هذا مـ طؿؾ

صقب بؼل الـقع ب َّقـ كقطفا هؾ هذل أسذؿاء أم أفعذال أم حذروف? ب َّقـفذا فؼذال :سذتة
أحرف ،فن َّن وأخقاهتا أفعال أم حروف؟ حروف ،وكان وأخقاهتا البذاب السذابؼ أفعذال
أم حروف؟ أفعال ،صقب وبعديـ? طرفـا أن هذه أفعال وهذه حذروف ،يف فائذدة? صب ًعذا
سـعرف حقـ ٍ
ئذ اإلطراب ،أفعال سـعرهبا إطراب إفعال ،كعؿ هل كاسذخة وتعؿذؾ هذذا
العؿؾ ترفع اسؿفا وتـصب خربها ،لؽـ هذل بـػسذفا كقذػ ُتعذرب? هذل ترفذع اسذؿفا
وتـصب خربها لؽـ هل كقػ ُتعرب? هل أفعذال :إ ُذا سذ ُتعرب إطذراب إفعذال الذذي
سبؼ تػصقؾف يف باب الؿعرب والؿبـل:
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مرا فال محؾ لفؿا مـ اإلطراب ،وإن كذان مضذار ًطا فنكَّذ ُف ُيـصذب
إن كان ماض ًقا أو أ ً
جزم إن ُسبِؼ بجازم ،و ُير َفع إذا تجرد ،هذذا سذبؼ كؾذفَّ ،
إن وأخقاهتذا
إن ُسبِؼ بـاصب و ُي َ
عذرب إطذراب الحذروف ،وسذبؼ
طرفـا أهنا حروف ،كستػقد مذـ ذلذؽ أن إن وأخقاهتذا ُت َ
عرب الحروف? الحروف كؾفا ٓ محؾ لفذا مذـ
ذلؽ يف باب الؿعرب والؿبـل ،كقػ ُت َ
اإلطراب ،يعـل ٓ ُيح َؽؿ طؾقفا برفع وٓ بـصب وٓ بجزمُ ،يؼذال" :فقفذا حذرف تقكقذد
مثال ،إن حرف تقكقد ،كل َّن حرف تشبقف ،لقت حرف تؿـلَّ ،
لعذؾ حذرف ترجذل" ،تبذ ِّقـ
ً
كقطف حرف كذا ثؿ ٓ محذؾ لذف مذـ اإلطذراب مبـذل طؾذك الػذتح ،لؽذـ مذا تحؽذؿ طؾقذف
بحؽؿ إطرابل رفع أو كصب أو جر أو جزمَّ ٕ :ك ُف حرف.
الؿتـ

لن زيدً ا أسيدٌ  ،فؽيل َّن حيرف
قائؿ ،وك َّ
(تؼقلَّ :
قائؿ وبؾغـل أن زيدً ا ٌ
إن زيدً ا ٌ
تشبقف وكصال وزيدٌ اسؿفا وأسدٌ خبرها.
يـ حييرف اسييتدراك وزيييدً ا اسييؿفا
يالس 6فؾؽي َّ
يـ زيييدً ا جي ٌ
وقييام الـيياس لؽي َّ
وجالس خبرها.
ٌ
ولقت الحبقال قاد ٌم :فؾبقت حرف تؿـل ،والحبقال اسؿفا وقادم خبرها.
راحؿَّ :
َّ
وراحؿ خبرها).
فؾعؾ حرف ترج ٍل ،واهلل اسؿفا
ولعؾ اهلل
ٌ
ٌ
الشرح
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إحرف مذا طؿؾفذا? سذبؼ ،طؿذؾ أو لذقس لفذا طؿذؾ ،الحذرف ٓ بذد أن يؽذقن لذف
هامال ،صب هـا طامؾ أو هامؾ? طامذؾ طرفـذا طؿؾذف،
طامال وقد يؽقن ً
طؿؾ؟ قد يؽقن ً
اكتفقـا مـ العؿؾ ،صب الؿعـك? الؿعـك ٓ بد لف ٓ ،بد مـ معـك ،ما يف كؾؿة يف العربقذة
َّ
َّ
إن َّ
لقس لفا معـك ،الؿعذاين تختؾذػَّ " ،
ولعذؾ لؾرتجذل،
وكذلن لؾتشذبقف،
وأن" لؾتقكقذد،
ولقت لؾتؿـل ،إطراهبا واضح وسبؼت.
فاهلل أطؾؿ وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد.
****************************************
الدرس 16
بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ
ا ْل َح ْؿدُ هلل رب العالؿقـ والصالة والسالم طؾذك كبقـذا محؿذد وطؾذك آلذف وأصذحابف
أجؿعقـ.
أما بعد- :
السذالَ ُم َط َؾذ ْق ُؽ ْؿ َو َر ْح َؿ ذ ُة اهللِ َو َب َركَا ُتذ ُف ،حقذذاكؿ اهلل يذذا إخذذقان وبقذذاكؿ يف هذذذه الؾقؾذذة
َّ
الؿباركة لقؾة الثالثاء الثامـ مـ شفر ربقع َا َْٕ َول لسـة  1428مذـ هجذرة الؿصذطػك -
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َس َّؾؿ ،-يف هذا الجامع الؿبارك جذامع الراجحذل ومذا زالذت الذدروس
َص َّؾك ُ
ِ
اهلل َت َع َا َلك.
معؼقدة يف شرح إزهرية لؾشقخ خالد إزهري َرح َؿ ُف ُ
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أضذذـ أن هذذذا الذذدرس ال َّثذذاكِل طشذذر ،يف الذذدرس الؿاضذذل يذذا إخذذقان تؽؾؿـذذا طؾذذك
كقاسخ آبتداء ،وهل الـقاسخ التل تدخؾ طؾك الجؿؾة إسؿقة.
وطرفـا أكفا ثالثة أكقا :
الـ َّْق ُ َا َْٕ َول :الـقاسخ التل ترفع الؿبتدأ وتـصب الخرب.
وتشؿؾ مؿا ذكره الشقخ خالد كان وأخقاهتا.
الـ َّْق ُ ال َّثاكِل :مـ الـقاسخ بعؽس َا َْٕ َول ،يـصب الؿبتدأ ويرفع الخرب ويشذؿؾ مؿذا
ذكره الشقخ خالد إن وأخقاهتا.
الـَّي ْيق ُ ال َّثالِييث :مذذـ الـقاسذذخ مذذا يـصذذب الخذذرب ويـصذذب الخذذرب م ًعذذا ويشذذؿؾ ضذذـ
وأخقاهتا.
قبؾ أن كؽؿؾ ما بؼل مـ الؽالم طؾك الـقاسخ.
أحب أن أكبف طؾك خطل وقع يف الدرس الؿاضل يف كالمـا طؾك كان وأخقاهتا ،قؾـذا
أن كان وأخقاهتا مـ حقث شروط العؿؾ ثالثة أقسام.
قسؿ مـفا يعؿؾ بال شرط وهق ثؿاكقة أفعال ،قال :مـ كان إلك لقس.
والؼسؿ ال َّثاكِل :ما يعؿؾ بشرط أن يتؼدمف كػل أو شبف كػل.
وهق زال وأخقاهتا ،زال وفتئ واكػؽ وبرح.
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قؾـا حقـ ذاك إن الؿراد بشبف الـػل الـفل وآسذتػفام ،والصذقاب أن الؿذراد بشذبف
الـػل الـفل والدطاء.
فالـفل كلن تؼقل ٓ :تزال مجتفدً ا أي أبؼل مجتفدً ا ،وكؼقل الشذاطر )3:55( :أي
ابؼك ذاكر لؾؿقت.
وأما الدطاء وهق بؿعـك الـفل والـػذل ،ولؽـذف ٓ يشذؿؾ هن ًقذا وٓ كػ ًقذإ :كذف يؽذقن
صحقحا ،أكت ٓ تخرب هـذا بذؾ تذدطق أكذف
مثال :محؿدٌ ٓ زال
بؿعـك الدطاء ،كلن تؼقل ً
ً
صحقحا تدطق لؾؿخاصب بالصحة.
صحقحا أو أن تؼقل ٓ زلت
يبؼك
ً
ً
صحقحا أي
لؽـ لق أردت اإلخبار أكف باقل طؾك الصحة فتليت بذ ما ،تؼقل ما زالت
ً
صحقحا.
أكؽ أكت ما زلت
ً
أو تؼقل محؿد ما ٍ
صذحقحا أي أكذؽ
باق طؾك الصحة فتليت بذذ مذا ،تؼذقل مذا زالذت
ً
صحقحا هذا إخبذار أن محؿذد ٍ
بذاق طؾذك
صحقحا ،أو تؼقل محؿد ما زال
أكت ما زلت
ً
ً
الصحة.
صحقحا أي تدطق لف بالصحة.
فنذا أردت الدطاء تليت بذذ ٓ ،تؼقل محؿد ٓ زال
ً
ل ُقتـبف لذلؽ ويصحح إمر ويتدارك.
يف الدرس الؿاضل قرأكا ما قالف الشقخ خالذد يف كذان وأخقاهتذا ،ويف إن وأخقاهتذا،
ِ
اهلل َت َع َا َلك -يف باب ضـ وأخقاهتا.
وباقل أن كؼرأ ما قالف َ -رح َؿ ُف ُ
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كعؿ ٕن الققت كان قد تضايؼ طـ قراءة ما قالف يف باب ضـ وأخقاهتا.

بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ
ا ْل َح ْؿدُ هلل رب العالؿقـ والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل وطؾك آلف وصحبف
أجؿعقـ ،ال َّؾ ُف َّؿ اغػر لـا ولشقخـا أجؿعقـ.
أما بعد- :
الؿتـ
قال الؿصـػ رحؿف اهلل تعالك( :باب تؿقؿ الـقاسخ).
الشرح
ماذا يعـل بباب تؿقؿ الـقاسخ؟ أي باب ضـ وأخقاهتا.
لؿاذا سؿك هذا الباب بباب تتؿقؿ الـقاسخ؟
طرفـا ضـ أي أفعال قؾقب التحقيؾ ،وطرفـا طؿؾفا أهنا تـصذب مػعذقلقـ أصذؾفؿا
الؿبتدأ والخرب ،فنذا قؾت الؽتاب مػقدٌ ثؿ أدخؾت ضـ ستليت بظـ ثؿ فاطؾ لفا ثؿ تذليت
بالجؿؾة إسؿقة فتؼقل :ضــت ،هذا فعؾ وفاطؾ ضــت الؽتاب مػقدً ا.
فظـ :فعؾ.
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التاء :فاطؾ.
الؽتاب :مػعقل أول.
كان :مبتدأ.
مػقدً ا :مػعقل ثاين.
وكان :خرب الؿبتدأ.
لؽـ لؿاذا سؿك الشقخ خالد هذا الباب تتؿقؿ الـقاسخ ،قذال بذاب كذان وأخقاهتذا،
ماذا قال يف الباب الخامس؟ قال الباب الخامس باب اسؿ كذان وأخقاهتذا ،والسذادس:
إن وأخقاهتا ،باب تتؿقؿ الـقاسخ.
أكا أققل لؿاذا سؿاها باب تتؿقؿ الـقاسخ؟
ٕهنا تـصب ٓ ترفع والؽالم أن طؾك أبقاب الرفع ،الؽالم كؿذا طرفـذا يف تؼسذقؿ
الؽتاب مـ قبؾ وبدأ بلبقاب الرفع فنذا اكتفذك مـفذا ققذؾ أبذقاب الـصذب ثذؿ سذقذكر يف
إخقر أبقاب الجر والجزم.
هق أن يذتؽؾؿ طؾذك أبذقاب الرفذع وكذان قذد ذكذر مذـ قبذؾ أهنذا سذبعة أبذقاب مذـ
إسؿاء والثامـ مـ الػعؾ الؿضارع سبعة أبقاب مـ إسؿاء.
ما هذه إبقاب السبعة؟
ذكركاها مـ قبؾ طدة مرات ،قؾـا الػاطؾ وكائب الػاطؾ.
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والؿبتدأ والخرب والخرب واسؿ كان وأخقاهتا وخذرب إن وأخقاهتذا هذذه سذتة أبذقاب
أن ،والباب السابع تابع الؿرفقع.
ضـ لقس مـفا ضـ ،كان وباب إن يؽقكذقن مذـ بذاب ضذـ ٕهنذا تتؿذة الـقاسذخ وإٓ
ففذذل تبذذع الؿػعذذقل بذذف تذذذكر يف الرتتقذذب الـحذذقي الؿـطؼذذل يف الؿػعذذقل بذذف ٕن بعذذد
الؿػعذذقل َا َْٕ َول والثذذاين لؽذذـ ُتذذذكر هـذذا ٕهنذذا تتؿذذة لؾـقاسذذخ وٕن مػعؾقفذذا أصذذؾفؿا
الؿبتدأ والخرب ولفذا قال باب تتؿقؿ الـقاسخ ما قال الباب السابع.
الؿتـ
قال الؿصـػ رحؿف اهلل تعالك( :وهق ضــت وأخقاتفا").
الشرح
ِ
اهلل َت َع َا َلك :-وهق ضــت وأخقاهتا.
قال َ -رح َؿ ُف ُ
بقـؿذذا قذذال يف بذذاب كذذان وأخقاهتذذا ،مذذاذا قذذال حقـؿذذا أراد أن يعذذدها ،قذذال)8:55( :
فعال ماذا قال يف طدهتا؟ كان وأمسك وأصبح  ...إلك آخره.
ثالثة طشر ً
قال :كان ما قال كـت ،ويف باب ضـ قال :وهق ضــت ما قال ضذـ ،هذذا مؼصذقد أو
غقر مؼصقد؟
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مؼصذذقد ،مذذاذا يؼصذذد بذذذلؽ الشذذقخ خالذذد؟ ٕن بذذاب ضذذـ وأخقاهتذذا ٓ تـصذذب
مػعقلقـ أصؾفؿا الؿبتدأ والخرب إٓ إذا استقىف فاطؾفا ،أن وأخقاهتا ٓ بد لفا مـ فاطذؾ
وبعد الػاطؾ يليت الؿػعقٓن الؾذان أصؾفؿا الؿبتدأ والخرب بخالف كان وأخقاهتا.
كان وأخقاهتا معؿقٓها الؿبتدأ والخرب.
الؽتاب كذافع أدخذؾ كذان طؾذك الؽتذاب كذافع ،يؼذقل :كذان الؽتذاب كذافع ،كذان ثذؿ
الؽتاب ثؿ كافع مباشرة.
لؽـ الؽتاب كافع أدخؾ ضـ طؾك الؽتاب كافع ،لق تؼقل ضذـ ثذؿ تذليت بػاطذؾ كذلن
تؼقل ضـ محؿد أو ضـ الطالب أو ضــت ،ثؿ تليت بجؿؾة أسؿقة ضــذت الؽتذاب مػقذدً ا
لفذا قال الشقخ خالد( :وهق ضــت أكف يريد أن يؾؿح إلك هذه الـؼطة).
قال( :وهق ضــت وأخقاهتا).
الؿتـ

قال الؿصـػ رحؿف اهلل تعذالك( :تؼقل ضــت زيدا قائؿا فظــت فعؾ وفاطيؾ
وزييدا مػعيقل أول وقائؿيا مػعييقل ثيان وكيذا الؼييقل يف حسيبت طؿيرا مؼقؿييا
يحا
وزطؿييت راشييدا صييادقا وخؾييت الفييالل ٓئحييا وطؿؾييت الؿستشييار كاصي ً
(ورأيت الجقد محبق ًبا ووجدت الصدق مـجقا وما أشبف ذلؽ).
الشرح
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كؿ ذكر مـ فعؾ؟
سبعة أفعال :ضـ وحسب وزطؿ وخال وطؾذؿ ،ورأى ووجذد ،سذبعة وهذق ٓ يريذد
بذلؽ أن يحصل ،وإكؿا يؿثؾ ٕكف قال يف البداية :هق ضــت وأخقاهتا.
فعذال ثذؿ طذدها طذدً ا ،أو يف إن
ما قال وهقؽؿا فعؾ يف كذان ،قذال :وهذق ثالثذة طشذر ً
وهق ضــت وأخقاهتا وهؽذا الؼقل يف حسب ،ويؿثذؾ فذنن أفعذال هذذا البذاب أكثذر مذـ
ذلؽ.
ولؽـ هذه إفعال مـ أكثر إفعذال ورو ًدا والـحقيذقن مختؾػذقن اختال ًفذا واسذ ًعا
يف طد هذه إفعال الداخؾة يف باب ضـ وأخقاهتا.
وكثقر مـفؿ ٓ يحصقفا.
وإكؿا يضبطفا بضابط ،ثؿ كان بؿعـذك الشذؽ أو العؾذؿ أو التحقيذؾ فنكذف يذدخؾ يف
هذا الباب ،فقتسع الؿجال ٕفعال كثقرة ،تدخؾ يف هذا الباب.
إفعال لؿشفقر كظـ ،وطؾؿ ،وحسب ،وخال.
خال بؿعـك ضـ.
ووجد ،وجدت العؾؿ كاف ًعا.
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وجعؾ ،كلن تؼقل :جعؾت العؾؿ كاف ًعا أي اطتؼدت أكف كافع وكحق ذلؽ ويدخؾ يف
مفؿذا أي صذار
ذلؽ ً
أيضا أفعال أخرى كثقرة مثؾ غدا إذا كان بؿعـك صار ،غذدا الذـػط ً
مفؿا ،هذه يف أخقات كان.
وأفعذال كثقذذرة كذدخؾ يف هذذذا البذذاب يف معـذك العؾذذؿ ،أو الشذؽ أو التحقيذذؾ فؾفذذذا
يسؿقهنا أفعال الؼؾقب والتحقيؾ.
كريد أن أن كؼػ طـد بعض إمثؾة بعد أن شذرحـا هذذه إبذقاب شذر ًحا إجؿال ًقذا
شرحا تػصقؾ ًقا يف قراءة مذا قالذف الشذقخ خالذد كريذد أن كؼذػ يف العذادة مذع
ثؿ شرحـاها
ً
بعض إمثؾة وإن وأخقاهتا.
كعرب يا إخقان.
أطرب:
الـاس أمة واحدةٌ.
الـاس :مبتدأ مرفقع وطالمة رفعف الضؿة.
أمة :خرب الؿبتدأ مرفقع وطالمة رفعف الضؿة.
واحدة :صػة كعت.
ال حال مـصقب ثؿ إن الذي قبؾ الحذال ٓ بذد أن يؽذقن معرفذة ،أمذا أمذة كؽذرة أمذة
واحدة ،مثؾ بعض تؽقن صػة لؽـ لق اختؾػ َا َْٕ َول معرفة والثاين كؽرة يؽقن حال.

شرح إزهرية يف الـحق

f

e

529h

g

أكت طربت أن الـاس أمة واحدة.
َان الـَّاس ُأم ًة و ِ
احدَ ًة [البؼرة.]612:
أطرب ققلف َ -ت َع َا َلك﴿ :-ك َ
ُ َّ َ
كان :فعؾ ماضل كاقص أو كؼقل كاسخ مبـل طؾك الػتح ٓ محؾ لف مـ اإلطراب.
الـاس :اسؿ كان مرفقع بذ كان وطالمة رفعف الضؿة.
أمة :خرب كان مـصقب بذذ كان وطالمة كصبف الػتحة.
واحدة :صػة أو كعت بؿعـك واحد.
ِ ِ
َت َأ ْب َقا ًبا [الـبل.]15:
الس َؿا ُء َفؽَاك ْ
﴿ َو ُفت َحت َّ
ُفتح :فعؾ ماضذل مبـذل لؾؿجفذقل إ ًذا يلخذذ الػاطذؾ ،كائذب الػاطذؾ الؿػتذقح هذق
السؿاء.
السؿاء :كائب فاطؾ مرفقع وطالمة رفعف الضؿة.
التاء يف (فتحت) :تاء التلكقث وهل حرف.
تعرب إطراب الحروف ما يصقر لفا إطراب كؼقل تاء التلكقذث حذرف مذا يصذقر لفذا
إطراب ،كؼقل :تاء التلكقث حرف التلكقث ٓ محؾ لف مـ اإلطراب مبـذل طؾذك السذؽقن
ِ
فتحت السؿا ُء.
ماكع مـ ضفقره الؽقرة الؿجرورة خشقة مـ التؼاء الساكـقـ،
كان :فعؾ ماضل كاقص مبـل طؾك الػتح ٓ محؾ لف مـ اإلطراب.
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ما الشلء الذي كاكت أبقا ًبا؟ السؿاء ،إ ًذا ما اسذؿ كذان؟ إصذؾ الـحذقي :فؽاكذت
السذذؿاء أبقا ًبذذا ،هذذذا إصذذؾ الـحذذقي يف أيذذة فؽاكذذت أبقا ًبذذا ،السذذؿاء متؼذذدم ،فقؽذذقن
السؿاء فقفا ،أيـ اسؿ كان؟ هق ضؿقر مسترت تؼديره (هل) يعقد إلك السؿاء.
وأبقا ًبا :خرب كان مـصقب وطالمة كصبف الػتحة.
﴿وسقر ِ
ت ا ْل ِ
َت َس َرا ًبا [الـبل،]62:
ج َب ُال َفؽَاك ْ
َ ُ ِّ َ
ُسقر :فعؾ ماضل مبـل لؾؿجفقل.
سقرت الػاطؾ محذوف ٓ يقجد فاطؾ.
الجبال :كائب فعال.
فؽاكت :فعؾ كاقص.
أيـ اسؿف وخربه؟ اسؿف يعقد لؾجبال هل وخربه سرا ًبا.
ِ ِ
﴿إِ ْن ك ََش ْل ُكـَز ِّْل ط َؾق ِفؿ ِمـ السؿ ِ
قـ [الشعراء.]4:
اء َي ًة َف َظ َّؾ ْ
ت َأ ْطـَا ُق ُف ْؿ َل َفا َخاضع َ
َ ْ ْ َ َّ َ
أيـ الػعؾ الـاقص أو الـاسخ؟
ضؾ.
أيـ اسؿف الؿرفقع وخربه الؿـصقب؟
ضؾ مـ أخقات كان ،يحتاج إلك اسؿ مرفقع وخرب مـصقب ،أيـ اسؿف الؿرفقع؟
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أطـاق :اسؿ ضؾ مرفقع وطالمة رفعف الضؿة.
أطـاقفؿ (هؿ) :كؾ ضؿقر اتصؾ باسؿ هق مضاف إلقف ،وهذه قاطذدة ذكركاهذا أكثذر
مـ مرة.
(هؿ) يف أطـاقفؿ :مضاف إلقف ،فؼؾـا كؾ ضؿقر اتصؾ باسؿ هق ضاف إلقذف ،كؼذقل:
أطـاق :اسؿ ضذؾ مرفذقع وطالمذة رفعذف الضذؿة وهذق مضذاف ،و(هذؿ) مضذاف إلقذف يف
محؾ جر.
أيـ الخرب؟ ضؾت أطـاقفؿ خاضعقـ.
خاضعقـ :خرب ضؾ مـصقب بظؾ وطالمة كصبف خاضعقـ ،خاضعقن فالذي يتغقر
طالمة اإلطراب طالمة كصبف القاء ٕكف جؿع مذكر سالؿ.

ِ

ورا [إحزاب.]24:
﴿ َو َك َ
ان َأ ْم ُر اهلل َقدَ ًرا َم ْؼدُ ً
أيـ اسؿف وأيـ خربه؟
أمر :اسؿ كان.
اهلل :لػظ الجاللة مضاف إلقف.
مؼدورا.
قدرا
ً
أيـ خرب كان؟ كان أمر اهلل ً
قدرا :خرب كان مـصقب.
ً
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مؼدورا :هذه زيادة ،الجؿؾة اكتفت ،كان واسذؿفا وخربهذا واكتفذت الجؿؾذة ،هذذه
ً
تسؿك فضؾة أي زيادة يف تركقب الجؿؾة.
مؼدورا :كعت.
ً
ِ
ٍ ِ
ِ
الس َالم.
﴿ َما ك َ
َان ُم َح َّؿدٌ َأ َبا َأ َحد م ْـ ِر َجالؽ ُْؿ [إحزابَ ]42:ط َؾ ْقف َّ
الص َال ُة َو َّ
كان :فعؾ كاقص كاسخ.
اسؿف :محؿد.
خربه :أبا.
طالمة الرفع يف محؿد :الضؿة.
طالمة الـصب يف أبا إلػ ٕكف مـ إسؿاء الخؿسة وإن شئت الستة.
ِ ِِ
قسك [صف.]51:
﴿ َقا ُلقا َل ْـ َك ْب َر َح َط َؾ ْقف َطاكػ َ
قـ َحتَّك َي ْر ِج َع إِ َل ْقـَا ُم َ
أيـ الـاسخ؟ كربح.
ِ ِِ
قـ َحتَّيك َي ْر ِج َيع
أيـ اسؿف الؿرفقع وخربه الؿـصقب؟ ﴿ َقا ُلقا َل ْـ َك ْب َير َح َط َؾ ْقيف َطياكػ َ
قسك [صف :]51:مـ البذارحقن؟ كذربح :فعذؾ كذاقص كاسذخ ،كحذـ :ضذؿقر مسذترت
إِ َل ْقـَا ُم َ
تؼديره كحـ يعقد إلك الؿتؽؾؿقـ ققم مقسك.
الخرب :لـ يربحقا ماذا؟ طاكػقـ.
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طالمة الـصب يف طاكػقـ القاء ٕكف جؿع مذكر سالؿ.
الة وال َّزك ِ
ِ
ِ
ت َح ًّقا [مريؿ.]21:

َاة َما ُد ْم ُ
الص َ
﴿ َو َأ ْو َصاكل بِ َّ
أيـ الػعؾ الـاسخ الـاقص؟ دام.
دمت ح ًقا ،أي ما بؼقت ح ًقا.
أيـ اسؿف الؿرفقع وخربه الؿـصقب؟ ما ُ
هذه دام ،أيـ اسؿفا؟ دمت أي تاء الؿتؽؾؿ.
ما الذي يعقد مـ الجؿؾة لؾؿتؽؾؿ؟ التاء فن ًذا التاء هل اسؿ دام.
كؼذذقل :تذذاء الؿذذتؽؾؿ اسذذؿ دام ،مرفذذقع أو يف محذذؾ رفذذع؟ يف محذذؾ رفذذع ()25:43
وأيـ خرب دام؟ (ح ًقا) وطالمة الـصب الػتحة.
ِ
ِ
قؿ [إكبقاء.]25:
الما َط َؾك إِ ْب َراه َ
َار كُقكل َب ْر ًدا َو َس ً
﴿ ُق ْؾـَا َيا ك ُ
الػعؾ الـاقص :كقين.
اسؿف :ضؿقر الؿتؽؾؿ وهل ياء الؿتؽؾؿ( ،كقين).
خربه :بر ًدا وسال ًما طؾك إبراهقؿ.
كذذقين :القذذاء هـذذا كقطفذذا الؿذذتؽؾؿ وتعذذقد إلذذك مذذاذا القذذاء؟ الـذذار ،والـذذار متؽؾؿذذة أو
مخاصبة؟ مخاصبة إ ًذا القاء ياء الؿخاصبة يف محؾ رفع بر ًدا الخرب.
ِِ
ِ
ت تِ ْؾ َ
يـ [إكبقاء.]11:
﴿ َف َؿا زَا َل ْ
َاه ْؿ َحصقدً ا َخامد َ
ؽ َد ْط َق ُاه ْؿ َحتَّك َج َع ْؾـ ُ
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الػعؾ الـاقص :زال.
ما اسؿف الؿرفقع وخربه الؿـصقب؟
خربه الؿـصقب :خرب زال مـصقب.
دطذذقاهؿ :هذذؿ :مضذذاف إلقذذف ،دطذذقى :خذذرب زال مـصذذقب وطالمذذة كصذذبف؟ مختذذقم
بللػ مؼصقرة ،وإلػ الؿؼصقرة تجعؾ الحركة مؼدرة.
أما طالمة الـصب يف دطقى حركة ضاهرها مؼدرة.
إ ًذا كؼقل دطقى :خرب زال مـصقب وطالمة كصبف الػتحذة الؿؼذدرة( ،هذق) مضذاف
(هؿ) مضاف إلقف.
ُقٓ [إحزاب.]11:
َان َط ْفدُ اهلل ِ َم ْسئ ً
﴿ َوك َ
الػعؾ الـاقص :كان.
اسؿف :طفد.
خربه :أخربت طـ العفد بلكف مسئقل إ ًذا طفد :اسؿ كان مرفقع.
ً
مسئقٓ :خرب كان مـصقب.
ما إطراب لػظ الجاللة طفد اهلل :مضاف إلقف.
قن [الؿائدة.]35:
َاه ْق َن َط ْـ ُمـ َؽرٍ َف َع ُؾق ُه َلبِئ َْس َما كَاكُقا َي ْػ َع ُؾ َ
﴿كَاكُقا ٓ َي َتـ َ
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الػعؾ الـاقص الـاسخ :كان.
اسؿف :كاكقا هذه واو الجؿاطة ،ما إطراهبا؟ كذان مذاذا تلخذذ؟ مذاذا تطؾذب؟ تطؾذب
اسؿا وخربًا ،أيـ اسذؿ كذان؟ مذـ الذذي كذان؟ (هذؿ) ومذا الذذي كذان يعذقد طؾذقفؿ مذـ
ً
أية؟ كاكقا إ ًذا القاو.
القاو هـا :واو الجؿاطة.
الخرب ٓ :يتـاهقن ٓ( ،يتـاهقن) مػرد أو جؿؾة؟ جؿؾة فعؾقة.
إ ًذا أخرب هـا طذـ كذان بجؿؾذة فعؾقذة وسذبؼ أن الخذرب قذد يؽذقن مػذر ًدا وقذد يؽذقن
جؿؾة اسؿقة أو فعؾقة أو يؽقن شبف جؿؾة طؾذك مذا فسذركاه مذـ قبذؾ وكذذلؽ يف ققلذف -
قن).
َت َع َا َلكَ ( :-لبِئ َْس َما كَاكُقا َي ْػ َع ُؾ َ
الػعؾ الـاقص الـاسخ :كان.
اسؿف :واو الجؿاطة ،اسؿ كان مرفقع أو يف محؾ رفع؟ يف محؾ رفع.
خرب كان :يػعؾقن.
أطرب الخرب يػعؾقن:
يػعؾ :فعؾ مضارع مرفقع بثبقت الـقن ٕكف فعؾ مـ إفعال الخؿسة.
فعؾف :الضؿقر واو الجؿاطة هق الػاطؾ (يػعؾقن).
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والجؿؾة مـ الػعؾ والػاطؾ :خرب كان يف محؾ رفع.
َان طر ُشف ط َؾك ا ْلؿ ِ
اء [هقد.]3:
﴿ َوك َ َ ْ ُ َ
َ
الػعؾ الـاقص الـاسخ :كان.
اسؿف :طرش.
والفاء يف طرشف :مضاف إلقف.
أيـ الخرب؟ هذا خرب أو جار ومجذرور؟ جذار ومجذرور متعؾذؼ بذالخرب الؿحذذوف
مستؼرا أو كائـًا طؾك الؿاء.
الؿؼدر بالؽقن العام ،أي كان طرشف طام
ً
يؼقل :أخؾصت ودي ولؽـ أمسك صديؼل طدوي.
أيـ الػعؾ الـاسخ الـاقص؟ أمسك.
أمسك صديؼل طدوي ،ما الذي أمسك؟ صديؼل اسؿ أمسك ،أمسك صديؼف ماذا؟
الخرب :طدوي.
طالمة الرفع يف صديؼل؟ صديؼل :اسؿ.
أمسك :مرفقع وطالمة رفعف الضؿة الؿؼذدرةٕ ،ن آسذؿ هـذا مضذاف إلذك مذتؽؾؿ
كؼقل هـا طالمتف مؼدرة.
وطدوي :هذا خرب أمسك مـصقب وطالمة كصبف الػتحة الؿؼدرة.
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كتجاوز طـ بعض اإلطراب ٕكف واضح.
صديؼل :هذا اسؿ أمسك مرفقع وهق مضاف إلك ضاف إلقف.
كـتؼؾ إلك باب إن وأخقاهتا.
﴿ َفال ت َْح َس َب َّـ اهللَ ُمخْ ِؾ َ
ػ َو ْط ِد ِه ُر ُس َؾ ُف إِ َّن اهللَ َط ِزي ٌز ُذو اكتِ َؼا ٍم [إبراهقؿ.]43:
طزيز :هذا خرب إن مرفقع وطالمة رفعف الضؿة.
ذو اكتؼام :مذا إطذراب ذو؟ كحذذف إن ،فذنن داخؾذة طؾذك الجؿؾذة آسذؿقة احذذففا
لؽل تعقد الجؿؾة إلك أصؾفا مؿؽـ يتضح لؽ اإلطراب أكثر.
اهلل طزيز ذو اكتؼام.
اهلل طزيز ،اهلل :مبتدأ ،وطزيز :خرب.
ذو اكتؼام :خرب ثاينٕ ،ن الخرب قد يتعدد.
ذو اكتؼام يف أية( :إِ َّن اهللَ َط ِزي ٌز ُذو اكتِ َؼا ٍم) ماذا يؽقن؟ خذرب ثذاين لذذذ إنٕ ،ن الخذرب
قد يتعدد.
ذو :خرب ثاين إلن مرفقع وطالمة رفعف القاو ٕكف مـ إسؿاء الستة أو الخؿسة.
يؿؽـ يؼال أكف كعت ويؿؽـ خرب آخر ،أخربت طـ اهلل بلكف طزيز وأخذربت طذـ اهلل
أكف ذو اكتؼام.
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طزيذذز ،وذو اكتؼذذام كعذذت لؾعزيذذز لؽذذـ يضذذعػ أن تـعذذت الـؽذذرة وإن كذذان مؿؽـًذذا
بالـسبة لؾحؽؿ الـحقي يؿؽـ.
تليت بجؿؾة خالصة مـ أي ممثرات أخرى وقذرائـ أخذرى تؼذقل مذـ حقذث الـحذق
يجقز هذا وهذا وهذا.
وتليت يف الؼرآن بآية ويجقز لذؽ طذدة أوجذف إلذك خؿذس وطشذرة أوجذف مذـ حقذث
الحؽؿ الـحقي ،لؽـ ما اإلطراب الؿؼصقد يف أيذة كػسذفا؟ يذتحؽؿ الؿعـذك ،كذـ مذا
ذذز َو َج َّ
ذذؾ -بذذالعزة
الؿذذراد إن اهلل طزيذذز ذو اكتؼذذام؟ هذذؾ الؿذذراد اإلخبذذار طذذـ اهلل َ -ط َّ
وآكتؼام؟ ففق خربًا أو الؿراد اإلخبار طـ اهلل العزيذز الؿـذتؼؿ أي بذالعزيز الذذي يـذتؼؿ
ٍ
حقـئذ يذتحؽؿ يف هذذا اإلطذراب الؿذراد يف
أي هذا العزيز يـتؼؿ فقؽقن كعت هفـا ،لؽـ
أية الؿعـك وإن كـا قد كجقز يف الـحق طدة أطاريب.
لؽـ الذي يظفر يف معـك أية أكف خربًا.
قن [إكعام.]111:
﴿ َو َلؽِ َّـ َأ ْك َث َر ُه ْؿ َي ْج َف ُؾ َ
لؽـ :حرف كاسخ مـ أخقات إن.
اسؿف :أكثرهؿ :اسؿ لؽـ مـصقب وطالمة كصبف الػتحة.
هؿ :مضاف إلقف.

شرح إزهرية يف الـحق

f

e

539h

g

يجفؾقن :خرب لـ مـصقب أو مرفقع؟ لقس مرفق ًطا وٓ مـصق ًبا وإكؿا هق يف محؾ
رفع.
يجفؾقن :يجفؾ فعؾ مرفقع وطالمة رفعف ثبقت الـقن.
القاو :فاطؾ.
الجؿؾة يجفؾقن :خرب لؽـ يف محؾ رفع.
كـتؼؾ إلك ضـ:
قال اهلل َ -ط َّز َو َج َّؾَ ﴿ :-و َو َجدَ َك َض ًّآ َف َفدَ ى (َ )3و َو َجدَ َك َطائِ ًال
َف َل ْغـَك [الضحك.]4-3:
وجدك ً
طذائال فذلغـك :طؾذؿ أكذؽ طائذؾ
ً
ضآ :أي طؾؿ أكؽ ضال ففداك ،ووجدك
محتاج فلغـاك.
وجد :فعؾ كاسخ مـ أخقات ضـ.
وجد مـ الػاطؾ القاجد؟ مـ الذي وجدك ً
ضآ ففداك؟
ً
ضذآ ،وجذد مذـ
ضؿقر مسترت تؼدير (هق) يعذقد إلذك اهلل َ -طذ َّز َو َج َّذؾ ،-ووجذدك
أخقات ضـ.
أيـ الؿػعقل َا َْٕ َول والثاين؟
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(وجدك) الؽاف :مػعقل أول يف محؾ كصب.
ً
ضآ :مػعقل ثاين يف محؾ كصب أو مـصقب ،الضذؿقر يف محذؾ كصذب أمذا ضذال
اسؿ مـصقب.
طائال :كنطراب أيات السابؼة.
وجدك ً
قال :وقدَّ دت إديؿ لراهشقف وألػك ققلفا كذبًا ومقـًا.
ألػك :أي وجد.
الػعؾ الـاقص الـاسخ :ألػك مـ أخقات ضـ.
أيـ مػعقلفا وفاطؾفا؟
الػاطؾ :هق ضؿقر مسترت هق ،وقدَّ دت إديؿ لراهشقف وألػك ققلفا :ألػك هق.
الؿػعقل َا َْٕ َول :ققل يف (ققلفا)
ها يف (ققلفا) :مضاف إلقف.
كذ ًبا :مػعقل ثاين.
تحسبفؿ أيؼا ًضا.
الػعؾ الـاقص الـاسخ :تحسب.
أيـ الؿػعقل َا َْٕ َول والثاين والػاطؾ؟
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الؿػعقل َا َْٕ َول :الضؿقر (هؿ) تحسبفؿ مػعقل أول يف محؾ كصب.
الؿػعقل ال َّثاكِل :أيؼا ًضا.
الػاطؾ :ضؿقر مسترت تؼديره :تحسبفؿ أكت يا محؿد أيؼا ًضا وهؿ رققد.
كؽتػل بذلؽ.
ِ
ِ
ِ
الر ْح َؿ ِـ إِكَا ًثا [الزخرف.]15:
﴿ َو َج َع ُؾقا ا ْل َؿالئ َؽ َة ا َّلذ َ
يـ ُه ْؿ ط َبا ُد َّ
جعؾ :بؿعـك اطتؼد.
اطتؼدوا أن الؿالئؽة إكاث.
جعؾ :هذا فعؾ قؾبل ٕكف بؿعـك آطتؼذاد إ ًذا مذـ أخذقات ضذـ يـصذب مػعذقلقـ،
جعؾقا.
أما الػاطؾ ففق :واو الجؿاطة العائدة طؾك الؿشركقـ.
الؿػعقل َا َْٕ َول :جعؾقا الؿالئؽة.
جعؾقهؿ مذاذا؟ ﴿وجع ُؾقا ا ْلؿالئِؽَي َة ا َّل ِيذيـ ه ِ
الير ْح َؿ ِـ إِكَا ًثيا [الزخيرف:]15:
َ َ َ
يؿ ط َبيا ُد َّ
َ ُ ْ
َ
ماذا جعؾقهؿ؟ إكا ًثا ،الؿػعقل الثاين إكا ًثا ،وما بقـفؿا الذيـ هؿ طباد الرحؿـ :كعت.
كؽتػل بذلؽ.
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لـعذذقد إلذذك إزهريذذة والبذذاب السذذابع وهذذق إخقذذر مذذـ إبذذقاب بذذاب إسذذؿاء
الؿرفقطة.
كؼقل الباب إخقر ٕكـا ذكركا قبؾ ذلؽ أن إسؿاء الؿرفقطذة سذبعة ،وقذد ذكرهذا
الشقخ خالد مـ قبؾ وهل فاطؾ وكائب الػاطؾ والؿبتذدأ والخذرب واسذؿ كذان وأخقاهتذا
وخرب إن وأخقاهتا هذه كؿ؟ ستة أبقاب.
الباب السابع :التابع لؾؿرفقع.
دائؿذا تجؿذع
ويجؿعقكف طؾك التقابع ،أبقاب التقابع ،ما الؿراد بالتقابع يف الـحذق؟ ً
مع بعض ،فقف معـك التبعقة التؼؾقد ضد آستؼالل.
كؾ أبقاب الـحق مستؼؾة بحؽؿ إطرابل خاص هبا إٓ هذه التقابع ،كـظر الػاطذؾ مذا
حؽؿف طـد العرب؟ الرفع.
دائؿا مرفقع والؿبتدأ والخرب حؽؿفؿا الرفع.
ً
دائؿا مـصقب.
والؿػعقل بف :حؽؿف اإلطرابل طـد العرب الـصب ً
والؿضاف إلقف حؽؿف الجر.
وهؽذا لفا حؽؿ معقـ.
دائؿذا
الحال لف حؽذؿ خذاص أو تذابع؟ خذاص إ ًذا ٓ يذدخؾ يف التقابذع ٕن الحذال ً
حؽؿف الـصب.
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أما هذه التقابع فؾقس لفا حؽؿ إطرابل خاص.
ما كؼقل لقس لفا حؽؿ إطرابل بؾ ٓ بد أن يؽقن لفا حؽؿ إطرابذل لؽذـ لذقس لفذا
حؽؿ إطرابل خاص هبا.
ما حؽؿفا؟ ً
أوٓ ما هل التقابع؟
التقابع أربعة:
 الـعت.
 العطػ.
 التقكقد.
 البدل.
هذه التقابع ما حؽؿفا إلطرابل الـصب أو الرفع أو الجر؟ إكؿا يؽقن حؽؿفا مثذؾ
حؽذذؿ مذذا قبؾفذذا ،إن كذذان الؿتبذذقع حؽؿذذف الرفذذع ففذذل حؽؿفذذا الرفذذع ،إن كذذان الؿتبذذقع
حؽؿف الـصب ففل كذذلؽ أو كذالجر ففذل كذذلؽ أو الجذزم ففذل كذذلؽ ،وإن كـذا ٓ
كتؽؾؿ طـ الجزم ٕن الباب هـا معؼقد الؿرفقطات مذـ إسذؿاء وإسذؿاء ٓ يذدخؾفا
الجزم مع أن التقابع قد تدخؾ طؾك بعض إفعال.
مثال :جاءين صالب ،ثؿ جاء صالب اكتفذت فعذؾ وفاطذؾ وإن شذئت جذاءين
فنذا قؾـا ً
صالب ،فعؾ ومػعقل بف وفاطؾ واكتفذت الجؿؾذة وأردت أن تـعتذف أو تصذػف بصذػة مذا،
ستؽقن الصػة بعد الجؿؾة.
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أردت أن تصػف بآجتفاد :جاءين صالب مجتفد ،هذا خذارج بـذاء الجؿؾذة ،جذاءين
صالب مجتفد هذا يسؿقكف كعت.
لق قؾت أكرمت صال ًبا :اكتؿؾت الجؿؾة فعؾ وفاطؾ ومػعقل بف.
صػف بآجتفاد :أكرمت صال ًبا مجتفدً ا ،قبؾ قؾقؾ مجتفدٌ وأن مجتفدً ا.
ٍ
صالب ،سؾؿت فعؾ وفاطؾ ،طؾك صالب :جار ومجرور.
سؾؿت طؾك
ٍ
مجتفذد :بذالجر ،ومجتفذد كؾؿذة واحذدة مذرة
صػف بآجتفاد :سؾؿت طؾك صالذب
جاءت بالرفع ومرة بالـصب ومرة بالجر.
لؿا؟ ٕهنا ها كعت ،والـعت مـ التقابع ،والتقابذع تتبذع مذا قبؾفذا يف اإلطذراب رف ًعذا
وجرا ،هذا معـك التقابع.
وكص ًبا ً
حصرا الـعت والعطػ والتقكقد والبدل.
إ ًذا التقابع يف الؾغة العربقة هل
ً
لؿا سؿقت التقابع؟
ٕهنا ٓ تختص بحؽؿ إطرابل خاص مستؼؾ هبا ولؽـفا تتبع متبقطفذا يف اإلطذراب
وجرا وجز ًما.
رف ًعا وكص ًبا ً
وجذرا
كبدأ هبذا واحذدة واحذدة كؿذا بذدأ هبذا الشذقخ خالذد يف اإلطذراب رف ًعذا وكصذ ًبا
ً
وجز ًما.
كبدأ بالـعت الشقخ خالد بدأ بالـعت.

شرح إزهرية يف الـحق

f

e

545h

g

كؼرأ ففق طرفف.
الؿتـ

قال الؿصـػ رحؿف اهلل تعالك( :الباب السابع :باب تابع الؿرفيق  :والؿيراد
بييف الـعييت والعطييػ والتقكقييد والبييدل ،فييإول الـعييت وهييق التييابع الؿشييتؼ
بالػعؾ أو بالؼقة الؿقضا لؿتبقطف أو الؿخصيص ليف كحيق جياين زييد العيالؿ
وكحق جاين زيد الدمشؼل).
الشرح
هذا التعريػ قال :الـعت هق التابع الؿشتؼ الؿقضح لؿتبقطف أو لؿخصص لف.
التعريػ يف ثالثة أجزاء.
 الجزء َا َْٕ َول :ققلف هق التابع.
 الجزء ال َّثاكِل :الؿشتؼ بالػعؾ أو بالؼقة.
 الجزء ال َّثالِث :الؿقضح لؿتبقطف أو الؿخصص لف.
أما ققلف وهق التابع :ففذا يشؿؾ كؾ التقابع ،كؾ التقابع تسؿك تاب ًعا.
التابع كؿا طرفـا مـ قبؾ :هق الذي يتبع الؿتبذقع يف إطرابذف لذس لذف إطذراب خذاص
بف.
قال :هق التابع الؿشتؼ.
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وهـا أبرز ما يختص بف الـعت طـ بؼقة التقابع ،وهق آشتؼاق ،الـعذت إكؿذا يؽذقن
بالؿشتؼ.
وبؼقة التقابع العطػ والتقكقد والبدل؟ تؽقن بالجقامد ما تؽقن بالؿشتؼات.
قالؽ التابع الؿشتؼ ما معـك مشتؼ؟
كثقرا مـ الؿصطؾحات بقـ وقت وآخر ٕن كثقذر
شرحـاها مـ قبؾ وٓ بد أن كعقد ً
مـ الطالب يحتاج إلك تذكقر وبعضفؿ ما حضر فال بد أن كؽرر شرح الؿصطؾحات.
الؿشتؼ :بؿعـك الؿشذؼقق ،مشذؼقق مذـ مذاذا؟ مشذتؼ مذـ مذاذا؟ مذـ الػعذؾٕ ،ن
إسؿاء يف الؾغة العربقة كقطان:
ٍ
حقـئذذ بؿعـذك هذذا الػعذؾ
أكقاع قد شػت مـ أفعالفا ،أي أخذت مـ أفعالفا ،ففل
الؿشؼقق مـف.
وأسؿاء أخرى لؿ تشؼ مـ أفعالفا.
إما ٕهنا لقس لفا فعؾ مثؾ جدار وأرض وكحق ذلذؽ أو أهنذا لقسذت بؿعـذك الػعذؾ
طـدما تستعؿؾفا ٓ تؽقن بؿعـك الػعؾ.
إ ًذا فآسؿ الؿشتؼ هق آسؿ الؿلخقذ مـ فعؾف ويؽقن بؿعـاه.
مثال :جاءين محؿدٌ الؿؽرم أباه.
كلن تؼقل ً
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الؿؽرم هذا اسؿ فقف أل ،ملخقذ مذـ أي فعذؾ؟ مذـ أكذرم يؽذرم وهذذا اسذؿ فقذف أل
الؿؽرم.
ملخقذ مـ أي فعؾ؟ مـ أكرم يؽرم ،وهق بؿعـذاه جذاءين محؿذد الذذي يؽذرم أبذاه،
الؿؽره كسؿقف مشتؼ أو جامد؟ كسؿقف مشتؼ أي مشؼقق مـ الػعؾ.
مثال :هذا الؽتاب الؿػتقح ،هذاك اسؿ إشارة اسؿ مشتؼ.
لق قؾـا ً
الؽتاب :ملخقذ مـ كتب يؽتبٕ ،ن الؽتاب هـا لقس بؿعـك كتذب يؽتذب ،كؼذقل
هذا الؽتاب الؿػتقح ،لقس بؿعـك يؽتب هـا هذا جامد هـا لقس مشتؼ وهؽذا.
فؼقلـذذا الؿشذذتؼ :أي الذذذي أخذذذ مذذـ فعؾذذف ويؽذذقن بؿعـذذاه والـعذذت ٓ يؽذذقن إٓ
بؿشتؼ.
قال( :وهق التابع الؿشتؼ بالػعؾ أو بالؼقة) ما معـك بالػعؾ أو بالؼقة؟
تذذلويال ،الؿشذذتؼ بالػعذذؾ ،الؿشذذتؼ حؼقؼذذةً ،مثذذؾ الؼائذذؾ،
ً
هذذق قذذقلفؿ حؼقؼذذة أو
الضذذارب ،الؿؽذذرم ،الؿػتذذقح ،الؿضذذروب ،هذذذه أسذذؿاء مشذذتؼة حؼقؼ ذ ًة ٕهنذذا بؿعـذذك
أفعالفا ملخقذة بلفعال بؿعـك أفعالفا.
أو بالؼقة :أي بالتلويؾ ،هل لقست أسؿاء مشتؼة لؽـ الؿعـذك الؿذراد مـفذا يف هذذه
الجؿؾة معـك مشتؼ.
مثؾ إسؿاء الؿـسقبة قال :جاءين زيد الدمشؼل ،جاء :فعؾ ماضل ،زيد :فاطؾ.
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ماذا؟ الدمشؼل :أي مشؼققة مـ فعؾ؟ أو ملخقذة مـ فعؾ معذقـ؟ ٓ مذلخقذة مذـ
دمشؼ اسؿ.
ما معـك الدمشؼل؟ الؿؽل؟ الدمشذؼل الؿـسذقب إلذك دمشذؼ والؿؽذل كسذبة إلذك
مؽة ،ولفذا تسؿك كسبة.
الؿـسقب الؿػعقل ،هذا مشتؼ ،الدمشذؼل هذؾ هذق مػعذقل؟ ٓ لذقس مشذت ًؼا لؽـذف
بؿعـك الؿـسقب إلك دمشؼ ،والؿـسقب إلك دمشؼ مشتؼ.
الدمشؼل :هذذا مشذتؼ بذالؼقة أو مشذتؼ بالتلويذؾ ٕكذف يذلول بالؿشذتؼ معـذاه معـذك
الؿشتؼ ،هذا معـك ققلف الؿشتؼ بالػعؾ أو بالؼقة.
ويال.
أي مشتؼ حؼقؼة أو تل ً
قال( :الؿقضا لؿتبقطف أو الؿخصص لف).
هذه فائدة الـعت ،لؿاذا يذكر الـعت؟ يذكر إما لؾتقضقح أي تبقـ الشلء تقضحف،
مذثال جذاءين زيذدٌ  ،زيذد :طؾذؿ لؽـذف
فقتحدد ويتبذقـ ويعذرف هذذا التقضذقح ،كذلن تؼذقل ً
بسبب كثرة إشخاص وقؾة إطالم شاطر.
ففذا سؿل زيد ،ويف بقت آخر فقف زيد آخر ويف زيد ثالث وخامس ،الؿسؿقن بزيد
كثقرون ،فنذا قؾت جاءين زيد ،فزيد قد يتطرق إلقف آحتؿال مذـ زيذد ،ربؿذا أطـذل زيذد
بـ خالد وأت تريد زيد بـ طبد اهلل.
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فلريد أن أوضحف ،فذلققل جذاءين زيذد العذالِؿ ،أو جذاءين زيذد الجذزار ،جذاءين زيذد
الؿؽل.
لؿاذا تذكر هذه الـعقت؟ ٕن ما قبؾفذا غقذر واضذح؟ ٓ بذؾ فقذف وضذقح ٕكذف طؾذؿ
والعؾؿ معرفة فقف وضقح كثقر ،لؽـ هذا القضقح قد يصقبف آحتؿال ٕن يف أكثذر مذـ
شخص يسؿك بزيد.
ٍ
حقـئذ بالـعت لتدفع هذا آحتؿال ،أكت تريد شذخص وأخذر تقضذقح،
أكت تليت
تؽؾؿـا طؾقف مـ قبؾ.
التخصقص:
ما الؿراد بالتخصقص وهذا مصطؾح يليت يف طدة أبقاب كحقية.
التخصقص غقر التقضقح ،التقضقح أن تبقـ الؿراد فقتعقـ ويتحدد ويتبقـ.
أما التخصقص فنكف يؽقن مع الـؽرة.
مثال :جاءين ٌ
رجؾ.
فنذا قؾت ً
الجؿؾة اكتؿؾت فعؾ وفاطؾ ومػعقل.
ثؿ قؾت :جذاءين رجذؾ فاضذؾ أو جذاءين رجذؾ دمشذؼل ،مذا تعذقـ هذذا الرجذؾ أي
رجؾ مـ الرجال هق فالن بـ فالن ،ما تعقـ ما تحدد ما تعرف مـ الذي جاءين.
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أقؾ :جاءين رجؾ فاضؾ أو جاءين رجؾ دمشؼل ،هؾ تعرف الرجؾ الذذي جذاءين؟
ما تعرف ،ما فائدة فاضؾ أو دمشؼل الـعت؟ لؾتقضقح؟ ما تقضح وٓ تعقـ أو تحدد.
وإكؿا التخصقص ،ما معـك التخصقص؟ التخصقص أطـل تضققؼ دائذرة التـؽقذر ٓ
إزالتفا.
التـؽقر دائرة واسعة يؼقل الـؽرة اسذؿ شذائع يف الجذـس ،كذؾ الجذـس أي فذرد مذـ
أفراد الجـس وهؿ كثقرون يؿؽـ أن يسؿك بالـؽرة مثؾ الرجؾ.
رجؾ أي إكسان يتصػ بصػة الرجقلة يسؿك رجؾ ،فنذا قؾت جاءين محؿد وأكذت
تعرف محؿذد هذذا الذذي أريذده جذاءين محؿذد بذـ طبذد اهلل أو جذاءين محؿذد العذالِؿ أو
جاءين محؿد أخقك ،محؿد رجؾ داخؾ يف الدائرة ،دائرة التـؽقر ضاقت طـذدما قؾذت:
محؿد ،ضاقت حتك زالت أم أهنا ضاقت لؽـ ما زالت تحتقي طؾك أكاس كثريـ؟
ضاقت حتك زالت بالتعققـ بالتحديد ،يسؿك هذا التعريػ الؿعرفة.
الؿعرفة :إزالة دائرة التـؽقر بحقث يؽقن الؿراد محد ًدا معقـًا واحدً ا.
دمشؼل ،دائرة التـؽقر ضذاقت ضذاقت ضذاقت وخذرج
لؽـ إذا قؾت :جاءين رجؾ
ٌ
طـفا الرجال غقر الدمشؼققـ وهؿ كثقرون جدً ا ،لؽـ ما زالذت ٕن الرجذال الدمشذؼققـ
كثقرون.
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فلكت لؿ تعرف أي رجؾ دمشؼل جاءين لؽـ تعرف أكف رجذؾ دمشذؼل ضذؿـ هذذه
الدائرة الضقؼة وهل فقفا رجال كثقرون ،هذا يسؿك تخصقص ،التخصقص هق تضذققؼ
دائرة التـؽقر ٓ إزالتفا.
فنذا أزيؾت هذا هق التعريػ.
كعت الؿعرفة :فائدتف التقضقح والتبققـ ،وكعت الـؽرة :فائدتف التخصقص.
أي هؾ كعت الـؽرة يزيؾ التـؽقذر؟ مذا يزيذؾ التـؽقذر لذق تصذػفا بخؿسذقـ وصذػ،
جاءين رجؾ فاضؾ كريؿ طالِؿ كاتب شاطر ،يبؼك التـؽقر ما يزول التـؽقر.
يضقؼ يضقؼ يضقؼ لؽـ ما يزول ٕهنا كؽرة ما تزول.
يؿؽـ أن تضقؼ هذه الدائرة ،رجؾ دمشؼل ،ضاقت الدائرة ،جذاءين رجذؾ دمشذؼل
طالؿ ضاقت أكثر ،لؽـ لؿ تعدمفا لؽـ ما زال التـؽقر مقجقد.
ٌ
رجؾ طالؿ دمشؼل صقيؾ ،ضاقت أكثر لؽـفا ما تـعدم.
فائدة كعت الـؽرة تضذققؼ دائذرة التـؽقذر ويسذؿك التخصذقص ،أميا الؿعرفية فػائيدة
كعت الؿعرفة التقضقح والتبققـ.
هذه قاطدة مضطردة تليت يف طدة أبقاب.
الـعت يليت لدفع هذا آحتؿال.
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محؿد يف إصؾ معرفة لؽـف شاع بسذبب الحاجذة قؾذة إسذؿاء كثذرة الؿسذؿقات،
لؽـف يف إصؾ يليت الؽالم طؾك الؿعرفة والـؽذرة كقذػ يعذد آسذؿ معرفذة ومتذك يعذد
كؽرةً؟ محؿد معرفة هذا طؾك تعريػ الـحقيقـ معرفة.
ما الذي أصابف حتك شاع؟ هذا شلء خارج ،محؿد معرفة طؾك تعريذػ الـحذقيقـ
معرفة ،ما الذي أصابف حتك شاع هذا شلء خارج سقليت الؽذالم طؾذك لؿعرفذة والـؽذرة
يف حقـفا ْ -
اهلل َت َعا َلك ،-كؼرأ التالل.
إن َشا َء ُ
الؿتـ

قذذال الؿصذذـػ رحؿذذف اهلل تعذذالك( :والؿييراد باإليضيياح رفييع آحتؿييال يف
الؿعارف بالتخصقص تؼؾقؾ آشتراك يف الـؽرات كحق جياءين رجيؾ فاضيؾ
ومررت بؼا طرفج).
الشرح
الذي شرحـاه قبؾ قؾقؾ ،ذكره أن الشقخ خالد.
جاءين رجؾ فاضؾ.
جاء :فعؾ.
ين :الـقن هـا كقن الققاية حرف ٓ محؾ لف مـ اإلطراب ،والقذاء يف جذاءين مػعذقل
بف.
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رجؾ :فاطؾ.
فاضؾ :جاءين رجؾ فاضؾ كعت.
مررت بؼا طرفج.
طرفج معـاه خشـ.
اكتفذذت الجؿؾذذة أن فعذذؾ وفاطذذؾ واكتفقـذذا ثذذؿ قذذال :مذذررت بؼذذاع طذذرفج ،مـعذذقت
مقصقف بلكف خشذـ ،كؾؿذة طذرفج مذـ مشذتؼات؟ لقسذت مذـ الؿشذتؼات ،الؿشذتؼات
معروفة :اسؿ الػاطؾ ،اسؿ الؿػعقل وأسؾقب الؿشبفة واسؿ التػضقؾ.
طذذرفج تعرفذذقن العذذرفج يف إسذذاس هذذق الـبذذات الؿقجذذقد يف الذذرب يؽذذرب ويزهذذر يف
الربقع وأن ما شاء اهلل يؿؾئ الرباري ،أكثر ما يؽقن يف إماكـ الخشـة.
لذلؽ كؾ مؽان خشـ يؼقلقن هذا طرفج يريدون خشـ لؽذـ يف إصذؾ هذق كبذت
مشتؼ أو جامد؟ هذا اسؿ جامد.
لؽـ طـدما أرادوا بف معـك الخشـ ،ملخقذ مـ خشـ يخشـ ،إ ًذا قذقل طذرفج هذذا
تلويال فذلؾؽ صح طـ إركب.
ً
تلويال؟
ً
مشتؼ يف الؼقة أو بالػعؾ حؼقؼة أو
تعرفقن أركب مشتؼ أو جامد؟ هذا جامد اسؿ ذات.
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كذؾ أسذذؿاء الذذذوات جامذذدة ،بقذذت والتذل تطؾذذؼ طؾذذك أشذذقاء جامذذدة أدوات ،كؾفذذا
جامدة مثذؾ قؾذؿ ،كتذاب ،تريذد بذف ذات مذا تريذد بذف الػعذؾ ،كرسذل ،وكحذق ذلذؽ كؾفذا
جقامد.
أركب :هذا جامد.
إذا قؾت مررت برجؾ أركب ،ماذا تريد؟ طـد العرب جبان ،ما ُيؽـذك بإركذب طذـ
السريع بؾ طـ الجبان.
جبان هذا مشتؼ لؽذـ أركذب جبذان ،لؽذـ يف هذذا إسذؾقب مذررت برجذؾ أركذب
يؽقن مشتؼ بالتلويؾ أو كؿا يؼقل الشقخ خالد بالؼقة.
مـ حقث الؼقاس آشتؼاق ٕن آشتؼاق ققاس مضطرد مؿؽـ أن تلخذذ مذـ كذؾ
فعؾ طدة أسؿاء مشتؼة.
تلخذ مـ الػعؾ اسذؿ فاطذؾ واسذؿ مػعذقل وصذػة الؿشذبفة واسذؿ تػضذقؾ وصذقغ
الؿبالغة تؽقن يف اسؿ الػاطؾ.
وهذذذه لفذذا طذذدة أوزان ،أي الػعذذؾ القاحذذد سذذقخرج لذذؽ بعذذدة أسذذؿاء ،فإسذذؿاء
الؿشتؼة كثقرة جدً ا.
الؿتـ
قال الؿصـػ رحؿف اهلل تعالك( :ثؿ الـعت قسؿان حؼقؼل وسببل).

شرح إزهرية يف الـحق

f

e

555h

g

الشرح
يؼقل( :ثؿ الـعت قسؿان حؼقؼل وسببل) وهذا مـ أهؿ ما يف هذذا البذاب بذاب
الـعت ،الـعت إما كعت حؼقؼل أو كعت سببل ،وهذه مصطؾحات كحقية.
دطقكا كشرح قبؾ أن كؼرأ الشقخ خالد ٕن ا ْل َؿ ْس َل َلة أسذفؾ بؽثقذر مؿذا يؼقلذف الشذقخ
خالد.
الـعت:
 إما سببل.
 وإما حؼقؼل.
ائؿذا يؽذقن يف بالذؽ أن الـعذت
وقد قؾـا مـ قبؾ الؿشذتؼة مذـ مذاذا؟ مذـ أفعالفذا ،د ً
بؿعـك الػعؾ.
دائؿذا يؽذقن مذـ الػعذؾ فذلن
ٕكف ٓ يؽقن إٓ بالؿشتؼ ولؿشتؼ مـ الػعؾ فالـعت ً
تعامؾف معامؾة الػعؾ.
الـعت الحؼقؼل والـعت السببل.
الـعت الحؼقؼل :كلن تؼقل :مررت برجؾ قائؿ أو هذا ٌ
رجؾ قائؿ.
مرت :فعؾ وفاطؾ.
برجؾ :جار ومجرور.
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قائؿ :كعت ،كعت لؿاذا؟ كعت لرجؾ.
كؼذذقل :هذذذا كعذذت حؼقؼذذل ٕكذذف ٓ ُيصذذرف إٓ لرجذذؾ ٓ ُيصذذرف إٓ لؿذذا قبؾذذف ٓ
يـصرف لشلء آخر ،ففق كعت تابع تبعقة كامؾة لرجؾ.
مثال مررت برجؾ ٍ
قائؿ أبقه.
لؽـ لق قؾـا ً
مـ حقث الصـاطة الـحقية :مرت برجؾ قائؿ.
قائؿ :كعت لرجؾ ،هذه الصـاطة الـحقية.
لؽـ مـ حقث الؿعـك :الؼقام هـا لؾرجؾ أو ٕبقف؟ مذررت برجذؾ قذائؿ أبذقه؟ هذذا
لعب فن ًذا ققلـا قائؿ تـازطف ما قبؾف وما بعده.
ففذا يسؿقكف كعت سببل ،السبب هذق الذرابط ،يؼذقل :بقـذل بقـذؽ سذبب ،يعذل أمذر
يربط بقــا ،وٓ شؽ أن الرجؾ وإب بقـفؿا طالقة وسبب ٕن الـذت يف الؿعـذك كعذت
لعب وإبل بقـف وبقـ الرجؾ سبب.
مثالٌ :
قريش قبقؾةٌ.
لق قؾـا ً
قريش :مبتدأ.
وقبقؾة :خرب.
قريش قبقؾ ٌة كريؿةٌ.
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كريؿة :صػة كعت ،يؼال صػة أو كعت بؿعـك واحد.
كريؿة :كعت حؼقؼل أو سببل؟ قريش قبقؾة كريؿة ،هذا كعت سبقل.
مثال :الؿسؾؿ إكسان صادق.
لق قؾـا ً
الؿسؾؿ :مبتدأ.
إكسان :خرب.
صادق :كعت حؼقؼل.
الؿسؾؿ إكسان صادق إيؿاكف.
صار كعتًا سبق ًقا ٕكف يف الصـاطة الـحقية كعت لؿا قبؾذف ويف الؿعـذك كعذت لؿذا بعذده
ٕن الصادق هق اإليؿان.
الؿسؾؿة امرأة صاهرة.
الؿسؾؿة :مبتدأ.
امرأة :خرب.
صاهرة :كعت حؼقؼل.
الؿسؾؿة امرأة صاهرة
هـاك طالقة ققية بقـ الـعت السببل والـعت الحؼقؼل.
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هذا الـعت الحؼقؼل والسببل.
أحؽامفؿا الـحقية:
أما الـعت الحؼقؼل :فال مشؽؾة فقف ٕكف ٓ يتـازطف شلء ،الـعت الحؼقؼل هذق يتبذع
ما قبؾف يف الؾػظ ويف الؿعـك ،ما يف إشؽال طؾقف لفذا هق تذابع تبعقذة كامؾذة لؿذا قبؾذف ،يف
وجرا.
كؾ شلء ،يف اإلطراب ،رف ًعا وكص ًبا ً
يف التعريػ والتـؽقر ،مررت برجؾ كريؿ ،مررت بالرجؾ الؽريؿ.
وبالتذكقر والتلكقث.
مررت برجؾ كريؿ ،مررت بامرأة كريؿة.
ويف اإلفراد والتثـقة والجؿع:
برجؾ كريؿ ،برجؾقـ كريؿقـ ،برجال كرام.
يتبعف يف كؾ شلء.
ً
تػصقال.
ً
إجؿآ وطشرة
كؿ الؿعاين التل ذكرهتا أن؟ أربعة
ً
إجؿآ أي اإلطراب.
تػصقال وواحدة
ً
الرفع والـصب والجر هذه ثالث
التعريػ والتـؽقر شقئان وهل جفة واحدة.
ثؿ التذكقر والتلكقث جفة واحدة.
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ثؿ اإلفراد والتثـقة والجؿع جفة واحدة.
ففؿا مـ حقث اإلجؿال أربعة جفات أو أربعة معاين ومـ حقث التػصقؾ طشرة.
الـعت الحؼقؼل تابع تبعقة كامؾة لؿذا قبؾذف يف كذؾ العشذرة ،وإن شذئت قؾذت يف كذؾ
إربعة.
أما الـعت السببل :هذذا مسذؽقـ يتـازطذف أمذران ،ا قبؾذف يطؾبذف مذـ الـاحقذة الؾػظقذة
الـحقيـ يؼقلقن كعت لؿا قبؾف.
ومـ حقث الؿعـك :تابع لؿا بعد ،فؾفذا ططقا مذا قبؾذف بعذض إحؽذام وأططذقا مذا
بعده بعض إحؽام ويف اإلطراب ٓ بد أن يتبع ما قبؾف لذلؽ تسؿك تقابع واتػؼـا طؾقذف
أكف سؿقت تقابع ٕن لقس لفا حؽؿ إطرابل خذاص مسذتؼؾ هبذا وإكؿذا تتبذع مذا قبؾفذا يف
اإلطراب كؾ التقابع هؽذا أ ًيا كاكت تتبع ما قبؾفا يف اإلطراب ولذا سؿقت تاب ًعا.
ففل تتبع يف اإلطراب يف ثالثة ،تتبع ما قبؾفذا يف اإلطذراب ،ويف التعريذػ والتـؽقذر،
اكتبفقا لؾعقـ.
أيضا تتبع ما قبؾفا.
ويف التعريػ والتـؽقر ً
هذه خؿسة مـ طشرة.
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بذذاقل مذذـ الؿعذذاين خؿسذذة ،الخؿسذذة إخذذرى هذذذه يعامذذؾ الـعذذت السذذببل حقـئذ ٍذذ
معامؾة الػعؾ ،وهق يف الحؼقؼة كؾ الـعت الحؼقؼل والسببل كؾ الؿعاين العشرة يعامذؾ
معامؾة الػعؾ فنذا صبؼـا ذلؽ كخرج هبذه الـتقجة التػصقؾقة.
ففق يف اإلطراب والتعريػ والتـؽقر يتبع ما قبؾف وفقؿذا سذقى ذلذؽ يعامذؾ معامؾذة
الػعؾ.
اكظر.
مررت برجؾ ٍ
قائؿ أبقه :أي قام أبقه ،هذا أبقه ،مررت برجؾ قائؿة أمف :لؿاذا قؾت
ٍ
قائؿة ٕهنا بؿعـك قامت تعامؾ معامؾة الػعؾ.
ٍ
وقائؿة كؽرة ،وأمف :معرفة.
ويف التعريػ والتـؽقر :رجؾ :كؽرة،
ماذا تبع التعريػ والتـؽقر؟ ما قبؾف.
******************************************
***
الدرس 12
بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ
ٍ
محؿد وطؾك آلف وأصحابف
الحؿد هلل رب العالؿقـ ،والصالة والسالم طؾك كبقـا
أجؿعقـ ،أما بعد:
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ذكركا مـ قبؾ يا إخقان ،أن الـعت كقطان:
كعت حؼقؼل.
* ٌ
كعت سببل.
* ٌ
كريؿ ،جاءين
صالب
صالب مجتفدٌ  ،جاءين
☜ الـعت الحؼقؼل :كلن تؼقل :جاءين
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
فاضؾ.
رجؾ
☜ والـعت السببل :كلن تؼقل :جاءين ٌ
رجؾ فريدٌ أبقه ،جاءتـل امرأة فريدٌ أبقها:
وهؽذا.
فسؿل حؼقؼ ًقا ٕكف يتبع ما قبؾف يف الؾػظ والؿعـك ،أي :يتبع ما
أما الـعت الحؼقؼل ُ
قبؾف تبعقة كامؾة ،وأما الـعت السببل فنكف يتبع ما قبؾف يف الؾػظ فؼط ،ويتبع ما بعده يف
الؿعـك :أي أن الـعت السببل يتـازطف ما قبؾف وما بعده.
تطبقؼ ذلؽ طؾك الـعت الحؼقؼل والـعت السببل ُيخرج لـا الـتقجة التل أشركا
إلقفا قبؾ الصالة :وهل :أن الـعت الحؼقؼل يتبع متبقطف يف إمقر العشرة كؾفا" :يف
اإلطراب :أي :الـصب والرفع والجر ،ويف التعريػ وضده :أي :التعريػ والتـؽقر،
ويف التذكقر وضده :أي :التذكقر والتثـقة والجؿع".
أما الـعت السببل فنن تطبقؼ ذلؽ طؾقف يمدي إلك أكف يتبع ما قبؾف يف خؿسة أمقر
فؼط ،يتبعف يف الؾػظ "إمقر الؾػظقة" ،يتبعف يف خؿسة أمقر:
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 يتبعف يف اإلطراب :الرفع والـصب والجر. يتبعف يف التعريػ :أي :التعريػ والتـؽقر.وإمقر الخؿسة الباققة وهل التذكقر والتلكقث واإلفراد والتثـقة والجؿع ،يتبع ما
ٍ
حقـئذ ،كطبؼ كؾ ذلؽ بلمثؾة
بعده :ما قؾـا :يتبع ما بعده ،وإكؿا ُيعامؾ معامؾة الػعؾ

سريعة:
 أما يف الـعت الحؼقؼل فلمره واضح :يؼقل :جاءين ٌكريؿ ،وامرأ ٌة كريؿة،
رجؾ
ٌ
ِ
ِ
ٌ
رجال كِرام ،وكسا ٌء كِرام أو
وامرأتان كريؿتان ،وجاءين
رجالن كريؿان،
وجاءين
كريؿات :هذا يف التـؽقر.
 ويف التعريػ تؼقل :جاءين محؿدٌ الؽريؿ ،وهـدٌ الؽريؿة ،والؿحؿدانالؽريؿان ،والفـدان الؽريؿتان ،وجاءين محؿدون الؽرام ،والفـدات الؽريؿات.
هذا الـعت الحؼقؼل يتبع ما قبؾف يف كؾ شلء ،وأمثؾتف واضحة ٓ تحتاج إلك
تققػ.
كريؿ أبقه ،وجاءين ٌ
مثال :جاءين ٌ
رجؾ كريؿ ٌة
رجؾ
✿ الـعت السببل كلن كؼقل ً
ٌ
أمف :الـعت :كريؿ ،يتبع ما قبؾف يف الؾػظ ويتبع ما بعده يف الؿعـك ،معـك ذلؽ أكف يتبع
ما قبؾف يف اإلطراب والتعريػ.
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ويف الخؿسة الباققة ُيعامؾ معامؾة الػعؾ :كلن أققل" :جاءين ٌ
ريؿ أبقه"،
رجؾ ك ٌ
رجؾ كريؿ ٌة أمف" ،مثؾ :جاءين ٌ
كرم أبقه ،و "جاءين ٌ
كرمت أمفُ ،يعامؾ
رجؾ ُ
مثؾُ :
معامؾة الػعؾ يف الخؿسة الباققة.
كريؿ ،أو جاءين ٌ
الخؿسة الباققة :جاءين ٌ
رجؾ كريؿةٌ ،يف الرفع.
رجؾ ،الرفع:
ٌ
أيضا ما قبؾف" :جاءين ٌ
كريؿ أبقه" ،الـعت :كريؿ،
رجؾ
ويف التعريػ والتـؽقر يتبع ً
ٌ
وقبؾف رجؾ ،كؽرة ،وبعده أبقه :معرفة ،يتبع ما قبؾف ،إذن ُيـؽر" :جاءين ٌ
كريؿ
رجؾ
ٌ
أبقه"" ،جاءين ٌ
رجؾ كريؿ ٌة أمف".
كريؿ أبقها" ،و "جاءتـل امرأة كريؿ ٌة أمفا" :هذا يف
كلخذ امرأة" :جاءتـل امرأ ٌة
ٌ
التـؽقر.
التعريػ:
الؽريؿ أبقه" ،و "جاءين محؿدٌ الؽريؿ ُة أم ُف /أخت ُف".
 "جاءين محؿدٌُ
✿ كـتؼؾ إلك اإلفراد والتثـقة والجؿع ،كؼقل" :جاءين ٌ
كريؿ إخقاكف" ،أخقه
رجؾ
ٌ
واحد كريد إخقاكف كرماء كؾفؿ ،لق أردكا أن إخقاكف الؽرماء ماذا كؼقل؟ جاءين ٌ
رجؾ
كريؿ /كرا ٌم إخقاكف؟ كريد أن كطبؼ الؼاطدة.
ٌ
 جاءين ٌكريؿ إخقاكف :هذا كعت سببل أم حؼقؼل؟ سببل ُيعامؾ معامؾة
رجؾ
ٌ
الػعؾ ،كؼقل يف الػعؾ :جاءين ٌ
رجؾ كر ُم إخقاكف.
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إذن كؼقل" :جاءين ٌ
كريؿ إخقاكف".
رجؾ
ٌ
 أخقاه "مثـك"" :جاءين ٌكريؿ أخقاه؟ ٕكف بؿعـك
كريؿ أخقاه" ،لقش
رجؾ
ٌ
ٌ
جاءين ٌ
رجؾ كرم أخقاه.
رجؾ كريؿ ٌة أختاه"ٕ :ن الـعت السببل هـا بؿعـك :جاءين ٌ
 أختاه" :جاءين ٌرجؾ
كرمت أختاه ،خالص كريؿة أختاه :قاطدة مضطردة يف هذا الباب.
ُ
أكا قرأت أن لؾشقخ خالد -هذا شرحـاه -ما أحببـا أن كؼدمف بقـ كالمف.
الؿتـ
ٍ
واحد مـ
(فالـعت الحؼقؼل يتبع متبقطف يف أربعة مـ طشرة6
قال َ -ر ِح َؿ ُف اهللُ:-
ُ
ٍ
ٍ
وواحد مـ التذكقر
وواحد مـ اإلفراد والتثـقة والجؿع،
الرفع والـصال والجر،
ٍ
وواحد مـ والتعريػ والتـؽقر).
والتلكقث،
الشرح
قال( :أربعة مـ طشرة) :أربعة هذا العدد اإلجؿالل...
ُ
الـعت
وسؿل هذا
ُ
قال(:إذ جاء زيدٌ الػاضؾ 6في زيدٌ
فاطؾ ،والػاضؾ كعتفُ ،
الحؼقؼل لجرياكف طؾك الؿـعقت لػ ًظا ومعـك ،والـعت السببل يتبع مـعقتف يف ...مـ
ٍ
ٍ
ٍ
ٌ
قائؿة
برجؾ
وواحد مـ التعريػ والتـؽقر..
واحد مـ الـصال والرفع فالجر،
خؿسة6
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ٍ
ٍ
لرجؾ يف الجر ،وهق واحدٌ مـ ثالثة ،ويف التـؽقر وهق واحدٌ مـ
تابع
أمف 6في قائؿة ٌ
اثـقـ.
وٓ يؾزم يف السببل أن يتبعف يف الخؿسة الباققة 6وهل اإلفراد والتثـقة والجؿع،
والتذكقر والتلكقث).
الشرح
قال( :وٓ يؾزم يف السببل أن يتبعف يف الخؿسة الباققة) ٓ يؾزم يف السببل أن يتبع ما
قبؾف يف الخؿسة الباققة ،ففؾ يؾزم أن يتبع ما بعده يف الخؿسة الباققة؟ الشقخ خالد قال
ذلؽ؟
الشقخ خالد قال ٓ( :يؾزم أن يتبع ما قبؾف يف الخؿسة الباققة) :كالمف دققؼ ،ولؿ
يؼؾ :ويؾزم أن يتبع ما بعده يف الخؿسة الباققة ٓ ،يتبع ما قبؾف وٓ يتبع ما بعده ،وإكؿا
ُيعامؾ معامؾة الػعؾ ،الخؿسة إولك :اإلطراب ،والتعريب.
إمقر الؾػظقة يتبع ما قبؾف ،والخؿسة الباققة ُيعامؾ معامؾة الػعؾ ٓ يتبع ٓ ما قبؾف
وٓ ما بعده ،أكت إذا صبؼت ذلؽ طؾقف ُيعامؾ معامؾة الػعؾ ،ربؿا يقافؼ ما قبؾف وربؿا
يخالػف ،فؼال ٓ :يؾزم.
الؿتـ
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قائؿا يف الؿعـك يف السببل ،وهق الؿضاف إلك
وسؿل سبب ًقا لؽقكف ً
(وهق الؿضافُ .
ضؿقر الؿـعقت)
الشرح
كعت لؿا بعده" ،جاءين ٌ
قائؿ أبقه" ،مـ
ُسؿل سبب ًقا ،قؾـا ٕكف يف الحؼقؼة ٌ
رجؾ ٌ
الؼائؿ يف الحؼقؼة الرجؾ أم أبقه؟
كعت ٕبقه ،أبقه هذا فقف ضؿقر يعقد إلك الرجؾ ،يؼقل :أبقه هذا
يف الحؼقؼة هق ٌ
يسؿك سببل ،كؼقل :هذا سببل الرجؾ ،ما معـك سببل الرجؾ؟
يعـل :مرتبط بالرجؾ بالضؿقر .. ،هذا يسؿل السببل ،فؾفذا ُسؿل كعتًا سبق ًقا..
آسؿ يعـل.
❖ كريد أن كلخذ أمثؾة طؾك الـعت الحؼقؼل والـعت السببل ،وهذا الباب -يا
إخقان -باب الـعت ،مـ إبقاب التل تحتاج إلك تؿثق ٍؾ كثقر ،سـؿثؾ بؿا كستطقع
كثقرا ٕكف مـ إمقر التل تحتاج
ً
أيضا يـبغل طؾك الطالب أن يؿثؾ طؾقف
لؽـ ً
تؿثقال ً
إلك ففؿ ،لقست كالػاطؾ أو الؿبتدأ والخربٕ ،ن هذه أركان الجؿؾة ،أن تعرف أن
الجؿؾة اكتؿؾت ،تعرف أيـ الػاطؾ ،أيـ الؿبتدأ ،أيـ الخرب :يعـل أشقاء واضحة ٕهنا
ُ
ٌ
أركان لؾجؿؾة.
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الجؿؾة ،فضؾة ،فقحتاج إلك ففؿ أكثر
أما الـعت هذا شل ٌء زائدٌ طؾك أحؽام ُ
مثال تعرف أن هذا طؿقد وهذا الباب ،وتعرف أشقاء ٌ
كؾ يعرففا
وأطؿؼ ،يعـل البقت ً
هذه إشقاء القاضحة ،هذا يعرف كؿالقات معقـة ،وهذا يعرف كؿالقات معقـة ،وكؿ
هل تختؾػ مـ وقت لققت ،فالؽؿالقات ما يعرففا كؾ إكسان ،الػضالت تحتاج إلك
الجؿؾة الؿبتدأ والخرب ،الػعؾ والػاطؾ :هذه واضحة
مزيد ففؿ ،لقست هل أركان ُ
الجؿؾة تستطقع أن تعرف أركان
جدً ا يف قراءة بؼؾق ٍؾ مـ الػفؿ والرتكقز والـظر يف ُ
الجؿؾة ،التقابع ،اإلضافة.
ُ
يعـل يف بعض إبقاب الـحقية تحتاج إلك مزيد مـ الػفؿ واإلكثار مـ التؿثقؾ:
* قال سبحاكف و َتعا َلك﴿ :إِكَّا َكخَ ُ ِ
قسا َق ْؿ َطرِ ًيرا ألاإلكسان:
ُ ْ َ ُ َ َ
اف مـ َّر ِّبـَا َي ْق ًما َط ُب ً
 ، 15مـ مـؽؿ استطاع الؾغة أن يحدد كقطفا؟ ﴿إِكَّا َكخَ ُ ِ
قسا
اف مـ َّر ِّبـَا َي ْق ًما َط ُب ً
َق ْؿ َطرِ ًيرا ألاإلكسان ، 15 :أريد أن ُتخرج لل الـعت والؿـعقت ،والـعت ما يليت إٓ
الجؿؾة :إن كاكت اسؿقة ٓزمتفا الؿبتدأ والخرب ثؿ يليت الـعت ،إن كاكت
بعد كؿال ُ
فعؾقة ٓزم يـتفل الػعؾ والػاطؾ والؿػعقل بف ،إن الؿػعقل بف لقس طؿدة وٓ فضؾة،
يسؿقكف شبقف بالعؿدة.
 كخاف :فعؾُ ٓ ،بد لف مـ فاطؾ ومػعقل ،قبؾ أن تبحث طـ الـعت ،كحافكحـ ،أيـ الؿخقف والؿػعقل؟ ماذا كخاف؟ يق ًما :هذا مػعقل بف ،أن ابحث بعد
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ذلؽ طـ الـعت ﴿إِكَّا ك ََخ ُ ِ
قسا َق ْؿ َطرِ ًيرا ألاإلكسان : 15 :أيـ
اف مـ َّر ِّبـَا َي ْق ًما َط ُب ً
الـعت والؿـعقت؟
كعت ٍ
ثان ،قد يتعدد الـعت كؿا
طبقسا،
الؿـعقت :يق ًما ،والـعت:
وقؿطريراٌ :
ً
ً
كعت أول مـصقب وطالمة
مـصقب بالػتحة،
يتعدد الخرب ،يق ًما :مػعقل بف
طبقساٌ :
ٌ
ً
كعت ٍ
ثان مـصقب وطالمة كصبف الػتحة.
كصبف الػتحة،
قؿطريراٌ :
ً
اب َي ْق ٍم َطظِقؿ
اف إِ ْن َط َص ْق ُ
* قال ُس ْب َحاك ُف َو َت َعا َلكُ ﴿ :ق ْؾ إِك َِّل َأ َخ ُ
ت َر ِّبل َط َذ َ
ألإكعام. 15 :
اف إِ ْن
 أخاف :أخاف أكا ،أيـ الؿخقف والؿػعقل؟ أخاف ماذا؟ ﴿ ُق ْؾ إِك َِّل َأ َخ ُاب َي ْق ٍم َطظِقؿ ألإكعام ، 15 :الؿخقف :طذاب :مػعقل بف ،ويقمٍ:
َط َص ْق ُ
ت َر ِّبل َط َذ َ
مضاف إلقف.
ٌ
الـعت :طظقؿ ،الؿـعقت :الققم ،هذا صػة لققم الؼقامة ،طذاب :مػعقل بف
كعت لؾققم مجرور
مـصقب وهق مضاف ،ويقم:
ٌ
مضاف إلقف مجرور ،وطظقؿٌ :
وطالمة جره الؽسرة.
* ﴿ َو َذلِ َؽ َي ْق ٌم َّم ْش ُفقد ألهقد. 153 :
 كعت :مشفقد ،الؿـعقت :يق ٌم ،ذلؽ :مبتدأ ،ويق ٌم :خرب :اكتفت الجؿؾة ،ثؿقال :مشفق ٌد :كعت.
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ِ
مجؿقع :كعت،
َّاس  :ذلؽ :مبتدأ ،يق ٌم :خرب،
ٌ
أول أية ﴿ َذل َؽ َي ْق ٌم َّم ْج ُؿق ٌ َّل ُف الـ ُ
مـ الؿجؿقع الققم أو الـاس؟ الـاس  ،إذن هذا كعت حؼقؼل تابع لؿا قبؾف تبعقة مطؾؼة
يف الؾػظ والؿعـك ،أم فؼط تبعقة لػظقة؟ أما الؿعـك فقعقد إلك الـاس.
إذن كعت حؼقؼل :يعـل مجؿقع يتبع ما قبؾف يف الؾػظَ ،ي ْق ٌم َّم ْج ُؿق ٌ ﴾ :صح،
الؾػظ زي بعض ،ويتبعف يف الؿعـك هق الؿجؿقع ،الحؼقؼل يتبع ما قبؾف تبعقة مطؾؼة يف
الؾػظ ،يعـل يف اإلطراب زي بعض ،لؽـ قبؾف ٓ ،يتبع ما قبؾف يف الؾػظ لؽـ معـاه
كعت سببل ﴿ َذلِ َ
َّاس  6الـاس
يعقد إلك متلخر ،صابح سبب ًقا ،هذا ٌ
ؽ َي ْق ٌم َّم ْج ُؿق ٌ َّل ُف الـ ُ
هؿ الؿجؿقطقن.
 الـاس :فاطؾ ،يعـل :ذلؽ يق ٌم ُيجؿع الـاس لف ،هذا مجؿقع ،إيش الؿػعقل؟وقؾـا يف كائب الػاطؾ أن اسؿ الؿػعقل مثؾ الػعؾ الؿبـل لؾؿجفقل ،يعـل....
* إذ قال ُس ْب َحاك ُف َو َت َعا َلكَ ﴿ :س ِّباِ ْاس َؿ َر ِّب َ
ؽ إَ ْط َؾك ألإطؾك. 1 :
 سبح :فعؾ أمر ،والػاطؾ :أكت ،اسؿ :جار ومجرور ،ربؽ :مضاف إلقف،لؿ؟
إطؾك :كعتٌ ،
كعت َ
اهلل َطؾِ ْق ِف َو َس َّؾؿ-
 الؿـعقت :هق الرب لقس الؽاف العائدة طؾك الـبل َ -ص َّؾك ُكعت لؾؿضاف.
ففق ٌ
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ٍ
كعت
وقد يؽقن الـعت يف
أسؾقب آخر لؾؿضاف إلقف حسب الؿعـك ،لؽـ هـا ٌ
لؾؿضاف.
ُ
لؾتعذر.
 ربؽ :مضاف إلقف مجرور وطالمة جره الؽسرة الؿؼدرة طؾك إلػ* قال ُس ْب َحاك ُف َو َت َعا َلك طـ بؼرة بـل إسرائقؾَ ﴿ :ق َال إِ َّك ُف َي ُؼ ُ
قل إِك َّفا َب َؼ َر ٌة َص ْػ َراء
ألالبؼرة. 69 :
 إن :اسؿفا الفاء "إهنا" ،وخرب إن :بؼرةٌ ،هذه إن واسؿفا وخربها :اكتفتالجؿؾة.
 صػراء :كعت حؼقؼل ،إذن هل يف الؾػظ ستعقد إلك الؿتؼدم ،يف الؿعـك قدتعقد إلك الؿتؼدم تؽقن كعت حؼقؼل ،وقد تعقد إلك الؿتلخر فقؽقن كعتًا سبب ًقا،
الصػراء هل البؼرة :إذن كعت حؼقؼل.
قل إِكّفا ب َؼر ٌة ص ْػراء َف ِ
اق ٌيع َّل ْقك َُفا ت َُس هر الـَّاضِرِيـ ألالبؼرة. 69 :
﴿ َق َال إِ َّك ُف َي ُؼ ُ َ َ َ َ َ
كعت ٍ
كعت ٍ
ثان
كعت أول ،فاقعٌ :
ثان ،صػراء :كعت حؼقؼل ،البؼرةٌ :
 فاقع لقهناٌ :كعت سببل ٕكف يتبع البؼرة يف اإلطراب ،ويتبع يف الؿعـك لؾقن ٕن الػاقع
لبؼرة ،ولؽـف ٌ
هق الؾقن.
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 إطراب فاقع :اسؿ فاطؾ يعؿؾ طؿؾ الؿبـل لؾؿعؾقم ،فاقع مـ فؼع ،قائؿ مـقام ،جالس مـ جؾس ،إذن فذ لقهنا :فاطؾٕ ،كف كلكف ققؾ يف الرتتقب الـحقي :بؼر ٌة
فؼع لقهنا.
قف َؿا َط ْقـ ِ
* ﴿فِ ِ
اختَان ألالرحؿـ : 66 :طـ جـات الـعقؿ ،جعؾـا اهلل وإياكؿ
َان ك ََّض َ
وإخقاكـا الؿسؾؿقـ مـ أهؾفا.
رب مؼدم ،قؾـا :هذا أسؾقب مشفقر طـد العرب أهنؿ يؼدمقن
 فقفؿا طقـان :خ ٌالخرب إذا كان شبف ُجؿؾة.
 طقـان :مبتدأ ممخر ،تؿت الجؿؾة ،جؿؾة اسؿقة مبتدأ وخرب تؿت. كضاختان :صػة لعقـان ،يعـل يؼال صػة أو يؼال كعت ،هذا الصػة مصطؾحالؿصريقـ ،وكعت :هذا مصطؾح شائع طـد الؽقفققـ وقد يستعؿؾف بعض الؿصريقـ
بؿعـك واحد :كعت أو صػة.
لؽـفا
ً
َت ا ْلؿ ْم ِمـ ِ
َات ا ْلغَافِال ِ
قن ا ْلؿحصـ ِ
ِ
َات ُل ِعـُقا فِل الده ْك َقا
يـ َي ْر ُم َ ُ ْ َ
* قال ُس ْب َحاك ُف﴿ :إِ َّن ا َّلذ َ
ُ
و ِ
أخ َر ِة ألالـقر. 23 :
َ
 يرمقن :الػعؾ يرمل ،والػاطؾ :واو الجؿاطة ،اكتفت الجؿؾة :فعؾ وفاطؾ ،وٓبؼل شلء؟
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 الؿحصـات :مػعقل بف ،الؿحصـات ُهـ الؿرمقات ،يرمل طـدكا الػعؾ،والػاطؾ :واو الجؿاطة ،يرمقن هؿ ،والؿرمل :الؿحصـات :أن تؿت الجؿؾة :فعؾ
وفاطؾ ومػعقل.
 الغافالت :صػة.كعت ٍ
ثان.
 الؿممـاتٌ :﴿و َم ُ
ثؾ ك َِؾ َؿ ٍة َخبِق َث ٍة ك ََش َج َر ٍة َخبِق َث ٍة ألإبراهقؿ. 26 :
* قال ُس ْب َحاك ُف َو َت َعا َلكَ :
 مثؾ :مبتدأ ،ما الؿثؾ؟ كؾؿة خبقثة ،ما مثؾفا؟ كشجرة خبقئة :هذه مثؾ :مبتدأ،وكشجرة خبقثة :خرب شبف ُجؿؾة ،جار ومجرور.
ٍ
ٍ
وكؾؿة :هل مضاف إلقف.
كؾؿة :مثؾ :مبتدأ وهق مضاف،
 خبقثة :كعت حؼقؼلٕ :ن الخبقثة هل الؽؾؿة. كشجرة :خرب :جار ومجرور ،خبقثة :كعت حؼقؼل آخر.ِ
ِ
قؿا ألإحزاب. 71 :
* يؼقلَ ﴿ :و َمـ ُيط ْع اهللَ َو َر ُسق َل ُف َف َؼدْ َفا َز َف ْق ًزا َطظ ً
فقزا :مػعقل مطؾؼ ،والؿػعقل الؿطؾؼ ما ُيطؾؼ بعد
 فاز :فعؾ ،والػاطؾ :هقً ،فعؾف.
طظقؿا :كعت ،مـعقتف الػقز.
ً
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* قال ُس ْب َحاك ُف َو َت َعا َلك﴿ :يس (َ )1وا ْل ُؼ ْر ِن ا ْل َحؽِقؿ أليس. 2-1 :
 القاو :واو الؼسؿ ،يعـل :وأقسؿ بالؼرآن الحؽقؿ ،وهق مـ حروف الجر.اسؿ مجرور بالقاو وطالمة جره الؽسرة.
 الؿجرور :الؼرآنٌ : الحؽقؿٍ :كعت لؾؼرآن ،كعت حؼقؼل.
* قال ُس ْب َحاك ُف َو َت َعا َلكَ ﴿ :ر َّبـَا َأ ْخرِ ْجـَا ِم ْـ َه ِيذ ِه ا ْل َؼ ْر َي ِة ال َّظالِ ِؿ َأ ْه ُؾ َفا ألالـساء:
. 75
 مـ :حرف جر ،هذه :اسؿ يف محؾ جر. الؼرية :هذه :معرفة ،اإلشارة معرفة ،والؼرية :معرفة أو كؽرة؟ الؼرية معرفة،اإلضافة ٓ تؽقن بقـ معرفتقـ ،يا إما بقـ كؽرة ومعرفة أو كؽرة وكؽرة ،أما معرفتقـ ٓ
يصؾح ،لقس هـا مـ باب اإلضافة.
أيضا تابع لفا ،مـ التقابع ،ما هل
دائؿا هذا وأسؿاء اإلشارة ،جاء بعدها معرفة ً
ً
التقابع؟
☜ إن كان جامدً ا  ..وإن كان مشت ًؼا فـعت ،كعت ٓسؿ اإلشارة ":جاءين هذا
الؽريؿ"" ،جاءين هذا الػاضؾ"" ،جاءين هذا العالؿ" ،جاء :فعؾ ،وهذا :فاطؾ،
والؽريؿ :كعت.
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جؾست طؾك هذا الؽرسل:
هدمت هذا البقت،
☜ لؽـ إذا كان بعد هذا جامد،
ُ
ُ
ططػ بقان ،وقد ُيؼال بدلٕ ،ن ططػ البقان ُيعرب بدل كؾ مـ كؾ.
 الؼرية :حرف بقان أو بدل كؾ مـ كؾ. الظالؿ أهؾف :يتبع ما قبؾف يف الؾػظ "الؼرية الظالؿ" ،وما بعده يف الؿعـك ٕنالظؾؿ مـ صػة إهؾ.
 الظالؿ :فاطؾ ،بؿعـك ضؾؿ ،يعـل :هذه الؼرية التل ضؾؿ أهؾفا. أهؾفا :فاطؾ.الؼرية ممكث ،والظالؿ مذكر :كقػ يؽقن الؿـعقت ممكث ،والـعت مذكر؟
الؾػظ :يعـل يف اإلطراب والتعريػ ،أما فقؿا سقى ذلؽ فتُعامؾ معامؾة الػعؾ ،ضؾؿ
أهؾفا :ضؾؿ هذه مذكر ،إذن ضالؿ مذكر.
ِ
ِ
اب همخْ ت َِؾ ٌ
ػ َأ ْل َقا ُك ُف ألالـحؾ:
* قال ُس ْب َحاك ُف َو َت َعا َلكَ ﴿ :يخْ ُر ُج مـ ُب ُطقك َفا َش َر ٌ
. 69
شراب ،هذا فعؾ وهذا فاطؾ ،اكتفت الجؿؾة.
 يخرج :فعؾ ،الػاطؾ الخارج:ٌ
مختؾػ ألقاكف :كعت سببلٕ ،ن
شراب
مختؾػ :صػة لشراب ،كعت.
ٌ
ٌ
ٌ
آختالف هـا مـ صػة إلقان.
 -ألقاكف :فاطؾ.
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* صدق اهلل العؾل العظقؿ.
كعت ِ
ثان ،فذ
 صدق :فعؾ ،واهلل :لػظ الجاللة فاطؾ ،والعؾل :كعت ،والعظقؿٌ :وج ْؾ -كحـ قؾـا قبؾ قؾقؾ إن أسؿاء الذوات
العؾل والعظقؿ هذه مـ أسؿاء اهلل َّ -
طز َ
جقامد ،يعـل لق قؾـا "محؿد" هذا جامد إذا كان طؾؿ طؾك إكسان ،أما أسؿاء اهلل
الحسـك جقامد بؿا فقفا مـ صػات ،لفذا هل إطال ٌم وصػات يف كػس الققت ،ولفذا
يصح أن تؼقل العؾل صػة ،كعت ،ما يحتاج طؾك ذلؽ يؼقل :هات طؾؿ :وال َع َؾ ْؿ
جامد.
وج ْؾ -أطال ٌم متضؿـ ٌة
كحـ كؼقل :إكؿا ُيـعت الؿشتؼ ،كؼقل ،ٓ :أسؿاء اهلل َّ -
طز َ
لؿا فقفا مـ الصػات.
ولفذا طـدما تؼرؤون يف بعض الؿذاهب إخرى الذي يؼقل :أسؿاء اهلل أطال ٌم ٓ
صػات :هذا مذهب الؿعتزلة ،اسؿ لؽـ ٓ يدل طؾك أي معـك ،مثؾ واحد سؿك
صالحا
صالحا ،لؽـ هؾ هق صالح؟ قد يؽقن
صالح وما هق بصالح ،أكت تسؿل
ً
ً
صالحا ،لقس هـاك طالقة بقـ ال َع َؾ ْؿ أو بقـ آسؿ والؿعـك ،ولفذا إذا
وربؿا ٓ يؽقن
ً
أردوا أن يعربقا كحق ذلؽ ٓ يؼقلقن كعت ،ماذا سقعامؾقكف؟
يعامؾقكف معامؾة الجامد ٓ ،يعامؾقكف معامؾة الؿشتؼ ،يعـل ٓ يؼقلقن كعت،
يؼقلقن :ططػ بقان ،يؼقلقن :بدل ،ويظفر ذلؽ يف إطراب البسؿؾة "بسؿ اهلل الرحؿـ
الرحقؿ" :بسؿ :الباء حرف جر ،واسؿ :اسؿ مجرور بالباء وطالمة جره الؽسرة.
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 بسؿ اهلل :اسؿ اهلل ،هذه إضافة ،اسؿ مضاف ،واهلل :مضاف إلقف وطالمة جرهالؽسرة.
كعت ِ
ثان.
كعت أول ،والرحقؿٌ :
 الرحؿـٌ :لؽـ تجد بعضفؿ يؿـع كؼقل :وٓ ويصح أن ُيعربان كعتا ،وإكؿا هؿا ططػ بقان
أو بدل.
السـَّة
يف التػسقر ويف اإلطراب ،وكتب الـحق ،بـاء طؾك هذا الؿذهب ،أما أهؾ ُ
والجؿاطة فنهنؿا يعربقهنؿا...
* قال ُس ْب َحاك ُف َو َت َعا َلكُ ﴿ :يق َقدُ ِمـ َش َج َر ٍة هم َب َارك ٍَة َز ْيتُقكِ ٍة َّٓ َش ْر ِق َّق ٍة َوَٓ غ َْربِ َّق ٍة
ألالـقر. 35 :
ٍ
مباركة.
 مـ :حرف جر ،وشجرة :اسؿ مجرور وهق مـعقت ،والـعت: زيتقكة :كعت ٍثان.
كعت ثالث مجرور ،وطالمة جره الؽسرة ،لؽـف كعت مـػل ما يف
 ٓ شرققةٌ :إشؽا ل ،طرفـا أن ٓ مـ قبؾ :حرف كػل ،ولؽـفا حرف هامؾ :يعـل ٓ يمثر يف
اإلطراب ،وإكؿا يمثر يف الؿعـك ،كعؿ يليت بؿعـك الـػل لؽـ ٓ يمثر يف اإلطراب.
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 وٓ غربقة :تل َّمؾ ﴿ ُيق َقدُ ِمـ َش َج َر ٍة هم َب َارك ٍَة َز ْيتُقكِ ٍة َّٓ َش ْر ِق َّق ٍة َوَٓ غ َْربِ َّق ٍة  ،لقسمعطقف طؾك الـعت الثالث ،هذا مـ باب العطػ لقس مـ باب
صال ،هذا
كعتًا أ ً
ٌ
الـعت.
قر َك ْػخَ ٌة و ِ
ِ ِ
الص ِ
احدَ ة ألالحاقة. 13 :
َ
* ﴿ َفنِ َذا كُػ َخ فل ه
 كُػخ :مبـل لؾؿجفقل ،وهذا يطؾب كائب فاطؾ ،وكائب فاطؾف :كػخةٌ ،اكتفتالجؿؾة.
 واحدة :كعت.هذا واهلل أطؾؿ ،وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد ،وطؾك لف وأصحابف أجؿعقـ.
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أسئؾة
صالال......... :
الدكتقرُ :يعامؾ يف الخؿسة البقاقل.
صالال......:
الدكتقر :الػعؾ طـد جؿفقر العرب ٓ ُيثـك وٓ ُيجؿع ،ولفذا بـاء طؾك هذه
دائؿا ،طـدما كشرح -إن شاء اهلل -سقليت أن يف الـعت السببل طـد
الؼاطدة يؽقن مػر ًدا ً
الجؿع إفصح فقف أن تستعؿؾ معف جؿع التؽسقر ،تؼقلٌ :
رجؾ كرا ٌم آباؤه ،ويجقز:
كريؿ آباؤه ،يجقز القجفان ،لؽـ إفصح كرام ،لؽـ هذا خاص يف هذه الحالة.
ٌ
لسـا يف مجال التقسع :كلخذ بالؼاطدة وكؽتػل هبا ٕهنا تصحح الؽالم.
صالال.........:
﴿و َم ُ
ثؾ ك َِؾ َؿ ٍة َخبِق َث ٍة ك ََش َج َر ٍة َخبِق َث ٍة ألإبراهقؿ ، 26 :مثؾ :مبتدأ مرفقع
الدكتقرَ :
مضاف إلقف مجرور ،وطالمة جره
وطالمة رفعف الضؿة ،وهق مضاف ،وكؾؿة:
ٌ
الؽسرة.
ومثؾ كؾؿة خبقثة :خبقثة :كعت لؽؾؿة مجرور وطالمة جره الؽسرة.
 كشجرة خبقثة :الؽاف :حرف جر مبـل طؾك الػتحة ٓ محؾ لف مـ اإلطراب،شجرة :اسؿ مجرور بالؽاف وطالمة جره الؽسرة ،والجار والؿجرور متعؾؼان بالخرب
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ٌ
ثابت،
حاصؾ أو
مستؼر أو كائ ٌـ أو
الؿؼدر بؽقن العام :يعـل :مثؾ كؾؿة خبقثة
ٌ
ٌ
كعت لشجرة.
كشجرة خبقثة :وخبقثةٌ :
صالال............ :
الدكتقر :شرحـاه يف باب الؿبتدأ والخرب ،الجار والؿجرور والظرف :ضرف
الزمان مؽان :الؿسؿقان بذ شبف الجؿؾة ،شبف الجؿؾة ٓ ُبد لفا مـ متعؾؼ ،فؼد تتعؾؼ
ٍ
ٍ
فحقـئذ يجب
الؿتعؾؼ ،وقد تتعؾؼ بالؽقن الخاص
بالؽقن العام فحقـئذ يجب حذف ُ
الؿتعؾؼ.
ذكر ُ
الجؿؾ ،وباب خاص بلحؽام
وسقليت يف آخر باب إزهرية باب خاص بلحؽام ُ
الجؿؾ ،وبا ًبا
خاصا ٕحؽام ُ
الجؿؾ ،هذا مؿا تؿقزت فقف إزهرية ،أكف وضع با ًبا ً
شبف ُ
الجؿؾ.
خاصا ٕحؽام شبف ُ
ً
صالال............ :
السـَّة والجؿاطة أكف مشتؼ مـ الرحؿة ،اهلل :مشتؼ،
الجقاب :الرحؿـ طـد أهؾ ُ
السـَّة سقخالػ الؾغة؟ ملخقذ مـ إلقهقة ،يؼقل:
مـ حقث الؾغة ،يعـل مـفج أهؾ ُ
أ ُلف الرجؾ ،يللف :يعـل :تع َّبد ،فاهلل مـ إلقهقة وأصؾف إلف ،ثؿ ُحذفت الفؿزة فصارت
"لف" ،إلف :احذف الفؿزة "لف" إما ُأويت بذ "ال" التعريػ هذه ولزمت فصارت اهلل،
وج ْؾ -مشتؼة.
فاهلل ُتضخؿ إلػ فصارت اهلل ،ففق مشتؼ ،كؾ أسؿاء اهلل َّ -
طز َ
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صالال......... :
الدكتقر :إن شاء اهلل ،هذا سمال خارج الؿـفج سـعقد إلقف.
إن :حرف شرط ٓ محؾ لفا مـ اإلطراب مبـل طؾك السؽقن ،وشاء :هذا فعؾ
الشرط ٓ ،محؾ لف مـ اإلطراب ،واهلل :لػظ الجاللة فاطؾ ،وجقاب الشرط مـ إن
إلل؟ أققل :إن شاء اهلل،
يؽقن محذو ًفا مػفق ًما مـ الؽالم ،كلن تؼقل ً
مثال :ستليت َّ
مثال :هؾ ستسافر؟ تؼقل :إن شاء اهلل ،يعـل :إن شاء اهلل
يعـل :إن شاء اهلل آتقؽً ،
أسافر ،جقاب الشرط هـا محذوف ٕكف مػفقم.
******************************************
الدرس 14
بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ
الحؿد هلل رب العالؿقـ ،والصالة والسالم طؾك كبقـا محؿد وطؾك آلف وأصحابف
أجؿعقـ ،أما بعد:
السالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف ،ح َّقاكؿ اهلل وب َّقاكؿ يا إخقان يف هذه الؾقؾة
الؿباركة :لقؾة الثالثاء الخامس طشر مـ شفر ربقع إول مـ سـة 1428ه ،وكحـ يف
ِ
اهلل تعالك.
الدرس الثالث طشر مـ شروح (إزهرية) لؾشقخ /خالد إزهريَ :رح َؿ ُف ُ
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يف الدرس الؿاضل كـا تؽ َّؾؿـا طؾك بؼقة الـقاسخ ،وبدأكا بالؿرفقع السابع :وهق
التابع لؾؿرفقع :أي :التقابع ،وطرفـا حقـذاك أن التقابع يف الـحق أربعة" :الـعت،
والعطػ ،والتقكقد ،والبدل" ،وأخذكا مـفا تاب ًعا واحدً ا وهق الـعت ،اكتفقـا مـ الؽالم
طرفـاه ،وذكركا قسؿقف :الـعت الحؼقؼل ،والـعت السببل ،وشق ًئا مـ إمثؾة
طؾقفَّ ،
والشقاهد طؾقف.
الققم -إن شاء اهلل -تعالك لعؾـا كـتفل مـ مقضقطقـ:
* إول :الؿعارف.
* والثاين :التقكقد :وهق التابع الثاين مـ التقابع إربعة.
الؿقضق إول :الؿعارف:
معرفة أو كؽرة ،أول سمال سقتبادر :لؿاذا تؽ َّؾؿ الشقخ خالد طؾك الؿعارف هـا؟
يعـل وضع الؽالم طؾك الؿعارف بقـ الؽالم طؾك التقابع؟ قال( :التقابع أربعة:
"الـعت ،والتقكقد ،والعطػ ،والبدل") :الـعت درسـاه ثؿ ذكر الؽالم طؾك
الؿعارف ،فؾؿاذا فعؾ ذلؽ؟
هل لؾؿـاسبة ٕكف ذكر يف الـعت أن الـعت ُيتابع الؿـعقت يف التعريػ والتـؽقر
مطؾ ًؼا ،سقاء كان حؼقؼ ًقا أم كان سبب ًقا ،فـاسب أن يتؽؾؿ طؾك الؿعارف وقد تؽ َّؾؿ
ػصؾ فقفا ،وستجدون أكف ربط الؽالم طؾك الؿعارف بالـعت.
طؾقفا بسرطة ،لؿ ُي ِّ
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أن كريد أن كؼرأ كالمف طؾك أول الؿعارف.
الؿتـ
بسؿ اهلل والحؿد هلل والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل ،محؿد وآلف ومـ وآه،
الؾفؿ اغػر لـا ولشقخـا ولؾحاضريـ ولؾسامعقـ.
قال الشقخ خالد إزهري( :أكقا الؿعارف.... :
إول.... :
والثاين وهمٓء ،والؿقصقل وهق :وهق الذي ،والتل ،والؾذان ،وإولك ،والذيـ،
والالتل ،والالئل)
الشرح
ِ
اهلل تعالك أن الؿعارف ستة :ثؿ ذكرها طدً ا وحػ ًظا ،وتعريػ الشلء قد
َ ...رح َؿ ُف ُ
يؽقن بطرق أشفر هذه الطرق :التعريػ بالؿاهقة أو الحد :تعريػف كذا وكذا وكذا.
☜ ومـ أكقاع التعاريػ :التعريػ بالحصر :أي :يحصر لؽ الؿعرف ،يؼقل:
الؿعرف افراده كذا وكذا وكذا ،فقعد اإلفراد طدً ا ،هذا يسؿك التعريػ بالحصر ،وهق
ُ
مـ أكقاع التعريػ الؿشفقرة.
طرففا
سـجد أن الشقخ خالد يف الؿعارف اكتػك بالحصر ،أما الـؽرة فنكف َّ
بطريؼقـ:
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 بالحصر. وبالحد :الذي يؼال لف التعريػ ،يعرفف.الؿضؿر) :وال ُؿضؿر :هق الضؿقر،
كبدأ بالؿعارف :قال( :الؿعارف ستة 6إولُ :
الؿضؿر ،ويؼال الضؿقر ،ويؼصد هبؿا يف الـحق شل ٌء واحد ،كحق :أكا وأكت وهق
يؼال ُ
الؿضؿر معارف سقاء كاكت ضؿائر متصؾة أو ضؿائر مـػصؾة ،وسقاء
وفروطفـ :كؾ ُ
كاكت ضؿائر رفع أو ضؿائر كصب أو ضؿائر جر ،وسقا ًء كاكت بارزة أو كاكت
مسترتة ،كؾ الضؿائر معارف.
أيضا.
والضؿائر لفا باب وهل محصقرة بالعد ،ولعؾفا مشفقرة ً
طؾؿ
الـقع الثاين مـ الؿعارف :قال( :ال َع َؾ ْؿ) وم َّثؾ لؾعؾؿ بؿثالقـ :زيد وهـد ،زيدٌ :
طؾؿ طؾك ممكث ،ولقس الؿراد هـا التعريػ بؽؾ كقع ،وإكؿا الؿراد
طؾك مذكر ،وهـدٌ :
ً
إجؿآ لربطفا فقؿا بعد بالؿقضقع السابؼ وهق الـعت.
ذكر الؿعارف
❖ ما الؿراد بال َع َؾ ْؿ؟
طؾؿ لف ،سقاء كان
ال َع َؾ ْؿ هق أسؿاء إشقاء ،آسؿ الذي يختص بف مسؿاه ففق ٌ
ح ًقا أو كان جامدً ا ،سقاء كان إكساكًا أو كان حققاكًا ،أو كان مؽاكًا أو كان غقر ذلؽ ،إذا
ٍ
باسؿ ففق طؾؿف بحقث إذا ُذكر هذا آسؿ ُطرف الؿؼصقد مـ ورائف،
مسؿك
اختص
َّ
ً
يؽقن ُطرف مسؿاه :ففق اسؿف ،فؾفذا يعرفقن ال َع َؾ ْؿ بلكف هق :آسؿ الذي ُيع ِّقـ مسؿاه
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تعققـًا مطؾ ًؼا ،يعـل :إذا ُذكر آسؿ ُطرف الؿراد مـف مباشرة مـ دون أي قرائـ
خارجقة ،إذا ققؾُ :محؿدُ :طرف الؿراد بذ ُمحؿدُ ،طرف الؿراد مـ مسؿاه دون أي
قرائـ خارجقة.
 إذا ققؾ" :محؿد"ُ :طرف الؿراد مـ محؿد ،يعـلُ :طرف مسؿاه ،الذاتالؿسؿاة محؿد ،معروف محؿد بالذات والتعققـ والتحديد ،هذا الشخص محؿد،
وإذا ققؾ :هـد :كذلؽ.
 وإذا ققؾ" :مؽة" ،يتعقـ يف ذهـؽ شق ًئا معقـ أم ٓ يتعقـ؟ يتعقـ ،مؽان ،طؾؿشجرا ،لق
طؾك هذا الؿؽان ،سقاء كان إكساكًا أو كان حققاكًا ،أو كان مؽاكًا أو كان
ً
طؾؿ
قؾتُ :أ ُحد :أٓ يتعقـ يف ذهـؽ شل ٌء معقـ؟ بؾك ،وهق ذاك الجبؾ ،إذن ف ُل ُحد ٌ
طؾك ذاك الجبؾ ،بخالف ققلـا :جبؾ ،هؾ يتعقـ يف ذهـؽ شل ٌء معقـ أو يشقع يف كؾ
جبؾ؟
هذا لقس بعؾؿ :هذا كؽرة ،إذا شاع يف ذهـؽ شل ٌء معقـ ومحدد ،هذا طؾؿف.
مثال" :الرياض" :هؾ هق طؾؿ أم لقس بعؾؿ؟ هؾ تحدد وتعقـ يف ذهـؽ
 لق قؾـا ًطؾؿ طؾك
شل ٌء معقـ؟ كعؿ ،وهذه وهل هذه ال ُبؼعة الؿسؿاة بالرياض ،إذن الرياض ٌ
هذه الؿديـة.
طرفـاها بذ "ال" هذه كؼقل :هذه الرياض
لق أردكا بالرياض جؿع روضة :ثؿ َّ
جؿقؾة ،روضة خضقر وروضة سعد ،ققلـا :الرياض كؼصد هبا جؿع روضة ،طؾؿ أم
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رياض:
معرف بذ "ال"؟ هذاك معرف بذ "ال"ٕ :كؽ لق كزطت مـف "ال" صار كؽرةٌ ،
كؽرة ،الرياض ُطرف الؿراد هبا وهل هذه الؿديـة وهذا الؿؽان.
طؾؿ طؾك هذه البـقة ،وكذلؽ الؿديـة :إذا أردكا الؿديـة
 ومثؾ ذلؽ "كعبة"ٌ :طؾؿ طؾك تؾؽ الؿديـة.
الؿـقرة ،فؼقلـا" :الؿديـة"ٌ :
مثال :أيفؿا أكرب الؼرية أم الؿديـة؟
لؽـ لق أردكا غقر الؿديـة الـبقية ،لق قؾـا ً
الؿديـة هـا معرفة معرف بذ "ال"ٕ ،ين قؾت :أيفؿا أكرب الؼرية أم الؿديـة؟ تحدد يف
طؾؿا.
ذهـؽ مديـة معقـة؟ ٓ ،إذن لقس ً
ِ
ٌ
مدفقن يف الؿديـة :تع َّقـ يف ذهـل شلء
الس َال ُم
لؽـ لق قؾـا :الـبل َط َؾ ْقف َّ
الص َال ُة َو َّ
معقـ؟ كعؿ ،مؽان معقـ ،إذن طؾؿ.
فال َع َؾ ْؿ هق :آسؿ الذي ُيطؾؼ طؾك مسؿك معقـ ،بحقث إذا ُذكر آسؿ :مباشرة
أشار إلك ذلؽ الؿسؿك.
فنن قال قائؾ" :محؿد" :هؾ يشقر إلك معقـ؟ هؾ يحدد مسؿاه؟ لق قؾت:
"محؿد" :مباشرة يؼع يف ذهـؽ شلء معقـ؟ مسؿك محدد؟
⬅ ٓ ،بؿا أكف معرفة ،الؿعرفة هل التل تشقر إلك كؼطة معقـة يف الدائرة ،الـؽرة
تشقر إلك كؾ كؼطة مـ كؼط الدائرة ،كؾ كؼطة يؿؽـ كسؿقفا.
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مثال :دائرة جـس الرجال،
 كؾؿة "رجؾ" :هذه كؽرةٕ ،ن جـس الرجال ،كؼقل ًيؿؽـ أن تسؿقفا رجؾ ،إذن رجؾ :كؽرةٕ :ن كؾ كؼطة تسؿك رجؾ ،فعـدما كؼقل:
"محؿد" ،مباشرة ستـصرف إلك كؼطة معقـة ،هذه معرفة ٕهنا معقـة محددة ،حددت
الؿراد ،طرفتف وصار معرو ًفا.
محؿد :هؾ تحدد الؿراد؟
☜ أسؿاء الـاس إصؾ فقفا أهنا معارف إٓ أن الحاجة اضطرت الـاس إلك
تؽريرها لؼؾة إسؿاء وكثرة الؿسؿقات ،فؾفذا يؼقل الـحقيقن" :ال َع َؾ ْؿ معرف ٌة يف
مثال" :مؽة" ،تريد أن تؿقز
أصؾ وضعف يؿقز مسؿاه طـ أشباهف" ،يعـل :طـدما تؼقل ً
مؽة طـ البشر؟ وٓ تؿقز مؽة طـ بؼقة البؼاع؟ طـ إشباه.
 إذا قؾـا " ُأ ُحد" :كؿقز الجبؾ طـ بؼقة الجبال. طـدما كؼقل" :محؿد" :كريد أن كؿقز محؿدً ا طـ بؼقة أشباهف ،مـ أشباهف؟أالبشر كؾفؿ؟ ٓ ،يؽقن يف أصؾ القضع ،لؿاذا أكت سؿقت هذا محؿدً ا؟ لؿاذا أبقك
سؿاك محؿدً ا؟ لؽل يؿقزك طـ ابـ طؿؽ محؿد؟ أم لؽل يؿقزك طـ بؼقة إخقتؽ؟
طـ بؼقة إخقتؽ :هـا التعريػ يف أصؾ القضع ،إكؿا ُسؿقت محؿدً ا لؽل تتؿقز
طـ أشباهؽ.
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أيضا كػس إمر :العائؾة فقفا أشباه ،هذا ولد وهذا ولد
لؽـ العقائؾ إخرى ً
وهذا ذكر وهذا ذكر ،ثؿ يؿقز بقـفؿ بلطال ٍم لفؿ ،إطالم هـاك قد تتقافؼ مع إطالم
هـا ،لؽـ الغرض هـاك غقر الغرض هـا ،الغرض هـا تؿققزك طـ إخقتؽ ،والغرض
هـاك تؿققزه طـ إخقتف.
ولفذا ال َع َؾ ْؿ هق :معرفة يف أصؾ وضعف ،يف إصؾ إكؿا ُوضع لؽل يؿقز الؿسؿك
طـ أشباهف :طـ أفراد جـسف وأشباهف هـا إخقتف.
طؾؿا إٓ إذا
ثؿ بعد ذلؽ آستعؿال الذي أدى إلك اكتشاره ،فؾفذا ما يؽقن ال َع َؾ ْؿ ً
كان معرو ًفا بقـ الؿخاصب والؿتؽؾؿ" :جاء محؿد" :أكت تعرف مـ محؿد وأكا
طؾؿا فقؿا بقــا ،هذا الؿراد بال َع َؾ ْؿ.
أطرف مـ محؿد هذا ،فقؽقن ً
قال( :واسؿ اإلشارة) :يعـل الـقع الثالث مـ الؿعارف اسؿ اإلشارة ،واسؿ
أيضا اكتػك مـ تعريػف بالحصر (هذا ،وهذه ،وهذان ،وهاتان ،وهمٓء) :هذه
اإلشارة ً
أسؿاء إشارة ،وهـاك أسؿاء إشارة أخرى وهل اإلشارة إلك الؿؽان :هـا ،و َثؿ،
وكؾؿات أخرى غقر مشفقرة.
هذا :اسؿ إشارة معرفة ،لق قؾت لؽؿ" :هذا" :أتعرفقن مـ أريد؟ يعـل الؿراد
محدد أم ُمبفؿ؟ مـ أريد بذ هذا؟ مـ الؿشار إلقف؟
صالال..... :
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الدكتقر :اسؿ اإلشارة صح معرفة :لؽـ ما الذي ُيؽسبف التعريػ؟ ُيؽسبف
التعريػ معـك اإلشارة ،يعـل :معرفة الؿشار إلقف ،الـحقيقن يؼقلقن :هذا معرفة ،هذه
مفؿتفؿ :ما معـك معرفة؟
يعـل :طـد آستعؿال إكؿا يستعؿؾ معرو ًفا ،طـدما تؼقل :هذا كتاب ،أكا أطرف
أن الؿشار إلقف معروف ،وإٓ لؿ تستعؿؾ اإلشارة.
الؿبفؿ أققل لؽ :هذا :وأكت ٓ تعرف هذا ،كعؿ هق ٓ ُيستعؿؾ
لؽـ يف الؽالم ُ
هؽذا إكؿا ُيستعؿؾ طـدما يؽقن الؿشار إلقف معرو ًفا ،تؼقل" :هذا باب" ،و "هذا
مسجد" ،و "هذا كتاب" ،وكحق ذلؽ.
إذن فاسؿ اإلشارة إكؿا يؽتسب التعريػ يؼقلقن :مـ اإلشارة ،يعـل مـ معرفة
الؿشار إلقف ٓ مـ لػظف ،لػظف ٓ ُيؽسبف التعريػ ،أققل" :هذا" ٓ ،تعرف مـ الؿراد
بذ هذا ،حتك تعرف الؿشار إلقف ،تعرف اإلشارة.
بخالف ال َع َؾ ْؿ :ال َع َؾ ْؿ طـدما أققل" :مؽة" ،تعرف أن الؿسؿك مؽة مباشرة ،فؾفذا
الع َؾؿ هق الؿعرفة القحقدة التل تدل طؾك مسؿاها بؾػظفا ،يعـل :لػظفا ٍ
كاف يف معرفة
َ ْ
ُمسؿاها ،يؼقل :ال َع َؾ ْؿ هق :آسؿ الذي يع ِّقـ مسؿاه مطؾ ًؼا :ومعـك مطؾ ًؼا :تعرفف
معرفة لػظقة :محؿد تعرف محؿد ،مؽة تعرف مؽة.
لؽـ طـدما أققل "هذا" ٓ :تعرف حتك تعرف الؿشار إلقف.
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والضؿقر :أكا :الضؿقر يؽتػل بالتعريػ مـ لػظف أو مـ خارج؟
ٍ
مثال لقحة:
واحد مـا يؿؽـ أن يؼقل :أكا ،طـدما تؽتب وتؼرأ ً
☜ مـ خارج ،كؾ
"أكا مسؾؿ"  ،مـ هذا الذ أكا؟ ٓ تعرفف حتك تعرف مرجع الضؿقر ،فالضؿقر هذا معرفة،
لؽـ ما الذي ُيؽسبف التعريػ؟ مرجعف ،يعـل الذي يعقد إلقف الضؿقر هق الذي ُيؽسبف
التعريػ ،إذن فالضؿقر أي ًضا معرفة لؽـ يؽتسب التعريػ مـ الخارج ٓ مـ لػظف.
(الـق الرابع 6الؿقصقل 6وهق الذي ،والتل ،والؾذان ،وإولك ،والذيـ ،والالتل،
والالئل) :هذا هل إسؿاء الؿقصقلة.
الذي :إذا قؾت لؽؿ "الذي" ،تعرفقن محد ًدا معقـًا الؿؼصقد بذ الذي مـ؟ ٓ
تعرفقكف ،فؽقػ كؼقل معرفة؟
☜ كعؿ هق معرفةٕ :كف يف استعؿالف ٓ ُيستعؿؾ إٓ معرفة ،أما اكتسابف التعريػ
فؿـ خارج ،آسؿ الؿقصقل يؽتسب التعريػ مـ صؾتف" :جاء الذي" ٓ :تعرفف
حتك أققل" :جاء الذي أحبف"" ،جاء الذي يمذن"" ،جاء الذي يشرح الدرس".
الذي :معرفة ،يعـل :مآلفاُ ٓ ،تستعؿؾ يف الؾغة إٓ معرفة.
الؿعرف بإلػ والالم) :وهذا مـ أوضح
(والـق الخامس مـ الؿعارفُ :
الؿعارف ،آسؿ إذا اقرتن بإلػ والالم فنن إكثر فقفا أن يرجع لؾؿعرفة :كالرجؾ،
والؿرأة ،والؼؾؿ ،والبقت والسقارة ،وكحق ذلؽ.
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قؾت لؽؿ "الؼؾؿ" :معرفة أم كؽرة؟ كؼقل :معرفة ،لؽـ أي قؾؿ أريد؟
إذا ُ
"مؽة"  :تعرفقن الؿؽان الذي كريد ،لؽـ الؼؾؿ :أي قؾؿ كريد؟ ٓ تعرفقن مـ
الؿعرف بذ "ال" ٓ يؽتسب التعريػ مـ لػظف كال َع َؾ ْؿ ،وإكؿا يؽتسب
الؾػظ ٕن ُ
التعريػ مـ خارج  ...أم مـ معـك "ال"؟ كعؿ ،مـ معـك "ال"ٕ :ن "ال" إما أن
تؽقن طادية يعـل ُيراد هبا شلء معفقد بقـ الؿتؽؾؿ والؿخاصب ،أو تؽقن جـسقة
يعـل ُيراد هبا جـس كامؾ.
ٍ
فحقـئذ لؿا كؼقل كؾ الجـس ،خالص دائرة الجـس معروفة ٓ ،تريد فرد معقـ أو
أفرا ًدا معقـقـ :فتؽقن لؾجـس ،فالجـس كؾف معقـ.
بقعت السقارة" :تعرف أكف يريد بؼقلف السقارة:
مثال" :
فنذا قؾـا ً
اشرتيت سقارة ،ثؿ ُ
ُ
السقارة الؿذكقرة ،هذا "ال" طفدية ،وطفدها ذكري ٕهنا مذكقرة ،ففق يريد بؼقلف
السقارة :السقارة الؿذكقرة ،كعؿ طرفتفا مـ قبؾ ،تسؿك "ال" طفدية مذكقرة ﴿ك ََؿا
ِ
ِ
الر ُس َ
قل ألالؿزمؾ ، 16-15 :ففق
َأ ْر َس ْؾـَا إِ َلك ف ْر َط ْق َن َر ُسقًٓ (َ )11ف َع َصك ف ْر َط ْق ُن َّ
قبال.
طصك أي رسقل؟ الرسقل الؿذكقر ً
مثال طفدية ذهـقة طؾؿقة :يعـل :معروفة يف ذهـل وذهـؽ ،فعـدما
❖ أو تؽقن ً
مثال يف مؽان أو يف الؼاطة ثؿ يخرج صالب ويليت ويؼقل" :جاء إستاذ" :كؾ
تجؾسقن ً
مثال يف الؿحاضرة
أستاذ طـدكؿ يسؿك إستاذ ،لؽـ هذا صالب طـدما دخؾ وأكتؿ ً

