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و إمنـا إلمـرئ مـا نـوى فمـن كانـت هجرتـه إىل الـدنيا يصـيبها او          إمنا األعمال بالنيـات   «: وقال النبى صلى اهلل عليه وسلم     
 . البخارى  رواه»إليه فهجرته إىل ماهاجر  إمرأة  ينكحها
 .مجعنيأصحابه أو عليه وسلم  وعلى آله  صلى اهللرسولهعلى السالم ومل نعلم والصلوة ما  الذى علمنااحلمد هلل

                      اما بعد
  ؟ دئضةن نئمة ظعلمع)مورفولوضعية (سةرعف

ةرخعل         ةتتعن ه ةآعل جةه ىن ش ادعلةش ظىح ةرنع ظعص ان مةنعل اش بولمعغ ةر ظوخش آةلعمعل
  .علعدذيئ د»سةرعف ظعلمع«ظأزضعرعشنع تونذشتذرعدعغان ظعلعم خعل  بذ ذ،ظأزضعرعص آئلعد

 آةلعمة دئضةن نئمة ؟
دئضةنضة  » مَكْتَـبٌ ، مَسْـجِدٌ ، إمَـامٌ       « : مةسعلةن   .ادعلعضةن  سأزنع آةلعمة دةيمعز     ظعص ةبعرةر مةن 

 .ظوخشاش
 ؟نعدذ؟ قايسعالرىآةلعمة قانحة قعسعمغا بأل

 .نعدذىعبارةت ظىح قعسعمغا بألعقالردعن ظرل، هةرص قاتال، صئظعآةلعمة ظعسعم
 ؟عم دئضةن نئمةسعظ

الع دعن خ دا مةنيزامان ظذقذمع ز ة هال « :مةسعلةن.  ظعصادعلعضةن سأزنع ظعسعم دةيمع
 .دئضةنضة ظوخشاش   » 

 ؟صئظعل دئضةن نئمة
 :مةسعلةن . ز ظعصادعلعضةن سأزنع صئظعل دةيمع  ةعنع ظأز ظعحعضة ظالغان هالدا مةن    زامان ظذقذم 

 .    دئضةنضة ظوخشاش )ظذردع(»«
 هةرص دئضةن نئمة؟

ة تايا   قا آةلعمعلةرض دعن باش دا مةن  ظأزع ان هال ز   ةنغ ةرص دةيمع أزنع ه ادعلةيدعغان س .  ظعص
אא«: مةسعلةن  دئضةن  ) سةصةر قعلدعم  غا  قازاندعنمةن هاجتذرخان (»א
 .  دئضةنلةرضة ظوخشاش  » «  بعلةن »«كع  جىملعدع

 ؟نعدذىتىرضة بأل زامان قانحة 
ان ان  (   زام ةن زام ان ( ، )ظأتك ازعرقع زام ان ( ، )ه ع زام )  آةلضىس

 .نعدذ ىقاتارلعقالردعن ظعبارةت ظىح تىرضة بأل
 هةرعكةت دئضةن نئمة ؟

ةرن تعآةلعمعل ذ -عث ظاس ة قوي رظىستعض ةرلغان زع ةح، زةب ارلعق ؤة ص تذرذلذص ر ظومذمال قات الش
  .هةرعكةت دةص ظاتعلعدذ



 ٢

 مِيْزَانٌ
 ةمظألح

       
 معزان دئضةن نئمة ؟

ةرة ةلعمعلعرع بظ ل» ف ، ع ، ل« آ ارقعلعق ظألحعهةرص ةعرع ظ ذالر ظادةتت ذص، ب دعغان بول  لعنع

 .  معزان دةص ظاتايمعز 
 ؟ص دئضةن نئمة هةريظةسلع

ة ةندة آةلعمعل ث » ف ، ع ، ل«رنع ظألحعض دانع ةن  ظذدذلع لع آةلض لةرنع ظةس ةرص يهةرص  ه

 . ؤةزنعدة بولغعنعغا ظوخشاش »فَعَلَ«  دئضةن صئظعلنعث»ضَرَبَ« :مةسعلةن . دةيمعز 

 ؟ زعيادة هةرص دئضةن نئمة
ةندة  ةرنع ظألحعض ث » ف ، ع ، ل«آةلعمعل دانع ةن ظذدذلع ةن آةلض ذق آةلض تعن ظارت  هةرص

لة ايمعزهةرص ادة هةرص دةص ظات ئظعلنعث »أَكْــرَمَ «:مةسعلةن . رنع زعي زنعدة  ؤة»أََفْعَــلَ «دئضةن ص

ارلعقالر »ك ، ر ، م« عكعبذنعثد. بولغعنعغا ظوخشاش  ذص،  هةرص ي ظةسلعقات ادة » أ«بول زعي

 .لعنعدذب هعساهةرص
  آةلعمة دئضةن نئمة ؟»مُجَرَّدٌ«

دئضةنضة   »ضَـرَبَ «: مةسعلةن  .  دةيمعز   »مُجَرَّدٌ«نع   زعيادة هةرص بولمعغان آةلعمع    عدةبتةرآع

 .عدة ؤةزن» فَعَلَ«بذ . ظوخشاش 

 آةلعمة دئضةن نئمة ؟ »مَزِيْدٌ«

دئضةنضة   »اَكْـرَمَ «: مةسعلةن .  دةص ظاتايمعز  »مَزِيْدٌ« زعيادة هةرص بولغان آةلعمعنع   عدة  بتةرآع

 .ظوخشاش
 ؟آةلعمعلةر قانحة قعسعمغا بألىنعدذ »مُجَرَّدٌ«

ــرَّدٌ« ةر  »مُجَ ــاَثِىٌّ«آةلعمعل ــرَّدٌ ثلُ ــاعِىٌّ«، »مُجَ ــرَّدٌ رُبَ ــىٌّ« ؤة »مُجَ ــرَّدٌ خُمَاسِ ىح »مُجَ ارةت ظ  تعن ظعب

 .قعسعمغا بألىنعدذ
  دئضةن نعمة؟ »مُجَرَّدٌ ثلُاَثِىٌّ«

ةر    لعك آةلعمعل ىح هةرص ان ظ ةرص بولمعغ ادة ه دة زعي ــاَثِىٌّ«تةرآعؤع دذ»مُجَـــرَّدٌ ثلُـ  . دةص ظاتعلع

 .ظوخشاش دئضةنلةرضة» ضَرَبَ«ؤة » زَيْدٌ«: مةسعلةن 



 ٣

 دئضةن نعمة؟ »مُجَرَّدٌ رُبَاعِىٌّ«

ةر       لعك آةلعمعل أت هةرص ان ت ةرص بولمعغ ادة ه دة زعي ــاعِىٌّ«تةرآعؤع ــرَّدٌ رُبَ دذ»مُجَ  . دةص ظاتعلع

 .دئضةنلةرضة ظوخشاش» دَحْرَجَ«ؤة » جَعْفَرٌ«: مةسعلةن 

 ئضةن نعمة؟د »مُجَرَّدٌ خُمَاسِىٌّ«

ةر   لعك آةلعمعل ادة هةرص بولمعغان بةش هةرص دة زعي ــىٌّ«تةرآعؤع ــرَّدٌ خُمَاسِ دذ »مُجَ . دةص ظاتعلع

 .دئضةنضة ظوخشاش) قئرع خوتذن(»جَحْمَرِشٌ«: مةسعلةن 

 ؟بولعدذقانحة  تة »مُجَرَّدٌ ثلُاَثِىٌّ«  هةرصيظةسلع

: مةسعلةن . آعلعدذ   نعث باراؤعرعدة  »لف ، ع ، «،  بولذص  ظىح  تة » ثلُاَثِىٌّ« هةرصلةر    يظةسلع 

ــدٌ« ــرَبَ«ؤة » زَيْـ ة» ضَـ اشدئضةنلةرض ع    ظوخش ذ ظعككعس ا ب ــلٌ«، مان ــلَ « ؤة»فَعْـ ث »فَعَـ  نع

 .ؤةزنعلعرعدة  آةلدع
 ؟بولعدذقانحة  تة »رُبَاعِىٌّ مُجَرَّدٌ « هةرصيظةسلع

. آعلعدذ  نعث باراؤعرعدة  » ف ، ع ، ل ، ل « ،بولذص  تأت   تة  » مُجَـرَّدٌ  رُبَاعِىٌّ« هةرصلةر    يظةسلع 

» فَعْلَـلَ «ؤة  » فَعْلَلٌ«، مانا بذ ظعككعسع      ظوخشاش دئضةنلةرضة» دَحْرَجَ«ؤة  » جَعْفَرٌ«: مةسعلةن

  .آةلدع نعث ؤةزنعلعرعدة
 ؟بولعدذقانحة  تة »مُجَرَّدٌ خُمَاسِىٌّ « هةرصيظةسلع

لع لةر يظةس ــىٌّ« هةرص ــرَّدٌ خُمَاسِـ ة»مُجَـ ذص،   ت ةش بول دة  » ل ، ل ، لف ، ع ، « ب ث باراؤعرع نع

  .آةلدع نعث ؤةزنعلعرعدة» فَعْلَلِلٌ«، مانا بذ  ظوخشاشدئضةنضة»جَحْمَرِشٌ«: مةسعلةن .آعلعدذ

 نعدذ ؟ قايسعالر ؟ىظعسعم هةرص سانع جةهةتتعن قانحعضة بأل
 .نعدذ ىسانع جةهةتتعن   ظىح قعسعمغا بألظعسعم هةرص 

 :  ظذالر 
 .دئضةنضة ظوخشاش» زَيْدٌ«:  مةسعلةن ،) ثُلَاثِىٌّ(  ظىح هةرصلعك .١

 .دئضةنضة ظوخشاش » جَعْفَرٌ«: مةسعلةن ، )رُبَاعِىٌّ( تأت هةرصلعك .٢

 .دئضةنضة ظوخشاش » جَحْمَرِشٌ«:  مةسعلةن ،)خُمَاسِىٌّ( بةش هةرصلعك  .٣
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 نعدذ ؟ىسانع جةهةتتعن قانحة قعسعمغا بألل هةرص عصئظ
 .نعدذ ىككع قعسعمغا بألسانع جةهةتتعن ظعصئظعل هةرص 

 :ظذالر
 .دئضةنضة ظوخشاش » ضَرَبَ«:  مةسعلةن ،) ثُلَاثِىٌّ(  ظىح هةرصلعك .١

 .دئضةنضة ظوخشاش» دَحْرَجَ«:  مةسعلةن ،)رُبَاعِىٌّ(تأت هةرصلعك  .٢

 ؟ظعللةتلعك هةرصلةر قانحة؟ قايسعالر
  .عن ظعبارةتتذرلعقالرد قاتار»واو، الف ، يا «،هةرصلةر ظىح بولذص) آئسةل(ظعللةتلعك 

- بولذش  هةمزة قاتارلعقالرنعثك هةرص ؤة، ظعللةتلع عدة تةآرار هةرص  ب ؤة صئظعل تةرآع   ظعسعم
 ؟نعدذ؟ قايسعالرى قانحة قعسعمغا بألةهةتتعنبولماسلعقع ج

فِيْـفٌ ،  صَـحِيْحٌ، مُضَـاعَفٌ ، مِثَـالٌ ، أجْـوَفٌ ، نَـاقِصٌ ، لَ     «: ظذالر . عغان بولذص    نعد ىسةآكعز قعسعمغا بأل  
 .عن ظعبارةتتذرقاتارلعقالرد» مُلْتَوِىٌّ ،مَهْمُوْزٌ

 دئضةن نئمة ؟  صَحِيْحٌ

هةمزعمذ عغعنعدعن سعرت  بولمصلةرنعث ظعللةتلعك هةر ؤةنعث باراؤعرعدة تةآرار» ف ، ع ، ل«

. دئضةنلةرضة ظوخشاش    » ضَرَبَ«ؤة  »  ضَرْبٌ« : مةسعلةن   .دةيمعز  صَحِيْحٌبولمعغان آةلعمعنع   

 .دةصمذ ظاتايمعز» سَالِمٌ«بذنع ضاهعدا  

 ؟نعدذىقانحة قعسعمغا بأل  مُضَاعَفٌ

 .نعدذ ىدةص ظعككع قعسعمغا بأل» مُضَاعَفٌ  رُبَاعِىٌّ«ؤة » مُضَاعَفٌ ثُالَثِىٌّ«آةلعمعلةر  مُضَاعَفٌ

 دئضةن نئمة ؟» مُضَاعَفٌ ثُالَثِىٌّ«

ةرص     » ع ، ل« ع ه تعن ظعكك ر جعنس دة بع ث باراؤعرع ةلعمعنع نع ان آ » مُضَــاعَفٌ ثُالَثِــىٌّ «  بولغ

 .ضة ظوخشاشلةردئضةن» رَرَفَ«ؤة » رْرٌفَ«: مةسعلةن. دةيمعز

 دئضةن نئمة ؟» مُضَاعَفٌ  رُبَاعِىٌّ«  

نعث باراؤعرعدة بعر » ل«بعلةن ظعككعنحع » ع «،نعث» ل«بعلةن ظاؤؤالقع » ف«

ؤة » زَلْزَلٌ«: مةسعلةن . يمعزدة» اعِىٌّمُضَاعَفٌ  رُبَ«تعن ظعككع هةرص بولغان آةلعمعنع جعنس

 .ؤةزنعدة» فَعْلَلَ« ؤة» فَعْلَلٌ «الربذ  .ضة ظوخشاشلةردئضةن» زَلْزَلَ«



 ٥

 دئضةن نئمة ؟  مِثَالٌ

» وَعْـدٌ «:  مةسعلةن  . يمعز دة مثـال نعث باراؤعرعدة ظعللةتلعك هةرص بولغان آةلعمعنع    » ف«

 .ضة ظوخشاش لةردئضةن» وَعَدَ«ؤة 

  دئضةن نئمة ؟ فٌاَجْوَ

» قَـوْلٌ «:  مةسعلةن   . يمعز دة  اَجْـوَفٌ  بولغان آةلعمعنع     نعث باراؤعرعدة ظعللةتلعك هةرص   » ع«

 .ضة ظوخشاشلةردئضةن»  قَوَلَََََ«ؤة 

 دئضةن نئمة ؟  نَاقِصٌ

» رَمْـىٌ «:  مةسعلةن   . يمعز دة نَـاقِصٌ  ظعللةتلعك هةرص  بولغان آةلعمعنع     نعث باراؤعرعدة   » ل«

 .ضة ظوخشاش لةردئضةن» مَىَرَ«ؤة 

 ؟دئضةن نئمةلَفِيْفٌ 

ةن » ع« ةلعمعنع  » ل«بعل ان آ ةرص  بولغ ةتلعك ه دة ظعلل ث باراؤعرع زدة  لَفِيْــــفٌنع . يمع

علةن  ــوْيٌ«:  مةس ــوِ«ؤة » قَ ة ظوخشاش  لةردئضةن» يَقَ اهعدا . ض ذنع ض ــرُوْنٌ « ب ــفٌ مَقْ مذ » لَفِيْ دةص
 .ظاتايمعز
 دئضةن نئمة ؟  مُلْتَوِىٌّ

ةن » ف« ةلعمعنع  »  ل«بعل ان آ ةرص بولغ ةتلعك ه دة ظعلل ث باراؤعرع ــوِىٌّنع ز مُلْتَــ . دةيمع

علةن  ــيٌ«:  مةس ــ«ؤة » وَشْ ة ظوخشاش  »  يَوَشِ اهعدا . دئضةنض ذنع ض ــرُوْقٌ « ب ــفٌ مَفْ مذ » لَفِيْ دةص
 .ظاتايمعز
 ؟دئضةن نئمة مَهْمُوْزٌ

ارلعقالر» ف ، ع ، ل« ةمز  ةر بعردعنقات دة ه ث باراؤعرع ةلعمعنع  عنع ان آ ــوْزٌة بولغ ز  مَهْمُ . دةيمع

 .دئضةنضة ظوخشاش » خَذَ، سَأَلَ ، قَرَأَأَ«: مةسعلةن 

  ، سعلكعندع  - زَلْـزَلَ    ، سعلكعنمةك  - زَلْـزَلٌ    ،  قاحتع  -  فَرَرَ    ،قاحماق - فَرْرٌ : سأزلىآلةر

ــوَلَََََ ، ئمةكد ظئيتماق، - قَــوْلٌ  ،ؤةدة قعلدع - وَعَــدَ  ، ؤةدة قعلماق - وَعْــدٌ  - رَمْــىٌ  ، دئدع - قَ

ــىَ  ، ظاتماق اتتع - رَمَ ــيٌ  ، ظ ةص توشذماق - وَشْ ــيَ  ، ض ةص توشذدع،  - وَشَ ــوْيٌ   ض آىحع  - قَ

ةتتعآ - قَــوَيَ  ، يةتمةك دع،  - أَخَــذَ  ، ىحع ي  - وَثَــبَ،   ظوقذدع – قَــرَأَ   سورعدع، - سَــأَلَ  ظال

  .حعشلعدع - عَضَضَ   ، ؤاز قعلدع قاتتعق ظا- صَرْصَرَ  سةآرعدع، 
 



 ٦

 إِشْتِقَاقٌ
 ياسالما سأز حعقعرعش

 
 دئضةن نئمة ؟ إِشْتِقَاقٌ

 ظارا مذناسعؤعتع بولغان ظعككع آةلعمعنعث بعرعنع يةنة بعرعدعن         ؤة هةرص جةهةتتة ظأز    ةمةن
ئظع  دئضة »ضَرَبَ«دئضةن مةسدةردعن  »ضَرْبٌ«: مةسعلةن  . دةيمعز  إِشْتِقَاقٌحعقعرعشنع     لنعث ن ص

 .ظعشتقاق قعلعنغعنعغا ظوخشاش
 ؟نعدذ؟ قايسعالرىجةهةتتعن قانحة قعسعمغا بألتقاقلعنعش   ظعسعمالر ظعش
عمالر ظعش  ةتتعن  ظعس عم (  جَامِــدٌتقاقلعنعش جةه ىص ظعس عم (مَصْــدَرٌ  ؤة )ت الما ظعس دةص  )ياس

 .نعدذ ىظعككع قعسعمغا بأل
 ظعسعم دئضةن نئمة ؟  جَامِدٌ

. يمعزة  د ظعسعم»جَامِدٌ«نةرسعنع ظعشتقاق قعلعص حعقارمايدعغان ظعسعمالرنع  ظأزعدعن هئح

 .دئضةنلةرضة ظوخشاش  »زَيْدٌ« ؤة »رَجُلٌ «:مةسعلةن 

 ظعسعم دئضةن نئمة ؟ مَصْدَرٌ 

ر قانحعلع دعن بع ةظأزع عمالرنع  ض دعغان ظعس ص حعقعرع تقاق قعلع ةلعمعنع ظعش  »مَصْـــدَرٌ«ن آ

 .دئضةنلةرضة ظوخشاش »قَتْلٌ« ؤة »ضَرْبٌ« :مةسلةن . يمعز دة ظعسعم

 . قوشذمحعلعرع ظذلعنعص آئلعدذ» مةك، ماق«عسعمالرنعث مةنعسعنعث ظاخعرعغا  مةسدةر ظ
 ؟لعمعنع ظعشتقاق قعلعص حعقعرعمعز؟ قايسعالرظعسعمالردعن قانحة خعل آة  مَصْدَرٌ

ــدَرٌ ص حعق     مَصْ تقاق قعلع ةلعمعنع ظعش ل آ ع خع ون ظعكك عمالردعن ظ ز ظعس ذالر. عرعمع ــى :ظ ، مَاضِ
ــيْلٍ             ــمُ تَفْضِ ــةَ ٍ، إسْ ــمُ آل ــانٍ ، إسْ ــمُ مَكَ ــانٍ   إسْ ــمُ زَمَ ــي، إسْ ــرٌ ، نَهِ ــي، أمْ ــدٌ، نَفِ ــوْلٍ ، جَحَ ــمُ مَفْعُ ــلٍ ، إسْ ــمُ فَاعِ ــارِعٌ ، إسْ  مُضَ

 .قاتارلعقالردعن ظعبارةت
ا :  مَاضِـــى ةن زام ئظعلدذر ظأتك ان ص ة بولغ ة ظعض علةن. ن مةنعسعض ــرَ«: مةس ذردع(»بَضَـ ) ظ

 .دئضةنضة ظوخشاش 
ــارِعٌ   ان   : مُضَــ ع زام ازعرقع ؤة آةلضىس ئظعلدذر ه ان ص ة بولغ ة ظعض علةن. مةنعلعرعض  :مةس

 .دئضةنضة ظوخشاش) عدذ ياآع ظذرعدذؤاتذظذر(  »يَضْرِبُ«

) ظذرغذحع (»ضَـارِبٌ « :مةسعلةن   . سعنع آأرسعتعدذ   هةرعكةتنعث قعلغذحع   -ظعش  : إِسْمُ فَاعِـلٍ  

 .ظوخشاشدئضةنضة 
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ــوْلٍ  ــمُ مَفْعُــ عتعدذ  : إِسْــ ذحعنع آأرس علةن . قعلعنغ ــرُوْبٌ« :مةس ذحع( »مَضْــ ة ) ظذرذلغ دئضةنض

 .ظوخشاش
ــدٌ دعكع ظ  : جَحَـــــ ةن زامان ئظعلدذر  ظأتك ادعلةيدعغان ص ارنع ظعص علةن. عنك ــمْ « :مةس لَـــــ

 .نع ظعنكار قعلعدذ مَاضِى بذ. دئضةنضة ظوخشاش ) ظذرمعدع(»يَضْرِبْ

ــي ازعرقع : نَفِــ ارنع ظ ه دعكع ظعنك ع زامان عتعدذ   ؤة آةلضىس ئظعلنع آأرس ادعلةيدعغان ص . عص

 نع ظعنكار    مُضَارِعٌبذ    . دئضةنضة ظوخشاش   ) ظذرمايؤاتعدذ ياآع ظذرمايدذ  (»اليَضْرِبُ «:مةسعلةن  

 .قعلعدذ 
 .دئضةنضة ظوخشاش!) ظذر(»إِضْرِبْ «:مةسعلةن . بذيرذق مةنعسعضة ظعضة صئظعلدذر : أَمْرٌ

ــي ة   :  نَهِـ ة ظعض ةش مةنعسعض ئظعلدذرحةآل علةن. ص ــرِبْ «:مةس ذرمعغعن(»التَضْـ ة !) ظ دئضةنض

 .بذ بذيرذق صئظعلنع حةآلةيدذ. ظوخشاش
عتعدذ  : إسْـــمُ زَمَـــانٍ ع آأرس ان ؤاقعتن ش قعلعنغ علةن . ظع تظ(»مَضْـــرِبٌ«: مةس ) ذرذلغان ؤاقع

 .دئضةنضة ظوخشاش
عتعد :إسْـــمُ مَكَـــانٍ ع آأرس ان ظورذنن ش قعلعنغ علةن  .ذ ظع ورذن(»مَضْـــرِبٌ«: مةس ذرذلغان ظ ) ظ

 .دئضةنضة ظوخشاش
ــةَ  ــمُ آلـ ش: ٍ  إِسْـ عتعدذ   -ظع ع آأرس لعتعدعغان قورالن تا ظعش ةتنع ظورذنالش علةن .  هةرعك  :مةس

 .نضة ظوخشاشدئضة) ظذرعدعغان قورال(»مِضْرَابٌ«

ــيْلٍ ــمُ تَفْضِــ ش : إِسْــ ةتنع ظورذن-ظع دعرد هةرعك تا ظاالهع نعةكاش ان شةخس عتعدذ بولغ .  آأرس

 .دئضةنضة ظوخشاش ) ظذرغذحعراق(»أَضْرَبُ «:مةسعلةن 

 ؟صئظعل دئضةن نئمة) ظأتىملىك( مُتَعَدِّى 

دا ث ظورذندالغان ــهِ  ظأزعنع ذحع (مَفْعُــوْلٌ بِ ئظعلنع    ) تولدذرغ ةن ص عرع ظأتك ة تةس   »مُتَعَــدِّى«سعض

 .دئضةنضة ظوخشاش)  ظذردعت ظةمعرنعزةيع(»زَيْدٌعَمْرًواضَرَبَ  «:مةسعلةن . صئظعل دةيمعز

 ؟صئظعل دئضةن نئمة )سعزظأتىم( الزِمٌ

ث   دا ظأزعنع ئظعلنع مَفْعُـــوْلٌ بِـــهِظورذندالغان ةن ص عرع ظأتمعض ة تةس ز» الزِمٌ «سعض ئظعل دةيمع . ص

ذردع(»جَلَــسَ«:مةسعلةن ئظعلنعث تةسعرع . دئضةنضة ظوخشاش) ظولت ذ ص  ،ضة ظةمةس مَفْعُــوْلٌ بِــهِب

 . ظأتعدذغا) ظورذن تولدذرغذحعسع( يْهِمَفْعُوْلٌ فِبةلكع 
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ه  اظعلع  : تةنبع ئظعلنعث ص ةر(  مُـــذَكّرٌص اآع ) ظ ال(  مُؤَنَّـــثٌي دذ) ظاي علةن . بولع ضَـــرَبَ «:مةس
 ).صاتعمة ظذردع(»ضَرَبَتْ فَاطِمَةُ« ،)زةيعت ظذردع(»زَيْدٌ

ع   اآع ظعكك ر ي اظعلع بع ئظعلنعث ص دذ  ؤةص أص بولع دعن  آ اآع ظذنعث علةن.  ي  :مةس
ــرَبَ« ةر (»ضَ ر ظ ذردع بع ــرَبَا «،)ظ ةر ( »ضَ ذردع ظعككع ظ ــرَبُوا« ،)ظ ةر  (»ضَ أص ظةرل ذردعآ ) ظ

 .دئضةنضة ظوخشاش
) سظىحعنحع شةخ   ( غَائِـبٌ  ؤة) ظاثلعغذحع ( مُخَاطَـبٌ  ،  )سأزلعضىحع (  مُـتَكَلِّمٌ صئظعلنعث صاظعلع     

ضة  لةردئضةن) ظذردع (»بَضَـرَ «، )ظذردذث( »ضَرَبْتَ« ،)ظذردذم(»تُضَرَبْ «:مةسعلةن  .  بولعدذ

 .ظوخشاش 
ان ص    ذم بولغ اظعلع مةل دعكع  (مَعْلُــــوْمٌ ظعلنعئص ق دةرجع ئظعل )ظعنع ز  ص لةن  . دةيمع  :مةس

 .دعضةنضة ظوخشاش ) ظذردع(»ضَرَبَ«

ئظعلنع  ان ص ذم بولمعغ اظعلع مةل ــوْلٌ ص دعكع( مَجْهُـ ذل دةرجع ز )مةجه ئظعل دةيمع علةن. ص  :مةس

 .وخشاشدئضةنضة ظ) ظذرذلدع(»ضُرِبَ«

 .لسا مةصظذل ظىحىن قذرذلدع دةيمعزمةلذم صئظعلنع صاظعل ظىحىن، مةجهذل صئظعلنع بو
 :تقاق قعلعنعدذع خعل آةلعمة ظعش دئضةن مةسدةردعن تأؤةندعكعدةك ظون ظعككضَرْبٌ  

 يَضْـرِبُ  نفـى ،   ضَرَبَ ماضى ، يَضْـرِبُ مضـارع ، ضَـارِبٌ إسـم فاعـل ، مَضْـرُوْبٌ إسـم مفعـول ، لَـمْ  يَضْـرِبْ جحـد ، ال                      
إِضْرِبْ أمر حاضر ، لِيَضْرِبْ أمر غائب ، ال تَضْرِبْ هنى ، مَضْرِبٌ إسم زامان إسم ماكان ، مِضْرَابٌ إسم آلة ، أَضْرَبُ إسم 

 .تفضيل 
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 اضىالفعل امل

 ظأتكةن زامان صئظعلع
 

 :دعكعدةك ظون تأت سعيغعدا آئلعدذ  نعث مةلذم شةآلع تأؤةن مَاضِى

 .سعيغعسعدا            واحد مذكر غائبٍ                          ظذ ظذردع          ضَرَبَ

 .سعيغعسعدا               تثنية  مذكر غائبنيِ                        ظذ ظعككعسع  ظذردعضَرَبَا

 .عيغعسعدا س             مجع مذكر غائبنيَ                         ظذالر ظذردع         ضَرَبُوْا

 .سعيغعسعدا            واحدة  مؤنث غائبةٍ                 )ظايال(ظذ ظذردع         ضَرَبَتْ

 .سعيغعسعدا           تثنية  مؤنث  غائبتنيِ      )ظايال(ظذ ظعككعسع ظذردع          ضَرَبَتَا

 .سعيغعسعدا           ات ٍمجع مؤنث غائب               )ظايال( ظذالر ظذردع         ضَرَبْنَ

 .سعيغعسعدا          واحد مذكر  خماطب                        سةن ظذردذث       ضَرَبْتَ

 .سعيغعسعدا              تثنية مذكر خماطبنيِ    سعلةر ظعككعثالر ظذردذثالر          ضَرَبْتُمَا

 .سعيغعسعدا             مجع مذكر خماطبنيَ                     سعلةر ظذردذثالر      ضَرَبْتُمْ

 .سعيغعسعدا          واحدة  مؤنث خماطبة               )ظايال(سةن ظذردذث       ضَرَبْتِ

 .سعيغعسعدا           تثنية مؤنث خماطبتنيِ) ظايال( سعلةر ظعككعثالر ظذردذثالر     ضَرَبْتُمَا

 .سعيغعسعدا             مجع مؤنث خماطبات              )يالظا(      سعلةر ظذردذثالرضَرَبْتُنَّ

 .سعيغعسعدا                واحد مُتَكَلِّم ) ظايالغا ظورتاق-ظةر(مةن ظذردذم       ضَرَبْتُ

 .سعيغعسعدا               مجع مُتَكَلِّم    )    ظايالغا ظورتاق-ظةر(     بعز ظذردذق ضَرَبْنَا

اؤؤالقع   ب  ،ظىحىن آةلضةن بولذص    ) سظىحعنحع شةخ  ( غَائِبٌع ظالتعسع     بذالرنعث ظاؤؤالق  ذنعث ظ

 .ظىحىن آةلضةن ) ظاياللعق (مُؤَنَّثٌ، آئيعنكع ظىحع بولسا  ظىحىن) ظةرلعك(  مُذَكَّرٌظىحع 

ا      ع بولس ع ظالتعس دعن آئيعنك ــبٌظذنعث ةخ (  مُخَاطَ ع ش ذص  ) سظعككعنح ةن بول ىن آةلض  ،ظىح

ظىحىن  ) ظاياللعق(  مُؤَنَّثٌظىحىن ، آئيعنكع ظىحع بولسا        ) ظةرلعك(  مُذَكَّرٌ  ظذنعث ظاؤؤالقع ظىحع  

 .آةلضةن 
ا     اخعرقع ظعككعسع بولس ةث ظ ــتَكَلِّمٌظ ةخ (  مُ ع ش ك ؤة آأ ) سبعرعنح ث بعرلع لنع ىن ىص آع ظىح

 . ظايالغا ظورتاق ظعشلعتعلعدذ- بذ ظةر،آةلضةن بولذص
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 ؟لعمعزقع  وْلٌمَجْهُ صئظعلنع قانداق ظذسذلدا َماضِى

ع هةرص   َماضِــى  انعغاندا ظعككعنح دعن س ئظعلنعث ظاخعرع عرةلعك قعلعص شنع آةس ذنعث ع  ؤة ظ

ارقعلعق  عش بعر هةرعكةتلعك هةرصنع زةممةلعك قعل-ظالدعدعكع هةر ئظعلنع   َماضِــى ظ   مَجْهُــوْلٌص

ز علةن .قعلعمع ــرَبَ «: مةس ع» ضَــ ــوْلٌ ن ىن شقعلع   مَجْهُــ دعن ظىح ذنعث ظاخعرع انعغاندا  ظ س

ةن ،نع آةسعرةلعك قعلعمعز» رَ«ظعككعنحع هةرصع بولغان  ذ  شذنعث بعل ــرِبَ«ظ دع، »ضَ  بول

 ،قعلعمعز نع زةممةلعك   » ضَ« ظعككعنحع قةدةمدة ظذنعث ظالدعدعكع هةرعكةتلعك هةرص بولغان    

 .شةآلعدذر  مَجْهُوْلٌ نعث »ضَرَبَ« مانا بذ. بولدع  »ضُرِبَ«ظذ شذنعث بعلةن 

 :دعكعدةك ظون تأت سعيغعدا آئلعدذث مةجهذل شةآلعمذ تأؤةننع مَاضِى

 .سعيغعسعدا       واحد مذكر غائبٍ                              ظذ ظذرذلدع        ضُرِبَ

 .سعيغعسعدا        تثنية مذكر غائبنيِ                ظذ ظعككعسع ظذرذلدع            ضُرِبَا

 .سعيغعسعدا         مجع مذكر غائبنيَ                           رذلدعظذالر ظذ        ضُرِبُوْا

 .سعيغعسعدا        واحدة مؤنث غائبةٍ                    )ظايال( ظذ ظذرذلدع       ضُرِبَتْ

 .سعيغعسعدا          تثنية مؤنث غائبتنيِ           )ظايال( ظذ ظعككعسع ظذرذلدع       ضُرِبَتَا

 .سعيغعسعدا         مجع مؤنث غائبات               )   ظايال (ظذالر ظذرذلدع       نَضُرِبْ

 .سعيغعسعدا      واحد مذكر  خماطب                           سةن ظذرذلدذث      ضُرِبْتَ

 .غعسعدا سعي     تثنية مذكر خماطبنيِ                سعلةر ظعككعثالر ظذرذلدذثالر      ضُرِبْتُمَا

 .سعيغعسعدا         مجع مذكر خماطبنيَ                            سعلةر ظذرذلدذثالر ضُرِبْتُمْ

 .سعيغعسعدا       واحدة  مؤنث خماطبة                    )ظايال(سةن ظذرذلدذث      ضُرِبْتِ

 .سعيغعسعدا    خماطبتنيِ    تثنية مؤنث  ) ظايال( سعلةر ظعككعثالر ظذرذلدذثالر     ضُرِبْتُمَا

 .سعيغعسعدا       مجع مؤنث خماطبات              )   ظايال (سعلةر ظذرذلدذثالر     ضُرِبْتُنَّ

 .سعيغعسعدا             واحد مُتَكَلِّم                            مةن ظذرذلدذم      ضُرِبْتُ

 .سعيغعسعدا              مجع مُتَكَلِّم                                 بعز ظذرذلدذق  ضُرِبْنَا



 ١١

  ضَارِعالفعل املُ

 
  زامان صئظعلعهازعرقع

    
 نعث مةلذمع قانحة سعيغعدا آئلعدذ ؟ قايسعالر ؟   مُضَارِع

 : تأت سعيغعدا آئلعدذ نعث مةلذمع تأؤةندعكعدةك ظون  مُضَارِع

 .سعيغعسعدا         واحد مذكر غائبٍ                              ظذ ظذرعدذ        يَضْرِبُ

 .سعيغعسعدا         تثنية مذكر غائبنيِ                   ظذ ظعككعسع ظذرعدذ        يَضْرِبَانِ

 .سعيغعسعدا          مجع مذكر غائبنيَ                           ظذالر ظذرعدذ        يَضْرِبُونَ

 .سعيغعسعدا        واحدة  مؤنث غائبةٍ                   )ظايال( عدذ ظذ ظذر        َتضْرِبُ

 .سعيغعسعدا      تثنية مؤنث غائبتنيِ             )ظايال(  ظذ ظعككعسع ظذرعدذ       تَضْرِبَانِ

 .سعيغعسعدا         مجع مؤنث غائبات                ) ظايال( ظذالر ظذرعدذ         يَضْرِبْنَ

 .سعيغعسعدا       واحد مذكر  خماطب                           سةن ظذرععسةن ُب       َتْضِر

 .سعيغعسعدا       تثنية مذكر خماطبنيِ              لةرعسعلةر ظعككعثالر ظذرعس        تَضْرِبَانِ

 .سعيغعسعدا         مجع مذكر خماطبنيَ                      لةرعسعلةر ظذرعس        تَضْرِبُونَ

 .سعيغعسعدا     واحدة  مؤنث خماطبةٍ                    )ظايال( سةن ظذرعسةن        َتضْرِبِيْنَ

 .سعيغعسعدا       تثنية مؤنث خماطبتنيِ )ظايال( لةرعسعلةر ظعككعثالر ظذرعس        تَضْرِبَانِ

 .سعيغعسعدا       مجع مؤنث خماطبات             ) ظايال( لةرع سعلةر ظذرعس        تَضْرِبْنَ

 .سعيغعسعدا             واحد مُتَكَلِّم                           مةن ظذرعمةن         أَضْرِبُ

 . سعيغعسعدا             مجع مُتَكَلِّم                            بعز ظذرعمعز         نَضْرِبُ

دعكع عرعقذي عيغعالرنعث ظالدع ع    » ن،  أ ،  ت ،ي « قع س ة هةرص ةرص مذزارعظ أت ه ارلعق ت  قات

 .دةص ظاتعلعدذ



 ١٢

 ؟ع قانداق ظذسذلدا مةجهذل قعلعمعز  نمُضَارِعُ

ــارِع ةتهةلعك قعلعش ؤة      مُضَ نع ص انعغاندا ظعككعنحع هةرص دعن س ث ظاخعرع ــارِعنع نع عهةرص  مُضَ

عش ظىحىن    نع مةجهذل قعل     »يَضْـرِبُ «: مةسعلةن   . مةجهذل قعلعمعز زةممةلعك قعلعش ظارقعلعق    

 »بُيَضْــرَ« ،ساقةتهةلعك قعلفنع  »رَ«ظذنعث ظارقعدعن سانعغاندا ظعككعنحع هةرصع بولغان   

ا بذ    . بولعدذ  »بُضْرَيُ«ساق  قعلنع زةممةلعك   »  يـــ«هةرصع بولغان     مُضَارِعبولعدذ، ظاندعن       مان

 .نعث مةجهذلعدذر »يَضْرِبُ«

 :دعكعدةك ظون تأت سعيغعدا آئلعدذننعث مةجهذلعمذ تأؤة  مُضَارِع

 .سعيغعسعدا       واحد مذكر غائبٍ                                         ظذ ظذرذلعدذ يُضْرَبُ

 .سعيغعسعدا        تثنية مذكر غائبنيِ                       ظذ ظعككعسع ظذرذلعدذ       يُضْرَبَانِ

 .سعيغعسعدا         مجع مذكر غائبنيَ                                   ظذالر ظذرذلعدذ       يُضْرَبُونَ

 .     سعيغعسعدا واحدة  مؤنث غائبةٍ                          )ظايال(  ظذ ظذرذلعدذ        تُضْرَبُ

 .غعسعدا سعي      تثنية مؤنث غائبتنيِ                )ظايال ( ظعككعسع ظذرذلعدذظذ       تُضْرَبَانِ

 .سعيغعسعدا        مجع مؤنث غائبات                 )    ظايال( ظذالر ظذرذلعدذ        يُضْرَبْنَ

 .سعيغعسعدا     واحد مذكر  خماطب                              سةن ظذرذلعسةن       تُضْرَبُ

 .سعيغعسعدا    ية مذكر خماطبنيِ    تثن              سعلةر ظعككعثالر ظذرذلعسعلةر       تُضْرَبَانِ

 .سعيغعسعدا        مجع مذكر خماطبنيَ                          ظذرذلعسعلةر سعلةر       تُضْرَبُونَ

 . سعيغعسعدا     واحدة  مؤنث خماطبة                   )ظايال ( سةن ظذرذلعسةن      تُضْرَبِيْنَ

 .سعيغعسعدا      تثنية مؤنث خماطبتنيِ    )ظايال( الر ظذرذلعسعلةرسعلةر ظعككعث       تُضْرَبَانِ

 .سعيغعسعدا    مجع مؤنث خماطبات                      )ظايال( ظذرذلعسعلةر سعلةر       تُضْرَبْنَ

 .سعيغعسعدا            واحد مُتَكَلِّم                               مةن ظذرذلعمةن       أُضْرَبُ

 . سعيغعسعدا            مجع مُتَكَلِّم                                بعز ظذرذلعمعز       نُضْرَبُ

 



 ١٣

 فاعلالإسم 

   ظئنعق سىصةتداش
 

 ؟عسعم صاظعل قايسع ؤةزنعدة آئلعدذسذالسع مذجةررةتتعن ظ
م     اظعل داظع عم ص ةررةتتعن ظعس ع مذج ــلٌسذالس دذ فَاعِـــــ دة آئلع علةن.  ؤةزنع  :مةس

  .دئضةنضة ظوخشاش) ظذرغذحع(»ارِبٌضَ«

 :ؤةندعكعدةك ظالتة سعيغعدا آئلعدذتأ 
 .سعيغعسعدا         واحد مذكر   ظذرغذحع بعر ظةر                    ضَارِبٌ

 .سعيغعسعدا          تثنية مذكر    ظذرغذحع ظعككع ظةر               ضَارِبَانِ

 .سعيغعسعدا          مجع مذكر           ظذرغذحع آأص ظةرلةر       ضَارِبُونَ

 .سعيغعسعدا       واحدة  مؤنث ظذرغذحع بعر ظايال                    ضَارِبَةٌ

 . سعيغعسعدا        تثنية مؤنث    ظذرغذحع ظعككع ظايال            ضَارِبَتَانِ

 .سعيغعسعدا          مجع مؤنث        ظذرغذحع آأص ظايالالر         ضَارِبَاتٌ

 .ؤةزنعدة »فَوَاعِلُ«بذ   ،دعغان بولذصآئلع  شةآلعدعمذ»ضَوَارِبُ« ضاهعدا  مجع مؤنث

 ؟صاظعلنع قانداق ظذسذلدا ياسايمعزسذالسع مذجةررةت بولمعغان آةلعمعلةردعن ظعسعم 
ةردعن    ان آةلعمعل ةررةت بولمعغ ععظسذالسع مذج ةلعمعنعث  س ذ آ اظعلنع ش عنعث مذزارعظعم ص س

