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ا األَِلُف؛   َمًة لِلنَّْصِب فِي: األَْسَماِء الَخْمَسِة ـ َنْحُو: َرَأْيُت َأَباَك َوَأَخاَك ـ.َفَتُكوُن َعَل َوَأمَّ

ا الَكْسَرُة؛ الِِم.َفَتُكوُن َعَل  َوَأمَّ ِث السَّ  َمًة لِلنَّْصِب فِي: َجْمِع الُمَؤنَّ

 : (1)الشَّرُْح

ا األَلُِف؛  ):  للا    ه  ِْحَ رَ   لَ اقَ   الرَِّحيِم،  الرَّْْحَنِ   للاِ   ِبْسمِ  َفَتُكوُن َعَلَمًة لِلنَّْصِب فِي: األَْسَماِء َوَأمَّ

 .(...الَخْمَسِة ـ َنْحُو: َرَأْيُت َأَباَك َوَأَخاكَ 

ا األَِلُف؛ َفَتُكوُن َعَلَمًة لِلنَّْصِب( قوله رْحه للا:  : يف موضع واحد فقط وهو :يعين )َوَأمَّ

ضمري  التاء:  و رأى: فعل ماض مبين،  )َنْحُو: َرَأْيُت َأَباَك َوَأَخاَك(    قال:  )فِي: األَْسَماِء الَخْمَسِة(
األلف؛ ألنه من  مبين على الضم يف حمل رفع فاعل، أاب: مفعول به منصوب وعالمة نصبه 

 . األمساء اخلمسة، وهو مضاف، والكاف مضاف إليه 
ضع بدل هذا ف : وإذا أردت أن تعرف هذا احلرف هل هو ضمري أم من أصل الكلمة

 .وهكذا الضمري امساً ظاهراً كأنك تقول: »رأيت  أاب زيٍد«
نصوب كأن تقول: »إنَّ أخاَك« إنَّ: حرف انسخ، أخاَك: اسم إنَّ م  )َوَأَخاَك( قال:

وعالمة نصبه األلف؛ ألنه من األمساء اخلمسة، وهو مضاف، والكاف مضاف إليه، قال  
بَانَا }سبحانه: 

َ
َٰٓأ ْ يَ اي: حرف نداء، أابان: منادى منصوب وعالمة نصبه  [، 11 { ]يوسف:قَالُوا

 مضاف إليه.  «ان »األلف؛ ألنه من األمساء اخلمسة، وهو مضاف، وَ 

 قال ابن مالك رْحه للا:  
27  -   ْ فََََ   ََََِ  َ َََِ

ََِ َواوص واْن ََََ ْب َََََ  َواْرفََََ

 

ْ   وَ   فَََ  َ  ََََِ ََْ  اَََ  اَِ  ا اََ
 اْجُرْر َِيَََ  ص

 28  -  ََِ َََ ْ  َذاَك ُذو إِ اَ َََ نَ ََ َ   َََ فَ ََْ َ ََُ  ْن  ََََ

 

ُ  ََََ نَََ   ََْ 
َُ اََِ يََ

ُم ا ََفََِ يََْ َُ ثَََ  َوا ََمَََ

َََ ُ  ٌخ َ ٌب   -  29  َناَك َو َََ َََ ٌَ كَََ َََ  ثَََ

 

َََ وَ      
ُف فَِ صَْ يَِر َ ْثنََََََ ُ نَ ا َ َ 

 ا ا َخَِ

 .هذا هو الشاهد «واْنِصَبنَّ بِاألَلِْف » 
ا الَكْسَرُة؛مث من عالمات النصب: الكسرة، لذا قال:  َفَتُكوُن َعَلَمًة لِلنَّْصِب فِي:  )َوَأمَّ

الِِم(َجْمِع   ِث السَّ كقولك: »إنَّ اهلنداِت جمتهداٌت« إنَّ: حرف انسخ، اهلنداِت: اسم إنَّ    الُمَؤنَّ
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منصوب وعالمة نصبه الكسرة؛ ألنه مجع مؤنث سامل، جمتهداٌت: خرب إن مرفوع وعالمة رفعه 
َمََٰوَٰت  }  الضمة الظاهرة على آخره؛ ألنه اسم مفرد، قال سبحانه: ُ ٱلسه [  44  لعنكبوت: ]ا   {َخلََق ٱَّلله

خلَق: فعل ماض مبين على الفتح، للا : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره،  
 السماواِت: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الكسرة؛ ألنه مجع مؤنث سامل. 

 قال ابن مالك رْحه للا: 
41  -  َََ َ 

ََِ فَ ََُ ْ  جَ َََ ََِ ص  َ َََ  َوَ  َ أَ ََِ ََ  َََ  َواَ

 

ُر فِ  ا َ ر    َََ ِع َا َََ ُيْكنََ ََْ  َوفِ  ا    َََ

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