شرح إزهرية يف الـحق

f

e

594h

g

وطـدكؿ كحق ثؿ قال" :جاء إستاذ" ،مـ يعـل؟ هق أستاذ هذه الؿادة التل طـدكا،
إستاذ الذي كـتظره.
إذن إستاذ هـا معرفة ٕكؽؿ تريدون بف إستاذ الؿعروف الؿعقـ الذي تـتظروكف
أن :هذا يسؿك العفدية ذهـقة.
مثال" :يا أخل ،أدخؾ الؼؾؿ" ،أريد قؾؿ صاحبؽ؟ هذا الؼؾؿ الذي
لق قؾت لؽ ً
بقـ يديؽ :إذن ففق معقـ محدود  ،لؽـ التعريػ لؿ يحدث بالؾػظ "الؼؾؿ" ،هذا
يسؿك الؼؾؿ وهذا الؼؾؿ ،لؽـ حدث بالحضقر ،الؼؾؿ الحاضر بقــا أن ،وهؽذا.
فالؿعرف بذ "ال" كعؿ هق يف استخدامف الؾغقي معرفةٕ ،كف ُيراد بف معقـ،
إذن ُ
محدد ،لؽـ هؾ تعريػف :تعريػ الؿعرف بذ "ال" تعريػف يليت مـ الؾػظ أم يليت مـ
خارج؟ يليت مـ "ال" ،يليت مـ معـك "ال" ،معـاها إما طفدي وإما جـسل.
ٍ
واحد مـ هذه الخؿسة) :أي كؽرة ُتضاف
(والؿعرف السادس :هق الؿضاف إلك
إلك معرفة فنهنا تؽتسب التعريػ مـ صريؼ اإلضافة ،تضقػف إلك ضؿقر.
قؾؿ" كؽرة ،أضػفا إلك ضؿقر" :قؾؿل"" ،قؾؿؽ"" ،قؾؿفا" :صار معرفة،
" ٌمثال.
قؾؿ محؿد" ً
قؾؿُ " ،
حدد بف قؾؿ معقـ ،أو أضقػ إلك طؾؿٌ ،
" -مػتاح" كؽرة" ،مػتاح الؽعبة" :أضقػ إلك طؾؿ.
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مثال :لؿـ هذا الؽتاب؟ "كتاب هذا" ،فتعرف باإلضافة إلك اسؿ
 أو تؼقل ًاإلشارة.
 أو مضاف إلك اسؿ مقصقل" :الؽتاب الذي كحبف". أو مضاف إلك ما فقف "ال" :تؼقل" :كتاب الطالب" ،أو "مػتاح الؿسجد" ،أوكحق ذلؽ.
الخالصة :أن الؿعارف يف الـحق ستة ،وقؾـا الؿراد بالؿعرفة :هق آسؿ الذي
يدل طؾك معقـ ،محدد.
رأيت صال ًبا غقر مـتبف وقؾت لف:
يبؼك وراء ذلؽ ما يسؿك بالـؽرة الؿؼصقدة ،لق
ُ
"يا صالب اكتبف" :أكا أطـل بؽالمل هذا معقـًا أو أي صالب؟ معقـًا.
إذن بحسب التعريػ ،ققلل "صالب" هـا معرفة أو كؽرة؟
حسب التعريػ ،بحسب التعريػ ،الؿعرفة هل التل يراد هبا معقـ ،مثؾ ما أققل:
"يا صالب اكتبف" :أطـل هذا الطالب الذي لؿ يـتبف ،أقصد بالطالب هـا معقـًا.
إذا الـؽرة الؿؼصقدة بالتعريػ :معرفة ،وهذا باتػاق الـحقيقـ ،الـؽرة الؿؼصقدة
مـ الؿعارف ٕكف ُيراد هبا معقـ ،وطدم ذكرهؿ إياها ٓ يدل طؾك أهنؿ ٓ يروا أهنا
معرفة.
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سقبقيف :إمام الـحقيقـ ،طـدما طد الؿعارف ما ذكرها ،وذكر يف مقاضع أخرى يف
كتابف ،وكص طؾك أن الـؽرة الؿؼصقدة :معرفة ٕهنا معرفة ،طـدما تؼقل" :يا حاج
حاجا متع ًبا ،أو تؼقل" :يا حاج اشرب" ،هؾ تريد أي حاج أو تريد
تػضؾ" :رأيت ً
حاجا معقـًا؟
ً
معقـًا :إذا هذه معرفة.
إذن فالؿعارف طؾك التحؼقؼ :سبعة ،وإن كان بعضفؿ يؽتػل بستة.
الؿعرفة لق أكؽر بعضفؿ التعريػ ٓ يضر ذلؽ يف كقكف معرفة ،فؼد يصقبفا الشققع
لسبب آخر غقر التعريػ والتـؽقر.
مثال وأكؽر أن هذا اإلكسان معروف ،وهق معروف طـد الـاس،
 لق أتك إكسان ًهؾ يؽقن معرو ًفا أو غقر معروف؟
مثال "محؿد":
☜ يؽقن معرو ًفا ،وٓ يضره أن بعض الـاس ٓ يعرفف ،إذن فؼقلـا ً
هذه معرفة وإن أصاهبا شل ٌء مـ الشققع بسبب آستعؿال والحاجة إلك تعدد
إسؿاء.
بعد أن ذكر هذه الؿعارف بسرطة ،طاد فربط الؽالم طؾك الؿعارف بالـعت ،الذي
ذكركاه يف الدرس الؿاضل.
الؿتـ
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قال( :وهل طؾك ثالثة أقسام :ما ٓ ُيـعت وٓ ُيـعت بف وهق الضؿقر ،وما ُيـعت وٓ
ويـعت بف وهق الباقل)
ُيـعت بف وهق ال َع َؾ ْؿ ،وما يـُعت ُ
الشرح
ربط أن بقـ الؽالم طؾك الؿعارف والـعت ،قال :هذه الؿعارف مـ حقث الـعت
هبا طؾك ثالثة أقسام:
* (ما ٓ ُيـعت وٓ ُيـعت بف) ،يعـل ٓ :يؼع كعتًا وٓ يؼع مـعق ًتا وهق الضؿقر،
الضؿقر ٓ يؼع كعتًإ :كـا ذكركا يف الـعت أن الـعت ٓ يؽقن إٓ بؿشتؼ ،والضؿقر ٓ
شؽ أكف لقس اسؿ مـ الؿشتؼات بؾ هق مـ أشفر الجقامد ،فؾفذا ٓ يؿؽـ أن يؼع
كعتًا.
كؼقل" :جاء محؿدٌ هق" ٓ :يليت هق بعد محؿد ،ولق جاء باستعؿال لؿ يؽـ كعتًا،
قد يؽقن تقكقدً ا أو ً
بدٓ لؽـ ٓ يؼع كعتًا.
(وٓ ُيـعت) ٕن الضؿقر كؿا رأيتؿ يف الؿعارف مـ حقث إكقاع ،هذه إكقاع
أن سبعة ،أطرففا مـ حقث الـقع الضؿقر ،وأطرففا مـ حقث الؾػظ كؾؿة اهلل :لػظ
الجاللة اهلل هق أطرف الؿعارف بنجؿاع الـحقيقـ كؿا ذكر السققصل يف ألجؿع
كص طؾك ذلؽ سقبقيف يف كتابف ،قال" :اهلل هق أطرف الؿعارف"،
الجقامع  ،وأول مـ َّ
يعـل لػظة اهلل ٓ شؽ أكف أطرف الؿعارف ،فلكت طـدما تؼقل :اهلل ٓ ،شؽ أكف يعرف
ويش الؿؼصقد ،ففق أطرف الؿعارف ،هذا مـ حقث الؾػظ ،إلػاظ الؿػردة.
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لؽـ مـ حقث الـقع :الضؿائر هق أطرف الؿعارف فال يحتاج إلك الـعت.
والـقع الثاين قال( :ما ُيـعت وٓ ُيـعت بف وهق ال َع َؾ ْؿ) :كعؿ ال َع َؾ ْؿ يف الدرجة :...
ٍ
محؿد البطؾ" ،وكحق ذلؽ ،وهذا سبؼ يف
سؾؿت طؾك
رأيت محؿدً ا الشجاع"" ،
ُ
" ُ
ٍ
حقـئذ التقضقح ،وقد يؽقن الـعت لـؽرة
الـعت ،الـعت قد يؽقن لؿعرفة ،فػائدتف
ٍ
حقـئذ التخصقص :أي :تضققؼ دائرة التـؽقر.
فػائدتف
(وٓ ُيـعت بف) :كعؿ ٓ ُيـعت بف.
ويـعت بف وهق الباقل) :كعؿ ،الباقل يؿؽـ أن يؼع
وقال :الـقع الثالث( :ما ُيـعت ُ
مثال ،لق قؾـا ً
كالؿعرف بذ "ال" ً
كعتًا ويؿؽـ أن يؼع مـعق ًتا،
مثال" :جاء محؿدٌ
ُ
الؿجتفد" :وقع كعتًا الؿجتفد ،وتؼقل" :جاء الطالب الؿجتفد" :الـعت بذ "ال"
فالؿعرف بذ "ال" يؼع كعتًا ويؼع مـعق ًتا.
ُ
الؿتـ
(والـؽرات ما سقى ذلؽ ،وهل ما شا يف جـس يف الخارج ،كرجؾ .أو يف جـس
مؼدر كشؿس ،فجؿقع أسؿاء إجـاس مـ الـؽرات الجامدة فال تُـعت وٓ ُيـعت بفا،
ففل كإطالم)
الشرح
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بعدما اكتفك مـ الؽالم طـ الؿعرفة ،اكتؼؾ إلك الؽالم طؾك ضدها وهل الـؽرة،
والـؽرة -كؿا قؾـا مـ قبؾ -طرففا بطريؼقـ :بطريؼ الحصر ،وبطريؼ الحد.
بطريؼ الحصر :فؼال( :الـؽرات ما سقى ذلؽ)ٕ ،كف حصر الؿعارف مـ قبؾ
فضدها :سقى ذلؽٕ ،كف حصر الؿعارف مـ قبؾ قال :ما سقاها :هذا تعريػ ،لؽـ
تعريػ بالحصر.
وبطريؼ الحد :فحدها يف ققلف فؼال( :وهل ما شا يف جـس) ،هذا تعريػ
الـؽرة ،الـؽرة :كؾ اسؿ شاع يف جـس ،إذا قؾـا" :رجؾ" :جـس الرجال فقف أفراد
كثقرون ،وكؾ ٍ
رجال ،لؽـ ما يسؿك محؿدً ا ،إذن فالرجؾ
فرد يف هذا الجـس يسؿك ً
كؽرة ٕهنا تشقع.
قؾؿا ،ففق جـس.
"قؾؿ" :كؽرة ٕن جـس إقالم فقف أفراد كثقرة ،وكؾ فرد يسؿك ً
كثقرا لؽـ كشرحفا
كؽرة :كؾ اسؿ شاع طـ جـس مؼدر -هذه الؿعؾقمة ٓ تػقدكا ً
بسرطة -يؼقل :كؾؿة جـس ،يعـل كؾ رجؾ يشقع فقف جـس الرجال ،جـس الرجال
فقفا أفراد ،أفراد متعددون ومقجقدون يف الخارج يعـل أن الرجال طددهؿ
بالؿاليقـ ،ففذا التعدد مقجقد يف الخارج ،يعـل مقجقد يف القاقع.
يؼقل( :أو جـس مؼدر كالشؿس) :مثؾ كؾؿة "شؿس" ،وكؾؿة "قؿر" ،يؼقل:
ٍ
شؿسا ،لؽـ يف الخارج هؾ الشؿقس
شؿس تسؿك
كؾؿة شؿس هذه كؽرةٕ ،ن كؾ
ً
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شؿسا؟ هل شؿس واحدة ،لؽـ لق فرض أن هـاك
متعددة وكؾ شؿس تسؿك
ً
شؿسا :هذا جـس ُمؼدر.
شؿقس أخرى فنهنا تسؿك
ً
وهذا كالم قديؿ ،أن صار الؽقن -كؿا يؼقل أهؾ الػؾؽ -فقف آٓف أو ماليقـ
الشؿقس ،كؾ مجرة طـدها شؿس ،والؽقن فقف آٓف أو ماليقـ الؿجرات ،وقؿر:
إحـا مجراتـا فقفا أقؿار كثقرة جدً ا ،فسبحان مـ ط َّؾؿ اإلكسان ما لؿ يعؾؿ.
هذا ما يتعؾؼ بالـؽرة.
✿ الخالصة يا إخقاين :أن التـؽقر والتعريػ صػتان خاصتان بآسؿ ،الػعؾ :ما
ُيؼال طـف معرفة أو كؽرة ،والحرفُ ٓ /يؼال طـف معرفة أو كؽرةٕ :ن التـؽقر والتعريػ
وصػان خاصان بآسؿ.
❖ متك يؽقن آسؿ معرفة ومتك يؽقن كؽرة؟
☜ إن شئت بالحد ،وإن شئت بالحصر.
 إن شئ ت بالحد :فتؼقل الؿعرفة :كؾ اسؿ دل طؾك معقـ ،والـؽرة :كؾ اسؿشاع يف جـسف.
 وإن شئت بالحصر :فتؼقل الؿعارف سبعة ،وهل" :الضؿائر ،وال َع َؾ ْؿ ،واسؿاإلشارة ،وآسؿ الؿقصقل ،والؿعرف بذ "ال" ،والـؽرة الؿؼصقدة ،وما ُأضقػ إلك
معرفة".
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مفؿا اقرأوه أكتؿ مـ
بعد ذلؽ تحدث طؾك مقضقع ٓ أحب أن كؼرأه ٕكف لقس ً
أيضا الـعت بالؿعارف يعـل ال َع َؾ ْؿ ُيـعت بؿاذا؟
الؽتابً ،
وصػ لؾقاقع
بالؿعرف بذ "ال" و ُيـعت باسؿ اإلشارة ..إلخ -تػصقؾ -هق
ٌ
ُيـعت ُ
الؾغقي ولقس فقف أحؽام جديدة ،اقرأوه تستػقدوا مـ إمثؾة التل فقف ،لؽـ كريد أن
كـتؼؾ أن إلك الؿقضقع التالل وهق التقكقد.
وقبؾ أن أكتؼؾ إلقف يؿؽـ أن كػتح الؿجال لعسئؾة يف مقضقع الؿعرفة والـؽرة.
صالال..... :
الدكتقر :يؼقل :الضؿقر ٓ يؼع كعتًاُ ٓ :يـعت :يعـل ٓ يؼع مـعق ًتا ،يؼقل" :جاء
محؿد الؽريؿ" ،الـعت :الؽريؿ ،والؿعـقت :محؿد ،يؼقل :الضؿقر ٓ يؼع مـعق ًتا
وٓ يؼع كعتًا ،إذن ُيـعت وٓ ُيـعت بف.
صالال.......... :
الدكتقر :لقس شائ ًعا يف الجـس ،هؾ كؾ رجؾ يسؿك محؿدً ا؟ ما جـس محؿد؟
الـؽرة :كؾ ٍ
اسؿ شاع يف جـسف ،جـس محؿد الؿحؿدون يعـل جـس محؿد :كؾ
رجؾ يسؿك محؿد؟ هذا لقس بجـس ،جـس يؼقل "رجؾ" أو "ذكر" :هذا الجـس.
لؽـ كحـ كؼقل :ط ِّقـ ال َع َؾ ْؿ تعريػف يؽقن بلصؾ وضعف ،يعـل لؿاذا ُيستعؿؾ
ال َع َؾ ْؿ؟ القاضع الذي وضع ال َع َؾ ْؿ لؿاذا وضعف؟ طـدما ُسؿقت مؽة :مؽة ،لؿاذا
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ُسؿقت مؽة؟ مـ أجؾ أن ُتؿقز طـ غقرها مـ أشباهفا أو طـ غقرها مطؾ ًؼا؟ لؾتؿققز
بقـ مؽة وبقـ أشباهفا :يعـل بقـ الؿدن إخرى لؽل يؿقز طـ بؼقة أفراد جـسف.
مـ الذي وضع محؿدً ا؟ هق الؿسؿك :يعـل :أبقك ،أبقك هق الذي سؿاك محؿدً ا،
لؿاذا سؿاك محؿدً ا؟ لؽل يؿقزك طـ بؼقة أفراد جـسؽ وهؿ إخقتؽ ،هؾ تؿقزت بذ
محؿد طـ بؼقة أفراد جـسؽ؟ كعؿ ،هذا َط َؾ ْؿ.
أيضا طـده أوٓد آخرون م َّقز
أيضا طـده أوٓد آخرً ،
لؽـ هـاك واضع آخر إكسان ً
أيضا طـده أوٓده م َّقز أحدهؿ بذ محؿد :أن التعدد
أحدهؿ بذ محؿد ،وواضع ثالث ً
الذي حدث أو اإلهبام الذي حدث يف محؿد ،هؾ حدث يف أصؾ القضع أم حدث
بسبب الشققع الحاصؾ مـ الحاجة؟
☜ الشققع الحاصؾ ،وٓ شؽ أن محؿد شاع بسبب الحاجة ،يعـل شائع يف أكثر
لؿ
مـ فرد ،لؽـ ٓ كـظر لذلؽ إحـا كـظر يف القاضع ،القاضع الذي سؿاه يف إصؾ َ
وضعف؟ لؽل يؿقزه طـ أفراد جـسف.
حتك أسؿاء الؿدن فقفا طدة مدن تسؿك باسؿ واحد :حؾب ،مقجقدة يف الشام
ويف إكدلس ،اإلسؽـدرية مقجقدة يف مصر وأن سؿعـا مديـة يف العراق اسؿفا
اإلسؽـدرية ،لؽـ اإلسؽـدرية طـدما وضعفا القاضع لؿاذا وضعفا؟ لؽل يؿقزها طـ
أيضا وضع ال َع َؾ ْؿ كػسف لغاية أخرى ،فالتعدد حدث
بؼقة أفراد جـسفا ،واضع آخر ً
كعؿ ،لؽـ ما حدث بسبب أصؾ القضع وإكؿا حدث لحاجة أخرى.
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صالال....... :
الجقاب :الذي ُيـعت وٓ ُيـعت بف ال َع َؾ ْؿ ،هذا ال َع َؾ ْؿ الذي ُيـعت وٓ ُيـعت بف،
يعـل ُيـعت :يؼع مـعق ًتا ،وٓ ُيـعت بف ٓ :يؼع كعتًا مثؾ محؿد ،آستعؿال الؾغقي
كقػ يؽقن؟ هؾ يؿؽـ أن يؼع مـعق ًتا؟ يؿؽـ أن تصػف بصػة؟
كعؿ" :جاء محؿد الؿجتفد" :محؿد هـا وقع مـعق ًتا ،لؽـ هؾ يؼع يف استعؿال
آخر كعتًا؟
مثال" :جاء أخل محؿدٌ " ،محؿد هـا كعت؟ هؾ يصؾح
يؼقل :ما يؼع ،فنذا قؾت ً
أن تؼقل كعت؟ يؼقل ،ٓ :هذه الؼاطدة ،هذه الؼاطدة مػقدة ،يؼقل ٓ :هـا محؿد ٓ
حصرا ،لؽـ حتك بالتعريػ طـدما طرفـا
يؼع كعتًا ،إذن هق بالحصر حصرها لؽ
ً
الـعت ،قؾـا الـعت ٓ يؽقن إٓ لؾؿشتؼ ،هؾ محؿد مشتؼ؟
مثال:
طـدما يؽقن َط َؾ ْؿًا طؾك مسؿك لقس هق الؿشتؼ ،كعؿ هق يف إصؾ إذا قؾت ً
"هذا مذمقم وهذا محؿدٌ " ،لؽـ طـدما أققل َط َؾ ْؿًا ،إطالم لقست مشتؼة ،إذا أردت
ٌ
صالح وهق لقس بصالح ،آسؿ ملخقذ
إكسان
طؾؿا طؾك هذا الشل ،فؾفذا قد تسؿل
ٌ
ً
السـَّة والجؿاطة يـصقن طؾك
مـ الصالح وإكؿا هق َط َؾ ْؿ طؾك هذا الشلء ،فؾفذا أهؾ ُ
أن أسؿاء اهلل أطال ٌم مشتؼة بلوصاففا ،أو متضؿـ ٌة بلوصاففا ،أسؿاء وصػات يف الققت
كػسف.
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لؽـ أطالم الـاس هؾ هل مشتؼة؟ يعـل إكسان تؼقل :هذا صالح :إكف صالح؟ ٓ،
يعـل محؿد يعـل أكف محؿقد ،ٓ ،قد تسؿقف صالح وهق فاسدٕ ،كف مجرد َط َؾ ْؿ طؾقف،
لؽل ُيؿقزه طـ إخقاكف ،وهذا معـك ققلفؿَ :ط َؾ ْؿ جامد.
ٍ
حقـئذ
ولق قؾت :هذا أخل محؿد ،لؿ كعرب محؿدً ا كعتًا ،وإكؿا سقليت أن إطرابف
إما بدل وإما ططػ بقان.
صالال........ :
الدكتقر :إلك جـس وكقع وفرد ،إذا أردت الجـس وأدخؾت طؾقف "ال" فقؽقن
معر ًفا بذ "ال" الجـسقة ،هذا "ال" الجـسقة الذي ذكركاه يف الؿعرف بذ "ال" :يعـل
تػاحا" ،أو "تػاحة" :هذه كؽرة ،لؽـ لق قؾت" :التػاح ٌ
لذيذ" ،هذا معرف بذ
كؼقلً " :
"ال" فالتعريػ لقس مـ لػظف ،مـ خارج ،مـ معـك "ال" ،ما معـاه هـا؟ يعـل جـسف،
جـ س التػاح معروف أو غقر معروف؟ تستطقع أن تؿقز التػاح طـ غقره أو ٓ
تستطقع؟
بؿا أكف تؿ َّقز طـ غقره ،خالص هق الؿعرفة ،بخالف ما أققل لؽ" :التػاحة
لذيذ ٌة" ،التػاحة هؾ تؿقزت طـ غقرها؟
ٍ
مثال
حقـئذ بإجـاس إخرى ،فالتػاح ً
ٓ ،لؿ تتؿقز ،فالتػاح هذا جـس ،فقؼابؾ
يتؿقز طـ الربتؼال أو ٓ يتؿقز؟ يتؿقز ،إذن صار معرفةٕ ،كف تػقد الجـس كؾف.
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ماذا تريد؟ تؼقل :جؿقع التػاحات ،تػاح مؼابؾ الربتؼال ،هؽذا" ،التػاح لذيذ":
يعـل تريد الجـس كؾف ،والجـس مؿقز طـ الؾقؿقن طـ إجـاس إخرى ،هذا معرفة
ٕكف تؿقز طـ غقره طـ بؼقة إجـاس.
لؽـ لق قؾت" :تػاحة" ،التػاحة هـا ٓزم تؼابؾفا بجـسفا وهق بؼقة التػاحاتٓ ،
تتؿقز طـ بؼقة التػاحات ،لؽـ "التػاح" ماذا مـ إشقاء التل تؼابؾف؟ الربتؼال
والؾقؿقن..إلخ ،لؽـ "تػاحة" ما جـسفا؟ تػاحة ثاكقة ،وتػاحة ثالثة ،وتػاحة رابعة،
أكت تستطقع أن تلخذ ثالث تػاحات ٓ تتؿقز ،هذه "ال" الجـسقة.
صالال........ :
الدكتقر" :ال" يف الؾغة ثالثة أكقاع:
الؿعرفة وهل التل ذكركاها ،و ُتعرف بلهنا التل إذا ُأسؼطت مـ آسؿ
 "ال" ُاستحال كؽرة :إذا أسؼطتفا صار آسؿ كؽرة ،وإذا أدخؾتفا صار آسؿ معرفة.
 "ال" الزائدة :يعـل وجقدها وطدمفا سقاء ،فؾفذا ٓ تؽسب تعري ًػا ٕن الؽؾؿةبذ "ال" كالؽؾؿة بال "ال" ،مثؾ" :ال" يف لػظ الجاللة ،اهلل ،اهلل معرفة ،التعريػ
حدث مـ الؾػظ ،طـدما أققل لؽؿ :اهلل ،تعرفقن الؿراد بذ "ال" وٓ مـ الؾػظ؟ مـ
اهلل ،والؿعرفة التل تؽتسب التعريػ مـ لػظفا هل ال َع َؾ ْؿ ،و "ال" فقف زائدة ،الؽعبة:
"ال" فقف زائدةٕ ،ن الؽعبة معروف الؿراد مـفا مـ لػظفا ٓ مـ "ال".
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كذلؽ التل يف إسؿاء الؿقصقلة :الذيـ ،تؽتسب التعريػ مـ الصؾة التل
بعدها ،و "ال" زائدة.
 "ال" الؿقصقلة :التل بؿعـك الذي ،وهذه محصقرة ومعقـة يف أسؿاء الػعؾوأسؿاء الؿػعقل ،إذا دخؾت "ال" طؾك اسؿ الػاطؾ أو اسؿ الؿػعقل ففل اسؿ
مقصقل بؿعـك الذي.
لــتؼؾ إلك الؿقضقع التالل وهق :التقكقد
طالقتف فقؿا سبؼ واضحةٕ ،ن الؽالم يف إصؾ طؾك الـقع السابع مـ إسؿاء
الؿرفقطة " :الػاطؾ ،وكائب الػاطؾ ،والؿبتدأ ،وخرب الؿبتدأ ،واسؿ كان وأخقاهتا،
وخرب إن وأخقاهتا" هذه ستة مرفقطات ،ثؿ ذكر التقابع ،والتقابع قال" :الـعت،
والتقكقد ،والعطػ ،والبدل" :الـعت اكتفقـا مـف ،أن التابع الثاين وهق التقكقد.
الؿتـ
(والتقكقد :وهق لػظل ومعـقي)
الشرح
ِ
اهلل
قال( :والتقكقد 6وهق لػظل ومعـقي) وكان مـ إفضؾ أن يؼقل َ -رح َؿ ُف ُ
تعالك :-والثاين التقكقد :وهق لػظل ومعـقي" ،وهذه مؾحقضة لػظقةٕ ،كف قال مـ

شرح إزهرية يف الـحق

f

e

604h

g

قبؾ( :وهل /الـعت والتقكقد والعطػ والبدل ،فإول :الـعت :وهق )..ثؿ أن
سقليت لؾثاين ،فؽان يـبغل أن يربط فقؼقل" :والثاين :التقكقد :وهق لػظل ومعـقي".
لؽـ كؼػ طـد ققلف( :التقكقد) :التقكقد :تؼقية الشلء ،تحؼقؼ الشلء ،ترسقخ
الؿعـك :الؾغة إكؿا تقضع لؾؿعاين ،الؾغة مقضقطة إليصال الؿعاين مـ الؿتؽؾؿ إلك
الؿستؿع.
 والؿعاين طؾك كقطقـ:
* إما معاين ممسسة جديدة ٓ ُتعرف إٓ بالؾػظ ،إذا قؾت الؾػظ تعرف الؿعـك
الذي أريده ،وهذا أغؾب الؾغة ،أغؾب الؾغة معاكقفا ممسسة جديدة ٓ تعرف الؿعـك
الذي أريد حتك أققل هذه الؽؾؿة ،فنذا قؾت هذه الؽؾؿة تعرف  ....معاين غقر جديدة
وإكؿا هل فؼط تلكقدٌ لؾؿعـك الؿعروف ،معـك أكت تعرفف ثؿ أؤكد الذي تعرفف ،فلكا ٓ
آيت بؿعـك جديد ،وإكؿا أؤكد الؿعـك الذي تعرفف.
مثالُ " :محؿد"  :هؾ تعرف أين سلققل محؿد قبؾ أن أققل محؿد؟
فنذا قؾت لؽ ً
قارئ" ،ما تعرف إين أريد قارئ
ٓ تعرف ،محؿد ماذا؟ ٓ تعرف ،حتك أققل" :محؿدٌ
ٌ
حتك أققل :قارئ ،هذه معاين جديدة ممسسة.
قارئ" ٓ :تعرف معـك محؿد حتك أققل إن محؿدً ا
قؾت" :إن محؿدً ا
فنذا ُ
ٌ
قارئ ،قارئ كذلؽ ،لؽـ إن ما الؿعـك الذي أكسبتؽ إياه؟ ما فقفا معـك ،ما فقفا
ٌ
معـك جديد.
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فؿحؿد كؾؿة ممسسة لؿعـك جديد ،وشجاع
إذا قؾت" :إن محؿدً ا
ٌ
شجاع"ُ :
أيضا ممسسة لؿعـك جديد ،لؽـ إن كسؿقفا "مقكدة" :هذا لػظ ممكد لقس لف معـك؟
ً
التقكقد معـاهٕ ،ن الؿعاين إما ممسسة أو ممكدة.
فؿحؿد لػظ ممسس لؿعـك جديد ،وشجاع لػظ ممسس لؿعـك جديد ،وإن:
ُ
ٌ
لػظ ممكد ،هذا معـاه التلكقد ،يعـل تؼقية معـك معروف.
شجاع" ،هذا كثبت الشجاطة إلك محؿد،
لق قؾـا ً
شجاع"" :لؿحؿدٌ
مثال" :محؿدٌ
ٌ
ٌ
والالم لػظة التلكقد ،يعـل فائدتف معـاها التلكقد.
"محؿد" كقػ جاء؟ ٓ تعرفقن ،حتك أققل لؽؿ" :مسر ًطا" ،هؾ تعرفقن أكف جاء
مسرطا هذا ٌ
ممسس لؿعـك جديد.
لػظ
مسرطا إٓ بعدما قؾت مسر ًطا؟ إذا فذ
ً
ً
ٌ
قؾت لؽؿ" :تبسؿ محؿدٌ ضاح ًؽا" :حال ،لؽـ هؾ أكسبؽؿ معـك جديدً ا ،أم
لق ُ
أكد تبسؿ؟ أكد تبسؿ ،يسؿك هذا ٌ
لػظ ممكد ،معـاه التلكقد ،هذا يف الحال ،فالحال
كذلؽ إما ممسسة تمسس معـك جديد ،أو ممكدة تمكد الؿعـك الؿعروف مـ قبؾ.
رجال أو كتا ًبا ٓ ،تعرفقن حتك
ً
ممسسا لؿعـك جديد أو
التؿققز كذلؽ يؽقن
ً
رجال ،إذن ققلً :
أققلً :
رجال أو كتا ًبا هذا لػظ ممسس لؿعـك جديد.
ريآ أو ً
ريآ أو ً
مثال" :أيا ُم الشفر ثالثقن يق ًما" :يق ًما تؿققز ،لؽـ تؿققز ممكدً ا
قؾت لؽؿ ً
لؽـ لق ُ
فؿعـاه التلكقد ،والتلكقد معـك معترب يف الؾغة قد تدطق إلقف دواطل.
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ممسسا لؿعـك جديد وقد يؽقن ممكدً ا لؿعـك سابؼ.
إذن الؾػظ قد يؽقن
ً
وكذلؽ لق قؾـا يف هذا الباب" :جاء محؿدٌ كػسف" :جاء :الؿجلء ،محؿد :الذات
الؿسؿاة بؿ حؿد ،أسـدكا الؿجلء إلك محؿد ،كػسف :أكدت الؿعـك السابؼ ما أتت
بؿعـك جديد.
ٌ
فؾػظ
مثال" :جاء الجقش كؾف" :هق كسبة الؿجلء إلك الجقش ،أما كؾف:
أو قؾـا ً
ممسسا.
ممكد ولقس
ً
هذا الباب الؿذكقر يف التقابع أن الذي يذكره الؿعربقن تقكقدٌ  ،هذا الباب
معؼق ٌد لـقع ٍمعقـ مـ التقكقد ،وهق التقكقد بذ "العقـ ،والـػس ،وكال ،وكؾتا ،وكؾ،
وأجؿع" هذا التقكقد الصـاطل يف الصـاطة الـحقية ،هذا الباب معؼقد لؾتلكقد هبذه
إلػاظ.
أو لؾتلكقد الؾػظل :يعـل تؽرار الؽؾؿة" ،جاء محؿدٌ محؿدٌ " :هذا الذي يدخؾ يف
هذا الباب.
ما سقى ذلؽ مـ التلكقد ،كحـ ذكركا أمثؾة كثقرة "إن :تلكقدٓ ،م آبتداء :تلكقد،
أيضا ممكدً ا ،والتؿققز ،وغقر ذلؽ أشقاء كثقرة ،هذه ممكدات لؽـ
الحال قد يؽقن ً
تسؿك تلكقد لغقي ،هذا يف لغة العرب هل ممكدات ،تلكقدً ا لغق ًيا ،لؽـ يف الصـاطة
الـحقية ٓ تسؿك تقكقدً ا.
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كريؿ" :إن كعرهبا ٓ ،تؼقل تقكقد ،وإكؿا
يعـل لق أردكا أن كعرب" :إن محؿدً ا
ٌ
تؼقل :حرف كاسخ مبـل طؾك الػتح ٓ محؾ لفا مـ اإلطراب ،تؽرير الؽؾؿة أو
التلكقد الؿعـقي وهق الؿحصقر بذ "العقـ ،والـػس ،وكال ،وكؾتا ،وكؾ ،وأجؿع".
الؿتـ
لػظل ومعـقي ،فالؾػظل :إطادة إول بؾػظف ك :جاء زيدٌ زيدٌ  ،أو
(التقكقد 6وهق
ٌ
بؿرادفف ك :جاء ٌ
لقث أسدٌ )
الشرح
التقكقد الؾػظل هذا واضح ٕكف إطادة إول بؾػظف ،إطادة الؿمكد بؾػظف لغرض
مثال" :جاء محؿد" :هذا الؿعـك الذي تريد ،أو "كجح
مـ إطراض :كلن تؼقل ً
محؿد" :ما كان ُيتققع أن يـجح ،صب ًعا إسؾقب قد يبقـ التلكقد ،طـدما ُتؽتب ربؿا ٓ
يتبقـ لػظ التلكقد لؽـ يف إسؾقب حتك يف استعؿال الـاس أن إذا أرادوا التقكقد ٓ
يؼقلفا لق أرادوا معـك معتا ًدا ،حتك يف صريؼة الؾػظ" :جاء محؿد محؿد" :تلكقد،
يريد أن يمكد أكف محؿد لقس شق ًئا آخر.
"كجح ،كجح محؿد" :يعـل ٓ أمزح معؽ أو غقر ذلؽ ،ٓ ،كجح ،هذا التقكقد
الؾػظل.
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مثال" :رأيت لق ًثا أسدً ا" :إذا أردت
* وقد يؽقن بتؽرار مرادفف :كلن تؼقل ً
التلكقد ،أكا قد أققل :ربؿا لقس لق ًثا ربؿا شقفتف  ...فلكت تمكده ،هذا معـك التلكقد.
الؿتـ
(وإكؿا جلء بف لؼصد التؼرير أو خقف الـسقان ،أو طدم اإلصغاء أو آطتـاء)
الشرح
يف هذه الػؼرة يبقـ فائدة التقكقد الؾػظل ،يف الػؼرة السابؼة تعريػ التقكقد
الؾػظل ،يف هذه الػؼرة فائدة التقكقد الؾػظل ،ذكر لف أربع فقائد:
 إما قصد التؼرير :يعـل التؼقية.قؾؿا" :تمكد الؽؾؿة طؾقف لؽقال يـساها.
قؾؿا ً
 أو خقف الـسقان :يعـل" :اشرت ً أو طدم اإلصغاء :ما كان ُمصغ ًقا فتؽررها لف مرة أخرى. أو آطتـاءٕ :كؽ معتـل هبذه الؽؾؿة مفتؿ....الؿتـ
(الرافع احتؿال تؼدير إضافة إلك الؿتبق  ،أو إطادة الخصقص لؿا ضاهره العؿقم)
الشرح
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ِ
اهلل -لعؾف يـُّقع مـ أجؾ تـبقف الؼارئ ،ففق يف التقكقد
هـا الشقخ خالد َ -رح َؿ ُف ُ
الؾػظل ذكر يف البداية التعريػ ثؿ ذكر الػائد -كؿا رأيـا -طرفف :تؽرير الؾػظ إول،
ثؿ ذكر الػائدة.
يف التقكقد الؿعـقي :طؽس ،ذكر يف البداية الػائدة ثؿ سقذكر فقؿا بعد التعريػ،
ٍ
بللػاظ معقـة ،وهل" :الـػس،
ولق لؿ يػعؾ لؽان أفضؾ ،التقكقد الؿعـقي هق التقكقد
والعقـ ،وكال ،وكؾتا ،وكؾ ،وأجؿع" :هذه ألػاظ التقكقد الؿعـقي.
تؼقل" :جاء محؿدٌ كػسف" ،و "جاء إمقر طقـف" ،و "جاء الجقش كؾف" ،و "كجح
الطالبان كالهؿا" ،و "جاء الـاس أجؿعقن" :هذا التقكقد الؿعـقي.
لؿ ُيستعؿؾ؟ ما غرضف؟
ألػاضف محصقرة فؾفذا شلكف واضح لؽـ ما فائدتف؟ َ
ذكر الشقخ خالد لف فائدتقـ ،قال( :الرافع احتؿال تؼدير إضافة إلك الؿتبق ) :هذه
الػائدة إولك ،يعـل الؿراد ضاهر الؽالم ولقس الؿراد تؼدير مضاف محذوف ،فنذا
ققؾ" :جاء إمقر" ،أو "جاء الؿؾؽ" :يعـل ُأكاس ما يلتقن بؽثرة ،قد ُيظـ أن الذي
مثال القزير أو الذي أرسؾف :رسقل أو أمره ،فلكت تريد أن تمكد أكف جاء بـػسف
جاء ً
تؼقل" :جاء الؿؾؽ كػسف"  ،لقس هـاك تؼدير جاء رسقل الؿؾؽ ،أو جاء أمر الؿؾؽ،
ٓ ،هق جاء بـػسف ،ففذا لدفع احتؿال تؼدير اإلضافة ،هذه الػائدة إولك.
الػائدة إولك تؽقن لدفع احتؿال تؼدير اإلضافة ،وتؽقن بالعقـ والـػس.
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❖ الػائدة الثاكقة يؼقل( :الرافع احتؿال إرادة الخصقص لؿا ضاهره العؿقم) :أن
ُيدفع بالتقكقد إرادة الخصقص بؿظاهره العؿقم ،تؼقل كؾؿة فقفا طؿقم ولؽل تمكد
أكؽ تريد هذا العؿقم ٓ تريد أكثره أو أغؾبف ،ٓ ،تريده بالػعؾ ،تريده كؾف ،فتمكده
بللػاظ :كؾ ،وكال ،وكؾتا ،وأجؿع.
إذا قؾت" :هذا إمر يطالب بف الطالب" :ما هؿ كؾ الطالب ،يعـل أكثر
الطالب ،ومع ذلؽ يؼال :هذا إمر يطالب بف الطالب ،هذا قد تؼقل :هذا إمر
كطالب بف الطالبٕ ،كف حؽؿف أكثر الطالب ،وأكت تريد أكثر الطالب ،أو أغؾب
الطالبٕ :ن الحؽؿ لعكثرية.
لؽـ ٓ ،إذا أردت بالػعؾ حؼقؼة الؾػظ تريد العؿقم ٓ احتؿال الخصقص ،تريد
فقفا كؾ الطالب ،ما يف وٓ واحد متخؾػ هـا تليت بؾػظ التقكقد ،تؼقل" :هذا الذي
يريده الطالب" وتليت بؾػظ مـ ألػاظ التقكقد الؿعـقي" ،يريده الطالب كؾفؿ" ،أو:
"يريده الطالب أجؿعقن".
ٍ
مثال :أكثرهؿ ،أغؾبفؿ ،أو
حقـئذ ٓ ُيحتؿؾ أن يؽقن ً
إذا قؾت كؾفؿ أو أجؿعقن،
الؿتػقققن مـفؿ ،أو الحاضريـ مـفؿ...
إول جاءت يف تؼدير اإلضافة ويؽقن بالعقـ والـػس ،والػائدة الثاكقة دفع إرادة
الخصقص فقؿا ضاهره العؿقم :يعـل :إبؼاء الؾػظ طؾك طؿقمف.
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ويؿؽـ أن كجؿع الػائدتقـ يف فائدة واحدة ،كلن أققل :إن فائدة التلكقد الؿعـقي
إرادة معـك الؽالم الظاهر ،كالم العرب فقف تقسع وفقف مجاز وفقف قد تريد إكثر
مثال ،فقف تقسعات كثقرة يف كالم العرب ،ٓ ،إذا أردت ضاهر الؽالم
وتعرب بالعؿقم ً
مـ دون أي تقسع فتليت بالتقكقد لدفع أي احتؿال.
يف هذه الخؿس دقائؼ :كذكر قصة لعؾفا مشفقرة لؽـ كـبف طؾك خطل كسبتفا ،وهق
ِ
مشفقرا باإلمامة ،كان يطقف بالبقت ،وكان
اهلل -وكان
ً
طؾل بـ الحسقـ َ -رح َؿ ُف ُ
أن ّ
الـاس إذا أراد أن يستؾؿ الحجر ابتعدوا طـف لقستؾؿف ،وكان مقجق ًدا أحدً ا مـ الخؾػاء
طـدما كان ول ًقا لؾعفد ،وكان إذا أراد أن يستؾؿ الحجر تعب يف ذلؽ وابتعد الـاس
طؾقف ،فؼال :مـ هذا الرجؾ ما كعرفف؟ أو يدَّ طل أكف ٓ يعرفف -فرد طؾقف شاطر وقال:
هذا الذي تعرف البطحاء وصلتف

ِ
ُ
والحرم
ذذذذذذذذذذذذؾ
والح
والبقت يعرفف
ُ
ُ

هذا ابـ خقر طباد اهلل كؾفؿ

هذا التؼل الـؼل الطاهر ال َع َؾ ْؿ

هذا ابـ فاصؿ ًة إن كـت جاهؾف

بجده أكبقاء اهلل قذذذذذذذذد ُختؿذذذذذذذذذذذذذقا

ولقس ققلؽ مـ هذا بضائره

العرب تعرف مـ أكؽرت والعجؿ

ما قال ٓ قط إٓ يف تشفده

لقٓ التشفد كاكت ٓءه كعؿ

ُيغضك حقا ًء و ُيغضك مـ مفابتف

يبتسؿ
فؿا ُيؽؾؿ إٓ حقـ
ُ

الؿؾؼب بالحزيـ الؽـاين.
ُتـسب لؾػرزدق ،والصقاب أهنا لعؿرو بـ ُطبقدُ :
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طؾل بـ
طؾل بـ الحسقـ ،لؿ يجعؾ ّ
الػائدة الثاكقة أن هذا إمقر طـدما أكؽر ّ
الحسقـ كؽرة وإكؿا جعؾف معرفة ،ففذا ققلـا مـ قبؾ إن الؿعرفة قد يصقبفا شل ٌء مـ
الشققع لسبب مـ إسباب حتك ُيؼال معرفة ،وما أصاهبا شل ٌء مـ الشققع.
ِ
اهلل تعالك -أن الغرض
الؽالم مقصقل طؾك التقكقد الؿعـقي :وذكر َ -رح َؿ ُف ُ
ٍ
إضافة إلك
إول :أي :الػائدة إولك لؾتقكقد الؿعـقي ،وهل رفع احتؿال تؼدير
مثال" :جاء زيدٌ كػسف" ،و "جاء الؿدير
الؿتبقع إكؿا تؽقن بالـػس وبالعقـ :تؼقل ً
طقـف" ،تريد بذلؽ التلكقد طؾك أن الؽالم طؾك ضاهره ،أن الجائل هق الؿدير ولقس
شق ًئا آخر ٓ ،رسقلف وٓ أمره وٓ تقجقفف وٓ كحق ذلؽ ،يعـل رفع آحتؿال طـ
الؽالم.
الؿتـ
قال( :ولػظ الـػس والعقـ يف تقكقد الؿمكث كؾػظفؿا يف تقكقد الؿذكر ،يؼقل:
جاءت هـدٌ كػسفا ،أو طقـفا)
الشرح
ٍ
بؾػظ واحد مع الؿذكر والؿمكث،
كعؿ ،يريد أن يؼقل إن الـػس والعقـ ُيستعؿالن
مع الؿذكر كػس وطقـ ،ومع الؿمكث كػس وطقـ ٓ ،تؼقل :كػس ٌة وطقـةٌ ٓ ،كػس
وطقـ مع الؿذكر والؿمكث" ،جاء محؿدٌ كػسف" ،و "جاءت هـدٌ كػسفا".
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صب ًعا الضؿقر يف كػسف لؾؿذكر ،والضؿقر يف كػسفا لؾؿمكث ،لؽـ كؾؿة كػس
وطقـ واحدة مع الؿذكر والؿمكث ،هذا الذي أراد هبذا...
الؿتـ
( ...أكػسفؿا أو أطقـفؿا ،وجاء الزيدون أكػسفؿ أو أطقـفؿ ،وجاءت الفـدات
أطقـف َّـ)
أكػسف َّـ أو
ُ
ُ
الشرح
وهذا سؿاع طـ العرب ،أن العقـ والـػس يف التلكقد ُتجؿع طؾك أف ُعؾ سقاء كان
مثال" :كجح الطالبان أكػسفؿا" ،الطالبان :مثـك،
مثـك ،فتؼقل ً
الؿمكد جؿ ًعا أم كان ً
وأكػس :جؿع ،هذا السؿاع طـ العرب ،يؼقل :الـػس والعقـ مع الؿثـك والجؿع إكؿا
ُيجؿعان طؾك أك ُػس ،طؾك أف ُعؾ ،تجؿع الـػس طؾك الـػقس ،مع أكف يجقز لؽ يف غقر
هذا الباب أن تجؿع العقـ طؾك أكػس جؿع قؾة ،طؾك كػقس جؿع كسرة :لؽـ يف باب
التلكقد ،ٓ :إذا أردت التلكقد فنكؽ تجؿع الـػس والعقـ طؾك أف ُعؾ ،طؾك أكػس
وأطقـ.
ورأيت الطالب أطقـفؿ.
أما مع الجؿع فقاضح :جاء الطالب أكػسفؿ،
ُ
ومع الؿثـك :هذا السؿاع.
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ومع ذلؽ فقجقز يف لغة لقست بالؼقية أن ُتمكد الؿثـك بغقر أف ُعؾ ،فتمكدها
بالؿػ رد فتؼقل :جاء الطالبان كػسفؿا ،والطالبان طقـفؿا ،ولؽ أن تمكد الؿثـك
بالؿثـك فتؼقل :جاء الطالبان كػساهؿا ،وجاء الطالبان طقـاهؿا ،فالؾغة الػصقحة العؾقا
أن تمكد الؿثـك بذ أف ُعؾ :جاء الطالبان أكػسفؿا ،فالضؿقر ٓ ُبد مـ تسؿقتف ،الضؿقر ٓ
ُبد أن ُيطابؼ ،الؽالم طؾك تلكقد كػس.
إذا فالؾغة العؾقا أن يؽقن الؿثـك ممكدً ا بذ أف ُعؾ ،والؾغة الثاكقة مـ حقث الؼقة:
اإلفراد ،جاء الطالبان كػسفؿا.
والؾغة الثالثة وإخقرة :وهل أضعػ الؾغات ،أن تمكد الؿثـك بالؿثـك :جاء
الطالبان كػساهؿا.
كؾ ذلؽ سؿاع طـ العرب.
الؿتـ
(ويجلء يف الغرض الثاين)
الشرح
(ويجلء يف الغرض الثاين) :يعـل الػائدة الثاكقة الؿذكقرة مـ قبؾ ،وهل رفع
احتؿال إرادة الخصقص يف مظاهره العؿقم ،يؼقل :هذه الػائدة إكؿا تؽقن بللػاظ
معقـة.
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الؿتـ
(ويجلء يف الغرض الثاين يف تقكقد الؿثـك الؿذكر بي كال ،والؿمكث بي كؾتا،
الؿمكد لفؿ ،الرجالن كالهؿا ،والؿرأتان كؾتاهؿا ،وبؽؾ مضافة
مضافقـ إلك ضؿقر ُ
إلك ضؿقر الؿمكد تؼقل :جاء الجقش كؾف ،والؼبقؾة كؾفا ،والؼقم كؾفؿ ،والـساء
كؾفـ ،فترفع بذكر كؾ ،وكال وكؾتا ،احتؿال كقن الجاء بعد الؿذكقريـ ،إما ٕكؽ لؿ
تعتد بالؿتخؾػ ،أو ٕكؽ جعؾت الػعؾ القاقع مـ البعض كالقاقع مـ الؽؾ ،بـاء
ُ
وج َؿ ْع،
طؾك أكفؿ يف حؽؿ شخص واحد،
ويخؾػ ً
كال أجؿع وجؿعاء وأجؿعقن ُ
تؼقل :جاء الجقش أجؿع ،والؼبقؾة جؿعاء ،والؼقم أجؿعقن ،والـساء ُج َؿ ْع.
قال اهلل تعالكُٕ ﴿ :غ ِْق َيـ َُّف ْؿ َأ ْج َؿ ِعقـ [ص.)]46 :
الشرح
إذن ففذا الغرض ،هذه الػائدة دفع إرادة الخصقص يف مظاهره العؿقم يؽقن
هبذه إلػاظ الؿذكقرة ،وهل" :كال ،وكؾتا ،وكؾ ،وأجؿع" هذه إربع ألػاظ لفذا
الغرض ،ومـ قبؾ ذكر العقـ والـػس لؾغرض إول ،فقؽقن مجؿقع إلػاظ ستة
ألػاظ :ثـتان لؾغرض إول ،وستة ألػاظ الغرض الثاين.
يؼقل( :مثؾ جاء الجقش كؾف) ،جاء :مرفقع وطالمة رفعف الضؿة ،وهق مضاف،
مضاف
مضاف إلقف طؾك الؼاطدة الؿشفقرة أن الضؿقر إذا اتصؾ باسؿ ففق
والفاء:
ٌ
ٌ
إلقف.
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وكذلؽ (جاءت الؼبقؾة كؾف) :كؾ :تقكقد معـقي مرفقع وطالمة رفعف الضؿة
مضاف إلقف.
وهق مضاف ،والفاء
ٌ
جاء الجقش كؾف :ما معـك جاء الجقش كؾف؟ معـك ذلؽ أن الؽالم طؾك ضاهرهٓ ،
ُيراد الخصقص ،بعض الجقش ،ٓ ،جاء الجقش يعـل جاء الجقش ،كؾف :دفع إرادة
الخصقص ،يعـل لقس أكثر الجقش أو إبطال مـ الجقش ،ٓ ،كؾ الجقش.
فنذا قؾت :كؾف ،يعـل كؾف ،بخالف ما لق قؾت :جاء الجقش :هذا محتؿؾ ،محتؿؾ
لؾؿعـك الظاهر ،يعـل :كؾ ...مبالغة ،يعـل :جاء إبطال كذا ،هؿ الجقش يف الحؼقؼة
والبؼقة تبع ،أو جاء الجقش :يعـل أكثره ،إذا جاء أكثر الجقش قؾـا :جاء الجقش ،أو
كحق ذلؽ.
ثؿ ذكر بعد ذلؽ كؾؿة أجؿع :وهل بؿعـك :كؾ ،كؾ وأجؿع يف الؿعـك سقاء،
تؼقل" :جاء الـاس كؾفؿ" ،أو تؼقل" :جاء الـاس أجؿعقن" ،بؿعـك واحد.
وأجؿع غقر جؿقع ،أجؿع بؿعـك :كؾ ،تؼقل" :جاء الـاس كؾفؿ" ،أو "جاء
أكرمت الـاس جؿق ًعا" :يعـل أكرمتفؿ حالة كقهنؿ
الـاس أجؿعقن" ،تؼقل" :
ُ
أكرمت الـاس أجؿعقـ" ،أو "جاء الـاس
مجتؿعقـ ،لؽـ إذا أردت التلكقد تؼقل" :
ُ
أجؿعقن" ،أو "س ِّؾؿ طؾك الـاس أجؿعقـ".
وهل تتصرف ،فؿع الؿػرد الؿذكر :أجؿع ،ومع الؿػرد الؿمكث :جؿعاء ،ومع
جؿع الؿذكريـ :أجؿعقـ ،ومع جؿع الؿمكثاتُ :ج َؿ ْع ،طؾك وزن ُف َع ْؾ.
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وذكر طؾك ذلؽ أمثؾة( :جاء الجقش أجؿع ،والؼبقؾة جؿعاء ،والؼق ُم أجؿعقن،
والـساء ُج َؿ ْع ،قال ُس ْب َحاك ُف َو َت َعا َلكُٕ﴿ :غ ِْق َيـ َُّف ْؿ َأ ْج َؿ ِعقـ [ص.)]46 :
أغقيٌ :
فعؾ مضارع اتصؾت بف كقن التقكقد فقؽقن مبـ ًقا طؾك الػتح ،محؾف :إن
ُصبؼ بـاصب فالـصب ،أو جازم فالجزم ،أو تجرد فالرفع :هـا تجرد ٕن الالم هـا ٓم
الؼسؿ يعـل :واهلل ،وٓم الؼسؿ لقست مـ الـاصبات وٓ مـ الجازمات ،فقؽقن محؾف
الرفع.
فذ أغقي :فعؾ مضارع يف محؾ رفع مبـل طؾك الػتح ،والـقن :حرف تقكقد ٓ
محؾ لف مـ اإلطراب ،هؿ :مػعقل بف يف محؾ كصب ،والػاطؾ مسترت تؼديره أكا،
معـقي لؾضؿقر هؿ ،كلكَّف قال -واهلل أطؾؿٕ :-غقيـفؿ كؾفؿٕ :ن
أجؿعقـ :تقكقدٌ
ٌ
هذا تقكقد.
صالال........ :
الدكتقر ،ٓ :جؿقع غقر أجؿع ،جؿقع كؾؿة أخرى غقر أجؿع ،جؿقع ،أجؿع،
جؿعاء ،فعالء ،وأجؿع :أفعؾ ،وأجؿعقن :أفعؾقن ،هذه كؾؿة وهذه كؾؿة.
قؾـا :أجؿع بؿعـك كؾ ،وجؿقع بؿعـك مجتؿع ،إذا كاكت مرفقطة أجؿعقن ،وإن
رأيت
كاكت مـصقبة أو مجرورة تؽقن أجؿعقـ ،كؼقل" :جاء الـاس أجؿعقن"ُ " ،
ٍ
حقـئذ.
ؿت طؾك الـاس أجؿعقـ"ُ :تعرب جؿع مذكر سالؿ
الـاس أجؿعقـ" ،و "س َّؾ ُ
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الؿتـ
كؾ وأجؿع ،بشرط تؼدم ٍ
(وإن شئت جؿعت بقـ ٍ
كؾ طؾك أجؿع ،فتؼقل :جاء
الجقش كؾف أجؿع ،وكذا الباقل قال اهلل تعالكَ ﴿ :ف َس َجدَ ا ْل َؿمئِ َؽ ُة ُك هؾ ُف ْؿ َأ ْج َؿ ُعقن
[الحجر)]22 :
الشرح
كثقرا ما ُيؼرن بقـ كؾ وأجؿع ،حتك ققؾ إن التقكقد بذ أجؾ يف الؽالم ،لؽـ قد تليت
ً
بذ كؾ ،أو ٓ تليت بذ كؾ ،فنذا أتقت هبؿا كؿا يف ققلف تعالكَ ﴿ :ف َس َجدَ ا ْل َؿمئِ َؽ ُة ُك هؾ ُف ْؿ
َأ ْج َؿ ُعقن ألالحجر. 35 :
سجد :فعؾ ماضل ،والؿالئؽة :فاطؾ مرفقع ،وكؾ :تقكقد معـقي أول مرفقع
وطالمة رفعف الضؿة ،وهؿ :مضاف إلقف ،وأجؿعقن :تقكقدٌ معـقي ٍ
ثان مرفقع وطالمة
ٌ
رفعف القاو.
صؾقت طؾك الؿالئؽة كؾفؿ أجؿعقـ".
مثال" :
لق قؾت ً
ُ
هذا ما يتعؾؼ بالتقكقد.
باب يف
✿ الخالصة :التقكقد الؾغقي هق كؾ  ...مـ جديد ،والذي ُيعؼد لف ٌ
الـحق هق التقكقد الؾػظل والؿعـقي ،أما التقكقد الؾػظل فقؽقن بتؽرير الؾػظ إول،
وأما التقكقد الؿعـقي فقؽقن هبذه إلػاظ الستة وهل "العقـ ،والـػس ،وكال ،وكؾتا،
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وكؾ ،وأجؿع" وما سقى ذلؽ يسؿك تقكقدً ا لغق ًيا ٓ تقكقدً ا كحق ًيا ،ما سقاه يسؿك
تقكقد لؽـف مـ باب التقكقد الؾػظل.
صالال...... :
الدكتقر  :الؿتبقع يعـل الؿمكد ،لق قؾت :جاء إمقر كػسف :التقكقد :كػسف،
والؿمكد :إمقر.
التلكقد مـ باب التقابع ،التابع هـا هق التقكقد كػسف ،والؿتبقع :إمقر ،هؾ الؿراد
هـا إمقر كػسف حؼقؼة أو يف كؾؿة مضاف محذوف؟ يعـل :جاء رسقل إمقر ،أو جاء
أمره ،أو جاء تقجقفف؟
ققلـا :كػسف ،يرفع هذا آحتؿال ،يرفع احتؿال وجقد مضاف إلك الؿتبقع ،يعـل
لؾؿمكد ،خالص هـا الؽالم طؾك ضاهره.
صالال...... :
الجقاب ،ٓ :التقكقد الؾػظل لقس التقكقد الؾغقي ،التقكقد الؾغقي سقى هذا
الباب ،مثؾ التقكقد بذ "إن" ،التقكقد بالؼسؿ ،التقكقد بذ "ٓم آبتداء" ،التقكقد كؿا
ذكركا يف الحال والتؿققز :هذا التقكقد ،الؾغقي.
أما التقكقد الـحقي ففق التقكقد الؾػظل والؿعـقي ،الؾػظل بتؽريرك لؾؽؾؿة
إولك ،والؿعـقي بإلػاظ الستة.
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صالال..... :
الدكتقر :جؿقع غال ًبا تليت حال ،تؼقل" :جئـا جؿق ًعا" :يعـل :جئـا حالة كقكـا
مجتؿعقـ.
صالال........ :
الدكتقر  :هذا لقس اشتؼاقل ...كعؿ ،لقس اشتؼاقل واحد ،لؽـ الؿعـك التػصقؾل
قد يختؾػ ،معـك الجؿع ،لؽـ الؿعـك التػصقؾل قد يختؾػ ،كؾؿات كثقرة تعقد يف
مثال" :الؽتاب" و "الؽتقبة" تعقد إلك معـك واحد وهق
إصؾ إلك شلء واحدً ،
الؽتب :وهق الجؿع.
لؽـ الجؿع شلء ،والؽتقبة :هذا يف العؾؿ وهذا يف الؽتاب ،إصؾ لغقي يدل
فؼط طؾك الؿعـك اإلجؿالل ،لؽـ الؿعـك التػصقؾل قد يختؾػ.
صالال....... :
الدكتقر  :جؿقع :جؿقعقن ٓ ،أدري ،ما يحضرين جقاب يف ذلؽ .الؿشفقر يف
استعؿالفا هق استعؿالفا مػر ًدا ،لؽـ ٓ أدري هؾ ُتجؿع...
كلخذ شقاهد وأمثؾة طؾك باب التقكقد :فباب التقكقد -يا إخقان -كؿا رأيتؿ،
محصقرا ،الؾػظل بالتؽرار ،والؿعـقي هبذه إلػاظ.
لقس بالصعب ٕكف يؽاد يؽقن
ً
* قال الشاطر:
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يحؾؿ ما لؿ
إن إن الؽريؿ
ُ

يريـ مـ أجاره قد ضقؿا

يعـل يؼقل :إن إن الؽريؿ يحؾؿ :التقكقد هـا :إن الثاكقة ،والتقكقد لػظل.
 إن إولك :حرف تقكقد.صالال........ :
دائؿا
الؿعربقـ غقر الـحقيقـ ،ولفذا ً
الؿعربقـُ ،
الدكتقر :كعؿ ،هذا قد يشقع طـد ُ
الؿعربقن يعـل الذيـ يلخذون
الؿعربقـ وهق خطلُ ،
الـحقيقـ يؼقلقن :هذا شائع طـد ُ
بالظقاهر ،أو يعربقن بالؿذاهب القاضحة ،وقد يؼعقن طؾك غقر التحؼقؼ.
فنن تعؿؾ لؾرفع وتعؿؾ لؾـصب ،لقست كذ "أن" ،لق قؾـا :صحقح حرف كصب،
ٕن طؿؾفا الـصب ،لؽـ هؾ إن طؿؾفا الـصب؟ حرف تقكقد يـصب الؿبتدأ ويرفع
الخرب صح ،لؽـ حرف تقكقد وكصب :خطل ،فؾفذا كحاول أن كدقؼ يف العبارات.
يحؾؿ :هذه إن إولك.
 اسؿ إن :الؽريؿ ،وخربها:ُ
 وإن الثاكقة :هل مجرد لػظ لتلكقد الؿعـك السابؼ ٓ ،تزيد طؾك ذلؽ ،فؾفذا مااسؿا وٓ خربًا ٓ ،كؼقل :اسؿ وخرب إن الثاكقة ،كؼقل ،ٓ :هذا مجرد لػظ
تطؾب وٓ ً
لؾتلكقد لقس لف غرض أكثر مـ ذلؽ.
طؾقؽ طؾقؽ معتؿدي وإين

وجفت وجفل
إلقؽ إلقؽ قد
ُ
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 التقكقد :طؾقؽ ،طؾقؽ الثاكقة :تقكقد لػظل. إلقؽ الثاكقة :إن :مـ تلكقد الحرف ،وإلقؽ إلقؽ وطؾقؽ طؾقؽ :مـ تلكقد شبفالجؿؾة ،كؾ شلء يؿؽـ تمكده حتك الجؿؾة يؿؽـ تمكدها.
ُ
صالال..... :
الدكتقر :قد تجؿع ماشل مـ التقكقدات ،تؼقل" :واهلل إن زيدً ا لؼائؿ" :واهلل :هذا
قسؿ ،وهق تقكقد ،إن :تلكقد ،وٓم آبتداء تقكقد ،بحسب ققة الشؽ قد تمكد.
* ﴿ َكالَّ إِ َذا دك ِ
ؽ َوا ْل َؿ َؾ ُ
َّت إَ ْر ُض َدكًّا َدكًّا (َ )61و َجاء َر هب َ
ؽ َص ًّػا َص ًّػا ألالػجر:
ُ
. 22-21
 دكًا الثاكقة :تقكقد.ٌ
مػعقل مطؾؼ مـصقب وطالمة كصبف الػتحة ،ودكًا الثاكقة :تقكقد
 دكًا إولك:لػظل.
 ص ًػا إولك :حال :يعـل جاءت الؿالئؽة حالت كقهنا صافقـ ص ًػا ص ًػا ،ففذهحال ،فص ًػا تبقـ حالة الؿؾؽ وقت الؿجلء ،هـا الحال آتقة مـ الؿعطقف ضؿـ
الؿعطقف طؾقف :وهذا قد يؽقن يف الؾغة.
إذن ص ًػا إولك حال مـصقب.
 -ص ًػا الثاكقة :تقكقد.
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* يؼقل:
أخقك أخقك مـ يدكق وترجق

مقدتف وإن ُدطل استجاب

 أخقك الثاكقة :تقكقد. خرب أخقك إولك :مـ يدكق ،مـ هـا مقصقل ،بؿعـك :الذي. أخقك الثاكقة لقس لفا خرب ٕهنا مجرد تقكقد ،وإطراهبا :تقكقد مرفقع وطالمةمضاف إلقف.
رفعف القاو ،وهق مضاف والؽاف
ٌ
ات لِ َؿا تُق َطدُ ون ألالؿممـقن36 :
ات َه ْق َف َ
﴿ه ْق َف َ
* َ
 هقفات الثاكقة :تقكقد لػظل يف محؾ كصب ٕكف مـ الؿبـقات.ثالثة مذاهال لؾـحقيقـ:
 مذهب إول :مذهب الجؿفقر سقبقيف وغقره :أهنا مػعقل مطؾؼ لػع ٍؾ مـمعـاه.
 مذهب الثاين :أكف مبتدأ ،وفاطؾف سدَّ مسد الخرب. الؿذهب الثالث ٓ :محؾ لف مـ اإلطراب حؿؾ طؾك فعؾف.والؼقل الؿرجح يف ذلؽ هق ققل الجؿفقر :أكف مػعقل مطؾؼ لػع ٍؾ مـ معـاه.
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هقفات :معـاها :بعداء ،كلكؽ قؾت :بعد بعدً ا ما ُيقطدون ،يعـل :بعد الذي
ُيقطدون بعدً ا.
صالال........ :
الدكتقر :أكف مبتدأ ومرفقطف فاطؾ سد مسد الخرب.
* ﴿ َفنِ َّن َم َع ا ْل ُع ْسرِ ُي ْس ًرا ( )1إِ َّن َم َع ا ْل ُع ْس ِر ُي ْس ًرا ألالشرح6-5 :
الجؿؾة مع العسر :هذا ضرف ،الصقاب أكف
يسرا :اسؿ إن ممخر ،والخرب :شبف ُ
 ًضرف مؽان ولقس حرف جر ،وهق مضاف والعسر مضاف إلقف.
صالال....... :
الدكتقر :كعؿ ،الراجح أهنا ضرف سقاء كاكت مع بالرفع أو مع بالسؽقن.
* ققلف ُس ْب َحاك ُف َو َت َعا َلكَ ﴿ :كالَّ َس َق ْع َؾ ُؿقن (ُ )4ث َّؿ َكالَّ َس َق ْع َؾ ُؿقن ألالـبل5-4 :
صالال...... :
الدكتقر :أيـ الثاكقة؟ تقافؼف طؾك ذلؽ؟
صالال....... :
الدكتقر :مـ يخالػ؟ ﴿ َكالَّ َس َق ْع َؾ ُؿقن (ُ )4ث َّؿ َكالَّ َس َق ْع َؾ ُؿقن  ،يؼقل :الجؿؾة
الثاكقة تقكقدٌ لػظل لعولك ،هذا ططػ ،هق صح تابع لؽـ مـ باب العطػ لقس مـ
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باب التقكقد الؾػظل ،فـؼقل :الجؿؾة الثاكقة معطقفة طؾك الجؿؾة إولك وٓ كؼقل إهنا
تبع.
صالال....... :
الدكتقر ٓ :ما يدل ،هذا العطػ ،العطػ قد يؽقن مـ معاين التقكقد الؾغقي،
لؽـ الباب يف الـحق هذا باب العطػ.
مثال :أكت تجتفد وتجتفد وتجتفد :تقكقد لغقي ،لؽـ هذا يف الصـاطة
تؼقل ً
الـحقية ما كسؿقف تقكقد ،كسؿقف ططػ.
* اطرب لل :أحسـ الشاطر اكؽالهؿا ،اطرب كالهؿا.
صالب :مرفقع.
الدكتقر :لؿاذا؟ ما إطراب الشاطران؟ فاطؾ ،اكصب كالهؿا ماذا تؼقل؟ غقر
الجؿؾة.
صالال...... :
رأيت الشاطريـ كؾقفؿا.
الدكتقرُ :
* ﴿ َو َط َّؾ َؿ َد َم إَ ْس َؿاء ُك َّؾ َفا ألالبؼرة. 31 :
 -كؾفا :تقكقد معـقي ،وهق مضاف ،والفاء :مضاف إلقف.
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 طؾؿ ٓ :محؾ لفا مـ اإلطراب مبـل طؾك الػتح.وج ْؾ.
 آدم :مػعقل بف أول ،والػاطؾ هـا مسترت تؼديره اهلل َّ -طز َ
مػعقل بف ٍ
ٌ
ثان.
 إسؿاء:يـ ُك هؾ ُف لِ ّؾف ألإكػال39 :
* ﴿ َو َيؽ َ
ُقن الدِّ ُ
 يؽقنٌ :فعؾ مـصقب.
 الديـ :اسؿ كان مرفقع وطالمة رفعف الضؿة. هلل :خرب كان ،وهل جار ومجرور متعؾؼان بخرب يؽقن الؿحذوف ُيؼدر بالؽقنالعام :وهق مستؼر أو حاصؾ أو ثابت ،أو كحق ذلؽ ،وهق أن يؽقن الديـ كؾف مستؼر
هلل.
 كؾف :تقكقد معـقي مرفقع وطالمة رفعف الضؿة ،والفاء :مضاف إلقف يف محؾجر مبـل طؾك الضؿ.
صالال....... :
معطقف
الدكتقر :فعؾ مضارع مـصقب ،ويؽقن اكظر ما قبؾفا يف أول أية ،ففق
ٌ
طؾك مـصقب ،فؾفذا قال :ويؽقن.
ِ
هلل َطـ ُْف َّـ أجؿعقـ.
* ﴿ َو َي ْر َض ْق َـ بِ َؿا َت ْقت َُف َّـ ُك هؾ ُف َّـ ألإحزابَ ، 51 :رض َل َا ُ
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 يرضقـٌ :مبـل طؾك السؽقن ٓتصالف بـقن اإلكاث يف محؾ رفع.
فعؾ
ٌ
مضارع ٌ
 بؿا :بؿعـك الذي :الذي آتقتفـ. آتقت :فعؾ ماضل ،آتك محؿدٌ  ،آتقت ،سافرت :اسؿ فاطؾ ،والػاطؾ الضؿقروهـ :مػعقل بف ،هـ الؿلتقات ،مػعقل بف
التاء ،وهق مبـل طؾك الػتح يف محؾ رفعُ ،
يف محؾ كصب مبـل طؾك الػتح.
إذا فصؾت بقـ الفاء والـقن تؼقل هذا حرف جؿع -كؿا يؼقل الؿصريقـ -وإذا
جؿعت قؾتُ :ه َـ كؾف ضؿقر.
مضاف
 كؾفـ :تقكقد معـقي مرفقع وطالمة رفعف الضؿة ،وهق مضاف وهـ:ٌ
إلقف.
أيـ الؿمكد؟ كقن اإلكاث يف يرضقـ ،لؿاذا ٓ يؽقن الؿمكد الضؿقر يف آتقتفـ؟
ُؾفـ ،لؽـ صالؿا
ٕن آتقتفـ مػعقل بف يف محؾ كصب ،فؾق كان تلكقدً ا لف لؽان يؼال :ك َ
قالُ :ك ُؾ ُف َّـ :أي :تابع لؿرفقع ،ففـا كؼقل تابع لؾـقن.
* قال سبحاكفَ ﴿ :و ْأتُقكِل ِب َل ْه ِؾؽ ُْؿ َأ ْج َؿ ِعقـ أليقسػ. 93 :
 أتقين :فعؾ مضارع مرفقع. بلهؾؽؿ :الباء :حرف جر ،وأهؾ .. :بالباء ،وكؿ :ضؿقر اتصؾ باسؿ ،مضافإلقف.

شرح إزهرية يف الـحق

f

e

628h

g

 أجؿعقـ :تلكقد ٕهؾ مجرور وطالمة جره القاء.َاه ْؿ َأ ْج َؿ ِعقـ ألإكبقاء77 :
* ﴿ َف َلغ َْر ْقـ ُ
 الؿمكد :هؿ :وإطرابف :مػعقل بف. أجؿعقـ :تقكقد معـقي مـصقب وطالمة كصبف القاء.* ﴿إِ َّن َي ْق َم ا ْل َػ ْص ِؾ ِمق َؼات ُُف ْؿ َأ ْج َؿ ِعقـ ألالدخان45 :
 الؿمكد :مقؼاهتؿ كؾفؿ ،الؿعـك :إن يقم الػصؾ مقؼات الخؾؼ أجؿعقـ ،إذن فذلفؿ ،وإطراب ُهؿ :ضؿقر اتصؾ باسؿ ،فؿقؼات آسؿ ،مضا ًفا إلقف يف
اجؿعقـ تلكقد ُ
محؾ مجر.
 أجؿعقـ :تلكقد معـقي مجرور وطالمة جره القاء.ِ
أكقن أحال ِ
ِ
والده
إلقف مـ
ممـ أحدكؿ حتك
َ
َ
الس َال ُمُ ٓ« :ي ُ
* قال َط َؾ ْقف َّ
الص َال ُة َو َّ
ِ
ِ
والـاس أجؿعقـ»
وولده
 التلكقد :أجؿعقـ ،والؿمكد :الـاس :وإطراب والـاس :معطقف طؾك إولوهق والده ،وهق مجرور وطالمة جره الؽسرة.
 والده :اسؿ مجرور. -أجؿعقـ :تقكقد معـقي مجرور وطالمة جره القاء.
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ِ
الشؿس مـ مغرهبا ،فنذا
تطؾع
الس َال ُم ٓ« :تؼق ُم الساط ُة حتك
ُ
ُ
* قال َط َؾ ْقف َّ
الص َال ُة َو َّ
صؾعت ورآها الـاس آمـقا أجؿعقن».
  ...واو الجؿاطة يف آمـقا ،وإطراهبا :فاطؾ يف محؾ رفع. أجؿعقن... :هذا ما تقسر ،واهلل أطؾؿ ،وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد ،وطؾك آلف وصحبف
أجؿعقـ.
******************************************
***********

الدرس 11
بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ
الحؿد هلل رب العالؿقـ ،والصالة والسالم طؾك كبقـا محؿد ،وطؾذك آلذف وأصذحابف
أجؿعقـ.
أما بعدُ :
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فالسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف ،حقاكؿ اهلل يف هذه الؾقؾذة لقؾذة الثالثذاء التاسذع
والعشريـ مـ شفر ربق ٍع إول مـ سذـة  1428هذذ ،مذـ هجذرة الؿصذطػك -صذؾك اهلل
طؾقف وسؾؿ:-
وكحـ يف الدرس الرابع طشر مـ دروس شرح الؿؼدمة يف إزهريذة لؾشذقخ خالذد
إزهري -رحؿف اهلل تعالك ،-كـا يا إخقان قد ذكركا يف الدرس الؿاضذل الؽذالم طؾذك
ً
ذكر:
أول التقابع،
استؽؿآ لؽالمف -رحؿف اهلل تعالك -طؾك الؿرفقطات ،إذ َّ


أن إسذذؿاء الؿرفقطذذة ،ذكذ َّذر مـفذذا :الػاطذذؾ ،وكائذذب الػاطذذؾ،

والؿبتدأ والخرب ،واسؿ كان وأخقاهتا ،وخرب إن وأخقاهتا.


ثؿ ذكر التقابع :التابع لؾؿرفقع آخر التقابع.



ثؿ ذكر هذه التقابع واحدً ا واحدا ،ذكر الـعت ،وذكر التقكقد.

وتؽؾؿـا طؾقفؿ يف الدرس الؿاضل ،بؼل أن كتؽؾؿ يف هذذه الؾقؾذة إن شذاء اهلل طؾذك
بؼقة التقابع وهل( :ططػ البقان ،وططػ الـسؼ ،والبدل).
قال -رحؿف اهلل تعالك -يف العطػ:
الحؿد هلل رب العالؿقـ والصالة والسالم طؾذك أشذرف إكبقذاء والؿرسذؾقـ ،كبقـذا
محؿذذد وطؾذذك آلذذف وصذذحبف أجؿعذذقـ ،الؾفذذؿ اغػذذر لؾؿملذذػ ولشذذقخـا ولؾحاضذذريـ
والؿستؿعقـ برحؿتؽ يا أرحؿ الراحؿقـ:
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الؿتـ

يؼذذقل الؿملذذػ -رحؿـذذا اهلل وإيذذاه( :-العطييػ وأكقاطييف :وهييق ططي ُ
يػ بقييان
ِ
ِ
متبقطف،
البقان هق التابع الجامد الذي جلء ِبف إليضاح
وططػ كسؼ ،فعطػ
اء ص ِد ٍ
ٍ
ِ
ٍ
يد
كلقسؿ باهلل أبق
حػص طؿر ،أو لتخصقصف كحق ققلف تعالك﴿ :م ْـ َم َ

ِ
الـسؼ هق التابع الؿتقسط بقـف وبقـ متبقطف أحد شروط
ألإبراهقؿ ، 16:وأصؾ
العطػ).
الشرح
ذكر أن العطػ كقطان:


ططػ بقان.



وططػ كسؼ.