هةرصعنعث   مذزارعظة رةلعك قعلعش ؤة     خعرعدعن سانعغاندا ظعككعنحع هةرصنع آةس        نعث ظا مةلذمع
ةلعك   ا زةمم ايمعز   » مُ«ظورنعغ ارقعلعق ياس ةلتىرىش ظ ع آ علةن. ن ــرِمُ «:مةس عم   »يُكْ ن ظعس دع

ان     ع بولغ ع هةرص انعغاندا ظعككعنح دعن س ذنعث ظاخعرع ىن ظ اش ظىح اظعل ياس ع » ر«ص  ن

رةلعك  ــرِ«قعلعساق آةس د» مُيُكْ ة، عبول ان   مذزارعظ ع بولغ ـــ«هةرص ةلعك  » يُـ ا زةمم ث ظورنعغ نع

ــرِمٌ« سةكنع آةلتىر» مُ« ذ. عبولعد) هأرمةت قعلغذحع(»مُكْ ا ب ــرَمَ    مان ــرِمُ،اَكْ نعث ظعسعم    يُكْ

 .صاظعلعدذر
 



 ١٤

 صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ

 يئرعم سىصةتداش
 

 ؟دئضةن نئمة» صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ«

ئظعلالرنعث  م ص عمنع   الزع دعغان ظعس تقاق قعلعنع ا ظعش اظعلنعث ظورنعغ عم ص عدعن ظعس  بةزعس
ــبَّهَةٌ« ــبَّهَةٌ   حَسَــنَ  ماضــى ، يَحْسُــنُ  مضــارع ، حَسَــنٌ  :مةسعلةن .  دةيمعز»صِــفَةٌ مُشَ ــفَةٌ مُشَ حعرايلعق ( صِ

مر غائـب ، ال تَحْسُـنْ  هنـى حاضـر،       ، مل يَحْسُنْ  جحد ، ال يَحْسُنُ  نفى ، أُحْسُنْ  أمر حاضر ، لِيَحْسُنْ  أ     )بولغذحع  
  .مَحْسَنٌ  إسم  زمان  إسم ماكان ، مِحْسَانٌ  إسم آلة ، أَحْسَنُ  إسم تفضيل

دا      لعك ظورذن قا تئضعش تقاق قعلعنعش اظعل ظعش الدا ظعسعم ص ذ معس ا ب ــنٌ « مان ةن »حَسَ  دئض

 .ظعشتقاق قعلعنغان »صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ«

 : ظون سةآكعز خعل ؤةزنعدة آئلعدذدةكتأؤةندعكع صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ

 مةنعسع معسالع ؤةزنع مةنعسع معسالع ؤةزنع

 هأرمةتلعك كَرِيْمٌ فَعِيْلٌ قعيعن صَعْبٌ فَعْلٌ

 باتذر شُجَاعٌ فُعَالٌ نأل صِفْرٌ فِعْلٌ

 قورقذنحاق جَبَانٌ فَعَالٌ هأر حُرٌّ فُعْلٌ

 ياخشع طَيْيِبٌ فَيْعِلٌ حعرايلعق حَسَنٌ فَعَلٌ

 ظعسسعق صَيْهَدٌ فَيْعَلٌ زئرةك فَطِنٌ فَعِلٌ

مذستةهكةم رَصْرَاصٌ فَعْالَلٌ جذنذص جُنُبٌ فُعُلٌ

 يالعثاح عُرْيَانٌ فُعْالَنٌ ظذسسذز عَطْشَانٌ فَعْالَنٌ

 ظاقساق اَعْرَجُ اَفْعَلُ دارعهامعل حُبْلى فُعْلى

ىك  وَجْنَاءُ فَعْالَءُ آىحل
 تأضة

ذ عَطْشى فَعْلى ز ظذسس
 خوتذن

 



 ١٥

  فعولاملإسم 

 مةجهذل سىصةتداش
 

 ؟ندة آئلعدذعسذالسع مذجةررةت بولغان آةلعمعلةردعن ظعسعم مةصظذل قايسع ؤةز
:  مةسعلةن . ؤةزنعدة آئلعدذ  »مَفْعُوْلٌ «ظعسعم مةصظذل  سذالسع مذجةررةت بولغان آةلعمعلةردعن   

 .دئضةنضة ظوخشاش »مَضْرُوْبٌ«

 :عدا آئلعدذةندعكعدةك ظالتة سعيغبذ تأؤ
 .سعيغعسعدا        واحد مذكر               ظذرذلغذحع بعر ظةر مَضْرُوْبٌ

 .سعيغعسعدا         تثنية مذكر      ظذرذلغذحع ظعككع ظةر      مَضْرُوْبَانِ

 . سعيغعسعدا         مجع مذكر     ظذرذلغذحع آأص ظةرلةر      مَضْرُوْبُوْنَ

 .سعيغعسعدا       واحدة  مؤنث       ذحع بعر ظايال      ظذرذلغ مَضْرُوْبَةٌ

 .سعيغعسعدا        تثنية مؤنث      ظعككع ظايالظذرذلغذحع     مَضْرُوْبَتَانِ

 .سعيغعسعدا               مجع مؤنثظذرذلغذحع آأص ظايالالر     مَضْرُوْبَاتٌ

 . آئلعدذعمذنعث شةآلعد »مَضَارِبُ« ضاهعدا مجع مؤنث

 ؟ةصظذلنع قانداق ظذسذلدا ياسايمعزذجةررةت بولمعغان آةلعمعلةردعن ظعسعم مسذالسع م
ظذلنع شذ آةلعمعنعث مذزارعظةسعنعث  سذالسع مذجةررةت بولمعغان آةلعمعلةردعن ظعسعم مةص

هةرصعنعث   مذزارعظة مةجهذلعنعث ظاخعرعدعن سانعغاندا ظعككعنحع هةرصعنع فةتهةلعك قعلعش ؤة          
ةلعك   ا زةمم ارقعلعق   » مُ«ظورنعغ ةلتىرىش ظ ع آ ايمعزن علةن. ياس ــرَمُ«: مةس عم  » يُكْ ن ظعس دع

ظذل ياس  ىن مةص ان      اش ظىح ع بولغ ع هةرص انعغاندا ظعككعنح دعن س ذنعث ظاخعرع ع » رَ«ظ ن

» مُ«نعث ظورنعغا زةممةلعك       » يُــ« مذزارعظة هةرصع بولغان     ،بولدع »يُكْرَمُ«ساق  فةتهةلعك قعل 

 .نعث ظعسعم مةصظذلعدذر ْأَكْرَمَ ، يُكْرِمُمانا بذ  . بولدع »مُكْرَمٌ«نع آةلتىرسةك 

 



 ١٦

   حدالفعل اجل

 ظأتكةن زامان بولذشسعز صئظعلع
 

 ؟ظعلع قانداق ياسعلعدذئجةهةت ص
ئظعلعنعث    ة ص ئظعلع مذزارعظ ةت ص دعغاجةه ةلتىرىش  »  «ظال ع آ ارقعلعقن علعدذظ .  ياس

 .دئضةنضة ظوخشاش»  «:مةسعلةن
ةنعث مذ» « دعغازارعظ ذ  ظال ة ظ ة ؤة شةآعللعرعةنعث مةنآةلس ةيدا  ض عرعش ص داق ظأزض  قان

 ؟قعلعدذ
دعغا مذزارعظةنعث  » « ئظعلعنعث مةنعسعنع مازعغا يأتكةش بعلةن          ظال آةلضةندة مذزارعظة ص

ة ادعلةيدذ بعرض ارنع ظعص ك     ظعنك ئظعلالرنعث بعرلع ان ص ةهعه بولغ اخعرع س ةتتعن ظ ةآعل جةه  ، ش
ةآعللعر ةرعكعتعنع عن عدش عنعث ه اخعرقع هةرص ىر ظ ئظعلالرنعث   ؤئتعدذذحىش ان ص اقعس بولغ ، ن
ك عنع حىشىرعدعن  شةآعللعربعرلع ةتلعك هةرص ذنلعرعؤئتعذظعلل ةرنعث ن نع دذ ؤة تةسنع جةمظعل
ىر ةمما. ؤئتعدذذحىش انلعقتعن  ،ظ ع بولغ ةمظعلعكنعث بةلضعس ذنع ج نعث ن ةمظع مذظةننةس  ج
 .ص آةتمةيدذحىشى

 :دعكعدةك ظون تأت سعيغعدا آئلعدذث مةلذمع تأؤةنعلعنجةهةت صئظع
 . سعيغعسعدا      واحد مذكر غائبٍ                                  ظذ ظذرمعدع       لَمْ يَضْرِبْ

 .  سعيغعسعدا     تثنية مذكر غائبنيِ                        ظذ ظعككعسع ظذرمعدع       لَمْ يَضْرِبَا

 .سعيغعسعدا        مجع مذكر غائبنيَ                                    ظذالر ظذرمعدع       بُوْالَمْ يَضْرِ

 .سعيغعسعدا     واحدة  مؤنث غائبةٍ                         )ظايال( ظذ ظذرمعدع       لَمْ تَضْرِبْ

 .سعيغعسعدا       تثنية مؤنث غائبتنيِ              )  ظايال( ظذ ظعككعسع ظذرمعدع       لَمْ تَضْرِبَا

 . سعيغعسعدا      مجع مؤنث غائبات                   )    ظايال( ظذالرظذرمعدع       لَمْ يَضْرِبْنَ

 .سعيغعسعدا    واحد مذكر  خماطب                                سةن ظذرمعدعث      لَمْ تَضْرِبْ

 .سعيغعسعدا تثنية مذكر خماطبنيِ                        ظعككعثالر ظذرمعدعثالرسعلةر       لَمْ تَضْرِبَا

 .سعيغعسعدا       مجع مذكر خماطبنيَ                           سعلةر ظذرمعدعثالر      لَمْ تَضْرِبُوْا

 .سعيغعسعدا   خماطبة واحدة   مؤنث                          )ظايال( سةن ظذرمعدعث      لَمْ تَضْرِبِيْ

 .سعيغعسعدا     تثنية مؤنث خماطبتنيِ   )   ظايال( سعلةر ظعككعثالر ظذرمعدعثالر       لَمْ تَضْرِبَا

 .سعيغعسعدا   مجع مؤنث خماطبات                       )ظايال( ظذرمعدعثالر سعلةر      لَمْ تَضْرِبْنَ

 .سعيغعسعدا           واحد مُتَكَلِّم                                م عدعمةن ظذرم       لَمْ أَضْرِبْ

  .سعيغعسعدا                                            دذقذبعز ظذرم       



 ١٧

 ؟ظعلعنعث مةجهذلع قانداق ياسعلعدذةهةت صئج
 .نع آةلتىرىش ظارقعلعق ياسعلعدذ» لَمْ«جةهةت صئظعلع مذزارعظةنعث مةجهذلعنعث ظالدعغا 

 .جةهةت صئظعلعنعث مةجهذلعمذ تأؤةندعكعدةك ظون تأت سعيغعدا آئلعدذ 
 .   سعيغعسعدا  واحد مذكر غائبٍ                                 ظذ ظذرذلمعدع       لَمْ يُضْْرَبْ

 .سعيغعسعدا      تثنية مذكر غائبنيِ                        ظذ ظعككعسع ظذرذلمعدع      لَمْ يُضْرَبَا

 .سعيغعسعدا       مجع مذكر غائبنيَ                                ظذرذلمعدع ظذالر      لَمْ يُضْرَبُوْا

 .سعيغعسعدا    واحدة   مؤنث غائبةٍ                           )ظايال(  ظذ ظذرذلمعدع      لَمْ تُضْرَبْ

 .سعيغعسعدا       تثنية مؤنث غائبتنيِ              ) ظايال(  ظذ ظعككعسع ظذرذلمعدع      لَمْ تُضْرَبَا

 .سعيغعسعدا      مجع مؤنث غائبات                  )   ظايال( ظذرذلمعدع  ظذالر      لَمْ يُضْرَبْنَ

 .سعيغعسعدا    ر  خماطبواحد مذك                             سةن ظذرذلمعدعث       لَمْ تُضْرَبْ

  .سعيغعسعدا   تثنية مذكر خماطبنيِ                 سعلةر ظعككعثالر ظذرذلمعدعثالر       لَمْ تُضْرَبَا

 .سعيغعسعدا     مجع مذكر خماطبنيَ                          سعلةر ظذرذلمعدعثالر      لَمْ تُضْرَبُوْا

 .سعيغعسعدا  واحدة مؤنث خماطبة                    )   ظايال (دعثسةن ظذرذلمع      لَمْ تُضْرَبِيْ

 . سعيغعسعدا   تثنية مؤنث خماطبتنيِ    ) ظايال( سعلةر ظعككعثالر ظذرذلمعدعثالر       لَمْ تُضْرَبَا

  .سعيغعسعدا مجع مؤنث خماطبات                    )ظايال( سعلةر ظذرذلمعدعثالر      لَمْ تُضْرَبْنَ

 .سعيغعسعدا          واحد مُتَكَلِّم                                مةن ظذرذلمعدعم     لَمْ أُضْرَبْ

 . سعيغعسعدا           مجع مُتَكَلِّم                             بعز ظذرذلمعدذق        لَمْ نُضْرَبْ

 



 ١٨

 ينفالفعل ال
 آئلعحةك زامان بولذشسعز صئظعلع

 
 ؟ظعلع قانداق ياسعلعدذنةفع صئ
ةفع دعغا   ن ئظعلعنعث ظال ة ص ئظعلع مذزارعظ علعدذ  » ال« ص ارقعلعق ياس ةلتىرىش ظ ع آ ذ  ، ن ظ

 .دئضةنضة ظوخشاش) ظذ ظذرمايدذ(»ال يَضرِبُ «:مةسعلةن . فع قعلعدذمذزارعظةنعث مةنعسعنع نة

 :دعكعدةك ظون تأت سعيغعدا آئلعدذنةفع صئظعلع تأؤةن
 . سعيغعسعدا     واحد مذكر غائبٍ                                   ظذرمايدذظذ       ال يَضْرِبُ

 .سعيغعسعدا        تثنية مذكر غائبنيِ                       ظذ ظعككعسع ظذرمايدذ      ال يَضْرِبَانِ

 .سعيغعسعدا       مجع مذكر غائبنيَ                                ظذالر ظذرمايدذ      ال يَضْرِبُونَ

 .سعيغعسعدا واحدة  مؤنث غائبةٍ                             )ظايال( ظذ ظذرمايدذ       ال تَضْرِبُ

 .سعيغعسعدا   تثنية مؤنث غائبتنيِ                    )ظايال( ظذ ظعككعسع ظذرمايدذ      ال تَضْرِبَانِ

 .سعيغعسعدا  مجع مؤنث غائبات                              )ظايال( ظذالر ظذرمايدذ       ال يَضْرِبْنَ

 .سعيغعسعدا    واحد مذكر  خماطب                             سةن ظذرمايسةن        ال تَضْرِبُ

 .سعيغعسعدا     تثنية مذكر خماطبنيِ               لةرعسعلةر ظعككعثالر ظذرمايس      ال تَضْرِبَانِ

 . سعيغعسعدا     مجع مذكر خماطبنيَ                          لةرعسعلةر ظذرمايس      بُونَال تَضْرِ

 .سعيغعسعدا      واحدة مؤنث خماطبةٍ                       )ظايال( سةن ظذرمايسةن      ال َتضْرِبِيْنَ

 .سعيغعسعدا    ؤنث خماطبتنيِتثنية م      )ظايال( لةرعسعلةر ظعككعثالر ظذرمايس      ال تَضْرِبَانِ

 .سعيغعسعدا     مجع مؤنث خماطبات                   )ظايال( لةرعسعلةر ظذرمايس       ال تَضْرِبْنَ

 .سعيغعسعدا           واحد مُتَكَلِّم                               مةن ظذرمايمةن       ال أَضْرِبُ

 .سعيغعسعدا            مجع مُتَكَلِّم                                بعز ظذرمايمعز       ال نَضْرِبُ

 
   



 ١٩

 ؟ظعلعنعث مةجهذلع قانداق ياسعلعدذئنةفع ص
ةفع دعغا  ن ذلعنعث ظال ئظعلعنعث مةجه ة ص ئظعلع مذزارعظ ارقعلعق  »ال« ص ةلتىرىش ظ ع آ  ن

 .ياسعلعدذ
 :دعكعدةك ظون تأت سعيغعدا آئلعدذ صئظعلعنعث مةجهذلع تأؤةننةفع

 .سعيغعسعدا      واحد مذكر غائبٍ                                ظذ ظذرذلمايدذ       ال يُضْرَبُ

 .سعيغعسعدا      تثنية مذكر غائبنيِ                      ظذ ظعككعسع ظذرذلمايدذ      ال يُضْرَبَانِ

 .سعيغعسعدا       مجع مذكر غائبنيَ                             ظذالر ظذرذلمايدذ       ال يُضْرَبُونَ

 .سعيغعسعدا  واحدة   مؤنث غائبةٍ                             )ظايال( ظذ ظذرذلمايدذ       ال تُضْرَبُ

 .سعيغعسعدا       تثنية مؤنث غائبتنيِ              )ظايال( ظذ ظعككعسع ظذرذلمايدذ     ال تُضْرَبَانِ 

 .سعيغعسعدا     مجع مؤنث غائبات                        )  ظايال( ظذالر ظذرذلمايدذ       ال يُضْرَبْنَ

 .سعيغعسعدا    واحد مذكر  خماطب                            سةن ظذرذلمايسةن       ال تُضْرَبُ

 .سعيغعسعدا      تثنية مذكر خماطبنيِ             سعلةر ظعككعثالر ظذرذلمايسعلةر      ال تُضْرَبَانِ

 .سعيغعسعدا      مجع مذكر خماطبنيَ                         ظذرذلمايسعلةر سعلةر      ال تُضْرَبُونَ

 .سعيغعسعدا   واحدة  مؤنث خماطبة                       )ظايال( سةن ظذرذلمايسةن      ال تُضْرَبِيْنَ

 .سعيغعسعدا    تثنية مؤنث خماطبتنيِ   ) ظايال( مايسعلةرسعلةر ظعككعثالر ظذرذل      ال تُضْرَبَانِ

 .سعيغعسعدا  مجع مؤنث خماطبات                    )ظايال( ظذرذلمايسعلةر سعلةر       ال تُضْرَبْنَ

 . سعيغعسعدا          واحد مُتَكَلِّم                             مةن ظذرذلمايمةن       ال أُضْرَبُ

 .سعيغعسعدا            مجع مُتَكَلِّم                              بعز ظذرذلمايمعز       رَبُال نُضْ

 
 
 
 



 ٢٠

 مرالفعل األ

 بذيرذق صئظعلع
 

 ؟نعدذ؟ قايسعالرىظةمعر قانحة قعسعمغا بأل
ةمعر غاظعب دةص ظعككع قعسعمغا   ةمعر هازعر ؤة ظ دذىبألظ ذر(»إِضْــرِبْ «:مةسعلةن  .نع   !) ظ

 .دئضةنضة ظوخشاش !)ظذ ظذرسذن(»رِبْلِيَضْ«

 
  أمر حاضر 

 ظعككعنحع شةخس بذيرذق صئظعلع
 

 ظةمعر هازعرنع قانداق ظذسذلدا ياسايمعز ؟
ةب سعي    ة مذخات ئظعلعنعث ظالت ة ص ازعرنع مذزارعظ ةمعر ه ع  ظ ايدعلعنعص ظعكك عدعن ص غعس

 .ياسايمعزقا بألىص باسقذح
ئظعلعنعث ظاخع  ة ص قذحتا مذزارعظ ع باس ارايمعزبعرعنح ا ق اآعن  ،رعغ ا س ةهعه بولس ةر س  ظةض

 :مةسعلةن . لةتلعك هةرصنعث ظأزعنع تاشاليمعزظعللةتلعك هةرص بولسا ظعل. قعلعمعز 
 . هالعتع يظةسلع     تُدَحْرِجُ      ،   تَقْتُلُ     ،  تَمْنَعُ     ،   تَرْمِيُ       ،  تَضْرِبُ 

 .    ظاخعرعسع جةزمع قعلعنغان هالعتعتُدَحْرِجْ   ،     تَقْتُلْ      ،  نَعْتَمْ        ، تَرْمِ        ،  تَضْرِبْ

قذ  ع باس اليمعز  ظعككعنح عنع تاش ة هةرص دعن آئي،حتا مذزارعظ ةتلعك   ع ظذنعث ةرص هةرعك ع ه نك
 :مةسعلةن . بولسا ظةمعر هازعرنع ياساص بولغان بولعمعز 

 .    ظاخعرعسع جةزمع قعلعنغان هالعتعتُدَحْرِجْ

 .مذزارعظة هةرصع تاشلعنعص ظةمعر ظئلعش تامام بولغان هالعتع !) يذمعالت(    حْرِجْدَ

ئظ            نعنعث  » ع«لنعث  عظةضةر تاشالنغان مذزارعظة هةرصعدعن آئيعنكع هةرص ساآعنلعك بولسا ص

نعث هةر دعكع هةرص ارايمعزعباراؤعرع ة ق ةر،كعتعض ذنعث ه ةر ظ اآع ع ظةض ةلعك ي كعتع فةته
 :مةسعلةن . غا آةسعرةلعك هةمزعنع آةلتىرعمعزعلنعث ظالدعآةسعرةلعك بولسا صئظ

 .ظاخعرعسع جةزمع قعلعنغان هالعتع     تَقْتُلْ   ،      تَمْنَعْ    تَرْمِ    ،      ،  تَضْرِبْ

 .زارعظة هةرصعمذ تاشالنغان هالعتعمذؤة جةزمع قعلعنغان              رْمِ      ،    مْنَعْ   ضْرِبْ    ،  

 .لعش تامام بولغان هالعتع ئظةمعر ظ                  إِمْنَعْ       ، إِرْمِ رِبْ    ،  إِضْ



 ٢١

ئظعلنعث   ةر ص ة » ع«ظةض دعكع ه ث باراؤعرع ا نعنع ةلعك بولس د رص زةمم ئظعلنعث ظال عغا  ص

 :مةسعلةن . زةممةلعك هةمزعنع آةلتىرعمعز
 .ع ظاخعرعسع جةزمع قعلعنغان هالعت                 تَقْتُلْ

 .مذزارعظة هةرصعمذ تاشالنغان هالعتع ؤة جةزمع قعلعنغان                  قْتُلْ

 .ظةمعر ظئلعش تامام بولغان هالعتع     !) ظألتىر( أُقْتُلْ

     
 .ظةمعر هازعر تأؤةندعكعدةك ظالتة سعيغعدا آئلعدذ 

 .سعيغعسعدا    حد مذكر  خماطبوا                                       !   ظذر         إِضْرِبْ

 .سعيغعسعدا    تثنية مذكر خماطبنيِ                    !  سعلةر ظعككعثالر ظذرذثالر        إِضْرِبَا

 .سعيغعسعدا      مجع مذكر خماطبنيَ                                     !  ظذرذثالر       إِضْرِبُوا

 .سعيغعسعدا    واحدة  مؤنث خماطبة                                )  ظايال! (ظذر       إِضْرِبيْ

 .سعيغعسعدا     تثنية مؤنث خماطبتنيِ         )  ظايال! (سعلةر ظعككعثالر ظذرذثالر         إِضْرِبَا

  .سعيغعسعدا     مجع مؤنث خماطبات                          )   ظايال! ( ظذرذثالر      إِضْرِبْنَ

 



 ٢٢

 أمر غائب 

 ظىحعنحع شةخس بذيرذق صئظعلع
 

 ب قانداق ظذسذلدا ياسعلعدذ ؟ع  ظةمعر غاظ
ةمعر غاظ ئظعلعنعث  عظ ة ص دعغاب مذزارعظ عرةلعك ظال ارقعلعق  » لِ« آةس ةلتىرىش ظ ع آ ن

 . دئضةنضة ظوخشاش»لِيَضْرِبْ «:مةسعلةن . ياسعلعدذ

دعغامذزارعظةنعث » لِ« ذآةلضةندة  ظال دارعلععلةآ ؤة شةنعث مةنظ ةيدا دة قان ق ظأزضعرعش ص

 ؟قعلعدذ
ةنعث » لِ« دعغامذزارعظ ةندة  ظال ذآةلض ةؤةر بئرنعث ظ عنع خ قا مةنعس ةص قعلعش تعن تةل عش

ة عدذ   صيأتك عنع قوش ذيرذق مةنعس ئظعلالرنعث       ب ان ص ةهعه بولغ اخعرع س ةتتعن ظ ةآعل جةه ، ش
ك ةآعللعربعرلع ةر   ش عنعث ه اخعرقع هةرص اقعس بولغ كعتعنعععدعن ظ ئظعلالرنعث ، ن ك ان ص  بعرلع

ةآعللعر ىر  عدعن ش عنع حىش ةتلعك هةرص نع جةذظعلل ذنلعرعنع  يمظعؤئتعدذ ؤة تةس ةرنعث ن ل
لعكنعث بةلضعسع بولغانلعقتعن ظذنع    ي مذظةننةسنعث نذنع جةمظع ي ظةمما جةمظع  ،ؤئتعدذذحىشىر

 .حىشىرمةيدذ 
 :ندعكعدةك سةآكعز سعيغعدا آئلعدذظةمعر غاظعبنعث مةلذمع تأؤة  
 .     سعيغعسعدا واحد مذكر غائبٍ                                 !   ذن سظذ ظذر      يَضْرِبْلِ

 .سعيغعسعدا       تثنية مذكر غائبنيِ                       !     ذن سظذ ظعككعسع ظذر       لِيَضْرِبَا

 .سعيغعسعدا        مجع مذكر غائبنيَ                              !   ذن سظذر ظذالر      لِيَضْرِبُوْا

 . سعيغعسعدا    واحدة  مؤنث غائبةٍ                          )ظايال! (ذن سظذ ظذر      لِتَضْرِبْ

 .سعيغعسعدا        تثنية مؤنث غائبتنيِ                )ظايال! (ذن سظذ ظعككعسع ظذر       لِتَضْرِبَا

 .سعيغعسعدا      مجع مؤنث غائبات                        )   ظايال! (ذن س ظذرظذالر      لِيَضْرِبْنَ

 .سعيغعسعدا           واحد مُتَكَلِّم                                !    مةن ظذراي       لِأَضْرِبْ

 . سعيغعسعدا           مجع مُتَكَلِّم                                !    بعز ظذرايلع      لِنَضْرِبْ



 ٢٣

 ؟مةجهذلع قانداق ظذسذلدا ياسعلعدذظةمعر غاظعبنعث 
عرةلعك    دعغا آةس ذلعنعث ظال ئظعلعنعث مةجه ة ص ب مذزارعظ ةمعر غاظع ةلتىرىش » لِ«ظ ع آ ن

 .دئضةنضة ظوخشاش »لِيُضْْرَبْ «:مةسعلةن. ظارقعلعق ياسعلعدذ

 : آئلعدذعكعدةك ظون تأت سعيغعدادظةمعر غاظعبنعث مةجهذلع تأؤةن
 .سعيغعسعدا      واحد مذكر غائبٍ                                        !ظذ ظذرذلسذن     لِيُضْْرَبْ 

 .سعيغعسعدا        تثنية مذكر غائبنيِ                     !  ظذ ظعككعسع ظذرذلسذن       لِيُضْرَبَا

 .سعيغعسعدا        مجع مذكر غائبنيَ                                !ظذالر ظذرذلسذن      لِيُضْرَبُوْا

 .غعسعدا ي سع    واحدة  مؤنث غائبةٍ                         )ظايال! (ظذ ظذرذلسذن      لِتُضْرَبْ

 .سعيغعسعدا        تثنية مؤنث غائبتنيِ               )ظايال( !ظذ ظعككعسع ظذرذلسذن   لِتُضْرَبَا     

 .سعيغعسعدا       مجع مؤنث غائبات                     ) ظايال! (ظذالر ظذرذلسذن      بْنَلِيُضْرَ

 .سعيغعسعدا     واحد مذكر  خماطب                             !   سةن ظذرذلغعن      لِتُضْرَبْ

 .سعيغعسعدا      خماطبنيِتثنية مذكر                 !  سعلةر ظعككعثالر ظذرذلذثالر       لِتُضْرَبَا

 . سعيغعسعدا     مجع مذكر خماطبنيَ                         !      سعلةر ظذرذلذثالر     لِتُضْرَبُوْا

 .سعيغعسعدا     واحدة  مؤنث خماطبة                         )ظايال! (سةن ظذرذلغعن      لِتُضْرَبِيْ 

 .   سعيغعسعدا  تثنية مؤنث خماطبتنيِ        )ظايال! (ر ظذرذلذثالرسعلةر ظعككعثال       لِتُضْرَبَا

 .سعيغعسعدا   مجع مؤنث خماطبات                    )   ظايال! (سعلةر ظذرذلذثالر      لِتُضْرَبْنَ

 .دا سعيغعسع          واحد مُتَكَلِّم                                 !  مةن ظذرذالي      لِأُضْرَبْ

 .سعيغعسعدا             مجع مُتَكَلِّم                                !  بعز ظذرذاليلع      لِنُضْرَبْ

 



 ٢٤

 ينهالفعل ال
  حةآلةش صئظعلع

 
 نةهع صئظعلع قانداق ظذسذلدا ياسعلعدذ ؟

دعغا     ئظعلعنعث ظال ة ص ئظعلع مذزارعظ ةهع ص علعدذ   »«ن ارقعلعق ياس ةلتىرىش ظ ع آ .  ن
 .دئضةنضة ظوخشاش  » «:لةن مةسع
ةيدا     رعلععل آةلضةندة  ظذنعث مةنة ؤة شةآ      ظالدعغامذزارعظةنعث  »  « دة قانداق ظأزضعرعش ص
 ؟قعلعدذ

ةنعث » « دعغامذزارعظ قا       ظال ةص قعلعش تعن تةل ةؤةر بئرعش عنع خ ذنعث مةنعس ةندة  ظ آةلض
ة ةتتعن صيأتك ئظعلالرنعث   حةآلةش  مةنعسعنع قوشعدذ، شةآعل جةه ان ص اخعرع سةهعه بولغ  ظ

ةآعللعرعدعن  ك ش ةر بعرلع نعث  ه اخعرقع هةرص ىر كعتعنععظ ان ؤئتعدذذحىش اقعس بولغ ، ن
ئظعلالرنعث  ةتلعك هةرصنع حىشىربعرلعك شةآعللعرعدعن ص ةرنعث ذظعلل ؤئتعدذ ؤة تةسنع جةمظعل

ىرؤئتعدذ ذنلعرعنع حىش ةمظعلعكنعث ب ،ن ذنع ج نعث ن ةمظع مذظةننةس ةمما ج ع  ظ ةلضعس
 .بولغانلعقتعن ظذنع حىشىرمةيدذ 

 :دعكعدةك ظون تأت سعيغعدا آئلعدذ نةهع صئظعلع تأؤةن
 .سعيغعسعدا      واحد مذكر غائبٍ                                 ! ظذ ظذرمعسذن     ال يَضْرِبْ

 .سعيغعسعدا        غائبنيِتثنية مذكر                          ! ظذ ظعككعسع ظذرمعسذن     ال يَضْرِبَا

 .سعيغعسعدا        مجع مذكر غائبنيَ                               ! ظذالر ظذرمعسذن    ال يَضْرِبُوا

 .سعيغعسعدا   واحدة  مؤنث غائبةٍ                              )ظايال( !  ظذ ظذرمعسذن   ال تَضْرِبْ

 .سعيغعسعدا       تثنية مؤنث غائبتنيِ             )ظايال( !سذن  ظذ ظعككعسع ظذرمع   ال تَضْرِبَا

 .سعيغعسعدا       مجع مؤنث غائبات                     )   ظايال( ! ظذالر ظذرمعسذن     ال يَضْرِبْنَ

 .   سعيغعسعدا واحد مذكر  خماطب                              !  سةن ظذرمعغعن     ال تَضْرِبْ 

 .سعيغعسعدا      تثنية مذكر خماطبنيِ                   !   سعلةر ظعككعثالر ظذرماثالر      تَضْرِبَاال

 . سعيغعسعدا     مجع مذكر خماطبنيَ                              ! سعلةر ظذرماثالر    ال تَضْرِبُوا

 .سعيغعسعدا     واحدة  مؤنث خماطبةٍ                        )ظايال!  (سةن ظذرمعغعن    ال َتضْرِبِيْ

 .سعيغعسعدا    تثنية مؤنث خماطبتنيِ        ) ظايال! (سعلةر ظعككعثالر ظذرماثالر      ال تَضْرِبَا

 .سعيغعسعدا   مجع مؤنث خماطبات                            )ظايال! ( سعلةر ظذرماثالر   ال تَضْرِبْنَ

 . سعيغعسعدا          واحد مُتَكَلِّم                                 !  ماي مةن ظذر    ال أَضْرِبْ

 .سعيغعسعدا                                               ! بعز ظذرمايلع    



 ٢٥

 ةهع صئظعلعنعث مةجهذلع قانداق ياسعلعدذ ؟ن 
ئظعلعنعث مةج    ة ص ئظعلع  مذزارعظ ةهع ص دعغا  ن ذلعنعث ظال ارقعلعق   » ال«ه ةلتىرىش ظ ع آ ن

 .ياسعلعدذ 
 .غعدا آئلعدذ ينةهع صئظعلعنعث مةجهذلع تأؤةندعكعدةك ظون تأت سع

 . سعيغعسعدا     واحد مذكر غائبٍ                                !ظذ ظذرذلمعسذن     ال يُضْرَبْ

 .سعيغعسعدا       تثنية مذكر غائبنيِ                       !  ظذ ظعككعسع ظذرذلمعسذن     ال يُضْرَبَا

 .سعيغعسعدا       مجع مذكر غائبنيَ                                  !ظذالر ظذرذلمعسذنال يُضْرَبُوا     

 . سعيغعسعدا    واحدة  مؤنث غائبةٍ                           )ظايال( !ظذ ظذرذلمعسذن    ال تُضْرَبْ

 .سعيغعسعدا      تثنية مؤنث غائبتنيِ               )ظايال( !ظذ ظعككعسع ظذرذلمعسذن     تُضْرَبَاال 

 .سعيغعسعدا  مجع مؤنث غائبات                       )   ظايال(  !ظذالر ظذرذلمعسذن     ال يُضْرَبْنَ

 .سعيغعسعدا   حد مذكر  خماطبوا                          !    سةن ظذرذلمعغعن     ال تُضْرَبْ

 .سعيغعسعدا      تثنية مذكر خماطبنيِ                  !  سعلةر ظعككعثالر ظذرذلماثالر     ال تُضْرَبَا

 .سعيغعسعدا      مجع مذكر خماطبنيَ                                !  ظذرذلماثالر سعلةر    ال تُضْرَبُوا

 .سعيغعسعدا  واحدة  مؤنث خماطبة                          )ظايال! (ذلمعغعن سةن ظذر   ال تُضْرَبِيْ

 .سعيغعسعدا    تثنية مؤنث خماطبتنيِ         )ظايال! (سعلةر ظعككعثالر ظذرذلماثالر     ال تُضْرَبَا 

 .سعيغعسعدا   مجع مؤنث خماطبات                        )  ظايال( !ظذرذلماثالر سعلةر    ال تُضْرَبْنَ

 . سعيغعسعدا          واحد مُتَكَلِّم                                 ! مةن ظذرذلماي    ال أُضْرَبْ

 .سعيغعسعدا             مجع مُتَكَلِّم                               ! بعز ظذرذلمايلع     ال نُضْرَبْ

 



 ٢٦

 نونا التأكيد
 تةآعتنعث نذنع

 
 ع دئضةن نئمة ؟تةآعتنعث نذن

ىن    ةش ظىح ئظعلعنعث مةنعسعنع تةآعتل ان ص دعغان زام ذآئلع ذلعدعخةنعث ظظ عغان رعسعغا قوش
ز   ذنع دةيمع ةآعتنعث ن ذننع ت علةن . ن ذرغعن وح(»« :مةس ذم ظ ذم (»«   ،!)ق حذق

 .ضة ظوخشاشدئضةن!) ظذرغعن جذمذ
 ؟قايسعالرنعدذ؟ ى نذنلعرع قانحة قعسعمغا بألتةآعتنعث

ة  ةآعت س ذنع ت ة ؤة ن ةآعت خةفعف ذنع ت ذنلعرع ن ةآعتنعث ن عمغا ت ع قعس قعلة دةص ظعكك
 .نعدذىبأل

 نذنع تةآعت خةفعفة دئضةن نئمة ؟
ةآعت خةفع ذنع ت دذرن ة دئضعنعمعز ساآعنلعق نذن ذرغعن(»«:  مةسعلةن. ف ذم ظ  !)حذق
 .دئضةنضة ظوخشاش 

 ؟نذنع تةآعت سةقعلة دئضةن نئمة
ة  ةآعت س ذنع ت دذر ن تعتلعك نذن عنعمعز تةش علةن . قعلة دئض ذرغعن  (»« :مةس ذم ظ حذق

 .دئضةنضة ظوخشاش !) جذمذ
 ؟الرنعث ظاخعرعغا قوشذلذص  آئلعدذنذنع تةآعت خةفعفة قايسع سعيغع

ة   ةآعت خةفعف ذنع ت ةآعللعرعنعث ن ك ش ئظعلالرنعث بعرلع ةرلص ةمظع مذزةآك نعث عرع ؤة ج
 :مةسعلةن. شذلذص آئلعدذظاخعرعغا قو

 . سعيغعسعدا   واحد مذكر  خماطب                               ! قذم ظذرغعنوح       نْإِضْْرِبَ

 .سعيغعسعدا      مجع مذكر خماطبنيَ                               ! قذم ظذرذثالروح       إِضْْرِبُنْ

 .سعيغعسعدا     واحدة  مؤنث خماطبة                          )ظايال! (قذم ظذرغعنو     ح  إِضْْرِبِنْ

 ؟قايسع سعيغعالرغا قوشذلذص آئلعدذنذنع تةآعت سةقعلة   
ةقعلة آ   ةآعت س ذنع ت ةك  ئن ان  لةح ئظزام دذ    لعنعثعص ذلذص آئلع عغا قوش ة سعيغعس .  هةمم

 :مةسعلةن
 .سعيغعسعدا    א                           !  حوقذم ظذرغعن جذمذ        
 .سعيغعسعدا         !    سعلةر ظعككعثالر حوقذم ظذرذثالر جذمذ      
 . سعيغعسعدا                              !   حوقذم ظذرذثالر جذمذ     

 .سعيغعسعدا    א                 )  ظايال! (ظذرغعن جذمذ حوقذم       
 .سعيغعسعدا ) ظايال! (سعلةر ظعككعثالر حوقذم ظذرذثالر جذمذ      
 .يغعسعدا سع                       ) ظايال! ( حوقذم ظذرذثالر جذمذ    
ه  ةمعر غاظعب : تةنبع ةهعؤةظ ارلعقالرنع  ن دذ قعرعقذ يقات اس قعلسعثعز بولع الغا قعي . ع معس
ظذ  ( ،  !)ظذ حذقذم ظذرسذن جذمذ       (   ،   !)قذم ظذرسذن     وظذ ح  (   :مةسعلةن   

  .ضة ظوخشاشلةردئضةن!) ذظذ هةرضعز ظذرمعسذن جذم(   ، !)هةرضعز ظذرمعسذن



 ٢٧

  إسم ماكانو زمان سمإ

 ؤاقعت ؤة ظورذن ظعسعمدعشع
 

انعظعس ةررةتنعث  ع ظعس،م زام ع مذج ان سذالس ــلُ م ماآ دعن ؤة معس   يَفْغِــ ان بابع ال بولغ

ظذرعدعغان ظورذن ياآع   ( »مَضْرِبٌ«: مةسعلةن  . ؤةزنعدة آئلعدذ  »مَفْعِلٌ «آةلعمعلةردعن آأصعنحة 

دعغان ؤاقع ــدٌ«، )تظذرع اآع ؤةدة ( »مَوعِ ورذن ي دعغان ظ دعغان ؤاقعتؤةدة قعلع دئضةنضة ) قعلع

 .ظوخشاش
ابالردعن ؤة ناقعس       م ماآان سذالسع مذجةررةتنعث     ع ظعس ،م زامان عظعس بابعدعن باشقا ب

عنحة    ةردعن آأص ان آةلعمعل دذ  »« بولغ دة آئلع علةن . ؤةزنع اردةم (»«  :مةس ي
ظاتعدعغان  ظاتعدعغان ظورذن ياآع    (»«،  )دعغان ظورذن ياآع ياردةم قعلعدعغان ؤاقعت  قعلع

 .دئضةنضة ظوخشاش) ؤاقعت
انعظعس ث ظعس     ،م زام ذ بابنع ابالردعن ش قا ب ةررةتتعن باش ع مذج ان سذالس عم ماآ م ع ظعس

دذ   دة آئلع ظذلعنعث ؤةزنع علةن . مةص ــرَمٌ« :مةس ورذن ي   (»مُكْ دعغان ظ ةت قعلع ةت هأرم اآع هأرم

 .دئضةنضة ظوخشاش  »مُفَرَّحٌ ، مُدَحْرَجٌ  ، مُتَدَحْرَجٌ«، )قعلعدعغان ؤاقعت

 :أؤةندعكعدةك ظىح سعيغعدا آئلعدذ م ماآان تع ظعس،م زامانع  ظعس
 .سعيغعسعدا   واحد         ظذرعدعغان بعر ظورذن ياآع ظذرعدعغان بعر ؤاقعت        مَضْرِبٌ

