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 الَفْتَحُة، َواألَلُِف، َوالَكْسَرُة، َوالَياُء، َوَحْذُف النُّوِن. َماٍت:َولِلنَّْصِب َخْمُس َعَل 

ا الَفْتَحُة؛ َثِة َمَواِضَع: فِي ااِلْسِم الُمْفَرِد، َوَجْمِع التَّْكِسيرِ،  َمًة لِلنَّْصِب فِي َثَل َفَتُكوُن َعَل  َفَأمَّ

 الُمَضاِرِع إَِذا َدَخَل َعَلْيِه َناِصٌب َوَلْم َيتَِّصْل بِآِخرِِه َشْيٌء.َوالِفْعِل 

 : (1)الشَّرُْح

 (...َولِلنَّْصِب َخْمُس َعَلَماٍت ): للا   ه  ِْحَ رَ  لَ اقَ  الرَِّحيِم، الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ 
 يف ذكر عالمات النصب فقال: ملا فرغ رْحه للا من عالمات الرفع، شرع بعد ذلك 

مث بعد ذلك  ،  الَفْتَحُة، َواألَلُِف، َوالَكْسَرُة، َوالَياُء، َوَحْذُف النُّوِن(  )َولِلنَّْصِب َخْمُس َعَلَماٍت:
ا الَفْتَحُة؛فصل فيها فقال:   (َفَتُكوُن َعَلَمًة لِلنَّْصِب فِي َثَلَثِة َمَواِضعَ  )َفَأمَّ

وسبق أن االسم املفرد: ما ليس جمموعاً، وال فِي االِْسِم الُمْفَرِد( )قال:  املوضع األول:
 .مثىن، وال ملحقاً هبما، وال من األمساء اخلمسة

فتقول: »إن زيداً جمتهد« إن: حرف انسخ، زيداً: اسم إن منصوب وعالمة نصبه الفتحة؛  
َ َعزِيٌز َحِكيم  }  ألنه اسم مفرد، قال سبحانه:   اسم   للا:  نصب،  حرف  إن:[،  220{ ]البقرة:إِنَّ ٱَّللَّ

ُ َعزِيًزا }وكقوله أيضًا سبحانه:  مفرد، اسم ألنه الفتحة؛ نصبه وعالمة منصوب  إن {  َوََكَن ٱَّللَّ

 عزيزاً: خرب كان منصوب وعالمة نصبه الفتحة؛ ألنه اسم مفرد.   [،158]النساء:
  )َوَجْمِع التَّْكِسيرِ( ال:ق: -ي تكون الفتحة فيه عالمة للنصب ذال - املوضع الثان 

تقول: »رأيت املساجَد« رأيت: فعل وفاعل، املساجَد: مفعول به منصوب وعالمة نصبه  
 الفتحة؛ ألنه مجع تكسري.  

 )َوالِفْعِل الُمَضاِرِع إَِذا َدَخَل َعَلْيِه َناِصٌب َوَلْم َيتَِّصْل بِآِخرِِه َشْيٌء(قال:    : املوضع الثالث
  -  ه شيء كقولك: »لن أذهب« فأذهب دخل عليه انصب، ومل يتصل هنا آبخر مثال ذلك  

، فتقول: لْن: حرف انصب، أذهَب: فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة  - لفعلاب
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حَ } الظاهرة على آخره، قال سبحانه:   َ لْن: حرف انصب، نربَح: فعل منصوب [،  91{ ]طه:لَن نَّۡبر
 وعالمة نصبه الفتحة. 

أما إذا اتصل آبخره شيء كنون النسوة؛ فال يكون منصوابً ابلفتحة، فلو قلت: »النساء 
لن أيكْلن« فهنا الفعل ج عل ابلسكون؛ ألنه متصل بنون النسوة، وكذا لو دخلت عليه نون 
التوكيد الثقيلة؛ ال يكون منصواًب ابلفتحة الظاهرة، فلو قلت: »لتأكل نَّ« فلو أدخلت عليه 

ظهر هنا عالمة الفتحة ابلنصب؛ التصاله بنون التوكيد الثقيلة  تأتكل نَّ« ال انصب: »لن 
 وهكذا.