وهذا تؼسقؿ اصطالحل طـد الـحقيقـ كذا سؿقهؿا.
أما ططػ البقان فعؾذك اسذؿف (بقذان) تبقذقـ يبذقـ متبقطذ ُف ،إمذا أن يقضذح ُف إن كذان
معرفة ،وإما أن يخصص ُف ،وهذه الؿصطؾحات لقست غريب ًة طؾقـذا ،كـذا قذد شذرحـا مذـ
قبؾ الؿراد بالتقضقح والؿراد التخصقص ،أيـ شرحـا ذلؽ؟
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شرحـا الؿراد بالتقضقح وبالتخصقص يف الـعتٕ :ن الـعذت فائدتذ ُف التقضذقح إن
الؿـعقت معرفة ،والتخصقص إن كان الؿـعقت كَؽِرة.
كان
ُ
الـعت يف الػائذدة يف الغذرض ،فائذدهتؿا الـعذت وططذػ
ططػ البقان يقافؼ
كذلؽ
ُ
َ
البقان فائدهتؿا واحدة ،وهذل إيضذاح الؿتبذقع إن كذان الؿتبذقع معرفذة ،وتخصقصذف إن
مثال:
كان كؽرة ،وقؾـا كريد بالتخصقص تضققؼ دائرة التـؽقر دون إلغائفا ،فنذا قؾـا ً
جاء محؿدٌ أبيق خاليدُ :محؿذد اسذؿ الرجذؾ ُمحؿذد ،وكـقذة هذذا الرجذؾ كػسذف أبذق
ٍ
ٍ
ماض ،ومحؿدٌ فاطؾ ،أردت أن تبذقـ
خالد) جاء فعؾ
خالد ،فنذا قؾت (جاء محؿدٌ أبق
محؿدً ا هذا مـ هق؟ كلك ُف ضفر لؽ أن يف محؿد غؿقض أو يحتؿؾ طـد الؿسذتؿع أكثذر
شخص اسؿ ُف محؿد ،فلردت أن تبقـ ُف أن تزيؾ ما فقف مـ احتؿذال ،فؼؾذت( :أبذق خالذد)
أبق خالد ططػ بقان طؾك محؿد ،لؿاذا ُأيت بعطػ البقان هـا؟
يؼقلقن :لتقضقحف ،ما الؿراد بالتقضقا؟
رفع آحتؿال ،شرحـا ذلؽ يف الـعت ،رفع آحتؿال ،فنذا قؾت( :جاء محؿد أبذق
خالد) فلكت إذا قؾت (أبق خالد) الػائدة التل أردهتا الغرض الذي مـ أجؾذف قؾذت (أبذق
خالد) أن تدفع آحتؿال غقر الؿراد بؿحؿد( ،جاء محؿد أبق خالد) يعـذل الؿذراد أبذق
خالد لقس محؿد آخر.
هذذذذا معرفذذذة ،ويف الـؽذذذرة والبقذذذان يف الـؽذذذرة خؾقذذذؾ وأكؽذذذره البصذذذريقن ،وأثبتذذذف
الؽقفققن ،وطؾك ققل الؽقفققـ أدلة تسـده ،ومـ ذلؽ:
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اء ص ِد ٍ
ٍ
ِ
يد ألإبذراهقؿ : 16:لذـػفؿ أيذة:
﴿و ُي ْس َؼك م ْـ َم َ
ققلف -سبحاكف وتعالكَ :-
اء ص ِد ٍ
ٍ
ِ
ٍ
صذديد هـذا لذقس كعتًذا ،بذؾ
يد ألإبراهقؿ، 16:
﴿و ُي ْس َؼك م ْـ َم َ
اهلل أطؾؿ بؿرادهَ ،
هق ططػ بقان ،ما الؿراد بالصديد؟
الصديد هؾ هق سػف أم شلء يسؿك صديد؟
صذذديد هذذق الذذذي يخذذرج مذذـ الجذذروح ،الؿذذاء الذذذي يخذذرج مذذـ الجذذروح يسذذؿك
صديد ،إ ًذا صديد  8:55أك ُف وصػ ،هذا جامد هذذا اسذؿ جامذد يذراد بذف ذات ،إ ًذا ففـذا
بالؿشذتؼ،
لقس كعتًا ،بؾ هق ططػ بقانٕ :كـذا سذبؼــا يف الـعذت أن الـعذت ٓ يؽذقن إٓ ُ
وهذا الػرق بقـ الـعت وبقـ البقان ،هذا هق الػرق القحقد ،الػرق القحقذد بذقـ الـعذت
وبقـ ططػ البقان:
بؿشتؼ يعـل فقف معـك الػعؾ ،الؿشذتؼ هذق مذا يشذتؼ مذـ
 أن الـعت ٓ يؽقن إٓ ُ
الػعؾ فػقف معـك الػعؾ.
ٍ
 والبقان ٓ يؽقن إٓ بجؿاد ٍ
جامد.
اسؿ
وهؿذذا الـعذذت والبقذذان يف الػائذذدة يف الغذذرض متسذذاويان كالهؿذذا فائذذدهتؿا واحذذدة
﴿ميـ م ٍ
غرضفؿا واحد ،وهق إيضاح الؿتبقع كان معرفذة وتخصقصذف إن كذان كَؽِذرة ِ
ياء
ْ َ
صي ِيد ٍ
يد ألإبذذراهقؿ ، 16:مذذا تبذذقـ لذذؽ مذذا الؿذذراد بالؿذذاء الؿؼصذذقد بالؿذذاء إٓ بؼقلذ َ
ذؽ
َ
ٍ
أيضا بقان مبقـ لؾؿاء الؿراد ،ففق ططػ بقان ولقس كعتًا.
(صديد) ،ففق ً
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بالـسبة (لعطػ البقان) الؽالم فقف قؾقؾ ،وأمثؾتفا لقست كثقرة ،مشتؼ الـعذت كثقذر
يتػؼ معف يف الغرض والػائدة ولؽـف يختؾػ معف يف كقن الـعت مشتؼان يتػؼان حتك يف
وتـؽقذرا ،ويف بؼقذة إحؽذام يختؾػذان
التعريػ والتـؽقر ٓبد أن يطابؼا الؿتبذقع تعري ًػذا
ً
يف هذه الـؼطة وهل أن ططػ البقان يؽقن جامد ،وأما الـعت ُمشتؼ.
أيضا ،وسـجد أن هـاك مشاهبة بقـ ططػ البقان وكذقع مذـ
سقليت الؽالم طـ البدل ً
أكقاع البدل ،وهق (بدل كذؾ مذـ كذؾ أو البذدل الؿطذابؼ) ،سذـتؽؾؿ طذـ الػذرق بقـفؿذا،
ولفذا شبفف بالـعت مـ جفة وبالبدل مـ جفة أكؽر بعض الـحذقيقـ ططذػ البقذان ....
أو طؾك إقؾ قالقا :ما يستحؼ أن يؽقن لف باب يف الـحق ،ولؽـ الجؿفقر طؾك إثبذات
ططػ البقان ،قالقإ :ك ُف وإن كان يشابف الـعت ويشابف البدل إٓ أكف يخالػفؿا ،يخذالػ
الـعت يف كقكف جامد غقر قابؾ لؾتلويؾ بالؿشذتؼ (جذاء محؿذد أبذق خالذد) أبذق خالذد ٓ
يؿؽـ تلويؾفا بؿشتؼ أو فعؾ ،مثذؾ (جذاء محؿذدٌ الضذاحؽ) إن جذاء محؿذد  ....فعذؾ
ملول بػعؾ مشتؼ ،ففل ٓ تتلول مشذاهبتفا بالبذدل سذقليت التػريذؼ بقـفؿذا طـذدما يذتؽؾؿ
طؾك البدل ،وكعرف أن الػرق بقـفؿا مـ مؼاصد البؾغذاء مذـ الؿعذاين التذل يؼصذد إلقفذا
الؿتؽؾؿ ،هذا ما يتعؾؼ بعطػ البقان.
ُ
الؿملػ تؽؾؿ بعد ذلؽ طؾك ططػ الـَسؼ ،لؽـ أريد أن أتركف وأقذدم طؾقذف البذدل
ثؿ كعقد إلك ططػ الـسؼ ،كـتؼؾ أن إلك البدل والؽالم فقف لقس بطقيؾ ثؿ كعذقد بعذد
ذلؽ لعطػ الـسؼ إن شاء اهلل.
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البدل :اقرأ يا أخل.
الؿتـ
اط ا ْلؿسيت َِؼقؿ* ِصير َ ِ
ِ
يـ
اط ا َّليذ َ
﴿اهدكَا ِّ
بدل كؾ مـ كؾ ،كحق ققلف تعالكْ :
َ
الص َر َ ُ ْ َ

ٍ
بعيض ميـ كيؾ ،كحيق ققليف تعيالك( :وهلل
َأ ْك َع ْؿ َت َط َؾ ْق ِف ْؿ [الػاتحة ]3 :2:وبدل
طؾييك الـيياس حييج البقييت مييـ اسييتطا سييبقال) ،وبييدل اشي ٍ
يتؿال كحييق ققلييف:
(يسييللقكؽ طييـ الشييفر الحييرام قتييال فقييف) ،وبييدل الغؾييط كحييق (رأيييت زيييدً ا
الػرس) أردت أن تؼقل الػرس فغؾطت فذكرت زيد ً
طقضيا طيـ الػيرس ثيؿ
أبدلت الػرس مـف.
الشرح
البذذدل هذذق التذذابع الؿؼصذذقد بالـسذذبة بغقذذر واسذذطة ،التذذابع أي أكذذف يتبذذع الؿتبذذقع يف
اإلطراب رف ًعا كان هذا هق البدل ،البدل كؿذا قذال( :هذق التذابع الؿؼصذقد بالـسذبة بغقذر
وجذرا ،الؿؼصذقد بالـسذبة يريذد بالـسذبة
واسطة) ،يتبع الؿتبقع يف اإلطراب رف ًعا وكص ًبا
ً
الحؽؿ ،يعـل أن الحؽؿ الؿراد مـ الؽالم إكؿا يتعؾؼ بالبدل ٓ بالؿبدل مـف ،فنذا قؾذت
مثال:
ً
ذت الرغقذذػ كصذذػف) :الػعذذؾ الؿقجذذقد هذذق إكذذؾ ،إكذذؾ وقذذع طؾذذك مذذاذا يف
(أكؾذ ُ
الصـاطة أكؾ فعؾ ....... ،والرغقػ مػعقل بف مـصقب والؿػعقل بف هذق القاقذع طؾقذف
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الػعذذؾ ،أن إكذذؾ قذذد وقذذع طؾذذك الرغقذذػ هذذذا يف الصذذـاطة الـحقيذذة ،لؽذذـ يف الحؼقؼذذة
آكؾ يعـل الحؽؿ أو كؿا يؼقل الشقخ خالد واقع طؾك الرغقذػ أو واقذع طؾذك كصذػ
الرغقػ ،لفذا يؼقل :التذابع الؿؼصذقد بالـسذبة يعـذل الؿؼصذقد بذالحؽؿ بغقذر واسذطة،
 .....إلخراج  ...الـسؼ الؿـسقق ،إذا قؾت :جاء محؿد وخالد ،وقع مؿـ؟
خالد ومحؿد وقذع مذـ خؾذد ،وقذع مذـ محؿذد ،محؿذد مؼصذقد بذالؿجلء أم ٓ؟
أيضا ،لؽـ هـا يف واسطة فؾفذا أراد أن يخرج ططػ الـسؼ بؼقلف بغقر واسذطة
مؼصقد ً
مثال يف هذا الؽتاب يتجف ويراد بف ويؼصد مـذف وققطذف طؾذك البذدل ٓ
هـا الحؽؿ الػعؾ ً
الؿبدل مـذف ،الؿبذدل مـذف الرغقذػ (أكؾذت الرغقذػ) البذدل كصذػف ،لؿذاذا يذذكر البذدل
(أكؾت الرغقػ كصػف) لؿاذا  ،........كثقذرة يعـذل كذؾ مذتؽؾؿ  .....ربؿذا  ....اإلهبذام
أصؾ أن يبفؿ ثؿ يقضح ،هذه مـ مؼاصد البؾغاء يجب لفا آكتباه .......... ،الؿفؿؾذة
مـفؿ ،وأغراض أخرى ،يذكر لؾتؿفقد لؾبدل والبدل هق الؿؼصقد بالؽالم ففق ٓ شؽ
أكف أسؾقب مـ أسالقب العرب البالغقة التل يؼصد مـفا جذب آكتباه ،تـبقذف الؿسذتؿع
والؿخاصب ،ففذا هق البدل.
البذذدل الذذذي يؿقذذزه طذذـ غقذذره يف حؼقؼتذذف أكذذف الؿؼصذذقد ولذذقس الؿؼصذذقد ........
الؿبذدل مـذف،
البدل أما التابع ففق الجزء الثاين البذدل ،وأمذا الؿتبذقع ففذق الجذزء إول ُ
الؿؼصقد يف باب البدل هق التابع البدل ،بخالف بؼقة إبقاب يف الـعت ،يؼذقل( :جذاء
محؿدٌ الضاحؽ) أما الضاحؽ فؼط تقضقح لؿحؿد ،وكذلؽ يف التقكقد (جاء محؿذد
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كػس ُف) الؿجلء مـسقب إلك محؿد أو كػس محؿد؟ إلك محؿد أما كػسف فؼذط لؾتقكقذد
أن الجل هق ٓ غقر ُه ،إٓ يف البدل.
ثؿ قال( :وهق أربع ُة أقسام) البدل أربعة أقسام:
الؼسذذؿ إول :بذذدل الؽذذؾ مذذـ كذؾٍ ،ويسذذؿقف بعذذض الـحذذقيقـ كذذابـ مالذذؽ البذذدل
الؿطابؼ ،وربؿا سؿا ُه بعض الـحقيقـ (بيدل الؽيؾ ميـ الؽيؾ) ،أمذا تسذؿقتف إيذاه (بذدل
الؽؾ مـ الؽؾ) فؾقست بؿستحسـةٕ :ن جؿفقر أهؾ الؾغة والـحذق ٓ يذروون دخذقل
كؾؿذذة كذذؾ وكذذذلؽ بعذذض ،وكذذذلؽ غقذذر ،هذذذه الؽؾؿذذات الثالثذذة يذذروون أهنذذا مالزمذ ٌة
لاضافة يف الؿعـك ،فؾفذا ٓ يجقزون إدخال اإلضافة.
وأفضؾ مـ هذا وذاك اصطالح ابـ مالؽ (البذدل الؿطذابؼ) ،لؿذاذا اصذطالح ابذـ
مالؽ هق إفضؾ؟
قالقإ :ن هذا البدل قد يؼع يف أسؿاء اهلل -سبحاكف وتعذالك ،-وإذا وقذع يف أسذؿاء
اهلل -سبحاكف وتعالك -قالقا :إن الؽؾقة والجزئقة ،الؽؾ متك تؼقل طـ الشلء أكذف كذؾ؟
إذا كان يؼبؾ التجزيء ،إذا كان لف أجزاء فاجتؿعت هذه إجزاء ققذؾ طـذف أكذف كذؾ ،أمذا
ِ
الصي َير َ
اط
﴿اهييدكَا ِّ
ققلـذذا الؿطذذابؼ أن التذذابع مطذذابؼ لؾتذذابع ،ققلذذف -سذذبحاكف وتعذذالكْ :-
ا ْلؿست َِؼقؿ* ِصر َ ِ
ت َط َؾ ْق ِف ْؿ ألالػاتحة7 :6:
يـ َأ ْك َع ْؿ َ
اط ا َّلذ َ
َ
ُ ْ َ
مبـل طؾك حذف حرف العؾة.
اهدي :فعؾ أمر ٓ محؾ لف مـ اإلطراب ٌ
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ٌ
مػعقل بفٕ :هنؿ الؿفديقن الؿػعقلقن ،كا :مػعقل بف يف محؾ كصب.
كا :هذا
أيـ الفادي الػاطؾ؟ مسترت تؼديره أكت يعقد إلك اهلل -سبحاكف وتعالك.-
ِ
مػعقل ٍ
ٌ
كصبف الػاتحة.
ثان مـصقب وطالمة
ماذا يفديفؿ؟ اهدكا الصراط هذا
الؿستؼقؿ :هذا كعت مشتؼ (مستؼقؿ) اسؿ فاطؾ استؼام يستؼقؿ ففذق مسذتؼقؿ ،ففذق
ُ
كعت تابع مـصقب وطالمة كصبف الػاتحة.
صذ َ
ذراط :مذذا طالقذذة صذذراط الثاكقذذة بالصذذراط إولذذك؟ بذذدل ،هذذؾ هذذق مطذذابؼ أو أن
الصذذراط الثذذاين بعذذض إول؟ ٓ ٕن الصذذراط الؿسذذتؼقؿ هذذق صذذراط الؿذذـعؿ طؾذذقفؿ،
فؿطابؼ هذا بدل مطابؼ.
الصراط إول :معرفة كؽرة ،الصراط الؿـعؿ طؾقفؿ مطابؼ هذا بدل مطابؼ.
الصراط إول :معرفة كؽرة الصراط معرف بلل.
الصراط الثاكقة :معرفة معرف باإلضافة إلك آسؿ الؿقصقل إلك معرفة.
اط ا ْلع ِز ِيز ا ْلح ِؿ ِ
وقال سبحاكف﴿ :إِ َلك ِصر ِ
قد* اهلل ِ ألإبراهقؿ. 2 :1:
َ
َ
َ
إلك :حرف جر.
ِ
صراط :اسؿ مجرور.
العزيز :مضاف إلقف.
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الحؿقد :كعت.
اهللِ :بدل ُمطابؼ ،يؼقل هذا بدل مطابؼ ،لؿاذا ٓ كؼقل كعت؟
اهلل هق ال َعؾؿ الؿعبقد بحؼ -سذبحاكف وتعذالك ،-طؾؿذف ٕكذف أخذص إسذؿاء بذف -
سبحاكف وتعالك ،-ففذق أشذدها تعري ًػذا ،كؿذا قذال :...اهلل أطذرف الؿعذارف ... ،أطذرف
ٍ
ِ
حقـئذذ
الذرحؿـ والـعذت
الؿعارف فنكف بعد ذلؽ  ...يجعؾقن ما بعد ُه كعتًا لذف ،بسذؿ اهلل
ٓ يؽقن كعت لؾتقضقح وإكؿا يؽقن كعت لؾؿدح ،وإذا أتذك هذق بعذد شذلء مذـ أسذؿاء
اهلل -سبحاكف وتعالك -جعؾقه بدٓ ،وهذا مثال طؾك ما ذكركا مـ وققع البدل يف أسؿاء
اهلل -سبحاكف وتعالك.-
ٍ
بعض مـ كؾ).
ثؿ قال الـقع الثاين( :وبدل
مثالف :ما قؾـاه مـ قبؾ (أكؾت الرغقػ كصػ ُف) الرغقػ وكذص الرغقذػ مذا العالقذة
بقـفؿا؟
العالقة بقـفؿا الجزئقة أو التبعقض يعـل كصذػ الرغقذػ جذز ٌء مذـ الرغقذػ ،جذزء
حؼقؼل أو غقر حؼقؼل؟ جز ٌء حؼقؼل تبعقض.
الطذالب الؿجتفذد مذـفؿ) الؿجتفذد مذا إطرابذف كعذت أم
مثال( :أكرمت
وكلن تؼقل ً
َ
بدل؟
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بدل بعض مذـ كذؾ ،مذا يؽذقن كعتًذا؟ إذا كذان كعتًذا حؼقؼذا هذؾ هذق تابعذف يف اإلفذراد
والتثـقة والجؿع؟
ٓ ،بخالف ما لق قؾت (أكرمت الطالب الؿجتفديـ) الؿجتفديـ هـا كعذت صذح،
ٍ
حقـئذ وإكؿذا هذق بذدل بعذض
يعـل أكرمت الطالب الؿجتفد مـفؿ ما يصح يؽقن كعت
مـ كؾ.
﴿ولِ َّؾي ِيف َط َؾييك الـَّي ِ
ياس ِحي هج
وشذاهده يف الؼذذرآن الؽذذريؿ كؼقلذذف -سذبحاكف وتعذذالكَ :-
ا ْلبق ِ
ت َم ِـ ْاس َت َطا َ إِ َل ْق ِف َسبِ ًقال ألآل طؿذران 97:أمذا الؿبذدل مـذف فالـذاس ،وأمذا البذدل
َْ
آسؿ الؿقصقل مـ بؿعـك الذي ،ومعـك أية طؾك ذلؽ واهلل أطؾؿ ،وهلل طؾك الـذاس
حج البقذت ،مذـ اسذؿ مقصذقل :الذذي اسذتطاع إلقذف سذبقال مذـفؿ ،يعـذل
الذي يستطقع ُ
الؿستطقع ،فؿعـك أية طؾك ذلؽ (وهلل طؾك الـاس الؿستطقع مـفؿ حذج البقذت) ،قؾـذا
إصؾ (وهلل طؾك الـاس الذي يستطقع) ،الذي يسذتطقع يعـذل الؿسذتطقع ،هذذا مشذتؼ،
هذذق يف الؿعـذذك سذذقاء ،فقؽذذقن معـذذك أيذذة طؾذذك ذلذذؽ يحذذقل إلذذك (وهلل طؾذذك الـذذاس
ِ
البقت).
الؿستطق ِع حج
إطذراب آخذر وطؾذك هذذيـ اإلطذرابقـ سذتؽقن خالفذات فؼفقذة كثقذرة يف
ويف أية
ٌ
الحج.
كثقذرا يف كتذب أصذقل الػؼذف يف
واإلطراب أخر .....تذكر يف كتاب الحج وتذذكر ً
باب التؼققد ،بعضفؿ يؼقل ٓ :مـ هـا لقس ً
بدٓ مـ الـاس ،والؿصدر قذد يعؿذؾ طؿذؾ
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فعؾف ،ومعـك أية طؾك هذا اإلطذراب إذا جعؾـذا (مذـ الذذي) فاطذؾ لحذج ،يعـذل (وهلل
طؾك الـاس أن يحج الؿستطقع) ،ومعـك أية طؾك اإلطرابقـ يختؾػ ،لؽـ الذي طؾقذف
الجؿفقر أن مـ هـا بذدل كؿذا ذكذر الشذقخ خالذد وهذق الؿشذفقر يف إطراهبذا ،اإلطذراب
َّياس ِحيج ا ْلبق ِ
الؿشفقر يف أية ومـ أجؾ ذكرها الشذقخ خالذدِ ِ :
يت َم ِ
يـ
َ
﴿ول َّؾيف َط َؾيك الـ ِ ه َ ْ
ْاس َت َطا َ إِ َل ْق ِف َسبِ ًقال ألآل طؿران97:
هلل :جر ومجرور.
طؾك الـاس :جر ومجرور.
ٍ
ِ
ِ
ِ
(لؿحؿذد
بذاب)،
حج البقت؟ مثؾفا يف الرتكقب الـحقي (لؾؿسذجد ٌ
حج البقت :هلل ُ
ُ
ِ
ٌ
(لؾعؾؿ فائدةٌ) هذا الرتكقذب قؾـذاه مذـ قبذؾ وذكركذا أمثؾذة وشذقاهد كثقذرة طـذدما
مال)،
شرحـا باب الؿبتدأ والخرب.
حج البقت :مبتدأ ممخر ،هلل :خرب مؼدم.
ُ
حؼ ثابت هلل -سبحاكف وتعالك -طؾذك الـذاحر،
كؿا قال :حج البقت هلل ،حج البقت ٌ
كثقذرا ،أسذؾقب
قدم الخرب وأخر الؿبتدأ ،وطرفـا أن الخرب إذا كان شبف جؿؾة فنكف يتؼدم ً
طربل فصقح مشفقر وكثقر يف الشقاهد.
َّاس ِحج ا ْلبق ِ
ِ ِ
ت ألآل طؿران : 97:مبتذدأ وخذرب ،مذاذا هلل -سذبحاكف
َ
﴿ول َّؾف َط َؾك الـ ِ ه َ ْ
وتعالك -لؾـاس؟ لف طؾك الـاس أن يحجقا البقت.
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سذبقال :هذذه لقسذت مبتذدأ وٓ خذربٕ :ن الجؿؾذة اكتفذت إ ًذا مذاذا
ً
مـ اسذتطاع إلقذف
تعرب مـ؟
قذذالقا :بذذدل مذذـ الـذذاس طؾذذك الؿعـذذك الذذذي قؾـذذاه (وهلل حذذج البقذذت طؾذذك الـذذاس
الؿستطقعِ).
الـقع الثالث مـ أكقاع البدل :قال (بدل اشتؿال):
َيال فِ ِ
َيال فِ ِ
الش ْفرِ ا ْل َحرا ِم ِقت ٍ
قيف ُق ْيؾ ِقت ٌ
﴿ي ْس َل ُلقك َ
َؽ َط ِـ َّ
قيف
َ
كؼقلف -سبحاكف وتعالكَ :-
مذثال( :يعجبـذل محؿذدٌ كالمذ ُف ،يعجبـذل محؿذدٌ أدبذف ،يعجبـذل
ألالبؼرة ، 217:وتؼقل ً
محؿد خطابت ُف) ،ما العالقذة بذقـ محؿذد وبذقـ إشذقاء الؿذذكقرة بذقـ محؿذد وصذقت
الش ْيفرِ ا ْل َحيرا ِم ِقت ٍ
َؽ َط ِ
﴿ي ْس َيل ُلقك َ
يـ َّ
َيال
َ
محؿد وأدبف ،ما العالقة بقـ شفر الؼتال يف ققلفَ :
قف ُق ْؾ ِقت ٌَال فِ ِ
فِ ِ
قف ألالبؼرة 217:يف طالقة بقـفؿا وٓ ما فقف؟
فقف ،يف طالقة مطابؼة هق هق؟ ٓ،
بعض محؿد ،الؼتال ،الشفر؟ ٓ.
بقذذـفؿ طالقذذة لقسذذت طالقذذة كؾقذذة وٓ طالقذذة بعضذذقة ،هذذذا اشذذتؿال ،آشذذتؿال أن
يؽقن بقـ البدل والؿبدل مـف مالبسة لقس مالبسذ ًة كؾقذة وٓ مالبسذ ًة بعضذقة ،يسذؿقهنا
الؿبدل مـذف يشذتؿؾ يف الؿعـذك طؾذك البذدل( ،أطجبـذل محؿذدٌ أدبذف)
بدل اشتؿالٕ :ن ُ
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محؿد يشتؿؾ طؾك إدب اشتؿال لقس حؼق ًؼا ،لق كان حؼق ًؼا صار بدل بعذض :ولفذذا
أمثؾة كثقرة جدً ا كؼػ طـد أية.
قف ُق ْؾ ِقت ٌَال فِ ِ
َال فِ ِ
الش ْفرِ ا ْل َحرا ِم ِقت ٍ
﴿ي ْس َل ُلقك َ
َؽ َط ِـ َّ
قف ألالبؼرة: 217:
َ
َ
طـ :حرف جر.
الشفر :اسؿ مجرور بعـ.
الحرام :هذا كعت.
ٍ
قتال :بدل مـ الحرام أم مـ الشفر؟
مجرور مثؾ ُف وطالمة جره الؽسرة ،وفقف جر ومجرور.
هذا بدل اشتؿال مـ الشفر
ٌ
الؿبذدل مـذف ،وقتذال مذـ البذدل معرفذة أم كؽذرة؟
ستؼقل :الشفر ُمعرف بذلل ،وهذق ُ

كؽِرة ،وبذلؽ تعرف أكف ٓ يشرتط يف البذدل الؿقافؼذة يف التعريذػ والتـؽقذر وهذذا مؿذا
يتؿقز بف الـؽرة والؿعرفة.
يآ
﴿و ْيي ٌيؾ لِ ُؽي ِّيؾ ُه َؿ ي َز ٍة ُل َؿ ي َز ٍة* ا َّلي ِيذي َج َؿي َيع َمي ً
ولفذذذا ققلذذف -سذذبحاكف وتعذذالكَ :-
َو َطدَّ َد ُه ألالفؿزة. 2 :1:
ٌ
ويؾ :مبتدأ.
لؽؾ :جؿؾة خربية ،ل :حرف جر ،كؾ :اسؿ مجرور.
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هؿزة :مضاف إلقف.
ٍ
لؿزة :كعت ما يف ططػ ،هذا كعت ،هؿزة مـعقت بلكف لؿزة.
هؿزة بلكف لؿزة :هؿزة الذي يفؿز الـاس والؾؿزة الذي يؾؿزهؿ.
الذي :ما إطراب الذي هؾ هق إطراب ٍ
ثان لؾؿزة؟
ٓ ٓ يؿؽـ أن كؼقل كعت ،ماذا كؼقل؟ بدل ،لؿاذا ٓ كؼقل كعت؟
ٕن الفؿزة كؽرة والذي معرفة فـؼقل بدل.
الـقع الرابع مـ أكقاع البدل :قال( :بدل الغؾط)
كثقر جدً ا يف كالم الـاس ،أن يغؾطقا فقؿا يؼقلذقن ثذؿ يصذححقن بعذد ذلذؽ،
وهذا ٌ
كلن تؼقل( :رأيت زيدً ا الػرس) مػرتض أن تؼقل رأيت فرس ،لؽـ سذبؼ لسذاكؽ زلذة
لسان فؼؾت زيذدً ا ،رأيذت زيذدً ا الػذرس ،زلذة لسذان لؽذـ أوقعتـذا يف مشذؽؾة يف الـحذق؟
قؾؿذا ،كؼذقل إول ُمبذدل مـذف والثذاين بذدل ،لؽذـ هذؾ
كؼقل هذذا إطرابذف بذدل ،اشذرتي ً
الػرس هق زيد بذدل مطذابؼ؟ ٓ ،هذؾ الػذرس بعذض زيذد بذدل بعذض؟ ٓ ،هذؾ بقـفؿذا
طالقذذة مالبسذذة يتؾبسذذان؟ ٓ ،كؿذذا قؾـذذا زلذذة لسذذان أردت أن تؼذذقل اشذذرتي كتا ًبذذا فؼؾذذت
قؾؿذا كتا ًبذا ،هذذه زلذة لسذان ،وقذد يؽذقن السذبب
قؾؿذا ،ثذؿ صذححت اشذرتي ً
اشرتيت ً
كسذذل ًء  ....أي غافذذؾ زلذذة لسذذان يعـذذل سذذفقت أن الذذذي تريذذد ،بسذذبب الـسذذقان قؾذذت:
قؾؿا) ثؿ تذكرت فصححت ،وربؿا تغقر رأيؽ بدل تريذد أن تغقذر رأيذؽ تريذد
(اشرتي ً
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قؾؿا ثؿ تغققر رأيذؽ تؼذقل مذا تريذد قؾذؿ ،فبذدل مذا
قؾؿا ،قؾت :اشرتي ً
أن تؼقل اشرتي ً
قؾؿذا كتا ًبذا ،فـؼذقل هذذا بذدل غؾذط ،قذد يؽذقن
تؼقل جؿؾة جديدة مباشرة قؾت اشرتي ً
بسبب زلة لسان ،أو الؼؾب كسقان ،أو تغقر الرأي وكؾ ذلؽ يسؿك ببدل الغؾط.
ٍ
خالد) قؾـذا أبذق
كعقد إلك البدل الؿطابؼ :لق قؾـا يف الؿثال السابؼ( :جاء محؿدٌ أبق
خالد ططػ بقان ،هؾ يصح أن يعرب بدل مطاب ًؼا مـ محؿد أم ٓ يصح ،هؾ أبق خالذد
يطابؼ محؿد أم ٓ يطابؼف؟ يصح أم ٓ يصح؟
يصح مـ حقث  ...كحق ًيا ،بدل مطذابؼ وأن يؽذقن ططذػ بقذان ،وهذذا الذذي قؾـذاه
قبؾ قؾقؾ مـ تشابف ططػ البقان بالبدل ،فؾفذا يؼقل( :كؾ ٍ
ٍ
مطابؼ يصذح أن يعذرب
بدل
ططػ بقان إٓ يف ثالث مسائؾ) كادرة قؾقؾة ذكروها لذـ كتققذػ طـذدها أن لذقس هذذا
غرضذذل ،لؽذذـ طؿقمذذا (كذذؾ بذ ٍ
دل مطذذابؼ يصذذح أن يؽذذقن ططذذػ بقذذان) كؿذذا يف أيذذة:
ً
اط ا ْلؿس يت َِؼقؿ* ِصيير َ ِ
ِ
يت َط َؾ ي ْق ِف ْؿ ألالػاتحذذة ، 7 :6:بذذقـ
يـ َأ ْك َع ْؿي َ
اط ا َّلييذ َ
﴿اهييدكَا ِّ
ْ
َ
َ
الصي َير َ ُ ْ
الصراط الؿستؼقؿ بقـف بلكف الصراط الذيـ أكعؿ اهلل طؾقفؿ ،مؿؽـ أن يؽقن ططػ بقذان
فؿا الػرق بقـفؿا؟ أو لؿاذا ٓ كؼقل كؿا قال بعض الـحذقيقـ كؾغذل ططذػ البقذان ،وأن
تعرب كؾ ٍ
بدل مطابؼ ططػ بقان مـ حقث الصـاطة الـحقيذة طـذدما تتعامذؾ مذع أمذقر
الؿذتؽؾؿ تحديذدً ا
جامدة يعـل كتاب طـدك كذا مؽتقب ما تعذرف الؿعـذك الذذي يريذده ُ
مؽتقب فؼذط طـذدك ،اطذرب تؼذقل تصذح كذذا ويصذح كذذا ،وهذذا كثقذر جذدً ا يف كتذب
اإلطراب ،طـدما تؼرأ كتب إطراب الؼرآن تجد كثقر اثـقـ وثالثة وأربعذة يصذح ويجذقز
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ويجقز ،هذا مـ حقث الـحق يف الصـاطة الـحقية هذه إوجف جائزة ،ما الؿراد مـفذا أو
الؿؼدر مـفا هذا يعقد إلك أهؾ التػسقر ،ما الؿعـك الؿؼصذقد لميذة ربؿذا أيذة تحتؿذؾ
كؾ هذه الؿعاين طؾك حد سقاء ،اإلطرابات جائزة طؾذك حذد سذقاء ،وربؿذا بعذض هذذه
الؿعاين باصؾة أو ضعقػة أو بعقدة ،فؼطع هذه اإلطرابات بضعػ هذه الؿعذاين وربؿذا ٓ
يصح إٓ هذا الؿعـك ،فال يصح إٓ هذا اإلطراب وهؽذا.
أيضا يف هذه الؿسللة فالػرق بقـ ططػ البقان وبقـ البذدل (جذاء
وكؼقل :هذا كالم ً
محؿدٌ أبذق خالذد) مذاذا تؼصذد مذاذا تريذد؟ هذؾ تريذد جذاء محؿذد ،تريذد أن تؼذقل جذاء
غؿقضذا ،طـذدما تؽؾؿذت مذع فذالن جذاء
محؿد ،ثؿ ضفر لذؽ أو خشذقت أن يف محؿذد
ً
محؿد يعـل خشقت أن ٓ يعرف مـ محؿد هذا ،فذلردت أن تقضذحف لذف (جذاء محؿذد
ٍ
حقـئذذ هذذا ططذػ بقذانٕ :ن الغذرض
أبق خالد) لؿاذا قؾت أبق خالد؟ لتقضح محؿدً ا
مـف تقضقح محؿد.
أما أن مرادك بالؽالم (جاء محؿد أبق خالد) أكت تريد أن تؼقل( :جذاء أبذق خالذد)
ٍ
فحقـئذذ أبذق خالذد بذدل
لؽـؽ ذكرت محؿد فؼط تؿفقذدً ا وإٓ فذال تؼصذده يف إصذؾ،
ٕكف الؿؼصقد بالؽالم.
ٍ
مذثال:
حػص طؿر) :لربؿا لق قال قائؾ( :جاء طؿر وأبق حػص) أو تؼذقل ً
(جاء أبق
(أحب طؿر) أققل لؽؿ (أحب طؿر) أبق حػص ما فائدهتا يف الؽالم لؽؿ؟
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بقـت طؿر هذا مـ هق ،إ ًذا معرب أبا حػص (ططػ بقذان) يجذب أن يؽذقن ططذػ
بقان وٓ يجقز أن يؽقن ً
بدٓ ،مع أن لق كتبت أمامؽؿ أطرب هذه الجؿؾذة ،أكذت تؼذقل
يف الصـاطة الـحقية يجذقز فقفذا وجفذان ،لؽذـ طـذد ططذػ الؿعـذك تؼذقل ٓ يجذقز إٓ
ططػ بقان.
أصال ،قؾت
مثال( :أحب طؿر أبا حػص) أكا أريد أن أققل أبا حػص ً
فؾق قؾت لؽ ً
ٍ
فحقـئذ يؼع هذا بدل ،وربؿا يتضذح أو ربؿذا يف
طؿر فؼط كتؿفقد لؽل أققل أبا حػص،
أمثؾة أوضح مذـ ذلذؽ ،ولفذذا لعؾـذا كبذدأ أن بالشذقاهد إخذرى طؾذك ططذػ البقذان
وطؾك البدل.
الذي يػرق بقـفؿا الؼصد والؿعـك الذي يريده الؿذتؽؾؿ ،هذق الذذي يػذرق بقـفؿذا،
طـد اإلطراب كؿا قؾت لؽ إن طرفت الؿعـك الؿذراد تؼذقل :ططذػ بقذان أو بذدل ،وإذا
ما طرفت تؼقل يجقز أن يؽقن ططػ بقان وأن يؽقن بدل يجقز يف الصـاطة الـحقية.
ِ
طؾل ما أطرابف هـا؟
بعؾل الخطقب) ّ
لق قؾـا مث ًال( :أطجبت ٍّ
طؾل هق الذي يخطب هذا مشتؼ مشتؼ يعـل كعت الذذي يخطذب هذؾ هذق مشذتؼ
ّ
أم جامد؟
جامد لقس كعتًا.
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ً
طؾل ففق هذا الؿطابؼ ،فقجذقز أن يؽذقن
ططػ بقان أو بدٕٓ :ن الخطقب هـا هق ّ
ططػ بقان ويجقز أن يؽقن ً
بدٓ ،والؿعـك هق الذي يػرق بقـفؿا.
طؾذل وبذقـ  ،.......لقسذت كؾقذة وٓ بعضذقة ،أمذا
(طؾل خطابت ُف) فـعؿ العالقة بقـ ّ
ّ
الخطقب :الخطقب غقر الخطابة ،الخطقب هق كػسف الػاطؾ.
ِ
يـ ُيطِق ُؼق َكييي ُف فِدْ َيييي ٌة َص َعيييا ُم ِم ْسيييؽِ ٍ
قـ
إذا قذذذال -سذذذبحاكف وتعذذذالكَ ﴿ :-ط َؾيييك ا َّليييذ َ
ألالبؼرة: 184:
طؾك الذيـ :جر ومجرور.
الذيـ :اسؿ مقصقل ٓبد لف مـ صؾة ،أيـ صؾتف؟ يطقؼقكذف صذؾة الؿقصذقل ،مذاذا
طؾقفؿ؟
ذاب)؟ مبتذدأ مذذمخر،
فديذة ،مذا إطذذراب فديذة؟ (طؾذك الؽرسذذل محؿذدٌ  ،لؾؿسذجد بذ ٌ
أسؾقب كثقر يف الؼرآن الؽريؿ وكالم الػصحاء ،أن الخرب إذا كان شبف جؿؾة فقتؼدم.
ِ
يـ ُيطِق ُؼق َك ُف فِدْ َي ٌة َص َعا ُم ِم ْسؽِ ٍ
قـ ألالبؼرة: 184:
﴿ا َّلذ َ
صعام :تابع لػديةٕ :ن الؿعـك ،وطؾك الذذيـ يطقؼقكذف طؾذقفؿ صعذام مسذؽقـ ،هذؾ
صعام كعت هؾ هق مشتؼ؟
لقس بـعت ولقس بتقكقد ،التقكقد لف ألػاظ معقـة ،هؾ هق ططػ بقان أو بدل؟
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بذذدل ،كؼذذقل بذذدل ،بذذدل مطذذابؼ أو بعذذض أو اشذذتؿال (مذذا العالقذذة بذذقـ الػديذذة
والطعام)؟ الػدية هل الطعذام والطعذام هذذا هذق الػديذة الذذي يؼذدمفا أو ٓ ،هذذا بذدل
مطابؼ ،إن قؾت أهنا بدل ففل بدل مطابؼ ،هؾ يصح أن يؽقن ططػ بقان؟
يصذذح أن يؽذذقن ططذذػ بقذذان .... ،صعذذام الؿصذذدر ولذذقس هذذذا لذذقس بؿشذذتؼات،
الؿشتؼ اسؿ الػاطؾ الذي يدل طؾك مـ فعؾ الػاطؾ ،واسؿ الؿػعقل الذذي يذدل طؾذك
مـ وقع طؾقف الػعؾ ،أو الصػة الؿشبفة بؿعـك اسذؿ الػعذؾ ،لؽـفذا لقسذت طؾذك وزكذف،
واسؿ التػضقؾ هذه مشتؼاتف.
الطعام ما الطعام؟ الطعام هق الؿلكقل ،هذا شلء تلكؾف أن الذرز والؾحذؿ الطعذام
هذا مشتؼ؟ ٓ بخالف الطاطؿ ،لق قؾـا (الطاطؿ) مذا معـذك الطذاطؿ؟ الذذي يطعذؿ هذذا
مشتؼ بؿعـك الػعؾ.
(الؿطعقم) الذي يطعؿ ففق الػعذؾ بؿعـذك الػعذؾ ،أمذا الطعذام مذا يتذلول ٓ يسذؿك
مشتؼ ،يعـل مشتؼ مـ فعؾ ،يعـل مشؼقق مـ فعؾ.
ٍ
مسؽقـ):
سمال( :فدية صعام
صعام كؽرة أم معرفة؟
مضاف إلقف ضػـاه إلك ماذا؟ أضػـاه إلك كؽرة يبؼك كؽرة ،الؿعرفة ٓبذد أن يضذاف
إلك معرفة فقصح.
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قال الشاطر وهق شققل يؿدح الـبل -طؾقف الصالة والسالم:-
َأ َ
خقك طقسك َدطا َمقتًا َفؼا َم لف

قت َأجقآً ِم َـ ِ
الز َم ِؿ
كت َأح َق َ
َو َأ َ

أخقك :مبتدأ ،ما بالف؟ أخرب طـف بلك ُف طقسك أم أخرب طـف بلكف دطا مقتًا فؼام ل ُف؟
دطا مقتًا فؼام ل ُف ،الخرب يؽقن دطا مقتا.
طقسك أخقك ططػ بقان أو بدل مطابؼ يجقز القجفان.
وقذذال -سذذبحاكف وتعذذالك -طؾذذك لسذذان أو حؽايذذة طذذـ إبذذراهقؿ -طؾقذذف الصذذالة
ات ميـ ميـ ِميـْفؿ بِيياهلل ِ
ِ
ِ
﴿و ْار ُز ْق َأ ْه َؾي ُف مي َ
والسذالم -قذال -سذبحاكف وتعذالكَ :-
يـ ال َّث َؿ َير َ ْ َ َ ُ ْ
وا ْلقق ِم ِ
أخرِ ألالبؼرة: 126:
َ َْ
يف تبعقة :ارزق مـ الثؿرات الؿرزوق ارزق أهؾف كؾفذؿ أم بعضذفؿ؟ بعضذفؿ ،مذـ
هذا البعض الؿراد؟
الؿممـقـ (مـ آمـا) يعـل مـ آمـ باهلل والققم أخر ،فؿـ يف أيذة بذدل بعذض مذـ
أهؾ ُف.
ططػ البقان هق الـعت إٓ أن الـعت يف الؿشتؼ وططػ البقان يف الجامد.
قال الشاطر:
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ِ
رحؿتف الرجاء ُ
معؾؼ
إن الذكييقب طييظييقييؿيي ٌة لؽييـييؿييا باهلل
بعذض مذـ اهلل أو مذـ صذػة مذـ صذػاتف
رحؿتف :بدل مـ لػظ الجاللة ،إ ًذا الرحؿذة ٌ
بدل اشتؿال أو بدل بعض؟
يعدوهنا يف الـحق مـ بدل آشتؿال.
ِ ِ
قـ َل َش َّر َم ٍ
آب* َج َفـ ََّؿ ألص. 55:
قال -سبحاكف وتعالك﴿ :-إِ َّن لؾ َّطاغ َ
إن :تـصب اسؿفا وترفع خربها أيـ
ِ ِ
قـ َل َش َّر َم ٍ
آب* َج َفـ ََّؿ ألص ، 55:جفـؿ هذذا تذابع لؿذاذا؟ لشذر مذآب
﴿إِ َّن لؾ َّطاغ َ
والؿعـك واهلل أطؾؿ هذا وإن لؾطاغقـ ماذا لفذؿ؟ جفذـؿ ،إ ًذا جفذـؿ تابعذة لشذر الؿذآب،
بدل أم ططػ بقان أو ماذا مـ التقابع ،ما العالقة بقـ جفـؿ وبقـ شر مآب؟
بدل ،بدل مطابؼ أم بعض؟
 ......طؾؿ طؾك جفـؿ ففل معرفة.
ون َكبِ ًّقا ألمريؿ: 53:
﴿و َو َه ْبـَا َل ُف ِم ْـ َر ْح َؿتِـَا َأ َخا ُه َه ُار َ
قال -سبحاكف وتعالكَ :-
﴿و َو َه ْبـَا َل ُف ِم ْـ َر ْح َؿتِـَيا َأ َخيا ُه
هذه واضحة ،أخاه هارون كبقا ،أيـ التابع والؿتبقعَ :
ون َكبِ ًّقا ألمريؿ................. 53:
َه ُار َ
بدل أم ططػ بقان أم يصح القجفان؟
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.......
وهارون معرفة ،يصح القجفان كعؿ لؽـ .................
الؿؼصقد إول ططػ بقان ،وإن كان الؿؼصذقد الثذاين يعـذل الؿعـذك( :ووهبـذا لذف
مـ رحؿتـا هارون كبقا)؟
(شر مآب) كؽرة( ،وجفـؿ) معرفة هـا ماكع صـاطل أك ُف .............
فلمذذذا البذذذدل مذذذا يشذذذرتط فقذذذف مطابؼذذذة يف التعريذذذػ والتـؽقذذذر ،هذذذذا مثذذذال طؾذذذك
...............
قال -سذبحاكف وتعذالكَ ﴿ :-ف َج َع َيؾ ِمـْي ُف اليز َّْو َج ْق ِـ َّ
اليذك ََر َوإُك َثيك ألالؼقامذة39:
.........
تابع لؾزوجقـ ،مذـ أي التقابذع؟ لقسذت بـعذت ٕهنذا لقسذت مشذتؼة ،ولذقس
الذكر ٌ
تقكقدً إ :ن التقكقد ألػاضف محددة ،ططػ بقان أم بدل؟
البدل التػصقؾل أو بدل تػصقؾ﴿ ،الز َّْو َج ْق ِـ َّ
الذك ََر َوإُك َثك ألالؼقامذة ، 39:لؽذـ
أتذذك بالبذذدل  ....التػصذذقؾ ﴿ال يز َّْو َج ْق ِـ الي َّيذك ََر َوإُك َثييك ألالؼقامذذة ، 39:وهذذذه أمثؾتذذف
كثقرة ،كؼقل الشاطر:
ذذذرتذذف َتذذضذذاءل الـَّقذذران الشذؿذس والؼذؿذر
ولق
ْ
أضذذذاءت لـذذذا أكذذذقار ُغ ّ
ٍ
كقران.
 .............كؼقل مطابؼ أو بدل تػصقؾ أدق؟ بدل تػصقؾ مـ
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ٕ :............ن البقان ٓبد أن يطابؼ الؿبذقـ الؿتبذقع يف كذؾ شذلء ،هـذا الـقذران:
الشؿس ٕ ..........ن البدل كؿا قؾـذا أوسذع مذـ البقذان ٓ ،يشذرتط فقذف مذا يشذرتط يف
البقان.
دائؿذذا كؼذذقل هـذذاك يؽذذقن يف فذذرق بذذقـ
 ٓ ...............يف اإلطذذراب الصذذـاطلً ،
اإلطراب الصـاطل وبقـ الؿعـك قد يتطابؼان وقد يختؾػان:
اإلطراب الصـاطل (الذذكر) هذذا  ،..........وإكثذك معطذقف طؾذك الذذكر ،لؽذـ
مـ حقث الؿعـك ،الذكر وإكثذك هؿذا البذدل مذـ الذزوجقـ ،لذذلؽ مذا يؼذال طـذف بذدل
مطابؼ يؽقن بدل تػصقؾلٕ :ن البدل الؿطابؼ  ،.........يف اإلطراب الصذـاطل تؼذقل
بدل مـ الزوجقـ ،الـقع هق يسؿك هذا بدل تػصقؾل ،يف الؿعـك يف اإلطراب الصـاطل
الذكر ٌ
بدل مـ الزوجقـ مـصقب وطالمة كصبف الػتحة ،والقاو حرف ططذػ ،وإكثذك
معطق ًفا طؾك الذكر ،لؽـ مـ حقث الؿعـك الؿعطقف هق معطذقف طؾذك كالهؿذا ٌ
بذدل
مـ الزوجقـ.
كعقد إلك ططػ الـسؼ وهق آخر التقابع يف هذا الباب:
وهذذذا البذذاب طرفذذ ُف الشذذقخ خالذذد كؿذذا تذذروون ويعرفذذ ُف الـحقيذذقن .............
وحصر ُه واضح  .......بقـ التابع والؿتبقع
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فـؼقل :إن العاصػ ططػ الـسؼ يؿؽـ أن يطبؼ بحصر حروفذف ،وسذقليت حصذره،
لؽـ كتققػ طـد التعريػ الذي ذكره الشقخ خالذد ،قذال يف ططذػ الـسذؼ( :هذق التذابع
ِ
متبقطف أحد حروف العطػ).
الؿتقسط بقـف وبقـ
وجذرا وجز ًمذا ،وهذذا يشذؿؾ
هق التابع ٕكف يطابؼ الؿتبقع يف اإلطراب رف ًعا وكص ًبا
ً
كؾ التقابع( ،أو لفق الؿتقسط بقـف وبقـ متبقطف أحد حذروف العطذػ) هذذا يؿقذزه طذـ
بؼقة ٓ يبؼك حرف ططػ بقـفؿذا ،فؾفذذا فذنن تؿققذز ططذػ الـسذؼ يتضذح بؿعرفذة هذذه
الحروف العاصػة.
فؾفذا قال بعد ذلؽ الشقخ خالد( :وحروف العطػ طؾك إصح تسعة حذروف)،
ققلف( :طؾذك إصذح) إشذار ٌة إلذك خذالف ففـذاك خذالف بذقـ بعذض الـحقيذقن يف طذد
بعض الحروف مـ حروف العطػ ،والشقخ خالد هـا تابع لؾجؿفقر الذيـ ٓ يعذدون
تؾذذؽ الحذذروف مذذـ حذذروف العطذذػ ،ويحصذذرون حذذروف العطذذػ يف هذذذه إحذذرف
التسعة التل ذكر الشقخ خالد ،ومؿـ اكتػك هبذه إحرف التسعة ابـ مالؽ يف إلػقة.
فؼذذال يف إلػقذذة :ألفذذالعطػ مطؾؼذذًا بذذقاو ثذذؿ فذذاء حتذذك أم أو كػقذذؽ صذذدق ووفذذا،
وأتبعت لػظًا فحسب بؾ وٓ ،لؽـ كؾؿ يبد امرؤ لؽـ صال .
يؼقل :فالعطػ مطؾ ًؼا ٍ
بقاو ،ثؿ فاء ،حتك أم أو ،ثؿ يؿثؾ كػقؽ صدق وفا وأتبعت
لػ ًظا فحسب بؾ وٓ ،ثؿ يؿثؾ كؾؿ يبد لؽـ صال.
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كؾفا تتػؼ يف العؿؾ ،يعـل يف الحؽؿ الصـاطل ،كؾفا تجعذؾ مذا بعذدها يف حؽذؿ مذا
وجرا وجز ًما ،يسؿقكف الحؽؿ الؾػظل ،تجعؾ مذا
قبؾفا يف الحؽؿ اإلطرابل رف ًعا وكص ًبا ً
بعدها كؿا قبؾفا يف اإلطراب ،هذا يسؿقكف الحؽؿ الؾػظل.
أما يف الحؽذؿ الؿعـذقي فتختؾذػ ،بعضذفا تجعذؾ مذا بعذدها كؿذا قبؾفذا يف الؿعـذل
أيضا ،تجعؾ ما بعذدها كؿذا قبؾفذا يف الؾػذظ ويف الؿعـذك ،وبعضذفا بذالعؽس تجعذؾ مذا
ً
بعدها طؾك خالف ما قبؾفا يف الؿعـك ،وهذا سقتضح بذكرها واحدً ا واحدً ا.
قذذال :الحذذرف إول :وأمثؾتذذف واضذذحة ،جذذاء محؿذذدٌ وخالذذد ،وحػظذذت الؼصذذقدة
والخطبة ،وكحق ذلؽ ،لؽـ ما معـاه؟
قال الشقخ خالد :القاو لؿطؾؼ الجؿع ،يعـل أن الحؽؿ أو كؿا قال الـسبة متقجفة
لؾؿعطقف ولؾؿعطقف طؾقف طؾك ٍ
حد سقاء ،مذا فقذف دٓلذة طؾذك تركذف ،أن الذذي قبؾفذا
قبؾ الذي بعدها ،أو الذي بعدها قبؾ الذي قبؾفا.
ما تدل طؾك شلء ،تدل فؼط طؾك مطؾؼ الجؿع يف الحؽؿ ،فذنذا قؾذت جذاء محؿذدٌ
وخالدٌ  ،معـك ذلؽ أكؽ أثبتت الؿجلء إلذك محؿذد وإلذك خالذد ،لؽذـ مذـ الذذي جذاء
ً
أوٓ؟ محؿد أو خالد؟ ققلؽ هذا ٓ يذدل طؾذك ترتقذب ،ربؿذا يؽذقن خالذد الذذي جذاء
أوٓ أو محؿد الذي جاء ً
ً
أوٓ أو أهنؿا جاءا م ًعا.
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يدل طؾك ذلؽ أكؽ تؼقل :جاء محؿدٌ وخالدٌ قبؾذف ،يصذح ،أو جذاء محؿذدٌ وخالذدٌ
معف ،أو جاء محؿدٌ وخالدٌ بعذده ،إ ًذا فذالقاو لذقس فقذف دٓلذة طؾذك الرتتقذب ،هذذا قذقل
جؿفقر أهؾ الؾغة والـحق ،أن القاو ٓ تدل طؾك ترتقب.
وقال بعض الصقفققـ إن القاو تدل طؾك الرتتقب ،مـ ذلؽ ققلف سبحاكف وتعذالك:
قت َوك َْح َقيا َو َميا ُي ْف ِؾ ُؽـَيا إِ َّٓ اليدَّ ْه ُر ألالجاثقذة، 24:
﴿و َقا ُلقا َما ِه َل إِ َّٓ َح َقا ُتـَا الده ْك َقا ك َُؿ ُ
َ
ِ
يل إِ َّٓ
همٓء الذيـ يـؽرون البعث ،الؿقت لقس بعده حقاة ،أية يؼذقلَ :
﴿و َقيا ُلقا َميا ه َ
قت َوك َْح َقا الؿعـك واهلل أطؾؿ بؿراده" :وقالقا ما هذل إٓ حقاتـذا الذدكقا
َح َقا ُتـَا الده ْك َقا ك َُؿ ُ
كحقا وكؿقت" ،لؽـ الققم ما فقف دٓلة طؾك الرتتقذب ،القذقم ٓ يؿؽذـ أن تؼذقل كؿذقت
وكحقا أو كحقا وكؿقت ،بخذالف مذا لذق جئذت بالػذاء أو ثذؿ ،هذذه الحذروف تذدل طؾذك
الرتتقب.
ِ
يـ
الص َػا َوا ْل َؿ ْير َو َة م ْ
وأدلة أخرى كؿا قؾـا قبؾ :جاء محؿدٌ وزيدٌ خؾػف ،أية﴿ :إِ َّن َّ
َش َعائِرِ اهلل ِ ألالبؼرة ، 158:والصحابة أكثذرهؿ طذرب ُخ َّؾذص ،فؾذق كذان ططذػ الذقاو
يدل طؾك الرتتقب ،لػفؿقا مذـ أيذة أن الصذػا قبذؾ الؿذروة ،فسذمالفؿ طذـ ذلذؽ يذدل
طؾك أن القاو ٓ يذدل طؾذك الرتتقذب ،مذع أهنذا ٓ تـذايف الرتتقذب ،بذؾ هذذا هذق إكثذر يف
الؽالم ،إكثر يف الؽالم أن الؿتؽؾؿ يليت بإول ً
أوٓ وبالثاين ثاك ًقا مع الذقاو ،فؾذق جذاء
محؿد وخالد ،فالؿتبادل وإكثر يف الؾغة أن إول ُيؼدم قبؾ الذقاو والثذاين يذمخر بعذد
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القاو ،وإكؿا البعض يف دٓلتفذا ،هذؾ هذذه الدٓلذة مالزمذة لفذا أم لقسذت مالزمذة لفذا؟
كؼقل ٓ لقست مالزمة لفا ،مع أن هذا أكثر الؾغة لؽـ لقست مالزمة لفا.
ويدخؾ تحت هذا البحث طذدة مسذائؾ اختؾذػ فقفذا العؾؿذاء يف الػؼذف ويف أبذقاب
أخرى ،بعضفؿ الذي قال أن القاو تدل طؾك الرتتقب ،استدل بآيذات فقفذا الذقاو وأخذذ
بالرتتقب ،وبعضذفؿ يؼذقل ٓ تذدل طؾذك الرتتقذب ،فؾذؿ يذرى أن هذذا الذدلقؾ ً
دآ طؾذك
الرتتقب.
ابـ مالؽ -رحؿف اهلل تعالك -يؼقل يف إلػقة :ألفاططػ بذقاو سذابؼًا أو ٓحؼذًا يف
الحؽؿ أو مصاحبًا مقافؼذًا  ،قذال اططذػ سذقا ًء كذان الؿعطذقف طؾقذف قبذؾ أو بعذد أو
مصاحب ،جاء محؿد وخالذد ،سذقا ًء كذان قبذؾ خالذد أو بعذده أو معذف ،كذؾ ذلذؽ جذاء
لؾقاو.
الحرف الثاين مـ حروف العطػ :الػاء ،قال :ومعـاها لؾرتتقب والتعؼقب بحسب
الحال.
الرتتقذذب :يعـذذل أن الذذذي قبؾفذذا قبذذؾ الذذذي بعذذدها ،جذذاء محؿذذدٌ فخالذذدٌ  ،مذذـ جذذاء
إول؟ محؿد ،ومـ جاء الثاين؟ خالد ،هذا الرتتقذب والتعؼقذب يعـذل أكذف لذقس بقـفؿذا
مفؾة صقيؾة.
"لؾرتتقب والتعؼقب بحسب الحذال" :يعـذل لذقس بقـفؿذا مفؾذة صقيؾذة يف ال ُعذرف،
مثال :جاء محؿدٌ فخالذدٌ  ،يعـذل أن بقـفؿذا دققؼذة أو دققؼتذقـ ،الؿفؾذة التذل
يعـل لق قؾـا ً
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يؿؽذذـ بقـفؿذذا فؼذذط ،لذذقس بعذذد ثذذالث سذذـقات أو أربذذع سذذـقات ،لؽذذـ بقـفؿذذا الؿفؾذذة
مذثال :دخذؾ محؿذدٌ الريذاض فالؿجؿعذة ،يعـذل دخذؾ
الؿعروفة ُطر ًفا بقـفؿا ،أن تؼذقل ً
الرياض بؼل فقفا وقت لقس بالطقيذؾ يف العذرف ثذؿ ذهذب إلذك الؿجؿعذة ،ففذذا ققلذف
بحسب ال ُعرف.
الحرف الثالث :قال" :وثؿ" وهق لؾرتتقب والرتاخل.
الرتتقب :قؾـا أن الذي قبؾف قبؾ الذي بعده ،والرتاخل :أهنؿا بقـفؿا مفؾذة صقيؾذة يف
العرف.
طؿرو.
كحق :جاء زيدٌ ثؿ
ٌ
لعؾـا كؼػ هـا ،واهلل أطؾؿ وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿذد وطؾذك آلذف وأصذحابف
أجؿعقـ.
******************************************
***
بسؿ اهلل الذرحؿـ ،الحؿذد هلل رب العذالؿقـ ،والصذالة والسذالم طؾذك كبقـذا محؿذد
وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ ،أما بعد :السالم طؾقف ورحؿة اهلل وبركاتف.
كـا يا إخقاين تققػـا قبؾ الصالة طـد الؽذالم طذـ حذروف العطذػ ،وتؽؾؿـذا طؾذك
ٍ
ثالثة مـفا ،وهل" :القاو والػاء وثؿ" ،وكؽؿؾ أن -كستعقـ باهلل متقكؾقـ طؾقف.-
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قذذال -رحؿذذف اهلل تعذذالك( :-حتييك لؾتييدريج والغاييية بحسييال الؼييقة والضييعػ ،أو
بحسال الشرف والخسة).
هذذذا الحذذرف الرابذذع :وهذذق حتذذك ،وهذذق حذذرف مذذـ حذذروف العطذذػ ،قذذال :معـذذاه
التذذدريج والغايذذة بحسذذب الؼذذقة والضذذعػ ،أو بحسذذب الشذذرف والخسذذة ،وكثقذذر مذذـ
الـحذذقيقـ يؼؾذذؼ يف الؿعـذذك حتذذك معـذذك الغايذذة ،يؼذذقل حتذذك تذذدل طؾذذك الغايذذة -غايذذة
الشلء ،-أي آخره.
كؼذذقلفؿ :جذذاء الحجذذاج حتذذك الؿشذذاة ،جذذاء فعذذؾ مذ ٍ
ذاض ،الحجذذاج فاطذذؾ مرفذذقع
ذقف طؾذذك الحجذذاج
وطالمذذة رفعذذف الضذذؿة ،حتذذك -هـذذا -حذذرف ططذذػ ،الؿشذذاة معطذ ٌ
مرفقع وطالمة رفعف الضؿة ،الؿشاة مـ الحجاج ولؽـفؿ آخرهؿ مـ حقذث الؿجذلء،
ٌ
فؾفذا صاروا كالغاية لفؿ ،فصح ططػفؿ بحتكٕ :هنؿ غاية ،آخر مـ يليت مذـ الحجذاج
يف العادة الؿشاةٕ :هنؿ أبطل الحجاج.
قال( :بحسال الؼيقة والضيعػ أو بحسيال الشيرف والخسية) ،يعـذل أن الغايذة قذد
تؽقن يف أكثر مـ وجف ،قد تؽقن بحسب الؼقة والضذعػ ،بحسذب الشذرف والخسذة،
أو تجعؾ الغاية إققى أو الغاية إضعػ أو الغاية إشرف أو الغاية إخس ،تجعذؾ
غاي ًة تعطػفا بحتك.
ٍ
ٌ
مرفذقع،
فاطذؾ
مذاض ،الـذاس
فؿثال ققلفؿ :مات الـاس حتك إكبقذا ُء ،مذات فعذؾ
ً
ٌ
حتك حرف ططػ ،إكبقاء هؿ الغاية يف الشرف ،إ ًذا ففؿ غاية.
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وربؿذذا تؽذذقن غايذذة يف الخسذذة ،يؿثؾذذقن طؾذذك ذلذذؽ بؼذذقلفؿ :اسذذتغـك الـذذاس حتذذك
الحجذذامقن ،اسذذتغـك فعذذؾ مذ ٍ
ذاض ،الـذذاس فاطذذؾ ،حتذذك حذذرف ططذذػ ،الحجذذامقن
معطقف طؾك الـاس مرفقع طالمة رفعف القاو.
وقد تؽقن الغاية مث ًال إققى ،جاء الحجاج حتك الؿشاة مـ الغاية إضعػ ،مذـ
مثال ،... :الغاية هـا بحسب الؼقة ،وكحق ذلؽ.
ضؿـ الغاية إققى ،كلن تؼقل ً
أيضا تليت مـ حروف العطػ ومعـاها الغاية ،الغايذة
هذا ما يتعؾؼ بحتك ،إ ًذا فحتك ً
يف الؼقة أو يف الضعػ أو يف الشرف أو يف الخسة.
قد يؼقل قائؾ :درسذـا فقؿذا سذبؼ بؿعؾقمذات أن حتذك تذليت حذرف جذر ،كعذؿ حتذك
﴿حتَّك َم ْط َؾي ِع ا ْل َػ ْجيرِ ألالؼذدر ، 5:مذا الػذرق بذقـ كقهنذا طاصػذة
ً
أيضا تليت حرف جرَ ،
وبقـ كقهنا جارة؟
دائؿذا ،وأمذا
صب ًعا الػرق إول مـ حقث الؾػظ -العؿؾ ،-فالجارة تجر مذا بعذدها ً
العاصػة فنهنا تجعؾ مذا بعذدها  ...مذا قبؾفذا يف اإلطذراب ،جذاء الحجذاج حتذك الؿشذاة،
مات الـاس حتك إكبقذاء ،لؽذـ الجذارة ،يف هذذه إمثؾذة يصذح أن تؽذقن حتذك جذارة،
ِ
ِ
الؿشاة ،والؿعـك يختؾػ بقـفؿا.
إكبقاء ،وجاء الـاس حتك
مات الـاس حتك
ذت السذذؿؽة حتذذك رأسذذفا وحتذذك ِ
رأسذذفا ،فحتذذك غائقذذة هـذذا ،أكؾذذت
الؿشذذفقر :أكؾذ ُ
َ
ٌ
مػعذقل بذف ،إذا قؾـذذا أكؾذت السذؿؽ َة حتذذك
السذؿؽةَ ،أكذؾ فعذذؾ ،والتذاء فاطذؾ ،السذذؿؽ َة
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رأسذذفا ،إ ًذا طاصػذذة ،والحذذرف العذذاصػ يجعذذؾ الؿعطذذقف مثذذؾ
رأسذذفا ،السذذؿؽ َة – َ
َ
الؿعطقف طؾقف ،يعـل أن السؿؽة ملكقلة ورأس السؿؽة ملكقل.
أكؾت السؿؽة حتك ِ
رأسفا ،هـا جذارة أو طاصػذة؟ جذارة ،وحتذك الجذارة مثذؾ إلذك
الجذذارة ،غائقذذة داخؾذذة ،هذذؾ الغايذذة تذذدخؾ يف  ،...أو لذذؽ هذذذه الؿزرطذذة إلذذك الـخؾذذة
الخامسة ،الـخؾة الخامسة داخؾذة أو غقذر داخؾذة يف الؿعطذك؟ هذذا يسذؿك الغايذة ،هذؾ
تذذدخؾ يف الؿغقذذا يف الؿعطذذك هذذذا أو مذذا تذذدخؾ؟ مثذذؾ﴿ :و َأي ِ
ييد َيؽ ُْؿ إِ َلييك ا ْل َؿ َرافِ ِ
ييؼ
َ
َ ْ
ألالؿائدة 6:إيدي مغسذقلة ،الؿرافذؼ الغايذة ،هذؾ تذدخؾ أو ٓ تذدخؾ؟ فقذف خذالف،
خذذالف بذذقـ الؾغذذقيقـ ،أهذذؾ الؾغذذة والـحذذق والػؼذذف ،هذذؾ الغايذذة تذذدخؾ الؿغقذذا وٓ مذذا
تدخؾ؟ هذا خالف لغقي ،إكف ربؿذا يؽذقن الؿرفذؼ يذدخؾ يف الؿغسذقل ٕدلذة شذرطقة
أخذذرى ،مثذذؾ" :غسذذؾ يذذده حتذذك شذذرع يف العضذذد" ،وأدل ذة أخذذرى ،كذذؾ مذذا ققذذؾ هذذذا
إسؾقب هؾ يدخؾ الغاية وٓ ما تدخؾ الغايذة؟ يعـذل أن حتذك إذا كاكذت حذرف جذر،
"أكؾت السؿؽة حتك ِ
رأسفا" تدخؾ وٓ ما تدخؾ؟
هذا الخالف وإن كان إكثرون طؾك أكف ما يدخؾ ،إن كان بؼريـ يدخؾ ،وإن كذان
لقس مـ قريـف ما يدخؾ ،وبعضفؿ يؼقل إذا كاكت الغاية مـ جذـس الؿغقذا تذدخؾ ،وإن
كاكت لقست مـ جـس الؿغقذا مذا تذدخؾ ،وبعضذفؿ قذال :تذدخؾ مطؾ ًؼذا ،كذؾ إقذقال
ققؾت ،وبعضفؿ ٓ تدخؾ وبعضفؿ تدخؾ وبعضفؿ فسر.
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ٍ
حقـئذذ لؾؼريـذة،
وكؾ ذلؽ إن لف قريـة ،أما إذا كاكت غقر قريـة ،فال شؽ أن الحؽؿ
لعؾ كثقريـ يرجحقن أن الغاية إذا كاكت مـ جـس الؿغقذا ،وإذا كاكذت مذـ غقذر جذـس
الؿغقا ما تدخؾ.
مثال :لؽـ هذذا الـخذؾ إلذك الـخؾذة العاشذرة ،فالـخؾذة العاشذرة
يعـل إذا قؾت لؽؿ ً
ٍ
حقـئذ طؾك هذا الؼقل تدخؾٕ :هنا مـ جـس الؿغقا ،لؽـ لق قؾـا لذؽ هذذا الـخذؾ إلذك
الساق الػالين ،فالساق الػالين يدخؾ أو ما يدخؾ؟ ما يذدخؾ ،يعـذل أن حتذك العاصػذة
يؽقن ما بعدها مثؾ ما قبؾفا.
كـتؼؾ إلك حرف العطػ الخامس وهق أم.
أم هذا مـ حذروف العطذػ ،قذال معـذاه :ألصؾذب التعقذقـ  ،يعـذل أن طـذدك شذقئقـ
ٍ
حقـئذ تدل طؾذك أن هـذاك شذقئقـ ُيطؾذب
وتريد أن تعقـ أحدهؿا وتجعؾ بقـفؿا أم ،فلم
تعققـ أحدهؿا.
محؿدٌ جاء أم زيد؟ أمران تريذد أن تعذقـ أحذدهؿا وأم هذل التذل دلذت طؾذك صؾذب
ٍ
حقـئذذ التعقذقـ ،إول
التعققـ ،أجاء محؿد؟ هـا استػفام ،لؽـ دلت طؾك أكذؽ تطؾذب
أم الثاين؟ الؿعطقف أم الؿعطقف طؾقف ،إ ًذا فلم كؿا أققل لطؾب التعققـ.
يؼذذقل( :كحذذق :أطـذذدك زيذذد أم طؿذذرو ،إذا كـذذت طالؿذذا بذذلن أحذذدهؿا طـذذده ولؽذذـ
شؽؽت يف طقـف) يعـل تعرف أن ِطـد ُه أحد ،لؽذـ مذا تعذرف مذـ هذذا الذذي طـذده ،هذق
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ذرو؟  ....هذذذا
زيذذد أم طؿذذرو ،فؾفذذذا هذذذا صؾذذب التعقذذقـ ،مذذـ الذذذي طـذذده أزيذذدٌ أم طؿذ ٌ
السمال هـا طـد العـدية أم طـ الذي طـده؟
يؼقلقن يذا شذقخ خالذد :إذا كذان هذذا هذق الؿعـذك الؿذراد ،فذنن أهذؾ الؾغذة والـحذق
يؼقلذذقن إن إفضذذؾ حقـئذ ٍذذ أن يؽذذقن الؿسذذئقل طـذذف بعذذد الفؿذذزة ،الؿسذذئقل طـذذف يف
إصؾح يؽقن بعد الفؿزة ،ففق أن يسذلل طذـ زيذد وطؿذرو ،وٓ يسذلل طذـ ِ
العـديذة،
يعرف أن أحدً ا ِطـده ،مـ إفصح أن يؼال :أزيدٌ طـدك أم طؿرو؟ تجعؾ الؿسذئقل هذق
الؿؼابؾ لالستػفام ،أزيدٌ طـدك أم طؿرو؟ لؽـ لق السمال طـد العـدية ،لؽذان إفضذؾ
أن يؼقل :أطـدك زيدٌ أم طـدك طؿرو؟
أيضذذا :وتذليت أن بعذذد هؿذزة التسذذقية( :كحذذق سذقاء طؾذذك أقذام زيذذد أم طؿذذرو)،
قذال ً
الفؿزة هـا يف أقام ،سقاء طؾل أقذام زيذدٌ أم طؿذرو ،هذذه هؿذزة لؽذـ لالسذتػفام ،سذقاء
هؿزة تسقية ،يعـل أن هذيـ إمريـ مستقيقـ طـدي ،سذقاء طؾذل أقذام زيذد أم طؿذرو،
يعـل ققام زيد وققام طؿرو مستقيان طـدي.
هذا ما يتعؾؼ بلم ومعـاه كؿا قال الشقخ خالد ،قال :والتعققـ.
كـتؼؾ لؾحرف السادس مـ حروف العطػ ،وهق "أو".
قال :أو يليت ٕحد الشقئقـ ،أو يليت لعشقاء ،إما لشقئقـ أو ٕكثر ،معؾقمة جقدة.
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لشقئقـ :كلن تؼقل :كؾ تػاح ًة أو برتؼالةً ،كلن تؼقل :أدرس الـحق أو الػؼف ،كؼقلذف
ت َي ْق ًما َأ ْو َب ْع َض َي ْق ٍم ألالبؼرة. 259:
سبحاكفَ ﴿ :لبِ ْث ُ
أو ٕشقاء :كؾ تػاح ًة أو برتؼال ًة أو مقزةً ،ويف ققلف تعالكَ ﴿ :ف َؽ َّػ َار ُت ُف إِ ْص َعيا ُم َط َش َير ِة
مساكِقـ ِمـ َأوس ِ
قن َأ ْه ِؾقؽ ُْؿ َأ ْو كِ ْس َقت ُُف ْؿ َأ ْو ت َْحرِ ُير َر َق َب ٍة ألالؿائدة. 89:
ط َما ُت ْط ِع ُؿ َ
َ َ َ ْ ْ َ
صقب ففؿـا مـ ذلؽ أن كعؾؿ أن أو إما أن تذليت بعذد صؾذب وإمذا أن تذليت بعذد خذرب،
طؾب بف شلء ،فإمر أكرم زيدً ا أو هنل ٓ :تؽرم زيدً ا ،أو تليت بعد خرب،
يعـل أسؾقب ُي ُ
كاجح.
يعـل جؿؾة فقفا إخبار لؾؿستؿع ،حاء زيد ،محؿدٌ
ٌ
ومعـاها بعد الخرب يختؾػ طـ معـاها بعد الطؾب ،فنن كاكت بعد صؾب ففذل تذدل
ٍ
طؿذروا،
طؿرا ،كؾ تػاح ًة أو برتؼالةً ٓ ،هتذـ زيذدً ا أو
طؾك
ً
تخققر أو إباحة ،أكرم زيدً ا أو ً
إباحة وتخققر.
مذثال :كذؾ تػاحذ ًة أو برتؼالذةً ،هذذا إباحذة أو تخققذر؟ هذذه إباحذة ،يعـذل كذؾ
لق قؾـا ً
تػاحة أو كؾ برتؼالة ،الذي تريذده ،هذذه إباحذة كذؾ هذذا أو كذؾ هذذا أو كؾفؿذا ،مؿؽذـ
تلكؾ تػاحة أو تلكؾ برتؼالة أو تلكؾ التػاحة والربتؼالة ،هذه إباحة.
ادرس الـحق أو الػؼف ،إباحة ،ادرس هذا أو ادرس هذا أو ادرسفؿا.
مثال :تزوج هـدً ا أو أختفا ،تخققر ،ما لؽ إٓ واحذدة ،فؽذر ،مذا تجؿذع
لؽـ لق قؾـا ً
بقـفؿا.
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اسذذؽـ الريذذاض أو الؼصذذقؿ ،إباحذذة أو تخققذذر؟ تخققذذر ،مذذا يؿؽذذـ جؿعفؿذذآ ،زم
إول أو الثاين.
هذا بعد الطؾب ،إ ًذا فلو بعد الطؾب إما إباحة وإما تخققر ،والػذرق بقـفؿذا واضذح،
إن أمؽـ الجؿع بقـفؿا وإن لؿ يؿؽـ الجؿع بقـفؿا فتخققر.
إذا وقعت أو بعد الخرب ،كلن تؼقل :جاء زيدٌ أو ما قام زيدٌ  ،فؼد تدل طؾذك شذؽ أو
اإلهبذذام ،جذذاء محؿذذد أو خالذذد ،هذذذا شذذؽ أو إهبذذام ،قذذد يؽذذقن شذ ًؽا وقذذد يؽذذقن إهبا ًمذذا
بحسب مؼصد الؿتؽؾؿ ،إذا كان الؿذتؽؾؿ ٓ يعؾذؿ مذـ الجذائل ،حذال القؼذقـ ،هذؾ هذق
محؿد أو خالد ،ففق شؽ.
لؽـ إذا كان يعؾؿ مـ الجائل ،لؽـف قصد أن يبفؿ طؾقذؽ إمذر ،وهذذا قصذد حتذك
ٓ تعؾؿ أو ٕشقاء كثقرة ،وهذا إهبام ،ففق قصد أن ُيبفؿ.
ويعرف أكف سقلتقؽ غدً ا ،يؼقل :سآتقؽ غدً ا أو بعد غذد ،هذق يعذرف وكقتذف معؼذقدة
مثال ،هذا يسؿك إهبام.
أن يليت غدً ا ً
طؾذذك ذلذذؽ ،قذذقل -سذذبحاكف وتعذذالك -يف الؽفذذػَ ﴿ :لبِ ْثـَييا َي ْق ًمييا َأ ْو َب ْعي َ
يض َيي ْيق ٍم
﴿وإِكَّا َأ ْو إِ َّياك ُْؿ
ألالؽفػ ، 19:هذا شؽ أو إهبام؟ هذا شؽ ،ققلف -سبحاكف وتعالكَ :-
َل َع َؾك ُهدً ى َأ ْو فِل َض ٍ
الل ُمبِ ٍ
قـ ألسبل ، 24:هذا إخطار صب ًعا ،لؽـ هذق شذؽ أم إهبذام؟
هذا إهبام ،الـبل -صذؾك اهلل طؾقذف وسذؾؿ -يعذرف الجذقاب ويعذرف الحذؼ ،لؽذـ أهبذؿ
لغرض مـ إغراض ،إما لؾتـازل مع الخصؿ ،فقف أسباب كثقرة جدً ا لاهبام.
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الحرف السابع :لؽـ ،لؽـ بتخػقػ الـقن ،وهل غقر لؽ َّـ الؿشددة الـذقن ،فؾؽذ َّـ
حرف كاسخ مـ أخقات إن ولقست مـ حروف العطػ ،وإكؿا الؿراد هـا لؽـ.
غقر ولؽـ ،أن يؼال :جاء محؿد لؽـ طؿرو،
لؽـ ُ
ويؿؽـ أن تؼقل :ما جاء محؿد ولؽـ طؿرو ،كحـ كريد لؽذـ ،لؽذـ الؿخصصذة،
لؽـ مـ حروف الـاسخة ،ولؽـ هذه ٓ كريده ،إذا قؾت ولؽـ فذالعطػ الذقاو ،ولؽذـ
ٍ
حقـئذ يؽقن معـاه خالص لالستدراك ..... ،أما إذا قؾت لؽـ فؼذط كذلن تؼذقل مذا جذاء
ٍ
حقـئذذذ تذذدل طؾذذك العطذذػ وآسذذتدراك يؽذذقن حذذرف ططذذػ
محؿذذد لؽذذـ طؿذذرو،
لالستدراك ،حرف ططػ تجعؾ الذي بعده كالذي قبؾفا يف اإلطراب ،اسذتدراك معـذاه
آستدراك ،استدركت طؾك الؿعـك السابؼ بؼقلؽ (لؽـ طؿرو) يعـل مذا جذاء محؿذد
لؽـ طؿرو.
 .......تؽقن ططػ أم طاصػة؟ ٓ تؽقن طاصػة العاصػة القاو وهل تؽقن خالصذة
لالستدراك.
الحرف الثامـ( :بؾ) ومعـاها كؿا يؼقل الشقخ خالد :اإلضراب ،يعـذل اإلضذراب
طؾذذك الؿعـذذك السذذابؼ( ،مذذا جذذاء محؿذذد بذذؾ طؿذذرو) بذذؾ تجعؾذذؽ تضذذرب طذذـ الؿعـذذك
السابؼ يعـل تؾغقف ،كقػ تضرب يعـل تؾغقف؟
يعـل تجعؾف يف حؽؿ الؿسؽقت طـف ما تعؽس معـاه ٓ تؾغقف( ،ما جذاء محؿذد بذؾ
طؿرو) مـ الذي جاء؟ طؿرو ،صقب محؿد؟ محؿذد مسذؽقت طـذف ،مذا كؼذقل مذا جذاء

شرح إزهرية يف الـحق

f

e

667h

g

لؽـ كؼقل هذا أضرب طـف ،هـا ما يتؽؾؿ محؿد ما يفتؿ بؿحؿد جاء أم ٓ ،ما لف طالقذة
بؿحؿد ،فلثبت الحؽؿ لعؿرو وأضرب ،ما معـك أضرب؟
لقس طؽس الؿعـك السابؼ يعـل سؽت طـف ،ففق يف حؽؿ الؿسؽقت طـف.
ٍ
ماض
ما جاء :فعؾ
محؿد :فاطؾ مرفقع وطالمة رفعف الضؿة.
بؾ :حرف ططػ.
معطقف طؾك محؿد ،مرفقع وطالمة رفعف الضؿة.
طؿرو:
ٌ
ٌ
اإلطراب الصـاطل واحد لؽـ أتؽؾؿ طـ الؿعاين ما معـاه ،وإٓ فنن جؿقعفا تعؿذؾ
العطػ.
قال الحرف إخقر مـ حروف العطػ )ٓ( :ومعـاها كؿا هق واضح الـػل.
طؿرو):
يؼقل( :جاء زيدٌ ٓ
ٌ
جاء :فعؾ ماض.
زيد :فاطؾ.
ٓ :حرف ططػ يدل طؾك الـػل.
طؿر :معطقف طؾك زيد مرفقع وطالمة رفعف الضؿة.
ٌ
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واضح أن معـاه جاء زيد ٓ طؿرو إثبات الؿعـك لؿا قبؾفا وكػقذف طؿذا بعذدها (جذاء
زيد ٓ طؿرو) فتثبت الؿعـك لؿا قبؾفا لزيد.
وهذه إحرف الستة أن طرفـا معـقاها:
 أو لؿطؾؼ الجؿع.
 والػاء :لؾرتتقب والتعؼقب.
 وثؿ :لؾرتتقب والرتاقل.
 وحتك :لؾغاية.
 وأم :لطؾب التعققـ.
 أو بعد الطؾب لؾتخققر واإلباحة وبعد الخرب لؾشؽ واإلهبام.
 ولؽـ لالستدراج.
 وبؾ :لعضراب.
 وٓ :لؾـػل
هذه معـقاها.
ما طؿؾفا الؾػظل؟
العامؾ الؾػظل هق الذي كؼقلف مـذ الدرس الؿاضل أكف تعطذػ مذا بعذدها طؾذك مذا
وجرا ،وجز ًمذا،
قبؾفا ،تجعؾ ما بعدها مثؾ الذي قبؾفا يف الحؽؿ اإلطرابل رف ًعا ،كص ًباً ،
لؽـ الشقخ خالد أبك أٓ يمكد طؾك هذذا الؿعـذك ،فؼذال( :فذنن ططػذت هبذذه إحذرف
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ٍ
مـصذقب كصذبتف أو
طؾك مرفق ٍع رفعتف) يعـل رفعت الؿعطقف( ،وإن ططػت هبذا طؾذك
طؾك مخػقف خػػتف أو مجزوم جزمتف).
وطؿرو) :الذقاو هـذا ططػذت طؾذك مرفق ًطذا طؾذك مرفذقعٕ :ن زيذد
أمثؾة( :قام زيدٌ
ٌ
فاطؾ.
وطؿروا) القاو ططػت مـصق ًبا طؾك مـصقب ٕن زيد هـا مػعقل بذف
(ورأيت زيدً ا
ً
مـصقب.
(مذذررت بزيذ ٍذد وطؿذ ٍ
ذرو) :الذذقاو خطػذذت مجذذرور طؾذذك مجذذرور ٕن زيذذد هـذذا اسذذؿ
مجرور بالباء.
(يؼذذقم ويؼعذذد زيذذدٌ ) :هـذذا مثذذؾ بػعذذؾ مضذذارع ،وكذذؾ كالمذذف السذذابؼ طذذـ إسذذؿاء
ً
استؽؿآ لؾؽالم طـ العطذػ،
الؿرفقطة ،لؽـ هـا أدخؾ الؽالم طؾك الػعؾ الؿضارع
وإٓ فنن الؽالم طـ إسؿاء الؿرفقطة.
(يؼذذقم ويؼعذذد زيذذدٌ ) :يؼذذق ُم فعذذؾ مضذذارع مرفذذقع لتجذذرده مذذـ الـاصذذب والجذذازم
وطالمة رفعف الضؿة ،القاو حرف ططػ ٓ محذؾ لذف مذـ اإلطذراب مبـذل طؾذك الػذتح،
يؼعد فعؾ مضارع مرفقع ،أو معطقف طؾك يؼقم مرفقع وطالمة رفعفا الضؿة.
ُ
الضذاحؽ) تؼذقل
الؿمدى واحد لؽـ يف الصـاطة الـحقية ماذا تؼقل (جذاء محؿذد
مرفذقع هذق صذح
جاء فعؾ ماض ،محؿد فاطؾ مرفقع وطالمة رفعف الضؿة ،الضاحؽ
ٌ
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كعت لؿحؿذد مرفذقع ،إ ًذا فقـبغذل هـذا يف اإلطذراب أن تؼذقل يؼعذدُ
مرفقع هق اسؿ لؽـف ٌ
ِ
رفعف الضؿة ،وزيدٌ الػاطؾ.
مرفقع وطالمة
معطقف طؾك يؼقم
فعؾ مضارع
ٌ
ٌ
مثال الـص يف إفعال :قال( :لؿ يؼؿ ويؼعدَ زيدٌ ) :هذا مثال جزم ،لؿ حذرف جذزم
وكػذذل ،يؼذذؿ :فعذذؾ مضذذارع مجذذزوم بؾذذؿ ،وحذذرف ططذذػ ،يؼعذذد :معطذذقف طؾذذك يؼذذؿ
مجزوم طالمة جزمف السؽقن.
هذا ما يتعؾؼ بلحرف العطػ ،هـا أمثؾة قؾقؾة.
يؼذذقل صذذاحبؽؿ :الشذذقخ خالذذد إكؿذذا مثذذؾ بالؿضذذارع يف الرفذذع ويف الـصذذب ويف
الجزم ،لؽـ ما مثؾ بالؿاضل وٓ مثؾ بإمر لؿاذا يا شقخ خالد؟
ٕن الؿضارع هق الذي يؿؽذـ أن يذليت معر ًبذا وأفعالذف كصذ ًبا وجز ًمذا ،أمذا الؿاضذل
دائؿا ٓ يدخؾفؿ شق ًئا مذـ إحؽذام العربقذة ٓ رفذع وٓ كصذب وٓ جذر
وإمر فؿبـقان ً
وٓ جزم ،لفذا ما يتصقر أن يؿثؾ هبؿا.
ِ
﴿و َق َ ِ
ِ ِ
ييـ َأ ْر ِضييـَا َأ ْو َل َت ُعييق ُد َّن فِييل ِم َّؾتِـَييا
يـ َك َػ ُييروا ل ُر ُسييؾ ِف ْؿ َلـُخْ ييرِ َجـَّؽ ُْؿ م ْ
ييال ا َّلييذ َ
َ
ألإبراهقؿ13:
هـا تخققر أم إباحة؟ تخققر.
الػرار أو الردى فؼؾت هؿا أمران أحالهؿا مر
إباحة أم تخققر؟ ٓ تخققر.
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جالس العؾؿاء والصالحقـ؟
شؽ أم إهبام؟ شؽ.
هذا هناية الدرس هذا الققم.
واهلل أطؾؿ ،وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد وطؾك آلف وصحبف وسؾؿ.
***********************************
الدرس 12
بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ
ا ْل َح ْؿدُ هلل رب العالؿقـ والصالة والسيالم طؾيك كبقـيا محؿيد وطؾيك ليف وأصيحابف
أجؿعقـ.
أما بعد:
حقاكؿ اهلل وبقاكؿ يا إخقان يف الدرس الخامس طشذر مذـ دروس شذرح إزهريذة
يف هذا الؿسذجد الؿبذارك جذامع الراجحذل بحذل الجزيذرة ،يف لقؾذة ال َثالثذاء بػذتح الثذاء
ويؼال ال ُثالثاء بضؿفا ،وكالهؿا فصقحتان مـ سـة  1428مـ شفر ربقع َا َْٕ َول.
كـا اكتفقـذا يذا إخذقان يف الذدروس الؿاضذقة مذـ الؽذالم طؾذك مرفقطذات إسذؿاء،
قال :إهنا سبعة واكتفقـا مـفا جؿق ًعا بحؿد اهلل َت َع َا َلك.
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يف هذه الؾقؾة الؿباركة سـبدأ بالؿـصقبات.
ِ
اهلل َت َع َا َلك:
كؼرأ أن كالم شقخـا خالد إزهري َرح َؿ ُف ُ

بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ
ا ْل َح ْؿدُ هلل رب العالؿقـ والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل وطؾك آلف وصحبف
أجؿعقـ ،ال َّؾ ُف َّؿ اغػر لـا ولشقخـا أجؿعقـ.
أما بعد- :
الؿتـ

قذذال الؿصذذـػ رحؿذذف اهلل تعذذالك( :والؿـصييقبات سييتة طشيير الؿػعييقل بييف
الؿػعقل الؿطؾؼ الؿػعقل مـ أجؾف الؿػعيقل فقيف الؿػعيقل معيف خبير كيان و
أخقاتفا اسؿ أن و أخقاتفيا الحيال التؿققيز الحيال التؿققيز الؿسيتثـك الؿـيادي
الؿضيياف وشييبفف خبيير كيياد و أخقتفييا خبيير مييا الحجازييية و أخقاتفييا والتييابع
لؾؿـصقب والػعؾ الؿضار إذا دخؾ طؾقف كاصيال وليؿ يتصيؾ بيآخره شيلء
ولفا أبقاب).
الشرح
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ِ
اهلل َت َع َا َلك -أن الؿـصقبات ستة طشر ثؿ ذكرها ،وأول ما ُيؾحذظ طؾقذف
ذكر َ -رح َؿ ُف ُ
أكف لؿ يخص الؿـصقبات هـا بإسؿاء كؿا خص الؿرفقطات ،قذال :الؿرفقطذات مذـ
إسؿاء سبعة ما ذكرها وشرحفا ولؿ يتعرض لؾؿرفقع مذـ الػعذؾ الؿضذارع ،مذا ذكذر
الػعؾ الؿضارع الؿرفقع فقؿا سبؼ.
طـدما وصذؾ الؿـصذقبات هـذا قذال الؿـصذقبات سذتة طشذر ذكذر خؿسذة طشذر ا ًمذا
والؿـصقب السادس طشر كؿا قال :الػعؾ الؿضارع ّإا دخؾ طؾقذف كاصذب أي أكذف ذكذر
الؿـصقبات مـ إسؿاء مذـ الػعذؾ الؿضذارع وهذذا مؿذا يؾحذظ طؾقذف أكذف أهؿذؾ ذكذر
الػعؾ الؿضارع الؿرفقع.
ثؿ قال:
الؿتـ

قال الؿصـػ رحؿف اهلل تعذالك( :الؿػعيقل بيف وهيق آسيؿ اليذي وقيع طؾقيف
فعؾ الػاطؾ حؼقؼة كيلكزل اهلل الغقيث أو مجيازًا كلكبيت الربقيع البؼيؾ ويصيا
كػقف طـف وهق طؾك قسؿقـ :ضاهر ومضؿر ،فالظاهر كحيق :ضيربت زييدً ا وميا
ضربت زيدً ا والؿضؿر قسؿان متصيؾ ومـػصيؾ فالؿتصيؾ ميا ٓ يتؼيدم طؾيك
طامؾف وٓ يؾل إٓ يف آختقار والؿـػصؾ بخالفف.
وكؾ مـفؿا اثـا طشر الؿتصؾ أكرمـل ،أكرمـا أكرمؽؿا).
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الشرح
طـدي الؿتصؾ :أكرمـل مـ دون الؽاف.
الؿتـ

قال الؿصـػ رحؿف اهلل تعالك( :الؿتصؾ أكرمـل ،أكرمـا أكرمؽؿا أكرمؽؿ
أكرمؽـ أكرمف أكرمفا أكرمفؿا أكرمفؿ أكرمفـ ،الؿـػصؾ أيياي إياكيا إيياك
إياك إياكؿا إياكؿ إياكـ ،إباه ،إباها ،إياهؿا ،إياهؿ ،إياهـ).
الشرح
بذذدأ بذذذكر الؿـصذذقبات وبذذدأها بالؿػاطقذذؾ الخؿسذذة ،الؿػعذذقل بذذف والؿػعذذقل فقذذف
والؿػعقل لف والؿػعقل معف والؿػعقل الؿطؾؼ وسؿعـا كالمف يف الؿػعقل بف.
كريد أن كشرح هذه الؿػاطقؾ الخؿسة م ًعا ٕهنا متشاهبة.
وكؾفا كؿا ترون يسؿقفا الـحقيقن مػاطقؾ جؿع مػعقل ،هذه الؿػاطقؾ الخؿسذة،
الؿػعقل بف ،ولف ،وفقف ،ومعف والؿطؾؼ.
فائدهتا واحدة مـ حقث اإلجؿال وهل أهنذا ققذقد طؾذك الػعذؾ ،لؿذاذا يذليت العربذل
هبذه الؿػاطقؾ أو بعضفا؟ هل قققد طؾك الػعؾ لق أراد ٕتك بالػعؾ مطؾ ًؼا جذاء محؿذدٌ
كسب الؿجلء إلك محؿد.
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كسب الؿجلء إلك محؿد ،لؽذـ ربؿذا يريذد أن يؼقذد هذذا الػعذؾ بؼقذد مذا ،يريذد أن
يؼقده بؼقد الؼققد تختؾػ ،بحسب قصد الؿتؽؾؿ والؿعـك الذي يرمل إلقف.
ربؿا جاء محؿذد كسذب الؿجذلء إلذك محؿذد ،ربؿذا يريذد أن يؼقذد هذذا الػعذؾ هذق
الؿجلء طـدكا ،ربؿا يريد أن يؼقده بذكر زماكف ،متك حذدث الؿجذلء أو بذذكر مؽاكذف يف
أي مؽان حذدث الؿجذلء؟ أو ربؿذا يريذد أن يؼقذد هذذا الػعذؾ ببقذان سذببف لؿذاذا جذاء؟
وكحق ذلؽ
الؿػاطقؾ خؿسة كؾفا قققد طؾك الػعذؾ وطـذدما يذليت الحذال ْ -
اهلل َت َعذا َلك-
إن َشذا َء ُ
أيضا.
أيضا ققد طؾك الػعؾ ،مـ قققد الػعؾ ً
كؼقل :إن الحال ً
وكرتك الؽالم طؾك الحال أن.
إ ًذا فالؿػاطقؾ كؾفا قققد طؾك العػؾ وكؾ ققد لذف فائذدة خاصذة ،الػائذدة العامذة لفذا
جؿق ًعا طرفـاها ،أهنا مجرد قققد طؾك الػعؾ ،قققد أي تخص شق ًئا معقـًا يف الػعذؾ تبقـذف،
الؿعاين الخاصة تختؾػ.
الؿػعقل بف ماذا يبقـ يف الػعؾ؟ هق مػعقل.
ً
مػعذقٓ هذق مػعذقل مذا معـذك
والؿػعقل فقف ماذا يبقـ يف الػعؾ؟ هق مػعذقل كقكذف
مػعقل؟ كعؿ هذا الؽتاب.
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رفعت الؽتاب فالؽتاب مرفقع ،شذربت الؿذاء فالؿذاء مشذروب طؾذك وزن مػعذؾ،
فعؾت الشلء ،فعؾت الؿجلء ،فالؿجلء مػعقل.
هذا مػعقل يعل أكف تلثر بالػعؾ ،أي أمر يؼع أي أمر يمثر الػعؾ فقف ففق مػعقل لذف،
ففق مػعقل لفذا الػعؾ.
مثال رفعت الؽتاب ،ما الػعؾ طـدكا هـا؟ الرفع ،أي رفع الػعؾ مـ الرفع.
إذا قؾـا ً
ما طالقتف بالتاء رفعت؟ هذا ضؿقر يعقد إلقف طـ الؿتؽؾؿ.
ما طالقة الرفع بالؿتؽؾؿ؟ أن الؿتؽؾؿ فاطؾف إ ًذا فالتاء فاطؾ.
الػاطؾ الؿتؽؾؿ أو التاء؟ الؿتؽؾؿ حؼقؼ ًة الػاطذؾ حؼقؼذ ًة مذتؽؾؿ ،والػاطذؾ صذـاط ًة
يف الصـاطة الـحقية هل التاءٕ ،ن قؾـا أكثر مرة لـحق الـحقيقن يتعامؾقن مذع لؽؾؿذات
ٓ يتعامؾقن مع الذوات ،فؾفذا قؾـا يف البداية أول أمر ُيدرس يف الـحذق تعريذػ الؽذالم
والؽؾؿة ،تعريػ الؽالم ،لؿاذا يبدأ الـحذقيقـ بتعريذػ الؽذالم؟ لؽذل يبقـذقا مقضذقع
الـحق أي الشلء الذي يبحث فقف الـحق ،الـحق يبحث يف الؽؾؿات.
ما لذف طالقذة بالذذوات فؾفذذا إذا أرادوا أن يعرفذقا الػاطذؾ سذبؼ أن طرفـذا الػاطذؾ
وكبفـا طؾك هذا أكثر مـ مذرة مذاذا يؼذقل يف تعريذػ الػاطذؾ الـحقيذقن مذاذا يؼقلذقن يف
تعريػ الػاطؾ؟
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ذؿ يذذدل طؾذذك مذذـ فعذذؾ الػعذذؾ مذذا يؼذذقل الػاطذذؾ هذذق مذذـ فعذذؾ الػعذذؾ؟ هذذذا
هذذق اسذ ٌ
التعريػ الؾغقي الحؼقؼل لؾػاطؾ هق الذي فعؾ الػعؾ ،التعريػ يف الـحذق هذق آسذؿ
الذي يدل طؾك ن فعؾ ،فـؼقل جاء محؿد ما إطراب محؿد؟ فاطؾ.
الػاطذذؾ الؿذذقؿ والحذذاء والؿذذقؿ والذذدال محؿذذد أو هذذذه الذذذات بؾحؿفذذا وشذذحؿفا
ودمفا وطظامفا ،الػاطؾ الذات ،لؽـ ما لـا طالقة بالذات كحـ كتعامؾ مع الؿقؿ الحذاء
والؿقؿ والدال هذه الؽؾؿة.
كؼقل إن هذه الؽؾؿة فاطؾ.
فؾفذا تجد الـحقيقـ يتحرزون بسبب هذا الؿعـك طـدما يعربقن لػظ الجاللة.
خؾؼ اهلل السؿقات:
اهلل :فاطؾ فقتحرزون ويؼقلقن :لػظ الجاللة فاطؾ.
ٕهنؿ يتعامؾقن ع إلػاظ ويتعامؾقن مذع الؽؾؿذات ،اهلل فاطذؾ أي اسذؿ يذدل طؾذك
مـ فعؾ الخؾؼ.
ٕن اهلل طؾؿ طؾك الؿعبذقد بحذؼ – ُسذ ْب َحا َك ُف َو َت َعذا َلك -حتذك محؿذد لذق أردكذا الدقذة
لؽــا كؼقل فاطؾ ،الؿػرتض كؼقل لػظ محؿد يذدل طؾذك فاطذؾ ،لؽذـ كؼذقل فذال لؽذـ
فؼط مـ باب آحرتام وإدب مع لػظ الجاللة يؼقلقن ذلؽ.
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فنذا طرفـا ذلؽ ،كؼؾ رفعت الؽتاب فعرفـا أن العالقة بذقـ الرفذع وبذقـ الؿذتؽؾؿ
التاء.
العالقة بقـ الرفع والؽتاب يف رفعت الؽتاب؟
هؾ الرفع أثر يف الؽتاب أو ما أثر يف الؽتاب؟ هق مػعقل ٕن الػاطؾ فعؾف ،الػاطؾ
فعؾ الرفع ففق مػعقل.
لؽـ ما طالقة الؿرفقع بالؽتاب؟ ُفعؾ الرفع بالؽتاب أو فعؾ الرفذع يف الؽتذاب أو
فعؾ الرفع مع وجقد الؽتاب ،أو فعذؾ الرفذع بسذبب الؽتذاب ،هذذه العالقذة التذل تبذقـ
اإلطراب.
ُف ِعؾ الرفع بالؽتاب :إ ًذا مػعقل بف.
فنذا قؾت :رفعت الؽتاب الققم :ما طالقة القذقم بذالرفع؟ الرفذع ُف ِعذؾ ،كؼذقلُ :ف ِعذؾ
الرفذذع يف القذذقم أو بذذالققم؟ يف القذذقم أي يف زمذذان القذذقم ،كقذذػ كعذذرب رفعذذت الؽتذذاب
ٌ
مػعذقل
الققم؟ هق مػعقل ٕكف تلثر بالرفع ،الرفع أثر ،لف أثر ،لؽذـ مذا كذقع هذذا إثذر؟
الرفع فقف ،مػعقل الرفع يف زماكف.
ٌ
مػعذقل الرفذع يف
إ ًذا ما إطذراب القذقم :مػعذقل فقذف ،مذا معـذك مػعذقل فقذف؟ أي أكذف
زماكذذف ،هذذذا متؼذذدم كذذاكقا يؼقلذذقن ،يف أول الـحذذق قبذذؾ أن تسذذتؼر الؿصذذطؾحات ،كذذاكقا
يؼقلقن :الققم مػعقل الرفع يف زماكف.