 .سعيغعسعدا     تثنية    عغان ظعككع ظورذن ياآع ظذرعدعغان ظعككع ؤاقعتظذرعد     مَضْرِبَانِ

 .سعيغعسعدا     مجع        ظذرعدعغان آأص ظورذن ياآع ظذرعدعغان آأص ؤاقعت      مَضَارِبُ

 
 لة اآلإسم 

 ؤاسعتة ظعسعمدعشع
 

 ؟ذجةررةتتعن قايسع ؤةزنعدة آئلعدذ ظعسعم ظالةت سذالسع م
ةت سذالسع  ةررةتتعن ظعسعم ظال ــلٌ« مذج ــةٌ«، »مِفْعَ ــالٌ« ؤة »مِفْعَلَ دذ »مِفْعَ دة آئلع . ؤةزنعلعرع

 .دئضةنلةرضة ظوخشاش) ظاحقذح(  مِفْتَاحٌ ، )سىصىرضة(  مِكْنَسَةٌ ، )سعزغذح( مِصْطَرٌ  :مةسعلةن 

 .ا سعيغعسعد                واحد                           ظذرعدعغان قورال          مِضْرَابٌ

 .سعيغعسعدا                  تثنية                        ظذرعدعغان ظعككع قورال     مِضْرَابَانِ

 .سعيغعسعدا                  مجع                                   ظذرعدعغان قورالالر مَضَارِبُ

 .دذ ظعسم ظالةت سذالسع مذجةررةتتعن باشقا بابالردعن آةلمةي: تةنبعه 



 ٢٨

 تفضيلالسم إ
 ظاشذرما سىصةتداش

 
 ؟ذجةررةتتعن قايسع ؤةزنعدة آئلعدذم تةفزعيل سذالسع معظعس

  »فُعْلي« ن ظايالالر ظىحى  ،ؤةزنعدة »أَفْعَلُ« ظعسم تةفزعيل سذالسع مذجةررةتتعن ظةرلةر ظىحىن     

دذ دة آئلع علةن. ؤةزنع ذحعراق ( »أَضْــــرَبُ« :مةس ذحعراق ظاي( »ضُــــرْبى«، )ظذرغ ) الظذرغ

 .دئضةنضة ظوخشاش
 :ةندعكعدةك ظالتة سعيغعدا آئلعدذ ظعسعم تةفزعيل تأؤ

 .سعيغعسعدا           مذكر واحد                               ظذرغذحعراق آعشع         أَضْرَبُ

 .سعيغعسعدا            تثنية مذكر                   ظذرغذحعراق ظعككع آعشع        أَضْرَبَانِ

 .سعيغعسعدا            مجع مذكر                         ظذرغذحعراق آعشعلةر       أَضْرَبُونَ

 .سعيغعسعدا          مؤنث واحدة                            ظذرغذحعراق ظايال        ضُرْبَى

 .سعيغعسعدا            تثنية مؤنث                    ظذرغذحعراق ظعككع ظايال       ضُرْبَيَانِ

 .سعيغعسعدا            مجع مؤنث                         ظذرغذحعراق ظايالالر        ضُرْبَيَاتٌ

 
 . آةلمةيدذ اظعسم تةفزعيل سذالسع مذجةررةتتعن باشقا بابالرد: تةنبعه 

 
 



 ٢٩

  فصل  ابواب األفعال

 صئظعلالرنعث بابلعرع هةققعدعكع صةسعل
    

ةرة دابظ ةزعت  مال قعلعنئ ظعست تعلع ةررةت، سذالسع م ئظعلالر سذالسع مذج دعغان ص اظع ع ، رذب
 .نعدذ ىمذجةررةت ؤة رذباظع مةزعت قاتارلعقالردعن ظعبارةت تأت قعسعمغا بأل

ذ تأت قعسعم يعض ا بألعب ة ،نعدذىرمة ظعككع بابق ذنعث ظعحعدعكع سذالسع مذجةررةت ظالت  ب
 :ظذالر . نعدذ ىبابقا بأل

  يَفْعِـلُ     -   فَعِـلَ   )٥  يَفْعَـلُ    -   فَعِـلَ   )٤  يَفْعَلُ     -   فَعَلَ  )٣  يَفْعُل ُ     -   فَعَلَ  )٢  يَفْعِلُ      -     فَعَلَ   )١
 . قاتارلعقالردعن ظعبارةت .  يَفْعُلُ-   فَعُلَ  )٦

يعن ئ آندعن   ظا،ي تونذشذص ظأتعمعز   عبعز تأؤةندة ظالدع بعلةن مذشذ ظالتة باب بعلةن تةصسعل          
 .ن ظون ظالتة باب بعلةن تونذشعمعزقالغا
 

 بعرعنحع باب
     

ابع   ع ب ةررةتنعث بعرعنح ع مذج ذص  فَعَــــلَ  ،  يَفْعِــــلُسذالس ابع بول تعرع ،ب ث مةس ذ بابنع  ب

 .دة آئلعدذ نعأؤةندعكعدةك ظون ظعككع خعل  ؤةزت
 

 مةنعلعرع معسالالر لةرنعؤةز مةنعلعرع معسالالرؤةزنعلةر

 قاؤعماق نَبِحٌ فَعِلٌ ظذرماق ضَرْبٌ لٌفَعْ

 ظةضمةك لَوْيَانٌ فَعْالَنٌ ظولتذرماق جُلُوْسٌ فُعُوْلٌ

ان  كِذْبٌ فِعْلٌ يالغ
 سأزلعمةك

 قايتذرماق صِرَافٌ فِعَالٌ

ة عغةل غَلَبَةٌ فَعَلَةٌ ب
 قعلماق

أآىم  قَضَاءٌ فَعَالٌ ه
 قعلماق

وغرا   هُدَىٌ فُعَلٌ قوغدعماق حِمَايَةٌ فِعَالَةٌ ت
ع  يولن
 آأرسةتمةك

ع  عِصْيَانٌ فِعْالَنٌ آةحىرمةك غُفْرَانٌ فُعْالَنٌ ظاس
 بولماق

ال          ةن معس ة بئرعلض ان آةلعمعلعرعض ةهعه بولغ ث س ذ بابنع ذنعث    ضَــرَبَ  ،  يَضْــرِبُ  ب ذص ب بول

 .قعرعدا ظأتىص آةتتع ذتةصسعالتع ي
  بئرعلضةن معسالنعث ظةهؤالع بعلةن  تأؤةندة بعز مذشذ بابنعث مذزاظةص بولغان آةلعمعلعرعضة 

  .تونذشذص ظأتعمعز 



 ٣٠

ــرُّ بابنعث مذزاظةص بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال  بعرعنحع ــرَّ ، يَفِ ذص مةستعرع    فَ بول

 .كع خعل آةلعمة  ظعشتقاق قعلعنعدذ بذنعثدعن تأؤةندعكعدةك ظون ظعك، آعلعدذ)قاحماق(  فِرَارٌ

 ،  فِـرَّ   أمـر حاضـر    ، الَيَفِـرُّ  نفـى   ، مل يَفِـرَّ  جحـد   ،   مَفْرُوْرٌ إسـم  مفعـول      ،   فَارٌّ  إسم  فاعل     ،   ضارع  يَفِرُّ  م  ،    فَرَّ  ماضى  
 .أَفَرُّ  إسم  تفضيل  ، مِفْرَارٌ  إسم آلة  ،  مَفِرٌّ إسم  زامان  إسم ماكان ، الَتَفِرَّ  هنى، لِيَفِرَّ   أمر غائب 

 
 اضىالفعل امل

 علعظأتكةن زامان صئظ
 

ــرَّ ــرَرَ  سعينعث ظةسلع فَ ذص  فَ اؤؤالقع  ،بول ةرعكعتعنع تاشلعساق   » رَ« ظ ــرْرَنعث ه دع  فَ  ،بول

اؤؤالقع  ع » رْ«ظ ع ظعككعنح دغام » رْ«ن ا ظع ةك(غ اق  ) آعرعشتىرس احتع( فَـــرَّقعلس ذ ق ) ظ

 .بولدع
دة  ذص ظاؤؤالقعسع ساآعن   : بعرعنحع قاظع ةردة بول ر ي ةرص بع ان ظعككع ه  ،لعقظوخشاش بولغ

 .عنع ظعككعنحعسعضة ظعدغام قعلعمعزظعككعنحعسع هةرعكةتلعك بولسا ظاؤؤالقعس
 :عن ظعبارةت  بذنعث سعيغعلعرع تأؤةندعكعلةرد،بولذص فَرَّ بذ بابنعث مازعسع 

 .تِ  ، فَرَرْتُمَا ،  فَرَرْتُنَّ  ، فَرَرْتُ  ، فَرَرْنَافَرَّ  ، فَرَّا  ، فَرُّوْا ، فَرَّتْ  ، فَرَّتَا ، فَرَرْنَ  ، فَرَرْتَ ، فَرَرْتُمَا ، فَرَرْتُمْ ، فَرَرْ
 . آئلعدذ  فُرَّنعث مةجهذلع   فَرَّ

 ظذنعث   ،بولدع   فَـرَرَ شذنعث بعلةن     . نع مةجهذل قعلعش ظىحىن ظذنع ظةسلعضة قايتذرعمعز               فَرَّ

 ظالدعدعكع  ظذنعث،بولدع فَــرِرَظاخعرعدعن سانعغاندا ظعككعنحع هةرصعنع آةسعرةلعك قعلساق    

اق   ةلعك قعلس نع زةمم ةتلعك هةرص دع فُـــــرِرَهةرعك اؤؤالقع ،بول ةرعكعتعنع » رِ« ظ ث ه نع

غا ظعدغام قعلساق    » رَ«نع ظعككعنحع   » رْ« شذنعث بعلةن ظاؤؤالقع     ، بولدع فُرْرَتاشلعؤةتسةك    

 .بذنعث سعيغعلعرع تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةت . بولدع ) ظذ قاحذرذلدع( فُرَّ

 . فُرَّا  ، فُرُّوْا ، فُرَّتْ  ، فُرَّتَا ، فُرِرْنَ  ، فُرِرْتَ ، فُرِرْتُمَا ، فُرِرْتُمْ ، فُرِرْتِ  ، فُرِرْتُمَا ،  فُرِرْتُنَّ  ، فُرِرْتُ  ، فُرِرْنَافُرَّ  ،
ش زأرىر        دغام قعلع عدعال ظع ةش سعيغعس اؤؤالقع ب عنعث ظ عنعث مازعس ةص سذالس ةمما  ،مذزاظ ظ

 . ظعدغام قعلعشقا بولمايدذ لغان سعيغعلعرعداقا
 



 ٣١

 ضَارِعالفعل املُ

  زامان صئظعلعهازعرقع
   
اؤؤالقع    ،ظعدع  يَفْـرِرُ ظةسلعدة       يَفِرُّ   يَفِـرْرُ  بةرسةك      نعث هةرعكعتعنع ظالدعدعكع هةرصكة       » رِ« ظ

 بذنعث.  بولدع )ظذ قاحعدذ (  يَفِرُّغا ظعدغام قعلساق      » رُ«نع ظعككعنحع   » رْ« ظاؤؤالقع   ،بولدع

 .سعيغعلعرع تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةت 
 .يَفِرُّ  ، يَفِرَّانِ  ، يَفِرُّوْنَ ، تَفِرُّ  ، تَفِرَّانِ ، يَفْرِرْنَ ، تَفِرُّ ، تَفِرَّانِ ، تَفِرُّوْنَ ، تَفِرِّيْنَ ، تَفِرَّانِ ، تَفْرِرْنَ ، أَفِرُّ ، نَفِرُّ

 .لعدذ  آئيُفَرُّ نعث مةجهذلع   يَفِرُّ

ذل قعلع يَفِـــرُّ ع مةجه اقن ة قايتذرس ذنع ظةسلعض ىن ظ دع يَفْـــرِرُ ش ظىح دعن ،بول ذنعث ظاخعرع  ظ

عنع    ع هةرص انعغاندا ظعككعنح اق  فس ةلعك قعلس دعيَفْــرَرُ ةته ةلعك   ، بول عنع زةمم ة هةرص  مذزارعظ

اؤؤالقع         ،  بولدع  يُفْرَرُ قعلساق     نعث هةرعكعتعنع ظالدعدعكع    » رَ« ظذنع ظعدغام قعلعش ظىحىن ظ

ظذ  (  يُفَـرُّ غا ظعدغام قعلساق    » رُ«نع ظعككعنحع » رْ« ظاؤؤالقع ،  بولدعيُفَرْرُكة بةرسةك   هةرص

 :غعلعرع تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةتبذنعث سعي. بولدع) قاحذرذلعدذ
 .وْنَ ، تُفَرِّيْنَ ، تُفَرَّانِ ، تُفْرَرْنَ ، أُفَرُّ ، نُفَرُّيُفَرُّ  ، يُفَرَّانِ  ، يُفَرُّوْنَ ، تُفَرُّ  ، تُفَرَّانِ ، يُفْرَرْنَ ، تُفَرُّ ، تُفَرَّانِ ، تُفَرُّ

عنعث ةص سذالس ات ؤة مذخاتمذزاظ عنعث غاظعب قاة مذزارعظةس عيغعلعرعدعن باش  بات س
 .سعيغعلعرعنع ظعدغام قعلعش زأرىر

 ظذالرنعث ظاؤؤالقعسعنعث  ظالدعدعكع هةرص          ،  ظعدغام قعلغاندا ظوخشاش ظعككع هةرص بولذص      
نعث            هةرع ع هةرص ان ظعكك ذص قالغ اش بول ا ظوخش ذص قالس ع بول ةد هةرص اآع م ةتلعك ي ك
لعؤئتعمعز ظاؤؤال ةرعكعتعنع تاش عنعث ه ةر،قعس ةرص ، ظةض دعكع ه ذنعث ظالدع ذص   ظ اآعنلعق بول  س

دعكع          ةرعكعتعنع ظالدع عنعث ه نعث ظاؤؤالقعس ع هةرص ان ظعكك ذص قالغ اش بول ا ظوخش قالس
  يَفْرِرُ   فَرَرَ     فَارِرٌ          :علةن مةس .ساآعنلعق هةرصكة  بئرعمعز 

 يَفِرْرُ        فَرْرَ     فَارْرٌ                                                       
 



 ٣٢

 فاعلالإسم 

   ظئنعق سىصةتداش
 

اظعل    فَــرَّ ،  يَفِــرُّ ذ ظةسلعدة ،آئلعدعغان بولذص  فَــارٌّ دعن ظعسعم ص اؤ،ظعدع فَــارِرٌ ب » رِ«ؤالقع  ظ

دعكع   ث ظالدع اؤؤالقع    » א«نع انلعقتعن ظ ذص قالغ ع بول ةد هةرص ةرعكعتعنع  » «م ث ه نع
ةك   دع تاشلعؤةتس اؤؤالقع ، بول ع  » « ظ ع ظعككعنح اق   » «ن دغام قعلس ا ظع  غ

 :لةردعن ظعبارةتعيغعسع تأؤةندعكعظذنعث س.  بولدع) قاحقذحع(
  .وْنَ ، فَارَّةٌ ، فَارَّتَانِ ، فَارَّاتٌفَارٌّ ، فَارَّانِ ، فَارُّ

 
  فعولاملإسم 

 مةجهذل سىصةتداش
 

ــرُّ ظذل  فَـــرَّ  يَفِـ عم مةص ن ظعس ــرُوْرٌ دع ذحع (مَفْـ عيغعلعرع   ) قاحذرذلغ ذنعث س ذص ظ دعغان بول آئلع

   :ارةت تأؤةندعكعلةردعن ظعب
 .فْرُوْرَتَانِ، مَفْرُوْرَاتٌ مَفْرُوْرٌ ، مَفْرُوْرَانِ ، مَفْرُوْرُوْنَ ، مَفْرُوْرَةٌ ، مَ

 
   حدالفعل اجل

 ظأتكةن زامان بولذشسعز صئظعلع
 

 قعلعنغان ؤاقتعدا ظذنعث ظاخعرعنع فةتهةلعك ،            ع بابنعث مذزاظةص سذالسعلعرع جةزم    بعرعنحع
ار    تعن ظعب اآعنلعق ظوقذش ايرعص س دغامنع ظ عرةلعك ؤة ظع ذش دذرذس آةس ل ظوق ىح خع . ةت ظ

 .دئضةنضة ظوخشاش !) قاحقعن (    ، مل يَفِرِّ  ، مل يَفْرِرْ     ، فِرَّ ، فِرِّ ، إِفْرِرْمل يَفِرَّ:  مةسعلةن 

 .دعن ظعبارةت ظىح خعل آئلعشع دذرذس ، )ظذ قاحمعدع( مل يَفِرَّ ، مل يَفِرِّ  ، مل يَفْرِرْ جةهةتنعث 

 :عن ظعبارةت جةهةتنعث سعيغعلعرع تأؤةندعكعلةرد
ا   ، مل يَفِرُّوْا  ، مل تَفِرَّ  ، مل تَفِرَّا ، مل يَفْرِرْنَ ، مل تَفِرَّ ، مل تَفِرَّا  ، مل تَفِرُّوْا  ، مل تَفِرِّىْ ، مل تَفِرَّا  ، مل تَفْرِرْنَ ، مل أَفِرَّ ،     مل يَفِرَّ، مل يَفِرَّ   

 .مل نَفِرَّ
لعشع  ئعن ظعبارةت ظىح خعل آ     د) ظذ قاحذرذلمعدع    ( مل يُفَرَّ ، مل يُفَـرِّ  ، مل يُفْـرَرْ           جةهةتنعث مةجهذلع   

 :غعسع تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةت يسعظذنعث  .دذرذس
 أُفَـرُّ ،  ، مل يُفَرُّوْا  ، مل تُفَرَّ  ، مل تُفَرَّا ، مل يُفْرَرْنَ ، مل تُفَرَّ ، مل تُفَرَّا  ، مل تُفَرُّوْا  ، مل تُفَرِّىْ ، مل تُفَرَّا  ، مل تُفْـرَرْنَ ، مل      مل يُفَرَّ، مل يُفَرَّا       

 .مل نُفَرُّ



 ٣٣

 ينفال الفعل
 آئلعحةك زامان بولذشسعز صئظعلع

 
 .آئلعدذ) ظذ قاحمايدذ(  الَيَفِرُّنةفع  

رِّيْنَ ، الَتَفِرَّانِ ، الَتَفْرِرْنَ ، الَأَفِـرُّ  الَيَفِرُّ  ، الَ يَفِرَّانِ  ، الَيَفِرُّوْنَ ، الَتَفِرُّ  ، الَتَفِرَّانِ ، الَ يَفْرِرْنَ ، الَتَفِرُّ ، الَتَفِرَّانِ ، الَتَفِرُّوْنَ ، الَتَفِ   
 .، الَنَفِرُّ
ةفع ذلع  ن ــرُّنعث مةجه دذ (  الَيُفَ ذ قاحذرذلماي دذ ) ظ عي . آئلع ذنعث س ةردعن ب غعلعرع تأؤةندعكعل

 :ظعبارةت 
 ، الَتُفَرُّ ، الَتُفَرَّانِ ، الَتُفَرُّوْنَ ، الَتُفَرِّيْنَ ، الَتُفَرَّانِ ، الَتُفْرَرْنَ ، الَأُفَرُّ ،         الَيُفَرُّ  ، الَيُفَرَّانِ  ، الَيُفَرُّوْنَ ، الَتُفَرُّ  ، الَتُفَرَّانِ ، الَيُفْرَرْنَ             

 .الَنُفَرُّ
 
 مر الفعل األ

 بذيرذق صئظعلع
 

 .آئلعدذ !) قاحقعن( فِرَّ  ظةمعر هازعر

  :تأؤةندعكعدةك ظذسذلدا ياسعلعدذ  فِرَّ

  نعث ظاخعرعغا قارعساق    تَفِرُّةسعنعث مذخاتةب سعيغعسع بولغان    ظاؤؤال بذ صئظعلنعث مذزارعظ   

  تَفِـرَّ  ، شذنعث بعلةن فةتهةنع تاللعدذق        ،ظعدغاملعق بولذص ظذنع ظىح خعل ظوقذش دذرذس بولدع          

نع تاشلعساق ظذنعثدعن آئيعنكع هةرص هةرعكةتلعك       »  تـَـــ « مذزارعظة هةرصع بولغان    ،بولدع 

 :عيغعسع تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةت ظذنعث س. بولدع  فِرَّبولغانلعقتعن ظةمعر  

 .فِرَّ   ، فِرَّا  ،  فِرُّوْا  ،   فِرِّىْ  ، فِرَّا ،  إِفْرِرْنَ  
 :ةهؤالع تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةت ظذنعثغا تةآعتنعث نذنلعرعنعث تذتذشذش ظ
 :نذن تةآعت خةفعفعنعث تذتذشذش ظةهؤالع 

 ).ظايال!) (قذم قاحقعنوح(  فِرِّنْ ، !) قذم قئحعثالروح(  رُّنْفِ،  !) قذم قاحقعنوح(  فِرَّنْ

 . ، فِرَّانِّ ،  إِفْرِرْنَانِّ فِرَّانِّ   ،  فِرُّنَّ  ،   فِرِّنَّ   ، فِرَّنَّ :تةآعت سةقعلةنعث تذتذشذش ظةهؤالعظذنعثغا نذن 

ه  ب ؤة نةهع : تةنبع ةمعر غاظع ع ب   ظ ةتنعث تىرلعنعش ع جةه ةرنعث تىرلعنعش اش ل ةن ظوخش  ،عل
 .شذنعثغا قعياس قعلعؤئلعث



 ٣٤

  إسم ماكانوزمان  إسم

 ؤاقعت ؤة ظورذن ظعسعمدعشع
 

) قاحعدعغان ظورذن ياآع قاحعدعغان ؤاقعت       (  مَفِـرٌّ  ظعسعم ماآانع        ، نعث ظعسعم زامان   فَرَّ ،  يَفِرُّ   

 .آئلعدذ 
 :عيغعسع تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةت ظذنعث س

  . مَفَارِرُمَفِرٌّ  ، مَفِرَّانِ   ،
 
 لة اآلإسم 

 ؤاسعتة ظعسعمدعشع
 

ــرُّ  ــرَّ ،  يَفِــ العتع      فَــ عم ظ ث ظعس ــرَارٌنع ورال ( مِفْــ دعغان ق دذ ) قاحع ذنعث س. آئلع ع ظ عيغعس

 :تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةت 
 .مِفْرَارٌ ، مِفْرَارَانِ ، مَفَارِيْرُ 

 
  تفضيلالإسم 

 ظاشذرما سىصةتداش
 

عم  فَــــرَّ ،  يَفِــــرُّ ث ظعس ةفزعيلع  نع ع( أَفَــــرُّ  ت ذحعراق آعش دذ) قاحق ع . آئلع ذنعث سعيغعس ظ

 :ندعكعلةردعن ظعبارةت تأؤة
 .أَفَرُّ  ،   أَفَرَّانِ   ،  أَفَرُّوْنَ   ،  فُرّى   ،  فُرَّيَانِ   ،  فُرَّيَاتٌ 

ال     ةن معس ة بئرعلض ان آةلعمعلعرعض ال بولغ ث معس ع بابنع ذص وَثَــــبَ  ،  يَثِــــبُ بعرعنح  ،بول

 .آئلعدذ ) سةآرعمةك ( وَثْبًا ، ثِبَةًةستعرع م
ه  دعكع   : تةنبع تةرلعرعنعث ظالدع ذ بابنعث معسال ؤاؤعلعرعنعث مةس ةزعص » «ب عنع ه هةرص

ا  ص ظاخعرعغ ةلتىرىش دذرذس » «قعلع عنع آ علةن . هةرص اش  : مةس ة ظوخش  .دئضةنض
  : قعلعنعدذ خعل آةلعمة  ظعشتقاقبذنعثدعن  تأؤةندعكعدةك ظون ظعككع

 ثِـبْ   أمـر    ،الَيَثِـبُ  نفـى   ، مل يَثِـبْ  جحـد   ، مَوْثُوْبٌ  إسـم مفعـول    ، وَاثِبٌ  إسم فاعل،    يَثِبُ   مضارع     ، وَثَبَ  ماضى  
أَوْثَـبُ  إسـم    ، مِيْثَـابٌ   إسـم  آلـة     ، مَوْثِـبٌ  إسـم  زامـان  ، إسـم  ماكـان           ،   الَتَثِـبْ هنـى      ،   لِيَثِبْ   أمـر غائـب       ،   حاضر
 .تفضيل



 ٣٥

 اضىالفعل امل 

 ظأتكةن زامان صئظعلع
 

ع  عنعث تىرلعنعش ذنعث مازعس اش ضَـــرَبَظ ةن ظوخش ةن تامام ع بعل ث تىرلعنعش ذنعثغا ،نع  ش

 !قعياس قعلعؤئلعث  
 

 
  ضَارِعالفعل املُ

  زامان صئظعلعهازعرقع
 

ذنعث مذزارعظةسع  ــبُ  ظ د  يَثِ ذنعث ظةسلعذ، آئلع ــبُسع  يب دع يَوْثِ عر» وْ «،ظع ةرص آةس ةلعك ه

 ) ظذ سةآرةيدذ(  يَثِــبُ ةنلعكتعن ظذنع هةزعص قعلعؤةتسةك سعدا آةلضعنعث ظوتتذر» يَــــ«بعلةن  

 .قالدع
دة  ع قاظع ةرة:  ظعككعنح دابظ ان    تعلع دعرع بولغ اآع تةق كارا ي ةلعك   آةس ظاش ةن فةته رة بعل

ةن     عدا آةلض عنعث   ظوتتذرعس ة هةرص ةتتعكع مذزارعظ د  » وْ«هال نعص آئتع ةزص قعلع  .ذ ه

  . يَضَعُ ،  يَثِبُ: مةسعلةن 

لعدة    يَضَــعُ  دع  يَوْضَــعُ  ظةس دعغان    ةرآةس» و «، ظع دعر قعلعنع ع تةق ة   » ض«س ةن مذزارعظ بعل

 . قالدع  يَضَعُسعدا آةلضةنلعكتعن ظذنع هةزعص قعلعؤةتسةك عهةرصعنعث ظوتتذر

  يُوْثَبُ:   مةسعلةن .لعدذىظةسلعضة قايتذر »  وْ« آةسعرةلعك هةرص  ظأزضعرعص آةتسة       ، ظةمما  

 .دئضةنضة ظوخشاش 
ظةمعر   ،ظةمعر هازعر  ، عنعث ظعسعم صاظعل، ظعسعم مةصظذل، جةهةت، نةفع       معسال ؤاؤ  : تةنبعه
ب ةهعغاظع ان ،، ن عم زام ارلعقالرنع  ي     ظعس ةفزعيل  قات عم ت ان ؤة ظعس عم ماآ دا  ذ، ظعس قعرع

 !ظأتىلضةن قاظعدعلةرضة ظاساسةن تىرلةص حئقعرعؤئلعث 
 

 لة اآلإسم 

 ؤاسعتة ظعسعمدعشع
  
»  وْ «،ظعدع   مِوْثَـابٌ  ظذ ظةسلعدة        ،آئلعدعغان بولذص     مِيْثَابٌ نعث ظعسعم ظالعتع         وَثَبَ ،  يَثِبُ    

انلعقتعن      ذص قالغ عرةلعك بول ةرص آةس دعكع ه ذنعث ظالدع اآعنلعق ظ ع »  وْ«س ـــ«ن ا » يْــ غ

 .بولدع) سةآرةيدعغان قورال (مِيْثَابٌ يأتكعسةك



 ٣٦

» وْ«ظالدعدعكع هةرص آةسعرةلعك بولسا          ظذنعث    ،ساآعنلعق بولذص » وْ«: حع قاظعدة ظىحعن

 .غا يأتكةيمعز »يْــ«نع 

   مةستعرع  ،بولذص  يَسَـرَ ، يَيْسِـرُ       بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال     بعرعنحع بابنعث معسال  
اق (   يَسْــرًا، مَيْسَــرَةً  ار ظوينعم دذ) قعم دة . آئلع دعن تأؤةندعكع ة    كبذنعث ل آةلعم ع خع ون ظعكك  ظ

 .ظعشتقاق قعلعنعدذ 
يَسَرَ  ماضى ،  يَيْسِرُ  مضارع ،  يَاسِرٌ  إسم  فاعل،  مَيْسُور ٌ إسم  مفعول،  مل  يَيْسِرْ  جحد، ال يَيْسِرُ نفى،  إِيْسِـرْ  أمـر     

 .يْسَارٌ  إسم  آلة، أَيْسَرُ  إسم  تفضيل  حاضر،  لِيَيْسِرْ  أمر غائب،  ال تَيْسِرْ  هنى، مَيْسِرٌ  إسم  زمان  إسم  ماكان،  مِ
ذلع   يَيْسِــرُ ث مةجه دذ يُوسَــرُ نع لع ،آئلع ذ ظةس ذصيُيْسَــرُدة  ي ب ع ، بول اآعنلق » يْــــ« ظعككعنح س

 شذنعث  غا يأتكعدذق   » و«نع   » يْـــ « ظذنعث ظالدعدعكع هةرص زةممةلعك بولغانلعقتعن         ،بولذص

 . بولدعيُوسَرُبعلةن  

نع » يْــ« ظذنعث ظالدعدعكع هةرص زةممةلعك بولسا ،ساآعنلعق بولذص» يْــ«: تأتعنحع قاظعدة 

 .غا يأتكةيمعز » و«

 بَيْـعٌ  مةسدعرع    ،بولذص  بَاعَ، يَبِيْعُ  لغان آةلعمعلةرضة بئرعلضةن معسال   بعرعنحع بابنعث ظةجؤةف بو     

 .دذعنعككع خعل آةلعمة ظعشتقاق قعلعبذنعثدعن تأؤةندعكعدةك ظون ظ. آئلعدذ) ساتماق(
بَاعَ  ماضى،  يَبِيْعُ  مضارع ،  بَائِعٌ   إسم  فاعل ،  مَبِيْعٌ   إسم  مفعول ، مل  يَبِعْ جحد،  ال يَبِيْعُ  نفى ،  بِـعْ  أمـر حاضـر               

 .،  لِيَبِعْ  أمر غائب ،  ال تَبِعْ  هنى ، مَبِيْعٌ  إسم  زمان  إسم  مكان ، مِبَاعٌ  إسم  آلة ، أَبَاعُ   إسم  تفضيل 
لعدة   بَــــاعَ ذص بَيَــــعَ ظةس ذص» يْــــــ« بول ةتلعك بول ةلعك ،هةرعك ةرص فةته دعكع ه ذنعث ظالدع  ظ

 .بولدع  بَاعَ آة يأتكعؤةتسةك» ا«نع » يْــ«بولغانلعقتعن 

 ظذالرنعث ظالدعدعكع ،قاتارلعق هةرصلةر هةرعكةتلعك بولذص» يْــ« ؤة» و«: بةشعنحع قاظعدة 

بذالر  . ضة ظوخشاش  لةر دئضةن قَالَ ، بَاعَ. آة يأتكةيمعز   » ا«ع  هةرص فةتهةلعك بولسا بذ هةرصلةرن    

 . ظعدع   قَوَلَ  ، بَيَعَ  ظةسلعدة

 



 ٣٧

 اضىالفعل امل

 ظأتكةن زامان صئظعلع
 
 :غعلعرع تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةت  نعث سعي بَاعَ

 .، بِعْتُمْ ، بِعْتِ ، بِعْتُمَا ، بِعْتُنَّ ، بِعْتُ ، بِعْنَا بَاعَ ، بَاعَا ، بَاعُوا ، بَاعَتْ ، بَاعَتَا ، بِعْنَ ، بِعْتَ ، بِعْتُمَا  
نعنعث باراؤعرعدعكع هةرص فةتهةلعك بولغان ظةجؤةف       » ع« نعث  فَعَلَبولذص   بَيَعْنَ ظةسلعدة  بِعْنَ

غا آةسعرة ظئغعر      » يْـــ  «، بولدع  بَـيِعْنَ يايعنع آةسعرةلعك بولغان ظةجؤةف يايعغا يأتكعؤةتسةك            

ةنلعك ـــ«تعن آةلض ةك    » يْــ كة  بةرس دعكع هةرص ذنعث ظالدع عنع ظ ث آةسعرةس ــيْعْنَنع دع بِـ  ، بول

اآعن عس تعن ظعككعس ر لعق هةرص انلعقتعن   بع عص قالغ دا جذغلعش ـــ«ظورذن ةزعص » يْـــ ع ه ن

 .  قالدع بِعْنَؤةتسةك عقعل

دة   التعنحع قاظع ذ      : ظ ا ظ عص قالس ةردة جذغلعش ر ي ةرص بع ع ه ان ظعكك اآعنلعق بولغ س
 .ؤئتعمعز عنعث بعرعنع هةزعص قعلظعككعسع

 . آئلعدذ بِيْعَنعث مةجهذلع    بَاعَ  

 ظاخعرعدعن سانعغاندا   ،  بولدع بَيَـعَ ساق   قايتذر نع مةجهذل قعلعش ظىحىن ظذنع ظةسلعضة             بَاعَ

اق     عرةلعك قعلس نع آةس ع هةرص دعبَيِــعَظعككعنح ةتلعك     ، بول ر هةرعك ةر بع دعكع ه ذنعث ظالدع  ظ

ةلعك قع نع زةمم اق  هةرص دع  بُيِــــعَلس ذنعث  »يْــــــ «،بول ةنلعكتعن ظ ر آةلض عرة ظئغع ا آةس غ

 بِيْعَنعث آةسعرةسعنع ظاشذ هةرصكة بةرسةك  » يْــ«ظالدعدعكع هةرصنعث هةرعكعتعنع تاشلعؤئتعص   

  :غعلعرع تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةت بذنعث سعي. بولدع 
 .عْنَ ، بِعْتَ ، بِعْتُمَا ، بِعْتُمْ ، بِعْتِ ، بِعْتُمَا ، بِعْتُنَّ ، بِعْتُ ، بِعْنَا بِيْعَ ، بِيْعَا ، بِيْعُوا ، بِيْعَتْ ، بِيْعَتَا ، بِ

غا آةسعرة ظئغعر آةلضةنلعكتعن ظذنعث ظالدعدعكع هةرصنعث              » يْـــ «بولذص   بِيِعْنَ ظةسلعدة    بِعْنَ

 ساآعنلعق   ،ولدع  ب بِيْعْنَنعث آةسعرةسعنع ظاشذ هةرصكة بةرسةك      » يْــ«هةرعكعتعنع تاشلعؤئتعص   

انلعقتعن     عص قالغ ةردة جذغلعش ع بعري تعن ظعككعس ـــ«هةرص ةك   » يْــ ةزعص قعلعؤةتس ع ه ــنَن   بِعْـ

 .رنعمذ مذشذنعثغا قعياس قعلعؤئلعثقالغان سعيغعال. قالدع 
 

 



 ٣٨

  ضَارِعالفعل املُ

  زامان صئظعلعهازعرقع
 

  . ، يَبِعْنَ ، تَبِيْعُ ، تَبِيْعَانِ ، تَبِيْعُونَ ، تَبِيْعِيْنَ ، تَبِيْعَانِ ، تَبِعْنَ ، أَبِيْعُ ، نَبِيْعُيَبِيْعُ ، يَبِيْعَانِ ، يَبِيْعُونَ ، تَبِيْعُ ، تَبِيْعَانِ
ــبِعْنَ   ةنيَ ــبِعْنَ  بعل لعدة  تَ ــيِعْنَ   ظةس ــيِعْنَؤةيَبْ ذص   تَبْ ـــ «،بول ةنلعكتعن   » يْـ ر آةلض عرة ظئغع ا  آةس غ

كة     دعكع هةرص عنع ظالدع ذنعث آةسعرةس ــيْعْنَبةرسةك ظ ــيْعْنَؤة   يَبِ دع  تَبِ تعن  ،بول اآعنلعق هةرص  س

 . قالدع تَبِعْنَ  ؤةيَبِعْنَنع هةزعص قعلعؤةتسةك » يْــ«ظعككعسع بعر يةردة جذغلعشعص قالغانلعقتعن 

 . آئلعدذ   يُبَاعُنعث مةجهذلع    يَبِيْعُ 

 ظاخعرعدعن سانعغاندا     ،بولدع   يِـعُ يَبْ قايتذرساق   نع مةجهذل قعلعش ظىحىن ظذنع ظةسلعضة         يَبِيْعُ

اق     ةلعك قعلس نع فةته ع هةرص ــعُظعككعنح دعيَبْيَ اق     ، بول ةلعك قعلس عنع زةمم ة هةرص ــعُ مذزارعظ  يُبْيَ

دع ـــ «،بول كة  » يْـــ دعكع هةرص عنع ظالدع ث فةتهةس ةك نع ــعُبةرس دعيُبَيْــ ـــ«،  بول لع» يْـــ  يظةس

ذنع ةلهةرعكةتلعك ظعدع هازعر ظ دعكع هةرص فةته آة » ا«نع » يْــــ« شذثا ،عك بولدعث ظالدع

 :يغعلعرع تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةتبذنعث سع.  بولدع  يُبَاعُيأتكعؤةتسةك 

 .، نُبَاعُ يُبَاعُ ، يُبَاعَانِ ، يُبَاعُونَ ، تُبَاعُ ، تُبَاعَانِ ، يُبَعْنَ ، تُبَاعُ ، تُبَاعَانِ ، تُبَاعُونَ ، تُبَاعِيْنَ ، تُبَاعَانِ ، تُبَعْنَ ، أُبَاعُ   
 

 فاعلالإسم 

   ظئنعق سىصةتداش
  

عت  ظزا» يْـــ « بذ آةلعمعدعكع   ، ظعدع بَـايِعٌ   بولذص بذ ظةسلعدة     بَائِعٌنعث ظعسعم صاظعلع       بَاعَ ،  يَبِيْعُ   

ةرص دعغان  ه ةنلعكتعن   » ا«دةص قارعلع يعن آةلض ن آئ ـــ«تع ع » يْـ ةك  » ء«ن ة يأتكعس ــائِعٌض  بَ

  :ندعكعلةردعن ظعبارةتيغعلعرع تأؤةبذنعث سع. بولدع
 .بَائِعٌ ، بَائِعَانِ ، بَائِعُونَ ، بَائِعَةٌ ، بَائِعَتَانِ ، بَائِعَاتٌ  

دة   ةتتعنحع قاظع ـــ«ؤة » و«: ي لةر زا » يْــ ارلعق هةرص ا ظقات ت هئس ن » ا«لعنعدعغان بع تع

 بذالرنعث  ،اش دئضةنضة ظوخش   ،: معسال. آئيعن آةلسة ظذالرنع هةمزعضة يأتكةيمعز  
 .  ظعدع ،سع  يظةسلع

ه  ظذل : تةنبع عم مةص ان ، ظعس عم زام ث    ، ظعس ع قاتارلعقالرنع دةر معم ان ؤة مةس عم ماآ ظعس
  .ؤةزنعدة آئلعدذ   هةممعسع 



 ٣٩

 إسم املفعول
 مةجهذل سىصةتداش

 
غا زةممة ظئغعر    » يْـــ  «، ظعدع  مَبْيُـوعٌ   بذ ظةسلعدة  ، بولذص  مَبِيْـعٌ نعث ظعسعم مةصظذلع         بَاعَ ،  يَبِيْـعُ    

 ساآعنلعق هةرصتعن   ، بولدع  مَبُيْـوْعٌ آةلضةنلعكتعن ظذنعث زةممعسعنع ظالدعدعكع هةرصكة بةرسةك   

ةردة جذغلعشعص قالغانلعقتعن          » يْـــ « بولدع  مَبُيْـعٌ نع هةزعص قعلعؤةتسةك    » و«ظعككعسع بعر ي

ئلعش ظ   اقالص ق ع س دعكع هةر  ن ذنعث ظالدع ىن ظ نع آةس ىح اق ص ــعٌرةلعك قعلس دع  مَبِيْ ذنعث .قال  ب

 :غعلعرع تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةت سعي
 .مَبِيْعٌ ، مَبِيْعَانِ مَبِيْعُونَ ، مَبِيْعَةٌ ، مَبِيْعَتَانِ ، مَبِيْعَاتٌ ، مَبَائِعٌ  
 

   حدالفعل اجل

 ظأتكةن زامان بولذشسعز صئظعلع
 

رة ظئغعر آةلضةنلعكتعن ظذنعث    غا  آةسع   »يْـــ  «،ظعدع  بْيِـعْ مل يَ بذ ظةسلعدة   ، جةهةت بولذصمل يَبِعْ 

ةردة    ساآعنلعق هةرصتعن ظعككعسع بعر     ،بولدع  مل يَبِيْـعْ  رةسعنع ظالدعدعكع هةرصكة بةرسةك       آةس ي

انلعقتعن   عص قالغ ةك   » يْـــــ«جذغلعش ةزعص قعلعؤةتس ع ه دعمل يَبِـــعْن عي  .  قال ذنعث س غعلعرع ب

 :تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةت 
أَبِـعْ ، مل   مل ، مل تَبِيْعَـا ، مل تَـبِعْنَ ،   يَبِعْ ، مل يَبِيْعَا ، مل يَبِيْعُوا ، مل تَبِعْ ، مل تَبِيْعَا ، مل يَبِعْنَ ، مل تَبِـعْ ، مل تَبِيْعَـا ، مل تَبِيْعُـوا، مل تَبِيْعِـى                       مل  
 .نَبِعْ 

  أمر حاضر 

 ظعككعنحع شةخس بذيرذق صئظعلع
 

العمعز       تَبِيْـعُ بذنع   .  آئلعدذ    ِبـعْ  معر هازعر  دعن ظة    بَاعَ ،  يَبِيْعُ    ايدعلعنعص ظ  ظذنعث ظاخعرقع     ،دعن ص

