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 َباُب

 ْعـَراِبَمْعِرَفِة َعاَلَماِت اإِل

ْفِع َأْرَبُع َعالََماٍت: ُة، َوالَواُو، َواألَلُِف، َوالنُّوُن. لِلرَّ مَّ  الضَّ

ُة؛   مَّ ا الضَّ ْفِع فِي َأْرَبَعِة َمَواِضَع: فِي االِْسِم الُمْفَرِد، َوَجْمِع  َفَأمَّ التَّْكِسيرِ، َفَتُكوُن َعالََمًة لِلرَّ

الِِم، َوالِفْعِل الُمَضاِرِع الَِّذي َلْم َيتَِّصْل ِبآِخرِِه َشْيٌء. ِث السَّ  َوَجْمِع الُمَؤنَّ

 : (1)الشَّرُْح

 (َباُب َمْعرَِفِة َعالََماِت اإِلْعـَراِب ): للا   ه  ِْحَ رَ  لَ اقَ  الرَِّحيِم، الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ 

هي   رفع، ونصب، وخفض، وجزم، ذكر بعد ذلك ما  أقسام اإلعراب ملا بني رْحه للا أن  
ْفِع َأْرَبُع َعالََماٍت )عالمات هذه األقسام األربعة، فبدأ ابلرفع فقال:  يعين: إذا أتتك كلمة  (لِلرَّ

ةُ )قال:  ،فال خيرج رفعها عن أربعة أمور ،مرفوعة مَّ إما أن تقول: هذا مرفوع ابلضمة،   (الضَّ
فتقول: مرفوع  (َوالنُّونُ ) فتقول: مرفوع ابأللف،  (َواألَلُِف ) ابلواو، مرفوع :ولفتق (َوالَواوُ )

 وعالمة رفعه النون. 

ُة؛ َفَتُكوُن َعالََمًة )  :على الكلمة فقال  مث بني رْحه للا مىت جنعل الضمة عالمة   مَّ ا الضَّ َفَأمَّ

ْفِع فِي َأْرَبَعِة َمَواِضَع: ِفي االِْسِم الُمْفَردِ   ، وال جمموعا   ،ما ليس مثًّن  :واملراد ابالسم املفرد (لِلرَّ
قال  »حممد« :ومثل ،»زيد« هذا اسم مفرد مثل: ،وال من األمساء اخلمسة ،هبما وال ملحقا  
ٞد رَُّسوُل } سبحانه: َمَّ َه ٱ ُّمح ُ ٱ قُۡل ُهَو } قال سبحانه: »للا« ومثل: ، [ 29 { ]الفتح:للَّ َحد   للَّ

َ
  { أ

ُ ٱ }مثل:    ، يف حال رفعه تكون العالمة فيه الضمة  مفرد    اسم    فكل  ، [ 1  ]اإلخالص: ََٰه إََلَّ ُهَو   للَّ ََلٓ إََل
ألنه   الظاهرة على آخره؛  مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة  »للا«  ، [2 { ]آل عمران:لَۡقيحومُ ٱ لَۡحح ٱ

 .مفرد اسم  
واملراد جبمع التكسري  (َوَجْمِع التَّْكِسيرِ )قال:  :واملوضع الثاين فيما يكون رفعه ابلضمة

« فزادت قلم»  :ر بزايدة حروف مثلإما تكس   ،ر واختلف عن مفردهاجلمع الذي تكس   :أي
«  كتب»فجمعناه:    »كتاب«  :ر بنقص حروف مثلأو تكس    ،»أقالم«  :فقلنايف اجلمع  حروف  
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 .د« وهكذاس  »أ   : د« مجعهاسَ »أَ  :الكلمة مثل لِ كْ ر يف شَ أو تكس   ،فسقطت فيه األلف
خرب مرفوع وعالمة رفعه  مساجد: »هذه مساجد«  :مثال املتكسر: »مساجد« فتقول

ذََن  }  وقوله سبحانه: ،  ألنه مجع تكسري  ؛الضمة الظاهرة
َ
ُ ٱَِف ُبُيوٍت أ ن    للَّ

َ
  ۥ ۡسُمهُ ٱ تُۡرَفَع َويُۡذَكَر فَيَها  أ

َ  ۥ يَُسب َُح َلُ  َ ٱفَيَها ب فاعل مرفوع وعالمة رفعه : »رجال« [37-36 { ]النور: رََجالٞ  * ٓأۡلَصالَ ٱ وَ  لُۡغُدو 
 .ألنه مجع تكسري  الظاهرة على آخره؛ الضمة

الِمِ َوَجْمِع  )قال:    :واملوضع الثالث فيما يكون رفعه ابلضمة  ِث السَّ ابملؤنث  واملراد    (  الُمَؤنَّ
 : مثلو  ،مع: »هندات«اجل »هند« :مثل  السامل: ما زاد عن مفرده املؤنث أبلف واتء مزيدتني،

، مثل: فال يكون مجع مؤنث سامل  ،فيه غري أصلية  التاء»مسلمات«، أما إذا كانت    ،»مسلمة«
وكذلك  ، «غزاة»، « غاز  »فال نقول مجع مؤنث سامل، وإمنا مجع تكسري،  «قضاة»، «قاض»

،  «بنت»، مثل: فال تكون الكلمة مجع مؤنث سامل ،ليست مزيدة ،إذا كانت التاء أصلية 
 . ألن التاء أصلية ؛ هنا مجع مؤنث ساملبنات  :»بنات« فال نقول

َوالِفْعِل الُمَضاِرِع الَِّذي َلْم َيتَِّصْل )  قال:  :واملوضع الرابع الذي تكون الضمة عالمة للرفع

هذا فعل مضارع ما اتصلت به ال نون التوكيد وال نون النسوة،    «يذهب  »:  لثم  (بِآِخرِِه َشْيءٌ 
: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره؛ «يذهب  زيد  »فتقول:   يذهب 

 . نه فعل مضارع مل يتصل آبخره شيءأل

 :«»النساء يكتْب  : مثل نون النسوة، مثلابلفعل املضارع آبخره شيء، تصل ذا اإأما 
ال   :وإذا اتصل به نون التوكيد، «يكتْب التصاله بنون النسوة » ؛فيكون مبين على السكون
  [ 19 { ]االنشقاق: َكُُبَّ َطَبًقا َعن َطَبق  لََتۡ }ومثل:  ،ن«»خيرجْ  :مثل ،يكون أيضا  مرفوع ابلضمة 

 . وهكذا  ،«النساء »يركب ،«لتذهب» ،»لرتكب«
 وعلى آله وأصحابه أمجعني.  ،م على نبينا حممدوصلى للا وسلَّ  ،وللا أعلم

 