 وعلى آله وأصحابه أمجعني.  ،م على نبينا حممدوصلى للا وسلَّ  ،وللا أعلم
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 االسم المفرد * 

ِي ٱ﴿ ۡرَض ٱَجَعَل لَُكُم  َّلَّ
َ َٰٗشا  ۡلر  .  [22  :البقرة] ﴾فَِر

ِدنَا ٱ﴿ َرََٰط ٱ هر ِ َتقِيمَ ٱ لص  رُمسر  الصراط: مفعول به  . [6]الفاحتة:  ﴾ل

ِينَ ٱ  ِصَرََٰط ﴿ َت َعلَيرِهمر  َّلَّ نرَعمر
َ
 صراط: بدل[. 7]الفاحتة: ﴾أ

يَةَ ٱَهَِٰذهِ  درُخلُوا  ٱِإَوذر قُلرَنا ﴿  [.  58]البقرة: ﴾لرَقرر

َ ٱإِنَّ ﴿  [.  56]النساء: ﴾َعزِيًزا َحِكيٗما ََكَن   َّللَّ

 جمع التكسير* 

الفتحة املقدرة منع من ظهورها  اسم إن منصوب وعالمة نصبه [. 42]احلجر: ﴾ ِعَبادِيإِنَّ ﴿
 اشتغال احملل حبركة املناسبة 

ُينَ تََرىٰٓ ﴿ عر
َ
 [.  83]املائدة: ﴾ ُهمر أ

يرَت ﴿
َ
 . [ 2]النصر: ﴾نلَّاَس ٱَوَرأ

مر َجعَ ﴿
َ
ِ   لُوا  أ ََكٓءَ َّلِلَّ  [.  16]الرعد: ﴾ُُشَ

َُذٓوا  ٱ﴿ َبارَ  َّتَّ حر
َ
َبَٰ أ بَاٗبا ُهمر َورُهر رر

َ
 [.  31]التوبة: ﴾َنُهمر أ

نَّ ﴿
َ
رَمَسَِٰجدَ ٱَوأ ِ   ل  [.  18]اجلن: ﴾َّلِلَّ

 [.  58]النور: ﴾ُكمثَِيابَ وَِحنَي تََضُعوَن ﴿

 [.  129]الشعراء: ﴾ َمَصانِعَ  َوَتتَِّخُذونَ ﴿

ترَراٗبا َوَكَواِعَب  ﴿
َ
 [.  33]النبأ: ﴾أ
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 الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء* 

َ ٱ َيَناَل لَن  ﴿  [.  37]احلج: ﴾ُُلُوُمَها   َّللَّ

تَنِكَف لَّن  ﴿ رَمِسيحُ ٱ يَسر  [.  172]النساء: ﴾ ل

َُهودُ ٱَعنَك  تَررَضَٰ   َولَن﴿ فعل مضارع منصوب وعالمة ترضى:  [.120]سورة البقرة: ﴾نلََّصََٰرىَٰ ٱَوََل  ۡلر
 . نصبه الفتحة املقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر

َكل َِم  فَلَنر ﴿
ُ
َورمَ ٱأ ا  ۡلر  [.  26]مرمي: ﴾إِنِسي ٗ

ِش ِِف ﴿ ۡرِض ٱَوََل َتمر
َ ۡرَض ٱ ََّتررَِق َمرًَحاۖ إِنََّك لَن  ۡلر

َ َباَل ٱَتبرلَُغ َولَن   ۡلر ِ
   [.37]اإلسراء: ﴾ُطوَٗل   ۡلر

ُخَل َوقَالُوا  لَن ﴿ َنَّةَ ٱ  يَدر ٰۗ  ۡلر ور نََصََٰرىَٰ
َ
 [.  111]البقرة: ﴾إَِلَّ َمن ََكَن ُهوًدا أ

ُخلَ قَالُوا  َيَُٰموََسٰٓ إِنَّا لَن ﴿ ا َداُموا  فِيَها نَّدر بَٗدا مَّ
َ
 [.  24]املائدة: ﴾َهآ أ

ِمَن  َوقَالُوا  لَن ﴿  [.  90]اإلسراء: ﴾ لََك نُّؤر

ِۡبَ  لَن﴿ َٰ َطَعاٖم َوَِٰحدٖ نَّصر  [.  61]البقرة: ﴾ لََعَ

نَُّهمر قَالُوا  لَن ﴿
َ
َٰلَِك بِأ َنا َذ ُدوَدَٰٖت   ارُ نلَّ ٱَتَمسَّ عر يَّاٗما مَّ

َ
ٓ أ  [.  24]آل عمران: ﴾ إَِلَّ