 مذزارعظة هةرصعنع تاشلعؤةتسةك      ، بولدع تَبِيْعْهةرصع سةهعه بولغانلعقتعن ساآعنلعق قعلعؤةتسةك      

ةردة جذغلعشعص         ، قالدع بِيْعْ نع هةزعص    » يْـــ «قالغانلعقتعن     ساآعنلعق هةرصتعن ظعككعسع بعر ي

 :   بذنعث سعيغعلعرع تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةت .  قالدع ِبعْ لعؤةتسةكقع

 . بِعْ ، بِيْعَا، بِيْعُوا ، بِيْعِى ، بِيْعَا ، بِعْنَ 



 ٤٠

لعدة   بِعْـــنَ دع  اِبْـــيِعْنَ  ظةس ذنعث آةس» يْـــــ «،ظع ةنلعكتعن ظ ر آةلض رة ظئغع ا  آةس عنع غ رةس

ةردة جذغلعشعص            س  ، بولدع  اِبِـيْعْنَ ظالدعدعكع هةرصكة  بةرسةك       اآعنلعق هةرصتعن ظعككعسع بعر ي

 هةمزعدعن آئيعنكع هةرص هةرعكةتلعك       ،قالدع  اِبِعْنَؤةتسةك  عنع هةزعص قعل  » يْــ«قالغانلعقتعن  

 بذنعثغا تةآعتنعث نذنلعرع       .قالدع   بِعْـنَ   بولذص قالغانلعقتعن ظذ هةمزعنع هةزعص قعلعؤةتسةك       

قاندا ث» ع« تذتاش دعكع ؤبارا نع ةزعرع ة قايتذر ه ةرص ظةسلعض ةن ه نعص آةتك دذذعص قعلع . لع

 . بِيْعَنْ ، بِيْعَنَّ: مةسععلةن 

ذل         ذم ؤة مةجه ةتنعث مةل عيغعلعرعنع جةه ذل س ذم ؤة مةجه ةهعنعث مةل ب ؤة ن ةمعر غاظع   ظ
 .ؤئلعث عسعيغعلعرعغا قعياس قعل

 
   إسم ماكانوإسم  زمان 

 ؤاقعت ؤة ظورذن ظعسعمدعشع
 

ــعُ ــاعَ ،  يَبِيْ ان د  بَ ن ظعسعم زام ان ،ع ــعٌ ظعسعم ماآ دذمَبِيْ ذ ظةسلعدة .  آئلع ــعٌب دعمَبْيِ ـــ «، ظع ا » يْـ غ

ذنعث آةس    ةنلعكتعن ظ ر آةلض رة ظئغع ةك    آةس كة  بةرس دعكع هةرص عنع ظالدع دع مَبِيْــعٌرةس  .  بول

  :غعلعرع تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةت بذنعث سعي
 .مَبِيْعٌ ، مَبِيْعَانِ ، مَبَائِعُ

 . نعث ظعظاللع بعلةن ظوخشاش بَائِعٌعث ظعظاللع ن  مَبَائِعُ

 
 لة اآلإسم 

 ؤاسعتة ظعسعمدعشع
 

ــعُ  ــاعَ ،  يَبِيْ العتع   بَ عم ظ ث ظعس ــاعٌ نع دذمِبَ لعدة .  آئلع ذ ظةس ــعٌ ب دعمِبْيَ ـــ «، ظع ث فة» يْـ عنع نع تهةس

ةردذق  كة ب دعكع هةرص ــعٌ  ،ظالدع دع  مِبَيْـ ـــ«بول لع»يْــ دع ي ظةس ةتلعك ظع ذن ، هةرعك ازعر ظ عث  ه

دعكع دع ظالدع ةلعك بول ةرص فةته ذثا ، ه ـــ« ش ع » يْـ ةك  » ا«ن ة يأتكعس ــاعٌآ دع  مِبَ ذنعث . بول ب

 .مِبَاعٌ ، مِبَاعَانِ ، مَبَائِعُ  :غعلعرع تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةت سعي

 



 ٤١

 تفضيلالإسم 

 ظاشذرما سىصةتداش
 

ــعُ  ــاعَ ،  يَبِيْ ةفزعيلع     بَ عم ت ث ظعس ــاعُنع دذاَبَ ذنعث ظعظالل.  آئلع ع ب ــاعٌعن اس   مِبَ ا قعي ث ظعظاللعغ   نع

 :يغعلعرع تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةتعبذنعث س. قعلعؤئلعث 
 .اَبَاعُ،  اَبَاعَانِ ، اَبَاعُونَ ، بُوعى ، بُوعَيَانِ ، بُوعَيَاتٌ  

 ظذنعث ظالدعدعكع هةرص زةممةلعك بولغانلعقتعن  ،ساآعنلعق» يْــ« بولذص    بُيْعى ظةسلعدة     بُوعى

 . بولغان بُوعى غا يأتكعؤةتسةك  »و«نع » يْــ«

 بولذص مةسدعرع      رَمـى، يَرْمِـى   بعرعنحع بابنعث ناقعسع بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال           

اق(  رَمْــىٌ ، رِمَايَــةٌ  دذ) ظاتم ون ظعك  . آئلع دةك ظ دعن تأؤةندعكع تقاق    بذنعث ة ظعش ل آةلعم ع خع ك

  :قعلعنعدذ 
إسم فاعل ، مَرْمِىٌّ  إسم مفعول ، مل يَرْمِ جحد، ال يَرْمِى نفى،  اِرْمِ  أمـر حاضـر ، لِيَـرْمِ     رَمى ماضى ، يَرْمِى مضارع ، رَامٍ    

 .أمر غائب ،  ال تَرْمِ  هنى، مَرْمًى  إسم  زمان  إسم  مكان ،  مِرْمًى  إسم  آلة ،  اَرْمى  إسم تفضيل 
 
 
 اضىالفعل امل

 ظأتكةن زامان صئظعلع
 

ث ظةسلعرَمـــى ع ي نع ــىَس ذص رَمَـ ـــ« بول ةتلعك» يْــ ةلعك   ،هةرعك ةرص فةته دعكع ه ذنعث ظالدع  ظ

انلعقتعن  ع » يْـــــــــ«بولغ ةك » ا«ن ة  يأتكعؤةتس دع رَمـــــــىآ عي،بول ذنعث س غعلعرع  ب

  :تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةت 
 . ، رَمَيْتُمَا ، رَمَيْتُنَّ ، رَمَيْتُ ، رَمَيْنَا رَمى، رَمَيَا ، رَمَوْا ، رَمَتْ ، رَمَتَا ، رَمَيْنَ ، رَمَيْتَ ، رَمَيْتُمَا ، رَمَيْتُمْ ، رَمَيْتِ

 ظذنعث ظالدعدعكع هةرص فةتهةلعك بولغانلعقتعن        ،هةرعكةتلعك» يْــ« بولذص   رَمَيُوْا ظةسلعدة   رَمَوْا

ـــ« ع » يْــ ةك  » ا«ن ة يأتكعؤةتس ــاْوْاآ دع رَمَـ ةردة     ،بول ر ي ع بع تعن ظعككعس اآعنلعق هةرص  س

 .قالدع  رَمَوْانع هةزعص قعلعؤةتسةك » ا«جذغلعشعص قالغانلعقتعن 

ــا   ــتْ ، رَمَتَ ارلعقالر ظةسلعدة رَمَ ــا قات ــتْ ، رَمَيَتَ ذص رَمَيَ ـــ« بول ةتلعك» يْـ دعكع ،هةرعك ذنعث ظالدع  ظ

 ساآعنلعق  ،  بولدع رَمَاْتَـا  ، رَمَـاْتْ آة يأتكعؤةتسةك  » ا«نع » يْــ«هةرص فةتهةلعك بولغانلعقتعن   



 ٤٢

 رَمَـتْ ، رَمَتَـا  نع هةزعص قعلعؤةتسةك  » ا« جذغلعشعص قالغانلعقتعن    هةرصتعن ظعككعسع بعر يةردة   

ظذنعثدعن   سعمذ  سع بول »تْ« سع ظةسلعدة مذظةننةسنعث ساآعنلعق       »تَ«  نعث  رَمَتَا .بولدع  

ذنعثغا »ا«يعن ئآ ة هةرف آةلضةنلعكتعن ظ ذ ساآعنلعق هةر كةت بعةته نعث ئرعلضةن شذثا ظ ص

 .هأآمعدة بولعدذ
 :ت  بذنعث سعيغعلعرع تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةذ، آئلعدرُمِىَلع   نعث مةجهذرَمى

 .رُمِىَ ، رُمِيَا ، رُمُوا ، رُمِيَتْ ، رُمِيَتَا ، رُمِيْنَ ، رُمِيْتَ ، رُمِيْتُمَا ، رُمِيْتُمْ ، رُمِيْتِ ، رُمِيْتُمَا ، رُمِيْتُنَّ ، رُمِيْتُ ، رُمِيْنَا 
ــوْا  ظةسلعدة رُمُــوا ة  زة، ظعدعرُمِيُ نعث  » يْــــ«مم دعكع هةرص ذنعث ظالدع ا ظغعر آةلضةنلعكتعن ظ غ

ةرعكعتعنع  تاشالص  ـــ«ه كة بةرسةك » يْـ ــوْا  نعث زةممةسعنع ظاشذ هةرص دع رُمُيْ  ساآعنلعق ، بول

انلعقتعن    عص قالغ ةردة جذغلعش ر ي ع بع تعن ظعككعس ةك  » يْـــــ«هةرص ةزعص قعلعؤةتس ع ه  رُمُـــوان

 .قالدع
 

  ضَارِعالفعل املُ

  زامان صئظعلعقعهازعر
 

لعدة  يَرْمِــــى ــىُ ظةس ذص يَرْمِــ ـــ« بول عنع   » يْـــ ذنعث زةممعس ةنلعكتعن ظ ر آةلض ة ظئغع ا زةمم غ

  :بذنعث سعيغعلعرع تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةت.  بولدعيَرْمِى  تاشلعؤةتسةك

 .رْمِيَانِ ، تَرْمُوْنَ ، تَرْمِيْنَ ، تَرْمِيَانِ ، تَرْمِيْنَ ، اَرْمِى ، نَرْمِى يَرْمِى ، يَرْمِيَانِ ، يَرْمُوْنَ ، تَرْمِى ، تَرْمِيَانِ ، يَرْمِيْنَ ، تَرْمِى ، تَ 
غا ظئغعر آةلضةنلعكتعن      » يْـــ « زةممة    ، بولذص يَرْمِيُوْنَ ،  تَرْمِيُوْنَ   قاتارلعقالر ظةسلعدة     تَرْمُوْنَ  ، يَرْمُوْنَ

لعؤئتعص   ةرعكعتعنع تاش نعث ه دعكع هةرص ذنعث ظالدع ثن» يْـــــ«ظ كة ع ذ هةرص عنع ظاش  زةممةس

ةك ــوْنَ ،  تَرْمُيْــــوْنَ   بةرس دع  يَرْمُيْــ عص      ،بول ةردة جذغلعش ر ي ع بع تعن ظعككعس اآعنلعق هةرص  س

 .  قالدعيَرْمُوْنَ ،  تَرْمُوْنَنع هةزعص قعلؤةتسةك » يْــ«قالغانلعقتعن 

ــرْمِيْنَ ــرْمِيِيْنَ ظةسلعدة تَ ـــ«رة  آةس، ظعدعتَ ر آةلضةنلعكت» يْـ ا ظئغع رةسعنع نعث آةس» يْــــ«عن غ

ةردة جذغلعشعص قالغانلعقتعن               ، بولدع  تَرْمِيْيْنَتاشلعؤةتسةك    ساآعنلعق هةرصتعن ظعككعسع بعر ي

 . قالدعتَرْمِيْنَنع هةزعص قعلعؤةتسةك » يْــ«ظاؤؤالقع 



 ٤٣

 بولذص   هةرعكةتلعك » يْـــ  «، بولذص  يُرْمَـىُ  سع  يبذنعث ظةسلع .  آئلعدذ   يُرْمى نعث مةجهذلع     يَرْمِى 

ةلعك بولغانلعقتعن  دعكع هةرص فةته ذنعث ظالدع دعيُرْمــىآة يأتكعسةك  »  ا«نع » يْــــ«ظ  ، بول

  :يغعلعرع تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةتبذنعث سع
 .تُرْمَيَانِ ، تُرْمَيْنَ ، أُرْمى ، نُرْمىيُرْمى،  يُرْمَيَانِ ، يُرْمَوْنَ ، تُرْمى ، تُرْمَيَانِ ، يُرْمَيْنَ ،تُرْمى ، تُرْمَيَانِ ، تُرْمَوْنَ ، تُرْمَيْنَ ،  

 
 فاعلالإسم 

   ظئنعق سىصةتداش
 

اظعل   درَامٍظعسعم ص لعدة  ذ،  آئلع ذ ظةس ــىٌب دع رَاِم ـ «،ظع ةنلعكتعن   » ْيـ ر آةلض ة ظئغع ا زةمم غ

ذنعث زةممةسعنع تاشلعؤةتسةك  ــيْنْظ دعرَامِ ةنؤعن بعلةن ، بول دة ت ذ آةلعمع ارةت » يْــــ« ب دعن ظعب

نع هةزعص قعلعؤةتسةك » يْــ«ق هةرصتعن ظعككعسع بعر يةردة جذغلعشعص قالغانلعقتعن  ساآعنلع

   :يغعلعرع تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةت بذنعث سع،  قالغانرَامٍ

 .مِيَاتٌ امِيَانِ ، رَامُوْنَ ، رَامِيَةٌ ، رَامِيَاتَانِ ، رَارَامٍ ، رَ
 . قعياس قعلعؤئلعث  غالع نعث ظعظال يَرْمُوْنَ   نعث ظعظاللعنع  رَامُوْنَ

 
 فعولاملإسم 

 مةجهذل سىصةتداش
 

بعر » يــــ«بعلةن  » و« بعرآةلعمعدة  ،  ظعدعمَرْمُــوْىٌ  ظعسعم مةصظذل بولذص بذ ظةسلعدة    مَرْمِـىٌّ 

» و« شذثا   ،يةردة جذغلعشعص قالدع ؤة ظذ ظعككعسعنعث ظاؤؤالقعسع ساآعنلعق هالةتتة آةلدع          

 ،بولدع   مَرْمُـىٌّ نع ظعدغام قعلعؤةتسةك    » يـــ «ظعككع  ،بولدع   مُيْـىٌ مَرْ غا يأتكعؤةتسةك     » يــ«نع   

 . بولدع مَرْمِىٌّنع ساقالص قئلعش ظىحىن ظذنعث ظالدعدعكع هةرصنع آةسعرةلعك قعلساق » يــ«

دة   ةآكعزعنحع قاظع دة  : س ر آةلعمع ةن » و«بع ـــ«بعل ذالرنعث    » يْــ ة ؤة ظ ةردة آةلس ر ي بع

 .غا يأتكةيمعز  » «نع » «ظاؤؤالقعسع ساآعنلعق بولسا 
 :تأؤةندعكعدةك تأت خعل شةرتع بار بذ قاظعدعنع ظعشلعتعشنعث 

ةلعمعنعث : بعرعنحع رةك    » «آ ةن بولذشع آئ لةردعن يأتكةلمعض قا هةرص ع باش    . هةرص
ةردعكع   ةن آةلعمعل ع » «دئض ة » א«هةرص ن يأتكةلض ذ كنلعتع ع » «تعن ب ا » «ن غ

  .ايدذ يأتكةشكة بولم



 ٤٤

ؤةزنعدة بولذص      أَفْعَلَ دئضةن آةلعمة  أَيْوَمَ. ؤةزنعدة بولماسلعقع آئرةك      أَفْعَلَ  آةلعمة:  ظعككعنحع

 .غا يأتكةشكة بولمايدذ» يــ«نع » و«قالغانلعقتعن بذنعثدعكع 

ةم    : ظىحعنحع ذم بعر          حَيْـوَةٌ . ظعسعم بولماسلعقع آئرةك       ) خاس (آةلعمة ظةل دئضةن آةلعمة مةل

 .غا يأتكةشكة بولمايدذ » يــ«نع » و«عشعنعث ظعسمع بولغانلعقتعن بذ آةلعمعدعكع آ

أتعنحع دعكع : ت غعرنعث  » يـــــ«آةلعمع رةك » يـــــ«تةس لعقع آئ ع بولماس ةن  جُـــدَيْوِلٌ. س دئض

دعكع  ـــ«آةلعمع ـــ«تةسغعرنعث » يـ دعكع  » يـ ذ آةلعمع انلعقتعن ب ع » و«سع بولغ ـــ«ن ا » يـ غ

 .يأتكةشكة بولمايدذ 
  :يغعلعرع تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةتظعسعم مةصظذلنعث سع

 .مَرْمِىٌّ، مَرْمِيَّانِ ، مَرْمِيُّوْنَ ، مَرْمِيَّةٌ ، مَرْمِيَّتَانِ ، مَرْمِيَّاتٌ  
 

 حدالفعل اجل

 ظأتكةن زامان بولذشسعز صئظعلع
 

   :يغعلعرع تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةت بذنعث سع، جةهةت بولذص مل يَرْمِ

رْمِ  ، مل يَرْمِيَا ، مل يَرْمُوْا ، مل تَرْمِ ، مل تَرْمِيَا ، مل يَرْمِيْنَ ، مل تَرْمِ ، مل تَرْمِيَا ، مل تَرْمُوْا ، مل تَرْمِى ، مل تَرْمِيَـا ، مل تَـرْمِيْنَ ، مل أَرْمِ  ،        مل يَ 
 .مل نَرْمِ 

 .لةردعن ظعبارةت بذنعث سعيغعلعرع تأؤةندعكع.  آئلعدذ  مل  يُرْمَجةهةتنعث مةجهذلع 

مل يُرْمَ  ، مل يُرْمَيَا ، مل يُرْمَوْا ، مل تُرْمَ ، مل تُرْمَيَا ، مل يُرْمَيْنَ ، مل تُرْمَ ، مل تُرْمَيَا ، مل تُرْمَوْا ، مل تُرْمِى ، مل تُرْمَيَـا ، مل تُـرْمَيْنَ ، مل أُرْمَ  ،          
 .مل نُرْمَ 

أآمع ةنعث ه أآىملعرع مذزارعظ ارلعق ه ةفعنعث ب اشن ةن ظوخش اس ، بعل ذنعثغا قعي  ش
 .قعلعؤئلعث 

 



 ٤٥

  أمر حاضر 

 ظعككعنحع شةخس بذيرذق صئظعلع
 

 .آئلعدذ   إِرْمِظةمعر هازعر  

 : تأؤةندعكعدةك ظذسذلدا ياسايمعز  نع إِرْمِ

 ظعللةتلعك  عكعنعث  ظاخعرعد   تَرْمِـى  مذزارعظةنعث مذخاتةب سعيغعسع بولغان       بعرعنحع قةدةمدة 

ــرْمِسةك  تاشلعؤةتنعهةرص دعتَ ان   ، قال ع بولغ ة هةرص دعن مذزارعظ ـــ« ظان ةك  » تـ ع تاشعلؤةتس  رْمِن

دعغا           » ع« نعث   فَعَلَ ،قالدع نعنعث باراؤعرعدعكع هةرص آةسعرةلعك بولغانلعقتعن آةلعمعنعث ظال

  :يغعلعرع تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةتبذنعث سع.  بولدع إِرْمِآةسعرةلعك هةمزعنع آةلتىرسةك  

 . اِرْمِيَا ، اِرْمُوا ، اِرْمِى ، اِرْمِيَا ، اِرْمِيْنَ إِرْمِ ،  
  :ظةهؤالع تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةتظذنعثغا تةآعتنعث نذنلعرعنعث تذتذشذش 
 .إِرْمِيَنْ ، إِرْمُنْ ، إِرْمِنْ      : نذن تةآعت خةفعفعنعث تذتذشذش ظةهؤالع

   . ، إِرْمِيَانِّ ، إِرْمُنَّ ، إِرْمِنَّ ، إِرْمِيَانِّ ، إِرْمِيْنَانِّ  إِرْمِيَنَّ  : نذن تةآعت سةقعلعنعث  تذتذشذش ظةهؤالع

ب ؤة نةهع  ةمعر غاظع ةهؤالع     ظ ىرلعنعش ظ ةتنعث ت ةهؤالعنع جةه ىرلعنعش ظ ةرنعث ت اس ل غا قعي
 .قعلعؤئلعث

  إسم ماكانوإسم  زمان 

 ؤاقعت ؤة ظورذن ظعسعمدعشع
 

ان عم زام ان ،ظعس م ماآ دمَرْمًــــى ظعس ع  ذ، آئلع ذنعث ظعظاللعن اس   رَامٍب ا قعي ث ظعظاللعغ نع

 .مَرْمًى ، مَرْمَيَانِ ، مَرَامٍ   :غعلعرع تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةت بذنعث سعي. قعلعؤئلعث 

 
 لة اآلإسم 

 ؤاسعتة ظعسعمدعشع
 

.  ظعسعم ماآاننعث ظعظاللعغا ظوخشاش  ،بذنعث ظعظاللع ظعسعم زامان   ذ،  آئلعد مِرْمًىظعسعم ظالةت   

   :كعدةك ظعككع خعل شةآعلدة آئلعدذ سعيغعلعرع تأؤةندعبذنعث 
 .مَرَامٍ    مِرْمَيَانِ ،  مِرْمًى ،        :بعرعنحع

 .  مَرَامٍ   مِرْمَاآنِ ،مِرْمَاءٌ ،     : ظعككعنحع



 ٤٦

  تفضيلالإسم  

 ظاشذرما سىصةتداش
 

  :ةتيغعلعرع تأؤةندعكعلةردعن ظعباربذنعث سع. آئلعدذ أَرْمىظعسعم تةفزعيل 

 .أَرْمى ، أَرْمَيَانِ ، أَرْمَوْنَ ، رُمْيى ، رُمْيَيَانِ ، رُمْيَيَاتٌ  
 .ظاللعغا ظوخشاش ع نعث ظرَمَوْا ؤة رَمىظاللع عقاتارلعقالرنعث ظ  أَرْمَوْنَؤة  أَرْمى

ةفعف بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال   ذص مةسدعرعرَوى ، يَــرْوِىبعرعنحع بابنعث ل   بول

ةك (  رِوَايَـــةٌرَوْىٌ ، أزلةص بةرم دذ ) س ون ظعك. آئلع دةك ظ دعن تأؤةندعكع ة بذنعث ل آةلعم ع خع ك

 :ظعشتقاق قعلعنعدذ
رَوى  ماضى، يَرْوِى   مضارع ، رَاو ٍ إسم فاعل ، مَرْوِىٌّ  إسم مفعول ، مل يَرْوِ جحد ، ال يَـرْوِى  نفـى ، اِرْوِ أمـر حاضـر       

 . ، مَرْوًى   إسم  زمان  إسم  مكان ، مِرْوًى  إسم  آلة ، أَرْوى  إسم تفضيل ، لِيَرْوِ  أمر غائب ، ال تَرْوِ هنى
 .ظالل  ؤة تىرلعنعشعضة قعياس قعلعؤئلعث ع نعث ظرَمى ، يَرْمِى ظالل ؤة تىرلعنعشعنع عبذنعث ظ

 ظذنعث ظالدعدعكع هةرص فةتهةلعك         ،هةرعكةتلعك » و« دئضةن آةلعمعدة ضةرحة     رَوى :تةنبعه    

عمذ تعم ظ ،بولس ع قئ ةلعمعنع ظعكك ر آ ىن  ع بع لعق ظىح الل قعلماس ع » و«ظ ة » ا«ن ض

 .يأتكعمةيمعز
 مةسدعرع ، بولذصوَحى ، يَحِىبعرعنحع بابنعث مذلتةؤع بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال    

أزلعمةكوي (وَحْــــيٌ ذرذن س دذ ) ش ون ظعك. آئلع دةك ظ دعن تأؤةندعكع ة بذنعث ل آةلعم ع خع ك

 : ظعشتقاق قعلعنعدذ
وَحى ماضـى ، يَحِـى مضـارع ،  وَاحٍ   إسـم فاعـل ، مَـوْحِىٌّ   إسـم مفعـول ، مل يَـحِ  جحـد ، ال يَحِـى  نفـى ،  حِ   أمـر                                

 .حاضر ،  لِيَحِ  أمر غائب ، التَحِ  هنى ، مَوْحًى  إسم  زمان  إسم مكان ،  مِيْحَاءٌ  إسم  آلة ، اَوْحى  إسم تفضيل 
 .ظاللعغا ظوخشاش عظ نعث رَمىظاللع ع نعث ظوَحى

نعث ظارعسعدا آةلضةنلعكتعن    » يْــ«آةسعرةلعك هةرص بعلةن   » و «، بولذص يَوْحِىُ ظةسلعدة   يَحِى

 بذنعث  . قالدع يَحِـى نعث زةممةسعنع تاشلعؤةتسةك » يْــ «،قالدع  يَحِىُظذنع هةزعص قعلعؤةتسةك    

 :عبارةتسعيغعلعرع تأؤةندعكعلةردعن ظ
 .، نَحِىانِ ، تَحِيْنَ ، اَحِىوْنَ ، تَحِى ، تَحِيَانِ ، يَحِيْنَ ، تَحِى ، تَحِيَانِ ، تَحُوْنَ ، تَحِيْنَ ، تَحِيَ، يَحِيَانِ ، يَحُىيَحِ
 



 ٤٧

  أمر حاضر 

 ظعككعنحع شةخس بذيرذق صئظعلع
 .  آئلعدذ حِ  ظةمعر هازعر

 : تأؤةندعكعدةك ظذسذلدا ياسايمعز ظةمعر هازعرنع
ةب  ئظعلعنعث مذخات ة ص ان مذزارعظ ع بولغ اخعرتَحِـــى سعيغعس ث ظ ةتلعك هةركعع نع  نعص ظعلل

لعؤةتتذق ان   ،تاش ع بولغ ة هةرص يعن مذزارعظ دعن آئ ـــ« ظذنعث لعؤةتتذق » تــ ع تاش النغان  ،ن تاش

يغعلعرع بذنعث سع   .  حعقتع  حِ آئيعنكع هةرص هةرعكةتلعك بولغانلعقتعن ظةمعر هازعر              هةرصتعن

 . ، حُوْا ، حِى ، حِيَا ، حِيْنَ حِ ، حِيَا    :تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةت

   :ظةهؤالع تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةتث نذنلعرعنعث تذتذشذش عبذنعثغا تةآعتن
 .حِيَنَّ ، حِيَانِّ ، حُنَّ، حِنَّ  ، حِيَانِّ ، حِيْنَانِّ   

                        



 ٤٨

 ظعككعنحع باب
 

ابع   ع ب ةررةتنعث ظعككعنح ع مذج ــلُ   سذالس ــلَ يَفْعُــ ذص  فَعَــ ابع بول ث مة ، ب ذ بابنع دعرع  ب س

 .دة آئلعدذ نعؤةزخعل تأؤةندعكعدةك ظون بةش 
 

 مةنعسع معسالع ؤةزنع مةنعسع معسالع ؤةزنع

اردةم  نَصْرٌ فَعْلٌ ي
 ماققعل

 حعقماق خُرُوجٌ فُعُولٌ

ةص  طَلَبٌ فَعَلٌ تةل
 قعلماق

 بوغماق خَنِقٌ فَعِلٌ

 يازماق كِتَابٌ فِعَالٌ  ظىنمةك نَبَاتٌ فَعَالٌ

 قعرعماقرؤا صُرَاحٌ فُعَالٌ قوغدعماق حِرَاسَةٌ فِعَالَةٌ

ةت  شُكْرٌ فُعْلٌ رةهم
 ظئيتماق

بذزذقحعلعق  فِسْقٌ فِعْلٌ
 قعلماق

 ظةسلعمةك ذِكْرى فِعْلىشذرماقو ي كِتْمَانٌ عْالَنٌفِ

ش ذخ  بُشْرى فُعْلى
ةؤةر  خ

 بةرمةك

ةص  نِشْدَةٌ فِعْلَةٌ تةل
 قعلماق

 حاقعرماق دُعْوَةٌ فُعْلَةٌ   

نَصْـرٌ   مةسدعرع    ،بولذص  نَصَرَ،  يَنْصُرُ    غان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال   بذ بابنعث سةهعه بول     
اردةم قعلماق (، نُصْــرَةٌ كع خعل آةلعمة ظعشتقاق بذنعثدعن تأؤةندعكعدةك ظون ظعك. آئلعدذ ) ي

  :قعلعنعدذ 
إسم فاعل ، مَنْصُورٌ  إسم  مفعول ، مل يَنْصُرْ  جحد ، ال يَنْصُـرُ  نفـى ، أُنْصُـرْ  أمـر                 نَصَرَ ماضى ، يَنْصُرُ مضارع ، نَاصِرٌ          

 .حاضر ، لِيَنْصُرْ  أمر غائب ، ال تَنْصُرْ  هنى ، مَنْصَرٌ  إسم  زمان  إسم  مكان ، مِنْصَارٌ  إسم  آلة ،  أَنْصَرُ إسم  تفضيل 
 : آئلعدذ رْأُنْصُ دعن ظةمعر هازعر  نَصَرَ،  يَنْصُرُ  

ازعرنع تأؤةندعك ةمعر ه ذلدا ياسايمعز ظ دةك ظذس ةب سعيغعسع  :ع ئظعلعنعث مذخات ة ص  مذزارعظ
 مذزارعظة هةرصع     ، بولعدذ  نعث ظاخعرع سةهعه بولغانلعقتعن ساآعن قعلساق               بولغان  
عدعكع هةرص زةممةلعك      نعنعث باراؤعر  نعث       ، قالدع   نع تاشلعساق    » «بولغان  

ةك    ةمزعنع آةلتىرس ةلعك ه دعغا زةمم ةلعمعنعث ظال انلعقتعن آ ذنعث  .ذدعبول   بولغ ب
،א      :يغعلعرع تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةتسع א א ، א ، א א ، א א ،. 



 ٤٩

ان آةلعمعلعر  ةص بولغ ث مذزاظ ع بابنع ال  ظعككعنح ةن معس ة بئرعلض ــرُدُّ عض ذص  رَدَّ ،  يَــ  ،بول

كع خعل آةلعمة  بذنعثدعن تأؤةندعكعدةك ظون ظعك  . آئلعدذ  ) قايتذرماق (مَـرَدَّةً رَدَّا  ، مةسدعرع  

  :ظعشتقاق قعلعنعدذ
دُّ  نفـى، رُدَّ  أمـر حاضـر ،     يَـرُدَّ جحـد، ال يَـرُ    رَدَّ  ماضى ،  يَرُدُّ  مضارع ، رَادٌّ  إسم  فاعل ، مَرْدُودٌ  إسم  مفعـول ،  مل             

 .لِيَرُدَّ  أمر غائب ،  ال تَرُدَّ  هنى،  مَرَدٌّ إسم  زمان  إسم  مكان ، مِرْدَادٌ  إسم  آلة ،  اَرَدُّ  إسم  تفضيل 
نعث    فَرّ ، يَفِرُّ  ظالل ؤة تىرلعنعشعنععبذ بابنعث ظةمعر هازعردعن باشقا بارلعق سعيغعلعرعنعث ظ  

 .عشعضة قعياس قعلعؤئلعث ؤة تىرلعنظاللعظ
ه  اخعرع بابنعث مذزاظةص سذالسعلعرع جةزمظعككعنحع: تةنبع ذنعث ظ ا ظ قع  قعلعنغان ؤاقعتت

تعن ظعبارةت   ظوقذش زةممةلعك ؤة ظعدغامنع ظايرعص ساآعنلعق       ، هةرصعنع  فةتهةلعك، آةسرةلعك    
 ، ظةمما ، قاتارلعقالرغا ظوخشاش    ، مل يَرْدُدْمل يَرُدَّ ، مل يَرُدُّ ، مل يَرُدِّ       :   مةسعلةن. تأت خعل ظوقذش دذرذس     

 .دئيعش دذرذس ظةمةسمل يُرَدُّ    مةجهذلدا

 
  أمر حاضر 

 ظعككعنحع شةخس بذيرذق صئظعلع
 

  :غعلعرع تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةتعيبذنعث س.   آئلعدذرُدَّظةمعر هازعر 

 .  رُدَّ، رُدَّا، رُدُّوا ، رُدِّى ، رُدَّا ، اُرْدُدْنَ 

وَدٌّ  بولذص، مةسدعرع       وَدَّ، يَوُدُّ بذ بابنعث معسال ؤاؤع بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال           
ةك (  ، مَـــوَدَّةٌ  ،  وُدٌّ  ،  وِدَادٌ ع آأرم دذ ) ياخش ون ظعك. آئلع دةك ظ دعن تأؤةندعكع ل بذنعث ع خع ك

  :آةلعمة ظعشتقاق قعلعنعدذ 
إسم  فاعل ، مَوْدُوْدٌ  إسم  مفعول ، مل يَوُدَّ جحد ،  ال يَوُدُّ  نفى ،  وُدَّ  أمر حاضـر ،                وَدَّ ماضى ،  يَوُدُّ  مضارع ،  وَادٌّ             

 .لِيَوُدَّ  أمر غائب ، ال تَوُدَّ  هنى ، مَوَدٌّ  إسم  زمان  إسم  مكان ،  مِيْدَادٌ  إسم  آلة  ،  اَوَدّ ُ إسم  تفضيل 
دَوْمٌ  ،    مةسدعرع    ،بولذص  دَامَ ، يَـدُومُ   ن معسال    بذ بابنعث ظةجؤةف بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضة          

كع خعل آةلعمة ظعشتقاق        بذنعثدعن تأؤةندعكعدةك ظون ظعك    . آئلعدذ) داؤامالشماق( دَوَامٌ ،  مَدَامٌ     

  :قعلعنعدذ 
ومُ   نفـى ، دُمْ  أمـر   دَامَ  ماضى ،  يَدُومُ  مضارع ،  دَائِـمٌ  إسـم  فاعـل ،  مَـدُومٌ   إسـم  مفعـول ، مل يَـدُمْ  جحـد ، ال يَـدُ                                

 .حاضر ، لِيَدُمْ  أمر غائب  ، ال تَدُمْ   هنى ،  مَدَامٌ  إسم زمان  إسم مكان ،  مِدَامٌ  إسم آلة  ، اَدَامُ  إسم تفضيل 



 ٥٠

 اضىالفعل امل

 ظأتكةن زامان صئظعلع
 

 ،بولدع ث ظالدعدعكع هةرص فةتهةلعك     ظذنع  بولذص هةرعكةتلعك » و« بولذص    دَوَمَ ظةسلعدة    دَامَ

ذثا  ع » و«ش ةك  » ا«ن ة يأتكعؤةتس دع دَامَض ةردعن   .  بول عيغعلعرع تأؤةندعكعل ذنعث س ب

 :ظعبارةت 
 .دَامَ ، دَامَا ، دَامُوا ، دَامَتْ ، دَامَتَا ، دُمْنَ ، دُمْتَ ، دُمْتُمَا ، دُمْتُمْ ، دُمْتِ ، دُمْتُمَا ، دُمْتُنَّ ، دُمْتُ ، دُمْنَا  

ــنَ لعدة دُمْ ــ ظةس ذص نَدَوَمْ ــلَ بول ثفَعَ دعكع هةرص  عَ  نع ث باراؤعرع ةجؤةف  عنعنع ان ظ ةلعك بولغ  فةته

ع  دعكع هةرص عَؤاؤعن ث باراؤعرع ةك   ع نعنع ا يأتكعؤةتس ةجؤةف ؤاؤعغ ان ظ ةلعك بولغ ــنَ زةمم   دَوُمْـ

دع ة ،بول دعكع   » « زةمم ذنعث ظالدع ةنلعكتعن ظ ر آةلض ا ظئغع ةرعكعتعنع  غ نعث  ه  هةرص

لعؤئتعص ث زةم» و «تاش كة  نع ذ هةرص عنع ظاش ةك مةس ــنَ بةرس دعدُوْمْ اآعنلعق، بول تعن   س هةرص

قالغان  .  قالدع   دُمْنَنع هةزعص قعلعؤةتسةك    » و«ظعككعسع بعر يةردة جذغلعشعص قالغانلعقتعن      

 .عنعمذ مذشذنعثغا قعياس قعلعؤئلعثسعيغعلعر
 . آئلعدذ  نعث مةجهذلع א
ذنع ظةسא دع لعضة قايتذرساق  نع مةجهذل قعلعش ظىحىن ظ دعن سانعغاندا ، بول  ظاخعرع
نع آةسظع ع هةرص اق ككعنح دع رةلعك قعلس ةتلعك  ،بول ر هةرعك ةر بع دعكع ه ذنعث ظالدع  ظ

غا ظئغعر آةلضةنلعكتعن ظذنعث ظالدعدعكع          » «رة   آةس ،بولدع هةرصنع زةممةلعك قعلساق    
 ،بولدع   رةسعنع ظاشذ هةرصكة  بةرسةك     سنعث آة » «هةرصنعث هةرعكعتعنع تاشلعؤئتعص    

اآعنلعق» « ةرص آةس   ،س دعكع ه ذنعث ظالدع انلعقتعن  ظ ع » «رةلعك بولغ ا » «ن غ

 :غعلعرع تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةت بذنعث سعي.   بولدع دِيْمَيأتكعسةك 

 .مْتُمَا ، دُمْتُمْ ، دُمْتِ ، دُمْتُمَا ، دُمْتُنَّ  ، دُمْتُ ، دُمْنَا دِيْمَ ، دِيْمَا ، دِيْمُوْا ، دِيْمَتْ ، دِيْمَتَا ، دُمْنَ ، دُمْتَ ، دُ
بولذص، بذالرنعث  دُوِمْنَ ، دُوِمْتَ ، دُوِمْتُمَا ، دُوِمْتُمْ        سع  يقاتارلعقالرنعث ظةسلع   دُمْنَ ، دُمْتَ ، دُمْتُمَا ، دُمْتُمْ      

عدة  ا آةس » و«هةممعس ذنعث آةس رغ ةنلعكتعن  ظ ر آةلض عنع تاشلعؤةتسةك  رة ظئغع ــنَ ، ةس دُوْمْ
ــتُمْ   ــا ، دُوْمْــ ــتَ ، دُوْمْتُمَــ ذص دُوْمْــ عص       بول ةردة جذغلعش ر ي ةرص بع ع ه ان ظعكك اآعنلعق بولغ ، س

. بولدع   دُمْنَ ، دُمْتَ ، دُمْتُمَا ، دُمْتُمْ   شذنعث بعلةن ظذالر   ،ؤةتتذقعنع هةزعص قعل  » و«قالغانلعقتعن  

 .  سعيغعدا آئلعشعمذ دذرذسقع سعيغعالرنعث تأؤةندعكعدةكعرعقذي
 .مْنَ ، دِمْتَ ، دِمْتُمَا ، دِمْتُمْ ، دِمْتِ ، دِمْتُمَا ، دِمْتُنَّ  ، دِمْتُ ، دِمْنَا  دِيْمَ ، دِيْمَا ، دِيْمُوْا ، دِيْمَتْ ، دِيْمَتَا ، دِ



 ٥١

 ضَارِعالفعل املُ

  زامان صئظعلعهازعرقع
 

غا زةممة ظئغعر آةلضةنلعكتعن        » و «، ظعدع   دْوُمُيَـ سع     يبذنعث ظةسلع  ذ،   آئلعد  يَـدُومُ مذزارعظة  

غعلعرع تأؤةندعكعلةردعن  بذنعث سعي  .  بولدع يَدُوْمُظذنعث زةممعسعنع ظالدعدعكع هةرصكة بةرسةك   

 :ظعبارةت 
مِيْنَ ، تَـدُومَانِ ، تَـدُمْنَ ، اَدُومُ ،   يَدُومُ ، يَدُومَانِ ، يَدُومُونَ ، تَـدُومُ ، تَـدُومَانِ ، يَـدُمْنَ ، تَـدُومُ ، تَـدُومَانِ ، تَـدُومُونَ ، تَـدُو             

 .نَدُومُ 
ث ظةسلع  تَــــدُمْنَيَــــدُمْنَ ، ع ي قاتارلعقالرنع دع يَــــدْوُمْنَ   ،  تَــــدْوُمْنَس ر » و «، ظع ة ظئغع ا زةمم غ

 ساآعنلعق    بولذص  يَـدُوْمْنَ   ،  تَـدُوْمْنَ       آةلضةنلعكتعن ظذنعث زةممةسعنع ظالدعدعكع هةرصكة بةرسةك        

تعن ظع ةردة جذغلعشعص  قالغانلعقتعن  هةرص  ،  يَــدُمْنَ نع هةزعص قعلعؤةتسةك » و«ككعسع بعري
 .قالدع   تَدُمْنَ

 . آئلعدذيُدامُ نعث مةجهذلع  يَدُومُ

بولدع، ظاخعرعدعن سانعغاندا       يَدْوُمُ نع مةجهذل قعلعش ظىحىن ظذنع ظةسلعضة قايتذرساق          يَدُومُ

ةلعك قعلساق   نع فةته ــدْظعككعنحع هةرص دع وَمُيَ ةلعك قعلساق  .  بول عنع زةمم ة هةرص ــدْوَمُمذزارعظ   يُ

دع  ةك     » و «،بول كة  بةرس دعكع هةرص ةرعكعتعنع ظالدع ث ه دع  يُــــدَوْمُنع لع» و «، بول  يظةس

آة  » ا«نع   » و« شذثا    ،ث ظالدعدعكع هةرص فةتهةلعك بولدع         ظذنع  هةرعكةتلعك ظعدع، هازعر    