شرح إزهرية يف الـحق

f

e

679h

g

اختصروا ذلؽ فؼالقا مػعقل فقف ،أي مػعقل الػعؾ يف زماكف ،وهؽذا.
فبقان هذه العالقة هل التل تبقـ كقع الؿػعقل بف.
أريد أن كبدأ بؿثال مصـقع قبؾ أن كبدأ بالتػاصقؾ وإمثؾة إخرى.
مثال يف هذا الؿثال الؿصـقع ربؿا ذكركاه مـ قبذؾ :أكيرم الطاليال إسيتاذ
فنذا قؾـا ً
إكراما شديدً ا.
احتراما لف
الققم أمام الؿسجد
ً
ً
الػعؾ الذي طـدكا :أكرم.
والػعذذؾ كؿذذا قؾـذذا مذذـ قبذذؾ يف الجؿؾذذة الػعؾقذذة هذذق مالؽفذذا ،هذذق العامذذؾ يسذذؿقف
الـحقيذذقن العامذذؾ أي هذذق الؿذذتحؽؿ فقفذذا يرفذذع مرفقطاهتذذا ويـصذذب مـصذذقباهتا وكذذؾ
إطراب الجؿؾة الػعؾقة يتبقـ ببقان طالقتفا هبذا الػعؾ.
طالقتف مع الؿؾؽ جقدة يرتاح و ُيرفع ،طالقتف مع الؿؾؽ لقست جقدة فقؽسر رأسذف
ويـصبف.
فاإلطراب يتبقـ بؿعرفة العالقة ،ما طالقة اإلكرام بالطالب؟
الجقاب :فاطؾف هق الذي فعؾف ففق فاطؾف ،سبؼ شرح الػعؾ مـ قبؾ.
أكذذرم الطالذذب إسذذتاذ :مذذا طالقذذة اإلكذذرام بإسذذتاذ؟ مػعذذقل ،مػعذذقل اإلكذذرام
بإستاذ أو يف إستاذ أو مع إستاذ أو ماذا؟
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مػعقل اإلكرام بإستاذ :مػعذقل بذف ،اختصذر ،لذق قؾذت مػعذقل اإلكذرام بإسذتاذ
صذذحقح ،لؽذذـ يف اإلطذذراب الصذذـاطل تلخذذذ هبذذذه آصذذطالحات التذذل اتػذذؼ طؾقفذذا،
مػعقل بف أي مػعقل اإلكرام بف.
أكرم الطالب إستاذ الققم.
طالقة الققم باإلكرام :مػعقل بف أي مػعقل اإلكرام بف.
أكرم الطالب إستاذ الققم.
كؼقل الققم :مػعقل اإلكرام يف زماكف ،مػعقل اإلكرام يف هذا الزمان.
إ ًذا مػعقل فقف.
أمام الؿسجد :هذه البؼعة أمام الؿسجد ما طالقتفا باإلكرام؟
أما الؿسجد :مػعقل اإلكرام يف هذا الؿؽان البؼعة ،الؿؽان الذي أمام الؿسجد مذا
طالقتفا باإلكرام؟ الؽرام ُف ِعؾ يف هذا الؿؽان.
مػعقل اإلكرام يف مؽاكف ،مػعقل فقف.
والـحقيذذقن يخصذذقن الؿػعذذقل فقذذف إذا دل طؾذذك الزمذذان بؼذذقلفؿ ضذذرف زمذذان،
والؿػعقل فقف إذا دل طؾك الؿؽان بؼقلفؿ ضرف مؽان.
الؽقفققن يؼقلقن مػعقل فقف.
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والبصريقن يؼقلذقن مػعذقل فقذف لؽذـفؿ يخصذقن ويؼقلذقن :ضذرف زمذان وضذرف
مؽان.
فالذذي يعذذرب ضذذرف الزمذذان وضذذرف الزمذذان هذذق البصذذريقن يف الؽتذذب الؿتقسذذعة
يؼقلقن :الؿػعقل فقف وهق الؿسؿك طـد البصريقـ ضر ًفا.
احتراما لف.
أكرم الطالال إستاذ الققم أمام الؿسجد
ً
ما طالقة آحرتام ما طالقتف بالػعؾ اإلكرام؟
كؼذقل :آحذذرتام مػعذقل ،كؾفذذا تذليت طؾذذك كسذؼ واحذذد ،آحذرتام مػعذذقل اإلكذذرام
ٕجؾف أو مـ أجؾف أو لف أ مـ أجؾف.
إ ًذا اختصركا وقؾـذا بذدل :آحذرتام مػعذقل اإلكذرام مذـ أجؾذف ،كؼذقل :مػعذقل مذـ
أجؾف أو مػعقلف لف أو مػعقل ٕجؾف ،لفؿ واحد.
إكراما شديدً ا.
احتراما لف
أكرم الطالال إستاذ الققم أمام الؿسجد
ً
ً
مػعقل اإلكرام بف؟ ٓ.
مػعقل اإلكرام فقف؟ ٓ.
مػعقل اإلكرام مـ أجؾف؟ ٓ.
اإلكرام مػعقل معف؟ ٓ.
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ما يف طالقة معقـة مؼقدة بحرف جر ،بف ،معف ،فقف.
لؽـ يف مجرد طالقة مطؾؼ طالقة ،بقـفؿا مطؾؼ طالقة ،طالقة مطؾؼة لقست طالقذة
مؼقدة بحرف جر.
لؿاذا بقـفؿا مطؾؼ طالقة؟ ٕن اإلكرام مصدر أكرم ،فبقـفؿذا طالقذة ،لؽذـ مذا كذقع
مخصصا مؼقدً ا بحرف جر ،فؾفذذا يؼذقل :مػعذقل مطؾذؼ
هذه العالقة؟ لقس كق ًطا معقـًا
ً
أي بقـف وبقـ الػعؾ مطؾؼ طالقة ،هذا الؿػعقل الؿطؾؼ.
والؿػعقل الؿطؾؼ هق الؿصدر وبعده فعؾف.
إكرا ًما شديدً ا ،شديدً ا كعت وسبؼ شرحف مـ قبؾ.
إ ًذا كؿا ترون يا إخقان ،هذه الؿػاطقؾ الخؿسة كؾفا قققد طؾذك الػعذؾ لبقذان شذلء
معقـ فقف.
الؿػعقل بف ماذا يبقـ يف الػعؾ؟ أكرم الطالب إستاذ:
الؿػعقل بف ماذا يبقـ الػعؾ؟ يبقـ مـ ُف ِعذؾ الػعذؾ بذف ،أو يؼقلذقن مذـ وقذع الػعذؾ
طؾقف.
الؿػعقل بف :هق جقاب هذا السمال ،مـ ُف ِعذؾ اإلكذرام بذف ،الجذقاب هذق الؿػعذقل
بف وهـا الؿػعقل بف هق إستاذ.
مـ ُف ِعؾ اإلكرام بف إستاذ.
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رفعت الؽتاب :ما الذي ُفعؾ اإلكرام بف؟ الؽتاب مػعقل بف.
شربت الؿاء :ما الذي ُفعؾ الشرب بف؟ الؿاء
فتحت الباب :ما الذي ُف ِعؾ الػتح بف؟ الباب مػعقل بف.
وهؽذا هذا الؿػعقل بف.
الؿػعقل فقف:
ماذا يبقـ يف الػعؾ؟
يبقـ زمان الػعؾ أو مؽاكف ،يعـل أن الؿػعقل فقف هق جقاب هذا السمال متذك ُف ِعذؾ
الػعؾ أو أيـ ُف ِعؾ الػعؾ.
اسلل يف الؿثال السابؼ أكرم الطالب إستاذ الققم أمام الؿسجد.
الؿػعقل ملخقذ مـ الػعؾ الؿبـل لؾؿجفقل ُف ِعؾ.
أيـ فعؾ اإلكرام؟ الجقاب أمام الؿسجد إ ًذا مػعقل فقف ضرف زمان.
هذا الؿػعقل بف وهذا الؿػعقل فقف.
الؿػعقل مـ أجؾف أو لؿػعقل لف:
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ماذا يبقـ يف الػعؾ؟ يبقـ سبب الػعؾ ،يبقـ طؾة الػعؾ إمذر الذذي مذـ أجؾذف ُف ِعذؾ
الػعؾ ،يبقـ سبب الػعذؾ أي أن الؿػعذقل لذف جذقاب هذذا السذمال لؿذاذا ُف ِعذؾ الػعذؾ؟
لؿاذا ُف ِعؾ اإلكرام؟
الجقاب :احرتا ًما لعستاذ.
جقاب لؿاذا :إ ًذا مػعقل ٕجؾف.
الؿػعذذقل الؿطؾذذؼ :هذذذا مذذا يحتذذاج إلذذك شذذرح وٓ سذذمال ٕكذذف واضذذح جذذدً ا هذذق
الؿصدر وبعده فعؾف.
أكذال جفزتذف
مصدرا بعد فعؾف ففق مػعذؾ مطؾذؼ أكرمتذف إكرا ًمذا أكؾتذف ً
فنذا وجدت
ً
جفازا إلك آخره.
ً
ماذا بؼل؟ بؼل الؿػعقل معف.
ما ذكركاه يف إمثؾة مع أكف كبؼقة الؿػاطقؾ هق مػعقل.
الؿػعقل معف:
ماذا يبقـ؟ يبقـ الشلء الذي ُف ِعؾ الػعؾ مع مصذاحبتف ،هذق كذان مقجذقد والػاطذؾ
يػعؾ الػعؾ كان مقجق ًدا والػاطؾ يػعؾ الػعؾ.
مثال مشقت والصحراء :مـ الذي فعؾ الؿشل؟ الؿتؽؾؿ ،التاء العائذدة إلذك
كؼقلـا ً
الؿتؽؾؿ ،مشك :فعؾ ،والتاء :فاطؾ ،مشقت.
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والصحرا َء :اسؿ مـصقب ،ماذا بقـت الؿشل؟ كؼقل :الصحراء مػعقل الؿشل مذع
مصذاحبتفا ،أي مػعذقل الؿشذل أي الػاطذؾ فعذؾ الؿشذل والصذحراء مقجذقدة يف أثـذذاء
الػعؾ ،ققد قد يريده بعض الؿتؽؾؿقـ فقبقـف هبذه الطريؼة.
يريد أن يبقـ الشلء الذي كان مقجد طـدما كان الػاطؾ يػعؾ هذا الػعؾ.
تريد أن تبقـ أن الطالب استذكر ماذا تؼقل؟ تؼقل :استذكر الطالب.
استذكر :فعؾ.
الطالب :فاطؾ.
أردت أن تبقـ شق ًئا كان مقجق ًدا طـدما كان الطالب يػعؾ آستذكار.
فتؼقل :استذكر الطالب والؿصباح.
هؾ تريد أن تؼقل أن الطالب والؿصباح فعؾ آستذكار؟ ترد أن تؼقل أن الطالذب
هق مـ فعؾ آستذكار ،والؿصذباح مذاذا بذقـ يف آسذتذكار؟ بقـذت الشذلء الذذي كذان
مقجق ًدا طـدما كان الطالب يػعؾ آستذكار.
تبقـ أن آستذكار وقع بالؿصباح ما كان طـده مصباح كفرباء أو كحق ذلؽ.
مثال :سرت يف الؾقؾ ربؿا يف قؿر وربؿا ٓ ،يؼقل :سرت والؼؿر.
أو تؼقل ً
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أي طـدما كـت أفعؾ الؿشل طـدما كـذا أفعذؾ السذرى كذان الؼؿذر مقجذقد ،أو كؿذا
يؼقل :سرت والـقؾ ،أكا فعؾت السقر والـقؾ كان مقجق ًدا بؿصاحبتل ،لقست مصذاحبق
حؼقؼقة لؽـ كاكت مجقدة يف أثـاء الػعؾ.
تـزهت وشاصئ الؼؿر ،أو وشاصئ الخؾقج.
أكا فعؾت التـزه بؿصذاحبة الشذاصئ أي وأكذا أفعذؾ التـذزه كذان الشذاصئ مقجذق ًدا يف
أثـاء فعؾل لؾػعؾ.
طؾك ذلؽ يتبقـ أن الؿػعقل معف الؿؼصذد إساسذل فقذف أن تبذقـ الػاطذؾ ثذؿ تبذقـ
شق ًئا كان مقجق ًدا مع الػاطؾ ،والػاطؾ يػعؾ الػعؾ ،كان مقجق ًدا.
هذا الشلء يػعؾ الػعؾ مع الػاطؾ أو ما يػعذؾ الػعذؾ مذع الػاطذؾ؟ مذا لذؽ طالقذة
هبذه ا ْل َؿ ْس َل َلة ،أكت ٓ هتتؿ هبذه ا ْل َؿ ْس َل َلة أكت هتتؿ بلن الػاطؾ فعؾ هذا الػعؾ وكان معف
أيضا كػس الػعؾ أو ربؿذا ٓ يػعذؾ الػعذؾ ،مذا لذؽ طالقذة
شلء ،هذا الشلء ربؿا يػعؾ ً
بذلؽ.
لق تركز طؾك أن الػاطؾ فعؾ الػعؾ وهذا الشلء كان مقجق ًدا معف.
جاء محؿدٌ  :تريد أن تبقـ شلء كان معف وهق جذائل ،جذاء محؿذد والؽتذاب أي
جاء محؿد مع مصاحبة الؽتاب ،مع مصاحبتف ،جاء محؿد والؽتاب ،جذاء محؿذد مذع
مصاحبة الؽتاب ،مع مصاحبتف.
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جاء محؿد وزيد ،أي جذاء محؿذد بؿصذاحبة زيذد أي وهذق يف مجقئذف كذان معذف
زيد ،زيد فعؾ الؿجلء أو ٓ؟ فعؾ ،لؽـ أكت ٓ تريذد هذذا الؿعـذك أكذت تريذد تركقذزك
طؾك الػاطؾ أن محؿد قعؾ الؿجلء وتريد أن تبقـ أن زيد معف ،ما لؽ طالقة بزيد.
ويؿؽـ أن كؼقل يف هذا الؿثال جاء محؿد وزيد :إذا أردت أن تخرب أهنؿذا فعذال
الؿجلء ،أن هذا فعؾ الؿجلء وهذا فعؾ الؿجلء تؼقل :جاء محؿد وزيد.
فتجعؾ هـا الؿتؽؾؿ ما يصد هذا إمر بؾ أكت قصدك طذـ محؿذد ،تؼذقل :محؿذد
جاء وزيدً ا ،أي جاء بؿصاحبة زيد.
كذذلن لذذق مثذ ًذؾ أيذذـ محؿذذد وزيذذد ،تؼذذقل :جذذاء محؿذذد وزيذذدٌ أن تـسذذب الؿجذذلء
إلقفؿا م ًعا هذه الؿعاين يؼصدها الؿتؽؾؿقن وتختؾػ باختالف الؿعـك والؼصد.
مثال جاء إمقر ،تريد أن تبقـ الشلء الذذي معذف يف أثـذاء الؿجذلء ،جذاء
كلن تؼقل ً
َ
والجقش.
إمقر
َ
والجقش؟ أي أن تركقزك طؾك إمقرٕ ،ن إمقذر معقذة واو
ما معـك جاء إمقر
ُ
والجذقش،
معقة ،إذا أدت أ تبقـ أن إمقر جاء وأن الجقش ٓ ،ماذا تؼذقل؟ جذاء إمقذر
كقع الجقش هـا؟ هـا طاصػة تريد أن تثبت الؿجلء لعمقر والجقش لقس واو معقة.
إ ًذا الخالصيية :أن الؿػاطقذذؾ الخؿسذذة ققذذقد طؾذذك الػعذذؾ ،فالؿػعذذؾ بذذف جذذقاب
لؼقلـا ُف ِعؾ الػعؾ أو بؿا فعؾ الػعؾ ،بلي شلء ُف ِعؾ الػعؾ.
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 والؿػعقل فقف :جقاب لؼقلـا متك ُف ِعؾ الػعؾ أو أيـ ُف ِعؾ الػعؾ؟
 والؿػعقل لف :جقاب لؼقلـا لؿاذا ُف ِعؾ الػعؾ.
 والؿػعقل معف :جقاب لؼقلـا مع ماذا ُف ِعؾ الػعؾ.
 الؿػعقل الؿطؾؼ :هق الؿصدر بعد فعؾف.
ِ
اهلل َت َعذ َا َلك -قذال يف الؿػعذقل بذف قذال( :هذق
كعقد إلذك كذالم شذقخـا خالذد َ -رح َؿذ ُف ُ
آسؿ الذي وقع طؾقف فعؾ الػاطؾ).
اسؿا وقد يؽقن جؿؾة يف مقاضع قؾقؾة جذدً ا لؼؾذة هذذه
الؿػعقل بف أغؾب ما يؽقن ً
الؿقاضع التل يليت فقفا الؿػعقل بف جؿؾ ًة لؼؾتفذا صذار بعضذفؿ مذا يعتربهذا ويؼذقل :إن
الؿػعقل بف اسؿ.
هق آسؿ الذي وقع طؾقف فعؾ الػاطؾ ،وفع بذف أو وقذع طؾقذف؟ قذال وقذع طؾقذف،
طؾك :فؾؿاذا لؿ كسؿقف مػعقل طؾقف؟ هق قال طؾقف ٕكذف وقذع ،وقذع تتعذدى بذذذ طؾذك هذق
وقع طؾقف ،لؽـ الـحقيقن ما كذاكقا يعذربون هبذذه الطريؼذة وإمذا كذاكقا يعذربون بالػعذؾ،
يؼقلقن :مػعقل.
 أكرمت زيدً ا فلكا فاطؾ اإلكرام.
وزيدً ا يؼقلقن زيدً ا مػعقل اإلكرام بف ،ومـ هـا أخذوا آصطالح مػعقل بف.
الؿتلخرون يؼقلـ وقع اإلكرام طؾقف مـ باب التقضقع أي كلكف أوضح ،يؼذقل :هذق
آسؿ الذي وقع طؾقف فعؾ الػاطؾ.
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 فلكزل اهلل الغقث:
أكزل :فعؾ ماضل ٓ محؾ لف مـ اإلطراب مبـل طؾك الػتخ.
اهلل :لػظ الجاللة فاطؾ مرفقع وطالمة رفعف الضؿة.
َ
الغقث :مػعقل اإلكزال بف ،مػعقل بف مـصقب وطالمذة
الغقث :ما طالقتف باإلكزال،
كصبف الػتحة.
اهلل َ -ط َّز َو َج َّؾ -هق الذي أكزل الغقث ً
إكزآ حؼقؼ ًقا.
يؼقل :أو مج ًازا أي غقر حؼقؼ ًقا كلكبت الربقع البؼؾ البؼؾ البؼقل.
أكبت :فعؾ ماضل.
الربقع :فاطؾ.
فاطذذؾ ٕن اإلكبذذات أسذذـد إلقذذف ،أكبذذت الربقذذع البؼذذؾ ،البؼذذؾ :مػعذذقل باإلكبذذات بذذف،
مػعقل بف مـصقب وطالمة كصبف الػتحة.
هؾ الربقع هق الذي أكبت البؼؾ حؼقؼةً؟ ٓ.
يؼقل :هذا مجاز هذه أمقر واضحة لؽـ الؿػعقل بف طؾك قسؿل ضاهر ومضؿر.
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أيضذا
وهذا مـ باب التقضقع ،كثرة التؿثقؾ يف الباب مـ باب التقضقح فعذؾ ذلذؽ ً
يف الػاطؾ وفعؾف يف كائب الػاطؾ ،قال :الػاطذؾ وكائذب الػاطذؾ والؿػعذقل بذف هـذا يذليت
مضؿرا ،قؾـا هذا لؾتقضقح.
اسؿا
اسؿا
ً
ضاهرا ويليت ً
ً
ً
هـا قال :وطؾك قسؿ ضاهر ومضؿر.
ما معـك مضؿر؟
مضؿر أي ضؿقر ،وضاهر :آسؿ الظاهر هذق مذا سذقى الضذؿقر ،الضذؿائر تسذؿك
أسؿاء مضؿرة ،وما سقاها مـ إسؿاء محؿد هق مذا سذقى الضذؿقر ،الضذؿائر تسذؿك
أسؿاء مضؿرة.
الضؿائر وما سقاها مـ إسؿاء محؿد وباب وهذا والذذي وضذرب ،هذذه تسذؿك
أماء ضاهرة.
مضؿرا.
اسؿا
اسؿا
ً
ضاهرا ويؽقن ً
ً
يؼقل :الؿػعقل بف يؽقن ً
اسؿ ضاهر مثؾ كإمثؾة السابؼة وذكذر ً
مثذآ آخذر يؼذقل :ضذربت زيذدً ا أو أكرمذت
زيدً ا وما ضذربت زيذدً ا ،ضذربت زيذدً ا هذذه واضذحة ،ضذرب فعذؾ والتذاء فاطذؾ وزيذدً ا
مػعقل بف ،زيدً ا ُف ِعؾ الضرب بف مػعقل بف.
ما ضربت زيدً ا:
ما :كافقة حرف كػل ٓ محؾ لف مـ اإلطراب مبـل طؾك السؽقن.
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ضربت :ضرب فعؾ والتاء فاطؾ ،والذذي فعذؾ الػعذؾ الػعذؾ فعذؾ الضذرب أو مذا
فعؾ الضرب؟ يؼقل ما ضربت زيد الؿعـك ما فعؾ ،لؽـ الصـاطة ٓ.
العذذرب هذذؿ الذذذيـ فعؾذذقا ذلذذؽ ،يؼذذقل :مذذا ضذذربت زيذذدً ا مذذا ضذذرب محؿذذدٌ زيذذدً ا،
العرب يرفعقن محؿد ويـصبقن زيدً ا والـحقيقن يسقرون معفؿ يف الصـاطة لؿاذا؟
هؿ يؼقلقن أصؾ الجؿؾة ضربت زيدً ا فعؾ وفاطذؾ ومػعذقل ،ثذؿ بعذد ذلذؽ دخذؾ
الـػل ،فالـػل داخؾ بعد تركقب الجؿؾة.
 ضربت زيدً ا :فعؾ وفاطؾ ومػعقل بف ،ثؿ دخؾ الـػذل مذا ضذربت زيذدً ا فلبؼذت
العرب الجؿؾة طؾك ما كاكت طؾقف قبؾ الـػل.
ثذذؿ قذذال( :والؿضييؿر قسييؿان) يف تؼذذع مػعذ ً
ذقٓ بذذف قسذذؿان ٕن الضذذؿائر لفذذا
ً
مػعقٓ بف؟ ٓ.
تؼسقؿات كثقرة أخرى ،لؽـ هؾ كؾ الضؿائر تؼع
هـاك ضؿائر خاصة بالرفع ،ضؿائر رفع.
تؼع مبتدأ وتؼع خرب وتؼع فاطؾ ،وتؼع كائب فاطذؾ ،وتؼذع اسذؿ إن ،تؼذع اسذؿ كذان
وأخقاهتا تليت مـفا الرفع طؾك تػصقؾ.
بعضفا قد يليت مبتدأ وبعضفا ما يليت مبتدأ.
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هذه ذكرهذا يف بذاب الػاطذؾ ،ويف كائذب الػاطذؾ ويف بذاب الؿبتذدأ ،يف بذاب الؿبتذدأ
والػاطؾ وكائب الػاطؾ ذكر هـاك ضؿائر الرفع هـا أن يف الؿػعقل بف سذقذكر ضذؿائر
لؽـ أي ضؿائر؟ ضؿائر الـصب.
ً
مػعقٓ بف قسؿان :متصؾ ومـػصؾ.
فؾفذا قال :والضؿائر التل
الؿتصؾ :يعرف الضؿقر الؿتصؾ ويؼقل :هذق مذا ٓ يتؼذدم طؾذك طامؾذف وٓيؾذل
إٓ يف آختقار.
الضؿائر الؿتصؾة أسفؾ وأوضح أن تعرف.
الضؿقر الؿتصؾ :هق الذي يتصؾ بؿذا قبؾذف مثذؾ واو الجؿاطذة وذهبذقا ويذذهبقن،
وٓ يؾل إٓ يف آختقار.
إٓ :آسذذتثـائقة معروفذذة إٓ ،آختقذذار مذذاذا يؼصذذد بآختقذذار؟ أي الـثذذر لقخذذرج
ضرورة الشعر ،فؿـ ضرورة الشعرة إلك الـثر لقخرج ضرورة الشعر.
فؿـ ضرورة الشعر يؿؽـ أن يؼع الضؿقر الؿتصذؾ بعذد (إٓ) تؼذقل :إٓك ،وإٓه،
وإٓي ،هذا قد يؽقن ف ضرورة الشعر لؽـ يف الـثر ٓ يؽقن ٕن الضذؿقر الؿتصذؾ ٓ
يؼع بعج إٓ ٓ ،تؼؾ :إٓي ،إلف ،إٓك.

شرح إزهرية يف الـحق

f

e

693h

g

والؿـػصؾ بخالفف ،أي يؿؽـ أن يؼع يف أول الجؿؾة تؼدمذف طؾذك العامذؾ فقؼذع
يف أول الجؿؾذة :أكذذت مذذممـ ،أكذذت هذذذا مـػصذذؾ وقذذع يف أول الجؿؾذذة ،أكذذا مسذذؾؿ ،هذذق
مجتفد.
ثؿ قالٌ :
ضذؿقرا والؿـػصذؾ اثـذا
وكؾ مـفؿ اثـيل طشير :أي الؿتصذؾ اثـذا طشذر
ً
طشر ضؿقر.
الؿتصؾ مثؾ لفا لؽـ كحـ كعدها.
يؼذذقل :أكرمـذذل وأكرمـذذا ،هذذذا لؾؿذذتؽؾؿ ،هذذذا ضذذؿقر الؿذذتؽؾؿ ،أكرمـذذل بقذذاء
الؿتؽؾؿ ،أكرمـا كا الؿتؽؾؿقـ.
أكذذرم وأكرمذذؽ وأكرمؽؿذذا وأكذذرمؽؿ وأكذذرمؽـ ،أي الؽذذاف كذذاف الخطذذاب،
كاف الخطاب أفضؾ.
لؿذذذاا كذذاف الخطذذاب أفضذذؾ مذذا يؼذذقل كذذاف الؿخاصذذب؟ يصذذح أن تؼذذقل كذذاف
الؿخاصب لؽـ كاف الخطاب لقعؿ.
أكرمؽ :هذا كاف خطاب لؾؿخاصب.
أكرمذذذؽ :كذذذاف خطذذذاب لؾؿخاصبذذذة ،أكرمؽؿذذذا :كذذذاف خطذذذاب لؾؿخذذذاصبقـ
ولؾؿخاصبتقـ.
وأكرمؽؿ :كاف خطاب لؾؿخاصبقـ وأكرمؽـ :كاف خطاب لؾؿخاصبات.

شرح إزهرية يف الـحق

f

e

694h

g

طؾك ذلؽ يتبذقـ أن الضذؿقر يف أكرمذؽ وأكرمِذؽ وأكرمؽؿذا وأكذرمؽؿ وأكذرمؽـ
الؽاف.
وما يزاد طؾك الؽاف لقس مـ الضؿقر وإكؿا هذق حذرف يبذقـ الؿعـذك الؿتجذف إلقذف
الضؿقر ،أكرمؽؿا.
الؽاف :هذا الضؿقر كاف الخطاب.
ما :حرف تثـقة.
أي أن الخطاب هـا متقجف إلك تثـقة.
أكرمؽؿا.
ك :ضؿقر خطاب.
ما :حرف تثـقة.
أكرمؽؿ:
كؿ :ضؿقر مخاصب جؿع مذكر.
وأكرمؽـ :كذلؽ.
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وأكرمف وأكرمفا وأكرمفؿا ،وأكرمفؿ وأكرمفـ ،ماذا يريد؟ يريذد هذاء الغقبذة أو
الغائذذذب ،الغقبذذذة أفضذذذؾ لتشذذذؿؾ الغائذذذب والغائبذذذة والغذذذائبقـ والغذذذائبتقـ والغذذذائبقـ
والغائبات.
 فلكرمف لؾغائب ،وأكرمفا :لؾغائبة ،وأكرمفؿا :لؾغذائبقـ والغذائبتقـ ،العذرب مذا
فصؾت دمجت الؿذكر مع الؿمكث.
أيـ الضؿقر يف أكرمفؿا؟
الضؿقر يف كرمفؿا :هاء الغقبة.
وأكرمفؿ :الضؿقر هاء الغقبة والؿقؿ حرف جؿع لؾؿذكر.
وأكرمفـ :الضؿقر الفاء ،والـقن حرف جؿع لؾؿمكث.
ولق أكؽ تجقزت كؿا يػعؾ كثقذرون وقؾذت :كذؿ الضذؿقر ،أو كذـ الضذؿقر ،أو
كؿذذا الضذذؿقر ،ففذذذا مسذذتعؾ بؽثذذرة طـذذد الؿعذذربقـ وهذذذا الؿذذذهب ُيـسذذب أصذ ًذال إلذذك
الؽقفققـُ ،يـسب لؾؽقفققـ أهنؿ يرون أن الضؿقر مجؿقع كؿا ،مجؿذقع كذؿ ،مجؿذقع
ذاك وهـذ ِ
كذذـ ،يؼذذقل الضذذؿقر هذذق هـذ َ
ذاك وهـاكؿذذا ،وهـذذاكؿ ،وهـذذاكـ ،كذذؾ الؿجؿذذقع
يلخذون بالظاهر.
أما البصذريقن يؼذقل ٓ ،يلخذذون بذالتحؼقؼ يؼقلذقن الضذؿقر الؽذاف ومذا يذزاد
طؾك الؽاف حرف لبقان الؿخاصب أو لبقان الغائب.
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هذا الؿتصؾ وكؾ الضؿائر الؿتصؾة هـا مػعؾ ،كعرب ما إطراب أكرمـل؟ تؼقلذؽ
إلل ،ما طالقتل باإلكرام؟ فاطذؾ
أكرمـل زيدٌ  ،أكرم فعؾ ماضل ،والقاء يف أكرمـل تعقد َ
اإلكرام أو مػعقل اإلكرام بل مػعقل اإلكرام بل إ ًذا أكا مػعقل بف.
كؼقل :القاء ياء الؿتؽؾؿ مػعقل بف يف محؾ كصب مبـل طؾك السؽقن.
وزيد أكرمـل زيدٌ فاطؾ مرفقع وطالمة رفعف الضؿة.
حرف أكرمـذل الـذقن هـذا كؾؿذة مسذتؼؾة تحتذاج إلذك إطذراب ،مذا كذقع الـذقن هـذا؟
حذذرف وقايذذة ،أطربذذف ،كعربذذف إطذذراب الحذذروف كؼذذقل :حذذرف وقايذذة ٓ محذذؾ لذذف مذذـ
اإلطراب مبـل طؾك الؽسر ويؼال هذا اإلطراب يف البؼقة.

ضؿقرا وطدها (الؿـػصؾ أياي إياكا إياك إيياك
أيضا إثـل طشر
قال :والؿـػصؾ ً
ً
إياكؿا إياكؿ إياكـ ،إباه ،إباها ،إياهؿا ،إياهؿ ،إياهـ) وفروطفـ.
ما فروطفـ؟ كبدأ بالؿتؽؾؿ ،الؿتؽؾؿ إياي وإياكا.
الؿخاصب :إياكِ ،
إياك ،إياكؿا ،إياكؿ ،إياكـ ،الؼصة واحدة.
والغائب :إياه ،إياها ،إياهؿا ،إياهؿ ،إياهـ.
أيـ الضؿقر؟ يف خالف كحـ طؾك ثالثة مذاهب ،لؽذـ مذذهب الجؿفذقر طؾذك أن
الضؿقر إيا ،الضؿقر يف هذه جؿق ًعا إيا.
الشقخ خالد يؼقل :الؿـػصؾ كؿ ضؿقر؟ إثـا طشر وطـد الجؿفقر كؿ؟ واد.

شرح إزهرية يف الـحق

f

e

697h

g

إذا قؾـا إياي أيـ الضؿقر يف إياي؟ إيا ،والقاء يف إياي هذه حذرف تؽؾذؿ ،إيذاك :أيذـ
ضذؿقرا ولذقس
الضؿقر طـد الجؿفقر :إيا ،والؽاف يف إياك حرف لقس اسذؿ ،أي لذقس
ً
اسؿا يجعؾقكف حرف خطاب والؽذاف قذد تذليت حذرف خطذاب ،كؿذا يف ذلذؽ مذع اسذؿ
ً
اإلشارة ،لذلؽ هذا حرف خطاب ما فقف إشؽال هـاك.
قالقا :إياك مثؾ ذلؽ ،اسؿ اإلشارة ذا والالم لؾبعد والؽاف حرف خطاب ،وإيذاك
قالقا كذلؽ الضؿقر إيا والؽاف لؾخطاب وهؽذا يؼال يف بؼقة الضؿائر.
وقؾت يف ا ْل َؿ ْس َل َلة ثالث مذاهب.
وبعضفؿ طؽس وقال إن الضؿقر هق القاء يف إياي والؽاف يف إيذاك والفذاء يف إيذاه،
وإيا :هذه صؾة.
مثؾ يف العرب لؽل تؼؾب الضؿقر مـ ضؿقر متصؾ إلك ضؿقر مـػصؾ.
ومثؾ ثالث هق :أن الضؿقر كؾف طؾك بعض ،الضؿقر إياي إياك إياه.
قؾـا مذهب الجؿفقر هق َا َْٕ َول مرتجح طؾك أن الضذؿقر إيذا ومذا يتصذؾ بذف حذرف
يبقـ الؿتؽؾؿ والؿخاصب والغائب.
ضؿقرا إياك ،إياه ،إيذاي ومذا يتػذرع طذـ ذلذؽ
هذه الضؿائر أن متك ما رأيت مـفا
ً
يؼقل هذا مػعقل بف حقث تؼع مػعقل بف.
إياك :مػعقل بف مباشرة.

شرح إزهرية يف الـحق

f

e

698h

g

كعرب إياك كعبد :إياك اسؿ أو فعؾ أو حرف؟ إياك ضؿقر اسؿ ،والضؿائر أسذؿاء،
اسؿ يف ابتداء الجؿؾة يؽقن مبتدأ الؿبتدأ ٓ يؽقن إٓ مرفق ًطا.
يييياك َك ْع ُبييييدُ َوإِ َّي َ
تققػـذذذذا طـذذذذد إطذذذذراب ققلذذذذف – ُسذذذذ ْب َحا َك ُف َو َت َعذذذذا َلك﴿ : -إِ َّي َ
يييياك
ِ
قـ [الػاتحة.]1:
ك َْستَع ُ
 قؾـا إياك :يؼقل الشقخ خالد إكذف ضذؿقر كصذب وهذق مػعذقل بذف ،كؼذقل :ألذقس
اسؿا؟ بؾك.
إياك ً
اسؿ وقع يف بداية جؿؾة ،لؿاذا ٓ كؼقل إكف مبتدأ؟
 الجقابٕ :ن الؿبتدأ ٓ يؽقن إٓ مرفق ًطا.
إياك :هذا لػظ رفع أو لػظ كصب؟ هذا لػظ كصب وخصذتف العذرب بالـصذب ،أي
كلكؽ قؾت يف مثال آخر محؿد أكرمت.
لق قؾت محؿدً ا أكرمت ،فؿحؿد اسؿ وقع يف بدايذة الجؿؾذة ،هذؾ كؼذقل مبتذدأ؟ ٓ
يصؾح أن يؽقن مبتدأ ٕكف مـصقب محؿدً ا ،والؿبتدأ ٓ يؽقن إٓ مرفق ًطا.
محؿدً ا مثؾ إياك ،لؽـ إياك ضؿقر ومحؿدً ا اسؿ ضاهر.
أصؾ أية لغق ًيا واهلل أطؾؿ :كعبدك وكستعقـؽ.
كعبد :فعؾ ماضل والؽاف :مػعقل بف ،والػاطؾ :ضؿقر مسترت تؼديره كحـ.
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قدم الؿػعقل بف وأمـ أغراض الؿػعقل بف الحصر ،كؼدم الؿػعقل بف طؾذك الػعذؾ
لحصر الػعؾ فقف ،كلكف ققؾ أكف ٓ كعبد إٓ إيذاك قذدم الؿػعذقل بذف الؿػعذقل بذف الؽذاف،
قدمفا طؾك الػعؾ كعبد ،ستؼقل :كـعبد.
الضؿقر الؿتصذؾ هذؾ يسذتؼؾ بـػسذف ،هذؾ يؼذقم بـػسذف؟ ٓ يؼذقم بـػسذف؟ مذا يؼذقم
بـػسف؟ ما يؼقم بـػسف ،أن قدمـاه مذاذا كؼعذؾ بذف؟ ٓ بذد أن كؼؾبذف إلذك ضذؿقر مـػصذؾ
لؽل يؼقم بـػسف.
اقؾب الؽاف إلك ضؿقر مـػصؾ ،ماذا يؼابؾف؟ إياك.
فؾفذا قؾبت الؽاف إلك إياك لؽل تستؼؾ بـػسفا ،إيذاك مػعذقل بذف مؼذدم ،وكذذلؽ
يؼال يف إياك كستعقـ.
هذا ما يتعؾؼ بالؿػعقل بف ،كلخذ طدة أمثؾذة وشذقاهد قبذؾ أن كـتؼذؾ إلذك الؿػعذقل
الثاين.
قال –سبحا َكف و َتعا َلك﴿ :-ا َّل ِذ ِ
ُيقن ال َّزكَيا َة [الؿائيدة،]11:
الصيال َة َو ُي ْمت َ
قؿ َ
يقن َّ
َ
ُ ْ َ ُ َ َ
يـ ُيؼ ُ
أخرج الؿػعقل بف.
يؼقؿذذقن الصذذالة :الػعذذؾ يؼذذقؿ ،والذذقاو فاطذذؾ ،والؿػعذذقل بذذف اإلقامذذة واقعذذة طؾذذك
الصالة.
إ ًذا الصالة :مػعقل بف مـصقب وطالمة كصبف الػتحة.

شرح إزهرية يف الـحق

f

e

700h

g

ُقن ال َّزكَا َة):
َ ( و ُي ْمت َ
يميت :فعؾ.
القاو :واو الجؿاطة فاطؾ.
اإليتاء واقع طؾك الزكاة ،ا إطراب الزكاة؟
الزكاة مػعقل بف.
قال – ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعا َلك﴿ :-إِ ْذ َأ ْر َس ْؾـَا إِ َلي ْق ِف ُؿ ا ْثـَي ْق ِـ َفؽ َّ
قه َؿا [ييس ،]14:أخذرج
َيذ ُب ُ
الؿػعقل بف.
أرسؾ :فعؾ ماضل.
كا :يف أرسؾـا تعقد إلك اهلل َ -ط َّز َو َج َّؾ ،-ما إطراب كا؟ فاطذؾ ٕكذف فاطذؾ اإلرسذال،
ٕن اإلرسال واقع طؾك أسؾـا اثـقـ.
اثـقـ :مػعقل بف مـصقب وطالمة كصبف القاء.
فؽذبقهؿا :كذب فعؾ.
ِ
الؿؽذب.
أيـ الػاطؾ؟
َ
الؿؽذب.
الؿػعقل:
ِ
الؿؽذب :واو الجؿاطة طائدة إلك الؿتؽؾؿ لقف قال :فؽذبقه.
الػاطؾ
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َ
الؿؽذب :الؿرسؾقـ ،كريد بعذد الػعذؾ ،فؽذذبقهؿا ،فذن ًذا الؿػعذقل بذف
الؿػعقل بف
هق الضؿقر هؿا.
كذب :فعؾ والقاو يف كذبقا ،فاطؾ ،وهؿا :مػعقل بف.
الؿػعقل بف هؿا أو الفاء فؼط؟ طـد البصريقـ :الفاء وطـد الؽقفققـ هؿا.
ِ
قـ [الشعراء.]121:
قال – ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعا َلك﴿ :-ك ََّذ َب ْ
ت َق ْق ُم كُقحٍ ا ْل ُؿ ْر َسؾ َ
ِ
َ
والؿؽذب الؿػعقل بف.
الؿؽذب الػاطؾ
كذبت :أيـ
ٕكذذذف طائذذذد إلذذذك مثـذذذك ،كسذذذؿع أيذذذة التذذذل قبذذذؾ﴿ :إِ ْذ َأ ْر َسييي ْؾـَا إِ َلييي ْق ِف ُؿ ا ْثـَييي ْق ِـ
قه َؿا [يييس ،]14:الؿػعذذقل كذذذبت قذذقم كذذقح الؿرسذذؾقـ أيذذـ الػاطذذؾ الؿؽذ ِذذب
َف َؽي َّيذ ُب ُ
َ
الؿؽذب؟
والؿػعقل بف
الػاطؾ ققم كقح.
الؿػعقل بف ال َ
ؿؽذب الؿرسؾقـ.
الؿرسؾقـ مػعقل بف مـصقب وطالمة كصبف القاء.
أيـ الػاطؾ؟ ققم.
كقح :مضاف إلقف.
ح هؾ َلفؿ ال َّطقب ِ
قال –سبحا َكف و َتعا َلك﴿ :-وي ِ
ات [إطراف.]113:
ُ ُ ِّ َ
ُ ْ َ ُ َ َ
َُ
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الطقبات :مػعقل بف مـصقب وطالمة كصبف الؽسرة ٕكف الؿحؾؾ.
ِ
الس َالم.
الػاطؾ :هق الؿحؾِؾ الذي يحؾؾ لفؿ الطقبات وهق الـبل َط َؾ ْقف َّ
الص َال ُة َو َّ
ضالؿا أو مظؾق ًما:
اكصر أخاك ً
الؿػعقل بف :أخاك ،مػعقل بف مـصقب وطالمة كصبف إلػ.
كعقد إلك الطقبات :مػعقل بذف مـصذقب وطالمذة كصذبف الؽسذرة ٕكذف جؿذع ممكذث
سالؿ.
قال –سبحا َكف و َتعا َلكَ ﴿ :-خ َؾ َؼ اهلل السؿق ِ
ات َوإَ ْر َض بِا ْل َح ِّؼ [العـؽبقت.]44:
ُ َّ َ َ
ُ ْ َ ُ َ َ
الؿػعقل بف :السؿقات فؼط مـصقب وطالمة كصبف الؽسرة.
إرض :مػعقل بف أو معطقف؟ يف الصـاطة الـحقية كؼقل معطقف طؾك الؿػعذقل
بف.
كعؿ فعذؾ الخؾذؼ واقذع طؾذك السذؿقات وواقذع طؾذك إرض لؽذـ يف اإلطذراب يف
الصـاطة الـحقية كؼقل معطقف طؾك الؿػعقل بف.
كعؿ فعؾ الخؾؼ واقع طؾذك السذؿقات وطؾذك إرض لؽذـ يف اإلطذراب الصذـاطل
كؼقل :السؿقات :مػعقل بف والقاو :حذرف ططذػ وإرض معطذقف طؾذك السذؿقات
مـصقب وطالمة كصبف الػتحة.
أما السؿقات :طالمة كصبف الؽسرة.
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إرض :طالمة كصبف الػتحة.
قال – ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعا َلكَ ﴿ :-و َل َؼدْ َجا َء َل فِ ْر َط ْق َن الـ ُهذ ُر [الؼؿر.]41:
أيـ الػاطؾ الجائل؟ الـذر.
الؿػعقل بف الؿجلء؟ آل فرطقن.
آل :هذا مػعقل بف مـصقب مؼدم وطالمة كصبف الػتحة.
فرطقن :مضاف إلقف مجرور وطالمة جره الػتحة ٕكف مؿـقع مـ الصرف.
ون َفرِي ًؼا [إحزاب.]62:
قن َوت َْل ِس ُر َ
قال – ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعا َلكَ ﴿ :-فرِي ًؼا َت ْؼ ُت ُؾ َ
فري ًؼا :مػعقل مؼدم.
والػعؾ تؼتؾ والقاو يف تؼتؾقن واو الجؿاطة إطراهبا فاطؾ.
فري ًؼا تؼتؾقن وتلسرون فري ًؼا ،فري ًؼا إخرى :مػعقل بف.
ما الػرق بقـ فري ًؼا ْإُ ْو َلك وفري ًؼا ال َّثاكِ َقة؟
هـا مػعقل بف مؼدم وهـا مػعقل بف ممخر.
طد إلك التػسقر لتعرف السر يف ذلؽ.
لؿذذاذا قذذدم الؿػعذذقل َا َْٕ َول وأخذذر الؿػعذذقل ال َّثذذاكِل مذذع أكذذف يف أمذذاكـ أخذذرى قذذدم
الؿػعقلقـ كؿا يف ققلف َ -ت َع َا َلك... :-
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الذي يطابؼ مؼتضك الحال.
قال –سبحا َكف و َتعا َلك﴿ :-إِكَّؿا يخْ َشك اهلل ِمـ ِطب ِ
اد ِه ا ْل ُع َؾ َؿا ُء [فاصر.]64:
َ ْ َ
ُ ْ َ ُ َ َ
َ َ
الػعؾ :يخشك ،الخشقة واقعة مـ فاطؾفا الذي يخشك العؾؿاء ،فاطؾ ممخر.
والؿػعقل بف الؿخػل :اهلل َ -ط َّز َو َج َّؾ -لػظ الجاللة مػعذقل بذف مـصذقب وطالمذة
كصبف الػتحة.
كؽتػل هبذه إمثؾة ،وكعقد إلك الؿػعقل لثاين.
الؿػعقل ال َّثاكِل هق الؿػعقل الؿطؾؼ.
الؿتـ

قذذال الؿصذذـػ رحؿذذف اهلل تعذذالك( :الؿػعييقل الؿطؾييؼ هييق الؿصييدر الؿمكييد
لعامؾف أو الؿبيقـ لـقطيف أو لعيدده فالؿمكيد لعامؾيف كحيق ضيربت ضير ًبا وأكيا
ضارب ضربا وطجبت مـ ضربؽ ضر ًبا والؿبقـ لـقطيف كحيق ضيربت ضيربا
شديدا أو ضربت ضرب ٕمقر أو ضربت ذلؽ الضرب ،أو ضربت الضرب.
والؿبقـ لعدده كحق ضربت ضربة أو ضربتقـ أو ضربات).
الشرح
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الؿػعقل الؿطؾؼ قؾـا مـ قبؾ إن الؿػعقل الؿطؾؼ هق الؿصذدر بعذد فعؾذف إذا جذاء
الؿصدر مـتص ًبا بعد فعؾف فقؼال إكف مػعقل مطؾؼ هذا إطرابف.
مثال :أكرمت زيدً ا.
لؽـ ما فائدتف؟ لف فائدة أو لقس لف فائدة ،كؼقل ً
ما معـك أكرمت زيدً ا؟ فعؾت اإلكرام لزيد.
ها الؿعـك وصؾ أن.
إكرا ًما :بؿعـك جديد ما زاد الؿعـك شلء ،بؿعـذك إصذؾل مذا زاد أكرمذت زيذدً ا أو
أكرمت زيدً ا إكرا ًما أي فعؾت اإلكرام بزيد.
الؿػعقل الؿطؾؼ هـا هذا مػعذقل مطؾذؼ مذا لذف فائذدة؟ كؼذقل لذف فائذدة مذا فائدتذف؟
فائدتف إحدى ثالث فقائد.
الػائدة الثالثة بقان العدد.
هذذه القاقعذة كذؿ مذرة؟ يؼذقل :فالؿمكذد لعامؾذف كحذق ضذربت ضذر ًبا ضذربت زيذدً ا
ضر ًبا ،فعؾت الضرب بزيد ،ضذر ًبا مذا فائذدهتا؟ يؼذال :التلكقذد أي كلكذؽ قؾذت ضذربت
زيدً ا ضربت زيدً ا هؾ ضربت زيدً ا ضربت زيدً ا؟ الؿعـك اإلجؿالل واحد.
لؽـ الؿعـك التػصقؾل ضربت زيدً ا أققى.
بدل ما تؼقل ضربت زيدً ا ضربت زيدً ا ،تؼقل :ضربت زيدً ا ضذر ًبا تمكذد بالؿصذدر
والؿصدر يدل طؾك التؼقية أي تؽرار العامؾ أي تؼقيتف.
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وأكا ضارب ضر ًبا ،أكا ضارب زيدً ا ضر ًبا.
ما الػرق بقـفؿا؟ تؼقية أي تؽرار العامؾ تؼقيتف.
وأكا ضارب ضر ًبا أي أكا ضارب زيدً ا ضر ًبا.
ما الػرق بقـ ضربت زيدً ا ضر ًبا وأكا ضرب زيد ضر ًبا؟ ضربت زيدً ا ضر ًبا العامذؾ
الذي كصب الؿػعقل الؿطؾؼ يف ضربت زيدً ا ضر ًبا :ضرب.
ضرب :فعذؾ ،والـاصذب لؾػعذؾ الؿطؾذؼ يف أكذا ضذاب زيذدً ا ضذر ًبا ضذارب ،اسذؿ
فاطؾ.
وطجبت مـ ضربؽ ٍ
زيد ضر ًبا.
ضرب :كصب زيدً ا.
ما كقع ضرب؟ مصدر.
يؼقل إن العامؾ قد يؽقن مصدر ،ضذربت زيذدً ا ضذر ًبا أو اسذؿ فاطذؾ مذـ ضذر ًبا أو
مصدر طجبت مـ ضربؽ زيدً ا ضر ًبا.
هذه الػائدة ْإُ ْو َلك لؾؿػعقل الؿطؾؼ التلكقد.
الػائدة ال َّثاكِ َقة :يؼقل الؿبقـ لؾـقع ،بقان كقع الػعؾ كحق ضربت ضر ًبا شديدً ا.
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ضربت زيدً ا ،أردت أن تبقـ كقع الضرب خػقػ أو شذديد أو كثقذر أو قؾقذؾ فؼؾذت
ضربت زيد ضر ًبا شديدً ا.
ما الذي بقـ الـ َّْق ُع؟ الؿصدر ضر ًبا أم صػة الؿصدر شديدً ا؟
صػة الؿصدر لؽـ مـ صريؼ الؿصدر ٕن الشديد هق الضرب.
فالؿجؿقع ضر ًبا شديدً ا فالؿجؿقع يبقـ الـ َّْقع.
يؼقل أو ضربت زيدً ا ضرب إمقر.
ضربت زيدً ا :فعؾ وفاطؾ ومػعقل بف.
ضرب إمقر :ضرب :مػعقل مطؾؼ وهق مضاف.
إمقر :مضاف إلقف.
كلكؽ قؾت ضربت زيدً ا مثؾ ضرب إمقر ،أ مثؾ ما يضرب إمقر.
إ ًذا بقـ هذا كقع الضرب أي أكف مثؾ ضرب إمقر.
أو ضذذذربتف ذلذذذؽ الضذذذرب الؿعذذذروف ،أو ضذذذربتف الضذذذرب أي ضذذذربتف الضذذذرب
الؿعفقد ،فؽؾ ذلؽ يبقـ الـ َّْقع.
القاضذذح أن تبقذذقـ الـَّذ ْذق ُع يؽذذقن إذا وصذذػ الؿػعذذقل الؿطؾذذؼ إذا كعذذت بـعذذت أو
أضقػ ،كعت ضر ًبا شديدً ا أو أضقػ ضرب إمقر.
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لق قؾـا :أكؾت أكؾ الجائع.
ما فائدتف؟ بقان كقع إكؾ أكف مثؾ أكؾ الجائع.
الػائدة الثالثة :بقان العدد.
أي الػعؾ حدث كؿ مرة وضربتف مرة أو مرتقـ أو ضربتف ضربات أو ضربتف ثذالث
ضربات.
ضرب زيدً ا ضربة ،ضربة مػعقل مطؾؼ.
ضرب زيدً ا ضربتقـ ،ضربتقـ مػعقل مطؾؼ.
ضرب زيدً ا ضربات ،ضربات :مػعقل مطؾؼ.
ضرب زيدً ا ثالثة ضربات ،بقـ العذدد لؽذـ مذا اإلطذراب؟ كقذػ كعذرف اإلطذراب
الصـاطل؟ ثالثة :مػعقل مطؾؼ.
ضريت زيدً ا :قعؾ وفاطؾ ومػعقل بف.
ثالثة ضربات :ثالثة مػعقل مطؾؼ مـصقب وطالمة كصبف الػتحة وهق مضاف.
ضربات :مضاف إلقف.
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هـا الؿضاف إلقف ضربات أكسب الؿضاف هذا الؿعـذك ٕن الضذاف كؿذا تعرفذقن
يؽسب ،ما فائدة اإلضافة تؽسذب التعريذػ ،قذال محؿذد تؽسذب التخصذقص ،وكذالم
صالب ،تؽسب التذكقر ،وقد تؽسب التلكقث.
هـا أكسبت فائدة العدد والؿصدر ،وهذا ما يتعؾؼ بالؿػعقل الؿطؾؼ.
******************************************
***
الدرس ()13
بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ
ا ْل َح ْؿدُ هلل رب العالؿقـ والصالة والسيالم طؾيك كبقـيا محؿيد وطؾيك ليف وأصيحابف
أجؿعقـ.
أما بعد- :
السالَ ُم َط َؾ ْق ُؽ ْؿ َو َر ْح َؿ ُة اهللِ َو َب َركَا ُت ُف ،شرحـا قبؾ الصالة الؿػعقل الؿطؾؼ.
َّ
كريد أن كـظر أن يف شلء مـ أمثؾتف.
قؾـا الؿػعقل الؿطؾؼ واضحٕ ،كف الؿصدر وبعده فعؾف ،كؿا جاء مصدر بعد فعؾذف
ففق مػعقل مطؾؼ لؽـف مع اإلطراب الؿػعقل الؿطؾؼ تبقـ الػائدة الغرض.
 قال – ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعا َلكَ ﴿ :-و َرت ِِّؾ ا ْل ُؼ ْر َن ت َْرتِ ًقال [الؿزمؾ.]4:
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ترتقال مػعذقل مطؾذؼ
ً
مػعقل مطؾؼ وفائدتفَ ﴿ :و َرت ِِّؾ ا ْل ُؼ ْر َن ت َْرتِ ًقال [الؿزمؾ :]4:كعؿ
ترتقال.
ً
ٕكف رتؾ يرتؾ
مصدر بعده الػعؾ ،وما فائدتف؟ التقكقد إذا جاء الؿصدر فؼط.
ِ
ِ
ييييـ َخ َؾ ْؼـَيييييا
َاه ْؿ َط َؾيييييك كَثقيييييرٍ م َّؿي ْ
ققلذذذذذف – ُسذذذذذ ْب َحا َك ُف َو َت َعذذذذذا َلكَ ﴿ :-و َف َّضييييي ْؾـ ُ

َت ْػ ِض ًقال [اإلسراء.]32:
فائدتف التلكقد.

كذلؽ ققلف – ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعا َلكَ ﴿ :-ف ُت َػ ِّج َر إَ َكف َار ِخال َل َفا َت ْػ ِ
ج ًقرا [اإلسراء.]51:
أيضا مػعقل مطؾؼ ،فائدتف التلكقد.
تػجر
تػجقرا ً
ً
ِ
ييق ًٓ
يـ َم ُـيييقا ا َّت ُؼيييقا اهللَ َو ُقق ُليييقا َقي ْ
ققلذذذف – ُسذذذ ْب َحا َك ُف َو َت َعذذذا َلكَ ﴿ :-ييييا َأ هي َفيييا ا َّليييذ َ

َس ِديدً ا [إحزاب.]32:

ققٓ :هـا مػعقل مطؾؼ ،فائدتف ً
ققًٓ ،
ققٓ :قال يؼقل ً
ققلقا ً
ققٓ سديدً ا بقان الـ َّْذقع
ٕكف مقصقف.
اه ِؾقي ِ
ِ
ييية
ييير َج ا ْل َج َّ
ييير ْج َـ َت َبي ه
 وقذذذذال – ُسذذذذ ْب َحا َك ُف َو َت َعذذذذا َلك -بعذذذذد ذلذذذذؽَ ﴿ :وٓ َت َبي َّ
إُو َلك [إحزاب.]22:
الؿػعقل الؿطؾؼ تربج.
فائدتف :بقان كقع الـعت باإلضافة ،تربج الجاهؾقة باإلضافة.
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قال الشاطر :أيفا الـائؿ كقم الغافؾقـ إكؿا دكقاك وهؿ وسراب.
فائدتف :بقان الـ َّْقع بالصػة أو اإلضافة؟ باإلضافة.
 هـذذذا قذذذال – ُسذذذ ْب َحا َك ُف َو َت َعذذذا َلك -بعذذذد ذلذذذؽَ ﴿ :فييينِ َّن َج َفيييـ ََّؿ َجييي َزاؤُ ك ُْؿ َجيييزَا ًء
قرا [اإلسراء.]22:
َم ْق ُف ً
جفـؿ جزاؤهؿ جزا ًء ،جزا ًء مػعقل مطؾؼ فائدتف مبقـ لؾـقع.
حجذا
حجذا
مذربورا ،مذا إطذراب ً
أخل الؽريؿ إذا أتك إكسذان بعذد الحذج قذت لذف ً
ً
مربورا؟
ً
حجا :هذا اسؿ ،اسؿ وقع يف أول الؽالم ٓ يؽقن مبتذدأ ٕكذف مـصذقب ،تبحذث يف
ً
حجذذا ،إذا كذذان
حجذذا؟ حججذذت ً
الؿـصذذقبات ٓ تبحذذث يف الؿرفقطذذات ،مذذا إطذذراب ً
حجا؟
التؼدير هؽذا ما إطراب ً
مػعقل مطؾؼ لػعؾ محذوف.
مـ أكثر إسؿاء الؿـصقبة التل تليت وحدها.
صال ًبا :مػعقل مطؾؼ مـصقبة لػعؾ محذف يدل طؾقف هذا الؿصدر.
مشؽقرا.
مشؽقرا ،أي وسعقت سع ًقا
مربورا وسع ًقا
حجا
ً
ً
ً
ً
شذؽرا؟ مػعذقل مطؾذؼ أي
شذؽرا مذا إطذراب
أو يؼدم إلقذؽ أحذد خدمذة فتؼذقل لذف
ً
ً
شؽرا.
أشؽرك ً
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إفضؾ أن تؼدر الػعؾ ٕكف هق إصؾ يف العؿؾ كؿا ذكركا مـ قبؾ ققذؾ يف قاطذدة
العامؾ إصؾ يف العقامؾ الػعؾ.
وإصؾ يف آسؿ أكف تلخذ بالدلقؾ قرية إذا كان ما يف دلقؾ تؾتذزم إصذؾ وهذق أن
الؿحذوف هق الػعؾ.
لفذا قالقا يف البسؿؾة :بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ.
بسؿ :جار ومجرور.
أيذذـ الؿتعؾذذؼ؟ مذذا هذذق الذذذي بسذذؿ؟ هذذق محذذذوف تؼذذديره :أبذذدأ بسذذؿ اهلل الذذرحؿـ
الرحقؿ وإفضؾ أن تؼدر بؿا يـاسذب الػعذؾ ،أقذرأ بسذؿ اهلل ،أصذبح بسذؿ اهلل الذرحؿـ
الرحقؿ.
بعضفؿ قدر اسؿ (ابتدائل) بسؿ اهلل ،بعضفؿ قذدر ذلذؽ وهذؿ البصذريقن يؼذدرون
اسؿ (ابتدائل يسؿ اهلل) والؽقفققن يؼدرون فعؾ( :أبدأ بسؿ اهلل).
مؿا رجح ققل الؽقفققن أهنؿ قدروا الػعؾ وهق إصؾ يف الحذف.
كحـ قؾـا أكثر هذه إسؿاء الؿـتصبة تؽقن مػعقل مطؾؼ ،أكثرها لقس كؾفا ،هذذه
إسؿاء الؿـتصبة تؽقن مػعقل مطؾؼ.
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وسذفال يجعؾقهنذا مػعذقل بذف بحسذب التؼذديرٕ ،هنذؿ
ً
أهذال
أكثرها لذقس كؾفذا أمذا ً
أهال جئت إلذك
أهال أي جئت ً
أهال أي أهؾ اإلكسان أهؾف ،يؼقل قدمت ً
يؼقلقن قدمت ً
سفال فالسفؾ مقصقء.
وسفال وصئت ً
ً
أهؾؽ،
ويجعؾقكف مػعقل بف.
أهال مـ باب اإلخبذار يؼقلذقن:
سال هذا مـ باب اإلخبارً ،
وسفال ،كذلؽ ً
ً
أهال
ً 
سذفال ،ومثؾفذا
ً
سفال أي إمر الذي أتقت لف سفؾ ،وصئذت
جئت إلك أهؾؽ ،ووصئت ً
حسـًا.
أيفؿذذذا أفضذذذؾ حسذذذـًا أو أحسذذذـت؟ صب ًعذذذا الؽؾؿذذذة يف معـاهذذذا ،إذا ( )7:54فعذذذؾ
اإلحسان تؼقل أحسـت إذا أردت أن تبالغ تؼقل :حسـًا ،حسـًا هذا مػعقل مطؾؼ.
ما فائدتف؟ لف ثالث فقائد ،هـا ما فائدتف؟ التلكقد كلكؽ قؾت أحسـت أحسـت.
فنذا أردت مجرد اإلحسان أحسـت ،وإذا أردت التلكقد تمكد تؼقل حسـًا.
سذح ًؼا لؾغذذادر ،بعذذدً ا لعشذذرار :كذذؾ هذذذه مصذذادر مـتصذذبة طؾذذك الؿػعذذقل الؿطؾذذؼ
بلفعال تـاسبفا.
كثقذرا مذا يحذدث فعؾذف
تؼقل :صربًا أي اصرب صربًا ،القاضح أن الؿػعذقل الؿطؾذؼ ً
الذي يـصبف.
أكسال وقد جد قركاءك؟
يؼقلقن:
ً
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الفؿزة :هؿزة استػفام ٓ محؾ لفا مـ اإلطراب.
كسال :هذا اسؿ ما يؽقن مبتدأ ٕكف مـصقب ،مذا إطرابذف؟ مػعذقل مطؾذؼ والتؼذدير
ً
كسال وقد جد قركاءك فؿػعقل مطؾؼ لػعؾ محذوف يدل طؾقف الؿصدر.
أتؽسؾ ً
أو تؼقل :أقعق ًدا وقد قام الـاس لؾصالة؟
ِ
غقير
ولؿيا َي
ؿيض ليل ُ
أي أتؼعد قعق ًدا وقال الشاطر يف إبقذات الؿشذفقرة :أشيق ًقا ّ
َ
الؿطل بـا شفر.
خال
لقؾة!
فؽقػ إذا َّ
ه
أبقات جؿقؾة قالفذا بعذدما اكصذرف مذـ الحذج ،وبعذد مذا تجذاوز مؽذة بؼؾقذؾ ،قذال
أبقات يتشقق إلك مؽة.
يؼقل ترى الشقق وأكا أن قريب فنذا خب بـا الؿطل شذفر أي شذفر كامذؾ ،كحذـ
ولؿا َي ِ
َ
الؿطيل بـيا
خيال
غقير لقؾية!
فؽقيػ إذا َّ
ؿض ليل ُ
لؿ يؿض إٓ لقؾة واحدة ،أشق ًقا ّ
ه
شفر 6ما إطراب شق ًقا طـدك؟ أشق ًقا؟
شذذق ًقا :مػعذذقل مطؾذذؼ مـصذذقب فعذذؾ محذذذوف مذذـ جـسذذف يعـذذل أتشذذتاق شذذق ًقا
وإمثؾة طؾك ذلؽ كثقرة جدً ا ،لعؾ هذا آخر مثال ف الؿطؾؼ.
ِ
وقال –سبحا َكف و َتعا َلك -بعد ذلؽَ ﴿ :ف ِ
قـ َج ْؾدَ ًة [الـقر.]4:
وه ْؿ َث َؿاك َ
اجؾدُ ُ
ْ
ُ ْ َ ُ َ َ
أطرب :فاجؾدوهؿ ثؿاكقـ جؾدةً:
ما إطراب ثؿاكقـ؟ مػعقل مطؾؼ.
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وجؾدة :الؿـصقب بعد آسؿ تؿققز ،سقليت التؿققز.
اكفؿارا وكار القجد تسيتعر
 قال الشاطر أبق فراس الؿشفقر :د العبرات تـفؿر
ً
استعارا.
ً
استعارا.
اهنؿارا وتستعر
واضح هـا تـفؿر
ً
ً
كـتؼؾ إلك الؿػعقل التالل.

ييييان بِقالِدَ ي ِ
وقييييال – ُسيييي ْب َحا َك ُف َو َت َعييييا َلك -بعييييد ذلييييؽَ ﴿ :و َو َّصيييي ْقـَا ِ
ييييف
اإل َ
كس َ َ ْ
إِ ْح َساكًا [إحؼاف.]11:
ما إطراب إحساكًا؟ ﴿ َو َو َّص ْقـَا ِ
يان بِ َقالِدَ ْي ِيف إِ ْح َسياكًا [إحؼياف :]11:أكذت تؼذقل
كس َ
اإل َ
مػعقل مطؾؼ.
تريد ووصقـا اإلكسان بقالديف يحسـ إلقفؿ إحسا ًكا؟ هذا مػعقل مطؾؼ وكاصبف مـ
معـاه وفقف فقائد وجزئقات يف الؿػعقل الؿطؾؼ ما ذكركاها ٕن الؿاتـ ما ذكرها.
ففـاك أشقاء قد تـقب طـ الؿصدر وتتبع الؿػعقل الؿطؾؼ مـفا أن يؽقن الـاصذب
فعؾ بؿعـاه ،فعؾ بالؿعـك أي بؿعـك الؿصدر.
جؾقسا مػعقل مطؾؼ.
جؾقسا:
مثال جؾست
فنذا قؾـا ً
ً
ً
أيضا مػعقل مطؾؼ وكاصبف فعؾ مـ معـاه.
وقعدت
جؾقسا ً
ً
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أيضا التقصقة فقفا معـك اإلحسان.
وصقـا اإلكسان بقالديف إحساكًاً :
فليضذا
أوصقؽ بزيد ،لق قال وصقـا اإلكسان بقالديف التقصقة فقفا معـك اإلحسذانً ،
مػعقل مطؾؼ.
الؿػعقل التالل :هق الؿػعقل ٕجؾف:
الؿتـ

قال الؿصـػ رحؿف اهلل تعالك( :الؿػعقل ٕجؾف وهق الؿصدر الؿذكقر
طؾة لحدث شاركف يف الزمان ،والػاطؾ كحق قؿت إجالٓ لؾشقخ ضربت ابـل
التلديال قصدتؽ ابتغاء معروفؽ).
الشرح
كعؿ هذا الؿػعقل ٕجؾف وكـا شرحـاه قبذؾ الصذالة وقؾـذا إن الؿػعذقل ٕجؾذف هذق
جقاب لؿاذا؟ هق جقاب  ...الػعؾ والػاطؾ.
يؼقل :هق الؿصدر ،الؿصدر اسؿ أو فعؾ أو حرف؟ الؿصدر اسؿ ،ولؿاذا ما قذال
هذذق آسذذؿ كؿذذا قذذال قبذذؾ قؾقذذؾ يف الؿػعذذقل بذذف؟ قذذال :هذذق الؿصذذدر ٕكذذف ٓ يريذذد كذذؾ
إسذذؿاء وكلكذذف يريذذد أن يؼذذقل لقسذذت كذذؾ إسذذؿاء تؼذذع مػعذذقل ٕجؾذذف كؿذذا أن كذذؾ
ً
مػعقٓ بف.
إسؿاء تؼع
ً
مػعقٓ ٕجؾف إٓ الؿصدر.
ٓ يؼع مـ إسؿاء
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ً
مػعذقٓ ٕجؾذف ،الؿصذدر الؿذذكقر طؾذة لحذدث ،طؾذة أي
الؿصدر هق الذذي يؼذع
ٍ
لحدث الحدث هق الػعؾ.
الؿعؾؾ الذي يبقـ السبب ،يبقـ سبب ماذا؟ يؼقل:
الؿػعقل ٕجؾف هق الؿصدر الذي يبقـ طؾة الػعؾ السابؼ لؿاذا ُف ِعذؾ هذذا الػعذؾ؟
مـ أجؾ ماذا؟ هذا الؿػعقل الؿطؾؼ.
ثؿ قال :لحدث شاركف يف الزمان والػاطؾ.
الؿػعقل ٕجؾف يبقـ طؾذة فعذب الحذدث ،هذذا الػعذؾ الذذي حذدث ،صب ًعذا هذذا يف
مذثال
الزمان ،يؼقل ٓ :بذد أن يؽذقن زمذان هذذا الػعذؾ وزمذان الؿػعذقل ٕجؾذف واحذدً ،
أكرمتؽ احرتا ًما لؽ.
الػعذذؾ أكرمتذذؽ ،والؿػعذذقل ٕجؾذذف أكرمت ذؽ احرتا ًمذذا ،آحذذرتام ٓ ،بذذد أن يؽذذقن
اإلكرام وآحرتام واقعقـ يف زمـ واحد.
يؽقن واحد يف زمـ وأخر يف زمـ آخر ،هذا ماضل وهذا مضارع وواحد ماضذل
وواحد مستؼبؾ وواحد حال ٓ ،بد أن يؽقن يف زمـ واحد.
أكرمتؽ احرتا ًما لؽ ،آحرتام مقجقد يف أثـاء اإلكرام.
ٍ
حقـئذ ما يؽذقن
مقجقد أو غقر مقجقد؟ مقجقد إ ًذا اتػؼا يف الزمان ،زماهنؿا واحدً ا
اإلكرام سابؼ وآحرتام فقؿذا بعذد أو بذالؽس ،بذؾ ٓ بذد أن يؽقكذا مقجذقديـ يف كػذس
الزمان ،أن يؽقن آحرتام مقجقد يف زمـ اإلكرام.
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قال :والػاطؾ.
أيضا يشرتكان يف الػاطؾ ،أكرمتؽ احرتا ًما ،مـ الؿؽذرم؟ الؿذتؽؾؿ أكذا ،والؿحذرتم
ً
أيضا يؼقل ٓ بذد أن يؽذقن فاطذؾ الػعذؾ وفاطذؾ الؿػعذقل ٕجؾذف،
الذي فعؾ آحرتام ً
صب ًعا الػعؾ يف الؿعـك يؽقن واحد ،ما يؽقن فاطؾ الػعؾ شلء فاطذؾ الؿػعذقل ٕجؾذف
شلء آخر.
ٓ بد أن يتػؼا أن يتشاركا يف الزمان يؽقكان يف زمان واحد والػاطؾ يؽذقن فاطؾفؿذا
واحد ٓ مختؾ ًػا.
ً
إجالٓ لؾشقخ ،الػعؾ الؿقجقد قؿت الؼقام.
كحق :قؿت
ً
ً
إجالٓ جقاب لؿػعقل ٕجؾف.
إجالٓ ،إ ًذا
لؿاذا قؿت؟ الجقاب:
ً
إجالٓ ،اإلجالل كان مقجقد يف أثـاء الؼقام؟ مقجقد إذا اتػذؼ الزمذان الذذي
قؿت
قام أكت ،والذي يجؾ الشقخ أكت ،إذا اتػؼ يف الزمان اتػؼ يف الػاطؾ.
وضربت ابـل التلديال 6يريد ضربت ابـل تلدي ًبا.
مػعقل ٕجؾف ،ضربت ابـل التلديب ،مػعقل ٕجؾف وبؿاذا طرفف اشقخ خالد؟
ً
إجالٓ كؽرة.
يف َا َْٕ َول قال :قؿت
وهـا قال :ضربت ابـل التلديب معرف بلل.
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ً
إجذالٓ ،احرتا ًمذا جئذت صؾ ًبذا
يريد أن يؼقل :إن الؿػعقل ٕجؾف يؽقن كؽرة جئذت
لؾعؾؿ ،ويؽقن معر ًفا بلل كؿا هـا.
مثال.
هربت الخقف ً
وقصدتؽ ابتغاء معروفؽ:
قصدتؽ ،لؿاذا قصدتف؟ ابتغاء معروفذف ،ابتغذاء مػعذقل ٕجؾذف ،ابتغذاء ،ابتغذاء هـذا
كؽرة أم معرفة؟ معرف باإلضافة.
يريد أن يؼقل :إن الؿػعقل ٕجؾف يؼع كؽرة وهذا هق إكثر ووقع معر ًفا باإلضذافة
وهذا كثقر ويؼع معر ًفا بلل وهذا قؾقؾ.
لؽـف يؼع طؾك إوجف الثالثة.
كلخذ أمثؾة طؾك ذلؽ:
الؿػعقل ٕجؾف:
قن َر َّب ُف ْؿ َخ ْق ًفا َو َص َؿ ًعا [السجدة.]12:
قال – ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعا َلكَ ﴿ :-يدْ ُط َ
هذا بقـ زمان الدطاء؟ ٓ ،بقـ مؽان الدطاء؟ آ ،بقـ الذي وقع طؾقذف الذدطاء؟ ٓ،
الدطاء وقع طؾذك الخذقف؟ ٓ ،بذ َقـ سذبب وطؾذة الذدطاء ولؿذاذا يذدطقن رهبذؿ؟ سذبب
الدطاء لؿاذا يدطقن رهبؿ؟ خق ًفا مـف وصؿ ًعا يف رحؿتف ٕن هذا ب َقـ السبب العؾة.
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إ ًذا ماذا يؽقن إطرابف؟ الخقف مػعقل الدطاء مـ أجؾف إ ًذا مػعقل مـ أجؾف وصؿ ًعذا
معطقف.
هـا صب ًعا كؽرة.
ِ
ِ
يـ ِد َي ِ
يار ِه ْؿ َب َط ًيرا َو ِرئَيا َء
يـ َخ َر ُجقا م ْ
قال – ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعا َلكَ ﴿ :-وٓ َتؽُقكُقا كَا َّلذ َ
الـ ِ
َّاس [إكػال.]43:
بطرا ورئاء الـاس.
لؿاذا خرجقا مـ ديارهؿ؟ ً
بطرا؟ مػعقل ٕجؾف ٕكف جقاب لؿاذا خرجقا؟ مـ أجذؾ البطذر والريذاء
ما إطراب ً
مػعقل ٕجؾف وهق كؽرة.
اخ ِػ ْض َلفؿا جـَاح ه ِ
الر ْح َؿ ِة [اإلسراء.]64:
قال – ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعا َلكَ ﴿ :-و ْ
ُ َ َ َ
الذ ِّل م َـ َّ
مـ الرحؿة جار ومجرور ،لق قؾـا يف الؽالم :اخػض لفؿا جـاح الذل رحؿةً :ماذا
كقن إطراب رحؿ ًة مػعقل ٕجؾف.
اخػض لفؿا جـاح الذل مـ أجؾ رحؿتفؿا.
اخػض لفؿ جـذاح الذذل مذـ رحؿتذؽ هبؿذا أو ٕهنؿذا رحؿذاك يف الصذغر ٓ أدري
هذه إلك التػسقر.
ِ
يـ اتَّخَ ُيذوا َم ْس ِ
يجدً ا ِض َير ًارا َو ُك ْػ ًيرا َو َت ْػرِي ًؼيا َبي ْق َـ
قال – ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعا َلكَ ﴿ :-وا َّلذ َ
ِِ
قـ َوإِ ْر َصا ًدا لِ َؿ ْـ َح َار َب اهللَ َو َر ُسق َل ُ َف [التقبة.]123:
ا ْل ُؿ ْممـ َ
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ضرارا أي مضارة يضرون الؿممـقـ هبذا إن كذان هذؿ يصذؾقن مذع الـبذل -
ما فائدة
ً
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َس َّؾؿ ،-وضعقا ال َّثاكِل فقػرققن بقـفؿ.
َص َّؾك ُ
ِ
يـ اتَّخَ ُذوا َم ْس ِ
ضذرارا؟
جدً ا ِض َر ًارا َو ُك ْػ ًيرا َو َت ْػرِي ًؼي َا [التقبية :]123:مذا إطذراب
﴿ َوا َّلذ َ
ً
مػعقل مطؾذؼ لؿذاذا؟ ٕكذف جذقاب لؿذاذا اتخذذا هذذا الؿسذجد؟ اتخذذوه لؾضذرار كذل
يضروا الؿممـقـ لؾؽػر ولؾتػريؼ واإلرصاد.
مػعقل ٕجؾف.
إكراما لؽ حضرت وإٓ ما حضرت.
لق قؾـا يا أخل:
ً
ما إطراب إكرام لؽ؟ حضر فعؾ والتاء يف حضرت فاطؾ.
إكرا ًما :مػعقل ٕجؾف ،لؽـف مػعقل ٕجؾف مؼذدم ،إكرا ًمذا لذؽ حضذرت ،الؿػعذقل
ٕجؾف قد يتؼدم كغقذره مذـ الؿػاطقذؾ قذد يتؼذدم وإن كذان حؼذف التذلخقر ٕكذف قذد يتؼذدم
ٕسباب بالغقة.
قال – ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعا َلكَ ﴿ :-وا ْل ِ
اها [الـازطات.]26:
ج َب َال َأ ْر َس َ
لؿاذا أرساها – ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعا َلك-؟ متا ًطذا لؽذؿ وٕكعذامؽؿ ،بعذد أن ذكذر طذدة كعذؿ
سابؼة ثؿ قال :والجبال أرساها متا ًطا لؽؿ وٕكعامؽؿ.
ما إطذراب متا ًطذا؟ مػعذقل ٕجؾذف فعذؾ – ُسذ ْب َحا َك ُف َو َت َعذا َلك -مذا سذبؼ مذـ أجذؾ أن
تتؿتعقا هبا.
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ومـ يـػؼ الساطات يف جؿع مالف مخافة فؼرٍ فالذي فعؾ الػؼر.
أيـ الؿػعقل ٕجؾف؟ مخافة ٍ
فؼر.
ما كقطف؟ كؽرة أم معرف بلل أم مضاف؟ مضاف لقس معر ًفا باإلضافة ٕكف مضاف
إلك كؽرة.
مخافة فؼر باإلضافة إلك كؽرة تػقد ماذا؟ تػقد التخصقص ٓ تػقد التعريػ.
ِ
ِ
وقال الشاطر :يغ ِ
قـ َي ْبت َِس ُؿ.
ْضل َحقا ًءَ ،و ُي َ
غضك مـ َمفا َبتف َف َؿا ُي َؽ َّؾ ُؿ إّٓ ح َ
ُ
هذه ققؾت يف طؾل بـ الحسقـ زيـ العابديـ.
مـ قائؾ هذا البقت؟ هذا البقت مـ الؼصذقدة الؿشذفقرة ،ذكركذا مطؾعفذا مذـ قبذؾ:
الح هؾ والحرم 6هذا ابيـ َخقيرِ ِط ِ
قت يعرِ ُفف و ِ
ف ال َبطحا ُء َو َ
بياد اهلل
َهذا ا َّلذي تَعرِ ُ
ُ
صل َت ُفَ ،وال َب ُ َ ُ َ
َ َ َ ُ
ْت ِ
ِ
ِ
ابـ
جاه َؾ ُف بِ َجدّ ِه أ ْكبِ َقا ُء اهلل َقدْ
إن ُكـ َ
فاصؿ ٍةْ ،
ّؼل ال ّطاه ُر ال َع َؾ ُؿ .هذا ُ
َ
ّؼل الـ ّ
ُك ّؾف ُؿ هذا الت ّ
جؿ َما َق َ
ُختِ ُؿقاَ .و َل ْق َس َق ْق ُل َ
يال،َٓ :
ؽَ :مـ هذا؟ َ
بضائرِه ،ال ُع ْر ُب تَعرِ ُ
ف مـ أكؽ َْر َت َوال َع ُ
َت َٓؤ ُه َك َع ُؿ ،يػضل حقاء.
َق هط إَّٓ فِل ت ََش هف ِد ِه َل ْقَٓ الت ََّش هفدُ كَاك ْ
لؿاذا يػضل؟ حقا ًء ويػضل مـ مفابتف فال يؽؾؿ إٓ حقـ يبتسؿ.
هذه إبقات قؾـا تـسب إلك الػرزدق ( )26:33وإكؿا قائؾفذا كؿذا تذذكرون طؿذرو
بـ طبقدة الؽـاين.
أيـ الؿػعقل ٕجؾف؟ قؾـا :حقا ًء ،يػضل مـ أجؾ الحقاء.
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هـاك أمثؾة قؾقؾذة ( )27:16يف الؿعؾؼذات مثذؾ معؾؼذة امذرؤ الؼذقس فقؿذا فعذؾ مذع
محبقبتف ،خارج الؿسجد أخربك طـف.
كـتؼؾ إلك الؿػعقل التالل.
الؿتـ

قال الؿصـػ رحؿف اهلل تعالك( :الرابع :الؿػعقل فقف وهق الؿسؿك ضرفا
طـد البصريقـ وهق ما ُض ِّؿ َـ معـك يف مـ اسؿ زمان مطؾؼا أو اسؿ مؽان مبفؿ
يقما صقيال أو يقم الخؿقس أو الققم أو أسبقطا والؿؽان الؿبفؿ
كحق صؿت ً
كحق جؾست خؾػ زيد أو فققف أو تحتف وما أشبف ذلؽ مـ أسؿاء الجفات
والؿؼادير كسرت مقال وما صقغ مـ الػعؾ كرمقت مرمك زيد).
الشرح
قؾـا الؿػعقل فقف شرحـا قبؾ الصالة ،وقؾـا إن الؿػعقل فقف هق جذقاب متذك وأيذـ
ُفعؾ الػعؾ.
متك ُف ِعؾ الػعؾ؟ جقاب ضرف زمان ،أيـ ُفعؾ الػعؾ؟ جقاب ضرف الؿؽان.
التعريػ :هق ما ُضؿـ معـك يف.
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فؾفذا يسؿك الؿػعذقل فقذف ،فذنذا قؾذت جئذت يذقم الخؿذقس الؿعـذك جئذت يف يذقم
الخؿقس.
وإذا قؾت :جؾست أمذام الؿذدرس الؿعـذك جؾسذت يف هذذا الؿؽذان ،هذذا الؿؽذان
الذي أمام الؿسجد جؾست فقف.
الؿػعقل فقف مضؿـ معـك فقذف ،أمذا إذا ضفذرت فقذف فؼؾذت جئذت يف يذقم الخؿذقس
هذا جار ومجرور.
تؼقل :ما ضؿـ معـك يف مـ اسؿ زمان مطؾ ًؼا أي كؾ أسذؿاء الزمذان يجذقز أن تؼذع
ضرف زمان ،مثؾ سـة وطام ،ودققؼة ،ومدة وحقـ ،إلك آخره مطؾ ًؼا.
أو اسذؿ مؽذذان مذذبفؿ ،أو اسذذؿ مؽذذان كذذؾ اسذذؿ يذذدل طؾذذك مؽذذان ،قؾـذذا أمذذام ،وراء،
يؿذذقـ ،يسذذار ،وتحذذت وفذذقق ومذذا يف معاكقفذذا ،قبذذؾ ،بعذذد ،إلذذك آخذذره ،كذذؾ هذذذه أسذذؿاء
مؽان.
الؿسجد :اسؿ يدل طؾك مؽان اسذؿ مؽذان ،البقذت اسذؿ مؽذان ،الجامعذة ،الؼاطذة،
غرفة :كؾ هذه أسؿاء مؽان.
يؼقل :أو اسؿ مؽان مبفؿ ماذا يريد بؿبفؿ؟ غقر محذدد إصذراف ،محذددة معقـذة،
فالؿسجد هذا اسؿ مؽان معقـ ومحدد ما يؼع ضرف مؽان ما تؼذقل صذؾقت الؿسذجد،
تؼقل صؾقت يف الؿسجد ،ما تؼقل صؾقت الؿسجد.
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ما تؼقل :كؿت البقت ٓ ،هذا لقس ضرف بؾ كؿت يف البقتٕ ،ن البقت اسؿ مؽذان
مبفؿ أو محدد؟ مبفؿ.
ما معـك مبفؿ أي غقر محددة مثؾ أمام ،لؿاذا أمام؟ ما فف أمذام لذقس لذف حذدود ثذؿ
أمام أمامل أمام زيد ،أمام السقارة أمام البقت ما لف حدود معقـة.
ثؿ ضرف مؽان مبفؿ ،أو خؾػ أو يؿقـ أو يسذار أو شذؿال أو جـذقب ،هذذه أشذقاء
محددة؟
الجـقب ماذا؟ هؾ هق جـقب السعقدية أو جـذقب الريذاض أو جـذقب الؿدرسذة،
هذا مبفؿ ما تدري.
أيضا الجـقب لقس لف حدود معقـة هذا الجـقب لؽـ لقس لف حذدود معقـذة ،مذا
ثؿ ً
لف أصراف معقـة لذذلؽ اسذؿف الزمذان الؿذبفؿ أي هذق الذذي ٓ يتحذدد ٓ يتعذقـ ،واسذؿ
الزمان الؿعقـ مثؾ بقت ،مثؾ مسجد مثؾ قاطة.
ما الذي يـطبؼ طؾك الظرفقة؟ هق اسؿ الزمان الؿبفؿ.
أما أسؿاء الزمان ما الذي يـطبؼ مـفذا طؾذك الظرفقذة؟ كؾفذا سذقاء كاكذت مبفؿذة أو
محددة ،مبفؿة مثؾ مدة.
أيضذا
كؿ محددة مدة أو مـ أو وقت محدد ،أو كان محد ًدا مثؾ طام أو سـة أو يقم ً
يـتصب.
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كحق صؿت يق ًما ،صؿت فعؾ وفاطؾ ويق ًما مػعقل فقف وإفضذؾ أن كؼذقل ضذرف
زمان مـصقب وطالمة كصبف الػتحة.
صقيال أو يقم الخؿقس أو الققم أو أسبق ًطا إلك آخره؟
ً
أو يقم
والؿؽان الؿبفؿ كحق :جؾسذت خؾذػ زيذد ،جؾذس :فعذؾ ،والتذاء فاطذؾ ،جؾسذت
خؾػ ضرف مؽان مـصقب وطالمة كصبف الػتحة وهق مضاف وزيد مضاف إلقف.
أو فققف أو تحتف أو ما شابف ذك مـ أسؿاء الجفات.
قؾـا أسؿاء الجفات سقاء كاكت الجفات إصؾقة أو الػرطقة أو الجفات الـسبقة.
الجفات إصؾقة :الشؿال والجـقب والشرق والغرب.
والػرطقة... :
أسؿاء لجفات وتـتصب طؾك الظرفقة الؿؽاكقة والؿؼادير مثؾ مقؾ وشرب ،كؾ هذذا
مذقال مذا شذاء أو سذرت مذرتًا أو سذرت
يدل طؾك مؽاكة الظرفقة الؿؽاكقذة ،تؼذقل سذرت ً
شربًا ،كؾفا ضرف مؽان كؾ (.)33:55
أسؿاء الجفات والؿؼادير وما صقغ مـ الػعؾ.
كعؿ مثؾ :رمقت مرمك زيد ،سؿقكف يف الصذرف اسذؿ مؽذاين ،قذد تلخذذ مذـ الػعذؾ
وتـصب طؾك وزن مػعؾ يسؿقكف اسؿ مؽان ،اسؿ مؽان.
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مثال الؿؽان الذي كجؾس فقذف خذذ مذـ الجؾذقس اسذؿ طؾذك
اسؿ مؽان كجؾس فقف ً
مػعذؾ أو ِ
مػعذؾ بحسذب الؿضذارع لتبذقـ هذذا الؿؽذان ،تؼذقل مجؾذس ،مجؾذس :اسذؿ
مؽان.
ذثال كؼذقل :هذذا مذذذهب
مذثال :الؿؽذان الذذذي تذذهب مـذف السذذقارات إلذك مؽذة مذ ً
أو ً
السقارات إلك مؽة ،الؿؽة الذي يذهب إلك مؽة إ ًذا أو كحق ذلؽ.
كلخذ مـ الػعؾ اسؿ مؽان طؾك وزن مػعؾ أو ِ
مػعؾ ( )34:55الؿؽان الذذي يؼذع
َ
فقف هذا الػعؾ.
يؼقل :حتك هذا يـتصب ضر ًفا.
مثال :ذهبت مذهب ٍ
زيد إذا أردت لؿذهب هـذا اسذؿ مؽذان ،الؿؽذان الذذي
فـؼقل ً
أيضا ذهبت فقف ،وذهبت مذذهب زيذدً ا ،أي ذهبذت يف الؿؽذان الذذي
يذهب مـف زيد أكا ً
مـف زيد.
أو رمقت مرمك ٍ
زيد ،ما معـك رمقت مرمك زيد؟ ()35:26
قد تؽقن اسذؿ مؽذان وقذد تؽذقن اسذؿ زمذان وقذد تذقن أشذقاء أخذرى ،وقذد تؽذقن
مصدرا يسؿقكف الؿصدر الؿقؿل ،مصدر أي مثؾ الؿصدر ،تؼقل :ذهبذت مذذهب زيذد
ً
مثال.
أي ذهبت ذهاب زيد ً
كريد إذا كان اسؿ مؽان ،هذا ما يتعؾؼ بظرف الؿؽان وضرف الزمان.
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وكلخذ طؾقف الشقاهد وإمثؾة.
إوزان ،مثؾ ماذا الؿؼادير ( )34:14الؿؼادير غقر الؿؽايقؾ.
هؾ تصقر وققع الؿؽقال ضرف زمان ،أي تؼذقل صذرت صذا ًطا؟ ٓ ،الؿؼذادير غقذر
الؿؽايقؾ ،هؾ يتصذقر وقذقع الؿؽقذال ضذرف زمذان؟ تؼذقل صذرت صذا ًطا؟ مذـ حقذث
آصطالح ٓ ،الؿؽايقؾ غقر الؿؼادير.
هذذؾ يتصذذقر وقذذقع الؿؽقذذال ضذذرف زمذذان؟ قذذقل صذذرت صذذا ًطا؟ ٓ مذذـ حقذذث
آصطالح ٓ ،الؿؽايقؾ غقر الؿؼادير.
صالب)36:55( :
الشقخ :الظاهر أكف مصدر ذهبت ذهاب أبل حـقػة أي ذهبت الذهاب الذذي ذهذب
إلقف أبل حـقػة ،هذا الذي يبدو ،لذقس الؿعـذك ذهبذت يف الؿؽذان الذذي ذهذب إلقذف أبذق
حـقػة ،لقس هذا الؿراد.
ُقن [يقسػ.]12:
اه ْؿ ِط َشا ًء َي ْبؽ َ
قال – ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعا َلكَ ﴿ :-و َجا ُءوا َأ َب ُ
مذذا إطذذراب طشذذا ًء؟ ضذذرف زمذذان ٕن طشذذا ًء بقـذذت زمذذان الؿجذذلء ،جذذاءوا يف هذذذا
الزمـ.
ِ
جدَ ار َفؽ َ ِ
َيان
قؿ ْق ِـ فِل ا ْل َؿ ِديـ َِية َوك َ
ُالم ْق ِـ َيت َ
َان لغ َ
قال – ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعا َلكَ ﴿ :-و َأ َّما ا ْل ِ ُ
ت َْح َت ُف كَـ ٌز َل ُف َؿا [الؽفػ.]46:
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ما إطراب تحتذف؟ ضذرف مؽذان ،كذان تحتذف كـذز ،مذا إطذراب كـذز؟ أبعذد كذانٕ ،ن
كـز.
الـاسخ تدخؾ طؾك الجؿؾة إسؿقة أبعدها لؽل يتبقـ إصؾ :تحتف ٌ
طـدي مال ،لؾؿسجد باب.
كـز :مبتدأ.
تحتف :شبف جؿؾة خرب.
كـذز اسذؿفا ،وتحتذف
ثؿ دخؾت كان تحتف كـز ،كان أيذـ اسذؿفا؟ هذق الؿبتذدأ ،كذان ٌ
الخرب وقؾـا يف الؿبتدأ والخرب إذا وقع الخرب شبف جؿؾة فنن الخرب يف الحؼقؼة كذقن طذام
مستؼرا تحتف.
محذوف يؼدر بؿستؼر أو كحق ذلؽ أي وكان كـز
ً
ِ
ِِ
قال –سبحا َكف و َتعا َلك﴿ :-سبح َ ِ
يـ ا ْل َؿ ْس ِ
يج ِد ا ْل َح َيرا ِم
ان ا َّلذي َأ ْس َرى بِ َع ْبده َل ْق ًال م َ
ُ ْ َ
ُ ْ َ ُ َ َ
إِ َلك ا ْل َؿ ْس ِ
ج ِد إَ ْق َصك [اإلسراء.]1:
لقال :رف زمان ٕكف ب َقـ زمان اإلسراء.
ً
ض درج ٍ
ات [إكعام.]121:
قال – ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعا َلكَ ﴿ :-و َر َف َع َب ْع َضؽ ُْؿ َف ْق َق َب ْع ٍ َ َ َ
فؼ :ضرف ،هذذه الػذقق وتحذت هذذه غال ًبذا تذقن ضذروف غال ًبذا تذقن ضذروف ،هذذا
حرف جر ،طؾك :حرف جر ،قد تليت فعؾ ،طؾك زيد فذقق البقذت قذد تذليت فعذؾ لؽذـ ٓ
تليت ضرف.
لق قؾـا يا أخل يقم الجؿعة يقم مبارك فقف ،أطرب يقم الجؿعة يقم مبارك فقف.
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يقم :مبتدأ.
الجؿعة :مضاف إلقف.
يقم :خرب مرفقع وطالمة رفعف الضؿة.
مبارك :كعت مرفقع.
فقف :يف جار ومجرور.
أما الظرف ما يف ضرف.
ٕكف ٓ يؾذقم أن يؽذقن هـذاك رف إن دل طؾذك الزمذان والؿؽذان كذان ضر ًفذا ،إن دل
طؾك زمان الػعؾ أو مؽان الػعؾ كان ضر ًفا وإذا ما دل طؾك زمان الػعؾ أو مؽان الػعذؾ
ُيعرب كبؼقة إسؿاء مبتدأ أو خرب أو اسؿ مجرر أو كحق ذلؽ.
وكذلؽ يؼقل :الؿسجد بقت اهلل.
الؿسجد :مبتدأ.
بقت اهلل :بقت خرب وهق مضاف واهلل مضاف إلقف.
ما يف ضرف ٕكف ما يف بقان لؿؽان الػعؾ.
قال – ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعا َلكَ ﴿ :-قا ُلقا َلبِ ْثـَا َي ْق ًما َأ ْو َب ْع َض َي ْق ٍم [الؽفػ.]15:
ما يف ضرف ٕن ما يف مؽان لبقان الػعؾ.
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﴿ َقا ُلقا َلبِ ْثـَا َي ْق ًما َأ ْو َب ْع َض َي ْق ٍم [الؽفػ :]15:يق ًما :ضرف زمان.
قال – ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعا َلك﴿ :-إِ ْذ ُي َبايِ ُعقك َ
ت َّ
الش َج َر ِة [الػتا.]14:
َؽ ت َْح َ
تحت :ضرف مؽان مـصقب وطالمة كصبف الػتحة وهق مضاف ،الشجرة :مضذاف
إلقف.
خصقصا إغؾذب فقفذا أهنذا تؽذقن مضذافة بعذدما
الظروف طؿق ًما وضرف الؿؽان
ً
تـتفل مـفا تؼقل :وهق مضاف وبعده الؿضاف إلقف.
خصقصا أمام ،خؾػ ،قدام ،قبذؾ ،بعذد ،تحذت،
الظروف طؿق ًما وضروف الؿؽان
ً
غال ًبا تؽقن مضاف إلقفا.
ما بعدها مضاف إلقفا ،غال ًبذا أطجبـذل خطابذؽ يذقم التخذرج أمذام الحاضذريـ ،إن
شاء اهلل.
هـا مػعقل فقف ضرف زمان وأمام الحاضريـ ضرف مؽان ،لق قؾـا يذا أخذل الرحؿذة
فقق العدل ،فقق :ضرف بقـت ماذا؟ بقـت مؽان ماذا؟ مؽان الرحؿة.
أطرب :الرحؿة فقق العدل.
فقق :ضرف مؽان أي بقـت مؽان ،مؽان ماذا؟ مؽان الرحؿة.
الرحؿة فقق العدل ،أطربـا هذا الؿثال مـ قبؾ.
الرحؿة :مبتدأ مرفقع وطالمة رفعف الضؿة.
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فقق :خرب أو ضرف مؽان؟ ضرف مان مـصقب وطالمة كصبف الػتحة.
العدل :مضاف إلقف مجرور وطالمة جره الؽسرة.
أيـ الخرب؟ متعؾؼ بالخرب كحقه ،هذا شبف جؿؾة.
إ ًذا الخرب محذوف مؼدر بؽقن طام أي الرحؿة مستؼر ٌة أو حاصؾة أو كائـة أو ثابتذ ٌة
تؼدر كقن طام.
ييت َط َؾييي ْق ُؽ ْؿ
ييؿ ِدييييـَؽ ُْؿ َو َأت َْؿ ْؿي ُ
ييق َم َأك َْؿ ْؾي ُ
قيييال – ُسييي ْب َحا َك ُف َو َت َعيييا َلك﴿ :-ا ْل َقي ْ
ييت َل ُؽي ْ
كِ ْع َؿتِل [الؿائدة.]2:
الققم :هـا ضرف ب َقؿ الزمان ،زمان اإلتؿام هق ضرف لؽـف مؼدم.
ما فقف إشؽال.
صالب :ما معـك الرحؿة فقق العدل؟
الشذذقخ :الؿعـذذك :الرحؿذذة فذذقق العذذدل هذذل صذذحقحة لذذق طامؾـذذا اهلل – ُسذذ ْب َحا َك ُف
َو َت َعا َلك -بالعدل لفؾؽـا ،لؽـ كرجق رحؿتف.
دائؿذا أحقاكًذا الرحؿذة تذمدي إلذك
اهلل َ -ط َّز َو َج َّؾ -وطباده يتشبفقن بف ،لقس العدل ً
تغققر بعض إحؽام.
ِ
يـ َك َػ ُيروا
َـص ُيرو ُه َف َؼيدْ ك ََص َير ُه اهللُ إِ ْذ َأ ْخ َر َجي ُف ا َّليذ َ
قال – ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعيا َلك﴿ :-إِ َّٓ ت ُ
قل لِص ِ
َثاكِل ا ْث َـ ْق ِـ إِ ْذ ُه َؿا فِل ا ْلغ ِ
احبِ ِف ٓ ت َْحز َْن [التقبة.]42:
َار إِ ْذ َي ُؼ ُ َ
َ
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أيـ ضرف الزمان؟
يف بقان لزمان الػعذؾ أو مذا يف بقذان؟ أٓ تـصذروه فؼذد كصذره اهلل ،متذك كصذره اهلل يف
أية هـا؟
كصره اهلل إذ أخره الذيـ كػروا ،إذ :هذا ضرف مـ الظروف.
إذ :اسؿ مـ أي إسؿاء؟ ضرف ،ضرف لؿا مضك مـ الزمان.
كعذذرب إذ كؼ ذقل :ضذذرف زمذذان مبـذذل طؾذذك السذذؽقن يف محذذؾ الظذذرف مذذا إطرابذذف؟
الـصب.
يف محؾ كصب ضذرف زمذان يف محذؾ كصذب مبـذل طؾذك الػذتح ،وكذذلؽ إذ ال َّثاكِ َقذة
كذلؽ إذ الثالثة.
السؽقن إذ.
ِ
يـ َك َػي ُيروا َثيياكِ َل ا ْثـَي ْق ِـ [التقبيية :]42:كعذذرب ثذذاين اثـذذقـ حذذال مذذع أن
﴿إِ ْذ َأ ْخ َر َجي ُف ا َّلييذ َ
الحال ما أتك لؽـ سقليت ،إذ أخرجف الذيـ كػروا حال كقكف ثاين اثـقـ.
أي ثاين هـا مشتؼ أي مثـل اثـقـ.
إذ :مثؾ إذا ،حتك إذا تليت ضرف زمان ،سلجقئؽ إذا صؾعت الشؿس ،متذك تجذلء؟
إذا صؾعت الشؿس ،ضرف زمان كؿا تؼقل :أجقئؽ وقت صؾقع الشؿس.
فنذا كقػ تعرب إذا؟ ضرف زمان يف محؾ كصب مبـل طؾك السؽقن.
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ت َثؿ ر َأي َ ِ
قؿا َو ُم ْؾؽًا َكبِ ًقرا [اإلكسان.]62:
ت كَع ً
قال – ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعا َلكَ ﴿ :-وإِ َذا َر َأ ْي َ َّ َ ْ
ثؿ :بؿعـك هـالؽ ،إذا رأيت ثؿ ،ضرف ثؿ.
بقـت زمان أو مؽان؟ بقـت مؽاكًا مؽان ماذا؟ مؽان الـعقؿ.
إذا رأيذذت هـذذاك ،مذذا القاقذذع هـذذاك أن؟ الرؤيذذةَ ،ثذذؿ :ضذذرف مؽذذان مـصذذقب أو يف
محؾ كصب؟ يف محؾ كصب ٕكف مبـل ٕكف اسذؿ إشذارة لؾؿؽذان ،كذؾ أسذؿاء اإلشذارة
مبـقة.
قال – ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعا َلكَ ﴿ :-وكُال ِمـ َْفا َر َغدً ا َح ْق ُ
ث ِش ْئت َُؿا [البؼرة.]21:
دائؿا ضرف مؽان ،ضرف مؽان مبـل طؾك الضؿ يف محذؾ
كؾقا ن أي مؽان ،حقثً :
كصب ٕهنا مبـقة ،حقث ذكركاها يف الػصؾ الؿاضل أن إسؿاء كؾفا معربة إٓ طشرة.
ومـ إسؿاء الؿبـقة بعض الظروف الؿـػردة :هل إذ وإذا وحقث ،هذذا مبـذل فذنذا
كان مبـل يعرب إطرا ًبا لػظ ًقا أم محؾ ًقا؟
محؾ ًقا سـؼقل ضرف مؽان يف محؾ كصب مبـل طؾك الضؿ.
قال – ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعا َلكَ ﴿ :-وا ْذ ُكرِ ْاس َؿ َر ِّب َ
ؽ ُبؽ َْر ًة َو َأ ِص ًقال [اإلكسان.]61:
بؽرةً :ضرف.
وأصقال :معطقف.
ً
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قه ْؿ َح ْق ُ
قه ْؿ [الـساء.]45:
ث َو َجدْ ت ُُؿ ُ
وه ْؿ َوا ْق ُت ُؾ ُ
قال – ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعا َلكَ ﴿ :-فخُ ُذ ُ
قؾـا حقث :ضرف مؽان يف محؾ كصب مبـل طؾك الضؿ.
صالب :ما معـك َثؿ؟
الشقخَ :ثؿ بؿعـك هـالؽ اسؿ مؽان لؾبعقد.
مالزمة لاضافة وتالزم اإلضافة إلك جؿؾة لؽـ هذذه الجؿؾذة قذد تذذكر كالذة وقذد
ُيحذف بعضفا.
يقم :هذا ضرف زمان مـصقب وطالمة كصبف الػتحة وهق مضاف وإ ًذا مضاف إلقذف
مجرور وطالمة جره الؽسرة.
مثال ﴿إِ َذا ُز ْل ِز َل ِ
ت إَ ْر ُض
وإن مضاف ولف مضاف إلقف محذوف يف الجؿؾة أي ً
ِز ْلزَا َلفا ()1و َأ ْخرج ِ
ت إَ ْر ُض َأ ْث َؼا َل َفا (َ )6و َق َال ِ
ان َما َل َفا (َ )2ي ْق َمئِ ٍذ ت َُحدِّ ُ
ث
كس ُ
َ
َ َ َ
اإل َ
َأ ْخ َب َار َها [الزلزلة.]4-1:
بؿعـك واهلل أطؾؿ يقمئذ تزلزل إرض وتخرج أثؼالفا ،الباقل هذه جؿؾة محذوفذة
والتـقيـ طقض طـ الجؿؾة الؿحذوفة.
الؿتـ
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قال الؿصـػ رحؿف اهلل تعالك( :الخامس :والؿػعقل معف وهق آسؿ،
الػضؾة ،القاقع بعد واو الؿصاحبة الؿسبققة بػعؾ ،كحق :جاء إمقر
والجقش ،أو باسؿ فقف معـك الػعؾ وحروفف يف كحق أكا سائر والـقؾ).
الشرح
شرحـا الؿػعقل معذف قبذؾ الصذالة وهذذا أن تعريػذف العؾؿذل ،يؼذقل :هذق آسذؿ
الػضؾة ،ما قال الؿصدرٕ ،كف يؽقن مـ أسؿاء مختؾػة وهق آسؿ.
الػضذذؾة :الػضذذؾة يؼابؾفذذا يف الـحذذق :العؿذذدة يف الـحذذق مذذا ٓ تتؽذذقن الجؿؾذذة إٓ
بقجقدهذذا ،فالعؿذذدة يف الجؿؾذذة إسذذؿقة الؿبتذذدأ والخذذرب والعؿذذدة يف الجؿؾذذة الػعؾقذذة
الػعؾ والػاطؾ وما سقى ذلؽ يسؿك يف الـحق فضالت.
يؼقل :هق آسؿ الػضؾة القاقع بعد واو الؿصاحبة.
أي الؿػعقل معف ٓ يؼع إٓ بعد واو ٓ بد أن يؼع بعد واو.
وأي واو؟ الذذقاوات يف الـحذذق كثقذذرة ،يف او العطذذػ ،واو الحذذال ،واو السذذؿ ،واو
آستئـاف ،واو الؿعقة.
أكقاع ،او الؿعل أي بعد القاو التل بؿعـك مع ولقست القاو العاصػة.
ٍ
حقـئذذ إمذا بالػعذؾ أو باسذؿ يعؿذؾ طؿذؾ
يؼقل :الؿسبققة بػعؾ أي ٓ بذد أن تسذبؼ
الػعؾ.
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الؿسبققة بػعؾ كحق :جاء إمقر والجذقش ،جذاء فعذؾ ،أو باسذؿ فقذف معـذك الػعذؾ
وحروفف ماذا يريد باسؿ فقف معـك الػعؾ وحروفف؟
يريد اسؿ الػاطؾ والؿػعقل ويريد إسؿاء الؿشتؼة العامؾ طؿؾ أفعالفذا وتؽؾؿـذا
طؾقفا مـ قبؾ.
الؿػعقل معف ٓ بد أن يسبؼ بػعؾ أو اسؿ يعؿذؾ طؿذؾ الػعذؾ ،هذذا الذذي يريذد أن
يؼقل.
جاء إمقر والجقش :ما معـك ذلؽ؟
جاء :فعؾ ماضل.
إمقر :فاطؾ.
والقا :بؿعـك مع.
الجقش :مػعقل معف.
جاء إمقر بصحبة الجقش ،فالؽالم مـصب طؾك إمقر.
مؼذدرا محذذو ًفا مذا يف إشذؽال
ٓ بد أن يؽقن مقجق ًدا ،سقاء ضفر يف الؾػظ أو كذان
ً
الؿحذوف مقجقد.
ما معـك محؿد والخؿقس؟
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أي جذذاء محؿذذد والخؿذذقس ،إ ًذا جذذاء مقجذذقدة أو غقذذر مقجذذقدة؟ مقجذذقدة لؽـفذذا
محذوفة ،ما معـذك محذذوف؟ أي أن تؼذر الػعذؾ هـذا محذذوف ألذقس كذذلؽ؟ أن تؼذر
بذلؽ ،ما معـك محذوف؟ أي مقجقد أو غقر؟ أي مقجقد ،فؾفذذا أصذابف الحذذف ،مذا
يصقب إٓ الؿقجقد.
ققلـا محذوف دلقؾ طؾك أكذف مقجذقد ٕن الحذذف ٓ يصذقب إٓ الؿقجذقد ،لؽـذف
هذا مـع مـ الظفقر فؼط ،مـع مـ الظفقر بسبب مذـ إسذباب اختصذار أو كذذا ،لؽذـ
هق مقجقد مـ حقث القجقد مقجقد.
أمذذا الؿقجذذقدات يف الجؿؾذذة فبعضذذفا قذذد يظفذذر يف الؾػذذظ ،وبعضذذفا قذذد ُيؿـذذع مذذـ
الظفقر لسبب مـ إسباب إمذا لسذبب الحذذف أو لسذبب غقذره سذرته مثذؾ العالمذات
الؿؼدرة هل مقجقدة لؽـفا مستقرة مؿـقطة مـ الظفقر.
جاء إمقر والجقش :وففؿـا معـك الؿػعقل معف.
ٓ يخالػ أن يؼذقل جذاء إمقذر والجذقش ،قذد يؼذال جذاء إمقذر والجذل لؽذـ قذد
يؽقن بؿعـك آخر أي أن الؿجلء مـسقب إلقفؿا.
(أو باسؿ فقف معـك الػعؾ وحروفف يف كحيق أكيا سيائر والـقيؾ) :أي أكذا أفعذؾ
السقر بؿصاحبة الـقؾ أي بقجقده أي هق مقجقد وأكا أفعذؾ السذقر ،هذذا معـذك يؼصذده
بعض الؿتؽؾؿقـ لقدل طؾك مـ كان مقجق ًدا مذع الػذال طـذدما كذان الػاطذؾ يػعذؾ هذذا
الػعؾ.
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فذاطال
ً
هذا الؿقجقد مع الػاطؾ هؾ كان يػعؾ الػعؾ أو ٓ يػعؾ الػعؾ؟ قذد يؽذقن
لؾػعؾ مثؾ جاء إمقر والجقش أو جاء محؿد والخؿقس ،الخؿقس أي الجقش.
أصال ،جاء محؿد والؽتاب أو اسذتذكرت والؿصذباح أو سذرت
أو ٓ يعؿؾ الػعؾ ً
والـقؾ ،والؿػعقل معف أمثؾتف لقست بالؽثقرة.
قال – ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعا َلكَ ﴿ :-ف َل ْج ِؿ ُعقا َأ ْم َرك ُْؿ َو ُش َركَا َءك ُْؿ [يقكس.]31:
أجؿع :فعؾ أمر.
القاو يف أجؿعقا :واو الجؿاطة فاطؾ.
ماذا يجؿعقن؟ يجؿعقن أمرهؿ ،وأمرهؿ مػعقل بف.
وشركائؽؿ :القاو هـا معقة ٓ ،تؽقن طاصػة ،تؽقن معقة بؿعـك أن تؽذقن أجؿعذقا
أمركؿ مع شركائؽؿ ،شركائؽؿ مػعقل معف مـصقب وطالمة كصبف الػتحة.
الؿعـك مؼبقل لؽـ لؿاذا ٓ تؽقن طاصػة؟
ما يؿؽـ أن تؽقن طاصػذة؟ ﴿ َف َيل ْج ِؿ ُعقا َأ ْم َيرك ُْؿ َو ُش َيركَا َءك ُْؿ [ييقكس :]31:قذالقآ :
يؽقن ٕن إمر يجؿع ،أجؿعقا ،هذا ما مضارع أجؿعقا؟ أجؿع يجؿع ِ
أجؿع.
ُ
ِ
ِ
اجؿعذقا
أجؿعذقا قذقمؽؿ؟ َ
أجؿع أمر ،لؽـ شركاء الؼقم تؼقل أجؿعقا قذقمؽؿ أو َ
أمر ما ماضقف؟ جؿع ،يجؿع أجؿع.
اجؿع هذ ثالثل.
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جؿعت ققمل ،يجؿع ققمف اجؿع ققمؽ ،اجؿعقا شذركائؽؿ ،اجؿعذقا ويجؿعذقن
وتجؿعقا أمركؿ.
طؾك ذلؽ قالقا أجؿعقا أمركؿ :فعؾ وفاطؾ ومػعقل بف ،شذركائؽؿ :الذقاو لقسذت
طاصػة ،لؿاذا؟ ٕن الشركاء مجؿقطقن ٓ مجؿعقن.
ٕن الشركاء تؼقل أجؿعقا شركائؽؿ ،فؾفذا كاكت مػعقل معف.
فرجا وطدت والػجر يف أمـ مـ الحزن.
قال الشاطر :سفرت والؾقؾ أرجق خالؼل ً
سفرت والؾقؾ أي سفرت مع الؾقؾ.
طدت والػجر كذلؽ مػعقل معف.
هـاك آيات كثقرة يف الؿػعقل معف لؽـ تحتؿؾ العطػ فؿا كذكرها.
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َس َّؾؿ :-أتقت لؾغار والصديؼ يف حشذؿ
قال الشاطر يف مدح الـبل َ -ص َّؾك ُ
مـ الؿالئؽة كحق الغار يستبؼقا.
ِ
الس َذالم ،-أتقذت لؾغذار والصذديؼ ،الؽذالم كذان مقجذف
أتقت الـبل َ -ط َؾ ْقف َّ
الص َال ُة َو َّ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َس َّؾؿ -يؼقل :أتقت وأتك الصديؼ أو أتقت مع الصذديؼ؟
لؿدح الـبل َ -ص َّؾك ُ
كالهؿا جائز يف الؿعـك ،لؽـ هـذا الشذاطر يريذد أن يؼذقل :مذع ،أتقذت مذع الصذديؼ أي
كان الصديؼ يف معقتؽ.
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والصذديؼ
والصذديؼ ،ولذق قذال
يف مصاحبتؽ طـدما أتقت فؾفذا قال :أتقذت لؾغذار
ُ
َ
ذار يف ود ومرحبذذة
لصذذح لؽذذـ طؾذذك معـذذك آخذذر ،وقذذال الشذذاطر أخذذر :كذذـ أكذذت والجذ َ
ٌ
جار.
فالجار لؾجار
معقان وإن َ
ذار أي كذذـ أكذذت مذذع الجذذار ،هذذذا مذذا أحببذذت أن أققلذذف يف شذذرح
كـذذت أكذذت والجذ َ
الؿػاطقؾ الخؿسة ،وكشرح البؼقذة ْ -
اهلل َت َعذا َلك -يف الذدرس الؼذادم ،واهلل أطؾذؿ
إن َشذا َء ُ
وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ.
*********************
الدرس ()14
بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ
ا ْل َح ْؿدُ هلل رب العالؿقـ والصالة والسيالم طؾيك كبقـيا محؿيد وطؾيك ليف وأصيحابف
أجؿعقـ.
أما بعد:
ا ْل َح ْؿدُ هلل رب العالؿقـ والصالة والسيالم طؾيك كبقـيا محؿيد وطؾيك ليف وأصيحابف
أجؿعقـ.
أما بعد- :
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السالَ ُم َط َؾ ْق ُؽ ْؿ َو َر ْح َؿ ُة اهللِ َو َب َركَا ُت ُف ،كحـ أن يا إخقان يف الدرس السذادس طشذر
َّ
ِ
اهلل َت َعذ َا َلك -يف لقؾذة الثالثذاء
مـ دروس شرح إزهرية لؾشقخ خالد إزهذري َ -رح َؿذ ُف ُ
السذذادس طشذذر مذذـ شذذفر ربقذذع ال َّثذذاكِل ،سذذـة  ،1428وٓ زال الؽذذالم متصذذؾ طؾذذك
مصقبات طؾك الؿـصقبات.
وقد تؽؾؿـا يف الدرس الؿاضل طؾك خؿس مـصقبات.
وهل الؿػاطقؾ الخؿسة:
 الؿػعقل بف.
 الؿػعقل لف.
 الؿػعقل فقف.
 الؿػعقل معف.
 الؿػعقل الؿطؾؼ.
يف هذه الؾقؾة ْ -
اهلل َت َعا َلك -كؽؿؾ الؽالم طؾذك بؼقذة الؿـصذقبات مسذتعقـقـ
إن َشا َء ُ
باهلل متقكؾقـ طؾقف.
بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ
ا ْل َح ْؿدُ هلل رب العالؿقـ والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل وطؾك آلف وصحبف
أجؿعقـ ،ال َّؾ ُف َّؿ اغػر لـا ولشقخـا أجؿعقـ.
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أما بعد- :
الؿتـ

قال الؿصـػ رحؿف اهلل تعالك( :السادس خبر كان وأخقاتفا كحق كان زيدٌ
قائؿا.
ً
السابع :اسؿ إن وأخقاتفا ،كحق أن زيدا قيائؿ وتؼيدما يف الؿرفقطيات فيال
حاجة إلك إطادة ذلؽ).
الشرح
كعذذؿ الؽذذالم طؾذذك كذذان وأخقاهتذذا وإن وأخقاهتذذا وطؿؾفؿذذا تؼذذدم يف الؽذذالم طؾذذك
الؿرفقطات بالتػصقؾ.
فؾؿ يعده ولؿ كعده كحـ أبدً ا إكؿا كـتؼؾ إلك الؿـصقب الثامـ وهق الحال.
الؿتـ

قال الؿصـػ رحؿف اهلل تعالك( :الثامـ والحال :هق القصػ الػضؾة الؿبقـ
لفقئة صاحبف فاطال كان كحق :جاء زيد راكبا أو مػعقٓ كحق ركبت الػرس
مجرورا بالحرف كحق مررت بفـد جالسة أو مجرورا بالؿضاف
مسرجا أو
ً
ً
كحق :إلقف مرجعؽؿ جؿقعا).
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الشرح
ِ
اهلل َت َعذذذ َا َلك -الؽذذذالم طؾذذذك الحذذذال يف ذكذذذر تعريػذذذف ،والحذذذال مذذذـ
بذذذدأ َ -رح َؿذذذ ُف ُ
الؿـصذذقبات ،بذذؾ هذذق مذذـ أشذذفر الؿـصذذقبات ،وقذذد كـذذا ذكركذذا يذذا إخذذقان يف الؿػاطقذذؾ
الخؿسة أهنا يف حؼقؼتفا قققد طؾك الػعؾ ،شرحـا ذلؽ مـ قبذؾ ،مذا معـذك ققلفذا ققذق ًدا
طؾك الػعؾ؟
أيضا :مـ قققد الػعؾ بؾ هق مـ أشفر قققد الػعؾ ،كقػ يؽذقن الحذال ققذدً ا
الحال ً
طؾك الػعؾ.
الػعؾ ربؿا تريد أن تذكره وتثبتذف لصذاحبف إثبا ًتذا مطؾ ًؼذا تؼذقل :جذاء محؿذدً ا أثبذت
الؿجلء لؿحؿد يف الزمـ الؿاضل ،لؽـ ربؿا تريد أن تبقـ هقئة محؿد.
متذك؟ وقذت الػعذذؾ وقذت الؿجذذلء ،فتؼذقل :جذذاء محؿذد ضذذاح ًؽا ،ضذاح ًؽا هقئذذة
محؿد ،ب َقـ حالة محؿد مطؾ ًؼا .أي قبؾ الؿجذلء وأثـذاء الؿجذلء وبعذد الؿجذلء؟ ٓ،
إ ًذا ب َقـ هقئة محؿد متك؟ حالة مجقئف ،أي وقت الػعذؾ ففذق ققذد طؾذك الػعذؾ مذـ هذذه
الحقثقة.
ب َقـ هقئة محؿد يف أثـاء الػعؾ ،يف أثـاء مجقئف كان ضاح ًؽا قبؾ الؿجلء مذا يف بقذان
لفقئة محؿد ،وبعد الػعؾ ما يف بقان لفقئذة محؿذد إ ًذا هذذا بقذان لفقئذة محؿذد وحالتذف يف
أثـاء الػعؾ ،حدث الػعؾ مصق ًبا بالضحؽ ،حدث الؿجلء مصحق ًبا بالضذحؽ ً
حذآ
فسؿل ً
حآ ،جاء محؿد ضاح ًؽا.
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جاء محؿد يف حالة الضحؽ ،ولفذا يسؿقف الـحقيقـ حال.
ولفذا تجد كثقر مـ الـحذقيقـ إذا أرادوا أن يبقـذقا الحذال يؼدروكذف بؼذقلفؿ :إكذف يف
معـك يف حالة كذا.
يؼقل :الحال هق الذي تؼدره بؼقلؽ يف حالة كذا.
ِ
مـتصب مػفؿ يف
اهلل َت َع َا َلك" :-الحال اسؿ فضؾة
ُ
يؼقل ابـ مالؽ يف ألػقتف َ -رح َؿ ُف ُ
حال كػرد أذهب".
أي تسذذتطقع أن تجعذذؾ قؾذذف سذذقاء مـتصذذب يذذليت شذذرح ذلذذؽ يف التعريذذػ مػفذذؿ يف
حال ،أي تستطقع أن تجعؾ قبؾف ساء يف الؾػظ أو يف الؿعـك تجعؾ قبؾذف ققلذؽ يف حذال
كذا ،جاء محؿد ضاح ًؽا جاء محؿد يف حالة الضحؽ.
مثال :وققمقا هلل قاكتقـ ،ققمقا :فعؾ أمر مبـل طؾك حذف الـقن.
ولق قؾـا ً
والقاو :واو الجؿاطة فاطؾ.
هلل :جار ومجرور.
قاكتقـ :ققمقا هلل قاكتقـ أي ققمقا هلل لؿ يلمر – ُسذ ْب َحا َك ُف َو َت َعذا َلك -بؿجذرد الؼقذام أن
كؼقم فؼام ،إكؿا إمر ايف أية بلن كؽقن يف حالة الؼـقت.
دائؿا يؼدر بف يف حالة كذا.
ققمقا هلل حال كقكؽؿ ً
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الحال بؿعـك يف ،حالة يف ،لقس فذف مطؾ ًؼذا بذؾ يف حالذةٕ ،ن الؿػعذقل فقذف وضذرف
الزمان والؿؽان كؿا سبؼ يؼدر بػقف ،جئت يذقم الخؿذقس أي جئذت يف يذقم الخؿذقس،
أو جؾسذت أمذام زيذد أي جؾسذذت يف هذذا الؿؽذان الذذي هذذق أمذام زيذد ،لؽذـ يف ضذذرف
تؼذديرا حؼقؼ ًقذا أي الظرفقذة هـذاك مذرادة بػعذؾ،
الزمان والؿؽان الؿػعقل فقف تؼذدر فقذف
ً
جئت يقم الخؿقس أي جئت فقف الؿجلء وقع فقف يف زماكف.
جؾست أمام زيد :الجؾقس وقع يف هذا الؿؽان حؼقؼة.
لؽذذـ جئذذت ضذذاح ًؽا ،أكذذت جئذذت يف حالذذة الضذذحؽ ،ففذذذا مؿذذا يقضذذح الحذذال
ويؽشػف.
أيضذا أي تسذتطقع أن تػفذؿ الحذال بذلكثر مذـ صريؼذة
ومؿا يقضح الحذال ويؽشذػف ً
ً
صذحقحا أكذت
اسذتعؿآ
أكت إذا ففؿت الحال واسذتطعت أن تسذتحقذه وأن تسذتعؿؾف
ً
ففؿت أي صريؼة تؽقن ،قد تخشاه هبذه الطريؼة أو هبذه الطريؼة أو بطريؼة ثالثة.
الؿفؿ فعؾ مباشرة الحؾ.
قد ُيؽشذػ الحذؾ بطريؼذة أخذرى ،سذبؼ أن كشذرهتا مذـ قبذؾ يف شذرح إجرومقذة،
فالحال غال ًبا كعت.
وسبؼ أن شرحـا الـعت مذـ قبذؾ إٓ أكذف يخذالػ الـعذت لؽقكذف خذالػ متبقطذف يف
التعريػ والتـؽقر.
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الـعت طرفـاه وطرفـا فائدتف ،إما التقحقد وما التخصقص ولؽذـ يشذرتط يف الـعذت
أن يقافؼ الؿـعقت ،أن يقافؼ الؿتبقع يف التذكقر والتلكقث.
مثال :قام الؿممـقن الؼاكتقن.
أن تؼؾ ً
قام :فعؾ.
الؿممـقن :فاطؾ ،والؼاكتقن :ألقس الؼاكت مـ صػة الؿممـقـ.
لؽـ هؾ وافؼت الصػة الؿقصقفة يف التعريػ والتـؽقر أو خالػتذف؟ وافؼتذف كعذت،
وقام الؿممـقن الؼاكتقن.
لق قؾـا يف الؿثال كػسف :قام الؿممـقن قاكتقـ؟ وافؼتف كعت.
قام الؿممـقن الؼاكتقن.
لق قؾـا يف الؿثال كػسف :قام الؿممـقن قاكتقـ ،أبذقس الؼـذقت مذـ صذػة الؿممـذقن؟
أيضا وصػ والعت
أيضا؟ بؾك قام الؿممـقن قاكتقـ ،ما صػتفؿ؟ الحال ً
يف هذا الؿثال ً
وصػ ،والخرب الؿممـقن قاكتقن وصػ أو ما هذق بقصذػ؟ فالقصذػ أوسذع ،واسذع
القصػ ،قد يؽقن خربًا قد يؽقن كعتًا قد يؽقن ً
حآ.
إ ًذا فؼام الؿممـقن قاكتقـ ،الؼـقت مذـ صذػة الؿذممـقـ لؽذـ هـذا قذاكتقـ هذؾ وافذؼ
القصػ الؿقصقف ( )11:33خالػف فقـتصب طؾك الحال.
الؿثال واحد لؽـ لؿا قام الؿممـقن قاكتقـ ،ومرة قام الؿممـقن قاكتقن.
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إن وافؼ التعريػ التـؽقر فـعت وإن تخالػا فحال.
ِ ِ ِِ
قـ [البؼرة.]624:
قمقا ل َّؾف َقاكت َ
فؾفذا يف قؾف – ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعا َلكَ ﴿ :-و ُق ُ
القصذذػ :قذذاكتقـ ،والؿقصذذقف أي الذذذي مذذـ ُوصذذػقا بذذالؼـقت الؿممـذذقن ،أيذذـ
ِ ِ ِِ
قـ [البؼيرة :]624:واو الجؿاطذة تعذقد إلذقفؿ،
قمقا ل َّؾف َقاكت َ
ذكروا الؿممـقن يف ققلفَ ﴿ :و ُق ُ
وواو الجؿاطة ضؿقر والضؿقر مـ الؿعارف أو الـؽرات؟ .مـ الؿعارف.
وقاكتقـ معرفة أو كؽرة؟ كؽرة.
إ ًذا كؼ ذقل :إن قذذاكتقـ كعذذت لؾذذقاو أو حذذال مذذـ الذذقاو؟ فـؼذذقل فؼذذد ذكركذذا ذلذذؽ يف
الـعت ،الضؿائر ٕهنا أقذقى الؿعذارف ٓ تـعذت ،ولذذا إذا جذاء ضذؿقر أي ضذؿقر فذنن
وصػف يـتصب طؾك الحالقة.
مثال خر- :
حػظت الدرس:
حػظ :فعؾـ والتاء يف حػظت فاطؾ ،والدرس :محػقظ مػعقل ،والدرس مػعذقل
بف.
َ
السفؾ:
حػظت الدرس
لقس السفؾ السفقلة مـ صذػة الذدرس؟ بؾذك صذػة ومقصذقف لؽذـ صذػة كعذت،
ألقس السفقلة مـ صػة الدروس؟ بؾك صػة ومقصقف.
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لؽـ صػة كعت أم حال أم خرب؟ لقس خرب ٕكف ما يف مبتدأ ،هؾ هق كعذت أم حذال؟
هـا كعت ٕكف وافؼ الؿقصقف التعريػ والتـؽقر ،حػظت الدرس السفؾ.
سفال ،سقؽقن حال ،مذع أن الؿعـذك متؼذارب لذقس متطاب ًؼذا لؽـذف
حػظت الدرس ً
متؼارب ،فالسفقلة يف الؿثالقـ مـ صػة الدرس.
مثال ثالث طؾك هذه الؼضقة:
مثال أكؾت :فعؾ وفاطؾ.
لق قؾـا ً
البشرى :مػعقل بف مـصقب ٕكف الؿلكقل ،البسر إحؿذر ،ألذقس الحؿذرة ن صذػة
البسر؟ كعؿ.
تقافذذؼ أم اختؾػذذا يف التعريذذػ والتـؽقذذر؟ تقافؼذذا إ ًذا كقذذػ كعذذرب إحؿذذر؟ أكؾذذت
البسر إحؿر :هذا كعت.
 لق قؾـا يف الؿثال كػسف :أكؾت البسر أحؿر.
كقػ كعرب أحؿر؟ كقػ كعرب أحؿر؟ حال.
ٕن إحؿر الحؿذرة مذـ صذػة البسذر ،لؽذـ هذذه الصذػة أو هذذا القصذػ خذالػ
الؿقصذذقف يف التعريذذػ والتـؽقذذر وبعضذذفؿ يـؽذذت طؾذذك ذلذذؽ فقؼذذقل" :مـعقتذذف يف
التعريػ والتـؽقر وطققب بالـصب".
الـعت مرتاح يتبع ما قبؾف ،الذي قبؾف يسحبف ،مرفقع مـصقب مجرور.
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فؾؿا خالػف يف التعريػ والتـؽقر طققب بـصبف.
أكؾت البسر أحؿر.
أحؿر :حال مـصقب وطالمة كصبف الػتحة ،لؿاذا كؼقل ألت الذرب أحؿذر وٓ كؼذقل
أحؿرا؟ ٕن أحؿذر مؿـذع مذـ الصذرف أي طؾذؿ أو صذػة طؾذك وزن أفعذؾ
أكؾت البسر
ً
ففؿا مـ الؿؿـقع مـ الصرف وطؾذك ذلذؽ يؿؽذـ أن كؾغذز فـؼذقل :هذؾ صذػار البذقض
أصػر ٕكف ُيؿـع ن الصرف.
أصػر وٓ أصر ًفا وإكؿا هق
أصػرا؟ ٓ
أصػر أم
ُ
ٌ
ً
ٌ
أبقض.
هذا لغز كحقي ،هؾ صػار البقض ٌ
كعقد أن إلك كالم الشقخ خالد يف التعريػ.
قال يف تعريػ الحال( :هق القصيػ الػضيؾة الؿبيقـ لفقئية صياحبف) :يف هذذا
التعريػ ثالثة أجزاء وهق القصػ الػضؾة الؿبقـ لفقئة صاحبف.
يف هذا التعريػ ثالثة أجزاء قال الجزء َا َْٕ َول هق القصػ ،ماذا يذراد بالقصذػ يف
الـحق؟ القصػ يف الـحق :كؾ ما دل طؾك فع ٍؾ وصاحبف.
فذذنذا قؾـذذا ضذذاحؽ ففذذذا وصذذػ ،لؿذذاذا؟ ٕن ضذذاحؽ يذذدل طؾذذك الػعذذؾ وهذذق
الضحؽ.
الضاحؽ هق صاحب الضحؽ ،صذاحبف أو فاطؾذف أو مػعقلذف؟ فاطؾذف إ ًذا دل طؾذك
الضحؽ طؾك مـ قام بالضحؽ ،إذا قؾـا محؿد ضاحؽ ،ما معـك ضاحؽ؟ يدل طؾذك
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أن الضحؽ حدث ،حدث وفعؾ أو حدث ووقع طؾقف؟ أي هذا هذا الضاحؽ فعؾذف أو
مػعقلف؟ فاطؾف.
أيضذا وصذػ أن مشذروب تػفذؿ أن الشذرب حذدث هذذا
ولق قؾـذا ً
مذثال مشذروبً :
الػعؾ ،كؼقل فعؾ أو حدث كػفؿ أن الشرب حدث.
وأن هذا الشلء الؿشروب قد وقع طؾقف الشرب ،دل صاحبف قد يؽذقن فاطؾذف وقذد
يؽقن مػعقلف.
هذا هق القصػ يشؿؾ اسؿ الػاطؾ ويشؾ الصػة الؿشبفة باسؿ الػاطؾ.
ويشؿؾ اسؿ الؿػعقل ،ويشؿؾ ام التػضقؾ ،هذه هذل إوصذاف ،وتسذؿ إسذؿاء
الؿشتؼة العامؾة طؿؾ فعؾفا.
معـك ذلؽ أكف ٓ يؼع ً
حآ أصال ًة إٓ القصػ ،القصػ أي آسؿ الؿشتؼ أي كذؾ
ما دل طؾك فعؾ وصاحبف هق الذي يؼع ً
حآ.
هذا تعريػ القصػ ،والقصػ هق ما دل طؾك الػعؾ وصاحب الػعؾ.
وصاحبف قد يؽقن فاطؾذف وقذد يؽذقن مػعقلذف وبالحصذر حصذركاها يف أربعذة طؾذك
صاحب الػعؾ وصاحبف قد يؽقن فاطؾف وقد يؽقن مػعقلف وحصذركاها يف أربعذة ،اسذؿ
الػاطؾ والؿػعقل واسؿ الؿشبف والتشبقف.
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لق قؾـا القصػ :مذا دل طؾذك فعذؾ وصذاحبف ،مذا الـحذق مذا الشذلء الذذي كجذده يف
الـحق وهق يدل طؾك الػعؾ وزماكف؟
هذا ماذا يسؿك يف الـحق؟ الؽؾؿة التل تدل طؾك الػعؾ وزمان الػعؾ.
الػعذذؾ يف الـحذذق هذذق الذذذي يذذدل طؾذذك الحذذدث أي الػعذذؾ وزماكذذف هذذذا هذذق الػعذذؾ
والذذذي يذذدل طؾذذك الػعذذؾ أي الحذذدث وصذذاحبف هذذذا يسذذؿك وصذذػ ،هذذذا وصذذػ
والقصػ غقر الصػة وٓ تدل طؾك زمان الحدث.
هذا يسؿك مصدر هذا الؿصدر.
مثؾ الضرب ،ماذا تػفؿ مـ ققلـا الضذرب؟ تػفذؿ الحذدث والضذرب أن الضذرب
قائؿ ،متك؟ فقف دٓلة طؾذك الزمذان هذؾ يف دٓلذة طؾذك صذاحب الضذرب ،طـذدما أقذقل
ضرب تعرف أن الؿتؽؾؿ طـف فعؾ الضرب أو فعؾ هبذا الضرب؟ الضذرب هذذا مجذرد
حدث هذذا مصذدر فذنن دل طؾذك الػعذؾ وصذاحبف ضذارب ففذذا الضذارب أن الضذرب
حدث وأكف فعؾ الضرب.
وإذا قؾـا ضرب فالػعؾ حدث وبقـ زماكف وهق الؿضل.
هذا ققلف القصػ ،وهذق القصذػ هذق الػضذؾة الحذال ٓ يؼذع إٓ فضذؾ ًة ٓ يؼذع
طؿد ًة فؾػعؾ حدث وب َقـ زماكف وهق الؿضل.
ما الؿراد بالعؿدة؟ هق الػضؾة يف الـحق.
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فضؾة التل يؼقم معـك الجؿؾة بعدم وجقدها أي الذي يستغـك طـفا.
الػضؾة هذذا الؿعـذك ،لؿذا كؼذقل طؿذدة أو فضذؾة ٓ طالقذة لفذا بذالؿعـك وإكؿذا لفذا
طالقذذة بالصذذـعة الـحقيذذة ،بلقسذذام الجؿؾذذة ،الجؿؾذذة يف الؾغذذة العربقذذة كقطذذان :أسذذؿقة
وفعؾقة.
أركان الجؿؾة إسؿقة :الؿبتدأ والخرب ،وأركان الجؿؾة الػعؾقة :الػعذؾ والػاطذؾ،
هذه العؿد هذه إركان يف الجؿؾ يف الؾغة العربقة.
ما سقى هذه إركان أو العؿد يسؿك يف الصـاطة الـحقية فضالت ،فضؾة.
طـدما يؼقل فضؾة أي أن الؿعـك ٓ يحتاج إلقفا؟ ٓ بذؾ مذا يف طالقذة ،كحذـ كذتؽؾؿ
طذذـ الصذذـاطة الـحقيذذة أي طؾذذك البـذذاء أو الؿجذذد هـذذا أو البقذذت ،كؼذذقل أركذذان البقذذت
الصـاطة الـحقية ،أي البـاء هـا أو البقت كؼقل أركان البقت وققاطد إطؿدة.
وما سقى ذلؽ الجدران والتلسقس والؽفرباء والؿاء إلك آخره يؼقل :هذذه أشذقاء
بعد إركان ،معـك ذلؽ هذؾ هذذه إشذقاء تسذتغـل طـفذا؟ مذا يؿؽذـ أن تسذـ يف بقذت
مجذرد ققاطذذد وأطؿذدة ،كحذذـ طـذدما كؼذذقل :فضذؾة وطؿذذدة ٓ ،يذرتبط إمذذر بذذالؿعـك،
وإكؿا يرتبط إمر بالصـاطة لـحقية.
العؿد :أركان الجؿؾ ،أركان الجؿؾة إسؿقة أي الؿبتدأ والخرب.
والػعؾقة الػعؾ والػاطؾ.
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ما سقى هذه إركان أو العؿد يسذؿك يف الـحذق :فضذالت ،فالؿػاطقذؾ فضذالت،
والحال والتؿققز وما سقى ذلؽ.
والجار ٓ يؼع طؿدة ٓ ،يؼع طؿدة إن وقع طؿدة فاطرف أكف لقس بحال.
القصػ الػضذؾة ،أي أن الحذال ٓ يؼذع حتذك تـتفذل أركذان الجؿؾذة ،إذا أتذك فعذؾ
وفاطؾ بعد ذلؽ تبحث طـ الحال ٓ بد مـ فعؾ وفاطؾ بعدها قد يليت الحال ٓ يؿؽذـ
أن تجذذد جؿؾذذة فعذذؾ وحذذال ،أو فاطذذؾ وحذذال مذذا يؼذذع ٓ بذذد أن يؽذذقن مذذع الحذذال فعذذؾ
وفاطؾ ،وأن يؽقن مع الحال مبتدأ وخرب وهق بعد ذلؽ يؽقن فضؾة.
قذذد يتؼذذدم أو يتذذلخر لؽذذـ مذذا يؿؽذذـ أن يؽذذقن الحذذال جؿؾذذة ،قذذال :وهذذق القصذذػ
الػضؾة الؿبقـ لفقئة صاحبف.
هذا الذي يبقـ الحال طـ أشباهف ،الحال ماذا يبقـ؟ وضقػتف :أكف يبذقـ الفقئذة ،يبذقـ
الحالة ،يبذقـ حالذة صذاحبف متذك وقذت الػعذؾ ،أي أن الحذال ٓ يبذقـ زمذان الػعذؾ وٓ
مؽان الػعؾ وٓ يبقـ مـ وقع طؾقف الػعؾ وٓ يبقـ سذبب الػعذؾ وٓ يرفذع اإلهبذام طذـ
الػعؾ.
ما وضقػتف؟
 وضقػتذف أكذذف يبذذقـ هقئذذة صذاحبف حالذذة صذذاحبف وقذذت الػعذؾ ،هذذذا الذذذي يسذذؿقف
الـحقيقـ )27:38( :صاحب الحال الذي تليت الحال مبقـة لفقئتف وحالف.
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يختؾػ قد يؽقن الػاطؾ كذلن تؼذقل جذاء محؿذد ضذاح ًؽا أو جئذت ضذاح ًؽا بقذت
حالة الػاطؾ وقت الؿجلء ،وقد يؽقن الؿػعقل كلن تؼقل رأيت محؿذدً ا ضذاح ًؽا ،أو
تؼقل :رأيت الػرس مسر ًطا :حال ،حال مـ ماذا؟ مـ الػرس.
الػرس :مػعقل بف :فجاءت الحال مـ مػعقل بف.
الػرس ما إطرابف؟ رأيت
َ
وقد يؽذقن صذاحب الحذال الؿجذرور ،الجذرور بذالحرف أو الؿجذرور باإلضذافة،
مسرجا.
الؿجرور بالحرف :كلن تؼقل :مررت بالػرس مسر ًطا ،أو
ً
ٕن مسر ًطا قد يؽقن لؾػرس وقد يؽقن لؾؿتؽؾؿ ،سـتؽؾؿ بعذد قؾقذؾ طؾذك الحذال
مسذرجا :حذال مذـ الػذرس ،الػذرس مذا إطراهبذذا يف
مسذرجا،
الؿؾبسذة ،مذررت بذالػرس
ً
ً
مررت بالػرس؟ جر ومجرور أو كؿا قال الشقخ خالد :مررت هبـد جالسذ ًة أي مذررت
هبا حالة كقهنا جالسة.
أكا مررت هبـد ،حالة هـد هقئة هـد متك وقت مرورها؟ أهنا جالسة.
طـدما مررت هبا كاكت جالسة ،فالحال تبقـ هقئة هـد وقت الؿرور.
هقئة هـد متك؟ وقت مروري هبا أهنا جالسة ،طـذدما مذررت هبذا كاكذت جالسذة ،إ ًذا
الحال :تبقـ هقئة هـد وقت الؿرور.
هذا الحال ،الحال يبقـ هقئة صاحبف وقت الػعؾ.
و اإلضافة :مجرور باإلضافة كؿا قال﴿ ،إِ َل ْق ِف َم ْر ِج ُعؽ ُْؿ َج ِؿق ًعا [يقكس.]4:
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أي جؿقعؽؿ ترجعقن إلك اهلل – ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعا َلك ،-إطراب أية:
ما إطراب إلقف مرجعؽؿ؟
هذذذا إسذذؾقب كثقذ ًذرا مذذا سذذللـا كذذف وركذذز طؾقذذف ٕكذذف كثقذذر جذذدً ا يف الؾغذذة ،إلقذذف
مرجعؽؿ ،قال أكثر مـ مرة :إذا وقع الخرب شذبف جؿؾذة فذنن تؼديؿذف طؾذك الؿبتذدأ كثقذر
جدً ا يف الؾغة.
تؼقل :طـدي ٌ
مال ،لل ٌ
أخ ،يف البقت أهؾل ،يف الؿسذجد بذاب ،إلقذف مذرجعؽؿ ،إلذك
آخره.
وكبفـا طؾذك ذلذؽ أكثذر مذـ مذرة لؽثذرة هذذا إسذؾقب ولؽذقن كثقذر مذـ الطذالب
يؾتبس طؾقف مع أكف يؿتا أرى لقس غامض إلك هذه الدرجة.
إلقف :جار ومجرور خرب مؼدم.
وقؾـا مـ قبؾ أكثر مذـ مذرة وخاصذة طـذدما شذرحـا الؿبتذدأ والخذرب ،إذا وقذع شذبف
مؼر إلقف يؼدر بؽقن طام.
الجؿؾة خربًا معـك ذلؽ أكف ٌ
إلقف :خرب مؼدم.
مرجعؽؿ :كؾؿتان ،مرجع :مبتدأ مرفقع وطالمة رفعف الضؿة.
كؿ :ضؿقر اتصؾ باسؿ.
وكؾ ضؿقر اتصؾ باسؿ هق مضاف إلقف يف محؾ جر.
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إ ًذا كذذؿ :مضذذاف إلقذذف يف محذذؾ جذذر أي يعذذقد إلذذك الؿخذذاصبقـ إلذذك الخؾذذؼ إلقذذف
مرجعؽؿ جؿق ًعا.
جؿق ًعذذا :حذذال مذذـ مذذاذا؟ مذذـ الؿرجذذع أي الرجذذقع إلقذذف رجذذقكؿ أم حذذال مذذـ
الؿخاصبقـ؟ الخؾؼ؟ مـ الؿخاصبقـ الذيـ يعقد إلقف مرجعؽؿ جؿق ًعا.
أي كلكف قال :يف مرجع الخؾؼ جؿق ًعا.
جؿق ًعا :حال مـ الؿضاف إلقف ومجلء الحال مـ الؿضاف إلقف قؾقؾ.
هذا ما يعؾؼ بالتعريػ وكذلؽ أمثؾة كثقرة تبقـ ذلؽ.
الؿتـ

قال الؿصـػ رحؿف اهلل تعالك( :ويـؼسؿ الحال إلك مـتؼؾة كؿا مثؾـا وإلك
ٓزمة كحق دطقت اهلل سؿق ًعا وإلك مقصئة :وهل الجامدة الؿقصقفة بؿشتؼ
سقيا إلك مؼاركة يف الزمان كحق هذا بعؾك شقخا والك
كحق :فتؿثؾ لفا ً
بشرا ً
مؼدرة وهل الؿستؼبؾة كحق ادخؾقها خالديـ وإلك محؽقة كحق جاء زيد
أمس راكبا).
الشرح
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ِ
اهلل َت َع َا َلك -الحال بدأ بذكر تؼسقؿات لفذا ،الحذال :لفذا طذدة
بعد أن طرف َ -رح َؿ ُف ُ
ففؿا أطؿذؼ لحذال
تؼسقؿات ،اطتبارات مختؾػة وهذه التؼسقؿات تضػل طؾك الطالب ً
أيضذا الحذال يذليت
والحال وضقػتف واحدة وذكركاهذا مذـ قبذؾ يف شذرح التعريذػ ،لؽذـ ً
طؾك أوجف مختؾػة ،وهذه التؼسقؿات تبقـ شق ًئا مـ صقره.
ذكر يف البداية تؼسقؿف لؾحال مـ حقث الـظر إلك وصػفا ،يؼقل الحذال مذـ حقذث
الـظر إلك وصػفا قد تؽقن مـتؼؾة ،كػس الحال قد تؽقن مـتؼؾة غقذر ثابتذة ،وقذد تؽذقن
ٓزمة ،أي ثابتة وهل مـتؼؾة وإلك مقصئة.
مذذا معـذذك مـتؼؾذذة؟ أي أهنذذا لقسذذت ٓزمذذة لؿقصذذقففا إذا قؾـذذا جذذاء زيذذد ضذذاح ًؽا
الضحؽ مالزم لزيد ثابت أم أكف يحصؾ لف حق ٌـ ويـتؼؾ طـذف أحقاكًذا ،فػذل حذقـ يؽذقن
ضاح ًؽا ويف أحقان ٓ يؽقن ضاح ًؽا.
إغؾذذب يف الحذذال أن تؽذذقن مـتؼؾذذة أو يؽذذقن كالهؿذذا ٕن الحذذال يجذذقز تذذذكقرها
وتلكقثفا يف الؾغة ،تؼقل :هذه حال حسـة وهذا حال حس ٌـ.
هذا الحال مؿا يجقز تذكقره وتلكقثف يف الؾغة.
فالحال إغؾب فقفا حتك إن بعض العؾؿاء اشرتط هذذا اشذرتا ًصا وجعذؾ مذا سذقاه
شا ًذا.
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لؽذذـ كؿثذذؾ طؾذذك كذذالم الشذذقخ خالذذد :إغؾذذب يف الحذذال هنذذا وصذذػ مـتؼذذؾ لذذقس
وص ًػا ثابتًا ٓز ًما.
جذذاء زيذذد ضذذاح ًؽا ،جئذذت مسذذر ًطا ،مسذذر ًطا أن مسذذرع لؽذذـ يف أوقذذات أخذرى ٓ
أكقن مسرع.
أكؾت الػاكفة كاضجة ،أحقاكًا تؽقن كاضجة وأحقاكًا أخرى ٓ تؽقن كاضجة ،ففذذا
وصػ لقس ٓز ًما لفا بذؾ هذق وصذػ مـتؼذؾ وكذؾ إمثؾذة السذابؼة التذل ذكركاهذا قبذؾ
مـتؼال.
ً
قؾقؾ ،كؾ إمثؾة مـتؼؾةٕ ،ن ما قؾـا مـ الغالب يف الحال أن تؽقن وص ًػا
وقد تؽقن ٓزمة ،وهذا قؾقؾ ي الحال ،قذد تؽذقن وصذ ًػا ٓز ًمذا ثابتًذا يف صذاحبفا،
مـ ذلؽ ققل العرب :دطقت اهلل سؿق ًعا ،دطقت اهلل سؿق ًعا.
دطقت :فعؾ وفاطؾ.
اهلل :مػعقل بف مـصقب وطالمة كصبف الػتحة.
مذذا يؼذذقل مػعذذقل بذذف أي لػظذذة مذذـ حقذذث الؿعـذذك خاصذذة طـذذدما تؽؾذذؿ مذذع غقذذر
الؿتعؾؿذذقـ وهذذذا حذذدث طـذذدي ،جؿاطذذة لقسذذقا متعؾؿذذقـ إذا ابـذذف أو كذذذا فذذلتك إلقذذف
مستـؽرا وأططاين مثال يظفر أكف درسف ابـف يؼقل :أطرب اهلل يف هذا الؿثال.
متعج ًبا
ً
( )37:54كرب ذلؽ يف كػسف ،لذلؽ اإلكسان ٓ بد أن يحدث الـاس ما يعؼؾقن.
يـتبف لذلؽ ويـبففؿ طؾقف.
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خصقصذا مذع غقذر الؿتخصصذقـ ،بعذض
فؾفذا مذـ أداب أن تـتبذف لفذذه إمذقر
ً
الـحقيقـ يؼقل مع لػظ الجالل إذا وقع يف مػعقل بف يؼزل مـصقب طؾذك التعظذقؿ ،أي
مػعقل بف.
ويف ذلؽ يؼقل شعبان أثاري طالؿ كحقي لف ألػقذة وهذق بعذد ابذـ مالذؽ لذف ألػقذة
ساها كػاية الغالم يف طؾؿ الؽالم أو كذا.
آخر فصؾ يف إلػقة سؿاه فصؾ يف إدب.
وذكر بعض أداب التل يؾتزم أن يؾتزم هبا صالب الـحق والؾغة.
ومؿا قال يف هذا الػصؾ :ويف سللت اهلل يف التعؾقؿ تؼقل مـصقب طؾك التعظقؿ.
قديؿا كاكقا يرتجؿقن ذلؽ.
وكثقر مـ مشايخـا كجد ً
يؼقل :اهلل مـصقب طؾك التعظقؿ.
دطقت اهلل سؿق ًعا:
دطقت :فعؾ وفاطؾ.
اهلل :مـصقب طؾك التعظقؿ.
سؿق ًعا :حال مـ ماذا؟ مـ اهلل.
كطبؼ تعريػ الحال.

شرح إزهرية يف الـحق

f

e

764h

g

الحال :هق الذي يبقـ حالة صاحبف متك؟ وقذت الػعذؾ معـذك ذلذؽ أن السذؿع مذـ
وصػ اهلل – ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعا َلك -متك؟ وقت الدطاء.
وهذا لقس مـطب ًؼا هـا ٕن السؿع وصػ ثابت هلل – ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعا َلك -غقذر متذـؼض
يف أثـاء دطائف ويف غقر ذلؽ.
سؿق ًعا وصػ وهذا مـ كالم العرب دطقت اهلل سؿق ًعا.
هذا مـ الحال الالزمة ،وهل كؿا قؾـا قؾقؾة.
مـذتؼال مشذت ًؼا يغؾذب
ً
 وكذلؽ يؼقل ابـ مالذؽ يف إلػقذة طذـ الحذال" :وكقكذف
لؽـ لقس مستح ًؼا".
كقن الحال وصذػ مـتؼذؾ ومشذتؼ أي وصذػ كؿذا قؾـذا قبذؾ قؾقذؾ ،يؼذقل :هذذان
القصػان يف الحال أمقر غالبة.
كؼر أن أغؾب ما جاء طؾك الحال ما جاء طؾك هذه إوصاف.
مـتؼؾة وغالبة لؽـ لقس هذا حؼ لفا ٓ ،تخرج طـفا ،قذد تخذرج طـذف وذكذر مسذللة
تخرج طـف.
هذا الؼسؿ ال َّثاكِل.
والؼسؿ ال َّثالِث :وإلك مقصئة قال حال الؿقصئة هل الجامدة الؿقصقفة بالؿشتؼ.
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بشذرا سذق ًيا ،الجامذدة ،آسذؿ الجامذد ،اسذؿ جامذد مشذتؼ وصذػ
كحق تؿثذؾ لفذا ً
أصذال ٕن القصذػ هذق الذذي يذدل طؾذك فعذؾ وصذاحب
ً
جامد ،جامد أي لقس وص ًػا
الػعؾ.
الجامد ما لف فعؾ ،الجامد أي لؿ ُيشتؼ مـ فعذؾ فؽقذػ يؼذع الجامذد ً
حذآ وكحذـ
قؾـا أن الحال وصػ ،يؼقل :الجامدة الؿقصقفة بالؿشتؼ.
ِ
بشرا سق ًيا.
بشرا سق ًيا ،طـ جربيؾ َ -ط َؾ ْقف َّ
الس َالم -مع مريؿ ،فتؿثؾ لفا ً
الص َال ُة َو َّ
ً
بشرا سق ًيا.
ما معـك سق ًيا؟ أي مستق ًيا ،سق ًيا يف الؾغة معـاها مستقية ،فتؿثؾ لفا ً
والؿعـك تؿثؾ لفا مستق ًيا.
أي بشذذر مسذذتقي لذذقس خؾؼذذة غريبذذة طـفذذا بذذؾ تؿثذذؾ لفذذا هبقئذذة البشذذر الؿسذذتقية
الؿعروفة.
أيـ الحال؟ فتؿثؾ لفا ،صار طؾذك هقئذة مثذؾ اإلكسذان ،فتؿثذؾ فعذؾ ،والػاطذؾ هذق
يعقد إلك جربيؾ.
بشرا سق ًيا ،أيـ الحال؟ فتؿثؾ لفا ،صار طؾك هقئة مثذال اإلكسذان
فتؿثؾ لفا ،تؿثؾ ً
مثؾ اإلكسان فتؿثؾ فعؾ ،والػاطؾ هق يعقد إلك جربيؾ تؿثذؾ لفذا ،هقئتذف وقذت التؿثذؾ
بشرا أو سق ًيا الحال؟
لؿريؿً :
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الحال مستقية ،هذا الذي يراد أكذف كذان مسذتقي ،أيعؾذك هقئذة مسذتقية لقسذت هقئذة
غريبة.
بشذ ًذرا :هذذاذ جامذذد اسذذؿ جامذذد ُذكِذذر مقص ًئذذا لؾحذذال ،حذذال مقصئذذةٕ ،ن الحذذال يف
فبشرا حال مقصئة ،مقصئذة ٕن الحذال يف الحؼقؼذة مسذتقي أو
الحؼقؼة مستقي أو سق ًيا ً
فبشرا حال مـصقب بالػتحة.
سق ًياً ،
وسق ًيا كعت مـصقب وطالمة كصبف الػتحة.
بشرا حال وصئت الحال الحؼقؼقة والحال الحؼقؼقة جاءت بعدها كعتًا.
ً
ييؿ
ومذذذـ ذلذذذؽ ققلذذذف – ُسذذذ ْب َحا َك ُف َو َت َعذذذا َلك﴿ :-إِ َّكيييا َأك َز ْلـَيييا ُه ُق ْر ًكيييا َط َربِ ًّقيييا َل َع َّؾ ُؽي ْ

قن [يقسػ.]6:
َت ْع ِؼ ُؾ َ

قن [يقسػ.]6:
هقئتف وقت اإلكزال﴿ :إِكَّا َأك َز ْلـَا ُه ُق ْر كًا َط َربِ ًّقا َل َع َّؾؽ ُْؿ َت ْع ِؼ ُؾ َ
أكزلف – ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعذا َلك -أكذزل كالمذف أكذزل كتابذف – ُسذ ْب َحا َك ُف َو َت َعذا َلك -حالذة كقكذف
قرآكًا طرب ًقا ،الؿعـك واهلل أطؾؿ أكف أكزلف حالة كقكف طرب ًقا ،هذا الذي فقف القصػ.
وقرآكًا :هذا جامد ،لؿاذا جامد؟ ٕكف مصدر قرأ يؼرأ قراءة وقرآكًا ،الؼذرآن يف أصذؾف
مصدر.
قرأ يؼرأ قرآكًا قراءة وقرآكًا.
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ثؿ سؿل بف كالم اهلل – ُسذ ْب َحا َك ُف َو َت َعذا َلك ،-والؿصذدر مذـ (ٕ )45:55ن الؿصذدر
أصؾ الػعؾ فؾقس ملخق ًذا مـ الػعؾ بؾ الػعؾ ملخقذ مـف ،هؾ هذق مشذتؼ مذـ الػعذؾ؟
ٓ ،هق أصؾ هذا جامد يعد مـ الجقاكب.
قرآكًا طرب ًقا :ما إطراب قرآن؟
قرآكًا :لؽـفا حال مقصئة لؾحؾ الحؼقؼقة وهل طربقة ،لؽذـ يف اإلطذراب الصذـاطل،
تؼقل قرآكًا حال الؿقصئة مـصب وطالمة كصبف الػتح.
وطربل كعت ،الؼرآن مـصقب وطالمة كصبف الػتحة.
ٌ
مـتؼال طذـ صذاحبف وقذد
ً
هذا :وصػفا يف ذاهتا قد تؽقن هذه أو يؽقن هذا القصػ
يؽقن مالز ًما لصاحبف وقد يؽقن هذا القصػ جامدً ا ولؽـف مقصقف لؿشتؼ.
هذذا التؼسذقؿ َا َْٕ َول ،التؼسذقؿ ال َّثذاكِل لؾحذال :أن كجؿذع كذؾ إحذقال ثذؿ كؼسذذؿفا
باطتبار آخر باطتبار زماهنا ،اطتبار زمان الحال وطـدك صاحب الحال وطـدك الػعؾ.
جاء محؿد ضاح ًؽا الحال ضاحؽة ومحؿد ضاحؽ الحال وجاء الػعذؾ ،أي جذاء
محؿد ضاح ًؽا.
الؿجلء يف الؿاضل جاء الػعذؾ ،لذق جذاء محؿذد ضذاح ًؽا مذا الػعذؾ؟ الؿجذلء يف
الؿاضل أو يف آستؼبال؟ يف الؿاضل ٓ ،تخػ.
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الضحؽ متك وقذع يف الؿاضذل أو يف الحذال أو آسذتؼبال ،يف الؿاضذل إ ًذا الحذال
هـا وافؼ الػعؾ يف الؿاضل ،زمان الحال قد يؽقن يف الؿاضل وقد يؽذقن يف الؿسذتؼبؾ
وقد تقافؼ وقد تخالػ.
الشقخ خالد أن سقذكر لـا أقسام الحال مـ حقث زماهنا.
يؼقل :الؼسؿ َا َْٕ َول :تـؼسؿ إلك مؼاركة يف الزمان ،كقذػ مؼاركذة يف الزمذان؟ أي أن
زمان كؾ ذلؽ زماكف واحد.
ِ
هذذذا شذذقخل ،هذذذا بعؾذذل شذ ً
السذ َذالم-
ذقخا ،قذذقل زوج إبذذراهقؿ َ -ط َؾ ْقذذف َّ
الصذ َذال ُة َو َّ
ً
تؼقل :هذا شقخل ،كؼقل هذا بعؾذل ً
كبقذرا يف
شذقخ هذذا زوجذل ،حالذة كقكذف
شذقخا أي ً
السـ.
هذا :مبتدأ.
بعؾل :خربه.
مبتدأ وخرب.
ً
وشقخا :حال.
ً
شذقخا
حال متك؟ وهل طـدما تؼقل أن سارة أن زوج إبراهقؿ تؼذقل هذذا بعؾذل
هل متك تؼقل؟ يف أثـاء كالمفا وكقن إبراهقؿ ً
شقخا يف زمـ واحذد أو مختؾذػ؟ ققلفذا
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ً
شذقخا ،كذؾ ذلذؽ يف زمذان واحذد يف
زمان ققلفا وزمان كقن إبراهقؿ بعؾفا وزمان كقكف
زمان التؽؾؿ هل تتؽؾؿ وإبراهؿ بعؾفا وإبراهقؿ شقخ كبقر ،كؾ ذلؽ يف زمان واحد.
فالحال مؼاركة لؾػعؾ ولصاحب الػعؾ يف الزمان ،كؾ ذلؽ يف زمان واحد.
 وإلك مؼدرة وهل الؿستؼبؾة كحق ادخؾقها خالديـ ،يؼذؾ – ُسذ ْب َحا َك ُف َو َت َعذا َلك:-
ادخؾقها خالديـ.
الدخقل يف الؿاضل أو الؿستؼبؾ؟ يف الؿستؼبؾ.
وققل اهلل – ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعا َلك -ادخؾقها ،متك ققؾت هذه الجؿؾذة؟ يف أثـذاء الذدخقل
أو بعد الدخقل أو قبؾ الدخقل.
متذذك قذذال لفذذؿ ادخؾقهذذا خالذذديـ؟ قبذذؾ الذذدخقل ،فالذذدخقل أن زمذذـ الذذدخقل
الؿخالػ لزمـ الؼقل ،خالديـ :هذه الحال ،ادخؾقها حال كقكؽؿ خالديـ.
الخؾقد :يف وقت الؽالم أو قبؾف أم بعده؟ بعده يسؿقكف حذال مسذتؼبؾة ،حذال قذدرة
ٕهنا ما وقعت ،لؽـ وققطفا مؼدر ،مستؼبؾ.
ومثؾ ذلؽ أن أققل سلتقؽ سذري ًعا ٓ ،تتذلن يف هذذه الؾحظذة ،والسذرطة بعذد وقذت
الؽالم أو بعده أو أثـاء وقذت الؽذالم؟ مذا حذدثت ولؽذـ مؼذدرة ،أقذدر أن هذذه الحذال
سقف تؼع ويسؿقهنا حال مؼدرة.
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تؼقل هذه إشقاء واضحة ومػفقمذة ،أقذقل كعذؿ هذذه إشذقاء واضذحة ومػفقمذة
ولؽـ ذكرها مػقد ،وإٓ واضحة ،أن تدخؾقها خالديـ أن الخؾقد بعد الؽالم.
لؽـ ماذا تسؿك؟ ربؿا تؼرؤوهنا وهل حال مؼدرة.
 ما معـك حال مؼدرة؟ معـك ذلؽ أهنا بعد زمـ التؽؾؿ ،حذال مقصئذة ،مذا معـذك
مقصئة؟ أي جامدة مقصقفة بؿشتؼ.
 يؼقل :مؼدرة وهل مستؼبؾة وإلك محؽقة ،كحذق جذاء زيذد أمذس راك ًبذا لذق قؾذت
لؽؿ جاء زيد أمس راك ًبا.
أكا أققل لؽؿ يف هذه الؾحظة وأسؾقب زيذد كذان يف أثـذاء الؽذالم أو قبؾذف أو بعذده؟
قبؾف إ ًذا هذا حدث لؽـ احؽقف حؽاية فلكا أقصف ويسؿقكف محؽل.
الشلء الذي حدث يف الؿاضل ثؿ أققلف أن هذا يسؿقهنا حؽاية ،أكت تحؽذل مذا
حدث ،فقسؿقهنا حال محؽقة ،فالحال الؿحؽقة :هل الحال التل قبؾ زمان التؽؾؿ.
والحال الؿؼدرة :هل الحال التل بعد زمـ التؽؾؿ.
والحال الؿؼاركة :هل الحال الؿقافؼة لزمـ التؽؾؿ.
أشقاء واضحة لؽـ كشرحفا ٕن الشقخ خالد ذكرها كسؿعف وكشرحفا.
الؿتـ
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قال الؿصـػ رحؿف اهلل تعالك( :مػردة كؿا تؼدم ومتعددة لؿتعدد كحق
مـحدرا ويؼدر الحال إول وهق مصعدً ا لؾثاين مـ آسؿقـ
لؼقتف مصعدً ا
ً
وهق الفاء وبالعؽس ومتعددة لقاحد مع الترادف أو التداخؾ كحق :جاء زيد
مبتسؿا).
راك ًبا
ً
الشرح
أيضذا ثذؿ كؼسذؿفا باطتبذار اإلفذراد
 هذا تؼسقؿ آخر لؾحال كؾ إحقال كجؿعفا ً
التعدد ،ربؿا تريد أن تبقـ حالة واحدة مـ حآت الؿقصقف أو تريد أن تبقـ أكثر مذـ
حالة فؼد تؽقن الحال :محؿد ضاح ًؽا هذه حال مػردة.
وإذا قؾت جاء محؿد مسر ًطا ضاح ًؽا ففذه حال متعددة.
ضذاحا ومتعذددة،
قد تؽذقن مػذردة كجؿقذع إمثؾذة السذابؼة وكؼقلـذا جذاء محؿذدً ا
ً
كقػ يحدث تعدد الحال؟ يختؾػـ قد يحدث تعدد الحال بذلن يؽذقن صذاحب الحذال
مػر ًدا والحال متعددة ،وهاذ هق إشفر يف آستعؿال صاحب الحال واحد.
جذذاء محؿذذد والحذذال متعذذددة ،مسذذر ًطا ضذذاح ًؽا فصذذاحب الحذذال محؿذذد والحذذال
مسر ًطا ضاح ًؽا فصاحب الحال محؿد والحال مسر ًطا ضاح ًؽا.
ذكذذت لذذف حذذالقـ أو حذذالتقـ ،إ ًذا فالحذذال تعذذددت وصذذاحب الحذذال واحذذد ،حذذال
متعددة لؿػرد.
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ثال أكرم محؿد خالدً ا.
وقد تتعدد الحال لؿتعدد ،كلن تؼقل جاء محؿدٌ أو كؼقل ً
طـذذدك محؿذذد وطـذذدك خالذذد ،ثذذؿ تريذذد أن تذذذكر حذذالقـ واحذذدة لؿحؿذذد وواحذذدة
لخالد ،فتؼقل :أكرم محؿدٌ خالد باك ًقا ضاح ًؽا.
طـدك الحال َا َْٕ َولك باك ًقا والحال ال َّثاكِ َقة ضاح ًؽا ،هاتان حآن.
وطـدك قبؾ ذلؽ متعدد محؿد وخالد ،هاتذان الحالذة لؿذـ؟ هذؾ هؿذا لؿحؿذد أم
هؿا لخالد أم واحدة لؿحؿد وواحدة لخالد.
الجقاب طؾك ذلؽ :إن كاكت هـاك قريـة فالحؽؿ قريـة.
فضذال طذـ دلقذؾ فذالحؽؿ
ً
وهذا يؼذال يف كذؾ إلبذاس وإهبذام إن كاكذت هـذاك قريـذة
لؾؼريـة ،وإن لؿ يؽـ هـاك قريـة فـعقد إلك أخر.
مثؾ أن تؼقل أكرم محؿدٌ هـدً ا بؽق ًة ضاح ًؽا ،باكقذ ًة حذال مذـ هـذد وضذاح ًؽا حذال
مـ محؿد.
أو كؼقل :أكرم محؿد هـذدً ا ضذاح ًؽا باكقذةً ،ضذاح ًؽا :حذال لؿحؿذد ،وباكقذ ًة حذال
لفـد.
ما لف طالقة تؼدمت أو تلخرت هل مقجقدة قريـة تعقد إلك إصؾ.
مذذا إصذذؾ يف مثذذؾ هذذذا إسذذؾقب؟ إصذذؾ يف مثذذؾ هذذذا إسذذؾقب أن الؼريذذب
لؾؼريب والبعقد لؾبعقد.
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 فنذا قؾـا أكرم محؿدً ا خالدً ا باك ًقا ضاح ًؽا ،الحال ْإُ ْو َلك :باك ًقا والؼريذب مـفذا
خالدً ا ففل حال مـ خالد.
وضاح ًؽا بعقد إ ًذا لؾبعقذد محؿذد ،وإن شذئت تؼذقل الحذال ْإُ ْو َلذك لؾثذاين والحذال
ال َّثاكِ َقة لعول.
كالهؿا بؿعـك واحذد ،وهذذا هذق َا ْٕصذؾ إذا لذؿ يذدل دلقذؾ أو قريـذة طؾذك خذالف
ذلؽ.
إكؿا ققؾ ُيسؾؿ بف يف كحق أكرم محؿدً ا خالدً ا باك ًقا ضاح ًؽا ٕن البؽاء والضحؽ ٓ
يجتؿعان يف واحد.
مـحدرا مصعدً ا:
ويف كحق لؼقت محؿدً ا
ً
واحد مـحدر وواحد مصعد فال يؿؽـ أن تؽقن الصػتان لقاحذد ،فـؼذقل مذا قؾـذاه
مـ قبؾ إن كان قريـة يف الحؽؿ قريـة وإٓ فإصؾ الؼريب لؾؼريب والبعقد لؾبعقد.
مثال سؾؿت الؼريب لؾؼريب والبعقد لؾبعقد وكحق ذلؽ.
ويف كحق ً
مثال لؼقت محؿدً ا مسر ًطا ضاح ًؽا:
 لؽـ لق قؾت ً
مسر ًطا ضاح ًؽا :حآن متعددان.
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هؾ كؼذقل إهنؿذا لقاحذد؟ لؿػذرد؟ أم لؿتعذدد؟ ٕهنؿذا يؿؽذـ أن يجتؿعذا يف واحذد
ويؿؽذـ أن يتػرقذذا ،لؽذـ مذذا الؿعـذك الذذذي كػفؿذف طـذذدما يؼذال :لؼقذذت محؿذدً ا مسذذر ًطا
ضاح ًؽا؟
فقؼال :إن كان ثؿة قريـة فالحؽؿ قريـة ،أن تؼقل لؼقت هـدً ا مسرطة أو لؼقذت هـذدً ا
مسر ًطا ضاح ًؽا وإن لؿ يؽـ ثؿة قريـة ،ما إصؾ؟
 إصؾ أن الحال متعددة الؼريب لؾؼريب والبعقذد لؾبعقذد أم أهنذا لقاحذد؟ وإن
كاكت لقاحد هذؾ هذق لؾؼريذب مػعذقل بذف أم لؾبعقذد الػاطذؾ أي لؼقذت محؿذدً ا مسذر ًطا
ضاح ًؽا؟
ما أيؽؿ؟ هؾ إصؾ أن الحال متعددة أم لؿػرد؟ هؾ إصؾ أهنا لقاحد مـفؿذا أن
 ..أو أن كؾ حال لقاحد؟ هذا السمال َا َْٕ َول.
هذؾ إصذذؾ لقاحذد أو متعذذدد؟ لقاحذذد ،إذا كذان لقاحذذد هذذؾ هذق لؾؼريذذب؟ لؼقذذت
محؿد أي محؿد أو لؾبعقد الػاطؾ التاء يف لؼقت ،هق محؿد؟ هذا إصؾ.
أيضذا يف
 إصؾ أن الؽذالم يذرتبط بؿذا قذرب مـذف ،هذذا إصذؾ فؾفذذا يؼقلذقن ً
ققاطذذد أخذذرى أن الؼاطذذدة يف الضذذؿقر أكذذف يعذذقد إلذذك أقذذرب مذذذكقر هذذذه الؼاطذذدة هذذذا
إصؾ لؽـ لقس هذا القاجب.
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فنن كان ثؿة قريـة قريـة لػظقة أو قريـة معـقية قد يخرج الؽالم طـ هذا إصؾ مذا
يف إشؽال فقعقد الضؿقر إلك غقر الؼريب أو أن الحال تؽقن لؿتعدد أو لؾبعقد ،معـقيذة
قد يخرج الؽالم طـ هذا إصؾ فقعقد الضؿقر إلك غقذر الؼريذب ،أو إن الحذا سذقؽقن
مثال لؼقت هـدً ا مسر ًطا ضذاح ًؽا ،الحذال
لؿتعدد أو لؾبعقد إذا كان ثؿة قريـة ،كلن تؼقل ً
لؾؼريب أم لؾبعقد؟ لؾبعقد.
لؼقت هـدً ا ضاح ًؽا مسر ًطا هذا لؾبعقد الػاطؾ ،لق لؼقت هـدً ا ضاحؽ ًة مسرط ًة هذذا
لؾؼريب ما يف إشؽال.
أو تؼقل :لؼقت هـدً ا مسرط ًة ضاحؽ ًة الحال لقاحد أو متعدد؟ لؿتعدد إن كان ثؿذة
قريـة فالحؽؿ لؾؼريـة وإٓ فإصؾ.
وطـدما تذكر هذه الؿسائؾ يف كتب الـحق هؿ يذكروهنا مـ حقث إصؾ ،يؼقلذقن
آثـقـ وهق الفاء بالعؽس أي الؼريب والبعقد هذذا إصذؾ لؽذـ مذا ذكذر إن كذان ثؿذة
قرية فالحؽؿ لؾؼريـة هذا متػؼ طؾقف.
إذا كاكت ثؿة قريـة فالحؽؿ لؾؼريـة لؽـ لق ما كذان يف قذرائـ ،مذا إصذؾ؟ يخذربك
أن هق بإصؾ.
مبتسؿا ،كان :فعذؾ ماضذل وزيذد فاطذؾ،
قال :ومتعددة لقاحد :كحق جاء زيد راك ًبا
ً
ومبتسؿا حال.
وراك ًبا حال،
ً
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ومبتسؿا حآن مـ زيد متعدد لقاحد.
إ ًذا راك ًبا
ً
لؽذذـ الشذذقخ خالذذد قذذال طبذذارة تشذذؽؾ طؾذذقؽؿ وهذذل ققلذذف :ومتعذذددة لقاحذذد مذذع
الرتادف أو التداخؾ.
مذذا معـذذك مذذع الذذرتادف أو مذذع التذذداخؾ؟ يشذذقر إلذذك خذذالف بذذقـ الـحذذقيقـ يف هذذذا
الؿثذذال ،إذا تعذذددت الحذذال لقاحذذد ،جذذاء زيذذد راك ًبذذا مسذذر ًطا ،راك ًبذذا :حذذال مؿذذـ؟ أيذذـ
مبتسذؿا :حذال مذـ مذاذا؟ هـذا
صاحبفا؟ حال مـ زيد هذذا مذا فقذف إشذؽال متػذؼ طؾقذف،
ً
خالف.
مبتسؿا حال ثاكقة لزيد.
بعضفؿ قال:
ً
 محؿد كاتب شاطر:
محؿد :مبتدأ أول.
كاتب :خرب أول.
شاطر :خرب ثاين.
والـعت يتعدد ،جاء محؿد الؽاتب إديب ،يتعدد.
وهذ ققلف مع الرتادف أي أهنا أحقال مرتادفة متعددة.
وققل آخر لؾـحقيقـ يؿـعقن التعدد مع الخرب ومع الـعت ومع الحال.
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مبتسؿا؟ مبتسؿ حال لؽـ لقس مـ زيد وإكؿذا مذـ ضذؿقر زيذد
ماذا يػعؾقن يف كحق
ً
الذي يف راك ًبا ،يؼقل :جاء زيدً ا راك ًبا هق ،راك ًبذا :ألذقس اسذؿ فاطذؾ راك ًبذا ركذب يركذب
ففق راكب ،اسؿ الػاطؾ كؿا قؾـا قبؾ قؾقؾ وصػل اسؿ مشتؼ ولقس لؾقصػ.
أي اسؿ مشتؼ ولقس مـ مشتؼ مشؼقق مـ ماذا؟ مـ فعؾف أي يعؿؾ طؿؾ فعؾف.
فؿبتسذؿا
وكؿا أن يركب هق فراك ًبا هق فؼقلف :جاء زيد راك ًبا أي جاء زيد راك ًبا هذق
ً
حال مـ هق وهذا معـك ققل الشقخ خالد :أو التداخؾ ،هذه حال متداخؾة.
ولق لؿ يذكر هذا الخالف لؽان أفضذؾ ٕكذف خذالف لذقس بذالؼقيٕ ،ن الجؿفذقر
أيضذا هبذذا
طؾك أن القصػ قد يتعدد ،أي الخرب يتعذدد والـعذت يتعذدد والحذال تتعذدد ً
يؼال اإلطراب طؾك ققل الجؿفقر راك ًبا ٌ
حال أول أو أولك.
ومبتسؿا حال ثاين أو حال ثاكقة.
ً
 بؼل التؼسقؿ إخقر لؾحال:
الؿتـ

قال الؿصـػ رحؿف اهلل تعالك( :وقد تلتل الحال ممكدة ممكدة لعامؾفا
كحق فتبسؿ ضاحؽًا وممكدة لصاحبفا كحق ٔمـ مـ يف إرض كؾفؿ
جؿق ًعا .وممكدة لؿضؿقن جؿؾة قبؾفا كحق زيدا بقك ططقفا).
الشرح
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 هذا تؼسقؿ أخقر لؾحال.
الحال قد تليت ممسسة وقد تليت ممكدة ،والتلسقس والتلكقد ذكركاهذا أكثذر مذـ مذرة
مـ قبؾ.
معـك التلسقس أي أن الؽؾؿة تليت بؿعـك جديد ٓ ،يدل طؾك معـذك ممسذس أي ٓ
ُيعرف إٓ بذكرها ،وهذا إصؾ يف الؽؾؿات ،جاء محؿذد مذا تعذرف أين أريذد أن أقذقل
ضاح ًؽا حتك أققل ضاح ًؽا إ ًذا جاء محؿد ضاح ًؽا إذا ضاح ًؽا حال ممسسة تدل طؾذك
معـك جديد ٓ ُيعرف إٓ بالؾػظ حتك أققل ضاح ًؽا.
وإلك حال ممكدة ،حال ممكد أي ما تليت بؿعـك جديد ٓ ُيعرف إٓ هبا وإكؿا تمكذد
معـك معروف قبؾفا.
معـك معروف مـ قبؾ هل تليت تمكده وتؼقيف ،كؼقلف َ -تعذ َا َلكَ ﴿ :-ف َتبسيؿ َض ِ
ياحؽًا
َ
َ َّ َ
ِم ْـ َق ْقلِ َفا [الـؿؾ.]15:
ِ
الس َذالم،-
تبسؿ :فعذؾ ماضذل ،الػاطذؾ :هذق يعذقد إلذك سذؾقؿان َ -ط َؾ ْقذف َّ
الص َذال ُة َو َّ
ضاح ًؽا ،تبسؿ ضحؽ ٓ ،يؿؽـ أن يؼذقل تبسذؿ باك ًقذا بذؾ تبسذؿ ضذاح ًؽا معروفذة ،إ ًذا
ضاح ًؽا حال لؿ تذليت بؿعـذك جديذد ،مذا لفذا معـذك لذقس لفذا معـذك وهذق التلكقذد تؽقذد
التؼقية هذا معـك.
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لفا معـك وهق التلكقد ،التلكقد التؼقية هذا معـك يدل بف الؿتؽؾؿ هذه حال ممكذدة،
ماذا أكدت؟
أكدت التبسؿ ،التبسذؿ مذـ أيذـ ُف ِفذؿ؟ ففذؿ مذـ ققلذف تبسذؿ فعذؾ ،مذا طالقذة تبسذؿ
بضذذاح ًؽا؟ تبسذذؿ هذذق لػع ذؾ الذذذي ( )71:52الحذذال ،الػعذذؾ يرفذذع الػاطذذؾ ويـصذذب
الؿػاطقؾ الخؿسة ويـصب الحال.
ففـذذا هذذق الذذذي كصذذب الحذذال إ ًذا الحذذال جذذاءت ممكذذدة لعامؾفذذا لـاصذذبفا ممكذذدة
لؾتبسذذؿ والتبسذذؿ مػفذذقم مذذـ تبسذذؿ وتبسذذؿ هذذق العامذذؾ إ ًذا الحذذال هـذذا جذذاءت ممكذذدة
لعامؾفا أي لـاصبفا وقد تؽقن ممكدة لصاحبفا أي الؿعـك الؿػفقم مـ صاحبفا.
كؼقلف – ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعا َلكَ َٔ ﴿ :-م َـ َم ْـ فِل إَ ْر ِ
ض ُك هؾ ُف ْؿ َج ِؿق ًعا [يقكس.]55:
آمـ :فعؾ ماضل.
مـ :اسؿ مقصقل بؿعـك الذيـ.
ٔمـ الذيـ يف إرض كؾفؿ جؿق ًعا.
مـ :اسؿ مقصقل ما إطرابف؟ آمـ مـ فاطؾ.
يف إرض :جار ومجرور.
مـ :اسؿ مقصقل وآسؿ الؿقصقل يف أصؾف يدل طؾذك العؿذقم ،فؾفذذا يعذد طـذد
طؾؿاء أصؾ الػؼف مـ ألػاظ العؿقم.
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مثال أكرت الذيـ جاءوا معـك أن اإلكرام واقع طؾقفؿ جؿق ًعا هذذا إصذؾ
لق قؾت ً
إٓ إذا كان يف قريـة أو ققد كحق ذلؽ.
مذذثال إن كذذان ا يف ققذذد فإصذذؾ إن آسذذؿ
أكرمذذت الذذذيـ جذذاءوا إٓ مذذـ تذذلخر ً
الؿقصقل يذدل طؾذك العؿذقم ،هـذا أنٔ :مذـ مذـ يف إرض ،مذا معـذك ٔمذـ مذـ يف
إرض هؾ كؾفؿ أو بعضفؿ؟ كؾفؿ لذا قالقا كؾفؿ هذا لػظ تقكقد.
وقؾـا مـ قبؾ إن ألػاظ التقكقذد طؾذك اسذؿ التقكقذد مذا تذليت بؿعـذك جديذد ممسذس
وإكؿا تمكد الؿعـك السابؼ.
ثؿ قال جؿق ًعا كؾفؿ هذا تقكقد معـقي.
جؿق ًعذذا :حذذال ،حذذال مذذـ مذذاذا؟ حذذال مذذـ مذذـ؟ ٔمذذـ الذذذيـ يف إرض جؿق ًعذذا،
جؿق ًعا :بؿعـك كؾفؿ مجتؿعقـ.
هؾ ققلـا جؿق ًعا أتك بؿعـك جديد ،مـ يف إرض يدل طؾك أهنؿ آمـقا كؾفؿ.
جؿق ًعا جاءت حال ممكدة ،ممكدة لؿـ؟ ما طالقة مـ بجؿق ًعا طامؾفا كاصذبفا؟ ٓ،
هؾ هق صاحبفا؟ كعؿ صاحبفا.
مـ :هق الصاحب الذي جاءت الحال مبقـة لحالتف وهقئتف.
إ ًذا الحال جاءت ممكدة لصاحبفا.
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وقد تؽقن ممكدة لؿضؿقن جؿؾة قبؾفا ،قد تليت الحال ممكدة لؿضذؿقن جؿؾذة ٓ
لؾعامؾ فؼط ،وٓ لصاحبفا فؼط ،ٓ ،بذؾ جؿؾذة كامؾذة مضذؿقهنا مـاهذا الؿتؽامذؾ تذليت
الحال ممكدة لف وهذا أكثر ما يؽذقن بعذد الجؿذؾ إسذؿقة مبتذدأ خذرب ثذؿ تذليت الحذال،
كؼقلؽ زيد أبقك ططق ًفا ،ططق ًفا لقس تقكقد لزيد أكت تمكد زيد.
بقك :هؾ ققلؽ ططق ًفا تمكد إب ،ما تمكد إب ماذا تمكد؟ تمكذد أبذقة زيذد ،مذا
تمكد زيد وٓ تمكد إب ،إب هق زيد كػسذف ،مذاذا تمكذد ططق ًفذا؟ تمكذد أبذق زيذد أي
تمكد كسبة إبقة إلك زيد.
زيد أبقك حالة كقكف ططق ًفا.
زيد تمكد كسبة إبقة إلك زيد ،زيد أبقك حالذة كقكذف ططق ًفذا وإصذؾ يف إبذقة أن
تصحب العطػ ،ققلـا ططق ًفا ٓ يحتاج أن كؼقل ططق ًفا تؼقل زيذد أبذقك أكقذد ططذقف
ٕن أباء أطـل هذا إصؾ فقفؿ ،ومع ذلؽ يؼقل العرب زيد أبقك ططق ًفا.
لؿاذا تؼقل ططق ًفا ٓ تليت بؿعـك جديد وإكؿا لتمكد الؿعـك الؿػفذقم مذـ مضذؿقن
الجؿؾذذة ،هذذذه مذذـ الؿعذذاين التذذل يؼصذذد إيفذذا العذذرب وكلخذذذ بعذذض إمثؾذذة والشذذقاهد
السريعة.
ؽ َلـَح ُشركَّفؿ و َّ ِ
قـ ُث َّؿ َلـ ُْح ِض َرك َُّف ْؿ َح ْيق َل
الش َقاص َ
 قال – ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعا َلكَ ﴿ :-ف َق َر ِّب َ ْ َ ُ ْ َ
َج َفـ ََّؿ ِجثِ ًّقا [مريؿ.]24:
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أي ثؿ لـحضرهنؿ جاثقـ حقل جفـؿ.
يؽ َلـَح ُشييركَّفؿ و َّ ِ
يؿ َلـ ُْح ِضي َيرك َُّف ْؿ َحي ْيق َل َج َف يـ ََّؿ
الش ي َقاص َ
الحذذال يف ققلذذفَ ﴿ :ف َق َر ِّبي َ ْ َ ُ ْ َ
قـ ُثي َّ

ِجثِ ًّقا [مريؿ :]24:حال مـ  ...أيـ صاحب الحال أي الجاثقـ مـ هؿ؟ هؿ لـحضذرهنؿ،
ثؿ لـحضرهنؿ يف هذه الحالة ،كحضرهنؿ حقل جفـؿ حالة كقهنؿ جاثقـ وهذا مـ شدة
اإلهاكة لفؿ.
ِ
ُقن لِ َر ِّب ِف ْؿ ُس َّجدً ا َو ِق َق ًاما [الػرقان.]24:
يـ َيبِقت َ
 قال – ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعا َلكَ ﴿ :-وا َّلذ َ

يبقتقن أي يدخؾقن يف زمـ البقتقتذة ،وهذق الؾقذؾ ،ويذدخؾقن يف زمذـ الؾقذؾ سذجدً ا
وققا ًما ،يدخؾقن يف الؾقؾ يف هذه الحالة ،والذيـ يبقتقن لرهبؿ سجدً ا وققا ًما.
حآ أخرى ،هذا لقس ً
ققا ًماً :
حآ هذذا مذـ حذال العطذػ كؼذقل يف حذال متعذددة،
كؼقل هذا ططػ.
سجدً ا حال مـ فاطؾ يبقتقن ،أي مـ واو الجؿاطة.
ييؿ
 قييال – ُسيي ْب َحا َك ُف َو َت َعييا َلكَ ﴿ :-ف َؾ َّؿييا َر َهييا ت َْفتَيي هز ك ََلك ََّفييا َج ٌّ
ييان َو َّلييك ُمييدْ بِ ًرا َو َل ْ
ال [الـؿؾ.]12:
ُي َع ِّؼ ْ
مدبرا.
أيـ الحال؟ ً
صاحب الحال :فاطؾ ولك.
لؿدبرا :ولك.
والـاصب
ً
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ذدبرا :حذذال مذذا كقطفذذا مذذـ حقذذث التلسذذقس والتلكقذذد؟ ممكذذدة أم ممسسذذة؟ هـذذا
مذ ً
ممكدةٕ ،ن إصؾ يف الؿقلل أكف ما يرجع الؼفؼرة أي يقلل كذا ،وإكؿا يقلقؽ وضفذره
إلقؽ.
أيضا.
ففذه حال ممكدة ً
 قال – ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعا َلك﴿ :-إِ َّن ِ
ان ُخ ِؾ َؼ َه ُؾق ًطا [الؿعارج.]15:
كس َ
اإل َ
كعؿ اإلكسان مخؾؼ ،خؾذؼ هؾق ًطذا أيذـ الحذال؟ هؾق ًطذا حذال مذـ كائذب الػاطذؾ يف
خؾؼُ ،خؾِؼ هق حالة كقكف هؾق ًطا.
ِ
َ
ِ
ييل إِ َّكيييا َأ ْر َسييي ْؾـ َ
ييرا
َاك َشييياهدً ا َو ُم َب ِّشي ً
 قيييال – ُسييي ْب َحا َك ُف َو َت َعيييا َلكَ ﴿ :-ييييا أ هي َفيييا الـَّبي ه

َوك َِذ ًيرا [إحزاب.]41:

شاهدً ا حال مـ إن أرسؾـاك يا محؿد مـ الؽاف يف أرسؾـاك العائدة إلذك محؿذد -
ِ
الس َالم ،-ومثؾف :قال – ُسي ْب َحا َك ُف َو َت َعيا َلكَ ﴿ :-ف َب َع َ
يـ
يقـ ُم َب ِّشيرِ َ
يث اهللُ الـَّبِ ِّق َ
َط َؾ ْقف َّ
الص َال ُة َو َّ
ِ
يـ [البؼرة.]612:
َو ُمـذ ِر َ
مبشريـ :حال مـ الـبققـ.
يييييييح َ
يييييييـ
اق َكبِ ًّقيييييييا ِم
يييييييركَا ُه بِنِ ْس
َ
َ
 قيييييييال – ُسييييييي ْب َحا َك ُف َو َت َعيييييييا َلكَ ﴿ :-و َب َّش ْ
ِ ِ
قـ [الصافات.]116:
الصالح َ
َّ
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كب ًقذذا :حذذال مذذـ إسذذحاق ،كب ًق ذا حذذال مؼاركذذة أم مؼذذدرة أم محؽقذذة؟ أن هذذؿ بشذذروا
ِ
الس َالم -بنسحاق وإسذحاق مذا ولذد ،لؽذـ بشذروه حالذة كقكذف
إبراهقؿ َ -ط َؾ ْقف َّ
الص َال ُة َو َّ
كب ًقا.
هذه مؼدرة ٕهنا بعد زمـ التؽؾؿ.
يـ َي ْؿ ِشيل ُمؽِ ًّبيا َط َؾيك َو ْج ِف ِيف َأ ْهيدَ ى َأ َّمي ْـ َي ْؿ ِشيل
 قال – ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعا َلكَ ﴿ :-أ َف َؿ ْ
س ِقيا ط َؾك ِصر ٍ
اط ُم ْست َِؼق ٍؿ [الؿؾؽ.]66:
َ ًّ َ
َ
أفؿـ يؿشل يف هذذه الحالذة حالذة آكؽبذاب أهذدى وأطذرف بذالطريؼ أمذـ يؿشذل
سق ًيا أي مستق ًيا مـتص ًبا.
ما يف حال أخرى؟ هل سق ًيا بؿعـك مستق ًيا وطؾك هذا ققل الـاس جئـذا سذق ًيا هذذا
خطل وإكؿا الصقاب أن يؽقن يف هذا الؿعـك الذي يريدوكف جئـا م ًعا.
تدل طؾك الؿصاحبة وإكؿا سق ًيا ما تدل طؾك الؿصاحبة ،سق ًيا بؿعـك مستق ًيا.
جئـا سق ًيا أي جئـا مستقيقـ هذا لقس لؾؿعـك الذي يريدون هذا مؿا يتـبف لف.
ياجر ٍ
ِ
ات
يـ َمـُقا إِ َذا َجيا َءك ُُؿ ا ْل ُؿ ْم ِمـ ُ
 قال – ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعا َلكَ ﴿ :-يا َأ هي َفا ا َّلذ َ
َيات ُم َف ِ َ
ِ
ُقه َّـ [الؿؿتحـة.]12:
َف ْامتَحـ ُ
الحال :مفاجرات.
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صاحب الحال مـ هق؟ الؿممـذات؟ إذا جذاءك الؿممـذات يف هذذه الحالذة يف حالذة
كقهنـ مفاجرات.
 قال –سبحا َكف و َتعا َلك﴿ :-ار ِج ِعل إِ َلك رب ِؽ ر ِ
اض َق ًة َم ْر ِض َّق ًة [الػجر.]64:
ُ ْ َ ُ َ َ
َ ِّ َ
ْ
راضقة مرضذقة :حذال مذـ؟ صذاحب الحذال مذـ يذاء الؿخاصبذة يف ارجعذل أي مذـ
فاطؾ ارجعل.
هذه حال مػردة أو متعددة.
راضقة مرضقة :متعددة لؿػرد.
 قال –سبحا َكف و َتعا َلك﴿ :-وٓ َتع َثقا فِل إَر ِ ِ ِ
يـ [البؼرة.]22:
ض ُم ْػسد َ
َ ْ ْ
ُ ْ َ ُ َ َ
ْ
ٓ تعثقا يف إرض حالة كقكؽؿ مػسديـ.
أيـ الحال؟ ٓ تعثقا يف إرض حالة كقكؽؿ مػسديـ.
أيـ صاحب الحال؟ فاطؾ تعثقا ،تعثقا مذا معـذك تعثذقا؟ كؼذقل ٓ تعثذقا يف الذبالد؟
همٓء الذيـ طثقا يف البالد أفسدا ،فالؿػسديـ هذه حال ممكدة.
يييقٓ و َك َػييييك بِيييياهلل ِ
َاك لِؾـَّي ِ
 قييييال – ُسيييي ْب َحا َك ُف َو َت َعييييا َلكَ ﴿ :-و َأ ْر َسيييي ْؾـ َ
ييياس َر ُسي ً َ
َش ِفقدً ا [الـساء.]35:
ِ
السذ َذالم -وأرسذذؾـاك لؾـذذاس حذذال كقكذذؽ رسذ ً
ذقٓ ،أيذذـ الحذذال؟
 َط َؾ ْقذذف َّالصذ َذال ُة َو َّ
ً
ً
رسقٓ ففل حال ممكدة.
رسقٓ ،ممكدة لعامؾفا ،أرسؾـاك
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ان َأ ِس ًػا [صف.]42:
قسك إِ َلك َق ْق ِم ِف غ ْ
َض َب َ
 قال – ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعا َلكَ ﴿ :-ف َر َج َع ُم َ
ان
قسك إِ َلك َق ْق ِم ِف غ ْ
َضي َب َ
طاد إلقفؿ فبقـ حالتف وقت الرجقع إلقفؿ ،فؼالَ ﴿ :ف َر َج َع ُم َ

َأ ِس ًػا [صف :]42:أس ًػا بؿعـك شدة الغضب.

الحال غضقان أس ًػا ،وصاحب الحال مقسك والعامؾ الـاصب رجع.
حال مػردة أو متعددة؟ متعددة لؿػرد أو متعدد؟ متعددة لؿػرد غضبان أس ًػا.
وصؾك اهلل طؾك محؿد وطؾك لف وصحبف وسؾؿ
والسالَ ُم َط َؾ ْقؽ ُْؿ َو َر ْح َؿ ُة اهللِ َو َب َركَا ُت ُف.
َّ
******************************
الدرس 15
بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ
ا ْل َح ْؿدُ هلل رب العالؿقـ ،والصالة والسالم طؾيك كبقـيا محؿيد وطؾيك ليف وأصيحابف
أجؿعقـ.
أما بعد:
اكتفقـا مـ الؽالم طؾك الحال لؽـ أكبف طؾذك مسذللة لعؾذل مذا أكذدت طؾقفذا مذع أين
ذكرهتا لؽل ٓ يؾتبس الحال بالـعت.
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كبقذذرا مذذـ حقذذث التعريذذػ
آل والـعذذت ٓ يؾتبسذذان ٕهنؿذذا يختؾػذذان اختال ًفذذا
ً
والتـؽقر.
ذثال
الـعذذت ٓ :بذذد أن يتقافذذؼ مذذع الؿـعذذقت يف التعريذذػ ،أو يف التـؽقذذر ،كؼقلـذذا مذ ً
مررت بإصػال الباكقـ هذا مثال قالف لل أحدهؿ قبؾ قؾقؾ ،قؾت لذف فذرق بذقـ الـعذت
والحال.
مررت بإصػال الباكقـ.
إصػال :معرفة والباكقـ معرفة ،إ ًذا الباكققـ كعت.
لق قؾت مرت بإصػال باكقـ ،فإصػال معرفة وباكقـ كؽرة ففق حال.
ولق قؾت :مررت بلصػال باكقـ.
أصػتا :كؽرة.
باكقـ :كؽرة.
اتػؼا أو اختؾػا؟ اتػؼا إ ًذا باكقـ كعت أو حال؟ كعت.
إ ًذا اتػؼ يف التعريػ أو اتػؼ يف التـؽقر أي إذا اتػؼا فـعت وإذا اختؾػا فحال.
كقػ يختؾػان؟ يختؾػان بلن يؽقكا الحال كؽر ًة وأن يؽقن صاحب الحال معرفة.
الحال يشرتط فقف التعريػ ،يجب أن يؽقن معرفة ،والحال يجب أن تؽقن كؽرة.
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بقـؿذذا الـعذذت يتبذذع الؿـعذذت إذا كاكذذت معرفذذة فذذالؿـعقت معرفذذة وإذا كاكذذت كؽذذرة
فالؿـعقت كؽرة.
ففذا مؿا أحببت أن أكبف إلقف يف مقضقع الحال.
كؼرأ الؿـصقب التالل وهق التؿققز.
الؿتـ

قال الؿصـػ رحؿف اهلل تعالك( :التؿققز وهق اسؿ كؽرة بؿعـك مـ مبقـ
إليفام اسؿ أو إجؿال كسبة فإول يف أربعة مقاضع).
الشرح

كعؿ هذا التعريػ ،يؼقل( :التؿققز وهيق اسيؿ كؽيرة بؿعـيك ميـ مبيقـ إليفيام
مبفؿا الشلء القاضذح مذا
اسؿ أو إجؿال كسبة) التؿققز أي تؿقز شق ًئا وإكؿا تؿقز شق ًئا ً
تؿقزه طـ غقره لؽـ إمر إذا ثبت بغقره فلهبؿ أمره فقحتاج إلك شلء يؿقزه طـ أشذباهف
التؿققز.
دئؿا اصطالحاهتؿ كحـ الـحقيقـ قريبة مـ الؿعاين الؾغقيةٕ ،هنؿ أهؾ لغذة فؾفذذا
ً
اصطالحاهتؿ قريبة جدً ا مـ الؿعاين الؾغقية.
التؿققز إكؿا يمتك بف إذا حدث إهبام قبؾف.
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إهبام قبؾف فتليت العرب بالتؿققز لؽل ترفع هذا اإلهبام تزيؾ هذا اإلهبام.
هذا الؿعـك العام ،هـاك ضقابط طامة يؿؽـ أن تبقـ لؽ التؿققز وغقره.
مـفا أن التؿققز طؾك معـك مـ ،كؿا قال الؿصذـػ ،التؿققذز اسذؿ مذبفؿ بؿعـذك مذـ
أي يؿؽـ أن تجعؾ قبؾف قبؾف كؾؿة مـ ،لػ ًظا أو معـك.
مثال جاءين طشرون فجاء :فعذؾ وطشذرون :فاطذؾ مرفذقع وطالمذة رفعذف
فنذا قؾت ً
القاو ،طشرون هذا مبفؿ ،لؿذاذا مذبفؿ؟ ٕن لذف أكذقاع كثقذرة ،لذقس مثذؾ محؿذد ،كؾؿذة
محؿد تدل طؾك ذات مسؿاه بؿحؿد ،كؾؿة باب تدل طؾذك هذذه ألذة ،قؾذؿ تذدل طؾذك
آلة الؽتابة هذه أسؿاء لفا معذاين محذددة ،لقسذت مبفؿذة ،لؽذـ طشذرون ألػذاظ العؼذقد
فالعؼقد مبفؿة ،لؿاذا مبفؿة؟ ٕن لفا أكقا ًطا.
كقػ تبقـ الـ َّْذق ُع الؿطؾذقب؟ تبقذقـ الـ َّْذق ُع الؿطؾذقب هذق التؿققذز الذذي يرفذع هذذا
اإلهبام.
رجذال تؿققذز اسذؿ مـصذقب ،هذذا آسذؿ الؿـصذقب يؼذقل
ً
رجال:
طـدي طشرون ً
بؿعـك (مـ) كقػ بؿعـك مـ؟ ٕن الؿعـك طـدي طشرون مـ الرجال.
رجذال :اسذؿ مـصذقب بؿعـذك بؿذـ ،أي أن
ً
وقد يؼال طـدي طشرون مذـ الرجذال،
كقال مـ تػاح ،كؾ ذلؽ يؼال يؼال.
كقال تػاح ،اشرتيت ً
مثال اشرتيت ً
الؿعـكً ،
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كذقال يف
تػاحا ،اشذرتيت ً
كريد آسؿ الؿـصقب كحـ يف الؿـصقبات اشرتيت ً
كقال ً
اإلهبام ٕن لف أكقاع قد يؽقن كقؾذق ن التػذاح مذـ الربتؼذال مذـ إرز مذـ أشذقاء كثقذرة،
تػاحا تؿققز ،لؿاذا كؼقل :إكف تؿققز ٕكف اسؿ مـصذقب
ترفع إهبامف بالتؿققزً ،
تػاحاً ،
كقال ً
كذقال
طؾك معـك مـ ،أي يؿؽـ أن تؼدم معـك قبؾف مذـ ،إمذا لػ ًظذا كذلن تؼذقل :اشذرتيت ً
كقال مـ التػاح.
تػاحا تؿققز ٕكف ً
مـ التػاح أو معـك ،كؿا سقليت ،إ ًذا ً
كقال ً
كػسذا اسذؿ
أو كلن تؼقل ً
كػسا ،صاب فعؾ ماضل ومحؿد فاطذؾً ،
مثال صاب محؿدٌ ً
مـصقب.
صاب محؿدٌ  ،لق قؾت صاب محؿد ،الطقبة معروفة خالف الخبز ،محؿذد معذروف
اسؿ يدل طؾك ذات مسؿاة محؿد ،فالطقبة معروف ومحؿد معروف لؽذـ اإلهبذام يذليت
ٓ مـ الطقبة وٓ مـ محؿد.
وإكؿا اإلهبام الذي تستسفؾفا صاب محؿد يف الطقبة إلك محؿد ،كسبت الطقبذة إلذك
محؿد مـ أي جفة؟ صاب محؿد مـ جفة أبقف أو مـ جفة أمف أو مـ جفة كػسذف أو مذـ
جفة كسبف أو مـ جفة طؿؾف أو مـ جفة أخالقف.
اسذؿا
صاب محؿد هذه الطقبة الؿـسذقب إلذك محؿذد مذـ أي جفذة؟ فقذليت التؿققذز ً
مـصق ًبا يرفع هذا اإلهبام ويبقـ الـ َّْق ُع الؿراد.
وهق طؾك تؼدير مـ ،فتؼقل صذاب محؿذد ،صذاب محؿذد خؾ ًؼذا ،صذاب محؿذد مذـ
جفة الخؾؼ أو صاب محؿدٌ كس ًبا مـ جفة الـسب.
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صاب محؿد أد ًبا مـ جفة إدب إ ًذا ففق اسؿ مـصقب طؾك معـك مـ.
وهق يرفع اإلهبذام السذابؼ واإلهبذام إكؿذا يحصذؾ بسذبب أن الؽؾؿذة لفذا أكذقاع ومذا
تعرف الـ َّْق ُع الؿراد ،يليت التؿققز لقبقـ هذا الـ َّْق ُع الؿراد هق طؾك معـك مـ.
مثال :تصبب زيدٌ طر ًقا ،طرق تؿققز.
أن تؼقل ً
أي تصبب مـ جفة العرق الذي تصبب طرق لقس شذق ًئا آخذر ،تصذبب زيذد طر ًقذا،
طؾؿا ،تصذبب طر ًقذا
طؾؿا أي أكف امتؾئ بالعؾؿ حتك تصبب مـف ،تصبب زيد ً
تصبب زيد ً
تصبب زيد خب ًثا أي أكف امتؾئ بالخبث حتك امتؾئ وتصبب.
وهؽذا ،هذا هق التؿققز ،يؼقل الشقخ خالذد :هذق اسذؿ كؽذرة إ ًذا تؿققذز ٓ يؽذقن إٓ
اسؿا.
ً
ما قال وصػ كؿا قال يف الحال ،يف الحال قال وصػ.
ٕكذذف يريذذد الؿشذذتؼ مذذـ الػعذذؾ ،اسذذؿ الؿػعذذقل واسذذؿ الػاطذذؾ والؿشذذبف واسذذؿ
اسؿ التؿققز اسؿ.
التػضقؾ ،أما هـا قال :فؿـ ٌ
وإغؾب فقف أكف ٓ يؽقن مشت ًؼا ،قد يؽقن مشتؼ طؾك قؾة إغؾذب فقفذا أكذف جامذد
أكف هق اسؿ جامد وهذا مؿا يؿقز التؿققز طـ الحال.
فالحال وصػ أي اسؿ مشتؼ اسذؿ فاطذؾ ومػعذقل ومشذبف اسذؿ تػضذقؾ والتؿققذز
اسؿ جامد أي لقس مشت ًؼا مـ فعؾ.
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اسؿ كؽرة التؿققز ٓ يؽقن إٓ كؽرة مثؾ الحال أو يخالػ الحال؟ يف مثؾ هذا مثذؾ
الحال ،التؿققز ٓ يؽقن إٓ كؽرة اسؿ كؽرة.
بؿعـك مـ ،التؿققز بؿعـك مـ ،كؿا شرحـا والحال بؿعـك يف ،يف حال كذا.
الحال بؿعـك يف حال كذا ،والتؿققز بؿعـك مـ.
مبقـ إلبفام اسؿ أو إجؿال كسبة.
هذه العبارة يبقـ فقفا الشذقخ خالذد كذقع التؿققذز فذالتؿققز كقطذان ٕن اإلهبذام اسذؿ،
كػس هذا آسؿ فقف إهبام يليت التؿققز راف ًعا إلهبامف.
 أو أن يؽقن اإلهبام لقس يف اسؿ واحد ،وإكؿا يف إجؿال كسبة أي يف كسبة شذلء
رجذال اإلهبذام فقذف طشذرون ،طشذرون لفذا
ً
إلك شلء ،فإول كلن كؼقل :جذاءين طشذرن
ورجال بقـ الـ َّْق ُع الؿراد.
ً
أكقاع
كػسا ،اإلهبذام هـذا لذقس يف زيذد وٓ يف الطقبذة وإكؿذا يف كسذبة الطقبذة إلذك
صاب زيدٌ ً
زيد.
َا َْٕ َول يسؿك تؿققز اسؿ أو تؿققز مػرد أو تؿققز ذات.
والثاين :يسؿك تؿققز كسبة أو تؿققز إجؿال ،أو تؿققز جؿؾة ،إ ًذا فإول تؿققذز مػذرد
والثاين تؿققز كسبة.
أيضا تقضح لـا الحال وتؼبضف شق ًئا ما.
هـاك ضقابط لػظقة ً
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وهـاك أسالقب يف العربقة يؽثر فقفا التؿققز أو يؾتذزم فقفذا التؿققذز ،وكذؾ ذلذؽ مؿذا
يساطد طؾك ضبط الباب ،وإذا طرفت هذه الضذقابط الؾػظقذة وطرفذت إسذالقب التذل
هذذذا إسذذؾقب آسذذؿ الؿـصذذقب فقذذف تؿققذذز ،وهذذذا إسذذؾقب إغؾذذب يف آسذذؿ
أيضا يساطدك طؾك ضبط الباب.
الؿـصقب فقف أكف تؿققز هذا ً
 هذا يسؿك ضقابط مؿا يعقـ صالب العؾؿ طؾذك ضذبط العؾذؿ يف هذذا الـحذق مذا
يسؿك بإكقاع.
فؾفذا قال الشقخ خالد :التؿققز :إما تؿققز اسؿ ويسؿك مػرد أو ذات أو تؿققز كسذبة
أو جؿؾذة أو إجؿذالَ ،ا َْٕ َول :يؼذذقل َا َْٕ َول تؿققذز آسذؿ ،تؿققذذز الؿػذرد يؽذقن يف أربعذذة
اسؿا مـصق ًبا يف أحد هذه القاضع فاطؾؿ أكف تؿققز.
مقاضع ،كؾؿا رأيت ً
 الؿقضع َا َْٕ َول :يؼقل بعد العدد الؿركب.
اسؿا مـصق ًبا اسؿ كؽذرة مـصذقب بعذد طذدد
وإن شئت قؾت بعد العد ،إذا وجدت ً
ففق تؿققز.
هق يؼقل بعد العدد الؿركب ،وبعد ألػذاظ العؼذقد طشذرون ثالثذقن وبعذد إطذداد
السذالَ ُم َط َؾذ ْق ُؽ ْؿ َو َر ْح َؿذ ُة اهللِ َو َب َركَا ُتذ ُف
الؿتعاصػة واحدد وطشرون ثالث وطشذرون إلذك َّ
اسؿا كؽرة مـصق ًبا بعد طدد ففق تؿققز.
وتسعقن ،إذا وجدت ً
رجال ،اشرتيت إحدى وطشريـ سقارةً.
تؼقل :جاءين أحد طشرة ً
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قرأت خؿسة وطشريـ كتا ًبا.
هذا بعد العدد الؿركب وبعد العدد الؿتعاصػ وبعد ألػاظ العؼقد جاءين طشذرون
رجال ،فاجؾدوهؿ ثؿاكقـ جؾدةً.
ً
ما إطراب جؾدة؟ تؿققز ،اسؿ مـصقب بعد طذدد ،تؿققذز مباشذرة ،اسذؿ تؿققذز اسذؿ
ٍ
ٍ
تؿققزا
رجال،
مـصقب بعد طدد ففق تؿققز ،لق قؾت مث ًال جاءين خؿسة
رجال هذا لقس ً
ٕكف اسؿ مجرور لقست مـصق ًبا هذا مضاف إلقف وإن كان يعد الؿعـك تؿققز.
لؽـف تؿققز مجرور لؽـ ما يدخؾ يف هذا الباب صـاطة ،إذا أردت أن تعرب جذاءين
خؿسذذة رجذذال تؼذذقل جذذاء فعذذؾ وخؿسذذة فاطذذؾ ورجذذال مذذا تؼذذقل تؿققذذز يف اإلطذذراب
الصـاطل بؾ تؼقل مضاف إلقف ،مجرور وطالمة جذره الؽسذرة ،فؾفذذا كؼذقل :إذا رأيذت
اسذؿا مـصذذق ًبا بعذذد طذذدد فـؼذذقل ذا تؿققذذز وهذذذا مقضذذع ثابذذت ،الؿقضذذع ال َّثذذاكِل لتؿققذذز
ً
اسذؿا مـصذق ًبا
آسؿ أو تؿققز الؿػرد يؽقن الؿسذاحة ،مذا دل طؾذك السذاحة ،إذا رأيذت ً
بعد ما يدل طؾك مساحة ،اسؿ مـصقب يليت بعد اسؿ يدل طؾك وزن.
الرابع :الؽقؾ ،اسؿ مـصقب بعد ما يدل طؾك كقؾ.
اسذا مـصذق ًبا بعذد
مساحة ،وزن ،كقؾ ،جعؾفا ثالثة مؿؽـ تؼقل الؿؼادير إذا رأيت ً
ما يدل طؾذك مؼذدار ففذذا آسذؿ الؿـصذقب تؿققذزٕ ،ن الؿؼذادير لفذا أكذقاع ،الؿؼذادير
تقضع ٕكقاع.
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فالتؿققز يبقـ كقع الؿؼدار الؿراد.
الؿؼادير أكقاع كقػ تؼدر الشذلء ،إمذا أن تؼذدره بؿسذاحتف بذالطقل والعذرض هذذا
يسؿك مساحة ،تؼدر بالثؼذؾ بذثؼؾفـ ثؼقذؾ خػقذػ كذذا ،هذذا يسذؿ وزن ،وإمذا أن قذدره
بالحجؿ ،حجؿف كبقر صغقر هذا يسؿك كقؾ.
تؿرا أو غقر ذلؽ.
والجؿقع يسؿك مؼادير ،تؼقل ً
مثال زكاة الػطر ٌ
صاع ًبرا أو ً
وبرا :تؿققز.
الشاهد يف ققلف :زكاة الػطر ٌ
صاع ًبرا ،صاع :مؼدارً ،
صاع :مؼدار ،مساحة أو وزن أو كقؾ؟ هذا كقؾ.
ً
مثال :هذا مرت ً
وقؿاشذا تؿققذز ،مذرت هذذا وزن أو
قؿاشا ،مرت هذذا مؼذدار
ولق قؾـا ً
كقؾ أو مساحة؟ هذا مساحة.
ٕن مثؾ شرب مثؾ كقؾ إذا كذان لؾؿسذاحة مثذؾ بريذد مثذؾ مقذؾ ،هذذه مسذاحة ،وزن
مثؾ الطـ ،كقؾ إذا أردكا بف الؽقؾق وهق يعرب إلك كقؾ ،وكحق ذلؽ.
كقؾ ،صاع ،مد ،يؼصد بف العسؾ وكحقه ،أردب وكحق ذلؽ.
أرضا ،اشذرتيت :فعذؾ وفاطذؾ ،شذرب :مػعذقل
أرضا اشرتيت شربًا ً
تؼقل :كحق شرب ً
أرضا :تؿققز.
بفً ،
طـدي رصؾ زيتًا.
طـدي :خرب.
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رصؾ :مبتدأ.
زيتًا :تؿققز.
ٍ
قؿحا.
قؿحا ،تصدقت
بلردب ً
 أردب ً
أردب :هذا لؿؼدار.
قؿحا :هذا التؿققز وكحق ذلؽ.
ً
إ ًذا تؿققز آسؿ أو تؿققز الؿػرد إما أن يؽقن بعد طذدد وإمذا أن يؽذقن بعذد مؼذدار،
مؼدار وزن أو مساحة أو كقؾ.
اسذؿا مـصذق ًبا بعذد مذا يشذبف الؿؼذدار،
كضقػ أو مذا يشذبف الؿؼذدار حتذك لذق رأيذت ً
الؿؼدار هق الؿؼدر بشلء ثابت ،مرت معروف كؿ الؿرت.
ما هق شلء تؼديري ،الؿرت معروف الشلء الؿعروف ،حتك ما يشبف التؼذدير أشذقاء
شذذبف تؼذذدير لقسذذت أشذذقاء واضذذحة جذذدً ا محذذددة بذذداياهتا وهنايتفذذا ،كؼقلذذف – ُس ذ ْب َحا َك ُف
تؼذديرا ثابتًذا وإكؿذا يسذؿقكف
أيضا فقف تؼدير لؽـ لذقس
َو َت َعا َلك -مؾئ إرض ذه ًبا ،هذا ً
ً
شبف تؼدير ،مؾئ إرض ذه ًبا مـصقب.
ييؾ ِم ْث َؼ َ ٍ
ييؾ ِم ْث َؼ َ
ييـ َي ْع َؿ ْ
ييـ َي ْع َؿ ْ
ييال َذ َّر ٍة َش ًّييرا
ييال َذ َّرة َخ ْق ًييرا َي َييره [الزلزليية ]3:وَ ﴿ :و َم ْ
﴿ َف َؿ ْ
كذقال محذد ًدا وإكؿذا الؿذراد
َي َره [الزلزلة :]4:مثؼال ذرة هؾ أحد يؽقؾ بؿثؼذال ذرة ،لذقس ً
قؾقال ما يضقع.
مـتفك الؼؾة ولق يعؿؾ شق ًئا ً
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وشرا يف أيتقـ ما إطراهبؿا؟ تؿققز.
خقرا ً
مـ يعؿؾ مثؼال ذرة ً
وققل العرب :ما يف السؿاء مؼدار كػ سحا ًبا ،أو ما يف السؿاء مؼدار كػ سحا ًبا.
صغقرا.
أي وٓ يف هؽذا قطعة
ً
إطراب سحا ًبا :تؿققز.
هذا ما يتعؾؼ بتؿققز آسؿ أو تؿققز الؿػرد أو تؿققز الذات.
الـ َّْق ُع ال َّثاكِل مـ أكقاع التؿققز قؾـا تؿققز الجؿؾة أو تؿققز الـسبة أو تؿققز اإلجؿال.
أيضا يف أربعة مقاضع:
تؿققز الـسبة قال :تؿققز الـسبة ً
الؿقضع َا َْٕ َول :الؿـؼقل طـ الػاطؾ.
تؿققذزا كؼقلذف َ -ت َعذ َا َلك:-
فذاطال إلذك كقكذف
ً
أي أكف أصؾف فاطذؾ ثذؿ كؼؾـذاه مذـ كقكذف
ً
واشتعؾ الرأس شق ًبا ،اشتعؾ يشبف الشقب يف الرأس بالـار يف العشب ،تشبقف واضح.
الؿعـك واهلل أطؾؿ اشتعؾ شذقب الذرأس ،مذا الذذي اشذتعؾ الؿشذبف بالـذار مذا الذذي
يشبف الـار الرأس أو الشقب؟ الشقب هق الذي اشتعؾ.
أي كلكذذف اكتشذذر الشذذقب يف الذذرأس ،اشذذتعؾ شذذقب الذذرأس هذذذا إصذذؾ يف الؾغذذة،
اشتعؾ :فعؾ ،وشقب :فاطؾ والرأس :مضاف إلقف.
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فاطال وأخركا تؿققذزه ،كؼؾـذا الشذقب ،مذا الذذي بعذد الشذقب؟
كؼؾـا الشقب مـ كقكف ً
الرأس الػاطؾ مؽاكف ،اشتعؾ الرأس شق ًبا.
كػسا.
صاب زيدٌ ً
ما الذذي صذاب؟ زيذد أو كػذس زيذد؟ إصذؾ صابذت كػذس زيذد ،ثذؿ كلخذذ الػاطذؾ
كػسا صاب زيد خؾ ًؼذا هذذا الـ َّْذق ُع َا َْٕ َول
وكمخف فقـتصب طؾك التؿققز ،وكؼقل صاب ٌ
زي ً
مـ تؿققز الـسبة وهق التؿققز الؿـؼقل طـ الػاطؾ.
الـ َّْق ُ ال َّثاكِل :التؿققز الؿـؼقل طـ الؿػعقل.
ً
تؿققذزا مـصذق ًبا كؼقلذف َ -ت َعذ َا َلكَ ﴿ :-و َف َّج ْركَيا إَ ْر َض
مػعقٓ بف ثؿ كؼؾـاه صذار
كان
ً
ُط ُققكًا َفا ْل َت َؼك ا ْل َؿا ُء َط َؾيك َأ ْميرٍ َقيدْ ُق ِيد َر [الؼؿير :]16:فجذر :فعذؾ ،وكذا :فاطذؾ ،وإرض:
مػعقل بف ،وطققكًا تؿققز.
فجركا إرض ،تػجقر إرض قد يؽقن بالعققن وقد يؽذقن بذالرباكقـ وقذد يؽذقن
بالزٓزل وقد يؽقن بالرياح وقد يؽقن بالتشؼؼات وأشقاء كثقرة.
فجركا إرض طققكًا.
إصذذؾ الؾغذذقي واهلل وأطؾذذؿ :مذذا الؿػجذذر؟ الشذذلء الذذل تػجذذر العقذذقن هذذل التذذل
تػجرت وخرجت ،فجركا طققن إرض ،أو تػجر لـا مذـ إرض يـبق ًطذا ،القـبذقع هذق
الذي تػجر.
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يؼقل :إصؾ واهلل أطؾؿ فجركا طققن إرض.
فجركا :فعؾ وفاطؾ.
طققن :مػعقل بف.
إرض :مضاف إلقف.
خذ الؿػعقل وأخره ،سـتؼدم إرض ،فجركا إرض :مػعذقل بذف ،طققكًذا اكتصذب
طؾك التؿققز.
هق تؿققز لؽـ أصؾف الؿػعقل بف ،كؼقل تؿققز محقل أو مـؼقل إلك الؿػعقل بف.
والثالث :الؿـؼقل طـ إرض ،الؿـؼقل طـ الؿبتدأ ،كان مبتدأ أكثر مـؽ ً
مآ ،أكذا
مآ أكا مبتدأ ،وأكثر :خرب مرفقع ،ومـؽ :جار ومجرورً ،
أكثر مـؽ ً
ومآ :تؿققز.
وأصؾ الجؿؾة لغق ًيا واهلل أطؾؿ :مالل أكثر مـ مالؽ.
مالل :مبتدأ ،كؼؾـا الؿبتذدأ وأخركذا مذالل ،خذذ مذال ،أكذا أكثذر مـذؽ ً
مذآ ،مذا الذذي
إلل.
أخذكاه مالل وٓ مال؟ مال ،ماذا باي يف الؽؾؿة مـ مالل؟ القاء الضؿقر العائد َّ
القذاء هذذا ضذؿقر متصذذؾ وطـذدما أخذذكا مذال ٓ يسذذتؼؾ بـػسذف ٓ بذد أن تؼؾبذف إلذذك
ضؿقر متصؾ ،فؼؾت :أكا أكثر مـؽ ثؿ تليت إلك الؿبتدأ وتمخر ويـتصذب طؾذك التؿققذز،
أكا أكثر مـؽ ً
مآ.
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هذا التؿققز الؿـؼقل مـ الؿبتدأ يؽثر بعد أفعؾ التػضقؾ ،فؾفذذا يؿؽذـ أن كؼقلذؽ
اسذؿا
كؾ اسؿ مـصقب بعد أفعؾ التػضقؾ هق تؿققز ،والضابط هذذا يػقذدك ،إذا رأيذت ً
مـصق ًبا بعد أفعؾ التػضقؾ ففق تؿققز.
ً
ً
محقٓ مـ الؿبتدأ.
مـؼقٓ أو
وغال ًبا سقؽقن
أكا أكثر مـؽ ً
مآ.
وجفا.
 محؿد أحسـ مـ زيد ً
وجفا.
وجفا تؿققز ،أي وجف محؿد أحسـ مـ وجف زيد ،محؿد أحسـ مـ زيد ً
ً
ً
كاصرا إلك آخره.
رجآ وأطز
أساسا وأكثر
ومحؿد أكثر مـ زيد إخقة ،وأحسـ
ً
ً
أيضا ضابط.
كؾ اسؿ مـصقب بعد أفعؾ التػضقؾ ففق تؿققز ً
الـ َّْق ُع الرابع مـ التؿققزَ ،ا َْٕ َول :مـؼقل طـ الػاطؾ ،والثاين :مـؼقل طذـ الؿػعذقل،
ً
مـؼقٓ مـ شلء.
والثالث :مـؼقل طـ الؿبتدأ ،والرابع :لقس
ٕكف ٓ فاطؾ وٓ مػعقل وٓ مبتدأ غقر الؿـؼقل طـ الشلء.
ِ
رجال ،زيد أكثر الـاس ً
طؾؿذا وأشذرففؿ كسذ ًبا
والـاس ً
كحق:
مذآ ،زيذد أكثذر الـذاس ً
إلك آخره.
أيضا داخؾ فقؿا قؾـذاه قبذؾ قؾقذؾ
كؼقل هذا لقس مـؼقل طـ الشلء ،وهذا الؿقضع ً
مـ أن كؾ اسؿ مـصقب بعد أفضؾ التػضقؾ ففق تؿققز ،أكثر أفعؾ تػضقؾ.
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أيضا أفعؾ تػضقؾ.
وأكرم الـاس ،أكرم ً
فآسؿ الؿـتصب بعدهؿا تؿققز.
أيضا كضذقػ ضذابط يػقذد يف التؿققذز أن كذؾ اسذؿ مـصذقب بعذد مذا يذدل طؾذك
ً 
أيضا.
تعجب ففق تؿققز ً
مثال :أي مذـ جفذات مختؾػذة فؾفذذا يذليت التؿققذز مبقـًذا لجفذة
تعجب أو حجؿف أو ً
اسؿا مـصق ًبا بعدما يدل طؾك التعجب ففق تؿققز.
التعجب ،فنذا رأيت ً
طالؿا.
كؼقلفؿ هلل دره ً
رجال ،هلل دره ً
رجال :تؿققز ،تؿققزه هذا جامد.
ً
طالؿا :هذا اسؿ جامد أو مشتؼ؟ لف فعؾ أو لقس لذف فعذؾ؟ مشذتؼ ومذع ذلذؽ
لؽـ ً
تؿققز.
طالؿذا ،هلل در الرافعذل كات ًبذا ،مذا إطذراب
ٕكف وقع بعد ما يدل طؾك تعجذب ،هلل دره ً
كات ًبا؟ تؿققز ،يعجبـل الرافعل كات ًبا ،ما إطراب كات ًبا؟
كات ًبا :حال.
يعجبـل الرافعل الؽاتب.
الؽاتال :كعت.
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حتك الؿعاين الدققؼة تختؾػ مـ الـعت إلك الحال إلك التؿققز.
هذا ما يتعؾؼ بالتؿققز كلخذ بعض إمثؾة والشقاهد طؾك ذلؽ:
التؿققز:
ِ
ِ
يـ َأ َح ِيد ِه ْؿ ِم ْيؾ ُء
يـ َك َػ ُروا َو َماتُقا َو ُه ْؿ ُك َّػ ٌار َف َؾ ْـ ُي ْؼ َب َؾ م ْ
 قال َ -ت َع َا َلك﴿ :-إِ َّن ا َّلذ َ
إَ ْر ِ
ض َذ َه ًبا [ ل طؿران.]51:
هذه أية ذكركاها قبؾ قؾقؾ.
أرضا.
لق قال تاجر طـدي مد البصر ً
أرضا :تؿققز ،تؿققز مػرد أو كسبة؟ مػرد.
ً
إما بعد طدد أو بعد مؼدار.
هذا بعد العدد أو الؿؼدار؟ الؿؼدار.
مؼدار محدد أو شبف مؼدار؟ شبف مؼدار.
 قيييال َ -تعييي َا َلك﴿ :-وا ْلب ِ
ييير ِطـْيييدَ َر ِّب َ
ييير
الصيييالِ َح ُ
اق َق ُ
يييات َّ
َ َ
َ
يييؽ َث َقا ًبيييا َو َخ ْق ٌ
ات َخ ْق ٌ
َأ َم ًال [الؽفػ.]42:
مـ يستخرج التؿققز؟
وأمال :تؿققزان لـسبة.
ثقا ًبا ً
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مـ أي أكقاع الـسبة؟
الـسبة إما مـ فاطؾ أو مػعقل أو مبتدأ أو لقس شلء.
إكؿا الؿبتدأ يدل طؾك التػضقؾ أفعذؾ التػضذقؾ وهـذا يقجذد أفعذؾ تػضذقؾ يف أيذة
وهل خقر ،أكثر ،أصغر ،أفضؾ ،أصقل ،هؾ خقر أفعذؾ تػضذقؾ؟ كعذؿ خقذر وشذر أفعذؾ
تػضقؾ لقس مؼامف هل أفعؾ تػضذقؾ وحذذفت الفؿذزة تخػق ًػذا إفضذؾ :أخقذر ،وأشذر
لؽـ العرب حذفت الفؿزة مـ خقر وشر.
تؼقل أكا خقر مـؽ أي أخقر مـؽ.
وشر مـؽ أي أشر مـؽ.
اسؿا كبؼقذة إسذؿاء
اسؿا مجر ًدا ً
إذا كان الؿعـك الؿراد هبا التػضقؾ ،لؽـ قد تليت ً
لقس اسؿ تػضقؾ كلن تؼقل هذا خقر مـ اهلل كذلن تؼذقل هذذه رحؿذة مذـ اهلل ،هذذا خقذر
هذا اسؿ لقس اسؿ تػضل ،لؽـ لق كان يف تػضذقؾ بذقـ شذقئقـ تؼذقل :هذذا كتذابل خقذر
مـ كتابؽـ هذا اسؿ تػضقؾ.
هؿ ما ذكروا إٓ هذا الؿقضع لف ،ذكروا أن التؿققز الؿـؼقل مذـ لؿبتذدأ يؽذقن بعذد
أفعؾ التػضقؾ.
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يؼقلقن :كػك بالؿقت واط ًظذا ،مذا إطذراب واط ًظذا؟ كػذك :فعذؾ ماضذل ،بذالؿقت:
الباء حرف جر زائذد والبذاء تذزاد غال ًبذا يف فاطذؾ كػذك ،كػذك الؿذقت ،فذالؿقت يؽػذل،
يؽػل الؿقت واط ًظا.
كػك الؿقت ثؿ كػك بالؿقت ،الباء حرف جر زائد.
ِ
محال.
والؿقت :فاطؾ مجرور لػ ًظا مرفقع ً
كػك الؿقت يؽػقـا مـ أي كاحقة؟ يؽػقـا مـ جفة القطظ ومـ جفذة ( )36:57إذا
أردت القطظ يؽػقؽ الؿقت.
تؿققزا ٕكف بقـ الـسبة لؿجفقلة كسبة الؽػاية إلك القت ،لؽذـ
إ ًذا ما إطراب وط ًظا؟ ً
الؿقت مـ أي جفة مـ جفة القطظ ،ولق كان واط ًظا اسؿ مشتؼ.
شجرا.
زرطت الحديؼة
ً
شذ ًذرا :تؿققذذز ،مػذذر ًدا أو كسذذبة؟ كسذذبة محذذقل طذذـ أو مـؼذذقل مذـ ( )37:35زرطذذت
شجر الحؼقؼة ثؿ كؼؾتف.
ثؿ معت اإلكاء ماء.
التؿققز :ما ًء وتؿققز مػرد أو كسبة؟ مػرد أي اإلهبام يف اسؿ مػرد مذا آسذؿ الؿذبفؿ
الؿػرد؟ حدده لل ،هق.... :
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لق كان اإلكاء فؾق أن اإلكاء مبفؿ فلكت أذكر كقع ن أكقاع أكقذة لتزيذؾ هذذا اإلهبذام،
هؾ الؿاء كقع مذـ أكذقاع أكقذة؟ لذقس اإلهبذام يف أكقذة ،لذقس اإلهبذام يف اإلكذاء لقؽذقن
الؿاء هق التؿققز الذي بقـ الـ َّْق ُع الؿراد.
لقس اإلهبام يف اإلكاء هذا تؿققز كسبة ،معت اإلكاء مـ أي جفذة ،مذعت اإلكذاء مذـ
طصقرا وٓ معتف زيتًا بؾ معتف ماء.
جفة الؿاء ما معتف
ً
لق قؾـا امتؾئ اإلكاء ما ًء ،أي امتؾئ ماء اإلكاء طـ هذذا الؿعـذك؟ ٓ ،لذق قؾذت مذعت
اإلكاء م ًعا :أي مع ماء اإلكاء هذا إصؾ؟ ٓ ،إصذؾ مذعت اإلكذاء مذاء ،أي الؿذاء هذق
ً
مـؼقٓ طـ شلء.
الذي معه؟ ٓ ،هؾ مـؼقل طـ مبتدأ؟ ٓ ،هذا لقس
 قال َ -تع َا َلك﴿ :-إِ َّن ك ِ
َاش َئ َة ال َّؾ ْق ِؾ ِه َل َأ َشده َو ْصئًا َو َأ ْق َق ُم ِق ًقال [الؿزمؾ.]2:
َ
وقذقال
ً
هذا واضح ،اسؿ مـصذقب بعذد أفعذؾ مباشذرة تؿققذز ،وص ًئذا تؿققذز مذـ أشذد
تؿققز مـ أققم وكالهؿا تؿققز كسبة.
ِ ِ
 قييييال َ -تعيييي َا َلكِ ﴿ :-صييييب َغ َة اهلل ِ ومييييـ َأحسي ِ
يييـ َليييي ُف
يييـ اهلل صيييي ْب َغ ًة َوك َْحي ُ
يييـ مي َ
ََ ْ ْ َ ُ
ْ
َ
ون [البؼرة.]124:
َطابِدُ َ
صبغة تؿققز أو لقس بتؿققز؟ تؿققز.
اسؿ مـصقب جاء بعد أفعؾ بعد اسؿ التػضقؾ ،أحسـ ،ومـ أحسـ مـ اهلل صذبغ ًة
تؿققز كسبة.