 .أؤةندعكعلةردعن ظعبارةت بذنعث سعيغعلعرع ت.  بولدع يُدامُيأتكعسةك 

 .يُدَامُ ، يُدَامَانِ ، يُدَامُوْنَ ، تُدَامُ ، تُدَامَانِ ، يُدَمْنَ ، تُدَامُ ، تُدَامَانِ ، تُدَامُوْنَ ، تُدَامِيْنَ ، تُدَامَانِ ، تُدَمْنَ ، اُدَامُ ، نُدَامُ 
ث ظةسلع  تُـــدَمْنَ  ؤة  يُـــدَمْنَ ع يقاتارلعقالرنع ذص دْوَمْنَتُـــ ؤة يُـــدْوَمْنَ س ةرعكعتعنع » و«  بول ث ه نع

ةك     كة بةرس دعكع هةرص دعيُــدَوْمْنَ ، تُــدَوْمْنَ ظالدع لع» و «، بول دع يظةس ةتلعك ظع ازعر ، هةرعك  ه

ةلعك بول     ةرص فةته دعكع ه ذنعث ظالدع ذثاظ ع » و «دع ش ةك » ا«ن ة يأتكعس ــدَاْمْنَ   آ   تُــدَاْمْنَ، يُ

ةردة  ر ي ع بع تعن ظعككعس اآعنلعق هةرص ذص س انلعقتعن بول عص قالغ ةزعص  » ا«جذغلعش ع ه ن

  .قالدع  يُدَمْنَ  ، تُدَمْنَقعلعؤةتسةك  



 ٥٢

 فاعلالإسم 

 
  ظئنعق سىصةتداش

 
  .دَاوِمٌسع يبذنعث ظةسلع. آئلعدذ   دَائِمٌظعسعم صاظعل 

 
  فعولاملإسم 

 مةجهذل سىصةتداش
 

ظذل  عم مةص دمَــــدُومٌظعس ذنعث ظةسلعذ،  آئلع ع يب دع مَــــدْوُوْمٌس ر » و« ، ظع ة ظئغع ا زةمم غ

 ساآعنلعق هةرصتعن  ، بولدع مَدُوْوْمٌآةلضةنلعكتعن ظذنعث زةممةسعنع ظالدعدعكع هةرصكة بةرسةك   

 .  قالدع مَدُومٌنع هةزعص قعلعؤةتسةك » و«ظعككعسع بعر يةردة جذغلعشعص قالغانلعقتعن 

 
   حدالفعل اجل

 ظأتكةن زامان بولذشسعز صئظعلع
 

ةت  د يَـــدُمْ ملجةه ئظعل  آئلع ذ ص ذص، ب عرع  »مل«عغان بول تعن ظعلض دع يَـــدُوْمُآعرعش   »مل «، ظع

يعن   ةندعن  آئ ــدُوْمْ آعرض ر    مل يَــ ع بع تعن ظعككعس اآعنلعق هةرص ذص س عص   بول ةردة جذغلعش ي

يغعلعرع تأؤةندعكعلةردعن بذنعث سع.  قالدع مل يَــدُمْنع هةزعص قعلعؤةتسةك » و«قالغانلعقتعن  

  :ظعبارةت
 يَدُومَا ، مل يَدُومُوا ، مل تَدُمْ ، مل تَدُومَا ، مل يَدُمْنَ ، مل تَدُمْ ، مل تَدُومَا ، مل تَدُومُوا ، مل تَدُومِى ، مل تَـدُومَا ، مل تَـدُمْنَ                     مل يَدُمْ ، مل    

 .، مل اَدُمْ ، مل نَدُمْ 
 

  ينفالفعل ال

 آئلعحةك زامان بولذشسعز صئظعلع
 

ظالللعنعش ؤة تىرلعنعش ظةهؤالعغا      عالع مذزارعظةنعث ظ   ظالللعنعش ؤة تىرلعنعش ظةهؤ   عنةفعنعث ظ 
 .شذنعثغا قعياس قعلعؤئلعث . ظوخشاش 

 



 ٥٣

 أمر حاضر

 ظعككعنحع شةخس بذيرذق صئظعلع
 

غا زةممة ظئغعر      » و «،  ظعدع   اُدْوُمْسع   يبذنعث ظةسلع  ذ،   آئلعد  دُمْ دعن ظةمعر هازعر        دَامَ ، يَدُومُ  

 ساآعنلعق هةرصتعن     ،  بولدع   اُدُوْمْعكع هةرصكة بةرسةك      آةلضةنلعكتعن ظذنعث زةممةسعنع ظالدعد    

انلعقتعن       عص قالغ ةردة جذغلعش ر ي ع بع ةك   » و«ظعككعس ةزعص قعلعؤةتس ع ه دع  اُدُمْن  ،بول

 شذثا ظذ    ،عن هةمزعضة ظئهتعياجعمعز قالمعدع   هةمزعدعن آئيعنكع هةرص هةرعكةتلعك بولغانلعقت    
 :غعلعرع تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةت يبذنعث سع.  قالدعدُمْهةمزعنع تاشلعؤةتسةك 

 .دُ مْ ، دُومَا ، دُومُوا ، دُومِى ، دُومَا ، دُمْنَ  
 . ظذنعثغا تةآعتنعث نذنلعرعنعث تذتذشذش ظةهؤالع تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةت 

 . دُومَنْ ، دُومُنْ ، دُومِنْ ، دُومَنَّ ، دُومَانِّ ، دُومُنَّ ، دُومِنَّ ، دُومَانِّ ، دُومْنَانِّ
 .ظةمعر غاظعب ؤة نةهعيلةرنع جةهةتكة قعياس قعلعؤئلعث 

 
   إسم ماكانوإسم  زمان 

 ؤاقعت ؤة ظورذن ظعسعمدعشع
 

ان  عم زام ان  ،ظعس عم ماآ د  مَـــدَامٌ ظعس ذنعث ظةسلعذ، آئلع ع يب دع مَـــدْوَمٌس ث » و «، ظع نع

 هازعر   ،كةتلعك ظعدع   هةرع يظةسلع» و «، بولدع  مَدَوْمٌهةرعكعتعنع ظالدعدعكع هةرصكة  بةرسةك      

.  بولدعمَــدَامٌآة يأتكعؤةتسةك » ا«نع » و« شذثا ،ظذنعث ظالدعدعكع هةرص فةتهةلعك بولدع

 :بذنعث سعيغعلعرع تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةت 
 .مَدَامٌ  ، مَدَامَانِ  ، مَدَائِمُ 

 .اش ظاللعغا ظوخشع نعث ظدَائِمُظاللع عبولذص بذنعث ظ  مَدَاوِمُ ظةسلعدة مَدَائِمُ

 
 لةاآلإسم 

 ؤاسعتة ظعسعمدعشع
 

  :يغعلعرع تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةتبذنعث سعذ،  آئلعد مِدَامٌظعسعم ظالةت 

 .مِدَامٌ ، مِدَامَانِ ، مَدَائِمُ 

 .ظاللعغا ظوخشاش ع ظعسعم ماآاننعث ظ،ظاللع ظعسعم زامانعبذنعث ظ



 ٥٤

  تفضيلالإسم 

 ظاشذرما سىصةتداش
 

  :يغعلعرع تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةت بذنعث سع،ئلعدعغان بولذص آ اَدَامُظعسعم تةفزعيل 

 .اَدَامُ ، اَدَمَانِ ، اَدَامُونَ ، دُومى ، دُومَيَانِ ، دُومَيَاتٌ  
 .ظاللعغا ظوخشاش ع ظعسعم ماآاننعث ظ،ظاللع ظعسعم زامانعبذنعث ظ

  دَعْـوَةٌ  مةسدعرع  ،بولذص   دَعَـا ،  يَـدْعُوْ  بذ بابنعث ناقعس بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال           

ارلعق   ،)ظعشقا حاقعرماق    ( دُعْوَةٌ)  يعغعنعغا حاقعرماق  بنةسة ( دِعْوَةٌ ،)تاماققا حاقعرماق (  قات

ل ؤةز ىح خع دذ نعظ ون ظع. دة آئلع دةك ظ ذالردعن تأؤةندعكع تقاق ب ة ظعش ل آةلعم ع خع كك
  :قعلعنعدذ

  مَـدْعُوٌّ  إسـم  مفعـول ، مل يَـدْعُ  جحـد ،  ال يَـدْعُو  نفـى ،  اُدْعُ  أمـر         دَعَا ماضى ، يَدْعُو مضارع ،  دَاعٍ  إسـم فاعـل ،              
 .حاضر ،  لِيَدْعُ  أمر غائب ،  ال تَدْعُ ، هنى ،  مَدْعً  إسم  زمان  إسم مكان ، مِدْعً  إسم  آلة ،  اَدْعى  إسم تفضيل 

 
 اضىالفعل امل

 ظأتكةن زامان صئظعلع
 

ع  ذدَعَـــامازعس دعغان بول ذنعث ظةسلع،ص آئلع ع ي ب دعدَعَـــوَس ةتلعك» و «، ظع ذنعث ،هةرعك  ظ

 .غان بولدَعَاآة  يأتكعؤةتسةك » ا«نع » و«ظالدعدعكع هةرص فةتهةلعك بولغانلعقتعن 

 .شةآلعدة يئزعلعدذ » ا«دعن يأتكةلضةن ظةلعف »  و«: توققذزعنحع قاظعدة 

  :يغعلعرع تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةت نعث سعدَعَا  

ــوْتُ ،   دَعَــا ،   ــوْتُنَّ ، دَعَ ــوْتُمْ ، دَعَــوْتِ ، دَعَوْتُمَــا ، دَعَ ــوْنَ ، دَعَــوْتَ،  دَعَوْتُمَــا ، دَعَ ــا ، دَعَ ــوْا ، دَعَــتْ ، دَعَتَ ــوَا ، دَعَ دَعَ
 .دَعَوْنَا 
ىحعدة   بذ ظ ، ظعدع دَعَوَتْ ،  دَعَوَتَا   قاتارلعقالرمذ ظةسلعدة      دَعَتَا  ،دَعَتْ     ، ظعدع دَعَوُوْا ظةسلعدة    دَعَوْا

ةتلعك» و« انلعقتعن     هةرعك ةلعك بولغ ةرص فةته دعكع ه ذنعث ظالدع ع  » و«  ظ ة  » ا  «ن آ

ةردة جذغلعشعص           ،بولدع  دَعَاْوْا ، دَعَاْتْ  ، دَعَاْتـاْ       يأتكعؤةتسةك  ساآعنلعق هةرصتعن ظعككعسع بعر ي

ارلعقالر   دَعَتَـا دَعَوْا ، دَعَتْ  ،    نع هةزعص قعلعؤةتسةك    » ا«دعن يأتكةلضةن   » و«قالغانلعقتعن    قات

 .قالدع 



 ٥٥

ذلع  دَعَــا ث مةجه د دُعِــىَ نع ذنعث ظةسلعذ، آئلع ع يب دعدُعِــوَس دا  » و «، ظع ةلعمعنعث ظاخعرع آ

غا يأتكعؤةتسةك   » يــــ «نع  » و« شذثا    ، ظالدعدعكع هةرص آةسعرةلعك بولدع       آةلدع ؤة ظذنعث  

 .  بولدع دُعِىَ

دة  ع قاظع دا» و«: ظونعنح ةلعمعنعث ظاخعرع ئلعص آ ةرص آةس  آ دعكع ه ذنعث ظالدع رةلعك ظ

 .غا يأتكعؤئتعمعز » يـــ«نع » و«بولسا 

  :يغعلعرع تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةت نعث سعدُعِىَ

عِيْـتُ ،  دُعِىَ ، دُعِيَا ، دُعُوْا ،دُعِيَتْ ، دُعِيَتَـا ، دُعِـيْنَ ، دُعِيْـتَ ، دُعِيْتُمَـا ، دُعِيْـتُمْ ، دُعِيْـتِ ، دُعِيْتُمَـا ، دُعِيْـتُنَّ ، دُ                             
 .دُعِيْنَا 
ــوْا ــوُوْاظةسلعدة  دُعُ ذص دُعِ ذص ،»و« بول ع  بول اخعرقع هةرص ةلعمعنعث ظ ذنع ، آ  آةلضةنلعكتعن ظ

ةك  » يـــــ« ا يأتكعؤةتس دعدُعِيُــوْاغ ان ظ ،  بول ذنعث قالغ ع ع ب ث ظ  رُمِيُــوْاظاللعن اس  عنع ا قعي ظاللعغ

 .قعلعؤئلعث 
 

 ضَارِعالفعل املُ

  زامان صئظعلعهازعرقع
 
 :يغعلعرع تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةت بذنعث سعذ، آئلعد  يَدْعُوْذزارعظة م

يَدْعُوْ، يَدْعُوَانِ ، يَدْعُوْنَ ، تَدْعُو ، تَدْعُوَانِ ، يَدْعُوْنَ ، تَدْعُو ، تَدْعُوَانِ ، تَدْعُوْنَ ، تَدْعِيْنَ ، تَدْعُوَانِ ، تَدْعُوْنَ ، اَدْعُـوْ ،                    
 .نَدْعُوْ 

ــدْعُوْنَ ــ ، يَــ ارلعقالر  دْعُوْنَ تَــ لعدة قات ــدْعُوُوْنَ ظةس ــدْعُوُوْنَ ،  يَــ ذص   تَــ ر   » و« بول ة ظئغع ا زةمم غ

عنع تاشلعؤةتسةك    ذنعث زةممةس ةنلعكتعن ظ ــدْعُوْوْنَآةلض ــدْعُوْوْنَ ،  يَ دعتَ تعن  ، قال اآعنلعق هةرص  س

انلعقتعن     ةردة جذغلعشعص قالغ ر ي ةزعص قعلعؤةتسةك  » و«ظعككعسع بع ع ه ــدْعُوْنَن ــدْعُوْنَ  ؤة يَ   تَ

 .قالدع 
ــدْعِيْنَ لعدة تَـ ــدْعُوِيْنَ ظةس ذص تَـ ا آةس » و« بول دعكع    غ ذنعث  ظالدع ةنلعكتعن ظ ر آةلض رة ظئغع

 ، بولدع  رةسعنع ظاشذ هةرصكة بةرسةك     نعث آةس » «هةرصنعث هةرعكعتعنع تاشلعؤئتعص    
اآعنلعق» « ذنعث،س دع  ظ عرةلعك بول ةرص آةس دعكع ه ذثا، ظالدع ع »  « ش ا » «ن غ



 ٥٦

ةردة جذغلعشعص قالغانلعقتعن              ، بولدع يأتكعؤةتسةك    ساآعنلعق هةرصتعن ظعككعسع بعر ي
 . قالدع نع هةزعص قعلعؤةتسةك » «لقع اظاؤؤ

آةلعمعنعث تأتعنحع هةرصع    » و «، ظعدع يُـدْعَوُ بذ ظةسلعدة   ذ،  آئلعد يُـدْعى نعث مةجهذلع    يَـدْعُوْ 

» يـــ «ظذنع  ع سةؤةبعدعن غانلعقمعآةلضةنلعكع ؤة  ظذنعث ظالدعدعكع هةرص زةممةلعك بول   بولذص  

ةك   ا يأتكعؤةتس ــدْعَيُغ دعيُــ ـــ «، بول ةتلعك» يـــ ةلعك    ،هةرعك ةرص فةته دعكع ه ذنعث ظالدع  ظ

 . بولدع يُدْعىآة يأتكعؤةتسةك » ا«نع » يــ«بولغانلعقتعن 

دة   ع قاظع ون بعرعنح أتعنحع  » «: ظ ةلعمعنعث ت ذص   آ ع بول عنحع هةرص اآع بةش ذنعث ،ي  ظ
 .غا يأتكعؤئتعمعز » «ظالدعدعكع هةرص زةممةلعك بولمعسا ظذنع 

 :غعلعرع تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةت   نعث سعييُدْعى 

يْنَ ، تُــدْعُيَانِ ، تُــدْعَيْنَ ، يُــدْعى ، يُــدْعَيَانِ ، يُــدْعَوْنَ ، تُــدْعى ، تُــدْعَيَانِ ، يُــدْعَيْنَ ، تُــدْعى ، تُــدْعُيَانِ ، تُــدْعَوْنَ ، تُــدْعَ
 .اُدْعى ، نُدْعى 

 فاعلالإسم 
   ظئنعق سىصةتداش

 
اظعل  د  دَاعٍ ظعسعم ص ذ ظةسلعدة ذ،آئلع ــوٌ ب ا نعث»و «، ظعدعدَاعِ ةلعمعنعث ظ ع  آ خعرقع هةرص

ةنلعكع ؤة  ذص آةلض دعكع هةرصبول ذنعث ظالدع انلعقع نعث ظ عرةلعك بولغ ةؤةبعدعن آةس ذنع س  ظ
غا زةممة ظئغعر آةلضةنلعكتعن ظذنعث زةممةسعنع            » يـــ  «، بولدع  دَاعِـيٌ أتكعؤةتسةك  غا ي » يــ«

ةردة جذغلعشعص قالغانلعقتعن           ع ساآعنعل ، بولدع دَاعِيْنْتاشلعؤةتسةك   ق هةرصتعن ظعككعسع بعر ي

   :يغعلعرع تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةتبذنعث سع. قالدع   دَاعٍنع هةزعص قعلعؤةتسةك » يــ«

 .عِيَاتٌ ااعِيَانِ ، دَاعُونَ ، دَاعِيَةٌ ، دَاعِيَتَانِ ، دَدَاعٍ ، دَ
 

  فعولاملإسم 

 مةجهذل سىصةتداش
 

ظذل  ذ ظةسلعدة ذ،  آئلعد مَــدْعُوٌّظعسعم مةص علغانلعقتعن ، ظعدعمَــدْعُوْوٌب  ظعدغامنعث شةرتع تئص

ع  ةك » و«ظعكك دغام قعلعؤةتس ع ظع دع مَــــدْعُوٌّن عي.  بول ذنعث س ةردعن غعلعرع تأؤةندب عكعل

 .مَدْعُوٌّ ،  مَدْعُوَّانِ ، مَدْعُوُّنَ  ، مَدْعُوَّةٌ  ، مَدْعُوَّتَانِ  ، مَدْعُوَّاتٌ      :ظعبارةت 



 ٥٧

 
   حدالفعل اجل

 ظأتكةن زامان بولذشسعز صئظعلع
 

غا زةممة ظئغعر آةلضةنلعكتعن ظذنعث       » و «، بولذص يَدْعُوُ ملبذ ظةسلعدة   ذ،   آئلعد  مل يَدْعُ جةهةت  

ةك  زةم عنع تاشلعؤةتس ــدْعُوْمعس دع مل يَــ ر »مل« ،قال اآعننعث   آع ع س ان ظعكك عل بولغ ص هاس

ع » و«سةؤةبعدعن  ةزعص قعلعؤةتسةك ن ــدْعُ  مل ه دع يَ ذنعث سع. قال ةردعن ب يغعلعرع تأؤةندعكعل

  :ظعبارةت
ــدْعُونَ ،    ــدْعُوَا ، مل يَ ــدْعُ ، مل تَ ــدْعُوْا ، مل تَ ــدْعُوَا ، مل يَ ــدْعُ ، مل يَ ــدْعُوَا ، مل  مل يَ ــدْعِى ، مل تَ ــدْعُوْا ، مل تَ ــدْعُوَا ، مل تَ ــدْعُ ، مل تَ مل تَ

 .تَدْعُونَ ، مل أَدْعُ ، مل نَدْعُ 
  :يغعلعرع تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةت بذنعث سعذ،  آئلعدمل يُدْعَجةهةتنعث مةجهذلع   

، مل يُدْعَيْنَ ، مل تُدْعَ ، مل تُدْعَيَا ، مل تُدْعَوْا ، مل تُدْعَى ، مل تُدْعَيَا ، مل تُدْعَيْنَ مل يُدْعَ ، مل يُدْعَيَا ، مل يُدْعَوْا ، مل تُدْعَ ، مل تُدْعَيَا         
 .، مل أُدْعَ ، مل نُدْعَ 

 ،ظالل ؤة تىرلعنعش ظةهؤالعغا ظوخشاش    عظةهؤالع مذزارعظةنعث ظ    ظالل ؤة تىرلعنعش   عنعث ظ نةفع
 .شذنعثغا قعياس قعلعؤئلعث 

 
  أمر حاضر 

 حع شةخس بذيرذق صئظعلعظعككعن
 

 .  آئلعدذ اُدْعُدعن ظةمعر هازعر    يَدْعُوْ–دَعَا 

 : تأؤةندعكعدةك ظذسذلدا ياسايمعز ظةمعر هازعرنع
ان   ئظعلع بولغ ة ص ذنع       مذزارعظ انلعقتعن ظ ةرص بولغ ةتلعك ه ع ظعلل ث ظاخعرس   نع

 نعث    ،قالدع   اشلعؤةتسةك   نع ت  » « مذزارعظة هةرصع بولغان      قالدع، تاشلعؤةتسةك  
ةلعك          »« دعغا زةمم ةلعمعنعث ظال ذ آ انلعقتعن ب ةلعك بولغ ةرص زةمم دعكع ه ث باراؤعرع نع

  :رع تأؤةندعكعلةردعن ظعباةرتععيغعل بذنعث س، بولدعאهةمزعنع آةلتىرسةك 
א ، א א ، א ، א א ، א א ، .א

 :ذش ظةهؤالع تأؤةندعكعدةك بولعدذ ث تذتذشعبذنعثغا تةآعتنعث نذنلعرعن
אا ، א א ، א ، א ، א א ، א ، א ، א ،.

اش  ة ظوخش ةهؤالع جةهةتنعثكعض ةهعيالرنعث ظ ب ؤة ن ةمعر غاظع ذنعثغا قع،ظ اس  ش ي
 .قعلعؤئلعث 



 ٥٨

   إسم ماكانوإسم  زمان 

 ؤاقعت ؤة ظورذن ظعسعمدعشع
 

هةرعكةتلعك ظذنعث   » و «، ظعدع مَدْعَوٌبذ ظةسلعدة   ذ،  آئلعد  مَدْعً ظعسعم ماآان    ،ظعسعم زامان 

انلعقتعن     ةلعك بولغ ةرص فةته دعكع ه ع » و«ظالدع ةك  » ا«ن ة يأتكعؤةتس دعمَـــدْعَاْنْض  ، بول

نع هةزعص قعلعؤةتسةك    » ا«كعسع بعر يةردة جذغلعشعص قالغانلعقتعن      ساآعنلعق هةرصتعن ظعك  

   :عغعلعرع تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةتبذنعث سي.  قالدع  مَدْعً

 .مَدْعً ، مَدْعَيَانِ ، مَدَاعٍ 

 
 لةاآلإسم 

 ؤاسعتة ظعسعمدعشع
 

ظاللعغا  ععث ظ  ظعسعم ماآانن   ،ظاللع ظعسعم زامان     عآئلعدعغان بولذص بذنعث ظ      مِدْعًظعسعم ظالةت   

 :بذنعث سعيغعلعرع تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةت .  شذنعثغا قعياس قعلعؤئلعث ،ظوخشاش
 .مِدْعً ، مِدْعَيَانِ ، مَدَاٍع 

 
  تفضيلالإسم 

 ظاشذرما سىصةتداش
 

 :غعلعرع تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةت  بذنعث سعي، آئلعدعغان بولذصاَدْعى  ظعسعم تةفزعيل

 . ، اَدْعَوْنَ ، دُعْيى  ، دُعْيَيَانِ ، دُعْيَيَاتٌ اَدْعى  ، اَدْعَيَانِ 
 .لةفعف ؤة مذلتةؤع قاتارلعقالر آةلمةيدذ ، ناقعس يايع، بذ بابتا ظةجؤةف يايع: تةنبعه 

 
  
 



 ٥٩

 ظىحعنحع باب
 

ابع  ع ب ةررةتنعث ظىحعنح ع مذج ذص  يَفْعَــــلُ،  فَعَــــلَسذالس ابع بول دعرع ، ب ث مةس ذ بابنع  ب

 :دة آئلعدذ نعخعل ؤةزدعكعدةك ظون تأؤةن
 

 مةنعسع مسالع ؤةزنع مةنعسع معسالع ؤةزنع

 بارماق ذَهَابٌ فَعَالٌ توسماق مَنْعٌ فَعْلٌ

كارا  سُنُوحٌ فُعُولٌ ظاش
 بولماق

 سورعماق سُؤَالٌ فُعَالٌ

اهعر  مُهَارَةٌ فُعَالَةٌ م
 بولماق

هةددعدعن  طُغْيَانٌ فُعْالَنٌ
 ظاشماق

ذال دَعَابَةٌ فَعَالَةٌ عملعق يم
ةن  بعل

 سأزلعمةك

 آأرمةك رُؤْيَةٌ فُعْلَةٌ

أثىل  رِعَايَةٌ فِعَالَةٌ آ
 بألمةك

   

ان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال      ذ بابنعث سةهعه بولغ ــعُب ــعَ ، يَمْنَ ذص مَنَ ــعٌ مةسدعرع ،بول  مَنْ

  : شتقاق قعلعنعدذبذنعثدعن تأؤةندعكعدةك ظون ظعككع خعل آةلعمة ظع. آئلعدذ ) توسماق(
مَنَعَ ماضى ،  يَمْنَـعُ  مضـارع ،  مَـانِعٌ  إسـم  فاعـل ،  مَمْنُـوعٌ  إسـم مفعـول ، مل يَمْنَـعْ  جحـد ، ال يَمْنَـعُ  نفـى ،  إمْنَـعْ  أمـر                        

 .سم تفضيل حاضر ،  لِيَمْنَعْ  أمر غائب ،  ال تَمْنَعْ  هنى ،  مَمْنَعٌ  إسم  زمان  إسم  مكان ،  مِمْنَاعٌ  إسم  آلة  ،  اَمْنَعُ  إ
 عٌوَضـْ  بولذص مةسدعرع    وَضَـعَ  ، يَضَـعُ     بذ بابنعث معسال بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال              

 :كع خعل آةلعمة ظعشتقاق قعلعنعدذ بذنعثدعن تأؤةندعكعدةك ظون ظعك. آئلعدذ ) قويماق(
 مل يَضَـعْ  جحـد ،  ال يَضَـعُ  نفـى ،  ضَـعْ       وَضَعَ ماضى ،  يَضَعُ  مضارع ،  وَاضِعٌ  إسم  فاعـل ، مَوْضُـوعٌ  إسـم مفعـول ،                 

عٌ  إسم  زمـان  إسـم  مكـان ،  مِيْضَـاعٌ  إسـم  آلـة ،  أَوْضَـعُ إسـم           غائب ،  ال تَضَعْ  هنى ، مَوْضِ        أمر حاضر  ،  لِيَضَعْ  أمر       
 .تفضيل 

ــعُ   ــعُ ظةسلعدة  يَضَ ذص  يَوْضَ دعغان  عرآةس» و «،بول دعر قعلعنع ةن مذزارع» ض«سع تةق ة بعل ظ

 . قالدع  يَضَعُسعدا آةلضةنلعكتعن ظذنع هةزعص قعلعؤةتسةك عهةرصعنعث ظوتتذر
ه عنعث   :  تةنبع ث مذزارعظةس ذ بابنع عدعكع هةرصظذدذلع» ع«ب رةدعن  آةس،نعث فةتهةس

ةن يعش دذرذس  ،يأتكةلض ار دئ دعرع ب رة تةق دا آةس ذثا ظذنعث رةدعن  . ش ةتهةنعث آةس ذ ص  ب
عنعث ال هةر يأتكعلعش ةؤةبع ض لعر س دعكع هةرعنعص ذز      ظالدع دا تةلةصص ذغان هال رة ظوق نع آةس ص

 .قعيعن بولغانلعقتعندذرآةسرة ظوقذش قعلعش ياآع ظذالرنعث ظأزعنع 
  .لةفعف ؤة مذلتةؤع قاتارلعقالر آةلمعضةن ، ظةجؤةف، بذ بابتعن مذزاظةف



 ٦٠

لعدة مِيْضَـــــاعٌ ذص   مِوْضَـــــاعٌ ظةس اآعنلعق» و«بول ةرص آةس،س دعكع ه ذنعث ظالدع عك رةل ظ

 .  بولدع مِيْضَاعٌغا يأتكعؤةتسةك » يـــ«نع » و«بولغانلعقتعن 

 رِعَايَـةٌ  مةسدعرع  ،بولذص  رَعـى ،  يَرْعـى   معسال    عس بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن   بذ بابنعث ناق  

ةك( أثىل بألم دذ ) آ ون ظعك. آئلع دةك ظ دعن تأؤةندعكع تقاق  بذنعث ة ظعش ل آةلعم ع خع ك
 :قعلعنعدذ 

رْعى مضارع ،  رَاعٍ  إسم فاعل ،  مَرْعِىٌّ  إسـم  مفعـول ، مل يَـرْعَ  جحـد ،  ال يَرْعـى  نفـى ،  اِرْعَ  أمـر                         رَعى ماضى ،  يَ    
 .حاضر ،  لِيَرْعَ  أمر غائب ، ال تَرْعَ   هنى ،  مَرْعًى  إسم  زمان  إسم  مكان ،  مِرْعًى  إسم  آلة ،  أَرْعى  إسم تفضيل 

ارلعقالر ظةرَعـــى ،  يَرْعـــى لعدة  قات ــىُس ــىَ ،  يَرْعَـ دعرَعَـ ـــ «،  ظع ةتلعك» يـــ ذصهةرعك ذنعث ، بول  ظ

  . بولدع رَعى ،  يَرْعىآة يأتكعسةك » ا«نع » يـــ«ظالدعدعكع هةرص فةتهةلعك بولغانلعقتعن 

 !لعث ئ نعث ظعظاللعغا ظوخشاش شذنعثغا قعياس قعلعؤ رَمى نعث ظعظاللعرَعى

 
 

  ضَارِعالفعل املُ

 علع زامان صئظهازعرقع
 

  :بذنعث سعيغعلعرع تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةتذ،  آئلعديَرْعى  مذزارعظة

يَرْعى ، يَرْعَيَانِ ، يَرْعَوْنَ ، تَرْعى ، تَرْعَيَانِ ، يَرْعَيْنَ ، تَرْعـى ، تَرْعَيَـانِ ، تَرْعَـوْنَ ، تَـرْعَيْنَ ، تَرْعَيَـانِ ، تَـرْعَيْنَ ، أَرْعـى ،            
 .نَرْعى 



 ٦١

 
 تأتعنحع باب

 
ابع سذ أتعنحع ب ةررةتنعث  ت ع مذج ذص فَعِـــــلَ يَفْعَـــــلُالس ابع بول دعرع ، ب ث مةس ذ بابنع  ب

 :دة آئلعدذ نعدعكعدةك ظون خعل ؤةزتأؤةن
 

 مةنعسع معسالع ؤةزنع مةنعسع معسالع ؤةزنع

 ظوينعماق لَعْبٌ فَعْلٌ حارحعماق تَعَبًا فَعَالً

ان  كَرَاهَةٌ فَعَالَةٌ صعشماق نُضْجٌ فُعْلٌ يام
 رمةكآأ

آىحةيمةك قُوَّةٌ فُعْلَةٌ سةمرعمةك سِمْنٌ فِعْلٌ

 ظأرلعمةك صُعُودٌ فُعُولٌ ماقذتظذن نِسْيَانٌ فِعْالَنٌ

العق   حَيَاءٌ فَعَالٌ هاي
 بولماق

 آأيىنمةك رَحْمَةٌ فَعْلَةٌ

ان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال      ذ بابنعث سةهعه بولغ ــدُب ــدَ ، يَحْمَ ذص  حَمِ   مةسدعرع،بول

اق  (حَمْـــدٌ  دذ  ) ماختعم ون ظعك  . آئلع دةك ظ دعن تأؤةندعكع تقاق    بذنعث ة ظعش ل آةلعم ع خع ك

  :قعلعنعدذ
،  حْمَـدْ  جحـد ،  ال يَحْمَـدُ نفـى      حَمِدَ ماضى ،  يَحْمَـدُ مضـارع ،  حَامِـدٌ  إسـم  فاعـل ،  مَحْمُـودٌ  إسـم  مفعـول ،  مل يَ                               

تَحْمَـدْ هنـى ،  مَحْمَـدٌ  إسـم  زمـان  إسـم  مكـان ،  مِحْمَـادٌ إسـم  آلـة ،            إحْمَدْ  أمـر حاضـر ،  لِيَحْمَـدْ  أمـر غائـب ،  ال          
  .أَحْمَدُ  إسم  تفضيل 

 عَـضٌّ  مةسدعرع  ،بولذص عَضَّ ، يَعَـضُّ     بذ بابنعث مذزاظةص بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال        

 :ق قعلعنعدذة ظعشتقابذنعثدعن تأؤةندعكعدةك ظون ظعككع خعل آةلعم. آئلعدذ ) حعشلعمةك(
م  فاعل ، مَعْضُوضٌ  إسم  مفعول،  مل يَعَضَّ  جحد، ال  يَعَضُّ  نفى، عَضَّ  أمر ، عَاضٌّ  إس  يَعَضُّ  مضارع، عَضَّ ماضى

 . أَعَضُّ  إسم  تفضيلإسم آلة ، مِعْضَاضٌ  مَعَضٌّ  إسم  زمان  إسم  مكان ،،  حاضر،  لِيَعَضَّ  أمر غائب،  ال تَعَضَّ  هنى
 مةسدعرع ، بولذص  وَضِرَ ،  يَوْضَرُ   بابنعث معسال ؤاؤع بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال        بذ  
 :خعل آةلعمة ظعشتقاق قعلعنعدذ  بذنعثدعن تأؤةندعكعدةك ظون بعر. آئلعدذ ) آعرلةشمةك (

ــرْ جحــد ،  ال يَ   ــيْرٌ صــفة  مشــبة ،  مل  يَوْضَ ــرُ مضــارع ،  وَضِ ــرَ ماضــى ،  يَوْضَ ــرْ  أمــر حاضــر ،   وَضِ ــرُ  نفــى ،  إيْضَ وْضَ
  .لِيَوْضَرْ  أمر غائب ،  ال تَوْضَرْ  هنى ، مَوْضِرٌ  إسم  زمان  إسم  مكان ، مِيْضَارٌ  إسم  آلة ، أَوْضَرُ   إسم تفضيل 
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ذ ر معسال بابنعث معسال ؤاؤع بولغان آةلعم ب ة بع ــ علعرعضة بئرعلضةن يةن ــعَ  يَوْسَ ذصعُوَسِ  ، بول

دعرع ــعَةٌ مةس عغدذرماق( سِـ دذ) س ون ظعك . آئلع دةك ظ دعن تأؤةندعكع ة  بذنعث ل آةلعم ع خع ك

  :ظعشتقاق قعلعنعدذ 
وَسِعَ ماضى ،  يَسَعُ  مضارع ،  وَاسِعٌ  إسم  فاعل ،  مَوْسُـوعٌ   إسـم  مفعـول ، مل  يَسَـعْ جحـد ،  ال  يَسَـعُ  نفـى ،  سَـعْ                        

 هنـى ،  مَوْسِـعٌ  إسـم  زمـان  إسـم  مكـان ،  مِيْسَـاعٌ  إسـم  آلـة ،  اَوْسَـعُ إسـم                        أمر حاضر ،  لِيَسَعْ  أمر غائب ،  ال تَسَعْ             
 .تفضيل 

 مةسدعرع  ، بولذص  يَئِسَ ، يَيْـئَسُ بذ بابنعث معسال يايع بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال           

عزلةنمةكعظىم  ( يَأْسَـــةٌ يَـــأْسٌ دذ ) دس ون ظعك. آئلع دةك ظ دعن تأؤةندعكع ع خعبذنعث ة ك ل آةلعم

 :ظعشتقاق قعلعنعدذ 
يَئِسَ ماضى،  يَيْـئَسُ  مضـارع ،  يَـاءِسٌ  إسـم  فاعـل ،  مَيْئُـوسٌ   إسـم مفعـول ، مل  يَيْـئَسْ  جحـد ،  ال  يَيْـئَسُ  نفـى ،                 

  إسـم  آلـة ، اَيْـئَسُ     إِيْئَسْ  أمر حاضر ،  لِيَيْئَسْ  أمر غائب ، ال تَيْئَسْ  هنى ،  مَيْئِسٌ  إسـم  زمـان  إسـم  مكـان ، مِيْئَـاسٌ                     
 .إسم  تفضيل 

ال      ةن  معس ة بئرعلض ان آةلعمعلعرعض ةجؤةف ؤاؤع بولغ ث ظ ذ بابنع ــافُ ب ــافَ ، يَخَـ ذص  خَـ  ،بول

بذنعثدعن تأؤةندعكعدةك ظون ظعككع خعل          . آئلعدذ  ) قورقماق( خَوْفٌ ، خِيْفَةٌ ،  مَخَافَةٌ       مةسدعرع

 :آةلعمة ظعشتقاق قعلعنعدذ 
يَخَافُ  مضارع ، خَائِفٌ  إسم  فاعل ،  مَخُوفٌ  إسم مفعول ،  مل  يَخَفْ  جحد ،  ال يَخَافُ  نفى ،  خَافَ  ماضى ،   

خَفْ  أمـر حاضـر ،  لِيَخَـفْ أمـر غائـب ،  ال تَخَـفْ  هنـى ،  مَخَـافٌ  إسـم  زمـان  إسـم  مكـان ،  مِخَـافٌ إسـم  آلـة ،                                
 .اَخَافُ  إسم  تفضيل 

 ظذنعث ظالدعدعكع هةرص فةتهةلعك ،هةرعكةتلعك» و« بولذص  فَخَــوِسع ي نعث ظةسلع خَــافَ  

انلعقتعن  ع » و«بولغ ةك» ا«ن ة يأتكعؤةتس انخَـــافَ  ض عيغعلعرع ،  بولغ ذنعث س ث  بَـــاعَ ب نع
 . شذنعثغا قعياس قعلعؤئلعث،سعيغعلعرعغا ظوخشاش

ذن      غا آةس   » و«  بولذص     خَوِفْنَ سع  ي  نعث ظةسلع   خِفْنَ عث ظالدعدعكع   رة ظئغعر آةلضةنلعكتعن ظ

لعؤئتعص     ةرعكعتعنع تاش نعث ه ةك    » و«هةرص كة  بةرس ذ هةرص ةرعكعتعنع ظاش ث ه   خِــــوْفْنَ نع

دع انلعقتعن     ،بول ةردة جذغلعشعص قالغ ر ي ع بع تعن ظعككعس اآعنلعق هةرص ةزعص  » و« س ع ه ن

 .عنعمذ مذشذنعثغا قعياس قعلعؤئلعثقالغان سعيغعلعر. قالدع  خِفْنَ قعلعؤةتسةك 
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رة ظئغعر   غا آةس   » و «،  ظعدع   خُـوِفَ سع   يبذنعث ظةسلع  ذ،  آئلعد   خِيْـفَ  مةجهذلع   نعث    خَافَ

لعؤئتعص       ةرعكعتعنع تاش نعث ه دعكع هةرص ذنعث ظالدع ةنلعكتعن ظ ث آةس» و«آةلض عنع نع رةس

كة  بةرسةك   ذ هةرص ــوْفَ ظاش دعخِ اآعنلعق» و «،  بول ةرص آةس  ،س دعكع ه ذنعث ظالدع رةلعك  ظ

نعث   بِيْـعَ  بذنعث سعيغعلعرع   . بولدع   خِيْــفَ  غا يأتكعؤةتسةك  »  يـــ  «نع  » و«بولغانلعقتعن  

 . شذنعثغا قعياس قعلعؤئلعث ،سعيغعلعرعغا ظوخشاش
 

  ضَارِعالفعل املُ

  زامان صئظعلعهازعرقع
 

ة  ــافُمذزارعظ ديَخَـ ذنعث ظةسلعذ،  آئلع ع يب ــوَفُس دعيَخْـ ذنعث   » و «،  ظع ةرعكعتعنع ظ ث ه نع

ةك    كة  بةرس دعكع هةرص دعظالدع لع»  «، بول دع يظةس ةتلعك ظع ذنع ، هةرعك ازعر ظ ث  ه

بذنعث  .  بولدع  يَخَـافُ آة يأتكعؤةتسةك  » ا«نع » و« شذثا  ،ظالدعدعكع هةرص فةتهةلعك بولدع   

 :غعلعرع تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةت سعي
تَخَافَـانِ ، تَخَـافُونَ ، تَخَـافِيْنَ ، تَخَافَـانِ ، تَخَفْـنَ ،           يَخَافُ ، يَخَافَـانِ ، يَخَـافُونَ ، تَخَـافُ ، تَخَافَـانِ ، يَخَفْـنَ ، تَخَـافُ ،                      

 .اَخَافُ ، نَخَافُ 
نعث ظئظالل ؤة  عظالل ؤة سعيغعلعرع ظذنعث مةلذم ع بذنعث ظ،  آئلعدذيُخَافُ  نعث مةجهذلع   يَخَافُ

  . شذنعثغا قعياس قعلعؤئلعث ،سعيغعلعرع بعلةن ظوخشاش
 

 فاعلالإسم 

   ظئنعق سىصةتداش
    

ظالل ؤة سعيغعلعرع   ع بذنعث ظ  ، ظعدع  خَاوِفٌ بذ ظةسلعدة    ، آئلعدعغان بولذص  خَائِفٌظعسعم صاظعل   

 . شذنعثغا قعياس قعلعؤئلعث ،ظالل ؤة سعيغعلعرع بعلةن ظوخشاشع نعث ظ א
 

  فعولاملإسم 

 مةجهذل سىصةتداش
 

ظالل ؤة  ع بذنعث ظ ، ظعدع وْفٌمَخْـوُ سع   ي بذنعث ظةسلع   ،  آئلعدعغان بولذص     مَخُـوفٌ  ظعسعم مةصظذل   