شرح إزهرية يف الـحق

f

e

803h

g

 قال َ -ت َع َا َلكَ ﴿ :-فؽ ُِؾل َو ْاش َربِل َو َق ِّري َط ْقـًا [مريؿ.]62:
طقـًا :تؿققز مػرد أو كسبة؟ أي تستؼري طقـًا.
طقـًا مػرد مـ مريؿ ،فاطؾ قري الؿخاصبة يعقد إلك مريؿ ،هؾ طقـًذا كذقع مذـ أكذقاع
مريؿ؟ ٓ ،وإكؿا الؿراد بقان كسبة الؼرار إلك مريؿ قري طقـًا هذذه كسذبة مذا الذذي يسذتؼر
فقفا؟ قري طقـًا العقـ.
كػسا قري طقـًا التؿققز بالـسبة.
كذلؽ تؼقل صبت ً
يؼقل طقـًا تؿققز كسبة مـؼقل طـ فاطؾ أو مػعقل أو مبتدأ أو اسؿ لذقس مـؼذقل طذـ
شلء؟ تؿققز مـؼذقل طذـ مذاذا؟ الؿسذئقل السذابؼ قذري ،أي تسذتؼر ،صذاب كػذس زيذد،
صابت كػس زيد ،قري طقـًا أي لتؼر طقـؽ.
ففق مـؼقل طـ فاطؾ.
( َو َم ْـ َأ ْح َس ُـ ِم َـ اهلل ِ ِص ْب َغ ًة) هذا قؾـا مـؼقل طـ ماذا؟ مـؼقل طـ مبتدأ.
صبغة اهلل أحسـ مـ غقرها.
 قيييال َ -تعييي َا َلك﴿ :-واهلل َأط َؾيييؿ بِ َلطيييدَ ائِؽُؿ و َك َػيييك بِييياهلل ِ ولِقيييا و َك َػيييك بِييياهلل ِ
َ ًّ َ
ْ َ
َ ُ ْ ُ ْ
َ

ك َِص ًقرا [الـساء.]41:
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هذا اسؿ مـصقب بعد كػك ،ففق تؿققز كسبة ،كسبة الؽػاية إلك اهلل مـ جفة القٓيذة
أيضا تؿققز كسبة مـؼقل طـ فاطذؾ
وكسب الؽػاية إلك اهلل مـ جفة الـصرة ،ول ًقا
وكصقرا ً
ً
كػك باهلل ول ًقا.
أي كػت وٓية اهلل ،أي تؽػقؽ وٓية اهلل طـ وٓية غقرك.
اق بِ ِف ْؿ َذ ْر ًطا َو َق َ
 قال َ -ت َع َا َلكَ ﴿ :-و َل َّؿا َجا َء ْت ُر ُس ُؾـَا ُلق ًصا ِسل َء بِ ِف ْؿ َو َض َ
يال َه َيذا
ِ
قال [هقد.]33:
َي ْق ٌم َطص ٌ
ضاق هبؿ زر ًطا :التؿققز زر ًطا ،تؿققز مػرد أو كسبة؟ كسبة ،مـؼقل طـ ضذاق زرطذف،
مـؼقل طـ فاطؾ.
باقل ققل صرفف يف معؾؼتف الؿشذفقرة ،قذال :وضؾذؿ ذوي الؼربذك أشذد مضاضذة
طؾك الؿرء مـ وقع الحسام الؿفؿد.
أشد مضاضة :تؿققز بعد أفعؾ ،هذا أفعؾ التػضقؾ أشد مضاضة.
 وقذذال شذذققل يف صذذػة العؾؿذذاء :كذذاكقا أجذذؾ مذذـ الؿؾذذقك جاللذ ًة وأطذذز سذذؾطاكًا
مظفرا.
وأفخؿ
ً
التؿققز يف ققلف :جاللة بعد أجؾ.
وأطز سؾطاكًا وسؾطاكًا بعد أطز.
مظفرا بعد أفخؿ ،وكؾ ذلؽ مـؼقل طـ ماذا؟ طـ مبتدأ.
مظفرا،
وأفخؿ
ً
ً
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ما أصؾف الؿبتدأ لقجقد كان هـذا؟ أي جاللذتفؿ أجذؾ مذـ الؿؾذقك وسذؾطاهنؿ أطذز
ومظفرهؿ أفخؿ.
ثؿ كؼؾ فاكتصب طؾك  ...هق قال كذاكقا أجذؾ مذـ الؿؾذقك جاللذة وكؼذقل ومذا زال
وٓ يزال كذلؽ وهذا ما طـدي يف التؿققز.
واهلل أطؾؿ وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد وطؾك لف وصحبف أجؿعقـ.
والسالَ ُم َط َؾ ْقؽ ُْؿ َو َر ْح َؿ ُة اهللِ َو َب َركَا ُت ُف.
َّ
*************************************
الدرس 62
الحؿد هلل رب العالؿقـ ،والصالة والسالم طؾك كبقـا محؿد ،وطؾك آلف وأصحابف
أجؿعقـ ،أما بعد.
السالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف ،حقاكؿ اهلل وبقاكؿ يا إخقان يف هذا الؿجؾس
الجديد ،وهق يف الدرس السابع طشر مـ دروس شرح إزهرية لؾشقخ خالد
إزهري رحؿف اهلل تعالك يعؼد يف هذه الؾقؾة الؿباركة لقؾة الثالثاء العشريـ مـ ..أو
الحادي والعشريـ ،الحادي والعشريـ مـ شفر ربقع أخر سـة ثؿان وطشريـ
وأربعؿائة وألػ.
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كـا تؽؾؿـا يف الدرس الؿاضل طؾك اسؿقـ مـصقبقـ ،وهؿا الحال والتؿققز،
وسـحاول الؾقؾة  -إن شاء اهلل  -أن كـتفل مـ إسؿاء الؿـصقبة ،إذ بؼل مـ إسؿاء
الؿـصقبة الؿستثـك ،واسؿ ٓ الـافقة لؾجـس ،والؿـادى ،وخرب كاد وأخقاهتا ،وخرب ما
الحجازية ،والتابع لؾؿـصقب ،هذه إما سبؼ شرحفا ،وإما قصقرة ،فـستعقـ باهلل
وكتقكؾ طؾقف ،وكبدأ بالؿـصقب العاشر.
الؿـصقب العاشر الؿستثـك ،الؿستثـك طده مـ إسؿاء الؿـصقبةٕ ،ن الؿستثـك

اسؿا ،وحؽؿف يف الغالب الـصب ،فؾفذا قال( :الؿستثـك يف بعض
ٓ يؽقن إٓ ً
أحقالف) ،ولق قال يف أكثر أحقالف لؽان أفضؾ ،وسـعرف أن أغؾب الؿستثـك يجقز
كصبف ،بؾ يؿؽـ أن كؼقل :إن الطالب الذي لؿ يتؼـ أحؽام الؿستثـك فعؾقف أن يفرع
لؾـصب ،فنن كالمف سقؽقن غال ًبا طؾك الصقاب ،سـعرف تػصقالت ذلؽ ،وأن
الـصب جائز يف أغؾبفا ،إما أن يؽقن هق الراجح أو القاجب أو الضعقػ ،لؽـف جائز
فقفا ،صقب.
كبدأ بؼراءة كالم الؿصـػ  -رحؿف اهلل تعالك  -اقرأ يا أخل ،العاشر الؿستثـك.
الحؿد هلل رب العالؿقـ ،والصالة والسالم طؾك كبقـا محؿد ،وطؾك آلف وصحبف
أجؿعقـ ،أما بعد.
الؾفؿ اغػر لـا ولشقخـا ولؾحاضريـ ،قال الؿملػ رحؿف اهلل تعالك:
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الؿتـ

(العاشر :الؿستثـك يف بعض أحقالف ،وأدوات آستثـاء ثؿاكقة :إٓ ،وغقر
وسقى بؾغاتفا ،ولقس ،وٓ يؽقن ،وخال ،وطدا ،وحاشا).
الشرح
كعؿ ،بدأ الؽالم طؾك الؿستثـك ببقان أدواتف ،وقال( :أدوات آستثـاء) ،ولؿ
يؼؾ أسؿاء آستثـاء ،أو حروف آستثـاء ،أو أفعال آستثـاء ،وإكؿا قصد التعبقر
بإداةٕ ،هنا تعؿ ذلؽ كؾف ،فلدوات آستثـاء بعضفا حروف ،وبعضفا أسؿاء،
وبعضفا أفعال.
ذكر هـا ثؿاكقة ،فنٓ حرف" ،إٓ" حرف ،و "غقر وسقى" اسؿان ،وأما "لقس
وفعال حقـًا
ً
وٓ يؽقن" فػعالن ،أما "خال وطدا وحاشا" هذه الثالثة تؽقن حر ًفا حقـًا،
ً
أفعآ.
آخر ،وسقليت الؽالم طؾك ذلؽ ،متك تؽقن حرو ًفا ،ومتك تؽقن
وققلف رحؿف اهلل( :وسقى بؾغاتفا) فنن سقى إذا وقعت يف آستثـاء فقفا أربع
لغات ،وهل " ِسقى" بؽسر السقـ وقصر إلػ " ِسقى" ،و " ُسقى" بضؿ السقـ
وقصر إلػ " ُسقى" و " َس َقاء" بػتح السقـ والؿد " َس َقاء" ،و " ِس َقاء" بؽسر السقـ
والؿد ،وكؾفا بؿعـك واحد ،وأشفرها " ِسقى" ،صقب.
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قبؾ أن كؼرأ كالمف  -رحؿف اهلل تعالك  -أحب أن ألخص هذه إحؽام ،فنذا
لخصتفا ،وأتؼـتؿقها  -بنذن اهلل  -كؼرأ كالمف ،وكـزلف طؾك ما شرحـاه مـ قبؾ.
فـؼقل يا إخقان :آستثـاء لف ثالثة أكقاع ،آستثـاء لف ثالثة أكقاع ،إول :التام
الؿقجب ،والثاين :التام غقر الؿقجب ،والثالث :غقر التام وغقر الؿقجب ،قسؿة
طؼؾقة ،التام الؿقجب ،الؿقجب التام ،ما معـك تام؟ تام يعـل أركان آستثـاء فقف
تامة ،وأركان آستثـاء :الؿستثـك مـف ،وأداة آستثـاء ،والؿستثـك ،كلن تؼقل" :جاء
الطالب إٓ محؿدً ا" ،الؿستثـك محؿد ،وأداة آستثـاء إٓ ،والؿستثـك مـف الطالب،
هذا استثـاء تام إركان ،كسؿقف استثـاء تام ،صقب.
آستثـاء التام الؿقجب ،الؿقجب ،الؿقجب يعـل لؿ يسبؼ بـػل أو شبف كػل ،لؿ
يسبؼ بؿا يدل طؾك كػل ،مثؾ "ما" الـافقة ،أو "ٓ" الـافقة ،وما يشبف الـػل وهق الـفل
"ٓ تػعؾ" ،وآستػفام ،إ ًذا الؿقجب هق الذي لؿ يسبؼ بـػل وٓ هنل وٓ استػفام،
هذا الـقع إول ،كلن تؼقل" :جاء الطالب إٓ محؿدً ا" كلن تؼقل" :أكرمت زمالئل
إٓ خالدً ا" ،كلن تؼقل" :بعت السقارات إٓ سقارتؽ" ،كلن تؼقل" :قرأت الؽتب إٓ
كتاب الـحق"  ،كحق ذلؽ ،كؾ هذه إمثؾة هل استثـاء تام ،تام إركان ،ومقجب لؿ
تسبؼ بـفل وٓ كػل وٓ استػفام.
السمال :ما حؽؿ الؿستثـك يف هذا الـق ؟ ٕن كؾ كالمـا يدور حقل الؿستثـك
كقػ كعربف ،أ ًّيا كان ٕكف سقليت يف أقسام أخرى أكـا سـػصؾ ،يف هذا آستثـاء ما فقف
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مثال
تػصقؾ ،آستثـاء التام الؿقجب يجب فقف كصب الؿستثـك أ ًّيا كان ،لق قؾت ً
بؽرا" هذا تام
إمثؾة السابؼة واضحة ،صقب لق قؾـا ً
مثال" :جاء الؿسافرون إٓ ً
مقجب ،صقب" ،جاء الؿسافرون إٓ سقارة" استثـاء ،لؽـ آستثـاء إخقر يختؾػ
طـ بؼقة آستثـاءات السابؼة ،آستثـاء إخقر يسؿقكف مـؼطع" ،إٓ سقارة" هؾ
الؿستثـك "سقارة" مـ جـس الؿستثـك مـف "الؿسافرون"؟ هذا يسؿقكف مـؼطع ،فػل
بؽرا  -كجح الطالب إٓ محؿدً ا  -أكرمت
آستثـاءات السابؼة "جاء الؿسافرون إٓ ً
زمالئل إٓ فالكًا  -قرأت الؽتب إٓ كتاب الـحق" هذا استثـاء يسؿقكف استثـاء متصؾ:
ٕن الؿستثـك مـ جـس الؿستثـك مـف ،يعـل أن الؿستثـك يف هذا الـقع واجب الـصب
أ ًّيا كان ،صقب.
كـتؼؾ إلك الـقع الثاين مـ أكقاع آستثـاء ،وهق آستثـاء التام غقر الؿقجب،
آستثـاء التام أي أركاكف تامة ،تام إركان ،غقر الؿقجب أي مسبقق بـػل ،آستثـاء
التام أي أركاكف تامة ،تام إركان ،غقر الؿقجب أي مسبقق بـػل مثؾ" :ما جاء
الطالب إٓ محؿد" تام فقف مستثـك "محؿد" ،وأداة استثـاء "إٓ" ،ومستثـك مـف
"الطالب" ففق تام ،وغقر مقجب ٕكف مسبقق بـػل ،أو مسبقق بـفل ،كلن تؼقلٓ" :
تذهبقا إٓ زيد" ٓ ،تذهبقا  ..وغقر مقجب ٕكف مسبقق بـفل ،هنل "ٓ ٓ ..يذهب
الطالب إٓ زيد" أو "ٓ تذهبقا" هذا هنل ،أو مسبقق باستػفام كلن تؼقل" :هؾ كجح
الطالب إٓ زيد؟" تام أركاكف تامة ،وغقر مقجبٕ :كف مسبقق باستػفام ،وبعضفؿ
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يتقسع ويؼقل" :تام مـػل"ٕ :ن أكثر إمثؾة طؾك هذا الـقع مسبققة بالـػل ،الـػل
والـفل وآستػفام كؾفا حؽؿفا واحد يف هذا الباب ،صقب.
السمال :ما حؽؿ الؿستثـك يف هذا الـقع؟ ما حؽؿ الؿستثـك يف هذا الـقع؟ كلن
تؼقل" :ما جاء الطالب إٓ محؿد  -ما قرأت الؽتب إٓ كتاب الـحق  -ما أكرمت
زمالئل إٓ خالدً ا"؟
الجقاب :يجقز لؽ يف الؿستثـك هـا وجفان:
القجف إول :اإلتباع ،اإلتباع تجعؾف مـ التقابع ،يتبع ماذا؟ يتبع الؿستثـك مـف
وجرا ،طؾك أكف بدل طـد البصريقـ ،وططػ بقان طـد الؽقفققـ ،فعؾك
رف ًعا وكص ًبا
ًّ
ٍ
ماض،
ذلؽ تؼقل" :ما جاء الطالب إٓ محؿدٌ "" ،ما" حرف كػل" ،جاء" فعؾ
"الطالب" فاطؾ مرفقع" ،إٓ" أداة استثـاء" ،محؿدٌ " بدل مـ الطالب مرفقع طـد
البصريقـ ،وططػ بقان طؾك الطالب مرفقع طـد الؽقفققـ أي أكف تابع ،والجؿفقر
طؾك ققل البصريقـ أكف بدل ،صقب.
وإذا قؾـا" :ما أكرمت زمالئل إٓ خالدً ا"" ،ما" حرف كػل" ،أكرمت" أكرم فعؾ
ٍ
ماض ،والتاء يف "أكرمت" فاطؾ" ،زمالئل" زمالء مػعقل بف مـصقب ،وهق مضاف،
وياء الؿتؽؾؿ مضاف إلقف" ،إٓ" أداة استثـاء" ،ما أكرمت زمالئل إٓ خالدً ا" بدل مـ
زمالئل مـصقب ،صقب.
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ٍ
بلحد إٓ ففد" ،كؼقل" :ما مررت بلحد إٓ ففد" ،وإفضؾ "إٓ
"ما مررت
ففد"؟ بدل مـ " ٍ
بػفد" ،ما إطراب " ٍ
أحد" ،هذا القجف الجائز ،هذ القجف إول
الجائز ،وهق الراجح والؿؼدم وإكثر يف آستعؿال ،والقجف الثاين الجائز الـصب
طؾك آستثـاء ،أن تـصب ما بعد إٓ طؾك آستثـاء ،فتؼقل" :ما جاء الطالب إٓ
محؿدً ا" ،كعؿ؟
.....
سقليت ما وصؾـا الؿثال ،صقب" ،وما أكرمت زمالئل إٓ خالدً ا" و "ما مررت
بلحد إٓ ففدً ا" ،ما إطراب "محؿدً ا وخالدً ا وففدً ا" يف هذه إمثؾة؟ كؾفا كؼقل:
مـصقب طؾك آستثـاء ،أو مستثـك مـصقب وطالمة كصبف الػتحة ،هذا القجف جائز،
طؾك غقر ضعػ ،ما كؼقل :جائز طؾك ضعػ ،هق جائز ولؽـ القجف إول أققىٕ :كف
أكثر يف آستعؿال ،صقب.
ما قؾـاه يف هذا الـ ...بآستثـاء الؿتصؾ ،إ ًذا فالتام غقر الؿقجب ٓ بد أن كػرق
فقف بقـ آستثـاء الؿتصؾ وآستثـاء الؿـؼطع ،فآستثـاء الؿتصؾ قؾـا :يجقز فقف
وجفان ،راجح ،وجائز ،والؿـؼطع ،آستثـاء الؿـؼطع إذا كان الؿستثـك مـ غقر جـس
حؿارا"" ،ما" حرف
الؿستثـك مـف ،يؿثؾ الـحقيقن طؾك ذلؽ بـحق "ما جاء الؼقم إٓ
ً
حؿارا"
كػل ،و "جاء" فعؾ ماض ،و "الؼقم" فاطؾ ،و "إٓ" أداة استثـاء ،و " ً
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مستثـك ،ولؽـ الحؿار لقس مـ جـس الؼقم ،فقسؿقن آستثـاء هـا استثـا ًء مـؼط ًعا،
وكحق ذلؽ أن كؼقل" :ما جاء الؿسافرون إٓ سقارة" ،صقب.
إذا كان آستثـاء مـؼط ًعا فؿا حؽؿ الؿستثـك حقـئذ ،هؾ هق كالؿستثـك الؿتصؾ
يجقز فقف وجفان؟ أم لف حؽؿ آخر؟ هـا اختؾػت العرب ،لقس الـحقيقن ،اختؾػت
العرب ،العرب ،فالحجازيقن يقجبقن الـصب يف الؿـؼطع ،البصريقن يقجبقن
الـصب يف الؿـؼطع ،ماذا قؾت؟ أققل :الحجازيقن يقجبقن الـصب يف الؿـؼطع،
صقب ،والتؿقؿققن؟ التؿقؿققن يعامؾقن الؿـؼطع هـا كالؿتصؾ ،يعامؾقن الؿـؼطع هـا
كالؿتصؾ ،يعـل يجقزون فقف القجفقـ السابؼقـ ،فنذا قؾـا" :ما جاء الؼقم إٓ حؿار"
حؿارا"،
جاز لؽ يف الحؿار وجفان ،إول :الـصب طؾك آستثـاء "ما جاء الؼقم إٓ
ً
حؿار"" ،ما جاء الؿسافرون إٓ سقار ٌة"
والقجف الثاين :اإلتباع بدل" ،ما جاء الؼقم إٓ
ٌ
بدل مرفقع ،إٓ أن الـصب هـا هق الؿؼدم ،هؿ يجقزون القجفقـ كالؿتصؾ ،إٓ أن
جائزا بؾ
الـصب هـا هق الؿؼدم ،واإلتباع؟ واإلتباع ضعقػ ،واإلتباع ضعقػ ،لقس ً
ضعق ًػا ،جائز لؽـف طؾك ضعػٕ ،كف لؿ يلت إٓ يف شقاهد قؾقؾة ومختؾػ فقفا،
لؽـفؿ يؼقلقن جائز طؾك ضعػ ،لؽـ لق أخذكا بالعؿقم قؾـا :إهنؿ يجقزون يف
الؿـؼطع هـا  -أي التؿقؿققـ  -يجقزون يف الؿـؼطع هـا القجفقـ ،إٓ أهنؿ يجعؾقن
جائزا طؾك ضعػ.
الـصب هق الؿؼدم ،ويجعؾقن اإلتباع ً
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همٓء مـ الذيـ يجقزون القجفقـ يف الؿـؼطع هـا؟ التؿقؿققن إٓ يف حالة ،إٓ يف
حالة إذا لؿ يصح أن تسؾط ما قبؾ إٓ طؾك الؿستثـك ،إٓ إذا لؿ يصح أن تسؾط ما قبؾ
إٓ طؾك الؿستثـكٕ ،ن الؿعـك يؿـع ذلؽ ،يف أمثؾة قؾقؾة يؿثؾقن طؾك ذلؽ بـحق "ما
زاد الؿال إٓ الـؼص" ،ما زاد الؿال إٓ الـؼص ،هؾ الـؼص مـ جـس الؿستثـك مـف؟
مـ جـس الؿال؟ ٓ ،إ ًذا مـؼطع أو متصؾ؟ مـؼطع ،صقب ما حؽؿ الؿـؼطع طـا؟ أما
الـؼص" ،صقب وطـد
طـد الحجازيقـ ريحقكا ،يقجبقن الـصب" ،ما زاد الؿال إٓ
َ
التؿقؿققـ؟ ٓ ٓ ،بد أن تـظر هؿ يجقزون القجفقـ إٓ إذا لؿ يصح أن تسؾط ما قبؾ
إٓ  -يعـل العامؾ  -الؾل هق "زاد" هـا طؾك الؿستثـك ،هؾ يصح أن تسؾط العامؾ
طؾك الـؼص؟ تؼقل :زاد الـؼص؟ ما يصح ،بخالف "ما جاء الؿسافرون إٓ سقارة"،
هؾ تؼقل" :جاءت سقارة"؟ ما فقف إشؽال" ،ما جاء الؼقم إٓ حؿار" تؼقل جاء
حؿار ،ما فقف إشؽال ،إ ًذا هـاك وهذا صب ًعا يف إكثر يجقزون القجفقـ إٓ هـا ،إذا لؿ
يصح أن تسؾط العامؾ طؾك الؿستثـك ،صقب إذا ما صح؟ إ ًذا لقس لؽ إٓ الـصب،
لقس لؽ حقـئذ إٓ الـصب إذا لؿ يصح تسؾقط العامؾ طؾك الؿستثـك.
كؾخص وكؼقل :الـقع الثاين مـ أكقاع آستثـاء التام غقر الؿقجب ،فنن كان
متصال  ...طؾك آستثـاء وهق جائز ،وأما إذا كان الؿستثـك مـؼط ًعا
ً
الؿستثـك
فالحجازيقن يقجبقن الـصب ،والتؿقؿققن يجقزون القجفقـ ،يعـل يعامؾقكف
كؿعامؾة الؿتصؾ ،إٓ إذا لؿ يصح تسؾقط العامؾ طؾك الؿستثـك فققجبقن الـصب.
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صقب قبؾ أن كـتؼؾ لؾـقع الثالث ،الحجازيقن هـا ماذا يػعؾقن بالؿستثـك
الؿـؼطع؟ يقجبقن الـصب طؾك كؾ حال ،صقب ،ويف الـقع إول التام الؿقجب ،ما
حؽؿ الؿستثـك الؿـؼطع؟ هف؟ التام الؿقجب ما حؽؿ الؿستثـك الؿـؼطع؟ واجب
متصال أو مـؼط ًعا ،واجب الـصب ،لفذا تعؾؿ أن الحجازيقن
ً
الـصب سقاء كان
دائؿإ ،كف يف التام الؿقجب واجب الـصب
يقجبقن الـصب يف آستثـاء الؿـؼطع ً
طؾك كؾ حال ،ويف التام غقر الؿقجب الحجازيقن يقجبقن الـصب ،والتؿقؿققن طؾك
ما قؾـا قبؾ قؾقؾ ،إ ًذا فالحجازيقن الذيـ كزل الؼرآن الؽريؿ بؾغتفؿ يقجبقن الـصب يف
دائؿا ،صقب.
دائؿاً ،
الؿـؼطع ً
وأيضا قبؾ أن كتجاوز لؽ كؼقل :إذا ققؾ يف الـحق الحجازيقن والتؿقؿققن ...فؿـ
ً
طؾقفا وغرهبا الحجازيقن ،ومـ يف شرقفا التؿقؿققن طؾك اختالف الؼبائؾ هـا وهـاك،
ٓ ي ريدون بالحجازيقـ قريش ،وبالتؿقؿققـ قبقؾة تؿقؿ ،ٓ ،هؿ يريدون بالحجازيقـ
كؾ مـ كاكقا غرب الجبال ،وبالتؿقؿققـ كؾ مـ كاكقا شرق الجبال ،فؾفذا يدخؾ
طـدهؿ طـدما يؼقل حجازيقن وتؿقؿققن يعـل يؼابؾقن بقـفؿا ،يدخؾ يف التؿقؿققـ
قبقؾة بـل تؿقؿ وأسد وطبد الؼقس وصلء وغقرها مـ الؼبائؾ ،كؾ هذه شرق جبال
السروات ،أما إذا اختؾػت العرب أكثر مـ ذلؽ فقـصقن طؾك الؼبقؾة ،هذه لغة قبقؾة
طؼقؾ ،لغة هقازن ،لغة صلء ،وهؽذا ،هذه قاطدة تستػقدون مـفا.
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صقب الـقع الثالث مـ أكقاع آستثـاء؟ قؾـا التام الؿقجب ،والتام غقر الؿقجب،
والـقع الثالث ٓ تام وٓ مقجب ،غقر التام وغقر الؿقجب ،غقر التام أركان آستثـاء
غقر تامة ،ما الذي يـؼص مـفا؟ ما يتصقر أن يـؼص مـفا إٓ الؿستثـك مـف ،كلن تؼقل:
"ما جاء إٓ محؿد"  ،محؿد مستثـك ،وأيـ الؿستثـك مـف؟ مقجقد أم غقر مقجقد؟
غقر مقجقد ،إ ًذا آستثـاء كاقص أو تام؟ هذا آستثـاء كاقص ٕن بعض أركاكف
ً
مػرغا ،مػرغ ٕن هذا آستثـاء فرغ مـ الؿستثـك مـف،
كؼصت ،وبعضفؿ يسؿقف
صقب ،غقر تام.
وغقر مقجب ٕكف ٓ بد حقـئذ أن يسبؼ بـػل أو شبفف ،مثال ذلؽ أن تؼقل" :ما
قام إٓ محؿد  -ما رأيت إٓ محؿدً ا  -ما مررت إٓ بؿحؿد" ،هذا استثـاء كاقص أو
مػرغ لعدم وجقد الؿستثـك مـف ،ما حؽؿ الؿستثـك يف هذا الـقع؟ حؽؿ الؿستثـك يف
هذا الـقع أكف يسؾط طؾقف العامؾ السابؼ ل "إٓ" ،العامؾ الذي قبؾ "إٓ" يسؾط طؾقف،
يعـل يعرب الؿستثـك بحسب العقامؾ قبؾ "إٓ" ،يعـل كؾغل "إٓ" ،ولفذا يؼقلقن يف
إطراهبا حقـئذ يف هذا آستثـاء آستثـاء الؿػرغ أو الـاقص إذا أتقا إلك "إٓ" يؼقلقن:
"إٓ" مػرغة ،أو أداة استثـاء مػرغ ،أو إٓ مؾغاة ،تعرب كؿا تعرب "جاء محؿد"،
"إٓ" هذه تؾغقفا ،وإذا ألغقتفا ستؾغل معفا أداة الـػل ،الجؿؾة "جاء محؿد" فعؾ
وفاطؾ ،ثؿ تدخؾ ما وإٓ ،فتؼقل" :ما جاء إٓ محؿد" ،صقب" ،ما رأيت إٓ
محؿدً ا"؟ كعرب كؿا كعرب ققلـا "رأيت محؿدً ا" ،كؾغل "إٓ" وحرف الـػل" ،رأيت
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محؿدً ا" رأى فعؾ والتاء فاطؾ ومحؿدً ا مػعقل بف ،إ ًذا فنطراب محؿد يف "ما رأيت إٓ
محؿدً ا" ٓ كؼقل مستثـك مـصقب ،بؾ تؼقل مػعقل بف ،صقب.
لق قؾت" :ما أتقت إلك الدرس إٓ صؾ ًبا لؾعؾؿ" ،ما إطراب "صؾ ًبا" التل بعد
"إٓ"؟ هـا استثـاء تام أو كاقص؟ تام أو مػرغ؟ مػرغ ،ألغ "إٓ" وأداة الـػل ،فتؼقل:
"أتقت إلك الدرس صؾ ًبا لؾعؾؿ" ،ما إطراب "صؾ ًبا"؟ مػعقل ٕجؾف ،هل كذلؽ يف "ما
أتقت إلك الدرس إٓ صؾ ًبا لؾعؾؿ" مػعقل ٕجؾف.
صقب ،تؼقل" :ما جئت إٓ مسر ًطا" ،ما إطراب مسر ًطا؟ حال ٕهنا تعرب
كنطراب "جئت مسر ًطا" ،هذا مػرغ ،إ ًذا فالـقع الثالث مـ آستثـاء يعرب فقف
الؿستثـك بحسب ما قبؾ "إٓ" ،هذه الخالصة يف أحؽام آستثـاء قبؾ أن كؼرأ كالم
شقخـا خالد  -رحؿف اهلل تعالك  -صقب ،اقرأ يا أخل الؽريؿ.
الؿتـ

كالما
قال الؿملػ رحؿف اهلل( :فالؿستثـك بنٓ يـصال إذا كان ما قبؾ إٓ
ً
تاما مقج ًبا ،كحق قام الـاس إٓ زيدً ا).
ًّ
الشرح
كذا قؾـاه وبقـاه ،إذا كان ..يـصب الؿستثـك بنٓ ،صقب ،كعؿ.
الؿتـ
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مذكقرا فقف قبؾفا ،والؿراد
(والؿراد بالؽالم التام أن يؽقن الؿستثـك مـف
ً
متصال أم مـؼط ًعا،
باإليجاب أن ٓ يتؼدمف كػل وٓ شبفف سقاء كان آستثـاء
ً
والؿراد بالؿتصؾ أن يؽقن الؿستثـك مـ جـس الؿستثـك مـف ،والؿـؼطع
بخالفف).
الشرح
كعؿ ،يف آستثـاء التام الؿقجب ما حؽؿ الؿستثـك؟ واجب الـصب ،قال الشقخ
متصال أم مـؼط ًعا) ،كعؿ قؾـا الؿستثـك يف التام
خالد( :سقاء كان آستثـاء
ً
الؿقجب واجب الـصب أ ًّيا كان ،صقب تػضؾ.
الؿتـ
تاما غقر مقجال).
كالما ًّ
(وإن كان ما قبؾ إٓ ً
الشرح
هذا الـقع الثاين مـ أكقاع آستثـاء التام غقر الؿقجب ،كعؿ.
الؿتـ
متصال جاز فقف).
(فنن كان آستثـاء
ً
الؿتـ
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متصال) واضح أن أكف سقػرق بقـ آستثـاء الؿتصؾ
(فنن كان آستثـاء
ً
والؿـؼطع يف هذا الـقع التام غقر الؿقجب ،كعؿ ،فنن كان ،أكرمؽؿ اهلل.
الؿتـ
متصال جاز فقف اإلتبا وجاز فقف الـصال اتػا ًقا).
(فنن كان آستثـاء
ً
الشرح
(وجاز فقف الـصال اتػا ًقا) يعـل بقـ العرب ،كعؿ.
الؿتـ
(كحق ما قام الؼقم إٓ زيدٌ بالرفع ،وإٓ زيدً ا بالـصال).
الشرح
صقب( ،ما قام الؼقم إٓ زيدٌ ) يؼقل بالرفع ،ما إطراب زيد بالرفع؟ "ما قام الؼقم
إٓ زيد"" ،ما" حرف كػل" ،قام" فعؾ ماض" ،الؼقم" فاطؾ" ،إٓ" أداة استثـاء،
"زيد" بدل طـد البصريقـ وططػ بقان طـد الؽقفققـ ،كعؿ( ،وإٓ زيدً ا) بالـصب ما
إطراب زيدً ا بالـصب؟ مستثـك مـصقب أو مـصقب طؾك آستثـاء ،كعؿ.
الؿتـ
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(وإن كان آستثـاء مـؼط ًعا فنن لؿ يؿؽـ تسؾقط العامؾ وجال الـصال
اتػا ًقا كحق ما زاد هذا الؿال إٓ الـؼص ،وإن أمؽـ تسؾقط العامؾ طؾك
الؿستثـك فػقف خالف ،فالحجازيقن يقجبقن كصال الؿستثـك ،والتؿقؿققن
حؿارا ،ما لؿ يتؼدم الؿستثـك طؾك
يجقزون فقف اإلتبا كحق ما قام الؼقم إٓ
ً
الؿستثـك مـف.)..
الشرح
صقب ،إلك هـا بقـ حؽؿ آستثـاء التام غقر الؿقجب ،قال :إن كان آستثـاء
متصال فػقف وجفان ،وإن كان مـؼط ًعا فالحجازيقن يقجبقن الـصب ،والتؿقؿققن
ً
يجقزون القجفقـ ما لؿ يؿـع تسؾط العامؾ طؾك الؿستثـك ،إذا ما أمؽـ أن تسؾط
العامؾ طؾك الؿستثـك ،فقجب فقف الـصب ،وإن كان الشقخ خالد يعـل رتب الخالف
ترتق ًبا آخر ،لؽـ الفدف واحد ،الفدف واحد ،صقب ،يعـل الـتقجة واحدة يف الخالف،
صقب ،ثؿ قال :ما لؿ يتؼدم الؿستثـك طؾك الؿستثـك مـف ...مختؾػ مـ أكقاع
أيضا يف الشرح.
آستثـاء ،لؽـف قدمفا فـؼدمفا ً
يؼقل( :ما لؿ يتؼدم الؿستثـك طؾك الؿستثـك مـف فقفؿا) ،يعـل آستثـاء
الؿتصؾ وآستثـاء الؿـؼطع ،يف الؿتصؾ تؼقل" :ما قام الؼقم إٓ زيدٌ " يف اإلتباع ،و
"زيدً ا" يف الـصب ،لق قدمـا الؿستثـك طؾك الؿستثـك مـف كـا كؼقل" :ما قام إٓ زيدً ا
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الؼقم" هـا تؼدم الؿستثـك طؾك الؿستثـك مـف ،وهذا تؼقلف العرب ،لؽـ ما حؽؿ
الؿستثـك حقـئذ؟ هؾ يبؼك القجفان فقف جائزيـ؟ يؼقل ،ٓ :هـا طؾك رأي الشقخ خالد

يؼقل :هـا ما يجقز إٓ وجف واحد وهق الـصب ،يؼقل( :ما لؿ يتؼدم الؿستثـك طؾك
الؿستثـك مـف فقفؿا ،فنن تؼدم وجال كصبف كحق ما قام إٓ زيدً ا الؼقم ،وما قام
حؿارا" ،ثؿ قدم الؿستثـك "ما قام إٓ
حؿارا أحد) ،فإصؾ "ما قام أحد إٓ
إٓ
ً
ً
حؿارا أحدٌ " ،ما فقفا هذا الخالف الؿذكقر هـا ،أكف يجقز فقف القجفان ،كػصؾ بقـ
ً
الؿتصؾ والؿـؼطع ،ٓ ،قال :إذا تؼدم الؿستثـك طؾك الؿستثـك مـف لؿ يجب فقف إٓ
الـصب ،هذا طؾك رأي الشقخ خالد ،وهق رأي الجؿفقر ،وبعض الـحقيقـ يجقز يف
الؿتؼدم ما أجازه يف الؿتلخر ،ولؽـ الذي طؾقف الجؿفقر ما ذكره الشقخ خالدٕ ،ن
طؾقف أكثر الشقاهد الؿسؿقطة.
صقب ،هبذا يـتفل كالمف طؾك الـقع الثاين آستثـاء التام غقر الؿقجب ،يتؽؾؿ أن
طـ الـقع الثالث وهق آستثـاء الـاقص أو الؿػرغ ،أي آستثـاء غقر التام وغقر
الؿقجب ،تػضؾ.
الؿتـ

قال رحؿف اهلل( :وإن كان ما قبؾ إٓ غقر تام وغقر مقجال ،كان ما بعد إٓ
طؾك حسال ما قبؾفا ،فنن كان ما قبؾ إٓ يحتاج إلك مرفق ٍ رفعـا ما بعد إٓ،
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وإن كان ما قبؾ إٓ يحتاج إلك مـصقب كصبـا ما بعد إٓ ،وإن كان يحتاج
ٍ
مخػقض خػضـا ما بعد إٓ).
إلك
الشرح
ً
مػعقٓ بف -
فاطال  -كائب فاطؾ" ،أ ًّيا كان هذا الؿـصقب "
أ ًّيا كان هذا الؿرفقع " ً
حآ  -م ً
ً
ػعقٓ ٕجؾف" ،صقب ،فؾفذا قال :مرفقع مـصقب مخػقض لؽل يعؿؿ،
وكحـ قبؾ قؾقؾ مثؾـا طدة أمثؾة طؾك ذلؽ ،صقب ،هبذا يـتفل كالمف  -رحؿف اهلل -
طؾك أحؽام الؿستثـك بنٓ ،و ...بنٓ ثالثة أكقاع:
 تام مقجب ،ويجب فقف كصب الؿستثـك.متصال فػقف  ،...وإن كان مـؼط ًعا ،فالحجازيقن
ً
 وتام غقر مقجب ،فنن كانيقجبقن كصبف ،والتؿقؿققن يجقزون فقف القجفقـ إٓ إذا لؿ يؿؽـ تسؾقط العامؾ طؾك
أيضا.
الؿستثـك فقجب فقف الـصب طـدهؿ ً
 والـقع الثالث غقر التام وغقر الؿقجب ،وهق الؿسؿك بالـاقص أو الؿػرغ،ففذا يعرب فقف ما بعد "إٓ" بحسب ما قبؾ "إٓ".
متصال فػقف
ً
التام غقر الؿقجب الـقع الثاين كعؿ ،التام غقر الؿقجب قؾـا إن كان
القجفان اتػا ًقا كؿا قال الشقخ خالد ،اتػا ًقا ،إن كان مـؼط ًعا فقف خالف بقـ الحجازيقـ
والتؿقؿققـ ،كعؿ ،تػضؾ.
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...كعؿ ،إخ يؼقل :الؼسؿة العؼؾقة كاكت تؼتضل أربعة أقسام :تام مقجب ،تام غقر
مقجب ،وغقر تام وغقر مقجب ،بؼل قسؿ يف الؼسؿة العؼؾقة ،غقر تام مقجب ،هذا ٓ
يقجد يف الؾغة ٓ ،يقجد يف الؾغة ،يعـل لق وجد لؽـا كؼقل" :قام إٓ زيد" ،هذا غقر
تام ،الؿستثـك مـف غقر مقجقد ،ومقجب ،لؿ يسبؼ بـػل أو هنل أو استػفام ،لؽـ هذا
ٓ يقجد يف الؾغة ٓ ،يؼال" :قام إٓ زيد" ،فؾفذا ما ذكر ،صقب ،فعؾك ذلؽ الؼسؿة
العؼؾقة أربعة أقسام ،لؽـ الؿقجقد يف واقع الؾغة كؿ؟ ثالثة أقسام ،صب هؾ هذه
إقسام كؾفا داخؾة يف آستثـاء حؼقؼة؟ يعـل التام الؿقجب "كجح الطالب إٓ زيدً ا"
استثـاء هذا ما فقف إشؽال ،صقب.
التام غقر الؿقجب "ما كجح الطالب إٓ محؿد" هذا استثـاء ما فقف إشؽال ،الـقع
الثالث الؿػرغ أو الـاقص كلن تؼقل" :ما كجح إٓ محؿد" ،هؾ هذا استثـاء حؼقؼة؟
صب ًعا هق مذكقر يف كتب الـحق مـ آستثـاء ،لؽـف يف حؼقؼتف  -وإن شئت قؾت يف
ضاهره  -لقس باستثـاء ،وإكؿا يذكر تؽؿؾة لفذه إقسام غال ًبا يف كتب الـحق ،وإٓ فنكف
قصرا ،إٓ يف هذا الـقع "ما
قصرا ،وطـد ..وطـد البالغققـ يسؿك ً
طـد الـحقيقـ يسؿك ً
كجح إٓ محؿد  -ما أكرمت إٓ محؿدً ا  -ما سؾؿت إٓ طؾك محؿد" تسؿك أداة
حصر طـد الـحقيقـ أكػسفؿ ،وطـد البالغققـ يسؿقهنا أداة قصر ،ولقس مـ آستثـاء
أيضا استثـاء ما فقف استثـاء ،صقب.
يف شلء" ،ما جاء إٓ محؿد" ً
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يؿؽـ أن يعرتض ذلؽ بلن يؼال :كعؿ ،هق يف ضاهره لقس مـ آستثـاء ،هق حصر
أو قصر ،الحصر والؼصر و شلء واحد ،إٓ أكـا كحـ كؼقل :حصر ،والبالغققن قصر،
قد يعرتض ذلؽ فقؼال :هق يف حؼقؼتف استثـاء إٓ محؿد ،ثؿ حذف الؿستثـك مـف
لعؿقمف ،وهذا العؿقم سقؼدر يف كؾ هذا الـقع" ،ما أكرمت إٓ محؿدً ا" يعـل ما
أكرمت أحدً ا إٓ محؿدً ا" ،ما مررت إٓ بؿحؿد" يعـل ما مررت بلحد إٓ بؿحؿد،
وطؾك كؾ حال يعـل الخالف يف هذه الؿسللة هؾ آستثـاء الـاقص الؿػرغ داخؾ يف
آستثـاء أم غقر داخؾ خالف لقس فقف كبقر طؿؾٕ :ن إحؽام ما تختؾػ ،طـد
الجؿقع الؿستثـك يعرب بحسب ما قبؾ "إٓ" ،سقاء قؾـا إكف استثـاء أو لقس باستثـاء،
حصرا أو سؿقـاه استثـاء ،الؿستثـك يعـل ما بعد "إٓ" يعرب
قصرا أو سؿقـاه
ً
سؿقـاه ً
بحسب ما قبؾ "إٓ".
صب كـتؼؾ يا إخقان أن إلك بؼقة أدوات آستثـاءٕ ،ن أدوات آستثـاء ثؿاكقة،
اكتفقـا مـ واحدة فؼط ،بؼل سبعة ،كـتؼؾ إلقفا ،وهل أسفؾ مـ "إٓ" ،تػضؾ يا أخل،
(الؿستثـك بغقر وسقى).
الؿتـ

دائؿا،
قال رحؿف اهلل تعالك( :وأما الؿستثـك بغقر ،وسقى ففق مجرور ً
ويحؽؿ لغقر وسقى بؿا حؽؿ بف لالسؿ القاقع بعد إٓ مـ وجقب الـصال
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مع التؿام واإليجاب ،ومـ جقاز القجفقـ مع الـػل والتؿام ،ومـ اإلجراء
طؾك حسال العقامؾ مع الـػل وطدم التؿام).
الشرح
كعؿ" ،غقر وسقى" أول ما تػارقان فقف "إٓ" هذا الذي غقر كؾ إحؽام بقـفؿا،
"إٓ" حرف ،و"غقر وسقى" اسؿان ،صقب ،أكت أن تصقرها يف طؼؾؽ ،إذا قؾت
"ما كجح الطالب إٓ محؿدً ا  -ما كجح الطالب غقر محؿد" أو قؾت "كجح الطالب
إٓ محؿدً ا  -كجح الطالب غقر محؿد" ،صقب "كجح الطالب" فعؾ فاطؾ" ،غقر
محؿد" أن محؿد هذا ما لف طالقة بالـجاح إثبا ًتا أو كػ ًقا ،لف طالقة وآ ما لف طالقة؟
لف طالقة ،يعـل تلثر بالـجاح ،تلثر بالعامؾ ،بالػعؾ ،أو ما تلثر؟ الػعؾ كجح هـا "كجح
الطالب غقر محؿد" الـجاح هـا وقع طؾك الطالب ووقع طؾك محؿد ،صقب ،الـجاح
وقع طؾك الطالب ،فالطالب فاطؾ مرفقع طالمة رفعف الضؿة ،ما فقف إشؽال ،صقب،
ثؿ وقع طؾك ما بعد الطالب ،ما بعد الطالب يف ققلـا "كجح الطالب غقر محؿد" هف؟
غقر؟ غقر؟ وغقر هذا اسؿ ،وآسؿ يتحؿؾ اإلطراب أو ما يتحؿؾ إطراب؟ يتحؿؾ
اإلطراب ،صقب ،وإذا قؾت" :كجح الطالب إٓ محؿدً ا" ،الطالب تحؿؾ اإلطراب
فاطؾ مرفقع ،صقب ،و "إٓ" ....وقع طؾك إٓ ،لؽـ إٓ يتحؿؾ اإلطراب أو ما
يتحؿؾ؟ ما يتحؿؾف ٕكف حرف ،قؾـا الحروف هذه ما تعرب ما يؼع طؾقفا إطراب ،إكؿا
يؼع اإلطراب فؼط طؾك آسؿ والؿضارع.
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صب "إٓ" أن أتاها اإلطراب ،قالت :واهلل آسػة ،ما أقبؾ ،ما أقبؾ إطرابٕ :ين
محال؟ هف؟ اكتؼؾ
حرف ،صقب ماذا حدث لاطراب؟ طـدما أتك إلك "إٓ" ما وجد لف ًّ
إلك ما بعد إٓ ،ذهب إلك الؿستثـك الذي بعد إٓ ووقع طؾقف ،فؾفذا كؾ اإلطرابات
واقعة طؾك ما بعد إٕٓ :ن إٓ حرف ما تحؿؾت اإلطراب ،فققع اإلطراب طؾك ما
بعدها.
صقب ،فنذا أتقـا إلك غقر وسقى؟ "ما كجح الطالب غقر محؿد" ،ما كجح
الطالب فاطؾ ،وغقر؟ صقب ،متلثرة بالـجاح ،ووقع طؾقفا الـجاح ،يتحؿؾ اإلطراب
وآ ما يتحؿؾ اإلطراب؟ يتحؿؾ اإلطراب ٕهنا اسؿ ،إ ًذا فاإلطراب كؾ الذي قؾـاه
قبؾ قؾقؾ لؿا بعد "إٓ" أكف يجب كصبف أحقاكًا ،ويجقز فقف القجفان أحقاكًا ،ويعرب
بحسب ما قبؾ إٓ أحقاكًا ،كؾ ما قؾـاه يف الؿستثـك بعد "إٓ" كققعف طؾك "غقر" ،هق
أصال اإلطراب ،إصؾ يف اإلطراب هق إصؾ يف اإلطراب ،حؼف اإلطراب،
ً
فاإلطراب يف إصؾ لف ٓ ،لؿا بعده ،استثـاء ،لؽـ "إٓ" حرف ما تؼبؾ اإلطراب،
فاكتؼؾ اإلطراب إلك ما بعدها ،صب يف "غقر وسقى"؟ أتك اإلطراب ووقع طؾقفا،
قال :أبشر ،اسؿ ،أحؿؾف ،قال أبشر ،صقب ،تـصب أحقاكًا ويجقز فقؽ وجفان أحقاكًا،
وتعرب بحسب العقامؾ السابؼة أحقاكًا ،قال :أبد ،أتحؿؾ ،صقب وما بعدها؟ قال :أكا
اسؿ ،صقب والذي بعدهؿا وهق الذي كان مستثـك بعد "إٓ" يف ققلـا" :كجح الطالب
غقر محؿد" ،الذي بعدهؿا يؾزم الجر طؾك اإلضافةٕ ،ن غقر اسؿ ،ومحؿد اسؿ،
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فقضاف أحدهؿا إلك أخر ،وطؾك ذلؽ يؽقن اإلطراب يف ققلـا" :كجح الطالب غقر
محؿد" كجح فعؾ ماض ،والطالب فاطؾ ،وغقر؟ "غقر" هـا واجب الـصب ٕن
آستثـاء تام مقجب ،وهق مضاف ومحؿد مضاف إلقف.
ويف ققلـا" :ما كجح الطالب غقر محؿد" ما حرف كػل ،وكجح فعؾ ماض،
والطالب فاطؾ ،و "غقر" يجقز فقفا وجفان :الرفع طؾك البدلقة وهذا الراجح،
والقجف الثاين الـصب وهق جائز ،وهق مضاف ،ومحؿد مضاف إلقف ،بدل طـد
البصريقـ أو ططػ بقان طـد الؽقفققـ ،يف اإلطراب يعـل؟ صقب سلطقد إلقف.
"ما كجح غقر محؿد" فؿا حرف كػل ،وكجح فعؾ ،وغقر فاطؾ ،وهق مضاف،
ومحؿد مضاف إلقف ،صقب ،وكذلؽ "سقى" سقاء ،كؼقل" :كجح الطالب سقى
محؿد" ،و "ما كجح الطالب سقى محؿد" و "ما كجح سقى محؿد" ،فاإلطراب
كػسف ،إٓ أن اإلطراب طؾك غقر ضاهر بحركات ضاهرة ،واإلطراب طؾك سقى يؽقن
بحركات مؼدرة لؾتعذر.
لؽـ السمال يف غقر وسقى إذا أطربتا تابعتقـ لؿا قبؾفؿا" ،ما جاء الطالب غقر
محؿد" طؾك التبعقة ،ففل إما بدل طـد البصريقـ" ...الطالب غقر محؿد أو ما كجح
الطالب غقر محؿد" يف الـصب ،إذا كصبتا كقػ كعرهبؿا؟ كؼقل :مستثـك مـصقب؟
ٓ ،إذا كصبتا فنهنؿا يلخذان حؽؿ ما بعد إٓ مـ وجقب الـصب أو جقاز الـصب،
لؽـ إن كصبتا ما إطراهبؿا؟ ما كؼقل مـصقب طؾك آستثـاء أو مستثـك مـصقب ،بؾ
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هؿا حآن ،يعربان ً
حآ" ،جاء الطالب غقر زيد" يعـل جاء الطالب مغايريـ لزيد،
فغقر هـا إذا كصبت تـصب طؾك الحال ،وإذا أتبعت تتبع طؾك البدلقة أو ططػ بقان

طؾك الخالف بقـ البصريقـ والؽقفققـ ،صقب ،اقرأ يا أخل( ،آستثـاء بؾقس وٓ
يؽقن).
الؿتـ

قال رحؿف اهلل تعالك( :وأما الؿستثـك بؾقس وٓ يؽقن ففق واجال الـصال،
كحق قامقا لقس زيدً ا وٓ يؽقن زيدً ا).
الشرح
صقب ،هذا آستثـاء بذ "لقس وٓ يؽقن" ،أما "لقس وٓ يؽقن" أكػسفؿا فذكركا
مـ قبؾ أهنؿا فعالن ،إ ًذا ٓ بد أن تعامؾفؿا طؾك أهنؿا فعالن ،أما "لقس" فػعؾ ماض،
وأما يؽقن يف "ٓ يؽقن" فػعؾ مضارع ،صقب ،وقد طرفتؿ مـ قبؾ أن لقس ويؽقن
مـ إفعال الـاقصة الـاسخة الرافعة ٓسؿفا الـاصبة لخربها ،وهل كذلؽ هـا ،هـا
كعؿ ،هـا هل "لقس" التل تعرفقهنا هـاك ،و"يؽقن" التل تعرفقهنا هـاك ،ولؽـفؿا
أضػل طؾقفؿا معـك آستثـاء ،فنذا قؾت" :قام الطالب لقس زيدً ا" هل "لقس" كػسفا
بنطراهبا السابؼ ،تحتاج إلك اسؿ مرفقع وخرب مـصقب ،إٓ أكف دخؾفا مع ذلؽ معـك

شرح إزهرية يف الـحق

f

e

828h

g

آستثـاء ،فذ "قام الطالب لقس زيدً ا" استثـاء ٕهنا يف الؿعـك هل معـك "قام الطالب
إٓ زيدً ا".
ففل يف الؿعـك استثـاء ٕهنا بؿعـك "إٓ" ،لؽـ يف اإلطراب كعرهبا اإلطراب الذي
تعرفقكف مـ قبؾ ،فـؼقل" :قام الطالب لقس زيدً ا" ،قام فعؾ ماض ،والطالب فاطؾ،
و"لقس" هذا الػعؾ كاقص ،فقف معـك آستثـاء ،صقب أيـ اسؿفا الؿرفقع وخربها
الؿـصقب؟ "قام الطالب لقس زيدً ا" ،أما "زيدً ا" ففق خربها الؿـصقب ،وهق
الؿستثـك يف الؿعـك ،يف الؿعـك هق الؿستثـك.
ولؽـ هؾ كؼقل :مـصقب طؾك آستثـاء ،أو مستثـك مـصقب؟ ٓ ،كؼقل :خرب
لقس كؿا أكـا قبؾ قؾقؾ يف غقر إذا قؾـا "جاء الطالب غقر زيد" هق مـصقب ،لؽـ ما
كؼقل مستثـك مـصقب ،كؼقل حال ،فقف معـك آستثـاء ،هق حال لؽـ فقف معـك
أيضا" ،قام الطالب لقس زيدً ا" "لقس" هل الػعؾ الـاقص ....مـ
آستثـاء ،هـا ً
الؿعـك ،كؼدره مـ الؿعـك ،بعضفؿ يؼدره ببعضفؿ ،كؼقل" :قام الطالب لقس بعضفؿ
زيدً ا" ،وبعضفؿ هذا أخذوه مـ الطالب ،وبعضفؿ أخذه مـ العامؾ مـ قام ،فؼال:
مؼدرا مـ الؿعـك،
التؼدير "قام الطالب لقس الؼائؿ زيدً ا" ،الؿفؿ أكؽ تجعؾ اسؿفا
ً
إما "بعضفؿ" ،وإما اسؿ فاطؾ ملخقذ مـ العامؾ ،أي "قام الطالب لقس بعضفؿ
زيدً ا" أو "لقس الؼائؿ زيدً ا" ،صقب.
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وكذلؽ ٓ يؽقن زيدً ا ،كلن تؼقل" :قام الطالب ٓ يؽقن زيدً ا" ،أي "قام الطالب
ٓ يؽقن بعضفؿ زيدً ا ،أو ٓ يؽقن الؼائؿ زيدً ا" ٓ ،حرف كػل ،ويؽقن فعؾ مضارع
مرفقع ،وهق فعؾ كاقص يحتاج إلك اسؿ مرفقع وخرب مـصقب ،أما زيد فخربها
الؿـصقب ،وأما اسؿفا فؿؼدر مـ الؿعـك ،إما تؼدره "ببعضفؿ" ،وإما تؼدره باسؿ
فاطؾ مـ الػعؾ السابؼ ،صقب ،هذا ما يتعؾؼ بؾقس وٓ يؽقن ،تػضؾ.
الؿتـ

قال رحؿف اهلل( :وأما الؿستثـك بخال وطدا وحاشا فقجقز كصبف طؾك
أفعآ ،وجره إن قدرتفا حرو ًفا ،كحق قام الؼقم خال زيدً ا
الؿػعقلقة إن قدرتفا ً
ٍ
ٍ
ٍ
وزيد ..فنن تؼدمت طؾقفؿا وجال
وزيد ،وحاشا زيدً ا
وزيد ،وطدا زيدً ا
الـصال ما لؿ يحؽؿ بزيادة ما).
الشرح
ً
أفعآ ،وتؽقن
كعؿ ،بؼل آستثـاء بخال وطدا وحاشا ،وقؾـا مـ قبؾ إهنا تؽقن
حرو ًفا ،كعؿ ،يجقز أن تجعؾفا حرو ًفا ،حروف جر ،فتجر ما بعدها ،ويجقز أن
ً
ً
أفعآ ماضقة ،فتحتاج حقـئذ إلك فاطؾ مرفقع ،ومػعقل بف مـصقب
أفعآ،
تجعؾفا
فتـصب ما بعدها ،فتؼقل" :جاء الطالب خال زيدً ا ،وجاء الطالب خال ٍ
زيد" ،يجقز
القجفان ،فنن قؾت :جاء الطالب خال ٍ
زيد ،فجاء فعؾ ماض ،والطالب فاطؾ ،و
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"خال زيد" خال حرف جر ٓ محؾ لف مـ اإلطراب مبـل طؾك الػتح ،وزيد اسؿ
مجرور بخال وطالمة جره الؽسرة ،إ ًذا فخال حقـئذ هل حرف جر لؽـ تضؿـت معـك
آستثـاء ،وكذا يؼال يف الباقل ،وإذا قؾـا "جاء الطالب خال زيدً ا" فجاء فعؾ ماض،
والطالب فاطؾ ،و "خال زيدً ا" خال فعؾ ماض ٓ محؾ لف مـ اإلطراب ،مبـل طؾك
الػتح الؿؼدر ،أيـ الػاطؾ والؿػعقل؟ خال زيدً ا ،زيدً ا فاطؾ أو مػعقل؟ هذا مػعقل
بف ،مػعقل بف مـصقب وطالمة كصبف الػتحة ،صب أيـ فاطؾف؟ مؼدر مـ الؿعـك كؿا
قؾـا يف "لقس وٓ يؽقن" ،أي كؼدر يف بعضفؿ أو اسؿ فاطؾ مـ الػعؾ السابؼ ،كؼقل:
جاء الؼقم أو جاء الطالب خال بعضفؿ زيدً ا ،أو خال  ..جاء الطالب خال الجائل
زيدً ا ،يعـل خال مـف ،لقس مـفؿ زيد ،فالػاطؾ يؼدر بؿثؾ ما تؼدر بف مع لقس وٓ
يؽقن ،والؿـصقب يؽقن الؿػعقل بف ،إ ًذا ففذه الثالثة "خال وطدا وحاشا" يجقز أن
ً
أفعآ ،إن كاكت حروف جر جررت ما بعدها،
تؽقن حروف جر ،ويجقز أن تؽقن
ً
أفعآ كصبت ما بعدها ،وهل حروف جر أو أفعال دالة طؾك آستثـاء
وإن كاكت
تضؿـًا ،حرف جر يتضؿـ آستثـاء ،أو فعؾ ماض يتضؿـ آستثـاء.
كؾ ذلؽ إذا لؿ تسبؼ هذه الثالثة بؿا" ،ما طدا زيدً ا" ،فنن جاءت ما قبؾفا" :ما
ً
ً
أفعآ فقجب أن تـصب ما
أفعآ ،فنن كاكت
طدا  -ما خال" ،فقجب أن تؽقن حقـئذ
بعدها طؾك أكف مػعقل بفٕ ،ن ما الؿصدرية ٓ تدخؾ إٓ طؾك إفعال.
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فنن قؾت طـدي مؾحقضة طؾك كالم الشقخ ،وهق أكف قال( :ما لؿ تتؼدم ما
الؿصدرية طؾك خال وطدا) وأهؿؾ "حاشا" هـا ،لؿاذا ما ذكره هـا؟ قؾـا ٕن
دخقل ما الؿصدرية طؾك حاشا فقف خالف بقـ الـحقيقـ ،فبعضفؿ ٓ يثبتف ،يؼقل:
ٕكف لؿ يسؿع ،وآخرون يثبتقكف ويؼقلقن إكف مسؿقع ،ويروون يف ذلؽ بعض الشقاهد
الؼؾقؾة ،وهل صحقحة ،فحقـئذ يؼال :الؿثبت مؼدم طؾك الـايفٕ :ن شقاهدهؿ
صحقحة ،فؾفذا كؼقل :إن الحؽؿ يـطبؼ طؾك الجؿقع "خال وطدا وحاشا" ،إن لؿ
تسبؼ بذ "ما" جاز لؽ فقفا القجفان ،فنن سبؼت بؿا فؾقس لؽ فقفا إٓ أن تؽقن
ً
أفعآ ،تؼقل :جاء الؼقم ما طدا زيدً ا ،وما خال زيدً ا ،وما حاشا زيدً ا.
قال يف إخقر جؿؾة( :ما لؿ يحؽؿ بزيادة ما) فؾق ققلـا "جاء الؼقم ما طدا
زيدً ا" ما قال :هذه مصدرية ،فنن كاكت مصدرية فؿا الؿصدرية ٓ تدخؾ إٓ طؾك
إفعال ،فؿا بعدها فعؾ ،صقب ،قال :يؿؽـ أن كؼقل إن "ما" هذه زائدة ،فنن كاكت
زائدة فؾقست مصدرية ،والزائد وجقده كعدمف ،إ ًذا يجقز حقـئذ يف "خال وطدا
وحاشا" الؿسبققة بؿا الزائدة القجفان أو وجف واحد؟ القجفان ،وهذا ققل ضعقػ،
ما قال بف إٓ قؾة مـ الـحقيقـ ،فؽان يـبغل طؾك الشقخ خالد أن يـزه كتابف طـفٕ :ن
جؿاهقر الـحقيقـ ٓ يجقزون هـا الزيادة ،جؿاهقر الـحقيقـ يتشددون جدًّ ا يف الحؽؿ
بالزيادة ٕكف خالف إصؾ ،إذا لؿ يجدوا أي مخرج قالقا :زائد ،أما إذا وجدوا لف
مخرج ،وكان هق الظاهر ،وهق الؿؼدم ،وهق الظاهر مـ الؽالم أهنا "ما" مصدرية،
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فؾؿاذا تؼقل ٓ ،يجقز يف الؼقاس أن تجعؾفا زائدة ،وحقـئذ كجقز القجفقـ ،لق جاء
مثال :جاء الؼقم ما طدا ٍ
زيد لق جاء السؿاع بـحق ذلؽ ،قؾـا يعـل إن
سؿاع ،كؼقل ً
العرب جعؾتفا زائدة ،لؽـ ما جاء ،فؽقػ كخرج طؾك هذا القجف الضعقػ؟ ثؿ إكف
أصال لؿ يذكر هذا الؼقل إٓ قؾة مـ الـحقيقـ ،أما الجؿاهقر فلكؽروه ،فؽلن هذا
ً
الؿتقسرة ،صقب..
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َس َّؾ َؿ  -كبدأ مـ طـدك يا أخل ،قال الـبل  -طؾقف
قال الـبل َ -ص َّؾك ُ
الصالة والسالم  -يف الحديث الؿشفقر« :كؾ أمتل معاىف إٓ الؿجاهريـ» ،كعؿ ،ما
إطراب الؿجاهريـ؟
الؿستثـك هـا ما كقطف؟
تام مقجب ،إ ًذا فقجب يف الؿستثـك الـصب ،صقب ،قال الشاطر:
رجال قد أتك بؼؾب سؾقؿ
ً
يػزع الـاس يف الؼقامة إٓ
رجال ،كقع آستثـاء؟ تام مقجب ،إ ًذا
ً
رجال"
ً
هف؟ "يػزع الـاس يف الؼقامة إٓ
رجال| الـصب ،لقس فقف وجف آخر.
فقجب يف " ً
ِ
ِ
يـ﴾ألالشعراء ، 171-175:تام
قـ * إِ َّٓ َط ُجقزًا فل ا ْلغَابِرِ َ
َفـ ََّج ْقـَا ُه َو َأ ْه َؾ ُف َأ ْج َؿع َ
مقجب ،أيـ الؿستثـك؟ يجب فقف ..صقب.
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"قد يفقن العؿر إٓ ساطة ،وهتقن إرض إٓ مقض ًعا" ،تام مقجب ،أو شلء
آخر؟ صقب ،هـا ،واكتبف لؾبقت ،يؼقل الشاطر:
تعـق جباه الخاكعقـ لظالؿ إٓ فماد القاثؼ الؿستقؼـ
كقع آستثـاء؟
 تام.تام مقجب ،صقب ،أيـ الؿستثـك؟
 إٓ فماد.إٓ فماد القاثؼ الؿستقؼـ ،أيـ الؿستثـك؟
 الؿستثـك فماد.فماد يعـل قؾب ،والؿستثـك مـف "تعـق جباه الخاكعقـ" أيـ الؿستثـك مـف؟
 جباه.جباه ،استثـاء متصؾ أو مـؼطع؟
 مـؼطع.مـؼطع ،استثـك الػماد مـ الجباه ،هذا مـؼطع ،صب ما حؽؿ آستثـاء هـا؟ ما
حؽؿ الؿستثـك مـف؟
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 مـؼطع.مـؼطع ،استثـك الػماد مـ الجباه ،هذا مـؼطع ،صب ما حؽؿ آستثـاء هـا؟ ما
حؽؿ الؿستثـك مـف؟
 الـصب.وجقب الـصب ،لؿاذا؟
 ٕكف تام مقجب.متصال أم
ً
ٕكف تام مقجب ،والؿستثـك يف التام الؿقجب واجب الـصب أ ًّيا كان،
مـؼط ًعا ،صقب ،قال سبحاكفَ :ما َف َع ُؾق ُه إِ َّٓ َق ِؾ ٌ
قؾ ِمـ ُْف ْؿ﴾ألالـساء ، 66:أيـ الؿستثـك؟
هذا تام غقر مقجب ،تام يعـل الؿستثـك مـف مقجقد ،أيـ الؿستثـك مـف؟
واو الجؿاطة يف فعؾقه ،أحسـت ،صقب ،إ ًذا ما حؽؿ الؿستثـك "قؾقؾ"؟
يجقز فقف القجفان ،الؿؼدم؟ الـصب أو اإلتباع؟ الؿؼدم اإلتباع وهق قراءة
الجؿفقرَ ،ما َف َع ُؾق ُه إِ َّٓ َق ِؾ ٌ
قؾ ِمـ ُْف ْؿ﴾ألالـساء ، 66:والـصب جائز وهق قراءة يف أية
قؾقال مـفؿ ،صقب ،لق قؾـا "هؾ تػقق أحد إٓ طبد اهلل؟" ما كقع
ما فعؾقه إٓ ً
آستثـاء؟ هؾ تػقق أحد إٓ طبد اهلل؟ آستثـاء تام أم غقر تام؟ هذا تام مقجب أم تام
غقر مقجب؟ تام غقر مقجب ،إ ًذا فقجقز يف الؿستثـك؟
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كعؿ ،أو الـصب طؾك آستثـاء ،إ ًذا فعؾك البدلقة ماذا تؼقل؟ هؾ تػقق أحد إٓ؟
يال ارفع ،هؾ تػقق أحد إٓ طبدُ اهلل هذا الراجح ،وإٓ طبدَ اهلل هذا الجائز ،كعؿ.
صب قال سبحاكفَ :و َما َي ْع ِؼ ُؾ َفا إِ َّٓ ا ْل َعالِ ُؿق َن﴾ألالعـؽبقت ، 43:كقع آستثـاء؟
غقر تام ،كاقص مػرغ ،إ ًذا ما إطراب العالؿقن؟
َما َي ْع ِؼ ُؾ َفا إِ َّٓ ا ْل َعالِ ُؿق َن﴾ألالعـؽبقت ، 43:احذف إٓ وما ،يعؼؾفا العالؿقن،
فاطؾ مرفقع طالمة رفعف القاو ،صقب إخ الؽريؿَ ،ل ْؿ َي ْؾ َب ُثقا إِ َّٓ َسا َط ًة ِم ْـ
ك ََف ٍ
ار﴾ألإحؼاف ، 35:كقع آستثـاء؟ هـا تام أم غقر تام؟ حضرت معـا الشرح؟
صقب إخ الؽريؿ َل ْؿ َي ْؾ َب ُثقا إِ َّٓ َسا َط ًة ِم ْـ ك ََف ٍ
ار﴾ألإحؼاف ، 35:تام أم غقر تام؟
أول شلء تام أم غقر تام؟ تام ،أيـ الؿستثـك مـف؟
 غقر تام.غقر تام ،ما فقف مستثـك مـف ،غقر تام يعـل كاقص مػرغ ،تعرب ما بعد إٓ بحسب
ما قبؾ إٓ ،صب ما إطراب ساطةَ ،ل ْؿ َي ْؾ َب ُثقا إِ َّٓ َسا َط ًة ِم ْـ ك ََف ٍ
ار﴾ألإحؼاف، 35:
احذف إٓ واحذف لؿ أداة الـػل ،أن يؾبثقا ساطة ،ما إطراب يؾبثقا ساطة؟ هف؟ لبثت
يق ًما؟ ضرف زمان ،إ ًذا ساطة هـا ضرف مـصقب وطالمة كصبف الػتحة ،صقب ،ما
إطراهبا؟ أو ما كقع آستثـاء؟
ِِ
ٍ ِ
ِ
قـ﴾ألالذاريات 36:تام أم غقر تام؟
َما َو َجدْ كَا ف َقفا َغ ْق َر َب ْقت م َـ ا ْل ُؿ ْسؾؿ َ
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غقر تام ،ما فقف مستثـك مـف ،إ ًذا فتعرب غقر بحسب ما قبؾفا؟ ما إطراب غقر؟
وجدكا غقر؟
مػعقل بف ٕهنا الؿقجقد ،مػعقل بف أحسـت ،صقب إخ الؽريؿ ،ققلـا :يغػر اهلل
ِ
َ
الشرك أم يجقز القجفان؟
الشرك أو
لعباده سقئاهتؿ ما طدا
يغػر اهلل لعباده سقئاهتؿ ما طدا الشرك ،أداة آستثـاء طدا ،ويجقز يف طدا القجفان
ما لؿ تسبؼ بؿا ،هـا سبؼت أم لؿ تسبؼ؟ سبؼت ،إ ًذا ما كقع طدا؟ حرف جر أم فعؾ؟
كعؿ؟ إذا سبؼت بؿا الؿصدرية ففل فعؾ ،إ ًذا فالشرك مجرور أو مـصقب؟
مـصقب ،طدا فعؾ ،فعؾ فقحتاج إلك مجرور أم يحتاج إلك فاطؾ ومػعقل؟ فاطؾ
ومػعقل ،ما طدا الشرك ،الشرك مػعقل بف ،والػاطؾ مؼدر ،كعؿ.
صقب ،هـا قال الشاطر:
رأيت الـاس ما حاشا ً
قريشا

فعآ
فنكا كحـ أفضؾفؿ ً

قريشاً ،
رأيت الـاس ما حاشا ً
قريشا مستثـك ،كؼقل مستثـك وآ كؼقل مػعقل بف؟
مػعقل بف ،وحاشا هـا فعؾ أم حرف؟
 فعؾ.بدلقؾ أن ما قبؾفا ،وهذا مـ أدلة مـ قال إن ما تدخؾ طؾك حاشا كؿا قؾـا قبؾ
قؾقؾ ،صقب ،قال الشاطر:
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وأسرا طدا الشؿطاء
قتال
أبحـا حقفؿ ً
ً

والطػؾ الصغقر ما قتؾـاهؿ

أيـ آستثـاء؟ أداة آستثـاء طدا ،حرف جر أم فعؾ؟ طدا الشؿطاء والطػؾ
الصغقر؟
....
طدا هـا أداة آستثـاء ،وطدا وخال وحاشا يجقز فقفؿا أن يؽقكا حريف جر وأن
ً
أفعآ ،صب هـا حرف جر أم فعؾ؟
يؽقكا
ِ
الشؿطاء ،كصبـا هبا أم جرركا؟
طدا
 جرركا.جرركا ،حرف جر أم فعؾ؟
حرف جر ،إذا جر ما بعدها فحرف جر ،وإذا كصب ما بعدها فػعؾ ،هـا الشاطر
ِ
الشؿطاء ،طدا حرف جر ،والشؿطاء اسؿ مجرور بعدإ ،كف حرف جر
جر ،طدا
حقـئذ ،طدا حرف جر ،والشؿطاء اسؿ مجرور ،صب هؾ يجقز يف "طدا" هـا أن يؽقن
فعال أم ٓ يجقز؟
فعال؟ هؾ يجقز أن كجعؾف ً
ً
فعال ماذا كؼقل؟ طاد أشؽؾ.
كعؿ ،لست معـا ،حؿقد؟ يجقز ،صب لق جعؾـاها ً
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َ
الصغقرٕ ،هنا لؿ تسبؼ بؿا ،صقب ،هؾ بؼل شلء؟ صقب
والطػؾ
طدا الشؿطا َء
َ
بؼل أية إخقرة ،قال سبحاكفَ :فسجدَ ا ْلؿ ِ
ِ
قس﴾
الئ َؽ ُة ُك هؾ ُف ْؿ َأ ْج َؿ ُع َ
قن * إِ َّٓ إِ ْبؾ َ
َ َ
َ
ألالحجر ، 31-35:أداة آستثـاء إٓ ،والؿستثـك إبؾقس ،والؿستثـك مـف؟
الؿالئؽة ،آستثـاء هـا تام أم غقر تام؟
تام ،ما حؽؿ الؿستثـك؟ هؾ كـظر هؾ هق مـؼطع أم متصؾ؟ أم ما كـظر؟ ٓ كـظر،
ٕن آستثـاء التام الؿقجب ...مـؼطع هذا خالف طـد الؿػسريـ ،أما يف الـحق يجب
كصبف ،هـا يجب كصبفٕ :كف استثـاء تام متصؾ ،ولؾؽالم إن شاء اهلل بؼقة ،بعد الصالة.
واهلل أطؾؿ ،وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد وطؾك آلف وأصحابف.
******************************************
********************
الدرس 61
بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ
الحؿد هلل رب العالؿقـ ،والصالة والسالم طؾك كبقـا محؿد ،وطؾك آلف وأصحابف
أجؿعقـ ،أما بعد.
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السالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف ،اكتفقـا يا إخقان مـ الؽالم طؾك الؿستثـك،
وكـتؼؾ أن إلك الؿـصقب الحادي طشر ،وهق اسؿ ٓ الـافقة لؾجـس ،كعؿ ،اقرأ يا
أخل ،تػضؾ.
الحؿد هلل رب العالؿقـ ،والصالة والسالم طؾك كبقـا محؿد ،وطؾك آلف وصحبف
أجؿعقـ ،أما بعد.
قال الؿملػ رحؿف اهلل تعالك:
الؿتـ
(الباب الحادي طشر :اسؿ ٓ الـافقة لؾجـس إذا كان مضا ًفا كحق ٓ :غال َم سػ ٍر
شبقفا بالؿضاف ،وهق ما اتصؾ بف شلء مـ تؿام معـاه مرفق ًطا كان كحقٓ :
حاضر ،أو ً
ٌ
ً
مخػقضا بخافض متعؾؼ
جبال مؼقؿ ،أو
قبقحا فعؾف حاضر ،أو مـصق ًبا :كحق ٓ صا ًلعا ً
ً
بف كحق ٓ :مارا ٍ
بزيد طـدكا).
ًّ
الشرح
اكتفك كالمف هـا ،ففق يريد أن يؼقل( :الحادي طشر اسؿ ٓ الـافقة لؾجـس)،
صقب ،متك يدخؾ يف إسؿاء الؿـصقبة اسؿ ٓ الـافقة لؾجـس؟ يؼقل :يدخؾ يف
إسؿاء الؿـصقبة (إذا كان مضا ًفا) إلك آخر كالمف( ،الحادي طشر اسؿ ٓ الـافقة
لؾجـس إذا كان مضا ًفا) ،إذا كان مضا ًفا قال" :إذا" ضرف متعؾؼ بؿا قبؾف ،يؼقل:
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شبقفا بالؿضاف ،إ ًذا
الؿـصقب الحادي طشر اسؿ ٓ الـافقة لؾجـس إذا كان مضا ًفا أو ً
شبقفا بالؿضاف ،إذا
فاسؿ ٓ الـافقة لؾجـس يؽقن حؽؿف الـصب إذا كان مضا ًفا أو
ً
كان مضا ًفا ،واإلضافة باب كامؾ يف الـحق.
واإلضافة كؿا تعرفقن ٓ تؼع إٓ بقـ اسؿقـ ٓ ،تؼع بقـ فعؾقـ ،وٓ حرفقـ ،وٓ
بقـ اسؿ وفعؾ ،أو اسؿ وحرف ،إكؿا تؼع بقـ اسؿقـ ،أن يؽقن مضا ًفا ،مثال ذلؽ
قال( :كحق ٓ غالم سػر حاضر) أو "ٓ صالب طؾؿ مذمقم" ،أو "ٓ قائؾ حؼ مؾقم"،
وكحق ذلؽ ٓ" ،صالب طؾؿ مذمقم".
"ٓ" هذه ٓ الـافقة لؾجـس ،حرف كػل ٓ محؾ لف مـ اإلطراب مبـل طؾك
السؽقن.
"ٓ صالب" اسؿ ٓ الـافقة لؾجـس مـصقب وطالمة كصبف الػتحة ،وهق مضاف ،و
"طؾؿ" مضاف إلقف مجرور وطالمة جره الؽسرة.
"ٓ صالب طؾؿ مذمقم" مذمق م خرب ٓ الـافقة لؾجـس مرفقع وطالمة رفعف
الضؿة ،واضح أن ٓ الـافقة لؾجـس تعؿؾ طؿؾ إن وأخقاهتا ،تـصب اسؿفا ،وترفع
خربها ،صقب.
شبقفا
شبقفا بالؿضاف) ،كعؿ ،إذا كان مضا ًفا أو
قال( :إذا كان مضا ًفا ..أو كان
ً
ً
بالؿضاف فنكف يـصب ،صقب ،مضا ًفا طرفـاه ،باب اإلضافة معروف ومشفقر ،صقب
شبقفا بالؿضاف) ما الؿراد بالشبقف بالؿضاف ،يؼقل ٓ :هق مضاف ،وٓ غقر
(أو
ً

شرح إزهرية يف الـحق

f

e

844h

g

مضاف ،هق شبقف بالؿضاف ،شبقف بالؿضاف ،وبعض الـحقيقـ يسؿقف آسؿ
جبال
الؿطقل ،طـدك اسؿ ثؿ يتصؾ بف شلء آخر يتؿ معـاه كلن تؼقل ٓ" :صال ًعا ً
آكال ر ًبا مذمقم" ،أكت تذم مـ؟ صقب تـػل
مؿدوح" ،هف؟ "ٓ ً
آكال ر ًبا
حاضر ً ٓ -
ٌ
ٌ
مؿدوح" فؿؿدوح أكت أن تـػل
الذم طـ مـ؟ طـ أكؾ؟ هف؟ آسػ ٓ" ،آكؾ ر ًبا
ٌ
الؿدح طـ أكؾ ،أو طـ آكؾ الربا؟ طـ آكؾ الربا ،إ ًذا فالربا مـ تؿام ققلـا آكؾٓ ،
يصح أن تضبط الؽالم فؼط بأكؾ ٓ" ،آكؾ ربا مؿدوح" ،أكت تـػل الؿدح طـ آكؾ
الربا ٓ طـ أكؾ فؼط ،إ ًذا فالربا متعؾؼة بآكؾ ،صقب.
آكال ربا" "ٓ" ،كافقة لؾجـس،
كقػ تعؾؼت؟ تعؾؼت بلن وقع طؿؾف طؾقفاً ٓ" ،
آكال" هذا اسؿ فاطؾ مـ "أكؾ" ،أكؾ يلكؾ ففق آكؾ ،شرب يشرب ففق شارب،
" ً
آكال" هذا اسؿ فاطؾ،
آكال" اسؿ ٓ الـافقة لؾجـس مـصقب وطالمة كصبف الػتحةً " ،
" ً
اسؿ فاطؾ مـ أيـ؟ مـ الػعؾ "أكؾ يلكؾ" ،اسؿ الػاطؾ يعؿؾ طؿؾ فعؾفٕ ،كف اسؿ
مشتؼ مـ الػعؾ ،يعـل مشؼقق مـ الػعؾ ،فؾفذا يعؿؾ طؿؾف ،فآكؾ يعؿؾ مثؾ يلكؾ،
ً
آكال ر ًبا" ما
مػعقٓ ،كذلؽ آكؾً ٓ" ،
فاطال ويـصب
صب "يلكؾ" ماذا يعؿؾ؟ يرفع ً
آكال هق
طالقة "ر ًبا" بآكؾ؟ فاطؾف أو مػعقلف؟ مػعقلف ،والػاطؾ مؼدر يعـل هقً ٓ" ،
جبال
آكال"ٕ :كف مػعقلف ،وكذلؽ ققلفؿ ٓ" :صال ًعا ً
ر ًبا" ،إ ًذا "ر ًبا" مـ تؿام معـك " ً
مؼقؿ"" ،صال ًعا" صالع فاطؾ ،اسؿ فاطؾ مـ "صؾع يطؾع" ،يعؿؾ مثؾ فعؾف ،يطؾع
ٌ
جبال" مـ تؿام "صال ًعا" ٕكف مػعقلف ،صقب.
جبال" مػعقل بف ،إ ًذا " ً
جبالً " ،
ً
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مؿدوحا خؾؼف مؽروه" ،ما فقف أحد خؾؼف مؿدوح ،جقد ،جؿقؾ،
كلن تؼقلٓ" :
ً
مؿدوحا خؾؼف مذمقم" "ٓ" ،كافقة لؾجـس ..،ما طالقة خؾؼف
يؽرهف الـاسٓ" ،
ً
بؿؿدوح؟ "مؿدوح خؾؼف" مؿدوح مػعقل ،اسؿ مػعقل ملخقذ مـ الػعؾ " ُم ِدح -
ُيؿدَ ح" مـ فعؾ مبـل لؾؿجفقل ،إ ًذا "مؿدوح" مثؾ يؿدح ،خؾؼف" ،يؿدح خؾؼف"
كائب فاطؾ ،إ ًذا فخؾؼف كائب فاطؾ ،إ ًذا ففق متعؾؼ بف يعـل طؿؾ بف ،كعؿ.
أيضا ،مـ
ً
جؿقال فعؾف مذمقم"،
ً
مثالٓ" :
كلن تؼقل ً
جؿقال هذا فعقؾ مشتؼ ً
جؿقال فعؾف مذمقم" ،فعؾف ،ما طالقة الػعؾ
ً
جؿؾ يجؿؾ" ،صب ما طالقة "ٓ
" ُ
بالجؿال؟ كعؿ ،يجؿؾ فعؾف ،فاطؾ.
ضالؿا لؾشعب محبقب" ،الؿذمقم الظالؿ ،وآ ضالؿ
مثال كلن تؼقلٓ" :
أو ً
ً
الشعب؟ إ ًذا لؾشعب جار ومجرور لؽـف متعؾؼ بالظالؿ ،الظالؿ لؾشعب ،إ ًذا فالشعب
صقلفٕ :كف شلء مـ تؿام معـاه ،كؾ ذلؽ يسؿك الشبقف بالؿضاف ،بخالف ما لق
قؾت ٓ" :رجؾ يف البقت  ٓ -طالؿ يؼقل هبذا  ٓ -مسجد يف ح ِّقـا  ٓ -كتاب يف
مؽتبتل  ٓ -سقارة يف الؿعرض" ،هذه الؽؾؿات لقست مضافة وٓ شبقفة بالؿضاف،
مثال "ٓ كتاب كحق يف الؿؽتبة" أو قؾت ٓ" :سقارة شحـ يف الؿعرض"
لؽـ لق قؾت ً
هذه ٓ ،هذا الؿضاف ،هذا الؿضاف ،صقب.
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شبقفا بالؿضاف فنكف يـصب بال
يؼقل الشقخ خالد :إذا كان آسؿ مضا ًفا أو
ً
الـافقة لؾجـس ،يـصب تضع طؾقف طالمة الـصب وهل الػتحة كؿا قؾـا قبؾ قؾقؾ،
صقب.
(فنن كان اسؿ ٓ مػر ًدا) تػضؾ أكؿؾ.
الؿتـ
(فنن كان اسؿ ٓ مػر ًدا فنكف يبـك طؾك ما يـصال بف لق كان معر ًبا).
الشرح
(فنن كان اسؿ ٓ مػر ًدا فنكف يبـك طؾك ما يـصال بف لق كان معر ًبا) أول شلء ما
معـك مػر ًدا؟ مػر ًدا يف كالمف هـا ،يؼقل :فنن كان اسؿ ٓ مػر ًدا فحؽؿف كذا وكذا،
صقب ما معـك "مػر ًدا" هـا؟
كعؿ ٓ ،بد أن كعرف ما الؿراد بالؿصطؾح لؽل كبـل الحؽؿ طؾقف ،وإشفر أن
يراد بف خالف الؿثـك والجؿع ،هذا آستعؿال إول وهق إشفر ،يؼال" :محؿد"
مػرد ،و "محؿدان ومحؿدون" لقسا بؿػردٕ ،ن "الؿحؿدان" مثـك ،و "محؿدون"
جؿع.
آستعؿال الثاين لؾؿػرد أن يراد بالؿػرد خالف الجؿؾة ،أي خالف الؿركب ،فذ
"قام" مػرد ،و"محؿد" مػرد ،و "قام محؿد" لقست بؿػردٕ ،كف مركب جؿؾة،
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وآستعؿال الثالث لؾؿػرد الؿراد بف خالف الؿضاف وشبف الؿضاف ،فذ "محؿد"
ضارب زيدً ا" لقس
مػرد ،و "رجؾ" مػرد ،و"رجؾ طؾؿ" لقس مػر ًدا ،مضاف ،و "
ٌ
مػر ًدا ،شبقف بالؿضاف.
صقب ،و"محؿدان" طؾك هذا آستعؿال "محؿدان" مػرد أم لقس مػر ًدا؟ مػرد
شبقفا بالؿضاف" ،محؿدون ومسؾؿقن وطؾؿاء ورجال
ٕكف لقس مضا ًفا وٓ
ً
ومساجد" هذه كؾفا طؾك هذا آصطالح مػرد ٕهنا لقست مضافة وٓ شبقفة
بالؿضاف ،هذا آستعؿال الثالث أن يراد بالؿػرد خالف الؿضاف والشبقف بالؿضاف
أكثر ما يستعؿؾ يف الـحق يف بابقـ ،يف باب "ٓ الـافقة لؾجـس" ويف الباب الذي بعده
باب "الؿـادى" ،وآستعؿال إول أن يراد بالؿػرد خالف الؿثـك والجؿع قؾـا هق
ً
استعؿآ.
آستعؿال وآصطالح إشفر وإكثر
صقب ،إ ًذا فقريد الشقخ خالد هـا بؼقلف( :فنن كان اسؿ ٓ مػر ًدا) يعـل غقر مضاف
وٓ شبقف بالؿضاف ،ما حؽؿف يا شقخـا؟ قال( :فنكف يبـك طؾك ما يـصال بف لق كان
معر ًبا) ،فنكف يبـك يعـل يخرج مـ حظقرة اإلطراب ،ويدخؾ يف الؿبـقات.
شبقفا بالؿضاف "ٓ صالب طؾؿ حاضر" هذا
أما الؼسؿ إول إذا كان مضا ًفا أو
ً
معرب مـصقب مباشرة ،تعربف إطراب الؿـصقبات كؿا قؾـا يف اإلطراب "ٓ" حرف
كػل" ،صالب طؾؿ مذمقم" صالب اسؿ ٓ الـافقة لؾجـس ،ما بالف؟ مـصقب ،مباشرة
مـصقب ٕكف معرب ،معرب كؼقل" :مرفقع مـصقب مجرور مجزوم" ،هـا حؽؿف
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الـصب كؼقل :مـصقب وطالمة كصبف الػتحة ،أو "ٓ ضار ًبا زيدً ا مـصقر" ،هذا
مضاف أو شبقف بالؿضاف أو مػرد؟ هذا شبقف بالؿضاف ،إ ًذا ضار ًبا اسؿ ٓ الـافقة
لؾجـس ماذا؟ مـصقب ،لؽـ إذا كان مػر ًدا؟ إذا قؾت ٓ" :رجؾ يف الدار ٓ ،كتاب يف
الؿؽتبة"؟ "ٓ" كافقة لؾجـس ،و "رجؾ" هذا اسؿ ٓ الـافقة لؾجـس ،صقب.
ما حؽؿف؟ قال( :يبـك طؾك ما يـصال بف لق كان معر ًبا) إ ًذا هق مبـل ،لؽـ ما
حؽؿف اإلطرابل؟ الـصب أم الرفع أم الجر؟ حؽؿف اإلطرابل الـصبٕ :كا قؾـا إن "ٓ
" الـافقة لؾجـس تعؿؾ طؿؾ إن ،تـصب اسؿفا وترفع خربها ،إٓ أن اسؿفا قد يؽقن
شبقفا بالؿضاف ،وقد يؽقن مبـ ًّقا إذا كان
معر ًبا فتؼقل فقف مـصقب ،إذا كان مضا ًفا أو ً
مػر ًدا ،فتؼقل :مـصقب أو يف محؾ كصب؟ إذا كان مبـ ًّقا تؼقل يف محؾ كصب ،هـا
خالف.
إ ًذا "ٓ رجؾ يف الدار" رجؾ اسؿ ٓ الـافقة لؾجـس يف محؾ كصب ،مبـل طؾك
ماذا؟ قال( :طؾك ما يـصال بف لق كان معر ًبا) إ ًذا فذ "رجؾ" يف محؾ كصب مبـل طؾك
ماذا؟ طؾك الػتح ،كعؿ.
صقب "محؿدان" مػرد أم مضاف أم شبقف بالؿضاف؟ "محؿدان" مػرد ،صقب ،و
"كتابان" مػرد ،صقب تؼقل ٓ" :كتابان أم ٓ كتابقـ يف مؽتبة زيد" ،زيد ما طـده
كتابقـ ٓ" ،كتابقـ أو ٓ كتابان يف مؽتبة زيد"؟ ٓ كتابقـ ٓ ،كافقة لؾجـس ،وكتابقـ
اسؿ ٓ الـافقة لؾجـس ،مبـل أو معرب؟ مبـل ،إ ًذا يف محؾ كصب مبـل طؾك ماذا؟
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مثال
طؾك القاء ،يبـك طؾك ما يـصب بف ،مبـل طؾك القاء ،صقب فؾق كان جؿ ًعا؟ قؾت ً
"ٓ بـقـ لزيد" يعـل ٓ أوٓد لف ،لقس لف أوٓد ٓ" ،بـقـ لزيد" ٓ كافقة لؾجـس ،وبـقـ
اسؿفا مػرد أم مضاف أم شبقف بالؿضاف؟ مػرد إ ًذا مبـل ،كؼقل :اسؿ ٓ الـافقة
لؾجـس يف محؾ كصب مبـل طؾك؟ مبـل طؾك القاء ،قاطة ما فقفا مجتفديـ.
كؼقل ٓ" :مجتفديـ يف هذه الؼاطة" ،ٓ ،كسالن ما يجؿع جؿع مذكر سالؿ،
هذه كسالك ،ما تليت بالقاء فؾفذا غقركا الؿثال ٓ" ،مجتفديـ يف الؼاطة" ،كعؿ؟ أو "ٓ
مشغقلقـ يف الؼاطة" صقب ،أو "ٓ غافؾقـ يف الؼاطة" أو "ٓ كائؿقـ يف الؼاطة" بس
أحقاكًا تؽقن غقر صحقح.
صقب ٓ" ،كائؿقـ يف الؼاطة" ٓ كافقة لؾجـس ،وكائؿقـ اسؿفا معرب أو مبـل؟
مػرد مبـل ،مضاف شبقف بالؿضاف معرب ،هـا مػرد ،إ ًذا مبـل ،كؼقل مبـل طؾك القاء
يف محؾ كصب ،صقب.
الخالصة :اسؿ ٓ الـافقة لؾجـس لف ثالثة أحقال :يعرب يف حالتقـ ،ويبـك يف
شبقفا بالؿضاف ففق معرب ،وإن كان مػر ًدا ففق مبـل ،وٓ
حالة ،فنن كان مضا ًفا أو ً
الـافقة لؾجـس تعؿؾ طؿؾ إن حؽؿ اسؿفا الـصب وحؽؿ خربها الرفع.
فنن قال قائؾ مـؽؿ :مازلـا كذكر مـ إجرومقة أكف جعؾ اسؿ ٓ الـافقة لؾجـس
مـصق ًبا ،ولؿ يػرق هذا ال تػريؼ الذي ذكره الشقخ خالد ،وشرحـا طؾقف مـ أن اسؿفا
يؽقن مـصق ًبا يف حالتقـ ،مـصق ًبا يعـل معر ًبا ،وطالمة ..مـصق ًبا معر ًبا وحؽؿف
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الـصب ،ومبـل يف حالة ،جعؾف مـصق ًبا يف كؾ إحقال ،يعـل معر ًبا يف كؾ إحقال،
شبقفا بالؿضاف معرب كؿا قال هـا ،وإن كان مػر ًدا مثؾ "ٓ رجؾ يف
كان مضا ًفا أو
ً
أيضا مـصق ًبا،
الدار ،أو ٓ رجؾقـ يف الدار ،أو ٓ غافؾقـ يف الؼاطة" فإجرومل جعؾف ً
تذكرون ذلؽ يف إجرومقة؟ تذكرون ذلؽ إن شاء اهلل ،وشرحـا طؾقفا ..وأطربـاها
كؾفا كص ًبا ،وهذا ققل لؾـحقيقـ ،يجعؾقن اسؿ ٓ الـافقة لؾجـس حتك ولق كان مػر ًدا
يف كحق "ٓ رجؾ يف الدار" أو ٓ كتاب يف الؿؽتبة" أو "ٓ رجؾقـ طـد زيد" أو "ٓ
غافؾقـ يف الؼاطة"  ،يجعؾقن كؾ ذلؽ مثؾ إن ،إن تـصب اسؿفا وترفع خربها،
صالب ٍ
طؾؿ أو ٓ ضار ًبا زيدً ا مـصقر كنطرابـا
دائؿا ،فقؼقلقنٓ :
َ
فاسؿفا معرب ً
السابؼ ،فنذا قؾـا "ٓ كائؿقـ يف الؼاطة" كائؿقـ اسؿ ٓ الـافقة لؾجـس مـصقب وطالمة
كصبف القاء طـد همٓء.
وإن قؾـا "ٓ كتابقـ يف الؼاطة" فؽتابقـ اسؿ ٓ الـافقة لؾجـس مـصقب وطالمة
كصبف القاء ،ما فقف إشؽال ،إٓ يف "ٓ رجؾ يف الدار" فنن قؾت ٓ" :رجؾ أو ٓ كتاب
أو ٓ سقارة" هـا اإلشؽال الذي جعؾ الػريؼ إول يزطؿ أن اسؿ ٓ الـافقة لؾجـس
هـا مبـل ،يف اإلطراب تؼقل ٓ :رجؾ يف الدار ،رجؾ اسؿ ٓ الـافقة لؾجـس ،حؽؿف
الـصب وطالمة الـصب الػتحة ،ورجؾ مؿـقع مـ الصرف أو مصروف؟ هف؟
مصروف أو مؿـقع مـ الصرف؟ مصروف ،تؼقلٌ :
ورجال ورجؾٍ ،صقب هـا
ً
رجؾ
رجال" كان يـبغل أن يؼال طؾك ذلؽٓ" :
رجال  -رأيت ً
لؿاذا مـع مـ الصرف؟ "إن ً
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رجال يف البقت" إن أطربت ما تؼقل ذلؽ ،تؼقل "ٓ َ
رجؾ" لؿاذا؟ ...مبـل طؾك ما
ً
يـصب طؾقف ،فؼالقا إذا كان مػر ًدا ففق مبـل َ
رجؾ أو رجؾقـ أو راجؾقـ مبـل هذا
اإلطراب الؿشفقر وطؾقف أكثر الـحقيقـ.
وقال فريؼ آخر وهؿ لقسقا قؾقؾقـ ،وققلفؿ ققل ولفؿ أدلة معتربة ،قالقا :بؾ هق
معرب كذلؽ ،فنن ققؾ كحق ٓ" :رجؾ يف الدار" فنن التـقيـ حذف هـا تخػق ًػا،
التـقيـ هـا حذف تخػق ًػا ،واكتفت الؿسللة ،حذف تخػق ًػا وخالص ،وهذا أسفؾ مـ
أن كزطؿ أكف مبـل ،وطؾك ذلؽ سار صاحب إجرومقة ،أما الشقخ خالد هـا فسار
طؾك ما ذهب إلقف أكثر الـحقيقـ ،صقب هذا ما يتعؾؼ باسؿ ٓ الـافقة لؾجـس.
()25:16
لقس فقف أشقاء غامضة ،لؽـ كريد أن كتققػ بسرطة طـد إطراب لػظ الشفادة "ٓ
إلف إٓ اهلل" ،كقػ كعرهبا؟ صب ًعا فقف طدة إطرابات لؾػظ الشفادة وخالف بقـ الـحقيقـ
والعؾؿاء طؿق ًما ،لؽـ كريد اإلطراب الؿشفقر إطراب الجؿفقر لؾػظ الشفادة "ٓ إلف
إٓ اهلل" كعؿ ،تحاول معل؟ تػضؾ.
"ٓ" هذه كافقة لؾجـس ،حرف كػل ٓ محؾ لف مـ اإلطراب مبـل طؾك السؽقن.
"إلف" اسؿ ٓ الـافقة لؾجـس طؾك ققل الجؿفقر مبـل طؾك الػتح ،وطؾك الؼقل
أخر مـصقب وطالمة كصبف الػتحة وحذف التـقيـ تخػق ًػا ،صقب.
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"ٓ إلف إٓ" أداة استثـاء.
"اهلل"؟ "ٓ إلف إٓ اهلل" أن سـربط ٓ الـافقة لؾجـس بآستثـاء ،درستؿ آستثـاء
قبؾ قؾقؾ ،آستثـاء هـا تام مقجب؟ تام مـػل؟ أم مػرغ؟ تام مـػل ،أو تام مقجب،
هق إدق تام غقر مقجب ،لؽـ بعض ..تام مـػل ،يعـل أسفؾ ،هف؟ كاقص ،يعـل
الخالف إكؿا يؽؿـ يف الؿستثـك مـف إن كان مقجق ًدا فتام ،وإن كان غقر مقجقد
فـاقص ،مقجقد أم غقر مقجقد؟
"إٓ اهلل" يعـل "إٓ اهلل" استثـقتف مـ شلء وآ ما استثـقتف مـ شلء؟ هف؟
كثقرا ،الؾغة مرتبطة بالؿعـك ،أكت "ٓ إلف إٓ اهلل" ما استثـقت اهلل
الؿعـك ،أن ٓ تبعد ً
مـ شلء قبؾف؟ صقب ،إ ًذا فالؿستثـك مـف مقجقد ٓ" ،إلف" تـػل "إٓ اهلل" تثبت ،إ ًذا
فاستثـقتف بعد أن كػقت وصار كؾف مـػل" ،إٓ اهلل" مـفا ،استثـقتف مـفا إشقاء الؿـػقة،
إ ًذا فالؿستثـك مـف مقجقد ،ففق تام ،تام ،صقب مـػل أم مثبت ،مقجب أم غقر مقجب؟
غقر مقجب ،مـػل ،لؽـ ً
أوٓ كريد أن كبحث طـ الؿستثـك مـف؟ كعؿ؟ محذوف ،ما
تؼديره؟ تؼديره "ٓ "..إذا كان تؼديره هؽذا هق ٓ شؽ أن الخرب هـا محذوف ،صب ًعا
تؼديره الصحقح "معبقد بحؼ" ،وبعضفؿ يؼدره بذ "مقجقد" ٓ إلف مقجقد ،هق
اإلطراب واحد ،لؽـ الخالف بقـفؿا مـ حقث الؿعـك ،صحة الؿعـك.
اهلل" ٓ ،كافقة ،إلف
صقب كعرب طؾك التؼدير الصحقح ٓ" :إلف معبقد بحؼ إٓ ُ
اسؿفا ،معبقد خربها ،ومعبقد مػعقل ،هذا اسؿ مشتؼ يعؿؾ طؿؾ فعؾف ،فقتحؿؾ
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ضؿقره مثؾ الػعؾ مثؾ الػعؾ ،معبقد مثؾ يعبد ،يعبد هق ،كؼقل ٓ :إلف يعبد ،ما فقف إلف
يعبد ،يعبد هق يعـل ،كذلؽ ٓ إلف معبقد أي معبقد هق ،فقف ضؿقر يف هق الؾل هق كائب
الػاطؾ لؿعبقد" ،إٓ اهلل" اهلل لػظ الجاللة بدل مـ هذا الضؿقر يف الخرب" ،معبقد هق"
ألست تـػقف؟ تؼقل ٓ" :إلف معبقد هق" ما فقف معبقد ،ما فقف إلف معبقد بحؼ ،كػقت هذا
الؿعبقد بحؼ ،أكت تؼقل ٓ :يقجد معبقد بحؼ إٓ اهلل ،فؾػظ الجاللة مستثـك مـ هذا
الؿـػل ،أيـ الؿـػل؟ الؿـػل هق الضؿقر الذي يف معبقد ٓ ،إلف معبقد هق إٓ اهلل،
صقب.
اهلل قؾـا هذا بدل ،صب ًعا طـد البصريقـ وطـد الؽقفققـ ططػ بقان ،بدل مـ الضؿقر
الذ ي يف الخرب ،وآستثـاء التام غقر الؿقجب ما حؽؿ الؿستثـك فقف؟ يجقز فقف
القجفان :اإلتباع وهق الراجح ،والـصب وهق جائز ،وقد جاء لػظ الجاللة طؾك أي
القجفقـ؟ الراجح أم الجائز؟ طؾك الراجح ،ففؾ الجائز جائز يف لػظ الجاللة؟ أو يف
لػظ الشفادة ،هؾ الجائز جائز يف لػظ الشفادة؟ يعـل هؾ يجقز أن تـصب "اهلل" يف
"ٓ إلف إٓ اهلل" أم ٓ يجقز؟ الجقاب :مـ حقث الؼقاس الـحقي يجقزٕ ،ن آستثـاء
التام الؿـػل يجقز لؽ يف الؿستثـك فقف القجفان ،لؽـ مـ حقث السؿاع لؿ يرد ذلؽ،
صب تؼقل :كقػ جاء بؿعـك الؼقاس جائز ،لؿاذا تؼقل إن السؿاع لؿ يلت فقف؟ كؼقل:
ٓ ،الـحقيقن متػؼقن طؾك أن السؿاع مؼدم ،صقب ،الؼاطدة جاء فقفا شقاهد كثقرة
طؾك القجف إول والقجف الثاين ،صح؟ هذا كالم صحقح ،جاء شقاهد طؾك القجف
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إول آتباع ،والقجف الثاين الـصب ،لؽـ لػظ الشفادة "ٓ إلف إٓ اهلل" هذا الؾػظ قد
ورد يف الؾغة كثق ًرا يف الؼرآن يف مقاضع كثقرة يف قراءاتف الؿختؾػة ...والسالم ،يف كالم
الصحابة ويف كالم العرب يف شقاهد كثقرة جدًّ ا بأٓف ،وكؾ هذه الشقاهد طؾك
اهلل" كؾ هذا يدلـا طؾك أن العرب
كثرهتا اتػؼت طؾك رفع لػظ الجاللة ٓ" ،إلف إٓ ُ
قصدت ترك الـصب ،هق جائز ،لؽـ قصدت العرب تركف ،وكحـ كتبع العربٕ :ن
الؾغة يف إصؾ سؿاع واتباع ،فنذا كـا كعرف أن هذا جائز يف الؾغة فعؾـاه ،صقب ،وإذا
كـا كعرف أن هذا غقر جائز يف الؾغة تركـاه ،وإذا كـا كعرف أن العرب تركت هذا إمر
قصدً ا.
إصؾ أكـا ما كدري هذا إكثر ،إكثر أكا ما كدري هؾ العرب قصدت ترك ذلؽ
أو ما قصدت تركف؟ فحقـئذ كرجع إلك الؼقاس ،كؼقس طؾك إشقاء إخرى وكسقر،
لؽـ إذا طرفـا طرفـا صب ًعا بالؼرائـ؟ إذا طرفـا أن العرب قصدت ترك هذا إمر وإن
جائزا يف كظائره ،لؽـ قصدت تركف ،حقـئذ يـبغل طؾقـا أن كتبعفا يف هذا الؼصد
كان ً
جائزا يف الؼقاس
اهلل" وإن كان
ً
وكرتكف ،ولفذا الجؿفقر ٓ يجقزون "ٓ إلف إٓ َ
الـحقيٕ :كـا طرفـا أن العرب قصدت تركف فـرتكف.
صقب ،هذا ما يتعؾؼ بال الـافقة لؾجـس ،وأخشك أن الققت قد تلخر ،إذا بدأكا
بالؿـادى سقطقل ،وما اكتفقـا مؿا كـا كـقي طؾقف ،لؽـ إن شاء اهلل كـتفل يف الدرس
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الؼادم ،واهلل أطؾؿ ،وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد وطؾك آلف وأصحابف أجؿعقـ،
تػضؾ.
كعؿ ،إطراب ماذا؟
السمال... :
"ٓ جقل وٓ ققة إٓ باهلل" هذه مـ أحؽام ٓ الـافقة لؾجـس التل لؿ يذكرها
الشقخ خالد ،وتذكرها الؽتب الؿتقسعة ،ويعـقكقن لفا بذ "حؽؿ ٓ الـافقة لؾجـس إذا
تؽررت" ،إذا قؾتَ ٓ" :
بـت
حقل وٓ قق َة إٓ باهللٓ ،
قؾؿ طـدي ،ولدَ وٓ َ
َ
كتاب وٓ َ
يف البقت" إذا تؽررت ٓ الـافقة لؾجـس ما حؽؿفا مـ حقث اإلطؿال واإلهؿال؟
قالقا يجقز فقفا خؿسة أوجف  -ما شاء اهلل يف وجف العدو  -خؿسة كؾفا جاءت يف
السؿاع ،يجقز لؽ أن تعؿؾ إولك والثاكقة ،إطؿال ٓ الـافقة لؾجـس ،مثؾ تؼقلٓ" :
رجؾ يف الدار" تؼقلَ ٓ" :
َ
حقل وٓ قق َة إٓ باهلل" هذا إذا تؽررت ،والقجف الثاين أن
هتؿؾفؿا ،أو يؼقلقن بعبارة أدق أن ترفع آسؿ بعدهؿا فتؼقلٌ ٓ" :
حقل وٓ قق ٌة إٓ
باهلل ،هذا القجف الثاين ،إما أن هتؿؾ ٓ ،يعـل حرف هامؾ غقر طامؾ ،وإما أن تعؿؾفا
طؿؾ لقسٕ ،كف مسؿقع أن ٓ قد تعؿؾ طؿؾ لقس" ..،وٓ قق ٌة إٓ باهلل" ،والرابع
ٌ
حقل وٓ قق َة إٓ باهلل" ،والقجف
بالعؽس أن هتؿؾ إولك وتعؿؾ الثاكقة" "ٓ
الخامس أن تعؿؾ إولك وتـصب الثاكقة ،فتؼقلَ ٓ" :
حقل وٓ قق ًة إٓ باهلل" وكؾ
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هذه إوجف طؾقفا أدلة مـ السؿاع مـ الؼرآن وكالم العرب ،كؾ هذه إوجف جائزة،
إول والثاين والثالث والرابع هذه جائزة بؼقة ،والخامس جائز بؼؾة ،كعؿ ،تػضؾ.
الؿستثـك مـف يف لػظ الشفادة هق الضؿقر الؿسترت يف الخرب ،الضؿقر الؿسترت يف
الخرب يف الخرب الؿحذوف ،والخرب محذوف ،واسترت فقف ضؿقر أي "ٓ إلف معبقد
اهلل" ،معبقد هذا مػعقل" ،معبقد هق" هذا الضؿقر الذي استرت فقف هق الذي
بخؼ إٓ ُ
أبدلـا مـف.
كقػ؟ مـ "إل َف"؟ ٓ ،لقس آستثـاء مـ "إلف" ،آستثـاء مـ الضؿقر الذي يف
معبقد ،هـاك إطراب آخر لؾشفادة ،لؽـ ٓ أطرف أن أحدً ا قال بف إٓ أبق الؼاسؿ
الزمخشري صاحب الؽشاف ،وهق إمام كحقي كبقر ،ولف كتاب طظقؿ يف الـحق اسؿف
 ...العربقة ،قال :اهلل خرب ،خرب ٓ الـافقة لؾجـس ،وإلف اسؿفا مـصقب ،اكتفقـا ،وإٓ
طـده لقست أداة استثـاء ،وإكؿا هل أداة حصر ،قال كؿا تؼقلَ :ما ُم َح َّؿدٌ إِ َّٓ
َر ُس ٌ
قل﴾ألآل طؿران 144:ما كافقة ،ومحؿد مبتدأ ،وإٓ أداة حصر ،ورسقل خرب ،هذا
اإلطراب طـد الجؿقع ،صب "ٓ إلف إٓ اهلل"؟ قال :إصؾ اإللف اهللَ ،ما ُم َح َّؿدٌ إِ َّٓ
َر ُس ٌ
قل﴾ألآل طؿران 144:قال" :محؿد رسقل" هذا إصؾ ،اإللف اهلل ،صب أدخؾ
ٓ الـافقة لؾجـس ٓ ،الـافقة لؾجـس ما تدخؾ إٓ طؾك كؽرة ،ولفذا كؽركا اإللف ،فؼؾـا
"ٓ إلف" ،وإٓ أداة حصر أو قصر ،و"اهلل" الخرب ،هذا إطرابف هق ،كعؿ؟
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ما فقف إشؽال كبقرٕ ،ن اإلشؽال الذي يقرد طؾقف سقرده بلن يؼقل" :إلف" هـا
أصؾفا اإللف ،اإللف اهلل ،واإللف "أل" يف اإللف هذه أل الؽؿالقة التل يراد هبا الؽؿال يف
الصػات ،يعـل اإللف الؿستحؼ لعلقهقة اهلل ،كؿا تؼقل يف مثال آخر" :الرجؾ زيد"
هق ما فقف إٓ زيد فؼط رجؾ؟ ٓ ،وإكؿا الرجؾ زيد يعـل الرجؾ الؿتصػ بصػات
الرجقلة زيد ،فلل هـا ..إطرابف كؿا قؾت ما أطرف أن أحدً ا قال بف ،وٓ يؿقؾ إلقف
الجؿفقر ،كعؿ ،مـ حقث السفقلة أسفؾ..
السمال... :
قديؿا وحدي ًثا طؾك أن "ٓ إلف إٓ
هذا كالم الجؿاهقر ،كالم جؿاهقر الؿسؾؿقـ
ً
اهلل" كػل وإثبات.
السمال... :
ربؿا أكف أحؽؿٕ ،ن الؿعـك يف الـفاية يصب يف شلء واحد ،اإللف الؿستحؼ
لؾعبادة اهلل ،حتك ٓ إلف إٓ اهلل هق معـاها اإللف الؿستحؼ لؾعبادة اهلل ٓ ،إلف معبقد بحؼ
إٓ اهلل ،كعؿ.
السمال.... :
كعؿ ،أطد ،آستثـاء؟ ٓ ،آستثـاء هذا تام طؾك كؾ وجف ،آستثـاء تام طؾك كؾ
وجف ،هق مقجقد ،الؿستثـك مقجقد سقاء لػظ بف أم لؿ يؾػظ بفٕ ،ن الؿؼدر يف الـحق
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كثقرا أن الؿؼدر يف الجؿؾة كالؿؾػقظ بف يف كقهنؿا
يف حؽؿ الؿؾػقظ بف ،هذه رددكاها ً
مثال "قؿ" هذه الجؿؾة مؽقكة مـ كؿ كؾؿة قؿ؟ مـ
مقجقديـ يف الجؿؾة ،يعـل لق قؾـا ً
كؾؿتقـ ،مـ فعؾ إمر الظاهر ومـ الػاطؾ الؿسترت ،هذا الػاطؾ الؿسترت قؿ يعـل
"أكت قؿ" ،الػاطؾ الؿسترت مقجقد أم غقر مقجقد يف الجؿؾة؟ ٓ مقجقد ،والؿؼدر
كالؿقجقد ،الؿؼدر لقس معدو ًما ،فرق بقـ الؿؼدر ،قؾـا مؼدر أو مسترت أو محذوف،
هذا كؾف معـاه أكف مقجقد يف الجؿؾة ،لؽـ غقر ضاهر ،غقر بارز لؽـف مقجقد ،لؽـ
أصال يف الؽالم ،فالؿستثـك مـف يف "ٓ إلف إٓ اهلل"
الؿعدوم هذا معدوم غقر مقجقد ً
مقجقد ،إٓ أكف غقر بارز ،لؽـف مقجقد.
السمال... :
إذا كان معدو ًما ،ما يليت ،يف لػظ الجاللة ما يليت ،لؽـ لق قؾـا يف مثال آخرٓ" ،
مثال ٓ ،يعبد إٓ اهلل ،اهلل مرفقع ،لػظ الجاللة كائب فاطؾ يعـل يعبد اهلل
يعبد إٓ اهلل" ً
مثال ٓ" ،يعبد إٓ اهلل" كاقص ،كعؿ.
ً
السمال... :
كحـ اكتفقـا ،مـ يرد يذهب كذهب يا إخقان ،كعؿ.
السمال... :
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هؿ يـزطقن إلك الؿعـك هـا ،يـزطقن إلك الؿعـك ٓ ،معبقد حؼ أي ٓ إلف حؼ ،أي
ٓ معبقد ٓ ،إلف معبقد بحؼ ،والؿعـك واحد ،الؿعـك واحد ،لؽـ ٓ يرون أن تؼدر ٓ
إلف مقجقدٕ ،ن الذيـ قدروا هذا التؼدير جعؾقا اإللف بؿعـك الرب ،ولقس الؿراد
باإللف يف ..وكان معـك "ٓ إلف إٓ اهلل" ٓ رب إٓ اهلل ،ما رفضقا ،هؿ يؼرون بلن اهلل هق
الرب ،و َلئِـ س َل ْلتَفؿ مـ َخ َؾ َؼ السؿق ِ
ات َوإَ ْر َض﴾ألالعـؽبقت 61:إلك آخره
َّ َ َ
َ ْ َ ُ ْ َ ْ
لقؼقلقن اهلل ،هؿ يؼرون بالربقبقة ،لؽـ الؿشؽؾة يف إلقهقة ،فالؿراد بإلقهقة هـا
العبادة الحؼة ٓ ،إلف معبقد بحؼ ،ولقس الؿراد ٓ إلف مقجقد ،فؾق كان الؿعـك طؾك ما
يؼقلقن ،لؽان ٓ يقجد يف الدكقا إٓ إلف واحدٕ ،كف وجد آلفة كثقرة طبدها الؿسؾؿقن
إلفا ،وإصـام وغقر ذلؽ ،ولفذا ٓ بد أن يؽقن التؼدير مـ
والؽػار ،الفقاء يذكرون ً
جـس العبادة ٓ ،معبقد بحؼ ،كعؿ.
َ
حقل وٓ قق َة إٓ باهلل" كحـ ..لؽـ يجقز لؽ
أققل القارد يف الـصقص "ٓ
إوجف الخؿسة التل ذكرهتا مـ قبؾ ،كعؿ.
بقان ،يشبف ولؽـف لقس هق هق ،إكف مشبف ،يعـل مقجقد أمثؾة تعرب كؾ بدل ططػ
بقان ما لؿ تعرف الؿعـك الؿؼصقد.
السمال... :
أيـ؟ وهذا مؿا يضعػ ققل الؽقفققـ ،يعـل الؽقفققن لؿ ..ما أطرف أن أحدً ا
تابعفؿ طؾك ذلؽ ،البصريقن والجؿفقر مـ بعدهؿ يلخذون بؼقلفؿ ،يعـل مـ باب
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البدلقة ،كعؿ ،وأضفر مـ ذلؽ لق قؾت" :كجح الطالب إٓ زيدً ا" ،أو " ما كجح
الطالب إٓ زيد" هـا البدلقة واضحة ،كعؿ.
السمال... :
إن شاء اهلل ،كؿ بؼل طؾك الدرس أن؟ هؾ يتققػ الدرس ،لؽـ ما أتققع أكف أن
الدروس تـتفل إن شاء اهلل ،كـتفل إن شاء اهلل ،كعؿ ،متك اختباراتؽؿ تبدأ؟ يعـل ثالثة
أسابقع ،بعد ثالثة أسابقع دراسة ،ثؿ إسبقع الرابع إجازة ،ثؿ اختبارات ،صب
إسبقع الذي قبؾ الرابع إجازة أو دراسة؟ الحؾ كلمؾ أن كـتفل ،مع أكـا تلخركا الققم
أيضا ،لؽـ كلمؾ أن كـتفل ،فنن لؿ كستطع يعـل إبقاب إخقرة يؿؽـ أن ترتك،
ً
وكحـ ٓ بد أن كـتفل مـ هذا الؿتـ يف هذا الػصؾٕ ،ن الػصقل الؼادمة فقفا متقن
أخرى ،درس إضايف يعـل؟ واهلل هذا حؾ ،هذا حؾ يؿؽـ أن كـػذه.
ســظر يف الدرسقـ الؼادمقـ لعؾـا كختصر..
************************************
الدرس 62
بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ
الحؿد هلل رب العالؿقـ ،والصالة والسالم طؾك كبقـا محؿد ،وطؾك آلف وأصحابف
أجؿعقـ ،أما بعد.
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فال زال الشقخ يتؽؾؿ طؾك كقاصب الػعؾ الؿضارع ،بعد أن ذكر أن كقاصبف أربعة
وهل" :أن ولـ وكل وإذن" ،ذكر  -رحؿف اهلل  -أن "إذن" تعؿؾ الـصب يف الؿضارع
ضاهرة ومضؿرة ،أي محذوفة ،أما إطؿالفا ضاهرة فقاضح ،وأما إطؿالفا مضؿرة فذكر
 رحؿف اهلل  -أهنا تضؿر بعد أربعة أحرف جر ،وثالثة أحرف ططػ ،كؼقل :ذكر -رحؿف اهلل تعالك  -أن "أن" تضؿر بعد أربعة أحرف جر ،وقد قرأكا ذلؽ ،وبعد ثالثة
أحرف ططػ ،وهذا ما قرأكاه ،فـريد أن كؼرأه أن إن شاء اهلل تعالك ،تػضؾ يا أخل.
قال الشقخ رحؿف اهلل تعالك:
الؿتـ
ٕقتؾـ الؽافر أو يسؾؿ).
(وأما حروف العطػ فلو كحق:
َّ
الشرح
كعؿ ،حرف العطػ إول الذي تؼدر بعده "أن" هق "أو" (كحقٕ :قتؾـ الؽافر أو
ٍ
معان ،مـ معاكقفا أن تليت بؿعـك "إٓ" ،وأن تليت
يسؾؿ)" ،أو" تليت يف العربقة طؾك
َ
بؿعـك "إلك" وهذان الؿعـقان هؿا الؿؼصقدان هـا لذ "أو" ،إذا كاكت "أو" بؿعـك
"إٓ" أو كاكت بؿعـك "إلك" فنن الؿضارع بعدها يـتصب ،يـتصب بذ "أن" مضؿرة ،فذ
يسؾؿ) بؿعـك "إٓ" "ٕقتؾـ الؽافر إٓ
"أو" يف هذا الؿثال الؿذكقر (ٕقتؾـ الؽافر أو
َ
يسؾؿ" فعؾ مضارع مـصقب بلن مضؿرة بعد "أو" التل بؿعـك "إٓ".
أن يسؾؿ" ،فذ " َ
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مثالٕ" :لزمـؽ أو تحضر"ٕ" ،تصؾـ بؽ أو
"أو" التل بؿعـك "إلك" كلن تؼقل ً
تحضر" ما معـك "أو" هـا؟ لقس الؿعـك الؿشفقر وهق التخققر" ،كؾ تػاحة أو
برتؼالة" ،هـا معـاها التخققر هـا ،هذا الؿعـك الؿشفقر لذ "أو" ،ٓ ،لقس الؿراد هبا هـا
التخققرٕ" ،تصؾـ بؽ أو تحضر" ،يعـل "سلتصؾـ بؽ إلك أن تحضر" فذ "تحضر"
هـا فعؾ مضارع مـصقب بلن مضؿرة بعد "أو" التل بؿعـك "إلك" ،صقب" ،سللزمـؽ
أو تؼضقـل حؼل" لقست "أو" لؾتخققر ،هق ما يخقره ،هق يؼقل" :سللزمـؽ إلك أن
تؼضقـل حؼل" ،فذ "أو" هـا بؿعـك "إلك" فؾفذا يـتصب الػعؾ الؿضارع بعدها،
والشاطر يؼقل:
ٕستسفؾـ الصعب أو أدرك الؿـك فؿا اكؼادت أمال إٓ لصابر
ٕستسفؾـ الصعب أو أدرك الؿـك ،هق ما يخقر ،يؼقل :سلختار هذا أو أختار
هذا ،لقس الؽالم طؾك التخققر ،بؾ "أو" هـا بؿعـك "إلك" أو "إٓ"؟ "إلك"،
ٕستسفؾـ الصعب إلك أن أدرك الؿـك" ،أدرك" فعؾ مضارع مـصقب بذ "أن"
مضؿرة ،اكظر لؾؿعـك الذي تريد ،كعؿ ،تؼقل" :سلجتفدن أو أكجح" ،ٓ ،إ ًذا تـصب
الؿضارع بعدهإ" ،جتفدن أو أكجح" أي "ٕجتفدن إلك أن أكجح" ،الؿعـك،
الؿعـك ،إن كاكت بؿعـك التخققر ،ففل تخققرية طاصػة ،تجعؾ ما بعدها كؼبؾفا يف
اإلطراب ،لؽـ إذا كاكت بؿعـك "إٓ" أو بؿعـك "إلك" ففذه يـتصب الؿضارع بعدها
بلن مضؿرة ،ارفع صقتؽ.
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()5:35
ٕٓ" ،ٓ ،تصؾـ بؽ أو تحضر" هق أن يتصؾ بؽ ،ما يخقرك ،حدث إمر،
يعـل يؼقل :سلبؼك طؾك هذا إمر إلك أن تحضر ،هذا الؿعـك الذي يؼصده الـاس،
"ٕتصؾـ بؽ أو تحضر" يعـل سلستؿر حتك تحضر ،فنذا حضرت اكؼطع ،يعـل ما
هق بتخققر ،هق سقحدث إمران ،يعـل سقحدث إمر إول حتك يحدث إمر
الثاين ،ثؿ يـؼطع إول ،ما فقفا تخققر ،هق إمران واقعان ،لؽـ إول غايتف الثاين ،فذ
"أو" هـا بؿعـك "إلك" يعـل غائقة ،سلفعؾ إول إلك أن يحدث الثاين ،صقب.
فذ "أو" التل يـتصب بعدها الؿضارع لقست كؾ "أو" يف كؾ معاكقفا ،ٓ ،بؾ "أو"
التل بؿعـك "إٓ" أو بؿعـك "إلك" ،تػضؾ يا أخل.
الؿتـ
(وفاء السببقة وواو الؿعقة يف إجقبة الثؿاكقة).
الشرح
أيضا بعد حريف ططػ ،وهؿا "فاء السببقة ،وواو الؿعقة"،
يؼقل :وتضؿر "أن" ً
فاء السببقة ،فاء السببقة هل الػاء التل تدل طؾك أن ما قبؾفا سبب لحدوث ما بعدها،
وواو الؿعقة واو تدل طؾك أن ما بعدها مصاحب يف الحدوث لؿا قبؾفا ،واو الؿعقة،
وكالهؿا مـ حروف العطػ ،صقب.
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دائؿا
فاء السببقة وواو الؿعقة مـ حروف العطػ ،لؽـ الؿضارع يـتصب بعدهؿا ً
دائؿا مطؾ ًؼا ٓ ،بد أن تؽقن الػاء هل الػاء السببقة ،بؾ
مطؾ ًؼا؟ ٓ ،ما يـتصب بعدهؿا ً
ٓ بد أن تؽقن هل فاء السببقة ،يعـل ما قبؾفا سبب لؿا بعدها ،وواو الؿعقة يعـل الؾل
ما قبؾفا حدث وما بعدها يف زمـ واحد ،صقب ٓ ،بد أن تؽقن هل فاء السببقة واو
الؿعقة ،صقب.
(يف إجقبة الثؿاكقة) ،ثؿ سقؼقل بعد إجقبة الثؿاكقة (وبعد الـػل الؿحض)،
يعـل أن الؿضارع ما يـتصب بعد فاء السببقة وواو الؿعقة إٓ إذا كان قبؾفؿا كػل أو
صؾب ٓ ،بد أن يؽقن قبؾ الػاء السببقة وقبؾ واو الؿعقة إما كػل وإما صؾب ،صؾب،
إلل فلكر َمؽ" ،الػاء هذه فاء سببقة،
إلل" هف؟ أصؾب مـف" ،تعال َّ
كلن تؼقل" :تعال َّ
ووقع بعدها الؿضارعٕ :ن اإلتقان سبب اإلكرام ،إ ًذا فاء سببقة ،صقب الػاء سببقة وقع
قبؾفا صؾب أو كػل؟ وقع قبؾفا صؾبٕ ،ن إمر صؾب ،إ ًذا تؼقل" :تعال فلكر َمؽ -
تـجح -
تـجح -
ُ
فلكر ُمؽ  -فلكر ْمؽ"؟ تؼقل" :تعال فلكر َمؽ" ،استذكر فذ " َ
فتـجح ،كعؿ.
تـجح"؟ استذكر
َ
ْ
"احرص طؾك العؾؿ فتستػقدَ " فاء سببقة وقبؾفا صؾب ،فالؿضارع بعدها يـتصب،
إلل أكر ْمؽ  -احرص طؾك
اكظر لػاء السببقة هذه لق سؼطت ،لق لؿ تذكرها؟ "تعال َّ
العؾؿ تستػدْ "  ،ماذا حدث لؾؿضارع؟ اكجزم ،اكجزم ٕكف وقع يف جقاب الطؾب،ٓ ،
جقاب صؾب هذا ما فقف شرط" ،تعال أكر ْمؽ" ما فقف شرط ،هذا صؾب ،صؾب.
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أيـ جقاب الطؾب "تعال"؟ أيـ الجقاب؟ ماذا يحدث؟ "تعال أكر ْمؽ"
الجقاب "أكر ْمؽ" جقاب الطؾب مجزوم" ،تعال فلكر َمؽ  -تعال ِ
وأكر َمؽ  -تعال
أكر ْمؽ" ،صقب هذا أمر.
هنل ،الـفل صؾب أو لقس بطؾب؟ صؾبٕ ،كف صؾب ترك ٓ" ،هتؿؾ" ،الجقاب؟
تـجح" ،جقاب
ماذا يحدث؟  ....ما كتقجة طدم اإلهؿال؟ كجاح ،إ ًذا "ٓ هتؿؾ
ْ
تـجح يا محؿد" ،صب لق
الطؾب "تـجح" ،إن أتقت بف جقا ًبا سقـجزم ٓ" ،هتؿؾ
ْ
أتقت بػاء السببقةٕ ،ن طدم اإلهؿال سبب الـجاح؟
فتـجح يا محؿد"،
فتـجح يا محؿد" ،أو واو الؿعقة "ٓ هتؿؾ
تؼقل ٓ" :هتؿؾ
َ
َ
صقب.
هذا مـ إشق اء التل تدل طؾك الطؾب ،استػفام ،آستػفام ،طـدما أققل لؽ:
"هؾ استذكرت" هذا صؾب؟ صؾب ٕكف أصؾب مـؽ أن تجقب ،أن تخربين ،آستػفام
كؿا يؼقل :آستػفام صؾب الػفؿ ،أصؾب مـؽ أن تػفؿـل ،أن تجقب ،إ ًذا هق صؾب،
فؾفذا جقابف يلخذ هذا الحؽؿ.
مثال" :هؾ لؿحؿد صديؼ؟" ،صب وإذا كان لف صديؼ ما الجقاب؟ "هؾ
تؼقل ً
لؿحؿد صديؼ يرك ْـ إلقف؟" ،فاء السببقة "هؾ لؿحؿد صديؼ فقرك َـ إلقف؟  -هؾ
طؾؿا؟"ٕ :ن مؽة بؾد طؾؿ
لؿحؿد صديؼ ويرك َـ إلقف؟" ،هؾ تسافر إلك مؽة تستػدْ ً
وفقفا طؾؿاء يلخذ فقفا الـاس العؾؿ ،فتؼقل" :هؾ تسافر إلك مؽة؟" ما جقاب ذلؽ؟
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طؾؿا؟" ،أو
طؾؿا" ،صب "هؾ تسافر إلك مؽة فتستػقدَ ً
"هؾ تسافر إلك مؽة تستػدْ ً
طؾؿا؟" كؾ ذلؽ صؾب ،صؾب.
"هؾ تسافر إلك مؽة وتستػقدَ ً
طـدما كؼقل صؾب يف الؾغة ماذا يشؿؾ؟ كؾؿة "صؾب" هذه تليت يف مباحث كثقرة،
ٓ يف الـحق ،وٓ يف الصرف ،وٓ يف البالغة ،صؾب ،ماذا يشؿؾ الطؾب؟ صؾب
ويسؿقكف اإلكشاء الطؾبل ،صؾب يف الـحق أو يف البالغة ثؿاكقة أشقاء ،وبعضفؿ كظؿفا
وإن كـت ٓ أذكر البقت.
وترج،
لؽـ الطؾب يف الؾغة أقصد الـحق ثؿاكقة أشقاء" ،أمر ،وهنل ،وتؿ ٍّـ،
ٍّ
وطرض ،وتحضقض ،واستػفام ،ودطاء".
ٌ
تؿـ
إذا ققؾ صؾب فقؼصد هبا هذه الثؿاكقة" ،أمر وهنل" أن يرتك ،صؾبٍّ " ،
وترج" ،التؿـل "لقتـل مجتفد" هذا إخبار؟ لقس بخرب ،هذا "لقتـل مجتفد" هذا فقف
ٍّ
صؾب ،صؾب التؿـل ،تطؾب أن يحدث هذا الؿتؿـك ،ما تتؿـك شلء إٓ ٕكؽ تطؾب
حدوثف ،إٓ أن حدوثف مستبعد أو طسقر ،هذا التؿـل ،تطؾب حدوثف إٓ أن حدوثف إما
مستحقؾ أو صعب.
أيضا صؾب :إٓ أكف صؾب
أيضا "لعؾ محؿدً ا مجتفد" ،الرتجل ،الرتجل ً
والرتجل ً
الؿتققع أو الؿحبقب ،وطرض وتحضقض ،العرض ،العرض هق الطؾب برفؼ،
بحث ،أو كؿا يؼقلقن ٍّ
والتحضقض الطؾب ٍّ
بحث وإزطاج ،العرض يؽقن بذ "أٓ" "أٓ
تجتفد" تجتفد فعؾ مضارع ،مضارع ما فقف دٓلة طؾك صؾب ،لؽـ طـد ما جاءت
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"أٓ"" ،أٓ تجتفد" ما معـك "أٓ تجتفد"؟ اجتفد ،فػقفا صؾب" ،أٓ تجتفد" هذا
تحضقضا ،صقب.
يسؿك طرض بذ "أٓ" ،فنذا قؾت" :هال تجتفد" هذا كسؿقف
ً
وكذلؽ آستػفام كؿا شرحـا ،وكذلؽ الدطاء ،الدطاء هق إمر ،لؽـف يؽقن مـ
إسػؾ إلك إطؾك ،أو مـ إدكك إلك إطؾك ،إذا كان ..يسؿقكف دطاء ،وإذا كان
أيضا يػصؾ أكثر مـ ذلؽ،
أمرا ،وبعضفؿ ً
الطؾب مـ إطؾك إلك إسػؾ يسؿقكف ً
ويؼقل :إذا كان مـ إطؾك ٕدكك فلمر ،وإذا كان مـ إدكك لعطؾك فدطاء ،وإذا كان
مـ الؿساوي لؾؿساوي التؿاس.
أمرا ،كعؿ ،فؼقل إب
لؽـ كؾ ذلؽ يف آصطالح الـحقي الؿشفقر يسؿك ً
ٕبقف" :اذهب" أو ققل آبـ ٕبقف "أططـل ً
ريآ" هذا ما يسؿك أمر ،ما يسؿك أمر
يعـل يف الحؼقؼة ،يف العرف ،لؽـ يف آصطالح الـحقي يسؿك أمر ،يعرب فعؾ أمر
مبـل طؾك السؽقن ٓ محؾ لف مـ اإلطراب ،لؽـ يف ضؾ الـحقيقـ خاصة الؿتلخريـ،
الؿتؼدمقن يؼقل فعؾ أمر ويـتفل إمر.
لؽـ بعض أو كثقر مـ الـحقيقـ الؿتلخريـ صاروا يػرققن بقـ إمر والدطاء،
وبخاصة إذا كان إمر يرتبط باهلل  -سبحاكف وتعالك  -أو بلوامر الشرع ..الـبل  -طؾقف
مثال مـ
أمرا ،ويسؿقن الؽالم الصادر ً
الصالة والسالم  -وكحق ذلؽ ،فقسؿقن هذا ً
العبد لربف ،أو مـ الصحابة لؾـبل  -طؾقف الصالة والسالم  -أو كحق ذلؽ يسؿقكف
دطاء.
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الدطاء لقس هق الدطاء الشرطل الخالص هلل  -طز وجؾ  ،ٓ .... -الدطاء طـد
الـحقيقـ الدطاء هق إمر أو الطؾب مـ إسػؾ لعطؾك ،حتك مـ آبـ ٕبقف ،أو مـ
الخادم لسقده ،أو مـ الؿلمقر ٔمره أو كحق ذلؽ ،كؾ هذا يسؿقكف دطاء ...يـتصب
بعد فاء السببقة بلن مضؿرة إذا كان قبؾفؿا صؾب أو هنل ،الطؾب قؾـا يؼصد بف ثؿاكقة
أشقاء :إمر والـفل ،والتؿـل والرتجل ،والعرض والتحضقض ،وآستػفام،
والدطاء ،كستؿع إلك أمثؾة ذلؽ ،تػضؾ.
الؿتـ
فلحسـ أو
(وفاء السببقة وواو الؿعقة يف إجقبة الثؿاكقة ،جقاب إمر كحق تعال
َ
وأحسـ إلقؽ).
َ
الشرح
كعؿ ،تعال وأطط َقؽ ً
فتـجح ،كعؿ.
ريآ ،أو تعال وأطط َقؽ ،أو اجتفد
َ
الؿتـ
ويغضال).
فقغضال أو
(وجقاب الـفل كحق ٓ تخاصؿ زيدً ا
َ
َ
الشرح
ب ٓ ،تضرب أخاك فلطط َقؽ ً
فتـجح،
ريآ ٓ ،هتؿؾ
ً
كعؿ ٓ ،تخاصؿ زيدً ا فقغض َ
كعؿ.
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الؿتـ
مآ
فلتزوج ،أو
(وجقاب التؿـل كحق لقت الشباب يعقد
وأتزوج ،وكحق :لقت لل ً
َ
َ
فقػفؿـل أو
وأحج مـف ،وجقاب الترجل كحق لعؾك أراجع الشقخ
فلحج مـف ،أو
َّ
َّ
َ
وكؽرمؽ ،وجقاب
فـؽرمؽ أو
ويػفؿـل ،وجقاب العرض كحق أٓ تـزل طـدكا
َ
َ
َ
ويشؽرك ،وجقاب آستػفام كحق
فقشؽرك أو
هال أحسـت إلك زيد
التحضقض كحق َّ
َ
َ
َ
فلطؿؾ
ويركـ إلقف ،وجقاب الدطاء كحق رب وفؼـل
فقركـ إلقف ،أو
هؾ لزيد صديؼ
َ
َ
َ
صالحا).
وأطؿؾ
صالحا أو
ً
ً
الشرح
فلففؿ هذه الؿسللة ،أو ضاع يف الصحراء ،رب
كعؿ ،هذا الدطاء ،رب وفؼـل
َ
َ
أهؾؽ يف الصحراء ،وكحق ذلؽ ،صقب ثؿ قال؟
أرشدين إلك الطريؼ فال
الؿتـ
يؿقت).
فقؿقت أو
(وبعد الـػل الؿحض كحق ٓ يؼضك طؾك زيد
َ
َ
الشرح
قال( :وبعد الـػل الؿحض) يعـل قؾـا فاء السببقة وواو الؿعقة إما أن تسبؼ بطؾب
أيضا
هذه الثؿاكقة ،أو بـػل" ..ٓ ،زيد ٓ يفؿؾ دروسف" ٓ هـا كافقة أو كاهقة؟ كافقةً ،
يـتصب الؿضارع يف الجقاب ،يف جقاهبا" ،زيد ٓ يفؿؾ" الجقاب؟ زيد ٓ يفؿؾ
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يـجح ،ما يليت ،إ ًذا ما يليتٕ ،ن الجقاب ٓ يليت إٓ لؾشرط
يػرح ،زيد ٓ يفؿؾ
َ
فقـجح َ
َ
أو الطؾب ،الجقاب ما يليت إٓ لؾشرط أو الطؾب ،هذا كػل ،ما يليت ،كعؿ ٓ" ،يؼضك
طؾقفؿ فقؿقتقا" ٓ يؼضك طؾقفؿ فاء سببقة ،يؿقتقا ،كعؿ ،هذا ما يتعؾؼ يا إخقان
بـصب الػعؾ الؿضارع ،كريد أن كدخؾ يف جزم الػعؾ الؿضارع ،كعؿ ،ارفع صقتؽ،
الـػل الؿحض يريد أن يخرج ما يدل طؾك الـػل بؿعـاه ٓ بؾػظف ،ربؿا يػفؿ الـػل مـ
مجؿؾ الؽالم ٓ ،مـ لػظف ،يعـل "ٓ" هذه كافقة ،أو "ما" الـافقة ،أو كحق ذلؽ.
ففؿا مـ الجؿؾة ٓ بسبب وجقد حرف كػل ،حقـئذ يؼقل:
قد يليت الـػل مػفق ًما ً
ٓ ٓ ،يدخؾ يف هذه الؿسللة.
السمال..... :
ٓ ،هق فقف خالف بقـ أهؾ اإلمالء ،لقس بقـ الـحقيقـ ،خالف بقـ أهؾ اإلمالء
كقػ تؽتب "إ ًذا" ،هؾ تؽتب بالتـقيـ "إ ًذا" أو تؽتب بالـقن "إذن"؟ والخالف يؼع
حتك يف الؿصحػ كقػ تؽتب "إ ًذا" ،هق فقف خالف بعضفؿ يؼقل "إ ًذا" بالتـقيـ
مطؾ ًؼا ،وبعضفؿ يؼقل بالـقن مطؾ ًؼا ،وبعضفؿ يػصؾ ،والؿشفقر أن التػصقؾ،
فقؼقلقن :إذا طؿؾت الـصب يف الػعؾ الؿضارع فتؽتب بالـقن "إذن" ،وإذا لؿ تعؿؾ
الـصب يف الػعؾ الؿضارع فتؽتب بللػ وتـقيـ.
السمال... :
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إ ًذا كان إفضؾ أن كؽتبفا بالـقن ،كعؿ ،حتك طـدكا يف هذه الطبعة كذلؽ ،كتبفا
مرة بالـقن ،ومرة بالتـقيـ ،مع أكف يف الشرح هذا الشرح كتبفا بالـقن يف الؿقضعقـ،
صقب.
كدخؾ يا إخقان يف الجقازم أن ،كريد أن كـتفل مـ الجقازم :لؽل يبؼك الدرس
الؼادم خاص ببؼقة إزهرية ،كعؿ.
السمال... :
ٓ ،ما يعترب غؾط ،كؼقل هذا فقف مذاهب ،ثالثة مذاهب ،لؽـ الذي طؾقف أن هؿ
همٓء كتبقها كؿا وجدوها يف الطباطة الؼديؿة..
السمال... :
هـا كعؿ ،هـا ما التزم ،كان يـبغل أن يؾتزم بالؿذهب ،وكؿا قؾـا الذي طؾقف هذا
العصر أن تؽتب بالـقنٕ ،هنا حقـئذ طامؾة ،صقب ،جقازم الػعؾ الؿضارع يا إخقان،
فعال واحدً ا ،وما يجزم
قؾـا قبؾ الصالة إن الجقازم لؾػعؾ الؿضارع كقطان :ما يجزم ً
فعؾقـ ،والؽالم يف جقازم الػعؾ الؿضارع سفؾ ،يعـل ما فقف ذلؽ التػصقؾ ،أو فقف
إضؿار لؾجازم كؿا يف الـقاصب ،ما فقف ،الجازم ٓ بد أن يظفر ،وإذا ضفر فنن طؿؾف
أيضا يظفر يف الػعؾ الؿضارع ،لؽـ الذي يفؿـا يف الجقازم أن أن كعرف هذه
ً
الجقازم ،وأن كلخذ شق ًئا مـ إمثؾة والشقاهد طؾقفا ،تػضؾ يا أخل.

شرح إزهرية يف الـحق

f

e

869h

g

الؿتـ
واحدا ،وما يجزم فعؾقـ ،فالذي يجزم
(وجقازم الؿضار قسؿان :ما يجزم ً
فعال ً
فعال واحدً ا "لؿ ،ولؿا ،وٓم إمر ،وٓم الدطاء وٓ يف الـفل ،والدطاء).
ً
الشرح
كعؿ ،ذكر كؿ أداة؟ معل؟ ذكر "لؿ ،ولؿا ،وٓم إمر ،وٓم الدطاء ،وٓ يف الـفل،
ً
وتػصقال ستة ٓ ،يف الـػل ،وٓ يف الدطاء ٓ ،يف الـفل
ً
إجؿآ أربعة،
وٓ يف الدطاء"،
وٓ يف الدطاء ،هل أربعة" ،لؿ ولؿا ،وٓم إمر ،وٓ الـاهقة" ،تجدون أكف يف ٓم إمر
جعؾفا قسؿقـٓ :م إمر وٓم الدطاء..
أمرا ،وإذا كان الطؾب مـ
بقـ الطؾب إذا كان مـ إطؾك إلك إسػؾ فقسؿقكف ً
إسػؾ إلك إطؾك فقسؿقكف دطاء مـ باب يعـل التعظقؿ هلل  -سبحاكف وتعالك -
وكذلؽ "ٓ" الـاهقة ،هل "ٓ" الـاهقة ،لؽـفؿ يػصؾقن ،فنن كان الـفل مـ إطؾك
إلك إسػؾ فقسؿقكف هن ًقا.
وإذا كان الـفل مـ إسػؾ إلك إطؾك يسؿقكف دطاء ،ففل أربعة يف الحؼقؼة،
وبعضفؿ يزيد يف العدد ،فقزيد يف هذه الجقازم "ألؿ" ،ويزيد "ألؿا" كؿا فعؾ صاحب
أجرومقة ،وهل يف الحؼقؼة هل "لؿ" دخؾت طؾقفا هؿزة آستػفام ،و "لؿا" دخؾت
طؾقفا هؿزة آستػفام.
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فعال واحدً ا أربعة" :لؿ ولؿا
فالخالصة والتحؼقؼ أن جقازم الؿضارع التل تجزم ً
وٓم إمر" وإذا شئت أن تخرج مـ هذا اإلشؽال تؼقلٓ" :م الطؾب" ،و "ٓ"
الـاهقة ،وإن شئت أن تخرج مـ الخالف تؼقل "ٓ" :الطؾب ،أو "ٓ" الطؾبقة ،كعؿ.
الؿتـ
متصال بالحال
ولؿا لـػل الػعؾ يف الؿاضل
ً
(فؾؿ لـػل الػعؾ يف الؿاضل مطؾ ًؼاَّ ،
كحق لؿا يذوققا طذاب).
الشرح
ً
استشؽآ
كعؿ ،بقـ يف هذه العبارة  -رحؿف اهلل  -معـك لؿ ولؿا ،كلكف استشعر
طـد بعض الطالب ما الػرق بقـ لؿ ولؿا ،فؼال :إن العرب تػرق بقـفؿا ،أما "لؿ" ففق
لؾـػل الؿطؾؼ يف الؿاضل" ،لؿ يذهب" يعـل لؿ يػعؾ الذهاب يف الؿاضل ،صب
الؿاضل الؼريب أو الؿاضل البعقد؟ ما فقف دٓلة" ،لؿ" لـػل الػعؾ يف الؿاضل
مطؾ ًؼا ،سقاء كان يف الؿاضل الؼريب أو البعقد ،أما "لؿا" ففل لـػل الػعؾ يف الؿاضل
الؼريب ،يعـل الػعؾ ما حدث يف الؿاضل الؼريب ،لؽـ تققع حدوثف كبقر ،أكت
تؼقل" :محؿد ما ذهب" ،صب هؾ سقذهب؟ ما تدري ،ما فقف دٓلة ،كالمؽ فؼط أكف
ما ذهب ،فنذا قؾت" :محؿد لؿا يذهب إلك الؿدرسة" ،يعـل أكف ما ذهب إلك أن،
إلك الحال ،زمـ التؽؾؿ الحال ،هق ما ذهب إلك أن ،ولؽـ ذهابف متققع ،إ ًذا فالػرق
أن "لؿ" لؾـػل الؿطؾؼ" ،محؿد وصؾ إلك الرياض ولؿا يدخؾفا" ،يعـل أكف قريب
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مـ الرياض ،ودخقلف متققع" ،محؿد لؿ يدخؾ الرياض" ،صب ما أدري قريب وآ
بعقد ،إكف ما دخؾ وفؼط ،كعؿ.
(كحق لؿا يذوققا طذاب) الؿعـك واهلل أطؾؿ (لؿا يذوققا طذاب) أن ذوقفؿ
لؾعذاب قريب ومتققع ،كعؿ.
الؿتـ
(وقد تؾحؼ لؿ ولؿا هؿزة آستػفام كحق َ
﴿أ َل ْؿ ك َْش َر ْح َل َ
ؽ َصدْ َر َك [الشرح،]1:
وألؿا يؼؿ زيدٌ ).
الشرح
كعؿ ،وإذا دخؾت الفؿزة هؿزة آستػفام طؾك "لؿ ولؿا" كان معـك آستػفام
حقـئذ آستػفام التؼريري ،آستػفام التؼريري ،يعـل لقس آستػفام الحؼقؼل ،لقس
مثال" :ألؿ أكرمؽ؟ ألؿ أشرح
السمال" ،أجاء محؿد؟" ،جاء أو ما جاء ،إذا قؾت ً
لؽ" ما أكتظر مـؽ أن تجقب ،تؼقل :أكت شرحت لل أو ما شرحت لل" ،ٓ ،ألؿ
أشرح لؽ؟" هذا يعـل أقرر أكـل شرحت لؽ ،ففذا يؽقن استػفا ًما تؼرير ًّياَ ،أ َل ْؿ
ك َْش َر ْح َل َ
ؽ َصدْ َر َك﴾ألالشرح ، 1:كلكف قال سبحاكف وتعالك :لؼد شرحـا لؽ صدرك،
كعؿ.
الؿتـ
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(وٓم إمر والدطاء لطؾال الػعؾ ،وٓ يف الـفل والدطاء لطؾال الترك).
الشرح
كعؿ ،بقـ الؿعـك ،ومعـاهؿا واضح ،تػضؾ.
الؿتـ
(والذي يجزم فعؾقـ حرف واسؿ).
الشرح
حرف واسؿ ،ويجؿع بقـفؿا أهنؿا أو أن هذه أدوات الشرط ،الذي يجزم فعؾقـ
أدوات الشرط ،وأدوات الشرط إما حروف ،وإما أسؿاء ،أن سقػصؾ الؽالم يف هذه
إدوات .. ،آسؿ مـفا وما هق فعؾ ،ثؿ سقبقـ معاكقفا التػصقؾقة ،تػضؾ.
الؿتـ
(فالحرف إن باتػاق وإذ ما طؾك إصا ،وهؿا مقضقطان لؿجرد الدٓلة طؾك
تعؾقؼ الجقاب طؾك الشرط).
الشرح
صقب ،يؼقل" :إن" باتػاق و "إذ ما" طؾك إصح ،بقـ كقطفؿا" ،إن وإذ ما"
حرفان أم اسؿان؟ يؼقل :حرفان ،أما "إن" فباتػاق الـحقيقـ ،وأما "إذ ما" فعؾك
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خالف ،فسقبقيف قال :إهنا حرف ،وبعض الـحقيقـ قال إهنا اسؿ ،شقخـا خالد اختار
مـ الؿذهبقـ مذهب سقبقيف أن "إذ ما" حرف ،صقب.
هذا كقطفؿا حرف ،صقب ،استعؿالفؿا؟ معـاهؿا؟ دٓلتفؿا؟ يؼقل( :مقضقطان
لؿجرد الدٓلة طؾك تعؾقؼ الشرط طؾك الجقاب) يعـل أن الجقاب متعؾؼ بالشرط
دون الدٓلة طؾك معـك آخر غقر الشرطٕ ،ن أدوات الشرط الؼادمة تدل طؾك الشرط
وطؾك معـك آخر ،فتدل طؾك الشرط وطؾك الزمان ،تدل طؾك الشرط وطؾك الؿؽان،
تدل طؾك الشرط وطؾك أن صاحبفا طاقؾ ،طؾك الشرط وأن صاحبفا غقر طاقؾ ،أما
"إن وإذ ما" ٓ تدل إٓ طؾك الشرط فؼط ،ما معـك الشرط؟ أن الجقاب متعؾؼ بالػعؾ
فعؾ الشرط" ،إن تجتفد تـجح" يعـل أن الـجاح متعؾؼ ومرتتب طؾك آجتفاد ،كعؿ،
كعؿ.
الؿتـ
(وآسؿ ضرف وغقر ضرف).
الشرح
(آسؿ ضرف وغقر ضرف) ،الظرف يف آصطالح الـحقي كؿا بقـا أكثر مـ مرة،
الظرف هق ما دل طؾك زمان أو مؽان ،وغقر الظرف إسؿاء التل ٓ تدل طؾك زمان أو
مؽان ،كعؿ.
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الؿتـ
وأي وكقػؿا).
(فغقر الظرف َمـ وما ومفؿا ٍّ
الشرح
هذه خؿسة أسؿاء لقس فقفا دٓلة طؾك زمان أو مؽان ،كعؿ.
الؿتـ
(والظرف زماين ومؽاين ،فالزماين متك وأيان ،والؿؽاين أيـ وأكك وحقثؿا).
الشرح
كعؿ ،الظرف خؿسة ،اثـان يدٓن طؾك الزمان "متك" و "أيان"" ،متك ِ
تلت
أكرمؽ" هذا شرط" ،متك ِ
تلت أكر ْمؽ" شرط وزمان" ،متك" تدل طؾك الشرصقة
ْ
وأيضا فقفا الدٓلة طؾك الزمان ،فؾفذا
يعـل أن اإلكرام متعؾؼ مرتتب طؾك اإلتقانً ،
تعرب ضرف ،يف إطراهبا كؼقل :ضرف زمان كؿا سقليت يف اإلطراب ،ضرف زمان،
أسؽـ"،
تسؽـ
وثالثة مـفا تدل طؾك الؿؽان ،وهل "أيـ وأكك وحقثؿا" ،تؼقل" :أيـ
ْ
ْ
وأيضا فقف دٓلة طؾك الؿؽان ،فؾفذا يؼال يف إطراب "أيـ" ضرف مؽان،
هذا شرطً ،
كعؿ.
الؿتـ
(وهل تـؼسؿ ستة أقسام :ما وضع لؾدٓلة طؾك مجرد.)..
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الشرح
التؼسقؿ هذا صب ًعا متضح مؿا قالف مـ قبؾ ،فأن يريد أن يػصؾفا ،وإٓ يتضح أن
بعضفا تدل طؾك زمان ومؽان ،وبعضفا ما تدل طؾك ذلؽ ،فؿا الذي يدل طؾك زمان
ومؽان ...
الؿتـ
(ما وضع لؾدٓلة طؾك مجرد تعؾقؼ الجقاب طؾك الشرط ،وهل إن وإذ ما).
الشرح
شرحـا ذلؽ ،وذكره مـ قبؾ.
الؿتـ
(وما وضع لؾدٓلة طؾك مجرد مـ يعؼؾ ،ثؿ ضؿـ معـك الشرط ،وهق مـ).
الشرح
"مـ" كعؿ" ،مـ" ما تستعؿؾ إٓ مع العاقؾ ،واستعؿالفا مع العاقؾ إضافة إلك
دٓلتفا طؾك الشرط ،فنذا قؾت" :مـ يجتفد يػؾح" ما تؼصد إٓ العاقؾ ،ما تؼصد
بذلؽ حققاكًا أو جؿا ًدا ،إكؿا يستعؿؾ ذلؽ مع العؼالء ،فؿـ فقفا دٓلة طؾك الشرصقة:
ٕن الػالح متعؾؼ مرتتب طؾك آجتفاد ،وفقفا دٓلة طؾك أن صاحبفا طاقؾٕ ،هنا ٓ
تستعؿؾ إٓ مع العاقؾ ،كعؿ.
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الؿتـ
(وما وضع لؾدٓلة طؾك ما ٓ يعؼؾ ثؿ ضؿـ معـك الشرط وهق ما ومفؿا).
الشرح
كعؿ ،لق أردت الشرط لؽـ مع غقر طاقؾ تليت بؿا ،تؼقل" :ما ُيزرع ُيحصد"ٕ ،ن
مثال" :مـ ُيزرع ُيحصد" ،تصح؟ لق أردت الزارع
الزرع غقر طاقؾ ،لؽـ ما تؼقل ً
كػسف ،فالزارع طاقؾ ،إ ًذا تليت بؿـ ،تؼقل" :مـ َيزرع َيحصد" ،وإذا أردت الؿزروع
غقر العاقؾ تؼقل" :ما"  ،صب هذا شلء واضح لـا كحـ العرب ،لؽـ ٓ بد أن تؼرره
وتضبطف أن ،كعؿ.
الؿتـ
(وما وضع لؾدٓلة طؾك الزمان ثؿ ضؿـ معـك الشرط وهق متك وأيان).
الشرح
كعؿ ،هذا الؿفؿ أن يف معرفة اإلطراب ،كؼقل :متك وأيان هذه دالة طؾك الزمان،
ثؿ ضؿـت معـك ..تعرهبا طؾك أهنا اسؿ يدل طؾك زمان ،يعـل ضرف زمان ،كعؿ.
الؿتـ
(وما وضع لؾدٓلة طؾك الؿؽان ثؿ ضؿـ معـك الشرط وهق أيـ وأكك وحقثؿا).
الشرح
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كعؿ ،إ ًذا ٓ بد أن كعرف ما يدل طؾك الؿؽان لـعربف فقؿا بعد ضرف مؽان ،وما يدل
طؾك الزمان فقعرب ضرف زمان ،صقب ،وما ٓ يدل طؾك زمان وٓ مؽان لقعرب بعد
ذلؽ إطراب إسؿاء ،يعرب إطراب إسؿاء ،يعـل مبتدأ ،مػعقل بف ،وكحق ذلؽ،
صقب ،كعؿ.
الؿتـ
(وما هق متردد بقـ إقسام الخؿسة).
الشرح
طـدكا إربعة وهق إصح ٓ ،تغضب طؾقف ،هذه اختالف بقـ الـسخ ،لؽـ
الصحقح هـا (بقـ إقسام إربعة) وما هق مرتدد بقـ إقسام إربعة ،يعـل إقسام
إربعة التل قبؾف ،الخامس والرابع والثالث والثاينٕ ،ن "أ ًّيا" التل سقذكرها "أي" ٓ
تؼع إٓ مققع الثاين طاقؾ ،أو الثالث غقر طاقؾ ،أو الرابع زمان ،أو الخامس مؽان،
لؽـ ٓ تليت يف مقضع إول ،وهل الدٓلة طؾك مجرد الشرط ،كعؿ.
الؿتـ
(وما هق متردد بقـ إقسام إربعة ،وهق أي ،فنكفا بحسال ما تضاف إلقف).
الشرح
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بحسب ما تضاف إلقف ،إن أضقػت إلك طاقؾ ففل مستعؿؾة مع العاقؾ كحق:
"أيفؿ يؼؿ أقؿ معف" مستعؿؾة استعؿال "مـ" ،صقب ،تؼقل" :أي كتاب تؼرأ أقرأ"
مستعؿؾة استعؿال غقر العاقؾ كذ "ما" ،صقب زمان؟ تؼقل" :أي يقم تصؾ أصؾ"
صارت زمان ،مؽان؟ "أي مؽان تجؾس أجؾس" مؽان ،إ ًذا فاستعؿؾت مع الؿؽان
والزمان والعاقؾ وغقر العاقؾ مرتددة بقـ هذه إمقر إربعة بحسب ما تضاف إلقف،
إمثؾة سقليت أن بشقاهد.
الؿتـ
(مثال لؿ كحق :لؿ تؽـ مـت).
الشرح
(لؿ تؽـ مـت) اإلطراب ،كعؿ ،أيـ تققػـا يف اإلطراب يا إخقان؟ كبدأ مـ هـا،
كعؿ ،أطرب (لؿ تؽـ مـت) ،لؿ حرف جزم وكػل.
....
أحسـت ،وآمـت؟ جؿؾة فعؾقة ما إطراهبا؟
....
تؽـ هذا مجزومة بؾؿ ،اكتفقـا.
....
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التاء فاطؾ ،والجؿؾة؟ يعـل تؽـ..
....
مػعقل بف أو خرب كان؟
......
بؾ خرب كان ،خرب كان ،كعؿ خرب كان ،واسؿفا مسترت تؼديره "هل" ،صقب( ،لؿا
يذوققا طذاب) أطرب.
....
أحسـت ،بؾؿا وطرمة جزمف حذف الـقن ،أحسـت ،واو الجؿاطة فاطؾ ،وأيـ
الؿػعقل؟
........
الؿػعقل أيـ هق؟ (لؿا يذوققا) ٓ ،الػاطؾ واو الجؿاطة ،الؾل هؿ يعـل ،أيـ
الؿػعقل الؿذاق؟ الذائؼقن هؿ ،صب والؿذاق الؿػعقل؟ طذاب ،مػعقل بف
مـصقب ،صب لؿاذا ما قال" :لؿا يذوققا طذا ًبا"؟ ثؿ يؼػ "لؿا يذوققا طذابا"؟
ألست تؼقل" :أكرمت زيدً ا" فنذا وقػت تؼقل" :أكرمت"؟ هف؟ "زيدا" ،صب أية
يؼقل( :لؿا يذوققا طذاب) ،مػعقل بف ،صح مػعقل بف مـصقب ،وطالمة كصبف
الػتحة ،كعؿ؟

شرح إزهرية يف الـحق

f

e

880h

g

.......
ٕن هـاك ياء متؽؾؿ محذوفة" ،لؿا يذوققا طذابل" ،حذفت ياء الؿتؽؾؿ وبؼقت
الؽسرة دالة طؾقفا ،كعؿ ،ومثؾ ذلؽ ققلف تعالك :ولؿا يلتؽؿ أو َو َل َّؿا يدْ ُخ ِؾ ِ
ان
يؿ ُ
اإل َ
َ
فِل ُق ُؾقبِؽ ُْؿ﴾ألالحجرات ، 14:كعؿ.
الؿتـ
(ومثال ٓم إمر كحق ﴿لِ ُق ِـػ ْؼ ُذو َس َع ٍة [الطالق.)]3:
الشرح
أيضا.
اقرأ ً
الؿتـ
(ومثال ٓم الدطاء كحق ﴿لِ َق ْؼ ِ
ض َط َؾ ْقـَا َر هب َ
ؽ [الزخرف ،]33:ومثال ٓ يف الـفل
كحق ﴿ٓ تَخَ ْ
ػ َوٓ ت َْحز َْن [العـؽبقت ،]22:ومثال ٓ يف الدطاء كحقٓ﴿ :
ت َُم ِ
اخ ْذكَا [البؼرة ،]642:ومثال إن كحق﴿ :إِ ْن ت ُْم ِمـُقا َو َت َّت ُؼقا ُي ْمتِؽ ُْؿ [محؿد.)]22:
الشرح
لقـػؼ" الالم ٓم إمر ،و "يـػؼ" فعؾ مضارع مجزوم بالالم وطالمة
كعؿْ " ،
جزمف السؽقن ،صقب ،لِ َق ْؼ ِ
ض َط َؾ ْقـَا َر هب َ
ؽ﴾ألالزخرف ، 77:هذا خطاب مـ الؽػار
أمرإ :كف مـ إسػؾ إلك إطؾكٕ ،كـا قؾـا أن الدطاء
لخزكة جفـؿ ،فسؿاه دطا ًء ٓ ً
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طـد الـحقيقـ مـ إسػؾ لعطؾك ،وٓ يراد بف الدطاء الؿعروف يف اصطالح أهؾ
الشرح الذي يجب أن يخؾص هلل  -سبحاكف وتعالك  -صقب،

ٓ ت ََخ ْ
ػ َوٓ

ت َْحز َْن﴾ألالعـؽبقت 33:واضحة ٓ" ،تماخذكا" واضحة.
إِ ْن ت ُْم ِمـُقا َو َت َّت ُؼقا ُي ْمتِؽ ُْؿ﴾ألمحؿد 36:أن بدأ بلدوات الشرط ،ما سبؼ
جقازم الػعؾ القاحد ،مـ هـا سقبدأ بلمثؾة أدوات الشرط التل تجزم فعؾقـ ٓ ،بد أن
كعرف أداة الشرط ،وأن كعرف فعؾ الشرط الؿجزوم ،وأن كعرف ..الؿجزوم ،إِ ْن
ت ُْم ِمـُقا َو َت َّت ُؼقا ُي ْمتِؽ ُْؿ﴾ألمحؿد. 36:
أداة الشرط "إن" ،وفعؾ الشرط الؿجزوم هبا "تممـقا" ،مجزوم وطالمة جزمف
حذف الـقن ،واو الجؿاطة فاطؾ ،صب وجقاب الشرط "إن تممـقا" ماذا يؽقن؟
"يمتؽؿ" جقاب الشرط مجزوم وطالمة جزمف؟ هف؟ يميت ،يمتؽؿ حذف القاء ،يميت
حذف القاء ،صقب ،و "تتؼقا" إطراهبا؟ إِ ْن ت ُْم ِمـُقا َو َت َّت ُؼقا﴾ألمحؿد 36:هذا معطقفة
طؾك فعؾ الشرط ،ففق مجزوم مثؾف ،تػضؾ.
الؿتـ
تلت ما أكت مر بف ِ
(ومثال إذ ما كحق :وإكؽ إذ ما ِ
تؾػ مـ إياه تلمر تقا).
الشرح
تػضؾ ،أكؿؾ.
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الؿتـ
ِ
﴿و َما
(ومثال مـ كحقَ ﴿ :م ْـ َي ْع َؿ ْؾ ُسق ًءا ُي ْج َز بِف [الـساء ،]162:ومثال ما كحقَ :
َت ْػ َع ُؾقا ِم ْـ َخ ْقرٍ َي ْع َؾ ْؿ ُف اهللُ [البؼرة ،]153:ومثال مفؿا ،كحق :وأكؽ مفؿا تلمري
الؼؾال يػعؾ ،ومثال أي كحقَ ﴿ :أ ًّيا َّما تَدْ ُطقا َف َؾ ُف إَ ْس َؿا ُء ا ْل ُح ْسـَك [اإلسراء.)]112:
الشرح
تلت ما أكت مر بف ِ
كعؿ( ،مثال إذ ما كحق :وإكؽ إذ ما ِ
تؾػ مـ إياه تلمر تقا)،
يؼقل :إمر الذي تلمر بف إذا رآك الـاس تعؿؾ بف :فنهنؿ سقعؿؾقن بف ،هذا الؿعـك( ،إذ
تلت ما أكت مر بف ِ
ما ِ
تؾػ مـ إياه تلمر تقا) ،أداة الشرط يا إخقان؟ معـاها؟ أداة
الشرط "إذ ما" ،وفعؾ الشرط؟ " ِ
تلت" مجزوم وطالمة جزمف حذف القاء ،الجقاب؟
"إذا أتقتف ِ
تؾػ" ،جقاب الشرط..
"يجز بف" كعؿ يا أخل الؽريؿ؟ أداة الشرط

َم ْـ َي ْع َؿ ْؾ ُسق ًءا ُي ْج َز

بِ ِف﴾ألالـساء 123:؟ كعؿ ،أداة الشرط "مـ" ،فعؾ الشرط "يعؿؾ" ،جزاء الشرط ،أو
جقاب الشرط "يجز" فعؾ مضارع جقاب الشرط مجزوم وطالمة جزمف؟ "يجزى"
حذف حرف العؾة ،أحسـت.
(ومثال ما كحقَ ﴿ :ما َت ْػ َع ُؾقا ِم ْـ َخ ْقرٍ َي ْع َؾ ْؿ ُف اهللُ [البؼرة ،)]153:كعؿ يا أخل؟ أداة
الشرط؟ "ما" وفعؾ الشرط "تػعؾقا" مجزوم وطالمة جزمف حذف الـقن ،وجقاب
الشرط "يعؾؿف" طالمة الجزم؟ السؽقن.
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ومثال "مفؿا" ققلف( :وأكؽ مفؿا تلمري الؼؾال يػعؾ) هذا ٓمرئ الؼقس يف
معؾؼتف الؿشفقرة التل أولفا:
قػا كبؽ مـ ذكرى حبقب ومـزل بسؼط الؾقى بقـ الدخقل فحقمؾ
يؼقل( :وأكؽ مفؿا تلمري الؼؾال يػعؾ) ،مفؿا تلمري الؼؾب يػعؾ ،أداة الشرط؟
هذا مثال مؿتاز لؽ" ،مفؿا" أداة الشرط "مفؿا" وفعؾ الشرط "تلمري" فعؾ الشرط
مجزوم وطالمة جزمف؟ يخاصب أكثك ،تلمريـ ،مجزوم وطالمة جزمف؟ حذف الـقن،
ٕكف مـ إفعال الخؿسة ،كعؿ ٓتصالف بقاء الؿخاصبة ،وجقاب الشرط؟ "يػعؾ"
مجزوم وطالمة جزمف؟ ٓ ،ما فقف ما يػعؾ؟ "يػعؾ" ،هف؟ ما فقف ياء ،السؽقن ،وك ُِسر
لؾؼافقة ،هل " ْ
يػعؾ" ثؿ كسر لؾؼافقة "يػع ِؾ".
صقب( ،مثال أي كحقَ ﴿ :أ ًّيا َّما تَدْ ُطقا َف َؾ ُف إَ ْس َؿا ُء ا ْل ُح ْسـَك [اإلسراء)]112:
سبحاكف وتعالك ،أداة الشرط "أ ًّيا" وهل أداة الشرط القحقدة الؿعربة ،كؾ أسؿاء
الشرط مبـقة إٓ "أي" فنهنا معربة لؿالزمتفا اإلضافة" ،أ ًّيا" معربة ،ما إطراهبا؟
مػعقل بف مؼدم لتدطق ،كعؿ؟ أيـ؟ وهذا آخر ،كعؿ ،وهذا يف آسؿ الؿقصقل ،صقب،
"أ ًّيا" مػعقل بف مـصقب مؼدم ،وطالمة كصبف الػتحة.
صقب ،مػعقل بف أيـ كاصبف فعؾف؟ "تدطقا" هق الذي كصبف ،وهق فعؾ الشرط لف،
فعؾ الشرط ،صب فعؾ الشرط مجزوم ،مجزوم بؿاذا؟ مجزوم؟ ٓ ،ما الذي جزمف؟
مجزوم بلي ،ما الذي جزم "تدطقا"؟ أي ،صب "أي" مػعقل بف مـصقب ،ما الذي
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كصبف؟ "تدطقا" ،كؾ أخذ حؼف مـ أخر ،هذا جزم ،وهذا كصب ،صقب ،وما يف "أ ًّيا
ما تدطقا" هف؟ صؾة ،صؾة يعـل زائد.
أ ًيا تدطقا فؾف إسؿاء الحسـك ،الػاء واقعة يف الجقاب ،وجقاب الشرط هـا "لف
مضارطا فقـجزم،
فعال
إسؿاء الحسـك" جؿؾة اسؿقةٕ ،ن جقاب الشرط قد يؽقن ً
ً
فعال ماض ًقا ،وقد يؽقن جؿؾة اسؿقة ،وهـا جؿؾة اسؿقة" ،لف إسؿاء
وقد يؽقن ً
الحسـك".
خقرا) ،أداة الشرط اسؿ الشرط
(ومثال كقػؿا كحق :كقػؿا تتقجف تصادف ً
"كقػؿا" ،و "تتقجف" فعؾ الشرط مجزوم ،و "تصادف" جقاب الشرط مجزوم،
صقب" ،كقػؿا" قال مـ قبؾ هل ضرف وآ غقر ضرف؟ هف؟

ٍ
حقـئذ (كقػؿا تتقجف تصادف
"كقػؿا" لقست مـ الظروف ،إ ًذا كقػ ستعرب
خقرا)؟ أداة شرط ،اسؿ ،ما إطراب هذا آسؿ؟ ما أدخؾفا ،)51:18(...أكت
ً
ٓحظت ذلؽ ...طـدما ذكر إقسام الستة ما أدخؾ فقفا كقػؿا ،ولفذا قال الشارح:
وهذا مؿا يتلمؾ ،لؿاذا ما أدخؾفا؟ ٕن هل فقف خالف يف معـاها ،فبعضفؿ يخصفا
بؿعـك الحال ،وبعضفؿ يجعؾفا مـ الظروف ،وبعضفؿ يخرجفا مـ ذلؽ كؾف،
اسؿا كؿا فعؾ يف البداية ،هق يف البداية جعؾ "كقػؿا" غقر ضرف ،كان يـبغل
ويجعؾف ً
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أن يدخؾفا حقـئذ ،لؽـ ما فعؾ ،صقب ،فؿـ جعؾفا دالة طؾك الحال قال هـا :إهنا حال،
قال هـا إهنا حال مؼدمة وجق ًبا ،صقب ،تػضؾ أكؿؾ يا أخل ،ومثال حتك.
الؿتـ
(ومثال متك كحق :متك أضع العؿامة تعرفقين ،ومثال أيان كحق:
حذرا
أيان كممـؽ تلمـ غقركا وإذا  ...لؿ تدرك إمـ مـا لؿ تزل ً
ومثال أيـ كحقَ :
﴿أ ْيـ ََؿا َتؽُقكُقا ُيدْ ِرك ُهؿ ا ْل َؿ ْق ُت [الـساء.)]34:
الشرح
كعؿ ،مثال "متك" ققل سحقؿ بـ وثقؾ الرياحل( :متك أضع العؿامة تعرفقين)،
وهذه مـ الؿؼطقطات الجؿقؾة ،أبقات قؾقؾة لؽـفا مؼطقطة جؿقؾة ،ومـ جؿالفا
اختارها أبق تؿام يف مجؿقطتف الؿشفقرة الؿعروفة باسؿ الحؿاسة ،أو حؿاسة أبل
تؿام ،حؿاسة أبل تؿام مـ أشفر أو أشفر الؿجؿقطات الشعرية لؾشعر الؼديؿ ،أبق
تؿام شاطر فحؾ معروف ،جؿع أشفر الؿؼطعات ،لقست الؼصائد الطقيؾة ،ما ذكر أي
قصقدة صقيؾة ،أشفر الؿؼطعات الجؿقؾة مـذ العصر الجاهؾل إلك زماكف ،صب ًعا أكثرها
قديؿ ،ذكر الؿؼطقطة التل ذكركاها مـ قبؾ ،أكقس بـ الؼريظ العـربي:
لق كـت مـ مازن لؿ تستبا إبؾل

بـق الؾؼقطة مـ ذهؾ بـ شقباكا

هذه أول مؼطقطة ،وذكر مؼطقطة الػـد الزماين:
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طػقكا طـ بـل ذهؾ

وقؾـا الؼقم إخقان

فؾؿا صرح الشر

وأمسك وهق طريان

إلك آخره ،وذكر مؼطقطات جؿقؾة ،ومـفا هذه الؿؼطقطة ،يؼقل:
أكا ابـ جال وصالع الثـايا متك أضع العؿامة تعرفقين
ويؼقل فقفا البقت الؿشفقر:
وماذا تبتغل الشعراء مـل وقد جاوزت حد إربعقـ؟
إلك آخره ،يعـل مؼطقطات جؿقؾة يـبغل اإلكسان إذا أراد أن يحػظ شق ًئا مـ
الشعر الجؿقؾ أن يعقد إلك حؿاسة أبل تؿام ،وبخاصة الػصؾ إول الؾل هق
الحؿاسة ،وأشفر ما يف الؽتاب ،وبف سؿل الؽتاب كؾف الحؿاسة ،يختار بعض هذه
الؿؼطعات يحػظفا ،يعـل تـؿل طـده مؾؽتف الؾغقية وإدبقة.
(متك أضع العؿامة تعرفقين) "متك" ضرف ،ضرف زمان أو مؽان؟ زمان ،إ ًذا
كؼقل :ضرف زمان مـصقب أو يف محؾ كصب؟ مبـل إ ًذا ضرف زمان يف محؾ كصب،
"أضع" فعؾ الشرط مجزوم وطرمة جزمف السؽقن ،لؿاذا كسر يف البقت (أضع ِ
العؿامة) ٓلتؼاء الساكـقـ ،و "العؿامة" مػعقل بف ،و "تعرفقين" جقاب الشرط
مجزوم وطالمة جزمف حذف الـقن ،وواو الجؿاطة فاطؾ.
(ومثال أيان كحق:
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حذرا)
أيان كممـؽ تلمـ غقركا وإذا  ...لؿ تدرك إمـ مـا لؿ تزل ً
إذا أمـاك صرت آمـًا ،تلمـ الـاس كؾفؿ ،وإذا لؿ كممـؽ صرت خائ ًػا ولق أمـؽ
كؾ الـاس ،يػتخر بذلؽ يؼقل" :أيان" أيان اسؿ شرط ،ضرف أو غقر ضرف؟ ضرف،
ضرف زمان أو مؽان؟ زمان" ،كممـؽ" فعؾ الشرط مجزوم وطالمة جزمف السؽقن،
"تلمـ" جقاب الشرط مجزوم وطالمة جزمف السؽقن.
مثال "أيـ" ققلف تعالكَ :
﴿أ ْيـ ََؿا َتؽُقكُقا ُيدْ ِرك ُهؿ ا ْل َؿ ْق ُت ألالـساء ، 78:كعؿ يا
أخل ،أيـ أداة الشرط؟ "أيـؿا" صقب ،اسؿ أم حرف؟ اسؿ شرط أم حرف شرط؟
حروف الشرط "إن وإذ ما" فؼط ،والباقل أسؿاء ،إ ًذا ماذا تؽقن؟ اسؿ ،صقب اسؿ
ضرف أو غقر ضرف؟ هف؟ ضرف ،ضرف زمان أو مؽان؟ "أيـ" مؽان ،كقػ كعرب؟
كؼقل" :أيـ" ضرف مؽان مـصقب أو يف محؾ كصب؟ يف محؾ كصب ،ضرف مؽان يف
محؾ كصب ،وما يف "أيـؿا"؟ صؾة ،وأيـ فعؾ الشرط يا أخل؟ "تؽقكقا" مجزوم
وطالمة جزمف حذف الـقن ٕكف مـ إفعال الخؿسة ،وجقاب الشرط؟ "يدركؽؿ"
مجزوم وطالمة جزمف السؽقن ،تػضؾ يا أخل ،اقرأ.
الؿتـ
(ومثال أكك كحق:
وكارا تلججا
أكك تلتفا تستجر بفا  ...تجد حط ًبا ً
جزٓ ً
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ومثال حقثؿا كحق:
كجاحا يف غابر إزمان)
حقثؿا تستؼؿ يؼدر لؽ اهلل ...
ً
الشرح
كعؿ ،مثال "أكك" ققلف:
فلصبحت أكك تلتفا تستجر بفا

وكارا تلججا
تجد حط ًبا ً
جزٓ ً

(فلصبحت أكك تلتفا تستجر بفا) ،فؿا الذي يحدث؟ أيـ الجقاب؟ "تجد" ،إ ًذا
فالجقاب "تجد" أما أداة الشرط "فلكك" وهل اسؿ شرط ،اسؿ شرط دال طؾك الزمان
أو طؾك الؿؽان؟ طؾك" ..أكك"" ،أكك" مؽان" ،أكك" مؽان ،يعـل هذا الؿؽان الذي
تجد فقف ما ذكره" ،أكك تلهتا" تليت هذا الؿؽان" ،أكك" ضرف مؽان يف محؾ كصب،
"تلهتا" فعؾ الشرط مجزوم وطالمة جزمف حذف القاء ،ما الجقاب؟ هف؟ "أكك تلهتا
وكارا
جزٓ
تجد" جقاب الشرط مجزوم وطالمة جزمف السؽقن( ،تجد حط ًبا
ً
ً
تلججا) ،صب "تستجر" ما إطراب الػعؾ "تستجر"؟ (تستجر بفا تجد حط ًبا)" ،أكك"
أداة الشرط" ،تلهتا" فعؾ الشرط" ،تجد حط ًبا" جقاب الشرط ،صب "تستجر هبا"؟
ما فقف مجزوم بالؿجاورة ،أو قؾ :بالتبعقة ،مـ أي التقابع؟ بدل ،بدل ،البدل قد
يؼع يف إسؿاء ،وقد يؼع يف إفعال ،الؿعـك :أكك تستجر هبا تجد حط ًبا ً
وكارا
جزٓ ً
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تلججا ،ففق بدل ،البدل ( )58:55الؿبدل مـف ،أكك تلهتا ،أكك تستجر هبا تجد حط ًبا،
"تستجر" بدل ،والبدل يعرب بنطراب الؿبدل مـف ،إ ًذا ففق مجزوم مثؾف.
ومثال حقثؿا ققلف:
كجاحا يف غابر إيام)
(حقثؿا تستؼؿ يؼدر لؽ اهلل ...
ً
"حقثؿا" ..يف محؾ كصب مبـل طؾك الضؿ ،وما صؾة ،و "تستؼؿ" فعؾ الشرط
مجزوم وطالمة جزمف السؽقن ،و "يؼدر" جقاب الشرط مجزوم وطالمة جزمف
السؽقن.
بؼل معؾقمة معروفة قالفا الشقخ خالد ،اقرأ.
الؿتـ
(ويسؿك إول مـ الػعؾقـ فعؾ الشرط ،والثاين مـفؿا جقاب الشرط ،وجزاء
الشرط).
الشرح
كعؿ ،هذا واضح ومشفقر ،أما الؿجرورات وما بعدها سـجعؾفا إن شاء اهلل يف
الؿحاضرة يف الدرس الؼادم ،وهق الدرس إخقر إن شاء اهلل تعالك.
***************************************
الدرس 64
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بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ
الحؿد هلل رب العالؿقـ ،والصالة والسالم طؾك كبقـا محؿذد وطؾذك آلذف وأصذحابف
أجؿعقـ.
أ َّما َب ْعدُ :
ففذا هق الدرس التاسع طشر مـ دروس شذرح إزهريذة لؾشذقخ خالذد إزهذري
رحؿذذف اهلل تعذذالك ،يف هذذذا الجذذامع الؿبذذارك "جذذامع الراجحذذل بحذذل الجزيذذرة يف لقؾذذة
ٍ
الخامسة مـ الشذفر الخذامس مذـ سذ ِ
ٍ
وأربعؿائذة وألذػ مذـ هجذرة
ثؿذان وطشذريـ
ـت
الؿصطػك صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.
اكتفقـذذذا يذذذا إخذذذقان يف الذذذدرس الؿاضذذذل مذذذـ الؽذذذالم طؾذذذك الؿـصذذذقبات وطؾذذذك
الؿجزومات :يف هذه الؾقؾة إن شاء اهلل سـبدأ بالؽالم طؾك الؿجرورات.
الؿجذذرورات أمرهذذا سذذفؾ والؽذذالم فقفذذا لذذقس صقيذذؾ ويؿؽذذـ حصذذره يف كؾؿذ ٍ
ذات
قؾقؾذذة ،وقذذد فعذذؾ ذلذذؽ الشذذقخ خالذذد ،فحصذذر الؽذذالم يف الؿجذذرورات يف ألػذ ٍ
ذاظ قؾقؾذذة
فؾـسؿعفا قبؾ أن كبدأ بشرحفا مستعقـقـ باهلل متقكؾقـ طؾقف.
ا الحؿذذد هلل رب العذذالؿقـ ،والصذذالة والسذذالم طؾذذك قائذذد ال ُغذذر الؿحجؾذذقـ ،كبقـذذا
ٍ
محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ.
الؿتـ
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مجيرور
قال الشقخ خالد إزهري رحؿذف اهلل تعذالك( :الؿجيرورات قسيؿان:
ٌ
ومجرور بالؿضاف ٓ اإلضافة ٓ ،باإلضافة.
بالحرف
ٌ
فإول ما ُي َجر بؿـ والك وطيـ وطؾيك ويف ورب والبياء والؽياف واليالم،
وحروف الؼسؿ وهل الباء والقاو والتاء.
والثاين ثالث أقسام :ما يؼدر بالالم كحق غالم زيد ،وما يؼيدر كحيق خياتؿ
فضة ،وما يؼدر بػل كحق مؽر الؾقؾ.
وأما تابع الؿخػقض فالصحقا يف غقر البدل أكف مجرور بؿا جير متبقطيف
ٍ
حرف أو مضاف).
مـ
الشرح
الؿجذذرورات يف العربقذذة كؿذذا يذذرى الشذذقخ خالذذد قسذذؿان ،يعـذذل الؿجذذرورات
الؿشفقرة كقطان:
 آسؿ الؿجرور بالحرف.
 وآسؿ الؿجرور لاضافة.
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وقد سبؼ الؽالم مـ قبؾ طؾك أن الجر خاص بإسؿاء :فال يذدخؾ طؾذك غقرهذا:
إ ًذا فال تبحث يف الؿجرورات َّإٓ طـ ٍ
مجاورا ،هذا
اسؿ ٕكف الذي ُيتصقر فقف أن يؽقن
ً
آسؿ ُيجر يف حالتقـ ،مقضعقـ:


إ َّما أن يؽقن مسبق ًقا بحرف الجر و ُيسؿك الؿجرور بالحرف.



مجرورا بالؿضاف ،و ُيسؿك لؾؿضاف.
وإ َّما أن يؽقن
ً

بدأ الشذقخ خالذد ً
أوٓ بذالؽالم طذـ الؿجذرور بحذروف الجذر ،فذذكر رحؿذف اهلل أن
الؿجذذرور بحذذروف الجذذر هذذق مذذا سذبِ َؼ بحذ ٍ
ذرف مذذـ حذذروف الجذذر ،وحذذرف الجذذر هذذل
ُ
حروف تجر ما بعدها سؿا ًطا ،وطـدما كؼقل" :سؿا ًطا" أي أكف ٓ حقؾة لؽ معفذا إٓ أن
ٌ
تحػظفا أو طؾك إقؾ أن تستظفرها ،إذا رأيتفا تعرف أهنا تعؿؾ الجذر يف آسذؿ الذذي
بعدها ،متك ما رأيت حر ًفا مـ هذه الحروف الجارة :فال بد أن تعرف آسؿ الؿجذرور
هبا.
هذه الحروف -حروف الجر -ذكر الشقخ خالد مـفا ما يؾل:
ور َّب ،والباء والؽاف والذالم ،وذكذر حذروف
ذكر :مـ ،وإلك ،وطـ ،وطؾك ،ويفُ ،
الؼسؿ وهل ثالثة( :الباء ،والقاو ،والتاء) هذه أشفر حروف الجر.
ومـ ورائفا حروف ٍ
ختؾذػ فقفذا :فؾفذذا أطذرض طـفذا الشذقخ خالذد:
جر أخرى ُم
ٌ
ٕن كتابذذف هذذذا متقسذذط والؽذذالم طؾذذك حذذروف الجذذر الؿخت َؾ ذػ فقفذذا ٓ ُيـاس ذ ُب ُف هذذذا
الؽتاب الؿتقسط.
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ِ
يج ِد ا ْل َحي َيرا ِم إِ َلييك ا ْل َؿ ْس ِ
يـ ا ْل َؿ ْسي ِ
ييج ِد
فذذذكر "مذذـ" ومذذـ ذلذذؽ ققلذذف سذذبحاكف :مي َ
اسؿ ضاهر أم مضؿر؟ ضذاهر،
إَ ْق َصك﴾ألاإلسراء 1:مـ جرة الؿسجد :والؿسجد هـا ٌ
اسؿ ضاهر.
وكذلؽ "إلك" جرت الؿسجد وهق ٌ
مضؿرا ،وإلذك كذذلؽ
ضاهرا أو
اسؿا
ً
ً
وكؼقل" :كالم اهلل مـف وإلقف" فؿـ هـا جرت ً
مضؿرا ،أي أن مـ وإلك يجران آسؿ الظاهر والؿضؿر ،وكذلؽ طذـ وكذذلؽ
جرت
ً
َّ
طؾك وكذلؽ يف :كؾفا تجر آسؿ الظاهر والؿضؿر.
ِ
ييل اهللُ َطيييـ ُْف ْؿ َو َر ُضيييقا
وإمثؾذذذة طؾذذذك ذلذذذؽ كثقذذذرة ومشذذذفقرة" :طذذذـ"َ :رضي َ
ِ
طؾقذف"" ،يف" كؼذقل" :الـعذقؿ يف
َطـْ ُف﴾ألالبقـة" ، 8:طؾذك"" :تقكؾذت طؾذك اهلل وأقبؾذت
أيضذا تجذر الظذاهر والؿضذؿر كحذق:
الجـة وفقفا ما تشتفقف إكػس" وهؽذا" ،والبذاء" ً
"اطتصؿت باهلل ،واستعـت بذف" "الذالم" كذذلؽ" :إمذر هلل ،ولذف الحؿذد"" ،الؽذاف"
الؿسؾؿ الـخؾة" تجر الظذاهر ،هذؾ تجذر الؿضذؿر؟ الؽذاف مذا تجذر الؿضذؿر،
تؼقل" :
ُ
هذه كؾفا أمقر سؿاطقة.
ما تؼقل" :أكا كف" كؼقلؽ" :أكا لف" ،فحروف الجر بعضفا أوسع مـ بعض.
مجرور ُبر َّب.
اسؿ
" َّ
ٌ
ورب" كؼقلفؿُ " :ر َّب آخٍ لؽ لؿ تؾده أمؽ" فلخٍ ٌ
وحذذرف الؼسذذؿ معروفذذة وهذذل البذذاء والذذقاو والتذذاء كؼقلذذؽ" :بذذاهلل ،واهلل ،وت ذاهلل"
َو َتييياهلل ِ ََٕكِقيييدَ َّن َأ ْصيييـ ََامؽ ُْؿ﴾ألإكبقذذذاء ، 57:والذذذقاو هذذذل أشذذذفر حذذذروف الؼسذذذؿ
واسذذتعؿالفا كثقذذر جذذدً ا كحذذق" :واهلل ،وققلذذف طذذز وجذذؾَ :وا ْل َع ْصييرِ﴾ألالعصذذر، 1:
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الض َحك﴾ألالضحكَ ، 1:وا ْل َؼ َؿ َر﴾ألإكعام96:
َو ه

َوال َّؾ ْق ِؾ﴾ألالؿذدثر 33:وكحذق

ذلؽ.
عؿؾ ،هذا ما يتعؾؼ بالؿجرور بحرف الجر ،وقؾـا ٓ كحتذاج إلذك
والباء كذلؽ ُتس َت َ
أكثر مـ أن كحػذظ حذروف الجذر أو طؾذك إقذؾ كسذتظفرها ،متذك مذا رأيـاهذا ٓ بذد أن
كبحث طـ الؿجرور بعدها.
ٍ
ٍ
محؿذد اسذؿ
مجؿذد" مذـ حذرف جذر،
طجبذت مذـ
صقب لق قؾـا مث ًال يا إخذقان" :
ُ
مجرور.
طجبت مـ إهؿالؽ" مـ حرف جر ،وآسذؿ الؿجذرور إهؿذال ،مذـ حذرف جذر
"
ُ
وإهؿال اسؿ مجرور وهق مضاف والضؿقر مضاف إلقف.
ذت مذذـ أن ُت ِ
فؿذذؾ" مذذـ حذذرف جذذر؟ أيذذـ آسذذؿ الذذذي جذذره حذذرف الجذذر؟
"طجبذ ُ
الؿصدر الؿؼدر أو الؿمول وهذق إهؿذال ،أيذـ آسذؿ الذذي دخؾذف الجذر؟ أن ُت ِ
فؿذؾ أم
َّ
إهؿال؟ أن ُت ِ
فؿؾ.
ققلـذذا" :أن ُت ِ
فؿ ذؾ" اسذذؿ أم الػعذذؾ؟ اسذذؿ ،وبالتػصذذقؾ :حذذرف وفعذذؾ واسذذؿ ،أن
ٍ
حرف ،و ُت ِ
ٍ
مصذدري
حذرف
فؿؾ فعؾ ،والػاطؾ أكت اسؿ ،لؽذـ إذا تركَّذب الؽذالم مذـ
ِ
ِ
ً
مذموٓ ،هذذا اسذؿ
اسذؿا
اسذؿا وتسذؿك ً
وفع ٍؾ بعده "أن ُتفؿؾ" فلن ُتفؿذؾ كؾفذا تؽذقن ً
ممول.
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صقب إذا ققذؾ :أيذـ آسذؿ الذذي جذره "مذـ"؟ تؼذقل" :هذق أن ُت ِ
فؿذؾ" :فؾفذذا يف
اإلطراب تؼقل" :مـ حرف جر ،وأن حرف مصدري كاصب لؾؿضذارع ،و ُت ِ
فؿذ َؾ ٌ
فعذؾ
ٌ
ٌ
ِ
اسؿ يف محؾ جر".
ٌ
مـصقب بلن ،والػاطؾ مسترت تؼدير ُه أكت ،وأن ُتفؿ َؾ ٌ
وكؼذذقل ذلذذؽ ُلـ ِّبذذف إلذذك أن بعذذض الـذذاس قذذد يػفذذؿ أن الؿجذذرور بحذذرف الجذذر هذذق
الؿصدر الصريح الذي ُيؼابِؾ هذا الؿصدر الؿمول ،وهذق إهؿذال ،إذا قؾذـ " :إهؿذال"
ففذا هق الؿصدر الصريح يسؿك مصدرا صريحا ،أمذا "أن ُت ِ
فؿذؾ" هذذا يسذؿك مصذدر
ً
ُ
ً
ممول ،والذي طـدكا يف الؽالم الؿصدر الؿسمول ففق الذي دخؾ طؾقف حرف الجر.
هذا ما يتع َّؾؼ بالـقع إول مـ الؿجؿقطات وهذق الؿجذرور بحذرف الجذر وإمذر
فقف واضح.
الـق الثاين مـ الؿجيرورات :الؿجذرور يف الؿضذاف الؿجذرور الؿضذاف ،وهذذا
الذي يسؿك بباب اإلضافة يف الـحق ،اإلضافة اسذتعؿالفا يف الؽذالم العربذل كثقذر جذدً ا

وإمثؾة طؾقفا ٓ تحصذكُ ،يع ِّرفـذا اإلضذافة بؼقلذف( :كسيب ًة بيقـ اسيؿقـ طؾيك معـيك
الالم أو يف أو مـ) هذا التعريػ العؾؿل( :كسبة بقـ اسيؿقـ طؾيك معـيك اليالم أو
يف أو مـ).
ففؿ ذا تعؾقؿ ًق ذا قبذذؾ أن كبذذدأ بذذالؽالم طؾذذك مذذا يتعؾذذؼ هبذذا يف
ولذذق أردكذذا أن كػفؿفذذا ً
الؽتاب ،اإلضافة فقذف حاجذة الؾغقيذة قذد يحتاجفذا اإلكسذان :أن يجعذؾ اسذؿقـ يذدٓن
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ٍ
شذلء واحذد ،كذؾ كؾؿذة لفذا
طؾك شلء واحد ،وإصؾ يف الؾغة أن كؾ كؾؿة تدل طؾك
معـك مستؼؾ تدل طؾقف.
كتاب" هذا اسؿ يدل طؾك هذا الشلء الؿؼروء ،صح؟ وإذا قؾـذا:
فنذا قؾت ً
مثالٌ " :
ٍ
ٍ
ٍ
شذلء،
كتاب ومحؿدٌ اسؿان يدٓن طؾذك
"محؿد" فتدل طؾك ذات مسؿاة بؿحؿد ،إ ًذا ٌ
كتاب الشلء الؿؼروء ،صقب ققلـا" :محؿدٌ " تدل ....
أم طؾك شقئقـ؟
ٌ
"كتاب محؿد" اسؿان ،لؽـفؿا يف القاقع "كتاب محؿ ٍد" لؽـَّفؿا يدٓن يف القاقذع
طؾك شلء أم طؾذك شذقئقـ؟ طؾذك شذلء واحذد :هذذا كتذاب محؿذد ،كقذػ اسذتطعـا أن
ٍ
شلء واحد؟ يف طؿؾقة اإلضافة.
كجعؾ آسؿقـ يدٓن يف القاقع طؾك
وإن لؿ ِ
ْ
يلت باإلضافة لؽاكت كؾ كؾؿذة دالذة طؾذك معـاهذا الخذاص الؿسذتؼؾ هبذا،
ٍ
شلء واحد.
لؽـ باإلضافة استطعـا أن كجعؾ آسؿقـ يدٓن يف القاقع طؾك
مذثال" :سذقارة" الدابذة التذل تسذقر أو الحديذد هذذا الذذي يسذقر ،ولذق قؾـذا:
لق قؾـذا ً
"القزير" معروف القزير ،هذا شلء وهذا شلء ،فنذا قؾـا" :سقارة القزير" مذاذا ُكريذد؟
كُريد هذا الحديد الذي يسقر ،أما القزير يف مؽتبف ما لـا طالقة بذف ،فؼذط أتقـذا بذف لغذرض
آخذذر ،أ َّمذا هذذق فؾذذقس الؿؼصذذقد هـذذا ،لذذق قؾـذذا" :سذذقارة الذذقزير" ُكريذذد هذذذا الشذذلء هذذذا
الحديد الذي يؿشل فؼط.
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إ ًذا اسؿان دٓ يف القاقع طؾك شذلء واحذد بعؿؾقذة اإلضذافة ،فعؿؾقذة اإلضذافة كؿذا
ػفذؿ بذالؾػظ ٓ بذد أن يذدركفا صالذب بذالؿعـك ،مذع
ترون لفا ارتباط كبقر بالؿعـكُ ٓ ،ت َ
الؽثرة التؿريـ والؿؿارسة واستخراجفا ستسفؾ طؾقف جدً ا حتك يعرفف مباشر ًة.
هذا ما يتعؾؼ لاضافة مـ حقث يعـل تعريػ تعؾقؿل ،أما التعريػ العؾؿذل فؽؿذا
يؼقلقن" :كسب ٌة بقـ اثـقـ طؾك معـك الالم أو مـ أو يف" يؼقلقن" :الـسذبة بذقـ اسذؿقـ"
لؿاذا ما قالقا :بقـ كؾؿتقـ؟ قالقا :بقـ اسؿقـ؟ ٕن اإلضذافة ٓ تؼذع إٓ بذقـ إسذؿاء،
اسؿ وفعؾ أو بقـ ٍ
ما تؼع يف إفعال وٓ تؼع يف الحروف وٓ تؼع بقـ ٍ
اسذؿ وحذرفٓ ،
اسذؿا ويؽذقن الثذاين الؿضذاف إلقذف
تؼع َّإٓ بقـ اسؿقـ ٓ ،بد أن يؽقن إول الؿضاف ً
اسؿا :لؽل تؼع اإلضافة بقـفؿا.
ً
واإلضافة بقـفؿ هذه الـسبة ٓ تخؾق مـ هذه الؿعاين الثالثة:


َّإما طؾك معـك الالم،كؿيا قيال الشيقخ خاليد" :غيالم زييد" أي

غالم لزيد ،لق أردكا أن كحؾ هذه اإلضافة:
ِ
ِ
ٍ
الؿسذجد" اسذؿان يذدٓن
لؿحؿذد" ،بذاب
كتذاب
محؿذد" أي
غالم لزيد" ،كتاب
ٌ
باب لؾؿسجد.
طؾك شلء واحد إ ًذا هذه اإلضافة طؾك معـك الالم أي ٌ
صقب لق قؾـا" :ربـذا أو رب الـذاس أو رب العذالؿقـ" رب الـذاس شذق ًئا أم شذقئان؟
رب لؾـذاس" سذبحاكف وتعذالك ،وأكثذر
شلء لاضافة" ،رب الـاس" طؾك معـك الالم " ٌ
إضافة طؾك معـك الالم وهل إصؾ يف اإلضافة.
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أو طؾك معـك مـ ،وإمثؾة طؾك ذلؽ لقست كثقرة ،كذلن تؼذقل

ذثال" :سذذفر الؾقذذؾ ُمضذ ٌذر" سذذفر الؾقذذؾ اسذذؿان ،لؽذذـ ُكريذذد هبؿذذا شذذق ًئا واحذذدً ا
مذ ً
سفر يف الؾقذؾ :إ ًذا هذذا
سفر مـ الؾقؾ؟ ٌ
سفر يف الؾقؾ أو ٌ
سفر لؾقؾ ،أو ٌ
إضافةٌ :
يف الـقع الثالث ما يصؾح.
ٍ
ٍ
ٍ
فضذة" أي
خذاتؿ
خشذب ،أو "
بذاب مذـ
باب
خشب" بؿعـك "مذـ" ٌ
طـدما كؼقلُ " :
ُ
ٍ
مثال" :صغار الطقر فريسذ ٌة"
حديد" أي كافذة مـ حديد ،لق قؾـا ً
خاتؿ مـ فضة" ،كافذة
ٌ
صغار اسؿ والطقر اسؿ ،كريد بف شلء واحد ،طـدما كؼذقل" :شذلء واحذد" يعـذل لذقس
مػر ًدا ،ٓ ،الصغار شلء والطقر شلء آخر ،الطقر يشؿؾ كذؾ الطقذقر الصذغار والؽبذار،
وإذا قؾـا" :صغار الطقر" ُكريد كؾ الطققر أو شلء معذقـ مذـ الطقذقر؟ إ ًذا هذذه إضذافة،
"صغار الطقر" صغار مـ الطقر فريس ٌة سفؾة ،هذا طؾك معـك "مـ".