  .لعؤئلعث ع شذنعثغا قعياس ق،سعيغعلعرعغا ظوخشاشظالل ؤة ع نعث ظ مَدُومٌسعيغعلعرع 
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 لفعل اجلحدا
 ظأتكةن زامان بولذشسعز صئظعلع

 
 . آئلعدذ  مل يُخَفْمةجهذلع  يَخَفْ ملجةهةتنعث مةلذمع 

 .شذنعثغا قعياس قعلعؤئلعث  ، مذزارعظةنعث هأآمع بعلةن ظوخشاش نةفع بارحة هأآىمدة
 

  أمر حاضر 

 ظعككعنحع شةخس بذيرذق صئظعلع
 

 :ندعكعلةردعن ظعبارةت  بذنعث سعيغعلعرع تأؤةذ،  آئلعدخَفْظةمعر هازعر 

 .خَفْ ، خَافَا ، خَافُوا ، خَافِى ، خَافَا ، خَفْنَ  
ــفْ ةمعرلِيَخَ ب  ظ ــفْ  ،غاظع دة جةه    التَخَ ة هأآىم ذالر بارح ذص ب ةهع بول اش   ن ةن ظوخش  ،ةت بعل

 .شذنعثغا قعياس قعلعؤئلعث 
 .قالغان مذشتاقالرنعث ظةهؤالعنع مذزارعظةنعث ظةهؤالعغا قعياس قعلعؤئلعث 

 مةسدعرع  ،بولذص  هَابَ ، يَهَابُ  لعرعضة بئرعلضةن  معسال     عبذ بابنعث ظةجؤةف يايع بولغان آةلعم     

ــةٌ ــةٌ ، مَهَابَ اق( هَيْبَ ةيؤةتلعك بولم دذ ) ه ة   بذنع. آئلع ون ظعككع خعل آةلعم دةك ظ ثدعن تأؤةندعكع

 :ظعشتقاق قعلعنعدذ 
هَابَ  ماضى ،  يَهَابُ  مضارع ،  هَائِبٌ   إسم  فاعل ،  مَهِيْبٌ  إسم  مفعول ،  مل  يَهَـبْ   جحـد ،  ال  يَهَـابُ  نفـى ،                   

 إسـم  مكـان ،  مِهَـابٌ  إسـم  آلـة ، اَهَـابُ        هَبْ  أمر حاضر ،  لِيَهَبْ  أمر غائب ،  ال تَهَـبْ  هنـى ،  مَهَـابٌ  إسـم  زمـان               
 .إسم  تفضيل 

لعدة هَـــابَ   ذصهَيِـــبَ ظةس ةتلعك»  يـــــ  «،  بول ةلعك    ،هةرعك ةرص فةته دعكع ه ذنعث ظالدع  ظ

 . بولدع هَابَآة يأتكعؤةتسةك » ا «نع »  يــ «بولغانلعقتعن 

  يَهَيْبُ  بةرسةكث ظالدعدعكع هةرصكة    عكعتعنع ظذنع نعث هةر »  يــ  «، بولذص  يَهْيَبُ ظةسلعدة    يَهَابُ

دع ـــ «،بول دع » يـ ةتلعك ظع لعدة هةرعك دع   ،ظةس ةلعك بول ازعر فةته ةرص ه دعكع ه ذنعث ظالدع  ، ظ

ذثا  ـــ «ش ع »  يـ ة يأتكعسةك  » ا«ن ــابُآ دع يَهَ ان ظ.  بول اس  عقالغ ذنعثغا قعي ذ مذش ظاللالرنعم

 .قعلعؤئلعث 
 . شذنعثغا قعياس قعلعؤئلعث ،لعغا ظوخشاشظالعنعث ظ  مَبِيْعٌظاللع ع نعث ظ مَهِيْبٌ
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ة بئرعلضةن معسال   ان آةلعمعلعرعض اقعس بولغ ذ بابنعث ن ــيَ ، يَخْشــى  ب ذصخَشِ  مةسدعرع ، بول

اق  (خَشْـــيَةٌ دذ ) قورقم ون ظعك  . آئلع دةك ظ دعن تأؤةندعكع تقاق    بذنعث ة ظعش ل آةلعم ع خع ك

  :قعلعنعدذ 
 فاعل ،  مَخْشِيٌّ  إسم مفعول ، مل  يَخْشَ  جحد ،  ال  يَخْشى  نفـى ،   خَشِيَ  ماضى،  يَخْشى مضارع ،  خَاشٍ  إسم         

إِخْشَ   أمر حاضر ،  لِيَخْشَ أمر غائب ،  ال تَخْشَ  هنـى ،  مَخْشًـى  إسـم  زمـان  إسـم  مكـان ،  مِخْشًـى إسـم  آلـة ،                           
 .اَخْشى  إسم  تفضيل 

 .ؤئلعثععلل ؤة سعيغعلعرعغا قعياس قظالع نعث ظرَمى ، يَرْمِىظالل ؤة سعيغعلعرعنع عبذنعث ظ

ال       ةن معس ة بئرعلض ان آةلعمعلعرعض ةفعف بولغ ث ل ذ بابنع ــوِب ــوىقَ ذص ىَ ، يَقْ دعرع ،بول ــوَّةٌ مةس   قُ

اق (  ىك بولم دذ ) آىحل ون ظعك. آئلع دةك ظ دعن تأؤةندعكع تقاق بذنعث ة ظعش ل آةلعم ع خع ك
  :قعلعنعدذ 

  صفة  مشبهه ،  مَقْوِىٌّ  إسـم  مفعـول ، مل  يَقْـوَ  جحـد ،  ال  يَقْـوى  نفـى ،  اِقَـوَ         قَوِىَ  ماضى  ،  يَقْوى  مضارع ،  قَوِىٌّ          
ــوَ  هنــى ،  مَقْــوًى  إســم  زمــان  إســم  مكــان ،  مِقَــوًى  إســم  آلــة ،  اَقْــوى  إســم     ــوَ  أمــر غائــب ،  ال تَقْ أمــر حاضــر ،  لِيَقْ

 .تفضيل 
 شذنعثغا قعياس     ،ظاللع بعلةن ظوخشاش     عنعث ظ   دُعِـىَ  ظاللع ع بذنعث ظ   ،بولذص  قَـوِوَ  ظةسلعدة    قَوِىَ

 .قعلعؤئلعث 
لعدة يَقْـــوى ذنعث ظيَقْـــوَوُ ظةس ذص ب ع ع بول ث ظيُـــدْعىظالل اع نع ا ظوخش اس ،شظاللعغ ذنعثغا قعي  ش

 .قعلعؤئلعث 
 

  صفة  مشبهه

 يئرعم سىصةتداش
ــوِىٌّ لعدة قَ ــوُوْوٌ  ظةس ذصقَ ذنع  » و «، بول دع ؤة ظ ذص آةل ةرص بول أتعنحع ه ةرص  ث ت دعكع ه ظالدع

بعر » يــ«بعلةن  » و «، بولدع قَوُوْىٌغا يأتكعؤةتسةك   » يــ«نع  » و« شذثا   ،زةممةلعك بولمعدع 

غا  » يـــ «نع   » و« شذثا   ،لقعسع ساآعنلعق بولدع  ارنعث ظاؤؤ آةلعمعدة بعر يةردة آةلدع ؤة ظذال     

 ،بولدع   قَـوُىٌّ  قعلعؤةتسةك    ظعدغامنعث شةرتع تئصعلغانلعقتعن ظعدغام    ، بولدع  قَوُيْىٌيأتكعؤةتسةك    

 .بولدع قَوِىٌّ ن ظذنعث ظالدعدعكع هةرصنع آةسرةلعك قعلعؤةتسةكنع ساقالص قئلعش ظىحى» يــ«

 .قَوِ ىٌّ ، قَوِيَّانِ ، قَوِيُّونَ ، قَوِيَّةٌ ، قَوِيَّتَانِ ، قَوِيَّاتٌ    :رع تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةت ععل بذنعث سعيغ
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  فعولاملإسم 

 سىصةتداشمةجهذل 
 

ــوِىٌّ ــوُوْوٌ ظةسلعدة  مَقْ ذصمَقْ ذنعث ظ، بول ع ع ب ــوِىٌّظالل ا ظوخشاشع نعث ظ قَ  شذنعثغا قعياس ،ظاللعغ

 .قعلعؤئلعث
حَيْـوَةٌ ،    مةسدعرع    ،بولذص  حَيِـىَ ، يَحْيـى    بذ بابنعث لةفعف بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال        

العق بولم (حَيَــاءٌ ،)تعرعك بولماق   (مَحْيًــا بعر بذنعثدعن تأؤةندعكعدةك ظون . آئلعدذ ) اق هاي

  :ذخعل آةلعمة ظعشتقاق قعلعنعد
حَيِىَ  ماضى ،  يَحْيـى  مضـارع ،  حَـىٌّ  صـفة  مشـبهه ،  مل  يَحْـىَ  جحـد ، ال يَحْيـى  نفـى ،  إِحْـىَ  أمـر حاضـر ،                                    

 .يَاءٌ  إسم  آلة  ،  اَحْيى   إسم  تفضيل مِحْلِيَحْىَ  أمر غائب ،  ال تَحْىَ  هنى ، مَحْىً  إسم  زمان  إسم  مكان ،  
ــىَ ــوَ   ظةسلعدة حَيِ ذص حَيِ ذنعث ظ،بول عع ب ــىَ ظالل ا عنعث ظ  دُعِ  شذنعثغا قعياس ،ظوخشاشظاللعغ

 .قعلعؤئلعث 
 شذنعثغا قعياس    ،ظاللعغا ظوخشاش ع نعث ظ  يُدْعى  ظاللعع بذنعث ظ  ،بولذص  يَحْيَوُ   ظةسلعدة  يَحْيى  

 .قعلعؤئلعث 
ــىٌّ لعدة  حَ ــوٌ ظةس ذص حَيْ ـــ «، بول ةن » يـ ذال   » و«بعل دع ؤة ظ ةردة آةل ر ي دة بع رنعث بعرآةلعمع

نع  » يـــ  «،بولدع   حَيْـيٌ غا يأتكعؤةتسةك     » يـــ «نع   » و« شذثا    ،ظاؤؤالقعسع ساآعنلعق بولدع  

 .  بولدع حَىٌّ غا ظعدغام قعلعساق» يــ«

 وَجْـىٌ  مةسدعرع ،بولذص وَجِىَ ، يَوْجى  ال  بذ بابنعث مذلتةؤع بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معس      

 :عشتقاق قعلعنعدذ بذنعثدعن تأؤةندعكعدةك ظون بعر خعل آةلعمة ظ. آئلعدذ ) صذتع قاصارماق(
وَجِىَ  ماضى ،  يَوْجى  مضـارع ،  وَجٍ   صـفة  مشـبهه ،  مل  يَـوْجَ    جحـد ،  ال يَـوْجى  نفـى ،  اِيْـجَ   أمـر حاضـر ،                             

 .غائب ، ال تَوْجَ   هنى ،  مَوْجًى إسم  زمان  إسم  مكان ،  مِيْجَاءٌ  إسم  آلة ،  اَوْجى  إسم  تفضيل لِيَوْجَ   أمر 
 شذنعثغا قعياس     ،ظالل ؤة سعيغعلعرعغا ظوخشاش   عث ظ  نع رُمِىَؤة سعيغعلعرع   ظالل  ع نعث ظ   وَجِىَ

 .قعلعؤئلعث 
ذصيَــوْجَىُسع  ي نعث ظةسلعيَــوْجى ذنعث ظ،  بول  شذنعثغا ،ظاللعغا ظوخشاشع نعث ظعــىيَرْظاللع ع ب

 .قعياس قعلعؤئلعث 
لعدة   وَجٍ ذص وَجْـــيٌ ظةس ذنعث ظ، بول عع ب ث ظ رَامٍ ظالل اشعنع ا ظوخش اس ،ظاللعغ ذنعثغا قعي  ش

 .قعلعؤئلعث 
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رةلعك بولغانلعقتعن    ظذنعث ظالدعدعكع هةرص آةس       ،ساآعنلعق» و «،بولذص  اِوْجَ ظةسلعدة    اِيْجَ

 . بولدع اِيْجَتكعؤةتسةك  غا يأ» يــ«نع » و«

نع  » يـــ «ظةث ظاخعرعدعكع   ، غا  » يـــ «نع   » و« بولذص، بذنعثدعكع      مِوْجَايٌ ظةسلعدة    مِيْجَاءٌ

 . بولغان  مِيْجَاءٌ  ضة يأتكعؤةتسةك» ء«
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 بةشعنحع باب

 
ابع   عنحع ب ةررةتنعث  بةش ع مذج ــلُسذالس ــلَ ، يَفْعِــ ذص فَعِــ ابع بول دعرع  ، ب ث مةس ذ بابنع  ب

 :دة آئلعدذ نعدعكعدةك بةش خعل ؤةزنتأؤة
 

 مةنعسع معسالع ؤةزنع مةنعسع معسالع ؤةزنع

ةنح  ثِقَةٌ عِلَةٌ ظعش
 قعلماق

اك  وِرْعٌ فِعْلٌ ص
 بولماق

انلعقتعن  وَرِعَةٌ فَعِلَةٌ يام
 يانماق

ئقعن  وَلْىٌ فَعْلٌ ي
 بولماق

    ظعضة بولماق وَالَيَةٌ   فَعَالَةٌ

نِعْمَـةٌ ،   مةسدعرع   ،بولذص   نَعِمَ  ، يَنْعِمُ    آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال        بذ بابنعث سةهعه بولغان   
عر خعل آةلعمة ظعشتقاق   بذنعثدعن تأؤةندعكعدةك ظون ب  . آئلعدذ  ) نئظمةتلعك بولماق  ( نُعُومَـةٌ 

 :قعلعنعدذ 
  يَنْعِمُ  نفى ،  اِنْعِمْ  أمر  حاضر ،  لِيَنْعِمْ  أمر    نَعِمَ  ماضى ،  يَنْعِمُ  مضارع ،  نَعِيْمٌ  صفة مشبهه ،  مل  يَنْعِمْ  جحد،  ال                       

 .غائب ،  ال تَنْعِمْ  هنى،  مَنْعِمٌ  إسم  زمان  إسم  مكان ،  مِنْعَمٌ  إسم  آلة ،  اَنْعَمُ  إسم  تفضيل 
 ،  وَرَاثَةٌ مةسدعرع   ،بولذص  ، يَرِثُ  وَرِثَبذ بابنعث معسال بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال          

 .آئلعدذ ) معراس ظالماق (رِثَةٌ ؤة اِرْثٌ

 
 :كع خعل آةلعمة ظعشتقاق قعلعنعدذ  بذنعثدعن تأؤةندعكعدةك ظون ظعك

وَرِثَ  ماضى ،   يَرِثُ  مضارع ،  وَارِثٌ  إسم  فاعل ،  مَوْرُوثٌ  إسم مفعول ، مل  يَرِثْ  جحد ،  ال يَـرِثُ  نفـى ،  رِثْ         
ر غائب ،  ال تَرِثْ  هنـى ،  مَـوْرِثٌ  إسـم  زمـان  إسـم  مكـان ،  مِيْـرَاثٌ  إسـم  آلـة ، اَوْرَثُ  إسـم            أمر حاضر ،  لِيَرِثْ  أم  

 .تفضيل 
ذن عدا ظ ب وق ععث مازعس الل ي ع عث ظع قالغانلعرعن،ظ ــبَظالل ــبُ وَثَ ث ظ، يَثِ ا ظوخشاش ع نع  ،ظاللعغ

 .شذنعثغا قعياس قعلعؤئلعث 
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ذ بابنعث مذلتةؤع بولغان آةلعمعلعر  وَلْــىٌ مةسدعرع ،بولذص ، يَلِــى وَلِــىَعضة بئرعلضةن معسال  ب

اق( ئقعن بولم دذ ) ي تقاق    . آئلع ة ظعش ل آةلعم ع خع ون ظعكك دةك ظ دعن تأؤةندعكع بذنعث
 . قعلعنعدذ 

حـد ،  ال   وَلِىَ ماضى ،  يَلِى  مضارع ،  وَلِىٌّ  صفة  مشـبهه  ،  وَالٍ  إسـم  فاعـل ،  مَـوْلِىٌّ  إسـم  مفعـول  ،  مل  يَـلِ  ج                   
يَلِى  نفى ،  لِ  أمر حاضر ،  لِيَلِ  أمر غائب ،  ال تَلِ  هنى ،  مَوْىلً   إسم  زمان  إسم  مكـان ،  مِـيْالَءٌ  إسـم  آلـة ، أَوْىلَ                

 .إسم  تفضيل 
عيغعلعرع وَلِـــــىَ ث س اشخَشِـــــىَ  نع عيغعلعرعغا ظوخش ث س ث ظ، نع ع ؤة ع قالغانلعرعنع ظالل

 . شذنعثغا قعياس قعلعؤئلعث ،ظالل ؤة سعيغعلعرعغا ظوخشاشععث ظ نوَحى ، يَحِىسعيغعلعرع 

لعدة  وَلِــىٌّ  ذص لُــوْىٌ وَ ظةس ذنعث ظ ، بول ع  ع ظ ث ظ مَرْمِــىٌّ ظالل اش  ع نع ا ظوخش اس   ،ظاللعغ ذنعثغا قعي  ش

 .قعلعؤئلعث 
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 ظالتعنحع باب

 
ابع  التعنحع ب ةررةتنعث  ظ ع مذج ذصفَعُــــلَ ، يَفْعُــــلُ  سذالس ابع بول ذ ب، ب دعرع  ب ث مةس ابنع

 .دة آئلعدذ نعتأؤةندعكعدةك ظالتة خعل ؤةز
 

 مةنعسع معسالع ؤةزنع مةنعسعمعسالع ؤةزنع

ةتلعك  ةٌأَجُرْ فُعْلَةٌ تةثشعمةك كَفَالَةٌ فَعَالَةٌ جىرظ
 بولماق

 آعحعكلعمةك صِغَرٌ فِعَلٌ هأل بولماق رُطُوبَةٌ فُعُولَةٌ

لعك  شَرَفٌ فَعَلٌ شةرةص
 بولماق

 ؤاش بولماقاي لْمٌحِ فِعْلٌ

 
 مذتةظةددع صئظعلالر   ،صئظعل بولذص  ) ظأتىمسعز (بذ بابتا آةلضةن صئظعلالرنعث هةممعسع الزعم     

 .بذ بابتا آةلمةيدذ 
ة بئرعلضةن معسال      ان آةلعمعلعرعض ذ بابنعث سةهعه بولغ ــرُفَب ــرُفُ شَ ذص، مةسدعرع ، يَشْ  بول

ــرَفٌ ــرَافَةٌ  ؤةشَ لعك بولماق ( شَ دذ) شةرةص ون  . آئلع دةك ظ ربذنعثدعن تأؤةندعكع ة  بع خعل آةلعم

  :ظعشتقاق قعلعنعدذ 
شَرُفَ  ماضى ،   يَشْرُفُ  مضـارع ،  شَـرِيْفٌ  صـفة  مشـبهه ،  مل  يَشْـرُفْ جحـد ،  ال  يَشْـرُفُ  نفـى ،  اُشْـرُفْ  أمـر             

مكان ،  مِشْرَافٌ  إسم  آلة ، اَشْرَفُ  إسم  حاضر ،  لِيَشْرُفْ  أمر غائب ، ال تَشْرُفْ  هنى ،  مَشْرَفٌ  إسم  زمان  إسم           
 .تفضيل 

 حَبا مةسدعرع   ،بولذص  حَبَّ ، يَحُبُّ    بذ بابنعث مذزاظةص بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال      

 :عر خعل آةلعمة ظعشتقاق قعلعنعدذ بذنعثدعن تأؤةندعكعدةك ظون ب. آئلعدذ ) ياخشع آأرمةك(
مضارع ،  حَبِيْبٌ  صفة  مشبهه ،  مل  يَحُبَّ جحد ،  ال يَحُبُّ  نفى ،  حُبَّ   أمر حاضـر ،   حَبَّ  ماضى ،   يَحُبُّ        

 .لِيَحُبَّ   أمر غائب،  ال تَحُبَّ  هنى ،  مَحَبٌّ  إسم  زمان  إسم  مكان ،  مِحْبَابٌ   إسم  آلة  ، اَحَبُّ  إسم  تفضيل 
ــبَسع ي نعث ظةسلع حَــبَّ   اؤؤالق  حَبُ ذص، ظ ـــ«ع بول ةرعكعتعنع تاشلعؤةتسةك » بــ ــبَنعث ه   حَبْ

 . بولدع  حَبَّضة ظعدغام قعلساق »  بـــ «نع »  بـــ  «،بولدع
دعن باشقا مذشتاقالرنعث هةممعسعنعث هأآمع  ــرُدُّ   ، رَدَّمازع ةن ظوخشاش يَ  ، نعث هأآمع بعل

 . شذنعثغا قعياس قعلعؤئلعث
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  مةسدعرع ، بولذص  وَقُحَ  ، يَوْقُحُة بئرعلضةن معسال   بذ بابنعث معسال ؤاؤع بولغان آةلعمعلعرعض    
ــةٌ ، ــةٌ وَقَاحَ ــةٌ ، وَقُوْحَ اق( وَقْحَ دذ ) هاياسعز بولم ون ظعك . آئلع دةك ظ كع خعل بذنعثدعن تأؤةندعكع

 :آةلعمة ظعشتقاق قعلعنعدذ 
 يَــوْقُحُ  نفــى ،  اُوْقُــحْ ،  أمــر حاضــر ،  وَقُــحَ  ماضــى ،  يَــوْقُحُ  مضــارع ،  وَقَــاحٌ  صــفة  مشــبهه ،  مل يَــوْقُحْ  جحــد ،  ال 

 .حٌ  إسم  زمان  إسم  مكان ،  مِيْقَاحٌ  إسم  آلة  ،  اَوْقَحُ  إسم  تفضيل ئب ،  التَوْقُحْ   هنى ، مَوْقِلِيَوْقُحْ   أمر غا
 . ظعدع  مِوْقَاحٌ ظةسلعدة  مِيْقَاحٌ

 مةسدعرع  ، بولذص ، يَيْسُـرُ  يَسُـرَ سال   بذ بابنعث معسال يايع بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن مع         

ــرٌ اق  (يُسْ ان بولم دذ ) ظاس تقاق      . آئلع ة ظعش ل آةلعم ع خع ون ظعكك دةك ظ دعن تأؤةندعكع بذنعث

 .قعلعنعدذ 
يْسُرْ  يَسُرَ ماضى ،  يَيْسُرُ  مضارع ،  يَسِيْرٌ  صفة  مشبهه ،  مل  يَيْسُرْ  جحد ،  ال يَيْسُرُ نفى ،  اُوْسُرْ  أمر حاضر ،  لِيَ        

 .رٌ  إسم  زمان  إسم  مكان ،  مِيْسَارٌ  إسم  آلة ،  اَيْسَرُ  إسم  تفضيل ئب ،  ال تَيْسُرْ  هنى ،  مَيْسِأمر غا
 . ظعدع  اُيْسُرْظةسلعدة   اُوْسُرْ

  طَـوْلٌ  مةسدعرع    ، بولذص  طَـالَ ، يَطُـولُ    بذ بابنعث ظةجؤةف بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال            

 :كع خعل آةلعمة ظعشتقاق قعلعنعدذ بذنعثدعن تأؤةندعكعدةك ظون ظعك. آئلعدذ ) ظذزارماق(
طَالَ  ماضى ،  يَطُولُ  مضارع ،  طَوِيْلٌ  صفة  مشبهه ،  مل  يَطُلْ  جحد ،  ال يَطُولُ  نفى ،  طُلْ  أمـر حاضـر ،  لِيَطُـلْ                           

 . ،  مِطَالٌ  إسم  آلة  ،  اَطَالُ  إسم  تفضيل أمر غائب ،  ال تَطُلْ  هنى  ،  مَطَالٌ إسم  زمان  إسم  مكان
 شذنعثغا  ،ظاللعغا ظوخشاش  عظنعث سعيغعلعرعنعث     دَامَ ، يَـدُومُ   ظاللععبذنعث سعيغعلعرعنعث ظ   

 .قعياس قعلعؤئلعث 
  رُخْـوَةٌ  مةسدعرع    ،بولذص  رَخُـوَ ، يَرْخُـو    بذ بابنعث ناقعس بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال             

ا( اقيذمش دذ ) ق بولم ون ظعك . آئلع دةك ظ دعن تأؤةندعكع تقاق   بذنعث ة ظعش ل آةلعم ع خع ك
  :قعلعنعدذ 

رَخُوَ  ماضى،  يَرْخُو  مضارع ،  رَخُوٌّ  صفة  مشبهه ،  مل  يَرْخُ   جحـد ،  ال يَرْخُـو  نفـى ،  اُرْخُ   أمـر حاضـر ،  لِيَـرْخُ                               
 .ان  إسم  مكان ،  مِرْخًى  إسم  آلة ،  اَرْخى  إسم تفضيلأمر غائب ،  ال تَرْخُ   هنى ،  مَرْخًى إسم  زم

 . شذنعثغا قعياس قعلعؤئلعث ،وخشاشظاللعغا ظعنعث ظ دَعَا يَدْعُوظاللع عبذنعث سعيغعلعرعنعث ظ
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ijk 

 
 
 .رواه الرتمذي» رٍ يَسْمَعُهُ حَتَّى يَكُونَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةُ  لَنْ يَشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْ « اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَقَالَ رَسُولُ        

 
 

 الفعلُ الثالثيُّ الْمَزِيْدُ 

 ظىحلىك ياسالما ظأزةك صئظعل
 

ا    ع ب ون ظعكك ةزعت ظ ع م ذصسذالس عل   ب بول ةن تةصس ذالر بعل ز ظ دة بع ذص ع، تأؤةن ي تونذش
 .ظأتعمعز 

 
 بعرعنحع باب

 
. بابع دةص ظاتعلعدذ» اِفَعَالٌ« ظادةتتة ، بابع بولذص  اَفْعَلَ ، يُفْعِلُ   سذالسع مةزعتنعث بعرعنحع بابع     

 .ؤةزنعدة آئلعدذ   اِفَعَالٌ ، فَعَالَةٌَبذ بابنعث مةسدعرع  

ــلُ لعدة  يُفْعِ ــلُ  ظةس ذص  يُأَفْعِ ذنعث     ،بول اق ظ دة سعيغعلعس ذ هالعتع ئظعلنع مذش ذ ص ــتكلم  ب   واحــد م

ع  ــلُسعيغعس ةتتع أُئَفْعِـ ةم، آئل ع   بما ظةرة ظ ةآرار آئلعش ةردة ت ر ي ةمزعنعث بع ع ه ةر ظعكك  نعل

دةص ظادةتلةنضةن ؤة      أُفْعِـلُ  بولذص آةلضةن هةمزعنع هةزعص قعلعؤئتعص          زاظعت ياقتذرمعغانلعقتعن

ةؤة  ذ س عيغعل    بمذش ة س تاقالرنعث هةمم قا مذش دعن باش ةزعص  تعن مازع ةمزعنع ه عرعدعن ه
 .ؤةزنعدة آئلعدذ   يُفْعِلُ سعيغعسع  ائبواحدمذكر غ شذثا ظذ صئظعلنعث ،قعلعؤةتكةن

ه   ة  :   تةنبع ةمزة جىمل ةن ه ذص آةلض ادة بول ا زعي ذ بابت النماي ع ظارعسب ةندعمذ تاش دا آةلض
ارلعق   إستِفْعالٌ ظةمما ،ردذ» هةمزة قةتظع«حذق تةلةصصذز قعلعنعدعغان   وظ اب قات دعكع هةمزة  الر ب

ع بعل  ذز قعلعنغعن ذق تةلةصص دا ظوح ايرعم تذرغان ذز  ظ ةندة تةلةصص عدا آةلض ة ظارعس ةن جىمل
 . دذر »هةمزة ؤةسلع «قعلعنمايدعغان

ئظعلنعث مةنعسعضة بةلضعلعك                     بظةرة ئظعلالرغا هةرص زعيادة قعلعنسا ظذ ص  تعلعدا مذجةررةت ص
 .تةسعر آأرسعتعدذ 

ساسلعقع  صئظعلنعث مةنعسعضة ظا   ي بابعدعكع هةمزةنعث زعيادة بولذص آئلعشع ظةسلع      ، يُفْعِلُ  اَفْعَلَ

 : بعر خعل ظأزضعرعش ظئلعص آئلعدذ تأؤةندعكعدةك ظون
دذ  ، هةمزة.١ ةددع قعلعؤئتع ذنع مذتةظ ان بولسا ظ ادة قعلعنغ ئظعلالرغا زعي م ص :  مةسعلةن.  الزع

 ) .ؤةتتعىآةتكىز (أَذْهَبَ
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ادعلةيدذ  .٢ ةآنع ظعص ا آعرم اآع ظورذنغ ا ي علةن . ؤاقعتق ردع  (أَصْــــبَحَ: مةس ة آع . سةهةرض

 ) .ظعراققا آعردع( أَعْرَقَ ) .رضة ظذالشتعسةهة

بئهع آأص   ( أَثْمَرَ  السَّفَرْجَلُ:  مةسعلةن.بةرضةنلعكعنع ظعصادعلةيدذ  ص يىز صئظعلنعث آأ  ي ظةسلع .٣

دع ةمزة ،)مئؤعلع الدعكع ه ذ معس ــرَ ب دع( ثَمَــ لع) مئؤعلع ةن ظةس ىز يدئض أص ي ئظعلنعث آ   ص

 .بةرضةنلعكعنع ظعصادعلةص بةرضةن 
لع بعرة.٤ عدة ظةس انلعقعنع يرنةرس ةنلعكعنع بايقعغ ذت ظعك عتعنعث مةؤج ئظعلنعث سىص  ص

دذ ادعلةص آئلع علةن . ظعص ا (اَبْخَلْـــتُ  زَيْـــدًا: مةس ل هئس ع بئخع ةللعم  .) لعدعمبزةيعتن ذ مذتةآ ب

ان ئظعل بولغ لع ص الدعكع ظةس عتبَخَـــلَ   معس ارةت سىص تعن ظعب ث بئخعللعق ةن زَيْـــدًانعث ع نع  دئض

 .ؤجذت ظعكةنلعكعنع بايقعغانلعقعنع ظعصادعلةص بةرضةن ظعسعمدا مة
لع .٥ ئظع ي ظةس ادعلةيدذ  ص انلعقعنع ظعص علةن  . لنعث يوقالغ دعم ( شَـــكَوْتُ: مةس عكايةت قعل  ،)ش

 ) .زةيعدنعث شعكايعتعنع تىضةتتعم (أَشْكَوْتُ زَيْدًا

 ). ظاؤارة قعلدعمزةيعدنع آأص( ااَشْغَلْتُ  زَيْدً : مةسعلةن. مذبالعغعنع ظعصادعلةيدذ .٦

ادعلةيدذ     .٧ انلعقعنع ظعص ةيدا بولغ اظعلعدا ص ذنعث ص دعرعنعث ظ ئظعلنعث مةس علةن.  ص ــرَ : مةس أَثْمَ
 ). يةنع دةرةختة مئؤة صةيدا بولدع،دةرةخ مئؤعلعدع( الشَّجَرُ

د زةيع  ( اَفْقَـرَ  زَيْـدٌ     :مةسعلةن   . ا يأتكعلعش مةنعسعنع ظعصادعلةيدذ      بعر هالدعن يةنة بعر هالغ     .٨

 ) . آةمبةغةل بولذص قالدع
اَحْصَـدَ   :مةسعلةن   . ث يئقعنالشقانلعقعنع ظعصادعلةيدذ    صئظعلنعث ظورذندعلعش ؤاقتعنع   ي ظةسلع .٩
 ). عراظةت ظورذش ؤاقتعغا يئقعنالشتعز ( الزَّرْعُ

قذلنع  ( أَبَاعَ  العَبْدَ .  صئظعلنعث مةسدعرعضة ظذحراشتذرذش ظىحىن آئلعدذ  ي مةصظذلنع ظةسلع .١٠

 ).سئتعشقا ظئلعص حعقتع
زةيد ظةمعرنع ياخشع     ( اَحَبَّ  زَيْدٌ عَمْرًوا   .   صئظعل ظعصادعلعضةن مةنعنعال ظعصادعلةيدذ    ي ظةسلع .١١

 ) .   آأردع
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 مةسدعرع   ، بولذص  أَكْـرَمَ  ،  يُكَـرِمُ  بذ بابنعث سةهعه  بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال            

 . آئلعدذ) ةت قعلماقهأرم(  كَرَامَةٌ إكْرَامٌ ،

  :عشتقاق قعلعنعدذبذنعثدعن تأؤةندعكعدةك ظون خعل آةلعمة ظ
أَكْرَمَ  ماضى ،  يُكْرِمُ  مضارع ، مُكْرِمٌ  إسم  فاعل ،  مُكْرَمٌ  إسم  مفعـول ،  مل يُكْـرِمْ  جحـد ،  ال  يُكْـرِمُ   نفـى ،  أَكْـرِمْ                          

 .  مصدر ميمى ؤةمْ   هنى ،  مُكْرَمٌ    إسم  زمان   إسم  مكان  أمر حاضر ،  لِيُكْرِمْ  أمر غائب ،  ال تُكْرِ
ظعسعم  ، سذالسع مذجةررةتتعن باشقا آةلعمعلةردعن ظعسعم مةصظذل          :  قاظعدة    ظعككعنحع  ظون

 .دة آئلعدذ نععمع قاتارلعقالر ظوخشاش بعر ؤةززامان ؤة مةسدةر م
 . لعدذ ى آةلتىر ظةسلعضةهةلعك هةمزةفةتحىشىص آةتكةن بذ بابتعن ظةمعر ظالغاندا : تةنبعه 

 مةسدعرع  ،بولذص   أَحَـبَّ  ، يُحِـبُّ  نعث مذزاظةص بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال              ببذ با 

ذتماق  (إِحْبَـــابٌ  عت ت دذ ) دوس دةك  ظ  . آئلع دعن تأؤةندعكع تقاق  بذنعث ة ظعش ل آةلعم ون خع

 :قعلعنعدذ 
بٌّ   إسـم  فاعـل ،  مُحَـبٌّ   إسـم مفعـول ،  مل  يُحِـبَّ  جحـد ،  ال  يُحِـبُّ                   أَحَبَّ  ماضـى  ،  يُحِـبُّ  مضـارع ،  مُحـِ                

  .  نفى ،  اَحِبَّ  أمر حاضر ،  لِيُحِبَّ  أمر غائب ،  ال تُحِبَّ   هنى ،  مُحَبٌّ   مشرتك

 . شذنعثغا قعياس قعلعؤئلعث ،ظاللعغا ظوخشاشع نعث ظ فَرَّ  ، يَفِرُّظاللع عبذنعث ظ

ث  ذ بابنع ال ؤاؤع ب ال     معس ةن معس ة بئرعلض ان آةلعمعلعرعض ذص أَوْجَـــبَ ، يُوجِـــبُ بولغ  ، بول

ون خعل آةلعمة ظعشتقاق    بذنعثدعن تأؤةندعكعدةك ظ   . آئلعدذ  ) بةلضعلعمةك   (إيْجَابٌمةسدعرع   

 :قعلعنعدذ 
  .بْ  ، التُوجِبْ ، مُوجَبٌ  مشرتكأَوْجَبَ   ، يُوجِبُ  ، مُوجِبٌ ، مُوجَبٌ ، مل يُوجِبْ ، اليُوجِبُ ، اَوْجِبْ ، ليُوجِ 

  مةسدعرع ،بولذص   أَيْسَرَ ، يُوسِـرُ بذ بابنعث معسال يايع بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال          

اق (إِيْسَـــارٌ ذص قالم اي بول دذ ) ب دةك  ظ. آئلع دعن تأؤةندعكع تقاق بذنعث ة ظعش ل آةلعم ون خع

 :قعلعنعدذ 
 . لِيُوسِرْ ، ال تُوسِرْ ، مُوسَرٌ ، مشرتك ،يْسِرْ اَ مُوسَرٌ ، مل  يُوسِرْ ، ال يُوسِرُ ، أَيْسَرَ ،  يُوسِرُ  ، مُوسِرٌ ، 
ال     ةن معس ة بئرعلض ان آةلعمعلعرعض ةجؤةف ؤاؤع بولغ ث ظ ذ بابنع ذص أَقَــــامَ  ، يُقِــــيْمُب  ، بول

 .آئلعدذ ) تذرغذزماق  (إقَامَةٌمةسدعرع 
  إقَـوْاْمٌ نعث هةرعكعتعنع ظذنعث ظالدعدعكع هةرصكة بةرسةك             » و« بولذص     إقْـوَامٌ   ظةسلعدة     إقَامَةٌ  

دع انلعقتعن     ،بول ةردة جذغلعشعص قالغ ر ي ع بع تعن ظعككعس اآعنلعق هةرص ةزعص  » و« س ع ه ن
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ةك  ــامٌقعلعؤةتس دع إقَـ ذنعث    .   قال ىن ظ ع ظىح ةت قعلعش كة داالل ةن هةرص نعص آةتك ةزعص قعلع ه

ا  اق   » ة«ظاخعرعغ ع قوشس ــةٌن دإقَامَـ و  .  ع   بول دةك  ظ دعن تأؤةندعكع ة  بذنعث ل آةلعم ن خع

 :ظعشتقاق قعلعنعدذ 
 . أَقَامَ  ، يُقِيْمُ ، مُقِيْمٌ ، مُقَامٌ ، مل  يُقِمْ ، ال يُقِيْمُ ، اَقِمْ ، لِيُقِمْ ، ال تُقِمْ ، مُقَامٌ ، مشرتك 

 
 اضىالفعل امل

 ظأتكةن زامان صئظعلع
 

نعث هةرعكعتعنع ظذنعث ظالدعدعكع هةرصكة       » و «، ظعدع  مَأَقْـوَ بذ ظةسلعدة    ذ،   آئلعد  أَقَامَ مازع

ث ظالدعدعكع هةرص فةتهةلعك      هازعر ظذنع  ، هةرعكةتلعك ظعدع  يظةسلع» و «،بولدع  أَقَوْمَبةرسةك  

دع ذثا ،بول ع  » و« ش ةك  »  ا«ن ة يأتكعؤةتس دع   أَقَــــــامَآ عيغعلعرع  .  بول ذنعث س ب

 .تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةت 
 .ا ، أَقَامُوا ، اَقَامَتْ ، اَقَامَتَا ، اَقَمْنَ ، اَقَمْتَ ، اَقَمْتُمَا ، اَقَمْتُمْ ، اَقَمْتِ ، اَقَمْتُمَا ، اَقَمْتُنَّ ، اَقَمْتُ ، اَقَمْنَا أَقَامَ ، اَقَامَ

 
  ضَارِعالفعل املُ

  زامان صئظعلعهازعرقع
 

ة   ــيْمُمذزارعظ د يُقِ لعدة  ذ،  آئلع ذ ظةس ــوِمُب دع  يُقْ ث » و «،ظع دعكع  آةسنع ذنعث ظالدع عنع ظ رةس

 بذنعث سعيغعلعرع     ، بولدع   يُقِـيْمُ   غا يأتكعسةك  »  يــ«نع  »  و «، بولدع  يُقِوْمُهةرصكة بةرسةك     

 .تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةت 
 . ، تُقِيْمِيْنَ ، تُقِيْمَانِ ، تُقِمْنَ، اُقِيْمُ ، نُقِيْمُ يُقِيْمُ ، يُقِيْمَانِ ، يُقِيْمُونَ ، تُقِيْمُ ، تُقِيْمَانِ ، يُقِمْنَ ، تُقِيْمُ ، تُقِيْمَانِ ، تُقِيْمُونَ 
 شذنعثغا   ،ظاللعغا ظوخشاش   علع مذزارعظةنعث ظ   ظالع بذنعث ظ  ،  بولذص  مُقْوِمٌسع  ينعث ظةسلع   مُقِيْمٌ  

 .قعياس قعلعؤئلعث 
لعدة   مُقَــامٌ ذص   مُقْــوَمٌ ظةس ذنعث ظ،بول ث ظ ع ب ع مازعنع اش عظالل ا ظوخش ذنعث ،ظاللعغ اس   ش غا قعي

 .قعلعؤئلعث 
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 مةسدعرع ، بولذص اَرَابَ ، يُرِيْبُبذ بابنعث ظةجؤةف يايع بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال  

ــةٌ ذمانالندذرماق (إرَابَــ دذ ) ض دةك  ظ  . آئلع دعن تأؤةندعكع تقاق   بذنعث ة ظعش ل آةلعم ون خع

 :قعلعنعدذ 
 .رِبْ ، ال يُرِيْبُ ، اَرِبْ ، لِيُرِبْ ، التُرِبْ ، مُرَابٌ ، مشرتك اَرَابَ ، يُرِيْبُ ، مُرِيْبٌ ، مُرَابٌ ، مل  يُ 

 شذنعثغا   ،ظالل ؤة سعيغعلعرع بعلةن ظوخشاش        عنعث ظ   أَقَامَ   يُقِيْمُ   ظالل ؤة سعيغعلعرع    ع بذنعث ظ 

 .قعياس قعلعؤئلعث 
 إهْدَاءٌ مةسدعرع ،بولذص  اَهْدى ، يُهْدِىبذ بابنعث ناقعس بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال  