أو تؽييقن طؾييك معـييك فقييف ،كؿذذا قؾـذذا" :سذذفر الؾقذذؾ مضذ ٌذر" أي

ذب" هذذذا إضذذافة أو لقسذذت بنضذذافة؟
السذذفر يف الؾقذذؾ أو "صذذقم رمضذذان واجذ ٌ
"صقم رمضان" إضافة ولذقس بنضذافة؟ مذاذا كريذد مذـ صذقم رمضذان؟ كريذد
الصقم ،لؽـ صق ٌم لرمضان ،لف؟ أو صذق ٌم مـذف أو صذق ٌم فقذف؟ صذقم لرمضذان
طؾك معـك يف.
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ققام الؾقؾ ،مـ أفضؾ العبادات ،ققذام الؾقذؾ طؾذك معـذك ققذا ٌم يف الؾقذؾ ،الؼقذام مذـ
الؾقؾ الؼقام مـ الؾقؾ يعـل ققام جزء مـ الؾقؾ ،كؼقلـا" :باب خشب" يعـل الباب هذذا
جزء مـ الخشب.
"ققا ٌم مذـ الؾقذؾ" طـذدما كؼذقل" :إن اإلضذافة طؾذك معـذك مذـ" :فؿعـذك ذلذؽ أن
الؿضاف جز ٌء مـ الؿضذاف إلقذف ،هذذا الذذي كريذد أن  ...صب ًعذا كذؾ إضذافة لفذا ضذابط
"طؾذذك معـذذك الذذالم أو مذذـ أو يف" لفذذا ضذذقابط يذذذكروهنا ،الضذذقابط تذذليت يف الشذذرح
التػصقؾل لؽذـ تسذتطقع أن تعذرف الؿعـذك الؿذراد طؾذك الذالم أو مذـ أو يف بذلن ُتط ِّبذؼ،
فذإضفر أكذف ققذا ٌم يف الؾقذؾ يعذذقـ ققذا ٌم يف زمذـ الؾقذؾٕ :ن الؼقذذام لذقس جذز ًء مذـ الؾقذذؾ
وهؽذا.
صقب قؾـا :اإلضافة ٓ بد لفا مـ كثرة التؿريـ ٓ ،بد أن ُتؽ ِّثر مذـ التؿذريـ طؾقفذا،
وٓ يؽاد يخؾق كالم مـفا ٓ ،تؽاد تخؾق صػحة مـ الؿصحػ مـ اإلضذافة أو ربؿذا ٓ
تؽذذاد تخؾذذق آيذذة صقيؾذذة مذذـ اإلضذذافة :اإلضذذافة كثقذذرة جذذدً ا -اإلضذذافة يف الؽذذالم :-يف
الػاتحة طدة إضافات ،لق أردكا استخراج اإلضافة يف الػاتحة فؼط:
ِ
ِ ِ
قـ﴾ألالػاتحذذذة{ : 2:الحؿذذذدُ هلل} حتذذذك أن مذذذا فقذذذف
ا ْل َح ْؿيييدُ ل َّؾيييف َر ِّب ا ْل َعيييا َلؿ َ
إضافات:
{الحؿذذد} كؾؿذذة{ ،هلل} حذذرف واسذذؿ{ ،رب العذذالؿقـ} إضذذافة ،رب العذذالؿقـ
الر ِحق ِؿ (َ )3مالِ ِؽ َي ْق ِم الدِّ ِ
يـ﴾ الديـ أي الحساب ،يذقم الذديـ شذلء
الر ْح َؿ ِـ َّ
واحدَّ ،
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واحد :يقم الحساب ،يقم الجزاء ،يقم الديـ يعـل ذلؽ الققم ،ذلؽ القذقم ،تسذتطقع أن
يـ﴾ هذا إضافةَ ،مالِ ِؽ َي ْق ِم الدِّ ِ
ترده إلك ُمػردَ ،ي ْق ِم الدِّ ِ
يـ﴾ :واحد ،مذا فقذف إضذافة،
يسؿقكف تعدد اإلضافات ،تعددت اإلضافة.
يـ﴾ألالػاتحة 4:يذقم مضذاف والذديـ مضذاف إلقذف ،مالِ ِ
َمالِ ِؽ َي ْق ِم الدِّ ِ
يؽ َي ْيق ِم
َ
يـ﴾ ِ
الدِّ ِ
مالؽ مضاف ،و {يق ٍم} مضذاف إلقذف وهذق مضذاف{ ،والذديـ} مضذاف إلقذف،
وقد تتعدد اإلضافة إلك ما تشاء.
ِ
الص َر َ
قؿ﴾ألالػاتحة 6:مػعذقل بذف،
ْاه ِدكَا﴾ألالػاتحة 6:فعؾ واسؿ،
ِّ
اط ا ْل ُؿ ْستَؼ َ
ا ْلؿست َِؼقؿ﴾ألالػاتحة 6:كعت ،صذػةِ ،صر َ ِ
ت َط َؾ ْق ِف ْؿ﴾ألالػاتحذة، 7:
يـ َأ ْك َع ْؿ َ
اط ا َّلذ َ
َ
ُ ْ َ
ٌ
صراط لؾذيـ أكعؿذت طؾذقفؿ" صذراط مضذاف والذذيـ
{صراط الذيـ} هذه إضافة" ،
ت﴾ فعؾ وفاطؾَ ،ط َؾ ْق ِف ْؿ﴾ جر ومجرورَ ،غ ْقرِ ا ْل َؿغ ُْض ِ
قب﴾
ٌ
مضاف إلقفَ ،أ ْك َع ْؿ َ
إضافة ،غقر مضاف ،والؿغضقب :مضاف إلقف.
صقذذب ورى ذلذذؽ يذذا إخذذقان ،يؿؽذذـ أن كذذذكر يف بذذاب اإلضذذافة بعذذض الضذذقابط
الؾػظقة التل ُتعقـ طؾك معرفة اإلضافة أو استخراجفا.
كثقرة سـؼتصر طؾك أشفرها وأكثرها فائدة مـفا :أن اإلضافة ،تؾزم كؾ ٍ
اسذؿ اتصذؾ
مضاف إلقف.
بف ضؿقر ففذا آسؿ مضاف والضؿقر
ٌ
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قاطدة ٓ تتخؾذػ ،فعـذدما كؼذقل" :كذؾ اسذؿ" اكتبذف ،اسذؿ ،أمذا إذا اتصذؾ الضذؿقر
بػعؾ أو اتصؾ الضذؿقر بحذرف ٓ تؽذـ إضذافةَّ :
ٕن اإلضذافة ٓ تؽذقن إٓ بذقـ اثـذقـ،
والضؿائر كؿا تعرفقن مـ إسؿاء.
الؽتاب :أققل" :كتابل" مضاف ومضذاف إلقذف ،كتا ُبذؽ ،كتاهبذا ،كتذاهبؿ ،كتذاهبـ،
مسجدكا ،سقارهتؿ ،كػسفا ،كػقسفؿ ،طزكا ،إلك آخره ،أي اسؿ اتصؾ بف ضؿقر مباشذرة
مضاف ومضاف إلقف ،هذه قاطدة مضطردة يف باب اإلضافة.
صقب قاطدة أخرى يف باإلضافة هـاك أسؿاء تؾذزم اإلضذافة ،هـذاك أسذؿاء ألزمتفذا
عؿؾ إٓ مضذذاف ًة تؽذذقن مضذذاف والذذذي بعذذدها مضذذاف إلقذذف،
العذذرب اإلضذذافة ٓ ُتس ذ َت َ
ألزمتفا العرب ذلذؽ ،مذـ هذذه إسذؿاء كؾؿذة" :كذؾ ،وبعذض ،وغقذر ،وسذقى وكذال،
وكؾتا ،وذو ،وأولق ،وسبحان" وكؾؿات كثقرة ُتذذ َكر يف كتذب الـحذق يف بذاب اإلضذافة،
يف بذذاب اإلضذذافة أي كتذذاب مذذـ كتذذب الـحذذق الؿتقسذذعة ك ألأوضذذح الؿسذذالؽ تعذذرف
ذاف إلقذذفَ ،غ ْق يرِ ا ْل َؿغ ُْضي ِ
يقب﴾ألالػاتحذذة، 7:
مباشذذرة أهنذذا مضذذاف والذذذي بعذذدها ُمضذ ٌ
ِ
ب الـذذاس سذذقى العاصذذل ،سذذقى
السذذؽقن غقذذر الحركذذة ،اإليؿذذان غقذذر الؽػذذرُ ،أح ذ ُّ
جؾسذت طـذذد ٍ
زيذد ،هذذذه
الؽذافريـ ،كذال الطذذالبقـ ،كؾتذا الطذالبتقـ ،كالهؿذذا ،كؾتاهؿذا،
ُ
عؿؾ إٓ مضاف ًة.
إسؿاء ٓ ُتس َت َ
أيضا :هـذاك أسذؿاء تغؾذب طؾقفذا اإلضذافة ،هـذاك أسذؿاء تغؾذب
صقال مـ الؼقاطد ً
طؾقفا اإلضافة ،إغؾب يف استعؿالفا أهنا مضاف وما بعدها مضذاف إلقفذا ،وهذذه هذل
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الظروف ،أغؾب الظروف إسؿاء التذل تذالزم الظرفقذة ،هذذه يف إغؾذب ٓ تؽذقن إٓ
مضا ًفا وما بعدها مضاف إلقف ،ضروف :ضروف زمان أو ضروف مؽان.
مذثال أسذؿاء الجفذات مثذؾ:
مثال يف ضروف الؿؽان :وضروف الؿؽذان كلخذذ ً
اكظر ً
أمام ،وخؾػ ،ويؿقـ ،ويسار ،وفقق ،وتحت ،وما يف معـاها :هذه أغؾذب مذا ُتسذ َتع َؿؾ
ٍ
محؿذد وكذان ورائفذؿ ،تحتذ ُف،
ؾست أمذام زيذد رأيتذ ُف أمذام مسذجدي خؾذػ
مضاف ًة" :ج ُ
ٍ
عؿؾ مضاف ًة.
ويؿقـ زيد" وهؽذا أكثر ما ُتس َت َ
أيضا مؿا يـػع يف اإلضافة أن تعؾؿ أن اإلضذافة ٓ ُتجذامِع التـذقيـ وال ،هذذه
صقب ً
مذذـ الؼقاطذذد الؿشذذفقرة يف الـحذذق :أن اإلضذذافة ٓ تجامذذؾ مذذع التـذذقيـ وال ،إذا رأيذذت
قؾؿ ،زيذدٌ " مذا فقذف إضذافة خذالص ،أو
كتابٌ ،
تـقيـًا فاطؾؿ أكف لقس هـاك إضافة " ٌ
بقتٌ ،
ال الؿعرفذذة" :الؽتذذاب ،الؼؾذذؿ ،الغذذالم ،البقذذت" مذذا يف إضذذافةٕ :ن اإلضذذافة ٓ تجذامع
التـقيـ وٓ ال الؿعرفة.
أخقرا أن الؿضاف ٓ يؼع معرفذة ،الؿضذاف ٓ يؼذع معرفذة ،والؿعذارف كؿذا
صقب ً
عرف بذال ،وكذذلؽ
الؿ َّ
طرفـا مـ قبؾ الضؿقر ،العؾؿ ،اسؿ اإلشارة ،آسؿ الؿقصقلُ ،
والؿعرف بالـداء ،هذه الؿعارف ٓ تؼع مضذا ًفا ،يعـذل ٓ تؼذع
الؿضاف إلك واحد مـفا
َّ
الجزء إول مضاف :قد تؼع مضاف إلقف الجزء الثاين ،قذد تؼذع ،لؽذـ ٓ تؼذع مضذاف،
يعـل زيد ما ُيؿؽـ تضقػ زيد إلذك شذلءُ ،تضذقػ إلقذف تؼذقل :السذقارة يف البقذت ،زيذد
الجزء الثاين هؾ تؼع؟ هؾ يؿؽـ أن تجعؾ زيد الجذزء إول؟ مذا يؿؽذـ ،الضذؿقر هذؾ
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يؼع الضؿقر مضا ًفا؟ أبدً ا وٓ اسؿ اإلشارة وٓ آسؿ الؿقصقل ،كؾفذا قذد تؼذع مضذا ًفا
إلقف ،لؽـ الؿضاف كػسف ٓ يؼع إٓ كؽرة ٓ ،يؼع معرفة :ففذه مـ الضذقابط التذل تػقذد
يف باب اإلضافة.
كؼػ طـد ِ
ومجرور بالؿضاف ٓ باإلضافة) كحـ إذا قؾـا يا
ققل الشقخ خالد( :
ٌ

ٍ
ذاب مبتذذدأ مرفذذقع وطالمذذة رفعذذف الضذذؿة" ،محؿذ ٍذد"
إخذذقان" :كتذذاب محؿذذد مػقذذدٌ " كتذ ُ
مضذاف إلقذف مجذرور ،مذا
مضاف إلقف مجرور وطالمة جره الؽسرة ،مػقدٌ خرب مرفذقع،
ٌ
الذذذي جذذره؟ يعـذذل العامذذؾ الذذذي يجذذر الؿضذذاف إلقذذف ،العامذذؾ الذذذي يعؿذذؾ الجذذر يف
الؿضاف إلقف؟ هذه مسللة فقفا خالف طؾك ثالثة أققال:
فالؼقل إول :أن العامؾ الجار لؾؿضذاف إلقذف هذق الؿضذاف :يعـذل الجذزء إول
هق الذي جر الجزء الثاين ،الؿضاف هق الذي جر الؿضاف إلقذف ،وهذذا قذقل كثقذر مذـ
الـحقيقـ كسقبقيف وغقره ،وهق الذي كثره الشقخ خالد كؿا ترون.
والؼقل الثاين :أن الذي جر الؿضاف إلقف اإلضافة ،يعـل طؿؾقذة اإلضذافة ،العامذؾ
ٍ
طذامال لػظ ًقذا أو معـق ًيذا؟ لػظ ًقذا،
ً
حقـئذذ
طؾك الؼقل إول أكف الؿضذاف :يؽذقن العامذؾ
والعامؾ طؾك الؼقل الثاين يؽقن معـق ًيا.
لؾزجذاج قذذال" :إن الجذذار لؾؿضذذاف إلقذذف هذذق
والؼييقل الثالييث :يف الؿسذذللة يـسذذب َّ
طذامال وهذق
ً
كتاب محؿد :الؽتاب لؿحؿذد ،يجعذؾ حذرف الجذر
حرف الجر الؿؼدر" ُ
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محذوف ،وهذذا الؼذقل هذق أضذعػ إقذقال ،ويؾقفذا يف الضذعػ كقكذف اإلضذافةٕ :ن
اإلضافة طامؾ معـقي ....
وهق مذـ كبذار الـحذقيقـ وأشذفر مذـ شذرح الؽذايف ٓبذـ الحاجذب قذال طذـ هذذا
الؼقل" :لقس بشلء" مع أن هذا الؼقل قال بف كثقر مـ كبار الـحقيقـ ،لؽـَّذ ُف مذـ حقذث
الؼقذذاس الـحذذقي ضذذعقػ ،والؼذذقل إول هذذق الذذذي كصذذره سذذقبقيف وطؾقذذف كثقذذر مذذـ
الؿحؼؼقـ أن الجار لف الؿضاف كػسف.

صقب يف إخقر قال الشقخ خالد رحؿذف اهلل( :وأما تابع الؿخػقض فالصيحقا
يف غقر البدل أكف مجرور بؿا جر متبقطف مـ حرف أو مضاف) هذه العبارة قالفذا
الشقخ خالد هـا ٕكف يعؾؿ أن الطالب سقؼقلقن لذف :لؿذاذا لذؿ تذذكر الؿجذرور بالتبعقذة
وقد ذكرتف يف الؿرفقطات؟
الؿرفذذذقع بالتبعقذذذة ،ويف الؿـصذذذقبات الؿـصذذذقب بالتبعقذذذة ،لؿذذذاذا مذذذا ذكرتذذذف يف
ذرور بذذالحرف
الؿجذذرورات ،الؿجذذرور بالتبعقذذة وقؾ ذت أن الؿجذذرورات قسذذؿان :مجذ ٌ
ومجرور بالؿضاف؟
ٌ
فؼذذال الشذذقخ خالذذدٕ :ن الذذذي يذذرتجح طـذذدي وطـذذد جؿفذذقر الـحذذقيقـ أن تذذابع
الؿخػذذقض الصذذحقح فقذذف يف غقذذر البذذدل أكذذف ٓ ُيجذذر التبعقذذة كػسذذفا ،بذذؾ ُيجذذر لؿذذا جذ َّذر
ٍ
محؿذد الؽذريؿ" التقابذع كؿذا كعذرف الـعذت
سؾؿت طؾك
مثال" :
الؿتبقع ،يعـل لق قؾـا ً
ُ
ٍ
ِ
محؿذد
الؽريؿ" طؾك حرف جر
والعطػ التقكقد والبدل ،الـعت "سؾؿت طؾك محؿد
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اسؿ مجرور ،طؾك جرت محؿد وجرت ما يتبعف :ولفذا يؼقل" :الصحقح أكذف مجذرور
ٍ
حرف أو مضاف".
جر متبقط ُف مـ
بؿا َّ
ِ
الؽريؿ مػقدٌ " كتا مبتدأ ،ومحؿد مضذاف إلقذف مجذرور
مثال" :كتاب محؿد
لق قؾـا ً
بالؿضذذاف ،الؽذذريؿ كعذذت مجذذرور ،مجذذرور بؿذذاذا؟ بالتبعقذذة أم بالؿضذذاف الذذذي جذ َّذر
الؿتبقع؟ يؼقل :الصحقح أكف مجقر بالؿضاف الذي جر الؿتبقع.
ٍ
ٍ
ٍ
محؿذد ،والذقاو
وخالذد" طؾذك جذرت
محؿذد
سؾؿت طؾك
مثال" :
وكذلؽ لق قؾـا ً
ُ
حرف ططػ ،وخ ٍ
الد معطقف مجرور ،ما الذي جره؟ لقست التبعقة ،بؾ طؾذك ،جذرت
ٍ
محؿد وجرت ما تبعف ،يؼقل( :يف غقر البدل).
ِ
سذؾؿت فعذؾ
مذثال،
الطالب بعضذفؿ" ً
سؾؿت طؾك
مثال" :
صقب والبدل؟ لق قؾت ً
ُ
ُ
وفاطؾ ،وطؾك حرف جر ،والطالب اسؿ مجرور ،وبعض هذا بذدل ،أي سذؾؿت طؾذك
بعضفؿ ،صقب ما الذي يجر البدل؟ هؾ هق ما جر الؿتبقع الؿبدل مـف أم التبعقة؟

يؼقل :التبعقة ،يف البدل ،وطؾؾقا لذلؽ تعؾقالت صقيؾة ،لؽذـ كؼذقل" :إ ًذا فقذف ،فقذف
كذامال هذق
ً
قسذؿا
مجرور بالتبعقة وهق البدل" كلكف قذال يعـذل مذا يسذتحؼ أن كجعذؾ لذف ً
فؼط ،تعرفقن أن الؿجرور يف التبعقة طـذد الشذقخ خالذد وكثقذر مذـ الـحذقيقـ ضذعقػ:
ٕن جره يؽقن بؿجر الؿتبقع كػسذف ،هذذا مذا يتعؾذؼ هـذا بذالؿجرورات ،إن كذان يف أي
سمال قبؾ أن كـتؼؾ إلك مقضقع آخر مفؿ:
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السمال.... :
الجقاب ٓ :هؿ يرون أكف مجرور بالتبعقة... ،لؽذ ْـ إذا كذان ً
بذدٓ كقذػ كُعربذ ُف؟ إ ًذا
سذؾؿت
قؾت" :سؾؿت طؾك بعضفؿ" :فال شؽ أن طؾك هل الجارة ،لؽذـ لذق قؾذت" :
ُ
ِ
الطذالب بعضذفؿ"؟ وفقفذا قذقٓن ،فقفذا قذقٓن لؾبصذريقـ والؽذقفققـ ،فبعضذفؿ
طؾك
يؼقل" :إن الؽالم هـذا طؾذك كقذة حذذف الؿضذاف" ،وبعضذفؿ يؼذقل ،ٓ" :بذؾ الؽذالم
طؾك كقة تؽرار العامؾ".
فالؿسللة فؿثال فقفا خالف طؾك ققلقـ :فبعضفؿ قال :إن العامؾ إول هذق الذذي
والؿبدل ،وبعضفؿ قال :بؾ التبعقذة ،لؽذـ الشذقخ خالذد كؿذا رأيذتؿ اختذار يف
جر البدل ُ
َّ
البدل وحد ُه التبعقة.
السمال... :
الجقاب :كعؿ ٓ ،يؽقن إٓ يف ضرورة الشعر.
السمال... :
الجذذقابَ :غ ْق يرِ ا ْل َؿغ ُْضي ِ
ذالف
يقب﴾ألالػاتحذذة 7:يعـذذل خذذالف الؿغضذذقب ،خذ ٌ
غقر لفؿ ،يعـل مغايريـ لفؿ ،الغقر مـ الؿغايرة.
لؾؿغضقب طؾقفؿٌ ،
السمال... :
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الجقاب :التبعقة طؿق ًما هؾ هل طامؾ أو لقست طامؾ؟ التبعقة يعـذل كذقن الؽؾؿذة
يف تتبع ما قبؾفا يف اإلطراب ،التبعقة هؾ هذل طامذؾ أو لقسذت بعامذؾ؟ التبعقذة هذؾ هذل
طامؾ لػظل أو معـقي؟ طامؾ معـقي.
إخػذذش إوسذذط تؾؿقذذذ سذذقبقيف وتبعذذف طؾذذك ذلذذؽ بعذذض الـحذذقيقـ ،ولؽذذ َّـ
ِ
متبقطذف،
الجؿفقر طؾك أن التبعقذة لقسذت بعامذؾ ،بذؾ إن التذابع يعؿذؾ فقذف مذا طؿذؾ يف
أن الصقاب َّ
فالشقخ خالد هـا كص فؼط طؾك الؿجرورات مع َّ
أن الخالف يتحد يف كذؾ
خذص
خاصا بالجر ،يعـل أكت مؾحقضاتؽ لؿذاذا َّ
التقابع ،الخالف يف كؾ التقابع لقس ً
الؽالم طؾك الؿجرور فؼط؟ كعؿ ،هذه مـ مؾحقضة ققية طؾقف.
رأيذت
كذلؽ يف الؿرفقطذات والؿـصذقبات يؼذال فقفذا الؽذالم كػسذف ،لذق قؾذتُ " :
خالدً ا الؽريؿ" الؽريؿ طؾك الصحقح إكؿا كصبفا الػعؾ ولقست التبعقة.
قؿ ُة إَ ْك َعا ِم إِ َّٓ َما ُي ْت َؾك َط َؾ ْقؽ ُْؿ﴾ألالؿائدة1:
ققلف سبحاكف وتعالكُ :أ ِح َّؾ ْ
ت َلؽ ُْؿ َب ِف َ
كريد أن كستخرج اإلضافة يذا أخذل؟ {هبقؿذة إكعذا ِم} طؾذك معـذك الذالم أو يف أو مذـ؟
البفقؿة لعكعام أو البفقؿة مـفا أو فقفا؟ طؾك معـك مـفا ،هبقؿ ٌة مـفا يعـل مـ جـسفا.
"صالة الؾقؾ مثـك مثـك"؟ طؾك معـك يف.
لق قؾـا:
بغا ُة الطقرِ
أكثره ّـ فراخًا
ُ

وأ ُم الصؼرِ مؼال ٌة الـُسقر
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ِ
دائؿا متؿقزون قؾقؾقن.
البغاة ما شاء اهلل ُيـت ُجقن بؽثرة ،وأم الصؼر مؼالة الـسقر ً
كتاجاُ ،بغاة الطقذر يعـذل ضذ َّعاف الطقذرُ ،بغذاة
كعؿ ،اإلضافة أيـ؟ ُبغاة الطقر أكثرها ً
مادحا:
الطقر طؾك معـك الضعاف مـ الطقر ،فقؼقل الشاطر ً
ففق بدر الدُ جك إذا كؿؾ البدر

ِ
الـفار طـد الطؾق
هق شؿس

أيـ اإلضافة؟ بدر الدُ جك ،هذا واحذد طؾذك معـذك يف ،صقذب فقذف إضذافة أخذرى يف
البقذذت؟ طـذذد الطؾذذقعٕ :ن طـذذد مذذـ إلػذذاظ الؿالزمذذة لاضذذافة ،يف الؼذذقل" :هذذق أم
أيضا مـ الضقابط التل تػقد اإلضافة أن ال ُؽـك مالزمذ ٌة لاضذافة ،ال ُؽـذك "أبذق
الصؼر" ً
فالن ،أم فالكة ،أخق فالن ،أخت فالن" ال ُؽـك مالزم ٌة لاضافة.
يج َر َة ال َّز هقيق ِم (َ )43ص َعيا ُم إَثِيق ِؿ﴾ألالذدخان 44-43:طؾذك
قال سبحاكف :إِ َّن َش َ
معـك شجرة مـ الزقذقم أم شذجر ٌة لؾزقذقم؟ مذا معـذك الزقذقم؟ ٓ أدري ٓ بذد أن كػفذؿ
معـك أية
َص َعا ُم إَثِق ِؿ﴾ألالدخان 44:طؾك معـك الالم ،هذذه واضذحة ،أكَّذ ُف صعذا ٌم لعثذقؿ،
شجرة الزققم ٓ بد أن كػفؿ معـك الزققم؟
صقب "بققت اهلل يف إرض مساجد" طؾك معـك هلل ،طؾك معـك الالم.
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ِ ِ
اب ُسيـدُ ٍ
ثقذاب مذـ سذـدس،
س﴾ألاإلكسذان 21:طؾذك معـذك مذـٌ ،
هللَ ،طال َق ُف ْؿ ث َق ُ
"زكاة الػطر صاع ٍ
تؿر" زكاة الػطر طؾك معـك الالم ،زكاة الػطذر يعـذل الطفذر ،وصذاع
ٍ
تؿر إضافة طؾك معـك مـ.
ِ
يالة وإِيت ِ
ِ
قال سبحاكفِ :رج ٌال ٓ ُت ْؾ ِف ِ ِ
َياء
الص َ
يـ ِذكْيرِ اهلل َوإِ َقيا ِم َّ
قف ْؿ ت َج َار ٌة َوٓ َب ْق ٌيع َط ْ
َ
ال َّزك ِ
َاة﴾ألالـقر 37:ذكر اهلل طؾك معـذك؟ الذالم ،وإقذام الصذالة؟ إقذا ٌم لؾصذالة ،وإيتذاء
الزكاة؟ إيتا ٌء لؾزكاة ،وهؽذا.
هذه بعض إمثؾة السريعة طؾك باب اإلضافة وقؾـا إمثؾة كثقذرة جذدً ا طؾذك بذاب
اإلضافة ،ولؽـ الققت قصقر.
كريد أن كـتؼؾ إلك خاتؿة إزهريذة :الشذقخ خالذد بعذد أن ذكذر إسذؿاء وإفعذال
وجذرا ،وهذذا الذذي يذذكره كتذب الـحذق
الحروف ،ثؿ ذكر إطراهبا راف ًعا وكصذ ًبا وجذز ًم
ً
الصغقرة والؿتقسطة يف العادة ك ألأجرومقة وقطر الـدى وكحق ذلؽ.
هق أضذاف خاتؿذة ٓ تذذكرها كتذب الـحذق الصذغقرة والؿتقسذطة يف الغالذب ،ذكذر
خاتؿة طـ أحؽام الجؿؾ وأشباه الجؿؾ ،سـلخذ مـفا تقسر.
بدأ الؽالم بالجؿؾ سقذكر أن الجؿؾ تـؼسؿ قسؿقـ :اسؿقة وفعؾقذة ،ثذؿ يذذكر أن
الجؿؾ تـؼسؿ قسؿقـ :كربى وصغرى ،فدطقكا كؼرأ ماذا قال يف ذلؽ؟
الؿتـ
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قذذال الشذذقخ رحؿذذف اهلل تعذذالك( :ذكيير الجؿييؾ وأقسييامفا وهييل أمييا فعؾقيية أو
أسؿقة ،فآسؿقة هل الؿصدرة باسؿ لػ ًظا أو تؼيدي ًرا كحيق وأن تصيقمقا خقير
لؽؿ.
والػعؾقة هل الؿصدرة بػعؾ لػظ كحيق قيام زييد أو تؼيديرا كحيق :ييا طبيد
إن
اهلل ،فنن ُصدِّ رت بحرف كظرت إلك ما بعد الحيرف فينن كيان اسيؿا كحيقَّ :
فعال كحق :ما ضربت زيدً ا ،ففل فعؾقة)
قائؿا ففل اسؿقة ،وإن كان ً
زيدً ا ً
الشرح
ٍ
اسؿقة وفعؾقة وكقن الجؿؾ العربقذة
كعؿ هذا التؼسقؿ إول لؾجؿؾ :اكؼسامفا إلك
قذديؿا وحذدي ًثا ،وحذاول بعضذفؿ
تـؼسؿ هذيـ الؼسؿقـ فؼط هق ققل جؿاهقر العؾؿذاء
ً
ؼسذؿفا إلذذك أكثذذر مذذـ ذلذذؽ بنضذذافة الجؿذذؾ الشذذرصقة والجؿذذؾ الظرفقذذة والجؿذذؾ
أن ُي ِّ
آسذذتػفامقة وأكذذقاع أخذذرى مذذـ الجؿذذؾ التذذل تعذذقد يف الحؼقؼذذة إلذذك الجؿذذؾ آسذذؿقة
والجؿؾ الػعؾقة.
فذنذا أردكذذا الضذذبط العؾؿذذل فذنن الجؿذذؾ ٓ تخذذرج طذذـ هذذيـ الـذذقطقـ إمذذا جؿؾذ ٌة
اسذؿقة أو جؿؾذ ٌة فعؾقذذة ،وكذقن الجؿذذؾ يف الؾغذة العربقذة جؿؾتذذقـ :هذذا مذذـ ثذراء الؾغذذة
العربقذذة ِ
وسذذعة التصذذرف فقفذذا ،بحقذذث يسذذتطقع العربذذل أن ُيعذذرب طذذـ الؿعـذذك القاحذذد
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أيضذا
بجؿؾتقـ اسذؿقة وفعؾقذة ،مذع آكتبذاه إلذك أن كذؾ جؿؾذة يؿؽذـ أن تتصذرف فقفذا ً
بتؼديؿ أو تلخقر وبح ٍ
ٍ
ذف وإضفار وغقر ذلؽ.
وكؼقل :هذا مـ سعة العربقة وثرائفا ٕن أغؾب الؾغات إخرى يـدر فقفا الجؿذؾ
مذثال ،الؾغذة اإلكجؾقزيذة يـذدر فقفذا الجؿذؾ الػعؾقذة يعـذل مذا
الػعؾقة كالؾغذة اإلكجؾقزيذة ً
تستطع أن تبدأ بػعؾ إٓ يف الـادر الؼؾقؾ.
فالعربل يستطقع أن يؼقل" :أكا أحذب فالكًذا ،أكذا أحبذؽ" ط َّبذر طذـ الؿعـذك بجؿؾذة
اسؿقة ،ويؿؽـ أن ُيعذرب طذـ الؿعـذك كػسذف بجؿؾذة فعؾقذة :فقؼذقلُ " :أحبذؽ" يؿؽذـ أن
يؼقل" :أكا أشؽرك" جؿؾة اسؿقةُ ،يؿؽِذـ أن ُيعبِذر طذـ الؿعـذك بجؿؾذة فعؾقذة :فقؼذقل:
ِ
شذؽرا،
شذؽرا" يعـذل أشذؽرك
ً
"أشؽرك" و ُيؿؽـ أن يختصر الجؿؾة الػعؾقذة فقؼذقلً " :
ثؿ ذكر الؿصدر ،لقست مـ الؾغق والزيادة ،ٓ ،كؾ جؿؾذة لفذا معـاهذا الذدققؼ ،ف "أكذا
شؽرا" لؽـ معـاها العام واحد وهذق أين
أشؽرك" بؿعـاها الدققؼ غقر "أشؽرك" غقر " ً
ُأقدِّ م الشؽر لؽ.
يف الؾغذذة اإلكجؾقزيذذة ٓ تسذذتطقع أن تعذذرب طذذـ هذذذه الؿعذذاين بالجؿذذؾ الػعؾقذذةٓ ،
تستطقع أن تؼقل بالرتجؿة الؾػظقةُ " :أحبؽ" ٓ بذد تؼذقل" :أكذا أكذقن ُأحبذؽ" أن تبذدأ
باسؿ ثؿ تليت بػعؾ مسذاطد وهذق كذقن ومشذتؼاتف ،ثذؿ تذليت يف الػعذؾ الذذي تريذده" :أكذا
أكذقن ُأحبذؽ" وهؽذذذا ،فؼؾـذا :إن هذذذا سذعة الؾغذة العربقذذة وثرائفذا إن كذذان فقفذا هاتذذان
الجؿؾتان.
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ُيؿ﴾ألالبؼذرة 184:أي
أو
قمقا َخ ْق ٌر َلؽ ْ
تؼديرا يعـل لالسؿ الؿمول مثؾَ :و َأ ْن ت َُص ُ
ً
أحذب إلقذؽ ،هذذه
أحب إلقذؽ" أي اجتفذادك
ُّ
خقر لؽؿ ،وققلؽ" :أن تجتفد ُّ
صقمؽؿ ٌ
جؿؾة اسؿقةَّ :
ٕن "أن تجتفد" اسؿ" ،أن تصقم" اسؿ ،كؿا كـا قبؾ قؾقؾ.
والػعؾقذة هذذل الؿصذذدرة بػعذذؾ  ....كحذق" :قذذام محؿذذد ،ويؼذذقم محؿذذد ،و ٌقذذؿ" أو
تؼديرا كحق" :يا طبد اهلل" يا طبذد اهلل هذذه فعؾقذةٕ :ن الؿعـذك يف "يذا طبذد اهلل"" :أدطذق
ً
طبد اهلل" :ولفذا كؼقل يف إطراب الؿـذادى" :يذا محؿذد ،يذا طبذداهلل" كقذػ ك ِ
ُعذرب؟ "يذا
طبد اهلل" :هذا ُمـادى مضاف :فؾفذا يؽقن مـصق ًبا.
قسذؿ
"يا" حرف كداء ،طبدَ مـادى مـصقب ،مـصقب مذا الذذي كصذبف؟ فالؿـذادى
ٌ
مـ أقسام الؿػعقل بف.
فؾفذذذا ابذذـ هشذذام يف أوضذذح الؿسذذالؽ ط ذدَّ الؿـذذادى وأقس ذام الؿـذذادى :الؿـذذادى،
والؿستغاث ،والؿـدوب :كؾفذا أدخؾفذا يف الؿػعذقل ،جعؾفذا مذـ أقسذام الؿػعذقل بذف:
ٕ َّكفا بؿعـك أدطق.
وإذا أطربت الؿـادى الؿبـل كؿا أخذكا يف التػاصقؾ لق قؾت" :يا محؿد" ....
تؼديرا كحق" :يا طبد اهلل"ٕ :هنا طؾك معـذك
قؾـا :إن الجؿؾة الػعؾقة الؿبدوءة بػعؾ
ً
أو تؼدير....
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قذذال الشذذقخ بعذذد ذلذذؽ( :فيينن ُقي ِيدرت الجؿؾيية بحي ٍ
يرف 6كظييرت إلييك مييا بعييد
فعيال كحيق:
قائؿ ،ففل اسؿقة ،وإن كان ً
اسؿا كحق :إن زيدً ا ٌ
الحرف ،فنن كان ً
ما ضربت زيدً ا ففل فعؾقة).
"إن زيدً ا قذائؿ" هذذه اسذؿقة وإن كاكذت مسذبققة بحذرفٕ :كذف لذقس هـذاك جؿؾذة
حرفقذذةَّ " ،
إن" هـذذا تصذذدرت الجؿؾذذة؟ وقعذذت يف صذذدرها أم ٓ؟ وقعذذت يف صذذدرها
حؼقؼ ًة ،صقذب "مذا ضذربت زيذدً ا" مذا حذرف كػذل ،وقذد تصذدَّ ر الجؿؾذة ،وقذع يف أولفذا
حؼقؼ ًة ،وبعده "ضربتف" فعؾ :فالجؿؾة فعؾقة.
مثال يا إخقان" :يف الؿسجد صؾك محؿدٌ " هذ ِه اسؿقة أو فعؾقة؟ هذذه
صقب لق قؾـا ً
فعؾقة ،صقب كسؿع الشقخ يؼقل( :فنن ُصدِّ رت بحرف) "يف الؿسجد صؾك محؿذد"
هذذؾ الجؿؾذذة يف أولفذذا حذذرف؟ يف أولفذذا حذذرف ،صقذذب وإذا كذذان يف أولفذذا حذذرف مذذاذا
كػعؾ؟ يؼقل :كظرت إلك ما بعد الحرف.
ما الذي بعد الحرف؟ ققلـا" :يف الؿسجد صؾك محؿذد"؟ الؿسذجد ،صقذب كؼذقل
اسؿقة؟ يؼقل" :اكظر إلذك مذا بعذد الحذرف" الذذي بعذد الحذرف الؿسذجد ،هذؾ تؽذقن
ٍ
بحذرف :تـظذر إلذك مذا بعذده:
اسؿقة؟ كؼقل :ما قال الشقخ رحؿف اهلل إن ُب ِذد َأت الجؿؾذة
وإكؿا قال" :إن ُص ِد َرت" يؼذقلْ " :
إن ُص ِذد َرت" صقذب هذؾ ققلـذا" :يف الؿسذجد صذؾك
محؿد" ُمصدرة بحرف جر؟ ٓ ،مصدرة ب "صؾك" ،أما "يف الؿسجد" ففذذا الؿؼذدَّ م
مـ تلخقر ،وإصؾ" :صؾك محؿد يف الؿسجد".
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والدلقؾ طؾذك ذلذؽ أكذؽ إذا أردت أن ُتعقذد حذرف الجذر إلذك مؽاكذفِ :
أطذد حذرف
الجر إلك مؽاكف ٓ :بد أن تعقد الجار والؿجرور :فتؼقل" :صذؾك محؿذد يف الؿسذجد"
قائؿ" هذه الجؿؾذة ُمصذدرة بحذرف ،هذذا مقضذعف إصذؾل ،هذذا
بخالف "إن محؿدً ا ٌ
مؽاكف إصؾل.
لؽـ "يف الؿسجد صؾك محؿد أو يف الؿسجد محؿدٌ صذؾك" :كؼذقل :هذذه لقسذت
مـ الجؿؾ التذل ُصذ ِد َرت بحذرفَّ :
ٕن الحذرف لذقس يف صذدر الجؿؾذة هذق ُمؼذدَّ م مذـ
تلخقر ،لق ُتريد أن تعرف الجؿؾةِ :
أطد الجؿؾة لرتتقبفا إصؾل:
فتؼقل" :صؾك محؿد يف الؿسجد" فعؾقة أو "يف الؿسجد صؾك محؿد" فعؾقة.
و "محؿدٌ صؾك يف الؿسجد" إسؿقة أو "يف الؿسجد محؿدٌ صؾك" اسؿقة.
إن ُصيدِّ رت) التصذدير هـذا مؼصذقد يعـذل إذا كذان الحذرف يف مؽاكذف
إ ًذا فؼقلفْ ( :
إصؾل لقس ُمؼدَّ ًما مـ تلخقر.
تؼسقؿا آخر لؾجؿؾة ،كسؿع كالم الشقخ وكػفؿ معف:
صقب بعد ذلؽ يتؾق
ً
هذذذا التؼسذذقؿ يؼسذذؿقن الجؿؾذذة إلذذك الجؿؾذذة الؽذذربى والجؿؾذذة الصذذغرى ،وهذذذا
خاص بالجؿؾ آسذؿقة ،غقذر داخؾذة يف
التؼسقؿ خاص بالجؿؾ الؿبدوءة باسؿ ،يعـل
ٌ
الجؿؾ الػعؾقة.
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الجؿؾة آسؿقة صب ًعا هل الؿبدوءة باسؿ ،الؿبتدأ اسؿ الؿبتدأ كؿا قؾـا مـ قبذؾ ٓ
اسذؿا ،صقذب والخذرب؟ الخذرب يف الجؿؾذة آسذؿقة قذد يؽذقن مػذر ًدا وقذد
يؽقن إٓ مذـ ً
يؽقن جؿؾ ًة.
قذائؿ" وقذد يؽذقن جؿؾذ ًة" :محؿذدٌ قذام" أي قذام هذق أو
قد يؽقن مػر ًدا" :محؿذدٌ
ٌ
قائؿ" الخرب هـا جؿؾة إما اسؿقة وإما جؿؾة فعؾقة.
"محؿد قام أبقه" أو "محؿدٌ أبقه ٌ
صقذذب كؼذذقل :إذا كاكذذت الجؿؾذذة آسذذؿقة خربهذذا جؿؾذذة فـُسذذؿقفا جؿؾذذة كذذربى،
وكُسؿل الجؿؾة القاقعة يف الخرب جؿؾة صغرى.
خاصة فؼذط هبذذه الؿسذللة إذا أتقذت بجؿؾذة اسذؿقة خربهذا جؿؾذة :فالجؿؾذة كؾفذا
كسؿقفا جؿؾة كربى ،وكُسؿل الجؿؾة القاقعة يف الخرب جؿؾذة صذغرى ،ققلـذا" :محؿذدٌ
قام أبقه" ف "محؿدٌ قام أبقه" كربى" ،وقام أبقه" صغرى.
"أو محؿدٌ أبقه قائؿ" ف "محؿد أبقه قائؿ" كذربى ،و "أبذقه قذائؿ" هذذه صذغرى:
ٕهنا واقعذة خذربًا ،صقذب لذق قؾـذا" :محؿذدٌ قذام" كذربى أم لقسذت كذربى؟ كذربىٕ :ن
خربهذا جؿؾذذة ،والخذذرب الجؿؾذذة الذذي هذذق "قذذام" قذذام فعذؾ والػاطذؾ هذذق؟ هذذذه جؿؾذذة
صغرى.
"محؿذذدٌ قذذائؿ" هذذذه جؿؾذذة كذذربى؟ هذذذه ٓ تسذذؿك كذذربى وٓ صذذغرى أو "قذذام
محؿد" هذه ٓ ُتسؿك كربى وٓ صغرى.
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"محؿدٌ أبقه قام"" :محؿد أبقه قام" هذه كربى ،صقب محؿذد مبتذدأ ،وأبذقه مبتذد ٌأ
ثاينٍ ،وقام فعؾ والػاطؾ هق ،وقام هق خرب مذـ؟ خذرب أبذقه ،و "أبذقه قذام" خذرب الؿبتذدأ
إول ،ف "محؿذذد أبذذقه قذذام" كؾفذذا جؿؾذذة كذذربى" ،وقذذام هذذق" هذذذه جؿؾذذة صذذغرى،
صغرى مـ جفذة وكذربى مذـ جفذة :فصذغرى ٕهنذا خذرب محؿذد ،وكذربى ٕهنذا جؿؾذة
اسؿقة خربها جؿؾة.
كسؿع ماذا قال الشقخ وكستػقد:
الؿتـ

قال الشقخ رحؿف اهلل تعالك( :ثؿ تـؼسؿ إلك الصغرى والؽبرى :فالؽبرى ميا
خبرا.
كان الخبر فقفا جؿؾة .والصغرى ما كاكت ً
فجؿؾة "زيدٌ قام أبقه" مـ زيد إليك أبيقه جؿؾي ٌة كبيرىٕ 6ن الخبير وقيع
ٌ
مـطؾؼ" كبرى باطتبار كقن الخبير فقفيا جؿؾية
فقفا جؿؾة ،وجؿؾة "قام أبقه
وصييغرى باطتبييار كقكفييا خبي ًيرا طييـ زيييد ،وقييد تؽييقن الجؿؾيية ٓ كبييرى وٓ
ائؿ").
صغرى لػؼد الشرصقـ كحق "زيدٌ ق ٌ
الشرح
يظفر أن كالمف ٓ يحتاج إلك شرح.
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السمال :ما هؿا الشرصان.
الجقاب :يعـل أهنا لقست جؿؾة رسؿقة وخربها جؿؾة :هذا الشذرط إول ،الذذي
هق شرط الؽربى.
وٓ جؿؾة واقع ًة خربًا وهل شرط الصغرى.
ٍ
حؽؿ آخر مذـ أحؽذام الجؿذؾ ،وهذق إطراهبذا :فذنن
صقب ثؿ بعد ذلؽ ،تؽ َّؾؿ طؾك
حؽذؿ
بعض الجؿؾ لف إطراب وبعض الجؿؾ ٓ محؾ لف مذـ اإلطذراب يعـذل لذقس لذف
ٌ
إطرابل.
فبعض الجؿؾ قد يؽقن حؽؿف الرفع أو الـصذب أو الجذر ،وبعذض الجؿذؾ قذد ٓ
ٍ
حقـئذ ٓ محؾ لف مـ اإلطراب ،وذكر الشقخ خالذد أن
حؽؿ إطرابل ،وكؼقل:
يؽقن لفا
ٌ
الجؿؾ التل لقس لفا محؾ مـ اإلطراب سبع ،والجؿذؾ التذل لفذا محذؾ مذـ اإلطذراب
أيض ذا ،ولذذـ كؼرأهذذا كؾفذذا بالتػصذذقؾٕ :ن هذذذا الؿقضذذقع كطرحذذف قبذذؾ أن يـتفذذل
ذبع ً
سذ ٌ
شرحا إجؿال ًقا.
الدرسٕ :ن هذا الدرس آخر درس ،لؽـ سـشرح هذا الدرس فؼط ً
الجؿؾ التل لفا محؾ مـ اإلطراب ،والجؿؾ التل لقس لفذا محذؾ مذـ اإلطذراب،
لفا ضابط يضبط الـقطقـ :الجؿؾ التل لفا محؾ مـ اإلطراب والجؿؾ التذل لذقس لفذا
ٌ
محؾ مـ اإلطراب.
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الضابط هق أن الجؿؾة الؿمولة بؿػردة لفا محؾ مذـ اإلطذراب ،والجؿؾذة التذل ٓ
تتلول بؿػرد لقس لفا محؾ مـ اإلطراب ،هذا هق الضابط غال ًبا.
الجؿؾ التل تتلول بؿػرد لفا محؾ مـ اإلطراب والجؿؾ التذل ٓ تتذلول بؿػذرد ٓ
محذذؾ لفذذا مذذـ اإلطذذراب ،يعـذذل إذا اسذذتطعت أن تح ذذف هذذذه الجؿؾذذة وتضذذع مؽاهنذذا
مػر ًدا ،صب ًعا مػر ًدا مـ معـاها :فنن إطراهبا مثذؾ إطذراب هذذا الؿػذرد ،والجؿذؾ التذل ٓ
تحتؿؾ ذلؽ لقس لفا محؾ مـ اإلطراب.
مثال :لق قؾـا" :محؿدٌ يؼقم" محؿدٌ مبتدأ ،ويؼقم ٌ
فعذؾ مضذارع وفاطؾذف هذق،
اكظر ً
وجؿؾة "يؼقم هق" هذه الجؿؾة الػعؾقة لفذا محذؾ مذـ اإلطذراب خذرب ،والخذرب حؽؿذف
اإلطرابل وهق الرفعٕ :هنذا تتذلول بؿػذرد ،ألذقس "محؿذدٌ يؼذقم" طؾذك تلويذؾ "محؿذدٌ
قائؿ" تتلول بؿػرد.
قائؿ ،الرفع إ ًذا "يؼق ُم" هذه الجؿؾة حؽؿفا مثؾ " ٌ
قائؿ"؟ محؿدٌ ٌ
قائؿ" هذه جؿؾة آسذؿقة مبتذدأ وخذرب ،لفذا محذؾ مذـ
صقب لق قؾـا ً
مثال" :محؿدٌ ٌ
اإلطراب أو لقس لفا محؾ مـ اإلطراب؟ هؾ تتلول بؿػرد؟ ّأولفذا بؿػذرد؟ لذق أولـاهذا
بؿػرد :قؾـا" :ققام محؿد" هذا لف فائدة أن؟ لذق قؾـذا" :ققذام محؿذد" :تؼذقل :مذا بالذف
قائؿ" هذه جؿؾة ،لق أولـاهذا بؿػردهذا وهذق "ققذا ٌم" ذهذب
ققام محؿد؟ إ ًذا ف "محؿدٌ ٌ
الؿعـك ،لقس هل طؾك تلويؾ الؿػرد.
قائؿ" جؿؾة ٓ محؾ لفا مـ اإلطراب وهل جؿؾ ٌة ابتدائقة ،كؾ الجؿذؾ
إ ًذا "محؿدٌ ٌ
ائؿ" طؾذك
الػدائقة ٓ محؾ لفا مـ اإلطرابٕ :هنا ٓ تتلول بؿػرد ،لذق قؾـذا" :محؿذدٌ قذ ٌ
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مذثال" :جذاء محؿذدٌ يركذب" جذاء
معـك ققا ٌم :ذهب الؿعـك ،ققا ٌم ما بالذ ُف ققذا ٌم ،لذق قؾـذا ً
ٌ
فعؾ ،محؿدٌ فاطؾ ،يركب فعؾ مضارع ،وفاطؾ ُف هق ،هذ ِه الجؿؾة الػعؾقة "يركب هذق"
لفا إطراب؟ لفا إطرابٌ :
حال ،والحال حؽؿف الـصب.
إذا الجؿؾة هـا صار لفا إطراب ،لؿاذا؟ ٕهنا ممول ٌة بؿػرد ،والتلويؾ "جاء محؿذدٌ
راك ًبا" راك ًبا مثؾ يركب :إ ًذا ُت ِ
عرب يركب كؿا تعرف راك ًبا ،تعذرف يركذب هذذا الجؿذؾ
الػعؾقة كؿا تعرف راك ًبا ،ما إطراب راك ًبا؟ الـصب.
إ ًذا يركب حؽؿف الـصب.
قؾذت ح ًؼذا" مذا إطذراب ح ًؼذا؟ مػعذقل بذف" ،قؾذت ح ًؼذا" هذق
صقب لق قؾـذا ً
مذثالُ " :
ٌ
مػعقل بف ،قؾت" :أين صائؿ"؟ تسؿك مػعقل بفَّ ٕ :ك ُف هق الؿؼقل.
الؿػعقل،
مثال" :جذاء الذذي يؼذق ُم" أو "يؼذقم أبذقه" جؿذؾ فعؾقذة" ،جذاء الذذي
صقب لق قؾـا ً
يؼقم" يعـل يؼقم هق ،لفا محؾ أو لقس لفا محؾ؟ ِّأولفذا بذالؿػرد ،تؼذقل" :جذاء الذذي
قام"؟ ٓ يصح ،إ ًذا "يؼقم" جؿؾة فعؾقة لقس لفا محؾ مـ اإلطراب ،مذـ الجؿذؾ التذل
لقس لفا محذؾ مذـ اإلطذراب إذا وقعذت صذؾ ًة لؾؿقصذقل :صذؾة لؾؿقصذقل لذقس لفذا
محؾ مـ اإلطراب.
هذذذا الضذذابط الذذذي ذكركذذاه أن الجؿؾذذة إذا تلول ذت بؿػذذرد صذذار لفذذا إطذذراب مثذذؾ
إطراب هذه الؿػرد ،وإذا لؿ تتلول بؿػرد :فنهنا ٓ محؾ لفا مـ اإلطراب.
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هذا الضابط صبؼف أكت وقد صبؼذف الـحذقيقـ واسذتخرجقا لـذا أن الجؿذؾ التذل لفذا
محؾ مـ اإلطراب سبع ،والجؿؾ التل لقس لفا محؾ مـ اإلطراب سذبع ،إن شذئت أن
ُتطبؼ صبؼ واستخرج ما اسذتخرجقا ،وإن شذئت أن تؼذرأ مذا اسذتخرجقه ففذق مقجذقد:
فقؿؽـ أن تعقد إلقف.
كؿا قؾـا كريد أن كـتؼؾ لؿا بعدها ٕكف أهؿ:
حؽؿ الجؿؾ بعد الؿعارف والـؽرات:
أيضا مـ أحؽام الجؿؾ حؽؿفا إذا وقعت بعد معرفذة ،وإذا وقعذت بعذد كؽذرة ،مذا
ً
مذثال" :جذاء
حؽؿفا مـ حقذث اإلطذراب؟ مذا حؽؿفذا مذـ حقذث اإلطذراب؟ لذق قؾذت ً
محؿدٌ يركض" أو "جاء ٌ
رجؾ يركب" يركب جؿة فعؾقة ،يركض هق يعـل ،لذق وقعذت
مرة بعد معرفة محؿد ،ووقعت مرة أخرى بعذد كؽذرة :لفذا إطذرابٕ :كذف "جذاء محؿذدٌ
ٌ
رجذؾ يركذب" بؿعـذك جذاء رجذؾ راكذب :إ ًذا
يركب" بؿعـك جاء محؿد راك ًبا و "جذاء
هل ممولة بؿػرد ،لفا إطراب ،ما إطراهبا؟ إطراهبا يف إطراب الؿػرد.
فنذا قؾت" :جاء محؿدٌ يركب" ِّأولفذا بذالؿػرد" :جذاء محؿذدٌ راك ًبذا" راك ًبذا كؽذرة
ومحؿدٌ معرفة ،اتػؼا أو اختؾػا يف التعريػ والتـؽقر؟ اختؾػا ،كقػ ُك ِ
عرب راك ًبا؟ كعذت
أم حال؟ حالَّ :
ٕن الحال هق الـعت إذا خالػ مـعقتف يف التعريػ والتـؽقر ،حال.
"جاء رجؾ يركب" ِّأول يركب بؿػرد" :جذاء رجذؾ يركذب" :يركذب جؿؾذة فعؾقذة
كعت لرجؾ.
ٌ
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اسؿع كالم الشقخ ماذا يؼقل؟ الشقخ صب ًعذا لذؿ يذذكر هذذه الؼاطذدة وإكؿذا سذقطبؼ
مباشرة ويليت لؽؿ بـتقجة التطبقؼ.
الؿتـ

قال الشقخ رحؿف اهلل تعالك( :حؽؿ الجؿؾ بعد الؿعارف والـؽرات:
إذا وقعت الجؿؾة بعد معرفة محضة ففل ٌ
حال مـ تؾيؽ الؿعرفية ،كحيق:
ٍ
ٍ
كعيت لتؾيؽ
كؽيرة
ُقن﴾ وإذا وقعت بعيد
محضية ففيل ٌ
وجاءوا َأباهؿ ِط َشاء يبؽ َ
َ َ ُ

َ ُ ْ

ً َْ

الـؽييرة كحييق :لِقييق ٍم ٓ ريييال فِ ِ
قييف﴾ ،وإذا وقعييت بعييد مييا يحتؿييؾ التعريييػ
َْ َ
َ ْ
يييؾ ا ْل ِ
ح َؿي ِ
والتـؽقيييير 6احتؿؾييييت الحالقيييية والقصييييقة كحييييق :ك ََؿ َثي ِ
يييار َي ْح ِؿي ُ
يييؾ
َأ ْس َػ ًارا﴾ألالجؿعة.) 5:
الشرح
ُيقن﴾أليقسذػ 16:يبؽذقن جؿؾذة فعؾقذة ،الػعذؾ يبؽذل
اه ْؿ ِط َشا ًء َي ْبؽ َ
َو َجا ُءوا َأ َب ُ
والػاطؾ واو الجؿاطة :فلولفا بالؿػرد؟ سذتؼقل" :جذاؤوا أبذاهؿ طشذا ًء بذاكقـ" بذاكقـ
حالٕ :ن باكقـ كؽذرة ،واو الجؿاطذة يف يبؽذقن معرفذة ،هذذه حذال جؿؾذة وقعذت بعذد
ٍ
معرفة :ففل حال.
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وإذا وقعت الجؿؾة بعد كؽرة هق مثؾ لفذا بؼقلذف تعذالك :لِقيق ٍم ٓ رييال فِ ِ
قيف﴾ألآل
َْ َ
َ ْ
قف﴾ جؿؾة اسؿقة أو فعؾقذة؟ ٓ ريال فِ ِ
طؿران 9:يؼقل ٓ :ريال فِ ِ
قيف﴾ هذذه جؿؾذة،
َْ َ
َْ َ
والجؿؾة إذا بدأت باسؿ :اسؿقة ،وإذا بدأن بػعؾ هل فعؾقة :إ ًذا ففل جؿؾة اسؿقة.
ِ
وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وطؾك ِ
وأصحابف أجؿعقـ.
آلف
************************************
الدرس 61
بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ
الحؿد هلل رب العالؿقـ ،والصالة والسالم طؾك كبقـا محؿذد وطؾذك آلذف وأصذحابف
أجؿعقـ.
أ َّما َب ْعدُ :
فذكركا مـ قبؾ الصالة يا إخقان أن الجؿؾ بعد الؿعارف أحذقال ،وبعذد الـؽذرات
ياه ْؿ
صػات أي كعقت ،م َّثؾ الشذقخ خالذد لذذلؽ بؼقلذف سذبحاكف وتعذالكَ :و َجيا ُءوا َأ َب ُ
ُقن﴾أليقسػ 16:يبؽقن ٌ
حال مـ القاو يف جاؤوا.
ِط َشا ًء َي ْبؽ َ
ثؿ م َّثؾ بؼقلف سبحاكف :لِقق ٍم ٓ ريال فِ ِ
قف﴾ألآل طؿران 9:طؾك وققع الجؿؾة بعد
َْ َ
َْ
كعت ،أما الـعت فؼقلف :لِ َق ْق ٍم﴾ألآل طؿران 9:فقصذػ هذذا القذقم بلكذف ٓ ريذب فقذف،
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ٓ ريال فِ ِ
قف﴾ألآل طؿران 9:هذه جؿؾة اسؿقة ٓ ،كافقة لؾجـس ،ريب اسؿفا وأصذؾف
َْ َ
مبتدأ ،وفقف خربها وأصؾف خرب الؿبتدأ.
هذه الجؿؾة آسؿقة القاقعة بعد كؾؿة {يقم} ما إطراهبا؟ كعذت ،هذذه الؼاطذدة أن
الجؿؾ بعد الـؽرات كعذقت ،وكحذق ذلذؽ أن تؼذقل" :جذاءت سذقار ٌة ُت ِ
بفذر العقذقن" أو
كتاب خذرب ،يؼذرأه صالذب العؾذؿ جؿؾذة
ً
كتاب يؼرأه صالب العؾؿ" هذا مبتدأٌ ،
مثال "هذا ٌ
كعت لؽتاب.
فعؾقة ٌ
أو تؼقل" :هذا ٌ
كعذت لرجذؾ
رجؾ يساطد الؿحتاجقـ" يساطد الؿحتذاجقـ جؿؾذة ٌ

وهؽذذذا ،ثذذؿ قذذال( :وإذا وقعييت الجؿؾيية بعييد مييا يحتؿييؾ التعريييػ والتـؽقيير
يييؾ ا ْل ِ
ح َؿ ِ
احتؿؾيييت الحالقييية والقصيييػقة كؼقليييف سيييبحاكف :ك ََؿ َث ِ
يييار َي ْح ِؿ ُ
يييؾ
أسذػارا} جؿؾذة فعؾقذة وقعذت بعذد ققلذف{ :الحؿذار}
َأ ْس َػ ًارا﴾ألالجؿعذة{ ) 5:يحؿذؾ
ً
معرف بذال الجـسذقة ،هذذه ال الجـسذقة:
اسؿ َّ
الحؿار معرفة أم كؽرة؟ معرفة لػ ًظإ :كف ٌ
ٕن ال الؿعرفة أكقاع:
يف ال العفدية ،وهذه الؿعرفة الؼقية.
ويف ال الجـسقة يعـل يراد الجـس :يعرف الجذـس الؿذراد ،لؽذـ يبؼذك يف الجذـس
إهبا ًمإ :ن الجـس لف أفراد ،ففق مـ كاحقة معرفة ٕن هذا الجذـس تؿقذز طذـ غقذره مذـ
إجـاس ،ففق معرفة ،طرفـا الجـس الؿراد ،لؽـ فقف إهبام مـ جفة تعدد أفذراده ،فؽذؾ
معرف بال الجـسذقة تعريػذف ضذعقػ ،هذق معرفذة يلخذذ حؽذؿ الؿعذارف ،لؽذـ تعريػذف
َّ
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ضعقػ :فؾفذا تؼذع الجؿؾذة بعذده محتؿؾذ ًة لؾحالقذة والـعتقذة ،الحالقذة طؾذك أكذف معرفذة
كَؿ َث ِؾ ا ْل ِ
أسػارا :أولـاها بالحال الؿـصقب.
حامال
ً
ح َؿار
ً
َ
أو احتؿذذؾ الـعتقذذة طؾذذك أن الحؿذذار كؽذذرة ،ويؽذذقن التؼذذدير كؿثذذؾ حؿذ ٍ
ذار حام ذ ٍؾ
ييييؾ ا ْل ِ
ح َؿي ِ
ذذذذػارا ،ألذذذذذقس هذذذذذذا هذذذذذق الؿعـذذذذذك واهلل أطؾذذذذذؿ؟ ك ََؿ َثي ِ
ييييار َي ْح ِؿي ُ
ييييؾ
أسذ ً
ٍ
أسػارا ،الحؿذار معذرف بذال الجـسذقة،
حؿار يحؿؾ
َأ ْس َػ ًارا﴾ألالجؿعة 5:يعـل كؿثؾ
ُ
الؿعرف بال الجـسقة يشؿؾ كؾ أفراده ،فؽؾ أفراده حؿقر ،فؾذلؽ تؼذقل :الحؿذار أو
و ُ
تؼقل :حؿار :الؿعـقان متؼاربان.
ومثؾ ذلؽ أن تؼقل" :يعجبـل الرجؾ يرضك بؼضاء اهلل" الرجؾ هـذا معرفذة لؽذـ
رجال معقـًا؟ هذه ال الجـسقة ،يعـل يعجبـل جـس الرجذال الذذيـ يرضذقن
هؾ تريد ِبف ً
بؼضاء اهلل :فقرضك بؼضاء اهلل جؿؾة فعؾقذة وقعذت بعذد مذا يحتؿذؾ التعريذػ والتـؽقذر:
فؾفذا يجقز فقفا الحالقة طؾك معـك "يعجبـل الرجؾ راض ًقا بؼضاء اهلل" والتـؽقذر طؾذك
ٍ
معـك "يعجبـل ٌ
راض بؼضاء اهلل".
رجؾ
ْ
إن أولتفا بالؿعرفة فحال ،وإن أولتفا بالـؽرة فـعت ،ومـ ذلؽ ققل الشاطر:
ولؼد أمر طؾك الؾئقؿ يسبـل

فؿضقت ثؿ قؾت ٓ يعـقـل
ُ

الؾئقؿ هـا ال جـسقة ،يعـل أكا إذا مررت طؾك همٓء الؾئؿاء الذيـ يسبقن مذـ يؿذر
طؾذذقفؿ ٓ أهذذتؿ هبذذؿ وأمضذذلٕ :ن الجذذـس -جذذـس هذذمٓء الؾئؿذاء ،فذذنذا أولتفذذا طؾذذك
ِ
كقكذف سذا ًبا لذل" ولؼذد
التعريػ صارت "يسبـل" حال أي "ولؼد أمر طؾك االؾئقؿ حالة
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لئقؿ ٍ
أمر طؾك الؾئقؿ سا ًبا ،أو تؽقن الجؿؾة كعتًا طؾك تؼدير" :ولؼد أمر طؾك ٍ
ساب لذل"
ُ
هذان محتؿالن.
صقذذب أن اكتفذذك مذذـ الؽذذالم طؾذذك مذذا يتعؾذذؼ بالجؿذذؾ بذذقـ اكؼسذذامفا إلذذك اسذذؿقة
وفعؾقة ،وبقـ اكؼسامفا إلك كذربى وصذغرى ،ثذؿ بذ َّقـ إطراهبذا ،متذك يؽذقن لفذا إطذراب
ومتك ٓ يؽقن لفا إطراب ،ثؿ ب َّقـ إطراهبا بعد الؿعارف وبعد الـؽرات.
بؼل أن يتؽؾؿ طؾذك أشذباه الجؿذؾ ،شذبف الجؿؾذة ،والؿذراد بشذبف الجؿؾذة يف الـحذق
شقئان:
 الظروف سقاء كاكت مؽاكق ًة أو زماكقة.
 والشلء الثاين :الجار والؿجرور.
كؾ ذلؽ يسؿك شبف جؿؾة ،وبعضذفؿ -بعذض العؾؿذاء يطؾذؼ طؾذك أشذباه الجؿذؾ
ذارا
ضر ًفذا ،كذذؾ مذذا كذذان شذذبف جؿؾذذة سذذؿاه ضر ًفذا سذذقاء كذذان ضذذرف زمذذان أو مؽذذان أو جذ ً
ورا يسؿقف ضر ًفا ،لؽـ الؿشفقر التػصقؾ بقـ ضرف الزمان والؿؽان ففذل ضذروف
مجر ً
وبقـ الجار والؿجرور.
صقب سقتؽؾؿ طؾك أشباه الجؿؾ الظرف والجار والؿجرور يف أمريـ:
سقتؽؾؿ ً
أوٓ طؾك إطراب أشباه الجؿؾ ،ما إطراب أشباه الجؿذؾ؟ وسذقتؽؾؿ ثاك ًقذا
طؾك العامؾ فقفا الذي يعؿؾ فقفا ،يعـل متعؾؼفا ،بؿا تتعؾؼ:
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كبدأ بإمر إول :وهق إطراهبا ،كقػ ُتعرب؟
الؿتـ

قال الشقخ رحؿف اهلل تعالك( :وحؽيؿ الظيروف والؿجيرور كحؽيؿ الجؿيؾ
ٌ
أحقال كحق :جاء زيد طؾك الػرس أو فيقق
الخبرية ،فبعد الؿعارف الؿحضة
ٍ
برجؾ يف داره أو تحت
صػات كحق مررت
الـاقة ،وبعد أن الـؽرات الؿحضة
ٌ
السؼػ ،وبعد ما يحتؿؾ التعريػ والتـؽقر يحتؿالن الحالقة والقصػقة كحق:
ِ
أغصاكف أو فقق الشجر).
يعجبـل الثؿر طؾك
الشرح
ٍ
معرفذة فحذال ،وإن
إ ًذا أشباه الجؿذؾ ُتعذرب مثذؾ إطذراب الجؿذؾ ،إن وقعذت بعذد
ٍ
كؽرة فـعت ،وإن وقعت بعد ما يحتؿؾ التعريػ والتـؽقذر فتحتؿذؾ الحالقذة
وقعت بعد
والـعتقة.
ٍ
مذاض،
فنن وقعت بعد الؿعارف قال( :كحق :جاء زيدٌ طؾك الػرس) جاء فعذؾ
وزيد فاطؾ ،وطؾك الػرس :طؾك حرف جر والػرس اسؿ مجرور ،وطؾذك الػذرس هذذا
شبف جؿؾة ،إ ًذا لؾتػصقؾ :طؾك حرف الجذر ،والػذرس اسذؿ مجذرور ،اسذؿ ،لؽذـ طؾذك
الػرس؟ شبف جؿؾة ،ما إطراب شبف الجؿؾة هذه؟ يؼقل :حال :لقققطفا بعد الؿعرفة.
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صقب ما معـك وققع شبف الجؿؾذة ً
حذآ؟ يريذد أهنذا متعؾؼذة بحذال محذوفذة مؼذد َّرة
ٍ
ٍ
فذرس ،جذاء زيذدٌ حالذة كقكذف كائـًذا ،كائـًذا يعـذل
بؽقن طذا ٍم ،يعـذل جذاء زيذدٌ كائـًذا طؾذك
مستؼرا طؾك فرسف ،بخالف إطراب الجؿؾ.
مقجق ًدا،
ً
"جاء زيدٌ يركب" زيدٌ فاطؾ ،يركب هذه جؿؾة فعؾقة ،ما إطراب الجؿؾ الػعؾقذة؟
هل كػسفا حال يف محؾ كصب ،فالـصب واقذع طؾذك كػذس الجؿؾذةٕ :ن اإلطذراب قذد
يؼع طؾك إسؿاء وطؾك الػعؾ الؿضارع ويؼع طؾك بعض الجؿؾ ،طؾك كػذس الجؿؾذة
وقع.
لؽـ شبف الجؿؾذة ٓ يؼذع طؾقفذا اإلطذراب :وإكؿذا يؼذع اإلطذراب يف الحؼقؼذة طؾذك
متع َّؾؼفا -متع َّؾؼ بػتح الالم -اإلطراب يؼع يف الحؼقؼة طؾك متع َّؾؼفا ،وهل تتعؾؼ بذف يف
الؿعـك ،سقليت الؽالم بعد قؾقؾ طؾك هذا الؿتع َّؾؼ ،فنذا قؾت" :جاء زيدٌ طؾك الػذرس"
أي جاء زيدٌ كائـًا طؾك الػرس.
ٍ
ٌ
كذقن طذام ،وكذؾ
ماض ،وزيدٌ فاطؾ ،وكائـًا حال محذوفة وجق ًبذإ :هنذا
جاء فعؾ
ما كان ٌ
متعؾذؼ هبذذا الحذال ،هذؿ
كقن طذام وجذب حذفذف ،طؾذك الػذرس جذار ومجذرور
ٌ
يؼقلقن" :طؾك الػذرس" شذبف الجؿؾذة حذال ،كذذا يتجذاوزون يف اإلطذراب لؽذـ معـذك
كالمفذؿ حذال أي متعؾؼذذة بذؽ أن تؼذذقل" :جذاء محؿذذد طؾذك سذذقارتف" أو تؼذقل" :جذذاء
محؿد طؾك قدمقف" أو تؼقل" :صؾك محؿد يف الؿسجد" وكحق ذلؽ.
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إذا وقعت شبف الجؿؾة بعد معرفة ففل حال ،وإن وقعذت بعذد كؽذرة يؼذقل" :ففذل
ررت فعذذؾ وفاطذذؾ ،برج ذ ٍؾ جذذار
ذررت برج ذ ٍؾ يف داره" م ذ ُ
صذذػة" أي كعذذت ،م َّث ذؾ" :مذ ُ
ومجذذرور ،يف داره جذذار والؿجذذرور" ،مذذررت برج ذ ٍؾ يف ِ
داره" رجذذؾ كؽذذرة ،ويف داره:
شبف جؿؾة واقعة بعد الـؽرة ،ما إطراب شبف الجؿؾة هذه؟ يؼقلقن :كعت ،صػة .يعـذقن
مررت برجذ ٍؾ
متعؾؼ بالـعت الؿحذوف الؿؼدَّ ر بالؽقن العام ،أي "
أن شبف الجؿؾة هـا
ٌ
ُ
كائِ ٍـ يف داره" كائـ يعـل مقجقد يف داره ،مستؼر ،ثابت ،حاصذؾ :أي كؾؿذة تذدل طؾذك
مجرد القجقد.
رجذؾ يف الؿسذجد أو جذاء ٌ
ومثؾ ذلذؽ أن تؼذقل" :صذؾك ٌ
رجذؾ طؾذك السذقارة" أو
تؼقل" :جؾس ٌ
رجؾ طؾك الؽرسل" أو كحذق ذلذؽ ،إذا وقعذت شذبف الجؿؾذة بعذد كؽذرة
ففل كعت ،وإذا وقعت بعد ما يحتؿؾ التعريذػ والتـؽقذر احتؿؾذت الحالقذة والقصذػقة
كحق" :يعجبـل الثؿر طؾك أغصاكف أو فذقق الشذجر" ُيعجبـذل فعذؾ ،والقذاء مػعذقل بذف،
معرف بال الجـسقة ،يعجبـل جـس الثؿر أي ثؿر.
والثؿر فاطؾ ،الثؿر َّ
واقذع بعذد الثؿذر ،لذؽ أن
جـس الثؿر ،طؾذك أغصذاكف :جذار ومجذرور ،شذبف جؿؾذة
ٌ
تجعؾف ً
حذآ ،والتؼذدير يعجـذل الثؿذر كائـًذا طؾذك أغصذاهنا ،ولذؽ أن تجعذؾ إغصذان
ثؿر كائ ٌـ طؾك أغصاكف.
كعتًا ،و ُتؼدر الثؿر كؽرة ،أي يعجبـل ٌ
ثؿذر كذائ ٌـ فذقق
وكذلؽ فقق الشجر ،يعجبـل الثؿر كائـًا فقق الشجر أو يعجبـذل ٌ
الشجر.
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ربؿذذا تتضذذح الؿس ذللة أكثذذر طـذذدما كذذتؽؾؿ طذذـ الؿتع َّؾ ذؼ ،بالـسذذبة لؾؿتعؾذذؼ هذذذا
الؿقضقع الثاين فقؿا يتع َّؾؼ بشبف الجؿؾة ،الؿتع َّؾؼ ماذا يريذدون بذالؿتع َّؾؼ ،متع َّؾذؼ شذبف
الجؿؾة الجار والؿجرور والظروف ٓ بد أن تتعؾؼ بشلء ،وهل تتعؾؼ يف الحذال فقفذا:
يعـل الؿتعؾؼ متعؾؼ الجار والؿجرور ،متعؾؼ الظرف ،بعض الطذالب يستصذعب هذذا
إمر ماذا يري بالؿتع َّؾؼ؟ هق أمر واضح جدً ا وسفؾ ،وربؿذا يصذعب إمذر لقضذقحف
حتك يظـ الطالب أن العؾؿاء يتحدثقن طـ أمر صعب أو أمر بعقد ،وهؿ يتحدثقن طذـ
هذا إمر السفؾ القاضح الذي أكت تعرفف ،هق الذي كريده.
لؽـ لؿا تعؾؿ َّ
أن هذا الشلء هق الذي تعرفف :هذا هق الؿتع َّؾذؼ ،الؿتع َّؾذؼ يعـذل أن
مثال :كلخذ ً
مثذآ :الؿتع َّؾذؼ الشذلء الذذي تتعؾذؼ بذف شذبف الجؿؾذة ٓ
الػعؾ طـدما تؼقل ً
اسذؿا طذام ًال طؿذؾ الػعذؾ ،إمذا فعذؾ أو اسذؿ مشذتؼ مذـ الػعذؾ وهذل
يؽقن إٓ ً
فعال أو ً
إسؿاء التل تعؿؾ طؿؾ الػعؾ ،يعـل لؿعـذك الػعذؾ ،إسذؿاء التذل تحذذففا أو تضذع
مؽاهنا الػعُ :تسؿك أسؿاء مشتؼة تعؿؾ طؿؾ الػعؾ.
ذزل فعذذؾ مذ ٍ
لذذق قؾـذذا" :كذذزل الؼذذرآن مـؼذ ًذذا مذذـ الـذذار" كذ َ
ذاض ،الؼذذرآن فاطذذؾ ،الجذذار
والؿجرور هذا ُمتع َّؾؼ بؿاذا؟ هؾ هذق متع َّؾذؼ بـذزل؟ كذزل مذـ الـذار ،أم متعؾذؼ ب ً
ؿـؼذذا،
اسؿ الػاطؾ :مـؼذ ٕكف بؿعـك ُيـؼذ مـ الـار.
ً
ً
بؿـؼذا ،تؼقل" :مـ الـار" جار ومجرور
بؿـؼذا؟
"مـ الـار" متع ِّؾؼ بالػعؾ كزل أو
متعؾؼ ب ً
ؿـؼذا ،هذا الذي ُيراد أن ُيؼال :لؽل تػفؿ الؿعـك ،الؿتع ِّؾؼ قائؿ طؾك الؿعـك.
ٌ
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ً
بؿـؼذذا ،كذذا يف اإلطذراب تؼذقل لذق جئذت بالتػصذقؾ" ،مذـ
"مـ الـار" هـا متعؾذؼ
الـار جار ومجرور متعؾؼان ب ً
ؿـؼذا.
الؼرآن ً
ُ
مـؼذا مـ اهلل" مـ اهلل متعؾؼ بؿـؼذا أم بـزل؟
صقب لق قؾـا" :كزل
تؼقل" :مـ اهلل" جار ومجرور متعؾؼ بـزل ،يعـذل ُيريذدون الشذلء القاقذع يف هذذا
الظرف أو القاقع يف الجار والؿجرور ما هق؟ القاقذع فقذف هذق متعؾؼذف ،يف الظذروف ،إذا
صذؾقت ٌ
فعذؾ وفاطذؾ ،يف الجذامع جذار
صذؾقت يف الجذامع خؾذػ اإلمذام"
مثال" :
قؾت ً
ُ
ُ
والؿجرور ،هذا الجار والؿجرور متعؾؼ بؿاذا؟ ما الذذي حصذؾ فقذف؟ طؿؾقذة الصذالة:
صذؾقت" ،لذق يف فعذؾ آخذر أو شذلء مذا تعؾؼذف بذف:
إ ًذا فـؼقل" :يف الجاكذب متع ِّؾ ٌذؼ ب "
ُ
صؾقت" َّ
صؾقت هق القاقع يف ...
ٕن
تعؾؼف ب "
ُ
ُ
خؾػ اإلمام :ما الذي وقع خؾػ اإلمام؟ الصالة :إ ًذا تؽقن خؾذػ اإلمذام متعؾذؼ
صؾقت" :هق القاقػ خؾػ اإلمذام ٓ ،بذد أن تبذقـ شذبف الجؿذة متعؾؼذة بؿذاذا؟ مذا
ب"
ُ
إمر القاقع فقفا؟
مثال" :واطد ُت محؿدً ا يقم الخؿقس أمام الؿسجد"" ،لؼقت محؿذدً ا
صقب لق قؾـا ً
أمام الؿسجد فقطدتف يقم الخؿقس" أمام الؿسذجد ضذرف ،أيذـ متعؾؼذف؟ يعـذل القاقذع
فقف؟ القطد ،إ ًذا وطدت ُف ،ضرف أيـ متعؾؼف القاقذع فقذف؟ لؼقتذ ُف ،هذذا الؿذراد ،يعذقـ إمذر
لقس بغامض ،فؾفذا كثقر مـ الؿعربقـ يتجاوز الؿتعؾؼ ،ما ُيب ِّقـ الؿتعؾؼ ٕكَّذ ُف واضذح،
لؽـ يبقـقن الؿتعؾؼ إذا كان يمثر يف الؿعـك.
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قد يحتؿؾ أن يؽذقن متعؾذؼ بؽذذا أو بؽذذا ويختؾذػ بذف الؿعـذك :فؾفذذا يف تػسذقر
كثقرا ببقان الؿتعؾؼ لتعؾؼ الؿعـك بف ،متعؾذؼ هبذذا الػعذؾ أو هبذذا الػعذؾ
الؼرآن يفتؿقن ً
أو باسؿ الػاطؾ أو باسؿ الؿػعقلٕ :ن الؿعـك وٓ شؽ أكف سقتغقر بذلؽ.
صقب هذا متعؾؼ وهق القاقع يف الجار والؿجذرور أو القاقذع يف الظذرف مذا حؽؿذف
حذذف؟ أم إن شذئت ذكرتذف ْ
مـ حقث الذذكر والحذذف؟ ُيذذكَر أم ُي َ
وإن شذئت حذفتذ ُف؟
خاصذا ،إمذا أن
الؿتعؾؼ الذي يتعؾؼ بف شذبف الجؿؾذة إمذا أن يؽذقن طا ًمذا وإ َّمذا أن يؽذقن ً
يؽقن طا ًما كقن طام ،يعـل مطؾؼ القجذقد ،مذا الذذي حذدث يف هذذا الشذلء؟ إكذف كحذـ
أن يف الؿسجد مقجقدون يف الؿسجد ،كقكـا مقجذقديـ يف الؿسذجد ،هذذا كذقن طذام
أو كقن خاص ،هذا طام ،الؿقجقديـ يف الؿسجد.
مقجقديـ يف الؿسجد طذام ،جالسذقن أم قذائؿقن؟ مصذؾقن أم قذارئقن؟ كذائؿقن؟
ػفذؿ إٓ بذذكرهآ ،
دارسقن؟ مدرسقن؟ هذه أحقال خاصذة ،هذذه أحذقال خاصذة ٓ ُت َ
تدري ،طـ حالـذا حتذك أقذقل لذؽ مصذؾقن ،ربؿذا مذا تعذرف ،ربؿذا مذا كـذا مصذؾقـ ،يف
الؿسجد لؽـ ما كـا مصؾقـ ،دارسقـ أو يف حؾؼات طؾؿ أو كؼرأ قرآن ،مذا تذدري :هذذه
أحقال خاصة.
إ ًذا فؿجرد القجقد هذا ُيسذؿك كذقن طذام ،مجذرد القجذقد ُيسذؿك كذقن طذام ،فذنذا
أردت الؽقن العام فقجب أن تحذف ،يعـل لق قؾذت" :محؿذدٌ يف الؿسذجد" محؿذد يف
الؿسذذجد :محؿذذد مبتذذدأ ،يف حذذرف جذذر ،الؿسذذجد اسذذؿ مج ذرور ،فػذذل الؿسذذجد شذذبف
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جؿؾة ،ما إطراب شذبف الجؿؾذة "يف الؿسذجد"؟ قؾـذا :شذبف جؿؾذة ٓ بذد أن تتعؾذؼ ،أيذـ
متعؾؼفا؟ يعـل الشلء القاقع فقفا "يف الؿسجد"؟ ما الذي وقذع يف الؿسذجد؟ "محؿذد
يف الؿسجد" ما الذي وقع يف الؿسجد؟ وجقد محؿد ،يتعؾؼ بقجقد محؿد.
فتؼقل" :محؿدٌ مقجق ٌد يف الؿسجد" يف الؿسجد متعؾذؼ بؿذاذا؟ متعؾذؼ بؿقجذق ٌد،
مقجق ٌد كقن طام وٓ خاص؟ طام ،يجب أن تحذفف ،ما يقجد يف العربقة أن تؼقل:
"محؿد مقجق ٌد يف الؿسجد" يجب أن تحذف هـا :وتؼقل" :محؿد يف الؿسذجد"
صقب قد يؼقل صالب -ربؿا هذا أشركا إلقف مـ قبؾ ،ولعؾـذا هـذا مـاسذبة :لؿذاذا كتؽؾذػ
وهذا اإلطراب الطقيؾ و ُكؼدر محذو ًفا :لؿاذا ٓ كؼقل :محؿد مبتدأ ويف الؿسجد خرب،
صذح
كحقا وٓ ً
طؼالٕ :ن الؿبتذدأ والخذرب شذل ٌء واحذد :وإٓ مذا َّ
وكـتفل وهذا ٓ يصح ً
قائؿ؟ مذا صذح ذلذؽ َّإٓ ٕن
قائؿ" كقػ َّ
صح اإلخبار بؿحؿدٌ ٌ
اإلخبار ،تؼقل" :محؿدٌ ٌ
محؿد هق الؼائؿ :فؾفذا أخربت طـف بلكف الؼائؿ.
"محؿدٌ قائؿ" محؿد هق الؼائؿ ،والؼائؿ هق محؿد" ،محؿذد يركذب" محؿذد هذق
الذي يركب والذي يركب هق محؿد ،فالؿبتدأ ٓ بد أن يؽقن هق الخربَّ ،
وإٓ ما يصذح
اإلخبار ،تخرب طـ الشلء ،بخالفف؟ ٓ بد أن تخرب طـذف بشذلء فقذف كػسذف وإٓ مذا يصذح
طؼال.
اإلخبار ً
فنذا قؾـا" :محؿدٌ يف الؿسجد" هؾ محؿد هق يف الؿسجد؟ يف الؿسجد مذاذا كعـذل
يف الؿسجد؟ الظرفقة ،صرفقة الؿسذجد يعـذل خالئذف ،لذقس محؿذد يف الؿسذجد :وإكؿذا
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الؿعـك الصحقح الؿعؼقل الذي يريده العرب طـدما يؼقلقن" :محؿد يف الؿسجد" إ ًذا
محؿد مقجقد يف الؿسجد ... ،يخرب طـ محؿد أكف هق  ....الؿسجد ،لؽـ ٕن الؽذقن
طام التزمت العرب بالحذف.
خاصذا يعـذل خذالف مطؾذؼ القجذقد ،تريذد أن تؼذقل" :إن محؿذد
فنذا كان الؽذقن ً
جالس يف الؿسجد" يف الؿسجد شذبف
جالس يف الؿسجد" هـا يجب أن تؼقل" :محؿدٌ
ٌ
متعؾؼ بؿاذا؟ متعؾؼ بجالس ،ما الذي حدث يف الؿسجد؟ الجؾقس ،إ ًذا ط ِّؾؼ يف
جؿؾة
ٌ
الؿسجد بجالس ،فالؿتع ّؾؼ هـا خاص أو طام؟ خاصُ ،يحذذف وجق ًبذا أو ٓ ُي َ
حذذف؟
ٓ ُي َ
حذف وجق ًبا.
يذكر وجق ًبا أو يجقز حذفف؟ ُيذكَر وجق ًبا إٓ إن َّ
دل طؾقف دلقذؾ ،الؼاطذدة يف الؾغذة
جاز حذفف ،وإذا ما َّ
دل طؾقذف دلقذؾ فذال يجذقز أن ُيحذذف،
العربقة :كؾ ما دل طؾقف دلقؾ َ
وهذا يؼقل" :محؿد يف الؿسجد" يؼقل" :أطـل أكف جالس" ما أففؿ مـف ذلؽ ،أكا أففذؿ
جذذالس يف
مـذذف مقجذذقد فؼذذط :فذذنذا أخربتـذذل بجؾقسذذف :فقجذذب أن تؼذذقل" :محؿذذدٌ
ٌ
خاصا ٓ يجقز حذف ُف إٓ بدلقؾ ،وإذا كان متعؾذؼ طا ًمذا
الؿسجد"ٕ :ن الؿتعؾؼ إذا كان ً
حذف ،ومـ العل أن ُي َ
يجب أن ُي َ
حذف ،ومـ العل أن ُيذ َكر.
صقب كُؾخص ذلؽ وكؼقل:
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خاصذا :فذنن كذان
الؿتع َّؾؼ -متع َّؾؼ شبف الجؿؾة -إ َّما أن يؽقن طا ًما وإ َّمذا أن يؽذقن ً
إن َّ
خاصا وجذب أن ُيذذ َكر إٓ ْ
طا ًما يعـل ُمطؾؼ القجقد فقجب أن ُي َ
دل
حذف ،وإن كان ً
طؾقف دلقؾ.
صقذذب لذذق قؾذذت" :جذذاء محؿذذدٌ طؾذذك السذذقارة" جذذاء فعذ ٌذؾ ،ومحؿذذدٌ فاطذذؾ ،وطؾذذك
السقارة شبف جؿؾة ،أيـ الؿتعؾؼ؟ الؿتعؾؼ إ َّما فعؾ أو ما يعؿؾ طؿؾ الػعؾ.
 ٕن الركقب هذا طام أو خذاص؟ خذاص ،مذا ُتؼذدّ ر إٓ بذدلقؾ ،إصذؾ أن ُتؼذدِّ رجاء محؿد كائـًا طؾك السقارة ،كائـًا حالة كقكف يعـل مقجق ًدا ،مقجق ًدا يف السقارة.
أيضا" :جاء
"جاء محؿد طؾك السقارة" فالراكب طؾك السقارة والؿتعؾؼ هبا :كؼقل ً
طؾك السقارة" وإن كان إكثذر وإصذؾ يف الؿسذللة أكذف يذليت راك ًبذا طؾذك السذقارة لؽذـ
لذذقس يف ذلذذؽ دلقذ ٌذؾ قذذاصعٕ :ن الراكذذب وغقذذر الراكذذب  ...يؼذذال" :جذذاء محؿذذدٌ طؾذذك
السقارة".
"كام محؿذدٌ فذقق السذطح" كذام فعذؾ ،ومحؿذد فاطذؾ ،وفذقق السذطح شذبف جؿؾذة
متعؾؼ بؿاذا؟ "كام محؿدٌ طؾل السذطح" مذا الذذي حذدث طؾذك السذطح؟
ضرف مؽان،
ٌ
"كذذام محؿذذدٌ فذذقق السذذطح" مذذا الذذذي حذذدث فذذقق السذذطح؟ الـذذقم ،أيذذـ متعؾذذؼ فذذقق
السطح؟
السطح مذكقر أو غقر مذكر؟ هذا فعؾ مذكقر ،اكتفقـا" ،كام محؿد طؾذك السذطح"
الؿتعؾؼ كام ،فعؾف مذكقر ،ما فقف إشؽال.
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فنذا قؾـا" :محؿدٌ فقق السطح" وجقد محؿد فقق السطح ،إ ًذا فقق السح متعؾذؼ
بؽقن طام وهق وجذقد محؿذد ،محؿذدٌ مقجذق ٌد فذقق سذطح ،وإكَّؿذا كؼذقل" :كذقن طذام
ُتؼدر أي كؾؿة تدل طؾك مطؾؼ القجقد :أكف مقجقدُ ،ت ِ
ؼذدر بؿقجذقد أو مسذتؼر ،مسذتؼر
يعـذذل مقجذذقد ،ولذذقس مسذذتؼر خذذالف الؿضذذطرب ،مسذذتؼر يعـذذل مقجذذقد مسذذتؼر أو
حاصؾ أو ثابت أو كحق ذلؽ.
صقب لق قؾـا" :محؿدٌ " هذا فقق السطح" ،محؿدٌ كائؿ فقق السذطح" أيذـ متعؾذؼ
فقق السطح؟ كائؿُ ،يحذف أم ُيذذ َكر؟ ُيذذ ًكر وجق ًبذا ،مذا تؼذقل" :إين ُأريذد محؿذد فذقق
السذذطح أدري أ َّك ذ ُف كذذائؿ ٓ ،أدري أكذذف كذذائؿ ،حتذذك تؼذذقل كذذائؿ :يجذذب أن ُت ذذ َكر هذذذه،
ومقجقد يجب أن ُت َ
حذف إٓ إن كان هـاك دلقؾ ،يف دلقؾ ،كقػ فقف دلقؾ؟ كذلن تؼذقل:
أيذذـ يـذذام محؿذذد؟ ف ُلجقبذذؽ فذذقق السذذطح ،فذذقق سذذطح هذذذا ضذذرف ،أيذذـ الؿتعؾذذؼ؟
محذوف ،تؼديره يـام فقق السطح.
حذذذف الؿتعؾذذؼ وهذذق متعؾذذؼ خذذاص لقجذذقد دلقذذؾ طؾقذذف ،هذذذا مذذا يتعؾذذؼ يف شذذبف
خاصذا وطرفـذذا إطراهبذذا ،مذذاذا قؾـذذا يف
الجؿؾذذة ،طرفـذذا متعؾؼفذذا أكذذف يؽذذقن طا ًمذا ويؽذذقن ً
ٍ
ٍ
كؽذرة فـعذت :وإن وقعذت بعذد
كعرفة فحال ،وإن وفعت بعد
اإلطراب؟ إذا وقعت بعد
ما يحتؿؾ التعريػ والتـؽقر فتحتؿؾ الحالقة والـعتقة.
ٍ
معرفة فحذال ،مذاذا كؼصذد فحذال؟ متعؾؼفذا حذال،
صقب ققلـا أن إذا وقعت بعد
"جاء محؿد طؾك قدمقف" طؾك قدمقف جار ومجرور ،ووقعت بعد محؿذد ،بعذد معرفذة،
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كؼذذقل :حذذال ،مذذا معـذذك حذذال؟ يعـذذل متعؾؼذذة يف حذذال ،يعـذذل "جذذاء محؿذذدٌ كائـًذا طؾذذك
رجؾقف".
هذا ما تقسر ذكذره فقؿذا يتعؾذؼ يف إطذراب الجؿذؾ أشذباه الجؿذؾ ،وهذذا بحؿذد اهلل
وتقفقؼف ومـ ِ
تف آخر ما أردكا أن كذكره يف شرح هذذا الؽتذاب الؿبذارك ألإزهريذة يف طؾذؿ
ٍ
خؿس وتسعؿئة.
العربقة لؾشقخ خالد بـ طبد اهلل إزهري الؿتقىف سـة
ِ
خقرا وبركة.
كسلل اهلل سبحاكف وتعالك أن يـػعـا بؿا قؾـا وما ُسجؾ وأن يجعؾف ً
مـ كان طـده سمال يسلل ومـ أراد أن يـصرف فؾقـصرف:
إسئؾة:
السمال... :
ذائؿ" ألذذقس محؿذذد هذذق الؼذذائؿ؟ والؼذذائؿ هذذق
الجذذقاب :طـذذدما كؼذذقل" :محؿذذدٌ قذ ٌ
محؿد ،وإذا لؿ يصح؟ لذق قؾذت" :محؿذدٌ هذق الؼذائؿ" لذق قؾذت" :محؿذدٌ قذائؿ" وهذق
جالس :يصح اإلخبار؟ ٓ يصحٕ :كف لقس قائؿ :إ ًذا فالؿبتدأ ٓ بد أن يؽقن هذق الخذرب
وإٓ ما يصح اإلخبار.
"أو محؿذدٌ يؽتذب" محؿذذد هذق الذذذي يؽتذب ،والذذذي يؽتذب هذذق محؿذد ،ولذذق أن
محؿدً ا ما يؽتب :ما صح أن تؼقل" :محؿدٌ يؽتب" هذا أمر طؼؾل.
السمال... :
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الجقاب :متعؾ ًؼا بالحال ،لقس متعؾ ًؼا بالػعؾ" ،جاء محؿدٌ حالة كقكذف كائـًذا طؾذك
السقارة" وجقد محؿد هذق الذذي يف السذقارة ،لذقس مجقئذف ،وجذقده كذان يف السذقارة يف
أثـاء الؿجلء ،هذا هق الحال.
الحال هق الذي يبقـ هقئة صاحبف وقت الػعؾ ،مصاحب لققت الػعؾ،كؿا كؼقل:
"جاء محؿد راك ًبا " راك ًبا يبقـ هقئة محؿد ،متك يبذقـ هقئذة محؿذد؟ يف وقذت الؿجذلء
فؼط ،أما قبؾ الؿجلء وبعد الؿجلء ما يف دٓلة طؾك شلء.
"جاء محؿد طؾك السقارة" مقجق ًدا طؾك السقارة ،هذا الؿعـك الؿراد.
السمال... :
الجقاب ،ٓ :الؽقن العذام فؼذط ،وهذق وجذقد محؿذد ،أن محؿذد كذان مقجذق ًدا يف
السذذقارة ،متذذك؟ وقذذت الؿجذذلء ،فالذذذي كذذان مقجذذق ًدا يف السذذقارة هذذق وجذذقد محؿذذد،
محؿد مقجقد يف السقارة ،لؽـ وقت الػعؾ.
السمال... :
آت محؿد القسقؾة" ِ
الجقابِ " :
آت هذا الػعؾ يـصب مػعذقلقـ ،والػاطذؾ مسذترت
ٌ
ٌ
مػعذقل ثذاين،
مػعذقل أول ،القسذقؾة
تؼديره أكت ،يعقد إلك الرب جذؾ جاللذف ،محؿذدً ا
والػضقؾة معطقف.
السمال... :
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الجقاب :وهق وجذقد محؿذد  ....الـذقم هذق الذذي وقذع فذقق السذطح ،لؽذـ جذاء
محؿد طؾك السقارة ،ما الذي كذان يف السذقارة؟ مجقئذف أم وجذقده؟ وجذقده ،هذق الذذي
كان مقجق ًدا يف السقارة ،لؽـ هق فعؾ الؿجلء حالة كقكف طؾك السقارة.
أيضذا ،الؿجذلء هذق
يعـل "جاء محؿد طؾك قدمقف" طؾذك قدمقذف متعؾذؼ بذالؿجلء ً
القاقع طؾك الؼدمقـ؟ ٓ ،صقب "جاء محؿذد طؾذك السذقارة" هذؾ الؿجذلء هذق القاقذع
طؾذذك السذذقارة؟ صقذذب الؿتعؾذذؼ هذذق الشذذلء الذذذي وقذذع طؾذذك الظذذرف أو وقذذع يف الجذذار
والؿجرور.
صقب ما الذي كان يف السقارة؟ محؿد ،وجقد محؿد ،وجذقد محؿذد هذق الؿتعؾذؼ
ولقس الؿجلء.
السمال... :
الجقاب :يرتتب طؾقفا أمقر أخرى ،لؽـ أصذقل الـحذق والؼقاسذات وكحذق ذلذؽ،
ٍ
أبقاب أخذرى،
يعـل لق قؾت" :باإلضافة" فؿعـك ذلؽ أكؽ تؼقي العقامؾ الؿعـقية يف
هذا إمر.
أمر آخر اإلضافة يعـل أن الـسبة التل حدثت بقـ آسؿقـ هل التل جذرت الثذاين،
والـسبة التذل تحذدث بذقـ آثـذقـ هـذا اإلضذافة ،صقذب إن قؾذت هذذا هـذا فؽذان يجذب
طؾقؽ أن تؼقل إن الذي رفع الػاطؾ الػاطؾقةٕ :ن الـسبة بقـ الػعؾ والػاطؾ الػاطؾقة.
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وإن تؼذذقل الذذذي يـصذذب الؿػعذذقل؟ الؿػعقلقذذةٕ ،هنذذا هذذل الـسذذبة بذذقـ الػعذذؾ
والؿػعقل ،وهؽذا ،إذا كـت تؼقل :أن الـسبة بذقـ كؾؿتذقـ هذل التذل فعؾذت فقجذب أن
ُتطبِؼ ذلؽ يف إبقاب إخرى :فؾفذا ض ُعػ أن يؼال هبا هـا.
لؽذذـ إذا قؾـذذا :أن الذذذي جذ َّذر الؿضذذاف إلقفذذا الؿضذذاف :ففذذذا مذذا يـطبذذؼ مذذع بؼقذذة
إبقاب إخرى ،فالذي رفع الػاطؾ الػعؾ :والذي كصب الؿػعقل بف الػعؾ ،والذذي
جر آسؿ الؿجرور حرف الجر ،وهؽذا :ففذا هق السائر طؾك ققاس الـحق.
السمال.. :
الجقاب :ومضقت ثؿ قؾت ٓ يعـقـل ،معـك كذان؟ إصذؾ يف كذان أهنذا تذدل طؾذك
قائؿذا" أي اتصذاف محؿذد
اتصاف اسؿفا يف خربها يف الذزمـ الؿاضذل" ،كذان محؿذدٌ ً
بالؼقام يف الذزمـ الؿاضذل ،هذذا إصذؾ يف معـاهذا ،ولؽـفذا تجذردت مذـ هذذا الؿعـذك
وتذذدل طؾذذك الذذزمـ الؿسذذتؿر ،يعـذذل اتصذذاف آسذذؿ بذذالخرب يف كذذؾ إزمذذان الؿاضذذل
َييان اهلل س ِ
ييؿق ًعا
والحذذال وآسذذتؼبال ،وهذذذا أكثذذر مذذا يؽذذقن مذذع اهلل طذذز وجذذؾَ :وك َ ُ َ
َب ِص ًقرا﴾ألالـساء 134:أي اتصاف اهلل طز وجؾ بالسؿع والبصر يف الؿاضل والحاضر
وآستؼبال ،وهذا كثقر جدً ا يف كان.
السمال... :
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الجذذقاب :إذا قذذدركا الرجذذؾ ،إذا أبؼقـذذا الرجذذؾ معرفذذة :سذذـؼقل" :يعجبـذذل الرجذذؾ
راض ًقا" إذا قدركا الرجؾ برجذؾ ،جـسذقة" ،يعجبـذل الرجذؾ"" ،يعجبـذل رجذؾ" يػعذؾ
هذا الػعؾ" ،يعجبـل ٌ
ٍ
راضل".
رجؾ
" ٌ
راضل" هذذا اسذؿ الؿؼصذقر ،وآسذؿ الؿؼصذقر سذتحذف القذاء :فـؼذقل:
رجؾ
ٌ

ٍ
راض".
"

السمال... :
الجقاب ٓ :أطرف لفا إطرا ًبا ،لؽـ أجرومقة هل التل لفا إطرابات كثقرة.
أجرومقة مؿؽـ أن تعرهبا بـػسؽ ثؿ تعقد إلك الؽتب التل أطربتفا ،مذـ أفضذؾفا
الؽفذذراوي يعرهبذذا ويشذذرحفا ،لؽذذـ إزهريذذة ٓ أطذذرف لفذذا  ...لؽذذـ يف آخذذر شذذرح
إزهريذذة لخالذذد كػسذذف كؿذذا قؾذذت لؽذذؿ مقجذذقدة مـفذذا الطبعذذة الؼديؿذذة مقجذذقدة يف
كثقرا.
الؿؽتبات الؽربى ،مقجقدة ،رأيتفا ً
قؾـا يف آخر الؽتاب ،بعد مذا اكتفذك مذـ الشذرح تؿا ًمذا أطذرب آسذتعاذة والبسذؿؾة
وتبت يدا إلك سقرة قريش.
السمال... :

شرح إزهرية يف الـحق

f

e

944h

g

الجقاب :مقجقد إطراب الشقاهد الـثرية وإطراب وأيذات وإحاديذث يف شذرح
ابـ طؼقذؾ ،وطؾذك هذذا الـسذؼ كثقذر ،إطذراب الشذقاهد الـثريذة يف ألقطذر الـذدى  ،كتذب
كثقرة ،مـ أفضؾفا ما كتبف إستاذ رياض الخقام يعـل كتاباتف وإطراباتف صقبة.
أراكؿ طؾك خقر
**************************
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