 .بذنعثدعن تأؤةندعكعدةك  ظون خعل آةلعمة ظعشتقاق قعلعنعدذ . آئلعدذ) سوؤغا بةرمةك(
 .اَهْدى ، يُهْدِى ، مُهْدٍ ، مُهْدًا ، مل  يُهْدِ  ، ال يُهْدِى ، اَهْدِ  ، لِيُهْدِ ، التُهْدِ ، مُهْدًى  مشرتك  

 . شذنعثغا قعياس قعلعؤئلعث ،غا ظوخشاشظاللعع نعث ظرَمى ، يَرْمِىظاللع عبذالرنعث ظ

ةفعف بول ذ بابنعث ل  إرْوَاءٌ مةسدعرع ،بولذص أَرْوى ، يُــرْوِى غان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسالب

 :ون خعل آةلعمة ظعشتقاق قعلعنعدذ بذنعثدعن تأؤةندعكعدةك  ظ. لعدذئآ )سذغا قاندذرماق(
 .رْوِ ، ال يُرْوِى ، اَرْوِ ، لِيُرْوِ ، ال تُرْوِ ، مُرْوًى  مشرتك  ، مُرْوًى ، مل  يُأَرْوى ، يُرْوِى  ، مُرْوٍ 

 مةسدعرع   ، بولذص  أَحْيـى ، يُحْيِـى    بذ بابنعث لةفعف يايع بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال           

 :ن خعل آةلعمة ظعشتقاق قعلعنعدذ بذنعثدعن تأؤةندعكعدةك  ظو. آئلعدذ ) تعرعلدىرمةك( إحْيَاءٌ

 . يُحْيِى ، مُحْىٍ ، مُحْىً ، مل  يُحْىِ ، ال يُحْيِى ، اَحْىِ ، لِيُحْىِ ، ال تُحْىِ ، مُحْىً   مشرتك أَحْيى ،
  مةسدعرع  ، بولذص أَوْصـى ، يُوْصِـى  بذ بابنعث مذلتةؤع بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال             

ــاءٌ اق(  إيْصَـ عيةت قعلم دذ ) ؤةس دةك  ظ . آئلع دعن تأؤةندعكع تقاق  ون خبذنعث ة ظعش ل آةلعم ع

 :قعلعنعدذ 
 . ، مُوصًى ، مل  يُوصِ  ، ال يُوصِى ، اَوْصِ ،  لِيُوصِ ، ال تُوصِ ، مُوصًى  مشرتكأَوْصى ، يُوْصِى مُوصٍ 

ذ بابنعث مذلتةؤع بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال    مةسدعرع ،بولذص أَيْــدى ، يُــودِى  ب

 :ون خعل آةلعمة ظعشتقاق قعلعنعدذ دعن تأؤةندعكعدةك  ظبذنعث. آئلعدذ ) قوللعماق (إيْدَاءٌ

 .أَيْدى ، يُودِى ، مُودٍ ، مُودًى ، مل  يُودِ ، ال يُودِى ، اَيْدِ ، لِيُودِ ، ال تُودِ ، مُودًى مشرتك  
 . ظعدع  يُيْدِىُ ظةسلعدة   يُودِى
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 ظذنع ظةسلعضة قايتذرساق      نع مةجهذل قعلعش ظىحىن        أَيْـدى ذ،   آئلعد   أُوْدِىَنعث مةجهذلع     أَيْدى

دع  ،  بولدع  أَيْدَىَ  ظذنعث   ، بولدع  أَيْـدِىَ ساق   ن سانعغاندا ظعككعنحع هةرصنع آةسرةلعك قعل          ظاخعرع

ةلعك قعلعساق     نع زةمم ةتلعك هةرص ر هةرعك ةر بع دعكع ه ــدِىَظالدع دعأُيْ ـــ «،  بول اآعنلعق» يـ  س

  أُوْدِىَغا يأتكعؤةتسةك     » و«نع   » يـــ « ظذنعث ظالدعدعكع هةرص زةممةلعك بولغانلعقتعن        ،بولذص

  :أؤةندعكعلةردعن ظعبارةت بذنعث سعيغعلعرع ت. بولدع 
 ، أُوْدِىَ ، أُوْدِيَا ، اُوْدُوا ، اُوْدِيَتْ ، اُوْدِيَتَا ، اُوْدِيْـنَ ، اُوْدِيْـتَ ، اُوْدِيْتُمَـا ، اُوْدِيْـتُمْ ، اُوْدِيْـتِ ، اُوْدِيْتُمَـا ، اُوْدِيْـتُنَّ ، اُوْدِيْـتُ                     

 .اُوْدِيْنَا 
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 ظعككعنحع باب

 
ابع     ع ب ةزعتنعث ظعككعنح ع م ــلُ سذالس ــلَ ، يُفَعِّـ ذص فَعَّـ ابع بول ة ، ب ــلٌ« ظادةتت ابع دةص » تَفْعِيْـ ب

 :دة آئلعدذ نعدعكعدةك بةش خعل ؤةزبذ بابنعث مةسدةرلعرع تأؤةن. ظاتعلعدذ
 

 مةنعسع معسالع ؤةزنع مةنعسع معسالع ؤةزنع
ال ذخ حٌتَفْرِيْ تَفْعِيْلٌ ش

 قعلماق
 تةآرار قعلماق تَكْرَارٌ تَفْعَالٌ

اراؤةر  تَسْوِيَةٌ تَفْعِلَةٌ ب
 قعلماق

ان دةص  كِذَّابٌ فِعَّالٌ يالغ
 قارعماق

    يعرتماق مُمَزَّقَةٌ مُفَعَّلَةٌ

لع       لةر ظةس ةن هةرص ذص آةلض ادة بول ا زعي ذ بابت لعقع  يب ة ظاساس ئظعلنعث مةنعسعض  ص
 .خعل ظأزضعرعش ظئلعص آئلعدذ تأؤةندعكعدةك يةتتة 

 .)شال قعلدعمذزةيعدنع خ (فَرَّحْتُ  زَيْدًا: مةسعلةن .  الزعم صئظعلنع مذتةظةددع قعلعؤئتعدذ.١

لع.٢ اي ي ظةس ئظعلنعث ناه ىز ع ص أص ي ادعلةيدذ   تع آ ةنلعكعنع ظعص علةن . بةرض ــدٌ  :مةس ــوَّفَ  زَيْ  طَ

 ) .تع آأص ظايالندععد ناهايزةي(
أص   .٣ اظعلنعث آ ادعلةيدذ ص ةنلعكعنع ظعص علةن. ظعك ــلُ : مةس ــوَّتَ  اإلبْ ألىص    (مَ علةر ظ ذن تأض نذرغ

 ).آةتتع
نذرغذن ظعشعكلةرنع    ( غَلَّقْتُ  االَبْـوَابَ    : مةسعلةن  . نعث آأص ظعكةنلعكعنع ظعصادعلةيدذ    مةصظذل .٤

 ) .تاقعدعم
ةيعتنع  ز (قْتُ   زَيْـدًا    فَسَّـ : مةسعلةن .  صئظعلغا نعسبةت بئرعشنع ظعصادعلةيدذ    ي مةصظذلنع ظةسلع  .٥

 ) .لعدعمبصاسعق هئسا
لع.٦ ادعلةيدذ    ي ظةس انلعقعنع ظعص عدعن ظايرعلغ ر نةرس ذم بع دعرعنعث مةل ئظلنعث مةس .  ص

 ).تأضعنع تئرعدعن ظايرعدعم  (جَلَّدْتُ  الْبَعِيْرَ   :مةسعلةن 

ةيدا قعلغانلعقعنع ظعصادعلةيدذ          ي ظةسلع .٧ د زةي  (زَيْـدٌ خَـيَّمَ   : مةسعلةن .  صئظعلنعث مةسدعرعنع ص

 . دذر) حئدعر (خَيْمَةٌ  بولغان صئظعلنعث مةسدعرعي ظةسلع،سعينعث ظةسلع  خَيَّمَ). حئدعر ياسعدع

ذ بابنعث سةهعه  بول     مةسدعرع،بولذص  صَــرَّحَ   يُصَــرِّحُ غان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسالب

ــرِيْحٌ اق  (تَصْـ كارا قعلم دذ ) ظاش دعن تأؤةندع. آئلع دةك  ظ بذنعث تقاق   كع ة ظعش ل آةلعم ون خع

 :قعلعنعدذ 
 . صَرَّحَ   يُصَرِّحُ ، مُصَرِّحٌ ، مُصَرَّحٌ ، مل يُصَرِّحْ ، اليُصَرِّحُ ، صَرِّ حْ ، لِيُصَرِّحْ ،  التُصَرِّحْ ، مُصَرَّحٌ  مشرتك 
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ان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال    ةص بولغ ذ بابنعث مذزاظ ــدِّدُب ــدَّدَ ، يُجّ ذص جَ  مةسدعرع ، بول

 :ون خعل آةلعمة ظعشتقاق قعلعنعدذ بذنعثدعن تأؤةندعكعدةك  ظ. آئلعدذ ) يئثعلعماق (تَجْدِيْدٌ

 .جَدَّدَ ، يُجّدِّدُ  ، مُجَدِّدٌ ، مُجَدَّدٌ ، مل  يُجَدِّدْ  ، ال يُجَدِّدُ ، جَدِّدْ ، لِيُجَدِّدْ ، ال تُجَدِّدْ ، مُجَدَّدٌ  مشرتك  
 مةسدعرع   ، بولذص  وَحَّـدَ ، يُوَحِّـدُ     بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال       بذ بابنعث معسال ؤاؤع   

ــدٌ تىرمةك (تَوْحِيْــ دذ ) بعرلةش تقاق     . آئلع ة ظعش ل آةلعم ون خع دةك  ظ دعن تأؤةندعكع بذنعث

 . قعلعنعدذ 
 .حِّدْ ، ال تُوَحِّدْ ، مُوَحَّدٌ مشرتك وَحَّدَ ، يُوَحِّدُ، مُوَحِّدٌ ، مُوَحَّدٌ ، مل  يُوَحِّدْ ، ال  يُوَحِّدُ ، وَحِّدْ ، لِيُوَ

 مةسدعرع  ، بولذص  يَسَّـرَ ، يُيَسِّـرُ  بذ بابنعث معسال يايع بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال        

ــرٌ تذرماق( تَيْسِــ دذ ) ظاسانالش دةك ظ  . آئلع دعن تأؤةندعكع تقاق   بذنعث ة ظعش ل آةلعم ون خع

 :قعلعنعدذ 
 .سِّرْ ، لِيُيَسِّرْ ، ال تُيَسِّرْ ، مُيَسَّرٌ مشرتك رٌ ، مُيَسَّرٌ ، مل  يُيَسِّرْ ، ال  يُيَسِّرُ ، يَ يَسَّرَ ، يُيَسِّرُ ، مُيَسِّ

ةجؤةف ؤاؤع  ث ظ ذ بابنع ال ب ةن معس ة بئرعلض ان آةلعمعلعرعض ذصصَــــوَّبَ ، يُصَــــوِّبُبولغ  ، بول

ون خعل آةلعمة ةك  ظبذنعثدعن تأؤةندعكعد. آئلعدذ ) دذرذس ظعش قعلماق (تَصْــوِيْبٌ مةسدعرع

 :ظعشتقاق قعلعنعدذ 
 .صَوَّبَ ، يُصَوِّبُ ،  مُصَوِّبٌ ، مُصَوَّبٌ ، مل  يُصَوِّبْ ، ال يُصَوِّبُ ، صَوِّبْ ، لِيُصَوِّبْ ، ال تُصَوِّبْ ، مُصَوَّبٌ  مشرتك  

ال        ةن معس ة بئرعلض ان آةلعمعلعرعض ايع بولغ ةجؤةف ي ث ظ ذ بابنع ــبَ ، يُطَيِّـــبُ ب  ،ذص بول طَيَّـ

 . آئلعدذ ) ياخشعلعماق (تَطْيِيْبٌ  مةسدعرع

 :ون خعل آةلعمة ظعشتقاق قعلعنعدذ بذنعثدعن تأؤةندعكعدةك  ظ  
 . طَيَّبَ ، يُطَيِّبُ ، مُطَيِّبٌ ، مُطَيَّبٌ ، مل  يُطَيِّبْ ، ال يُطَيِّبُ ، طَيِّبْ ، لِيُطَيِّبْ ، ال تُطَيِّبْ ، مُطَيَّبٌ  مشرتك 

اقع  ث ن ذ بابنع ال   ب ةن معس ة بئرعلض ان آةلعمعلعرعض ــى س بولغ ــى  يُرَبِّ ذصرَبّ دعرع ، بول ــةٌ مةس   تَرْبِيَ

 :ون خعل آةلعمة ظعشتقاق قعلعنعدذ بذنعثدعن تأؤةندعكعدةك  ظ. آئلعدذ ) لعمةكعتةربعي(
 . ، مُرَبى مشرتك  ، مُرَبى ، مل  يُرَبِّ ، ال يُرَبِّى ، رَبِّ ، لِيُرَبِّ ، ال تُرَبِّرَبّى  يُرَبِّى مُرَبٍّ 

  تَسْوِيَّةٌ مةسدعرع   ،بولذص سَوّى   ،  يُسَوِّى     بذ بابنعث لةفعف بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال        

 :ون خعل آةلعمة ظعشتقاق قعلعنعدذ بذنعثدعن تأؤةندعكعدةك  ظ. آئلعدذ ) باراؤةر قعلماق(
 .سَوِّ  ، ال يُسَوِّى ، سَوِّ ، لِيُسَوِّ ، ال تُسَوِّ ، مُسَوى   مشرتك،   مُسَوٍّ  ، مُسَوى  ،  مل  يُسَوّى ،  يُسَوِّى   
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ال     ر معس ة بع ة يةن ذص  حَيّــى ، يُحَيِّــى    لةفعفك دعرع ،بول االم قعل   (تَحِيَّــةٌ   مةس اق س دذ  ) م . آئلع

 :ون خعل آةلعمة ظعشتقاق قعلعنعدذ بذنعثدعن تأؤةندعكعدةك  ظ
 .مُحَيى ، مل  يُحَىِّ ، ال  يُحَيِّى ، حَىِّ ، لِيُحَىِّ ، ال تُحَىِّ ، مُحَيى  مشرتك  ، حَيِّى  ،   مُحَيٍّحَيّى ، يُ 

  تَوْفِيَّـةٌ  مةسدعرع    ،بولذص  وَفّى ، يُوَفِّى  بذ بابنعث مذلتةؤع بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال          

اق ( ادا قعلعم ذق ظ دذ ) تول دةك  ظ . آئلع دعن تأؤةندعكع ل آةلعبذنعث تقاق  ون خع ة ظعش م
 :قعلعنعدذ 

 . ، مُوَفًّى ، مل  يُوَفِّ ، ال يُوَفِّى ، وَفِّ ، لِيُوَفِّ ، ال تُوَفِّ  ، مُوَفًّى  مشرتك وَفّى ، يُوَفِّى ، مُوَفٍّ 
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 ظىحعنحع باب

 
ابع     ع ب ةزعتنعث ظىحعنح ع م ذص    فَاعَــلََ ، يُفَاعِــلُ  سذالس ابع بول ة  ،ب ابع دةص ب » مُفَاعَلَــةٌ « ظادةتت

 .دة آئلعدذ نع  قاتارلعق ظىح ؤةز فِيْعَالٌ ؤة مُفَاعَلَةٌ ، فِعَالٌ مةسدعرع بذ بابنعث. ظاتعلعدذ

ئظ يبذ بابتا زعيادة بولذص آةلضةن هةرص ظةسلع          لنعث مةنعسعضة ظاساسلعقع تأؤةندعكعدةك   ع ص
 :تأت خعل ظأزضعرعش ظئلعص آئلعدذ 

دعن ظورتاق صع تةرلةرس شةخآأصرةكاآع ظذنعثدعن لنعث ظعككع يع صئظي آأص هالالردا ظةسلع  .١
زةيد ظةمرع بعلةن     (عَمْـرًوا زَيْـدٌ  ضَـارَبَ    : مةسعلةن  . ظورذندالغانلعقعنع ظعصادعلةش ظىحىن آئلعدذ 

 ) .ظذرذشتع
لع.٢ ىز   ي ظةس تعم ي أص قئ ذنعث آ ة ظ ةن بعرض دذرذش بعل ة ظايالن ئظعلنع مذتةظةددعض  ص

ادعلةيدذ ــرَهُ: ةن مةسعل. بةرضةنلعكعنع ظعص ذاهللُ   (ضَــاعَفَ   اهللُ   اَجْ ةجرعنع نةححة هةسسة ظ نعث ظ

 ) .!قعلغاي
قَـاتَلَهُمُ  :  مةسعلةن .  صئظعلنعث ظعصادعلعضةن مةنعسعنعال ظعصادعلةيدذ       ي قعسمةن حاغالردا ظةسلع   .٣
 !) .ظالاله ظذالرنع ظألتىرضةي (اهلل

ةنعنع  اَفْعَــــلَ .٤ ةن م ئظعلالر ظعصادعلعض دعكع ص ادعلةيدذ ؤةزنع علةن. ظعص ذنع  (بَاعَدْتُــــهُ :مةس ظ

 .مةنعسعدةدئضةن صئظعلنعث   اَبْعَدْتُهُ بذ ). يعراقالشتذردذم

ةن معسال     ة بئرعلض ان آةلعمعلعرعض ةهعه  بولغ ث س ذ بابنع ــافِرُ ب ــافَرَ ، يُسَ ذص سَ دعرع ، بول  مةس

 ظون خعل آةلعمة ظعشتقاق    بذنعثدعن تأؤةندعكعدةك   . آئلعدذ  ) سةصةر قعلماق   ( مُسَـافِرَةٌ  سِـفَارٌ  

 :عدذ قعلعن
 . سَافَرَ ، يُسَافِرُ مُسَافِرٌ ، مُسَافَرٌ ، مل  يُسَافِرْ ، ال يُسَافِرُ ، سَافِرْ ، لِيُسَافِرْ ،  ال تُسَافِرْ ، مُسَافَرٌ  مشرتك 

 .  آئلعدذ سُوْفِرَ نعث مةجهذلع  سَافَرَ

رةلعك ظعككعنحع هةرصعنع آةس      سانعغاندا    نع مةجهذل قعلعش ظىحىن ظذنعث ظاخعرعدعن        سَافَرَ

 سُــاْفِرَساق  هةرعكةتلعك هةرصنع زةممةلعك قعل ظذنعث ظالدعدعكع هةر بعر، بولدعسَــافِرَقعلساق 

دعكع هةرص زةممةلعك بولغانلعقتعن » ا «،بولدع ذنعث ظالدع ا » و«نع » ا«ساآعنلعق، ظ غ

 . بولدع سُوْفِرَيأتكعؤةتسةك 

ون    دةظىحظ ا   » ا«:  عنحع قاظع ةلعك بولس ةرص زةمم دعكع ه ع »  ا«نعث ظالدع ا » و«ن غ

 .يأتكعؤئتعمعز 
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 مُحَابَّةٌ مةسدعرع ، بولذصحَابَّ ، يُحَابُّبذ بابنعث مذزاظةص بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال 

 :ون خعل آةلعمة ظعشتقاق قعلعنعدذ بذنعثدعن تأؤةندعكعدةك  ظ. آئلعدذ ) ياخشع آأرىشمةك(
 . مشرتك، ال تُحَابَّ ، مُحَابٌّ، لِيُحَابَّ   يُحَابَّ، ال يُحَابُّ، حَابَّ، مل إسم مفعولؤة، مُحَابٌّ  إسم فاعل   يُحَابُّحَابَّ، 

 . بذ تأؤةندعكعدةك ظذسذلدا مةجهذل قعلعنعدذ ، آئلعدعغان بولذص حُوْبَّ  نعث مةجهذلع حَابَّ

ذنع ظةسلعضة قايحَــابَّ دعحَابَــبَتذرساق  نع مةجهذل قعلعش ظىحىن ظ دعن ، بول ذنعث ظاخعرع  ظ

عنع آةسعرةلعك قعلساق  دعكع هةر بعر ،  بولدعحَابِــبَسانعغاندا ظعككعنحع هةرص  ظذنعث ظالدع

 ظذنعث ظالدعدعكع هةرص      ،ساآعنلعق» ا «، بولدع حُابِبَ هةرعكةتلعك هةرصنع زةممةلعك قعلساق   

ةلعك بولغانلعقتعن  ا يأتكعؤةتسةك » و«نع » ا«زةمم دعوْبِــبَحُ غ اؤؤالقع ، بول نعث » بـــــ« ظ

 . بولدع  حُوْبَّ  غا ظعدغام قعلساق» بـــ«هةرعكعتعنع تاشلعؤئتعص ظذنع ظعككعنحع 

ــابٌّ ذص   مُحَ اظعل بول ان  ،ظعسعم ص ةتتعن ظعسعم زام ذ شةآعل جةه ان ؤة ظعسعم  ، ب  ظعسعم ماآ

ةن ظوخشاش    ارلعقالر بعل ظذل قات ةمما. مةص اظع ،ظ عم ص دا ظعس ذنعث ظةسلعسع   ل بولغان ــبٌظ   مُحَابِ

دذ ان، بولع دا بولسا    ظعسعم زام ظذل بولغان ان ؤة ظعسعم مةص ــبٌظعسعم ماآ دذ  مُحَابَ ذالر ،بولع  ب

 .ص قالغان عشعث سةؤةبعدعن شةآعل جةهةتتعن ظوخشظعدغامنع
ال      ةن معس ة بئرعلض ان آةلعمعلعرعض ال ؤاؤع بولغ ث معس ذ بابنع ــبُ ب ــبَ ،  يُوَاظِـ ذص  وَاظَـ  ،بول

ذم بعر ظعشنع داؤامالشتذرماق     (مُوَاظَبَـةٌ رع مةسدع  ون  ظبذنعثدعن تأؤةندعكعدةك  .  آئلعدذ  )مةل

 :خعل آةلعمة ظعشتقاق قعلعنعدذ 
 .، مُوَاظَبٌ  مشرتك ، لِيُوَاظِبْ ، ال تُوَاظِبْ، مُوَاظَبٌ ، مل  يُوَاظِبْ ، ال يُوَاظِبُ ، وَاظِبْاظَبَ ، يُوَاظِبُ،  مُوَاظِبٌوَ

ذ بابنع    ال     ب ةن معس ة بئرعلض ان آةلعمعلعرعض ايع بولغ ال ي ــرُ ث معس ــرَ ، يُيَاسِـ ذص  يَاسَـ  ،بول

ون خعل آةلعمة   بذنعثدعن تأؤةندعكعدةك  ظ   . آئلعدذ  ) سول تةرةصكة ظاتماق     (مُيَاسَرَةٌمةسدعرع  

 :ظعشتقاق قعلعنعدذ 
 .سِرُ ، يَاسِرْ ، لِيُيَاسِرْ  ، ال تُيَاسِرْ ، مُيَاسَرٌ  مشرتك يَاسَرَ ، يُيَاسِرُ ،  مُيَاسِرٌ ، مُيَاسَرٌ ، مل  يُيَاسِرْ ، ال يُيَا 

ال     ةن معس ة بئرعلض ان آةلعمعلعرعض ةجؤةف ؤاؤع بولغ ث ظ ذ بابنع ــاوِبُ ب ــاوَبَ ، يُجَـ ذص  جَـ  ،بول

بذنعثدعن تأؤةندعكعدةك ظون خعل آةلعمة ظعشتقاق          . آئلعدذ  ) جاؤابالشماق ( مُجَاوَبَةٌمةسدعرع  

 :عنعدذ قعل
   .، مُجَاوَبٌ ، مشرتك، لِيُجَاوِبْ، ال تُجَاوِبْ، جَاوِبْ ، مل  يُجَاوِبْ، ال يُجَاوِبُبَ ، يُجَاوِبُ ، مُجَاوِبٌ ، مُجَاوَبٌجَاوَ
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ال       ةن معس ة بئرعلض ان آةلعمعلعرعض ايع بولغ ةجؤةف ي ث ظ ذ بابنع ــبُ  ب ــبَ ، يُطَايِـ ذصطَايَـ  ، بول

ون خعل آةلعمة ظعشتقاق       بذنعثدعن تأؤةندعكعدةك ظ   . آئلعدذ  ) حاقحاقالشماق( مُطَايَبَةٌمةسدعرع  

 :قعلعنعدذ 
 . تُطَايِبْ ، مُطَايَبٌ  مشرتكطَايَبَ ، يُطَايِبُ  ،  مُطَايِبٌ ، مُطَايَبٌ ، مل  يُطَايِبْ ، ال يُطَايِبُ ، طَايِبْ ، لِيُطَايِبْ ، ال

 مُحَابَـاةٌ  مةسدعرع    ، بولذص بِىحَابى ، يُحَا  بذ بابنعث ناقعس بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال        

ون خعل آةلعمة   بذنعثدعن تأؤةندعكعدةك ظ     .  ظعدع   مُحَـابَوَةٌ بذ ظةسلعدة   . آئلعدذ) ياردةم بةرمةك (

 :ظعشتقاق قعلعنعدذ 
 .ك حَابى ، يُحَابِى  ،  مُحَابٍ ، مُحَابًا ، مل  يُحَابِ ، ال يُحَابِى ، حَابِ ، لِيُحَابِ ، ال تُحَابِ ، مُحَابًا مشرت 

  مُـدَاوَاةٌ  مةسدعرع    ، بولذص  دَاوى ، يُـدَاوِى   بذ بابنعث لةفعف بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال        

 :ون خعل آةلعمة ظعشتقاق قعلعنعدذ بذنعثدعن تأؤةندعكعدةك  ظ. آئلعدذ ) داؤالعماق(
 .اوِ ، لِيُدَاوِ ، ال تُدَاوِ ، مُدَاوًى   مشرتك  دَاوى  ، يُدَاوِ ى  ،   مُدَاوٍ  ، مُدَاوًى ، مل  يُدَاوِ ، ال يُدَاوِ ى ، دَ 

  مُـوَاالَةٌ  مةسدعرع  ، بولذص وَاىل  يُـوَالِى بذ بابنعث مذلتةؤع بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال            

ا ( اق –ظارق دعن قعلم دذ )  ظارقع د. آئلع ة  بذنعث ل آةلعم ون خع دةك  ظ تقاق  عن تأؤةندعكع ظعش
 .، مل  يُوَالِ ، ال يُوَالِى ، وَالِ ، لِيُوَالِ ، التُوَالِ ، مُوَالًى  مشرتك، مُوَالٍ ، مُوَالًىوَاىل ، يُوَالِى  :نعدذ قعلع
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 تأتعنحع باب

 
اب    أتعنحع ب ــلُ ت ــلَ ، يَفْتَعِ ذص  إِفْتَعَ ابع بول ة ، ب ــالٌ« ظادةتت دذ » إِفْتِعَ ابع دةص ظاتعلع ث  ،ب ذ بابنع  ب

 . ؤةزنعدة آئلعدذ  إِفْتِعَالٌمةسدعرع 

لعدة  يَفْتَعِــلُ ذص يَاَفْتَعِــلُ ظةس دعن      ، بول انلعقتعن ظذنعث ةتلعك بولغ م هةرعك ع داظع ة هةرص  مذزارعظ

 . قالغان  يَفْتَعِلُآئيعنكع هةمزة ؤةسلع تةلةصصذز ؤة يئزعقتا حىشىص قئلعص 

ذص  ادة بول ا زعي ذ بابت لع ،ب لةر ظةس ةن هةرص لعقع  ي آةلض ة ظاساس ئظعلنعث مةنعسعض  ص
 :لتة خعل ظأزضعرعش ظئلعص آئلعدذ اتأؤةندعكعدةك ظ

دذ    .١ ادعلةص آئلع انلعقعنع ظعص ذل قعلغ عرعنع قوب ئظعللعرعنعث تةس ةررةت ص ث مذج .  ظأزعنع
 ) .عغعؤعدعم شذنعث بعلةن ظذ يعغعلدعذنع يظ( فَاجْتَمَعَ جَمَعْتُهُ  :مةسعلةن

لع.٢ دذ    ي ظةس ىن آئلع ش ظىح ة قعلع عنع مذبالعغ ئظعلنعث مةنعس علةن .  ص ــبَإِ  :مةس ــالَّحُكْتَسَ   الْفَ
 ) .دئهقان آأص ظعشلعدع(

ظذننع   (إِخْتَبَـزْتُ الـدَّقِيْقَ   : مةسعلةن . لنعث مةسدعرعنع قعلغانلعقعنع ظعصادعلةيدذ     ع صئظ ي ظةسلع .٣

 .دذر ) نان (خُبْزٌ  ،لنعث مةسدعرعع صئظي نعث ظةسلعإِخْتَبَزَ   بذ معسالدعكع). نان قعلدعم

لعدعكع  .٤ اغالردا ظةس ةزع ح دذ     ب مذ آئلع عنعال ظعصادعلةص ةن مةنعس ئظعلنعث ظعصادعلعض .  ص
 ) .شعدعن تارتتعئظذنعث ص (فِ ثَوْبِهِ إِجْتَذَبَ مِنْ طَرْ :مةسعلةن

 صئظعلنعث ظعككع ياآع ظذنعثدعن ظارتذق آعشع تةرصعدعن      ي بابعغا ظوخشاش ظةسلع    مُفَاعَلَةٌ .٥

راهعم ب ظع(إمساعيل    إِحْتَصَمَ إبراهيم و    :ةسعلةنم. ظورتاق قعلعنغانلعقعنع ظعصادعلةش ظىحىن آئلعدذ      

 ).ظعسماظعل بعلةن جئدةللةشتع
إِكْتَـدَّ   : مةسعلةن .  صئظعلنعث مةسدعرعنع تةلةص قعلعشنع ظعصادعلةش ظىحىن آئلعدذ         ي ظةسلع .٦
 ) .زةيعتتعن جاصا حئكعشعنع تةلةص قعلدع(  زَيْدًا

 مةسدعرع  ،بولذص  إِحْتَسَبَ ، يَحْتَسِبُن معسال بذ بابنعث سةهعه بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضة       

ــابٌ اق  (إِحْتِسَـ اص ظالم دذ ) هئس تقاق    . آئلع ة ظعش ل آةلعم ون خع دةك  ظ دعن تأؤةندعكع بذنعث

 .قعلعنعدذ 
 ال تَحْتَسِــبْ ، تَسِــبٌ ، مُحْتَسَــبٌ ، مل   يَحْتَسِــبْ ، ال يَحْتَسِــبُ ، إِحَتَسِــبْ ، لِيَحْتَسِــبْ ،إِحْتَسَــبَ ، يَحْتَسِــبُ  ،  مُحْ 

 .مُحْتَسَبٌ ، مشرتك 
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ة بئرعلضةن معسال      ان آةلعمعلعرعض ةص بولغ ذ بابنعث مذزاظ ــتَجُّب ــتَجَّ ، يَحْ ذصإِحْ  مةسدعرع ، بول

ــاجٌ مةك ( إِحْتِجَـ دذ ) هأججةتلةش دةك . آئلع دعن تأؤةندعكع ل  بذنعث ون خع تقاق  ظ ة ظعش  آةلعم

 :قعلعنعدذ 
  إسـم مفعــول ، مل  يَحْـتَجَّ ، ال يَحْـتَجُّ ، اِحْــتَجَّ ،  لِيَحْـتَجَّ ، ال تَحْـتَجَّ ، مُحْــتَجٌّ       ؤة   إســم فاعـل    إِحْـتَجَّ ، يَحْـتَجُّ  ،  مُحْـتَجٌّ   

 .مشرتك 
 مةسدعرع  ،بولذص  إِتَّضَـحَ ، يَتَّضِـحُ    بذ بابنعث معسال ؤاؤع بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال         

 :ون خعل آةلعمة ظعشتقاق قعلعنعدذ دعن تأؤةندعكعدةك ظبذنعث. آئلعدذ ) ظاشكارعلعماق (إِتِّضَاحٌ

 .إِتَّضَحَ ، يَتَّضِحُ  ، مُتَّضِحٌ ، مُتَّضَحٌ ، مل  يَتَّضِحْ ، ال يَتَّضِحُ ، إِتَّضِحْ ، لِيَتَّضِحْ ، ال تَتَّضِحْ  ، مُتَّضَحٌ   مشرتك   
ــاحٌ لعدة  إِتِّضَ ــاحٌ ظةس ذص إِوْتِضَ ــالٌ»  و« ، بول ث إِفْتِعَ ةنلعكتعن  » ف« نع دة آةلض سعنعث باراؤعرع

ذنع  ةك  » تـــــ«ظ ا يأتكعؤةتس دع إِتْتِضَــاحٌغ ع ، بول ةك    » تـــــ« ظعكك دغام قعلعؤةتس ع ظع   إِتِّضَــاحٌن

 .بولدع 
ارلعق   »و ، يــــ  ، ث      « سعنعث باراؤعرعدة   » ف«بابعنعث    إِفْتِعَالٌ)  ١:  قاظعدة تأتعنحع ظون  قات

 .ضة يأتكعؤئتعمعز» تـــ«ا ظذنع ع آئلعص قالسةرصلةردعن بعرةره

    إِتَّقَرَ إِتَّسَرَ ،  إِتَّضَحَ ، :  مةسعلةن                                             

  . إِوْتَضَحَ ، إِيْتَسَرَ ، إِثْتَقَرَ   : يسع  ظةسلع                                       

ىن     لعتعش ظىح دعنع ظعش ذ قاظع ـــ«ب تعن   »   ، ثو ، يـــــ قا هةرص لةر باش ارلعق هةرص  قات

لةر بولذشع آئرةكيعضةن ظةسلعيأتكةلم » ء«هةرصع » يـــــ« دئضةن آةلعمعدعكع إِيْتَكَــلَ ،  هةرص

ا، ظذ آةلعمعنع            لَإِئْتَكـَ سع     ي نعث  ظةسلع     إِيْتَكَـلَ .    قعلعشقا بولمايدذ    إِتَّكَـلَ دعن يأتكةلضةن بولغاحق

 .ظعدع
ــالٌ) ٢ ث إِفْتِعَ دة  » ف« نع عنعث باراؤعرع رةر » د ، ذ ، ز«س لةردعن بع ارلعق هةرص ئلعص قات ع آ

سعنع ظاشذ هةرصلةرنعث جعنسعغا يأتكةيمعز ؤة ظذ ظعككعسعنع ظعدغام       » تـــ« نعث إِفْتِعَالٌقالسا  

 .قعلعؤئتعمعز
 جَرَ  إِزَّ   إِذَّكَرَ ،  إِدَّمَعَ ،  : مةسعلةن                                             

 .إَدْتَمَعَ  ، إِذْتَكَرَ ، إِزْتَجَرَ   :يسع ظةسلع                                          
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ث إِفْتِعَـــالٌ) ٣ دة » ف« نع عنث باراؤعرع رةرع» ص ، ض ، ط ، ظ«س لةردعن بع ارلعق هةرص  قات

 .  ضة يأتكةيمعز » ط«سعنع » تـــ« نعث إِفْتِعَالٌآئلعص قالسا 

 .  إِظْطَلَمَ     إِطَّرَدَ ،    إِضْطَرَبَ ،   إِصْطَلَحَ ،:               مةسعلةن           

 . إِظْتَلَمَ     إِطْتَرَدَ ،    إِضَتَرَبَ ،   إِصْتَلَحَ ،    :يسعظةسلع                     

ئلعص ع آقاتارلعق هةرصلةردعن بعرةر» س ، ش«سعنعث باراؤعرعدة » ف«نعث  إِفْتِعَالٌ) ٤

 .سعنع ظاشذ هةرصلةرنعث جعنسعغا يأتكةش دذرذس » تـــ«نعث  إِفْتِعَالٌقالسا 

                                                                           شَّبَهَ اِ اِسَّمَعَ   ،                   : مةسعلةن  

 .اِسْتَمَعَ   ،       اِشْتَبَهَ            : عسيظةسلع

رةر » ت ، د ، ذ ، ز ، س ، ص ، ض ، ط ، ظ«) ٥ لةردعن بع ارلعق هةرص ــالٌع قات ث إِفْتِعَـ » عَ«  نع

سعنع ظاشذ هةرصلةرنعث جعنسعغا يأتكةص ظذ         » تـــ« نعث     إِفْتِعَالٌنعنعث باراؤعرعدة آئلعص قالسا     

  .      ظعككعسعنع ظعدغام قعلعش دذرذس
  . يَنَضِّلُ     يَخَصِّمُ ،     يَبَدِّلُ ،   يَقَتِّلُ ،   :                              مةسعلةن

 . يَنْتَضِلُ    يَخْتَصِمُ ،   يَبْتَدِلُ ،   يَقْتَتِلُ ،    :يسعظةسلع                            

 . دئضةنضة ظوخشاش  يَخِصِّمُونَ  :مةسعلةن. شمذ دذرذس قعلعص ظوقذ يَقِتِّلُ قاتارلعقالرنع يَقَتِّلُ  

ه ت   :  تةنبع عدة ظعخ دا ظعشلعتعلعش دعنعث مازع ذ قاظع لعتعلعش   عب ةدة ظعش عمذ مذزارعظ الص بولس
 .ققعدة ظالعمالرنعث صعكرع بعردةكهة

 قِتَّـلَ   قع معسالالرنعث مازعسعنع  عرعقذذ ظعشلعتعشكة بولعدذ دئضىحعلةر ي      بذ قاظعدعنع مازعدعم  
 . شةآعلدة آةلتىرضةن  ، بِدَّلَ ، يِضَّلَ

نعث هةرعكعتعنع ظذنعث ظالدعدعكع هةرصكة      » تـــ« ظاؤؤالقع ،  بولذص إِقْتَتَلَسع  ي نعث ظةسلع   قِتَّلَ

 هةمزعدعن آئيعنكع   ، بولدع   إِقَتَّـلَ نع ظعدغام قعلعؤةتسةك       »  تــــ  « ظعككع    ، بولدع إِقَتْتَلَبةرسةك  

ان  ةتلعك بولغ ةرص هةرعك دع لعقته اجعمعز قالمع ة ظئهتعي ةزعص  ،عن هةمزعض ةمزعنع ه ذثا ه  ش
نعث  » ف« بابعنعث مازعسعغا ظوخشاش بولذص قالغانلعقتعن             تَفْعِيْـلٌ  بذ   ، قالدع قَتَّلَقعلعؤةتسةك  

 .بولدع   قِتَّلَ ، بِدَّلَ ، يِضَّلَرةلعك قعلساق باراؤعرعدعكع هةرصنع آةس
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 مةسدعرع  ، بولذص  إِتَّسَـرَ ، يَتَّسِـرُ  لعرعضة بئرعلضةن معسال     بذ بابنعث معسال يايع بولغان آةلعمع     

ــارٌ اق  (إِتِّسَ ار ظوينعم دذ ) قعم ذنعث ظةسلع. آئلع ــارٌسع يب ذصإِيْتِسَ ـــ «، بول ــالٌ»  يــ ث إِفْتِعَ » ف« نع

نع  » تــــ « ظعككع    ،بولدع إِتْتِسَارٌضة يأتكعؤةتسةك   » تـــ«سعنعث باراؤعرعدة آةلضةنلعكتعن ظذنع     

دغا ةك ظع دعإِتِّسَــــارٌم قعلعؤةتس تقاق.   بول ة ظعش ل آةلعم ون خع دةك  ظ دعن تأؤةندعكع  بذنعث

 :قعلعنعدذ 
 .إِتَّسَرَ ، يَتَّسِرُ ،  مُتَّسِرٌ ، مُتَّسَرٌ ، مل  يَتَّسِرْ ، ال يَتَّسِرُ ، إِتَّسِرْ ، لِيَتَّسِرْ ، ال تَتَّسِرْ ، مُتَّسَرٌ  مشرتك  

   بولذص، مةسدعرع إِقْتَاتَ ، يَقْتَاتُان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال     بذ بابنعث ظةجؤةف ؤاؤع بولغ    

ــاتٌ ةييارلعماق  (إِقْتِيَ ذزذق ت دذ ) ظ لعدة . آئلع ذ ظةس ــوَاتٌ  ب ذص إِقْتِ أتعنحع  » و «، بول دة ت آةلعمع

غا  » يــــ «نع   » و«ظذ   بولذص آةلدع ؤة ظذنعث ظالدعدعكع هةرص زةممةلعك ظةمةس، شذثا           هةرص

 :دذ بذنعثدعن تأؤةندعكعدةك  ظون خعل آةلعمة ظعشتقاق قعلعنع.   بولدع إِقْتِيَاتٌ يأتكعؤةتسةك

ــاتٌ إســم فاعــل       ــاتُ ، مُقْتَ ــاتَ ، يَقْتَ ــتْ ، مُقْتَــاتٌ        ؤةإِقْتَ ــتْ ، ال تَقْتَ ــتْ ، لِيَقْتَ ــتْ ، اليَقْتَــاتُ ، إِقْتَ ــول ، مل  يَقْتَ   إســم مفع
 .مشرتك 

 . ظعدع  إِقْتَوَتَ  ، يَقْتَوِتُعقالر ظةسلعدة  قاتارل إِقْتَاتَ ، يَقْتَاتُ  
  إِقْتَـوَتَ   نع مةجهذل قعلعش ظىحىن ظةسلعضة قايتذرساق      إِقْتَاتَذ،   آئلعد أُقْتِيْتَ نعث مةجهذلع    إِقْتَاتَ

دع دعن،بول نع آةس ظاخعرع ع هةرص انعغاندا ظعككعنح اق  س دعإِقْتَـــوِتَرةلعك قعلس ذنعث ،  بول  ظ

ر هةر  ةر بع دعكع ه ةلعك قعلعساق  ظالدع نع زةمم ةتلعك هةرص ــوِتَعك دعأُقْتُ ا آةس » و «،  بول رة غ

نعث  دعكع هةرص ذنعث ظالدع ةنلعكتعن ظ ر آةلض لعؤئتعص  ظئغع ةرعكعتعنع تاش ث » و«ه نع

كة   ذ هةرص عنع ظاش ةك آةسرةس ــوْتَ بةرس دعأُقْتِ اآعنلعق» و «، بول ةرص   ،س دعكع ه ذنعث ظالدع  ظ

 . بولدع أُقْتِيْتَا يأتكعؤةتسةك غ» يـــ«نع » و«رةلعك بولغانلعقتعن آةس

ال         ةن معس ة بئرعلض ان آةلعمعلعرعض ايع بولغ ةجؤةف ي ث ظ ذ بابنع ــالَ ، يَكْتَـــالُ ب ذص إِكْتَـ  ، بول

دعرع  ةك (إِكْتِيَـــالٌمةس دذ ) ظألحعم دةك ظ. آئلع دعن تأؤةندعكع تقاق بذنعث ة ظعش ل آةلعم ون خع

 :قعلعنعدذ 
 .مل  يَكْتَلْ ، ال يَكْتَالُ ، إِكْتَلْ ، لِيَكْتَلْ ، ال تَكْتَلْ ، مُكْتَالٌ مشرتك إِكْتَالَ ، يَكْتَالُ  ،  مُكْتَالٌ ،  
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ذ  ةن معسال    ب ة بئرعلض ان آةلعمعلعرعض اقعس بولغ ــىبابنعث ن ذصإِخْتَفــى ، يِخْتَفِ  مةسدعرع ، بول

  :عنعدذظون خعل آةلعمة ظعشتقاق قعلبذنعثدعن تأؤةندعكعدةك . آئلعدذ) يذشذرذنماق (إِخْتِفَاءٌ
 .إِخْتَفى ، يِخْتَفِى  ،  مُخْتَفٍ ، مُخْتَفًى ، مل  يَخْتَفِ ، ال يَخْتَفِى ، إِخْتَفِ ، لِيَخْتَفِ ، ال تَخْتَفِ ، مُخْتَفًى    

 إِحْتِوَاءٌ مةسدعرع ،بولذص إِحْتَوى ، يَحْتَوِى  بذ بابنعث لةفعف بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال

 :نعدذ بذنعثدعن تأؤةندعكعدةك ظون خعل آةلعمة ظعشتقاق قعلع. آئلعدذ ) قظأز ظعحعضة ظالما(
 .إِحْتَوى ، يَحْتَوِى   ،  مُحْتَوٍ ، مُحْتَوًى ، مل  يَحْتَوِ ، ال يَحْتَوِى ، إِحْتَوِ ، لِيَحْتَوِ ، ال تَحْتَوِ ، مُحْتَوًى  مشرتك  
 إِتِّقَـاءٌ  مةسدعرع  ، بولذص إِتَّقـى ، يَتَّقِـى    سال بذ بابنعث مذلتةؤع بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن مع       

 :بذنعثدعن تأؤةندعكعدةك  ظون خعل آةلعمة ظعشتقاق قعلعنعدذ . آئلعدذ ) ساقالنماق(
 . ، مُتَّقًى ، مل  يَتَّقِ ، ال يَتَّقِى ، إِتَّقِ ، لِيَتَّقِ ، التَتَّقِ ، مُتَّقًى  مشرتك  إِتَّقى ، يَتَّقِى ، مُتَّقٍ 
ــىإِتَّ لعدة ق ــىَ ظةس ذص إِوْتَقَ ــالٌ» و« بول ث إِفْتِعَ ذنع    » ف« نع ةنلعكتعن ظ دة آةلض عنعث باراؤعرع س

ـــ« ةك  » تــ ة يأتكعؤةتس ــىَض دعإِتْتَقَ ةك  ،  بول دغام قعلعؤةتس ــىَ ظع دعإِتَّقَ ـــ «، بول ع » يـ ة »  ا«ن آ

 . بولدع إِتَّقىيأتكعؤةتسةك 

نع  » تــــ « ظعككع    ، بولدع  يَتْتَقِـىُ   ضة يأتكعؤةتسةك   » ـتــ«نع  » و «، بولذص يَوْتَقِىُ ظةسلعدة    يَتَّقِى

 .قالدع  يَتَّقِى  نعث زةممةسعنع تاشلعؤةتسةك» يـــ «، بولدعيَتَّقِىُظعدغام قعلعؤةتسةك 
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 باببةشعنحع 

 
ابع   عنحع ب ةزعتنعث بةش ع م ذص  إِنْفَعَـــلَ ، يَنْفَعِـــلُسذالس ابع بول ة ،ب ابع دةص » إِنْفِعَـــالٌ« ظادةتت ب

 .ؤةزنعدة آئلعدذ   إِنْفِعَالٌبذ بابنعث مةسدعرع . ظاتعلعدذ 

لع      لةر ظةس ةن هةرص ذص آةلض ادة بول ا زعي ذ بابت لعقع   يب ة ظاساس ئظعلنعث مةنعسعض  ص
 :عككع خعل ظأزضعرعش ظئلعص آئلعدذ تأؤةندعكعدةك ظ

ئظعلنعث تةسعرعني ظةسلع.١ ادعلةيدذ ص ذل قعلغانلعقنع ظعص ــيْشَ  قَ : مةسعلةن. ع قوب طَعْــتُ  الْخَشِ
 ) .دعم آئسعلدععسعؤئحأصنع آ-ظوت( نْقَطَعَافَ

لع.٢ ئظعلنعث ي ظةس ــالٌ ص ذ   إِفْعَـ عرعنع قوب ث تةس ةن هالعتعنع ا يأتكةلض انلعقعنع بابعغ ل قعلغ

 ) .دعم ظعتتعرعلدععظعشعكنع ظعتتعرعؤ (نْزَجَعَاأَزْعَجْتُ  الْبَابَ فَ :  مةسعلةن. ظعصادعلةص آئلعدذ

 .لالرغعال خاستذر ع ظةزاالر ظارقعلعق قعلعنعدعغان صئظيبذ باب هئسسع:  تةنبعه 
 مةسدعرع  ، بولذص إِنْسَـحَبَ ، يَنْسَـحِبُ     غان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال    بذ بابنعث سةهعه بول   

 :ون خعل آةلعمة ظعشتقاق قعلعنعدذ بذنعثدعن تأؤةندعكعدةك  ظ. آئلعدذ ) حئكعنمةك  (إِنْسِحَابٌ

بَ ، يَنْسَـــحِبُ ، مُنْسَـــحِبٌ ، مُنْسَـــحَبٌ ، مل  يَنْسَـــحِبْ ، ال يَنْسَـــحِبُ ، اِنْسَـــحِبْ ، لِيَنْسَـــحِبْ ، ال تَنْسَـــحِبْ ، إِنْسَـــحَ
 .مُنْسَحَبٌ مشرتك 

ذ بابنعث مذزاظةص بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال   مةسدعرع، بولذص إِنْقَــضَّ ، يَــنْقَضُّ  ب

 :ون خعل آةلعمة ظعشتقاق قعلعنعدذ  ظعن تأؤةندعكعدةكبذنعثد. لعدذ آئ) سذنماق( ضَاضٌإِنْقِ

 .إِنْقَضَّ ، يَنْقَضُّ  ،  مُنْقَضٌّ ، مل  يَنْقَضَّ ، ال يَنْقَضُّ ، إِنْقَضَّ ، لِيَنْقَضَّ ، ال تَنْقَضَّ ، مُنْقَضٌّ  مشرتك 
  مةسدعرع   ،بولذص   دَّ ، يَنْقَـادُّ   إِنْقَابذ بابنعث ظةجؤةف ؤاؤع بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال         

 :ون خعل آةلعمة ظعشتقاق قعلعنعدذ ظبذنعثدعن تأؤةندعكعدةك . آئلعدذ ) بويسذنماق (إِنْقِيَادٌ

 .إِنْقَادَ ، يَنْقَادُ ، مُنْقَادٌ ، مل يَنْقَدْ ، ال يَنْقَادُ ، اِنْقَدْ ، لِيَنْقَدْ ، التَنْقَدْ ، مُنْقَادٌ  مشرتك  
ث    ذ بابنع ال    ب ةن معس ة بئرعلض ان آةلعمعلعرعض ايع بولغ ةجؤةف ي ــاسُ  ظ ــاسَ ، يَنْقَـ ذصإِنْقَـ  ، بول

دعرع اق (إِنْقِيَــــاسٌ مةس اس قعلم دذ ) قعي دةك  ظ. آئلع دعن تأؤةندعكع ة بذنعث ل آةلعم ون خع

 :ظعشتقاق قعلعنعدذ 
 .يَنْقَسْ ، التَنْقَسْ ، مُنْقَاسٌ  مشرتك إِنْقَاسَ ، يَنْقَاسُ ، مُنْقَاسٌ ، مل  يَنْقَسْ، ال يَنْقَاسُ ، إِنْقَسْ ، لِ 
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 إِنْجِـالَءٌ  مةسدعرع   ،بولذص إِنْجَلى ، يَنْجَلِى  بذ بابنعث ناقعس بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال        

 :ون خعل آةلعمة ظعشتقاق قعلعنعدذ بذنعثدعن تأؤةندعكعدةك  ظ. آئلعدذ) ظئحعلماق(
 .جَلًى ، مل  يَنْجَلْ ، اليَنْجَلِى ،إِنْجَلِ ، لِيَنْجَلِ ، ال تَنْجَلِ، مُنْجَلًى مشرتك إِنْجَلى ، يَنْجَلِى مُنْجِلٍ ، مُنْ 

ث آةلعمعنعث تأتعنحع هةرصع بولذص آةلدع، شذنداقال ظذنع           » و «، بولذص إِنْجَلَوَ ظةسلعدة    إِنْجَلى

» يـــ «، بولدعىَإِنْجَلَغا يأتكعؤةتسةك » يـــ«نع » و« شذثا ،ظالدعدعكع هةرص زةممةلعك ظةمةس

 .بولعدذ   إِنْجَلىآة يأتكعؤةتسةك  »ا«نع 

 . ظعدع  يَنْجَلِوُ   ظةسلعدة يَنْجَلِى

 إِنْـزِوَاءٌ  مةسدعرع    ، بولذص  ِإنْزَوى ، يَنْزَوِى  بذ بابنعث لةفعف بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال          

 :ظعشتقاق قعلعنعدذ ون خعل آةلعمة بذنعثدعن تأؤةندعكعدةك ظ. آئلعدذ ) يوشذرذنماق(
 .   ِإنْزَوَى  ، يَنْزَوِى   ، مُنْزَوٍ ، مُنْزَوًى ، مل  يَنْزَوِ ، ال يَنْزَوِى ، اِنْزَوِ ، لِيَنْزَوِ ، ال تَنْزَوِ ، مُنْزَوًى  مشرتك 

 .مذلتةؤع بولغان آةلعمعلةر بذ بابتا آةلمةيدذ : تةنبعه 
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  بابظالتعنحع

 
ةزعتنعث ظ  ابع سذالسع م ــلُّ التعنحع ب ــلَّ ، يَفْعَ ة     إِفَعَ ذ ظادةتت ذص، ب ابع بول ــالَلٌ«ب ابع دةص » إِفْعِ ب

 .  ؤةزنعدة آئلعدذ إِفْعِالَلٌبذ بابنعث مةسدعرع . ظاتعلعدذ

لع    لةر ظةس ةن هةرص ذص آةلض ادة بول ا زعي ذ بابت لعقع  ي ب ة ظاساس ئظعلنعث مةنعسعض  ص
  :ذ عككع خعل ظأزضعرعش ظئلعص آئلعدتأؤةندعكعدةك ظ

ادعلةيدذ  ي ظةسلع.١  انلعقعنع ظعص ةيدا بولغ اظعلدا ص عتعنعث ص ئظعلنعث سىص ــفَرَّ  إ: مةسعلةن.  ص صْ
ئظعلنعث سىصعتع     يبذ معسالدعكع ظةسلع     ) . ضذناهكارنعث يىزع ساغعرعص آةتتع     ( مُذْنِبِوَجْهُ  الْ    ص

 .دذر) سئرعقلعق (صُفْرٌ

ئظعلالرنعث مةنعسعنع مذبالعغة قعلعش ظىحىن آئ.٢  ئظعل بولذص لعدذ ؤة داؤ ص املعق الزعم ص
ئلع ةيعؤة رةث نحة عآأص صآ ذبالعغعنع بنعظ ادعلةيد م علةن .ذظعص ــوَدَّ : مةس ــلُ إِسْ اص ( اللي ة ق -آعح

  ).قاراثغذ بولذص آةتتع
ــلُّ  ــلَّ ، يَفْعَ لعدة  إِفَعَ ــلُ  ظةس ــلَ ، يَفْعَلِ ذص إِفَعَلَ ع ، بول ةك    » ل« ظعكك دغام قعلعؤةتس ع ظع ــلَّ ، يَن ــلُّإِفَعَ  فْعَ

 .بولغان 
 إِحْمِرَارٌ مةسدعرع   ،بولذص إِحْمَرَّ ، يَحْمَرُّ  بذ بابنعث سةهعه بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال          

 :ون خعل آةلعمة ظعشتقاق قعلعنعدذ بذنعثدعن تأؤةندعكعدةك  ظ. آئلعدذ ) بةك قعزارماق(
 .  يَحْمَرُّ ، اِحْمَرَّ ، لِيَحْمَرَّ ، ال تَحْمَرَّ ، مُحْمَرٌّ  مشرتك إِحْمَرَّ ، يَحْمَرُّ ،  مُحْمَرٌّ ، مل  يَحْمَرَّ ، ال 

ان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال    ةجؤةف بولغ ذ بابنعث ظ ــوَدُّ ب ــوَدَّ ، يَسْ ذص إِسْ  مةسدعرع ، بول

ون خعل آةلعمة ظعشتقاق    بذنعثدعن تأؤةندعكعدةك  ظ   . آئلعدذ   ) بةك قارعيعص آةتمةك      (إِسْوِدَادٌ

 :عنعدذ قعل
 .إِسْوَدَّ ، يَسْوَدُّ  ،  مُسْوَدٌّ ، مل  يَسْوَدَّ ، ال يَسْوَدُّ ، اِسْوَ دَّ ، لِيَسْوَدَّ ، ال تَسْوَدَّ ، مُسْوَدٌّ  مشرتك  

ال       ةن معس ة بئرعلض ان آةلعمعلعرعض ايع بولغ ةجؤةف ي ث ظ ذ بابنع ــيَضُّ ب ــيَضَّ ،  يَبْـ ذص إِبْـ  ، بول

ون خعل آةلعمة    بذنعثدعن تأؤةندعكعدةك  ظ   . آئلعدذ  ) قعرعص آةتمةك بةك ظا   (إِبْيِضَاضٌمةسدعرع  

 :ظعشتقاق قعلعنعدذ 
 .إِبْيَضَّ ، يَبْيَضُّ  ، مُبْيَضٌّ ، مل  يَبْيَضَّ ، ال يَبْيَضُّ ، اِبْيَضَّ  ، لِيَبْيَضَّ ، ال تَبْيَضَّ ، مُبْيَضٌّ  مشرتك  
   



 ٩٢

ة بئرعلض     ان آةلعمعلعرعض اقعس بولغ ث ن ذ بابنع ال ب ــوِى ةن معس ــوى ، يَرْعَ ذصإِرْعَ دعرع ، بول  مةس

ون خعل آةلعمة ظعشتقاق       بذنعثدعن تأؤةندعكعدةك  ظ     . آئلعدذ  ) ضذمراهلعقتعن قايتماق  (إِرْعِوَاءٌ

  :قعلعنعدذ 
 . وِ ، مُرْعَوًى  مشرتك إِرْعَوى ، يَرْعَوِى  ، مُرْعَوٍ ، مُرْعَوًى ، مل  يَرْعَوِ ، ال يَرْعَوِى ، اِرْعَوِ ، لِيَرْعَوِ ، ال تَرْعَ

ــوِى  ــوى ،  يَرْعَ لعدة    إِرْعَ ارلعقالر ظةس ــوِوُ قات ــوَوَ ، يَرْعَ ذصإِرْعَ ع   » و «، بول اخعرقع هةرص ةلعمعنعث ظ آ

غا  » يـــ«نع  » و«ظذ   شذثا   ،ث ظالدعدعكع هةرص زةممةلعك ظةمةس     ظذنع  شذنداقال ،بولذص آةلدع 

ةك  ــوِىُ يأتكعؤةتس ــوَىَ ، يَرْعَ دعإِرْعَ دا  م، بول ـــ«ازع ع » يــ ةك   » ا«ن ة يأتكعؤةتس ــوىآ دعإِرْعَ  . بول

 .  بولدعيَرْعَوِى  نعث زةممةسعنع تاشلعؤةتسةك» يـــ«مذزارعظةدة 

 إِرْعَوى ، يَرْعَوِى  ظالل قعلعشنعث سةؤةبع    عقعدةك ظ عرعقذنع ظعدغام قعلماي ي   » و«بذ بابتا ظعككع    

 .نعك بولغانلعقعدعندذرئنعث تعلغا ي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٩٣

 
  بابيةتتعنحع

 
ابع    ةتتعنحع ب ةزعتنعث ي ع م ــالُّ سذالس ــالَّ ، يَفْعَ ذص  إِفْعَ ابع بول ة  ، ب ــيْالَلٌ« ظادةتت ابع دةص » إِفْعِ ب

 . ؤةزنعدة آئلعدذ إِفْعِيْالَلٌبذ بابنعث مةسدعرع . ظاتعلعدذ 

ذ  ابب ش   ب ة قعلع اتتعقراق مذبالعغ ذ ق التعنحع بابتعكعدعنم نع ظ ئظعلالرنعث مةنعس ىن ص ظىح
ئظعلالرغا   ظةيعشذنداقال رةث ؤة صئظعل بولذص آئلعدذ  آئلعص داؤاملعق الزعم   بنع ظعصادعلةيدعغان ص

 . خاس قعلعنعدذ
ال       ةن معس ة بئرعلض ان آةلعمعلعرعض ةهعه بولغ ث س ذ بابنع ــارُّ ب ــارَّ ، يَحْمَ ذص إِحْمَ دعرع ،بول  مةس

ــرَارٌ اق   (إِحْمِيْ قعزعل بولم دذ ) قعص دعن تأؤة. آئلع دةك  ظ بذنعث تقاق   ندعكع ة ظعش ل آةلعم ون خع

  :قعلعنعدذ 
 .إِحْمَارَّ ، يَحْمَارُّ ،  مُحْمَارٌّ ، مل  يَحْمَارَّ ، ال يَحْمَارُّ ، اِحْمَارَّ ، لِيَحْمَارَّ ، ال تَحْمَارَّ ، مُحْمَارٌّ   مشرتك 

ال      ةن معس ة بئرعلض ان آةلعمعلعرعض ةجؤةف ؤاؤع بولغ ث ظ ذ بابنع ذص  وَادُّإِسْــــوَادَّ ، يَسْـــ  ب  ،بول

دعرع  اق   (إِسْـــوِدَادٌ مةس قارا بولم دذ  ) قاص ة      . آئلع ل آةلعم ون خع دةك  ظ دعن تأؤةندعكع بذنعث

  :قعلعنعدذ ظعشتقاق 
 .ادُّ ، اِسْوَادَّ ، لِيَسْوَادَّ ، ال تَسْوَادَّ ، مُسْوَادٌ مشرتك إِسْوَادَّ ، يَسْوَادُّ ،  مُسْوَادٌّ ، مل  يَسْوَادَّ ، ال يَسْوَ

ال    ب ةن معس ة بئرعلض ان آةلعمعلعرعض ايع بولغ ةجؤةف ي ث ظ ــاضُّ ذ بابنع ــاضَّ ، يَبْيَـ ذص إِبْيَـ  ، بول

دعرع   اق (إِبْيِيْضَـــاضٌمةس ظاق بولم دذ )  ظاص دةك  ظ. آئلع دعن تأؤةندعكع ة بذنعث ل آةلعم ون خع

 :ظعشتقاق قعلعنعدذ 
 .بْيَاضُّ ، اِبْيَاضَّ ، لِيَبْيَاضَّ ، ال تَبْيَاضَّ ، مُبْيَاضٌّ   مشرتك إِبْيَاضَّ ، يَبْيَاضُّ ، مُبْيَاضٌّ ، مل  يَبْيَاضَّ ، ال يَ 
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 حع بابسةآكعزعن

 
ابع    ةآكعزعنحع ب ةزعتنعث س ــلُ سذالسع م ــلَ ، يَتَفَعَّ ذص تَفَعَّ ابع بول ة ، ب ــلٌ«  ظادةتت ابع دةص » تَفَعُّ ب

 . ؤةزنعدة آئلعدذ  تَفَعُّلٌبذ بابنعث مةسدعرع . ظاتعلعدذ

لع      لةر ظةس ةن هةرص ذص آةلض ادة بول ا زعي ذ بابت لعقع   يب ة ظاساس ئظعلنعث مةنعسعض  ص
 :عص آئلعدذ تأؤةندعكعدةك توققذز خعل ظأزضعرعش ظئل

لع.١ ئظعلنعث ي ظةس ــلٌ ص ذل    تَفْعِيْـ عرعنع قوب عنعث تةس دعكع مةنعس ةن هالعتع ا يأتكةلض  بابعغ

دذ    ادعلةص آئلع انلعقعنع ظعص علةن. قعلغ ــتُ : مةس ــتَعَلَّمَ عَلَّمْـ ــرَاهِيْمَ فَـ عتعؤ بظع(  إبْـ ا ظأض دعم عراهعمغ

 ) .ظأضعنعؤالدع
دذ.٢ ىن آئلع ادعلةش ظىح عنع ظعص انلعق مةنعس ةؤة قعلعؤالغ ة ت عنع ظأزعض ر نةرس ذم بع .  مةل

 ) .توصعنع ياستذق قعلعؤالدعم(  التُرَابَ تَوَسَّدْتُ: مةسعلةن 

كة تعر  .٣ اردةك آأرسعتعش ةتنع ب ر سىص ذم بع دة مةل ىن   ظأزع ادعلةش ظىح قانلعقعنع ظعص عش
 ) .رذندعذزةيعد ظأزعنع باتذر آأرسعتعشكة ظ(   زَيْدٌتَشَجَّعَ: مةسعلةن. آئلعدذ

انلعقعنع ظعصادعلةيدذ     صئظعلنعث مةسدعرعدعن ظ    ي ظةسلع .٤  إبْـرَاهِيْمُ  تَهَجَّـدَ : مةسعلةن   . أزعنع تارتق

 .ظعدع ) ظذخلعماق( هُجُوْدًا دعرع  صئظعلنعث مةسيظةسلع). راهعم ظذيقذدعن ظأزعنع تارتتعبظع(

لع.٥ ةدي ظةس ئظعلنعث ت ادعلةيجععر ص ةنلعكعنع ظص ىز بةرض علةن. يدذ ي د  (تَفَهَّـــمَ زَيْـــدٌ: مةس زةيع

 ) . حىشةندعيجععرتةد
: مةسعلةن . ث مةنعسعنع تةلةص قعلعشعنع ظعصادعلةص آئلعدذ        ع صئظعلنعث مةسدعرعن  ي ظةسلع .٦

 ) . تئز بولذشنع تةلةص قعلدعآعشعدعنظذ  (تَعَجَّلَ الشَخْصَ

ادعلةيدذ  .٧ ئلعش مةنعسعنع ظعص ة بعر هالغا ظأزضعرعص ق دعن يةن تَاَيَّمَــتِ  :مةسعلةن .  بعر هال
 ).ظذ ظايال تذل بولذص قالدع (املَرْأةُ

 :مةسعلةن   . ذل قعلعؤالغانلعقعنع ظعصادعلةيدذ    صئظعلنعث مةسدعرعنع مةصظ   ي صاظعلنعث ظةسلع  .٨
 ).راهعمنع باال قعلعؤالدعمبظع( رَاهِيْمَ تَبَنَّيْتُ  إبْ

ادعلةيدذ   .٩ عنع ظعص ش مةنعس ةؤة قعلع علةن .  ت ــدٌ  :مةس ــدّى زَيْـ ذص   (  تَبَـ ةهرالعق بول د س زةيع

 . )آةتتع
   



 ٩٥

اظع مذجةررةتنعث     ، ث سةآكعزعنحع   عسذالسع مةزعتن   : تةنبعه   توققذزعنحع بابلعرعنعث ؤة رذب
ث  ع بابعنع ئظعللعرع ، بعرعنح ة ص ع مذزارعظ ؤئتعش    » ت«نعث ظعكك ةزعص قعلع ع ه عنعث بعرعن س

 .دذرذس 
  تَصَدَّى  ،  تَنَزَّلُ:                                                   مةسعلةن 

  . تَتَصَدَّى  ،  تَتَنَزَّلُ : يسعظةسلع                                                

ئظعلعدعن ظةمعر هازعر           هةزعص قعلعنعص آة  » ت«قعدةك  عرعقذي   ؤةزنعدة    فَعَّـلْ تكةن مذزارعظة ص

 .آئلعدذ 
 مةسدعرع   ، بولذص   تَفَصَّـحَ  ، يَتَفَصَّـحُ     بذ بابنعث سةهعه بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال                

ون ظ بذنعثدعن تأؤةندعكعدةك     .  آئلعدذ )صاساهةتلعك سأز قعلغان قعياصةتكة آعرعؤالماق     ( تَفَصُّحٌ

 :ظعشتقاق قعلعنعدذ خعل آةلعمة 
 .تَفَصَّحَ  ، يَتَفَصَّحُ ، مُتَفَصِّحٌ ، مُتَفَصَّحٌ ، مل  يَتَفَصَّحْ ، ال يَتَفَصَّحُ ، تَفَصَّحْ ، لِيَتَفَصَّحْ ،  ال تَتَفَصَّحْ ، مُتَفَصَّحٌ  مشرتك  

 مةسدعرع   ، بولذص   َجَـدَّدَ  ،  يَتَجَـدَّدُ      بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال       ف  بذ بابنعث مذزاظة  

 :لعنعدذ بذنعثدعن تأؤةندعكعدةك ظون خعل آةلعمة ظعشتقاق قع. آئلعدذ) يئثعالنماق ( تَجَدُّدٌ

 .رتك تَجَدَّدَ  ،  يَتَجَدَّدُ ، مُتَجَدِّدٌ ، مُتَجَدَّدٌ ، مل  يَتَجَدَّدْ ، ال يَتَجَدَّدُ ، تَجَدَّدْ ، لِيَتَجَدَّدْ ، ال تَتَجَدَّدْ ، مُتَجَدَّدٌ  مش 
ذ بابنعث معسال بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال    تَــوَرُّدٌ مةسدعرع ،بولذص تَــوَرَّدَ ، يَتَــوَرَّدُب

 .آئلعدذ ) سذغا آةلمةك(
 مةسدعرع   ، بولذص  تَيَسَّرَ ، يَتَيَسَّـرُ     بذ بابنعث معسال يايع بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال       

  .آئلعدذ) ظاسانالشماق (تَيَسُّرٌ

 تَحَيُّـرٌ  مةسدعرع    ،بولذص  تَحَيَّـرَ ، يَتَحَيَّـرُ    بذ بابنعث ظةجؤةف بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال        

 .آئلعدذ ) تئثعرقعماق(
 مةسدعرع  ، بولذص ،بذ بابنعث ناقعس بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال                

 .آئلعدذ ) تىضعمةك (
  مةسدعرع    ،بولذص، عف بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال      بذ بابنعث لةف  

 .آئلعدذ) سذغا قانماق(
 مةسدعرع  ،بولذص  ،بذ بابنعث لةفعف يايع بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال          

 .آئلعدذ ) ياسانماق (
  مةسدعرع    ، بولذص ،عمعلعرعضة بئرعلضةن معسال    بذ بابنعث مذلتةؤع بولغان آةل    

 .آئلعدذ ) ظألتىرمةك(



 ٩٦

 
 توققذزعنحع باب

 
ابع   ذزعنحع ب ةزعتنعث توقق ــلُسذالسع م ــلَ ، يَتَفَاعَ ذص تَفَاعَ ابع بول ة،ب ــلٌ«  ظادةتت ابع دةص » تَفَاعُ ب

 . دذ ؤةزنعدة آئلعتَفَاعُلٌبذ بابنعث مةسدعرع . ظاتعلعدذ

لع      لةر ظةس ةن هةرص ذص آةلض ادة بول ا زعي ذ بابت لعقع   يب ة ظاساس ئظعلنعث مةنعسعض  ص
 : بةش خعل ظأزضعرعش ظئلعص آئلعدذ تأؤةندعكعدةك

لع   .١ لةر ظةس ةن هةرص ذص آةلض ادة بول ئظي زعي دعن  ع ص اآع ظذنعث ع ي رةكلنعث ظعكك  آأص
اق ظع تةرلةرشةخعس عدعن ظورت ادعلةش ظىحىن وص دالغانلعقعنع ظعص دذرذن ــمَ   ختَ: مةسعلةن. آئلع اصَ

 ).زةيعد ظةمعر بعلةن دةؤاالشتع(  زَيْدٌ و عَمْرٌ

ةتتة آأرسعتعش ظىحىن آئلعدذ .٢ ىز بةرضةن قعياص ىز بةرمعضةن ظعشنع ي تَنَــاوَمَ   :مةسعلةن .  ي
 ) .ال ظذخلعغان قعياصةتكة آعرعؤالدعبا ( الْوَلَدُ

لع.٣ ئظعلنعثي ظةس ا يأتكة مُفَاعَلَـــةٌ   ص ذل بابعغ عرعنع قوب عنعث تةس دعكع مةنعس ةن هالعتع لض

 ) .ظذنع يعراق قعلعؤعدعم يعراق بولدع(  بَاعَدْتُهُ فَتَبَاعَدَ: مةسعلةن . قعلغانلعقعنع ظعصادعلةيدذ

تَوَانَيْـتُ ،   : مةسعلةن .  صئظعلنعث ظعصادعلعضةن مةنعسعنع ظعصادعلةش ظىحىنمذ آئلعدذ           ي ظةسلع .٤
 ) .ظاجعزالشتعم( وَنَيْتُ

لع .٥ ئظعلنعث يظةس ةد ص ادعلةيدذيجععرت ةنلعكعنع ظعص ىز بةرض علةن .  ي   تَــــوَارَدَ الطُّــــالَّبُ :مةس

 ).يئتعص آةلدع يجععرتةدظوقذغذحعالر (
ذ بابنعث سةهعه  بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال  ذص  تَــدَارَكَ ، يَتَــدَارَكُ ب   مةسدعرع ،بول

 :ون خعل آةلعمة ظعشتقاق قعلعنعدذ ؤةندعكعدةك ظبذنعثدعن تأ. آئلعدذ ) تاصماق (تَدَارُكٌ

 تَدَارَكَ ، يَتَدَارَكُ  ، مُتَدَارِكٌ ، مُتَدَارَكٌ ، مل  يَتَدَارَكْ ، ال يَتَدَارَكُ ، تَدَارَكْ ، لِيَتَدَارَكْ ، ال تَتَدَارَكْ ، مُتَدَارَكٌ   مشرتك 
 . نعث ظعظاللعغا قعياس قعلعؤئلعث  سُوْفِرَ بذنع ،لعدذئ آ تُدُوْرِكَ نعث مةجهذلع  تَدَارَكَ

  



 ٩٧

د،  ، ت  «سعنعث باراؤعرعدة    » ف«لالرنعث  عقاتارلعق ظعككع بابتعكع صئظ    ، تَفَاعُلٌ  تَفَعُّلٌ: تةنبعه  
لةردعن بعرةر»ظ،  طص ، ض ،  ، شس ،  ز ، ،   ذ ارلعق هةرص ئظعلالرنعث ع آئلعص قالسا قات  ظذ ص

دعكع اظ ـــ«ؤؤعلع نعث  » تــ ذ هةرص ع ظاش ةص ن عغا يأتك دغام قعلعش ؤة   ،جعنس عنع ظع ذ ظعككعس  ظ

 . ث ظالدعغا آةسعرةلعك هةمزعنع آةلتىرىش دذرذسعآةلعمعن
 . تَزَيَّنَ تَطَهَّرَ  ،    تَذَكَّرَ ،                                                          : مةسعلةن      

 .   زَزَيَّنَ   طَطَهَّرَ ، ، ذَذَكَّرَ  : دعكع هالعتعباراؤعرعدعكع هةرصلةرنعث يأتكةلضةن حاغ »ف«    

 ظالدعغاباراؤعرعدعكع هةرصلةر يأتكةلضةن ؤة »   ف «    

 . إِزَّيَّنَ  إِطَّهَّرَ،    إِذَّكَّرَ ،                                     :   هةمزة آةلتىرىلضةن هالعتع    

ة   ان آةلعمعلعرعض ةص بولغ ذ بابنعث مذزاظ ةن معسال  ب ــامَّ ، يَتَ بئرعلض ــتَصَ ذص  امُّصَ دعرع ،بول  مةس

 .آئلعدذ ) ظاثلعمعغان قعياصةتكة آعرعؤالماق (تَصَامُمٌ

 مةسدعرع  ،بولذص تَوَارَثَ ، يَتَوَارَثُ  بذ بابنعث معسال ؤاؤع بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال         

 .آئلعدذ)  معراسخور بولماقدظةؤال ظةؤالدمذ ( تَوَارُثٌ

 مةسدعرع   ،بولذص  تَيَاسَرَ ، يَتَيَاسَرُ  ذ بابنعث معسال يايع بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال         ب

 .آئلعدذ ) سول تةرةصكة ماثماق (تَيَاسُرٌ

  مةسدعرع  ، بولذص  تَزَايَـدَ ، يَتَزَايَـدُ    بذ بابنعث ظةجؤةف يايع بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال         

 . آئلعدذ  )رعقابةتلةشمةك ( تَزَايُدٌ

 مةسدعرع ،بولذص تَصَــابى ،  يَتَصَــابى بذ بابنعث ناقعس بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال  

 .آئلعدذ) آعحعك بالعنعث قعلعقعنع قعلماق ( 

  تَدَاوِىٌ مةسدعرع ، بولذص تَدَاوى ، يَتَدَاوى  بذ بابنعث لةفعف بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال        

 .آئلعدذ ) اقداؤاالنم(
ان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال    ةؤع بولغ ذ بابنعث مذلت ــوَارىب ــوَارى ، يَتَ ذص تَ   مةسدعرع،بول

 .آئلعدذ) يوشذرذنماق ( تَوَارِىٌ



 ٩٨

 
 ظونعنحع باب

 
ابع        ابع بولذص     إِسْـتَفْعَلَ ، يَسْـتَفْعِلُ    سذالسع مةزعتنعث ظونعنحع ب ابع دةص   » إِسْـتِفْعَالٌ « ظادةتتة    ،ب ب

 . ؤةزنعدة آئلعدذ  إِسْتِفْعَالٌ بذ بابنعث مةسدعرع. عدذظاتعل

لع      لةر ظةس ةن هةرص ذص آةلض ادة بول ا زعي ذ بابت ئظعلنعث مةنعسيب لعقع  ع ص ة ظاساس ض
 :تأؤةندعكعدةك ظالتة خعل ظأزضعرعش ظئلعص آئلعدذ 

لع.١ دذ ي ظةس ىن آئلع ادعلةش ظىح نع ظعص ةص قعلعش عنع تةل دعرعنعث مةنعس ئظعلنعث مةس .  ص
 ) .عن حعقعشنع تةلةص قعلدعمددزةي( زَيْدًا  إِسْتَخْرَجْتُ :ةن مةسعل

ار ظعكةنلع            .٢ عنع بايقعغانلعقنع ظعصادعلةش     ك مةلذم بعر نةرسعدة مةلذم بعر خعل سىصةتنعث ب
 ) .زةيعدنع ظذلذغ دةص قارعدعم (إِسْتَعْظَمْتُ زَيْدًا: مةسعلةن . ظىحىن آئلعدذ

لع.٣ اظعلنعث ظةس ئظعلعنعث مةسدي ص ىن   ص ادعلةش ظىح انلعقعنع ظعص ايلعنعص قالغ ة ظ عرعض
 ) .عنعص قالدعالي تاشقا ظايل ( إِسْتَحْجَرَالطِّيْنُ:  مةسعلةن. آئلعدذ

لع .٤ دذ    ي ظةس ىن آئلع ادعلةش ظىح عنعال ظعص ةن مةنعس ئظعلنعث ظعصادعلعض علةن .  ص   إِسْـــتَقَرَّ: مةس

 ) .قارار ظالدع(
ادعلةيدذ.٥ عنع ظعص ذش مةنعس عل.  ظذرذن قا زةي(  زَيْــــدٌ اِسْــــتَجْرَأَ: ةن مةس ةتلعك بولذش د جىرظ

 ).ظذرذندع
ــالٌ  .٦ ادعلةيدذ   إِفْعَـــ عنع ظعص انلعق مةنعس ذل قعلغ عرعنع قوب ئظعلالرنعث تةس دعكع ص . بابع

 ). شذنعث بعلةن ظذ ظارام ظالدع،ؤعدعذظذنع ظارام ظالدذر( سْتَرَاحَ اأَرَاحَهُ فَ :مةسعلةن 

نع هةزعص   » ت«آةلسة    » ط«سعنعث باراؤعرعدة   » ف«بنعث  بذ با : عنحع قاظعدة   بةشظون  

ؤئتعش دذرذس علةن. قعلع ــا اسْـــطَاعُوا{:  مةس ــرُوْهُ  وَفَمَـ ــا   أن يَظْهَـ ــهُ  نَقْبَـ ــتَطَاعُوا لَـ ــا اسْـ ذنعث (}مَـ ذالر ظ ظ

    أن يَظْهَـرُوْهُ    فَمَـا اسْـتَطَاعُوا    «سع يظةسلع،  )، ظذنع تئشعشكعمذ قادعر بواللمعدع        ظىستعضة حعقعشقعمذ  
 .»وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ  نَقْبَا

 مةسدعرع  ، بولذص إِسْتَنْسَـخَ ، يَسْتَنْسِـخُ  بذ بابنعث سةهعه بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال      

 .آئلعدذ ) آأحىرىشنع تةلةص قعلماق  (إِسْتِنْسَاخٌ

 مةسدعرع   ، بولذص  بُّإِسْتَحَبَّ ، يَسْتَحِ  بذ بابنعث مذزاظةص بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال        

 .آئلعدذ ) ياخشع آأرمةك (إِسْتِحْبَابٌ



 ٩٩

 مةسدعرع  ،بولذص  سْتَوْجِبُإِسْتَوْجَبَ ، يَبذ بابنعث معسال بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال       

 .آئلعدذ ) ؤةزعصةم دةص قارعماق (إِسْتِيْجَابٌ

ال     ةن معس ة بئرعلض ان آةلعمعلعرعض ايع بولغ ال ي ث معس ذ بابنع ــرُإِسْب ــرَ ، يَسْتَيْسِـ ذص تَيْسَـ  ،بول

 .آئلعدذ ) ظاسانالشماق ( إِسْتِيْسَارٌمةسدعرع 

ةجؤة   ث ظ ذ بابنع ال   فب ةن معس ة بئرعلض ان آةلعمعلعرعض ــتَجِيْبُ  ؤاؤع بولغ ــتَجَابَ ، يَسْ ذص إِسْ  ،بول

 .آئلعدذ) هاجعتعنع راؤا قعلماق ( إِسْتِجَابَةٌ مةسدعرع

ان آةلعم    ايع بولغ ةجؤةف ي ث ظ ذ بابنع ال   ب ةن معس ة بئرعلض ــتَبِيْعُ علعرعض ــتَبَاعَ ، يَسْـ ذصإِسْـ  ، بول

 .آئلعدذ ) سئتعشنع تةلةص قعلماق (إِسْتِبَاعَةٌمةسدعرع 

 مةسدعرع   ،بولذص  إِسْـتَهْدى ، يَسْـتَهْدِى    بذ بابنعث ناقعس بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال            

 .آئلعدذ) هعدايةت تةلةص قعلماق (إِسْتِهْدَاءٌ

ذ بابنع  ال     ب ةن معس ة بئرعلض ان آةلعمعلعرعض ةفعف ؤاؤع بولغ ذص إِسْـــتَهْوى ، يَسْـــتَهْوِى  ث ل  ، بول

 .آئلعدذ ) هةيران قالدذرماق( إِسْتِهْوَاءٌمةسدعرع 

ال    ةن معس ة بئرعلض ان آةلعمعلعرعض ايع بولغ ةفعف ي ث ل ذ بابنع ــتَحْيِىب ــتَحْيى ، يَسْـ ذص إِسْـ  ،بول

 .دذآئلع) ظذيالماق ( إِسْتِحْيَاءٌمةسدعرع 

 مةسدعرع  ، بولذص ، يَسْـتَوْفِى  إِسْـتَوْفى بذ بابنعث مذلتةؤع بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال         

 .آئلعدذ ) تولذق بولذشنع تةلةص قعلماق( إِسْتِيْفَاءٌ

 
 
 
 
 



 ١٠٠

 
  بابظون بعرعنحع

 
ابع دةص    »فْعِيْعَـالٌ إِ« ظادةتتة ،بابع بولذص  إِفْعَوْعَلَ ، يَفْعَوْعِلُ   بابع     مةزعتنعث ظون بعرعنحع   سذالسع ب

 :ؤةزنعدة آئلعدذ  إِفْعِيْعَالٌبذ بابنعث مةسدعرع . ظاتعلعدذ

ئظعلنعث مةنعسعضة تأؤةندعكعدةك ظعككع         ي بذ بابتا زعيادة بولذص آةلضةن هةرصلةر ظةسلع             ص
 . خعل ظأزضعرعش ظئلعص آئلعدذ 

لع.١ ادعلةيدذ   ي ظةس عنع ظعص ةن مةنعس ئظعلنعث ظعصادعلعض علةن .  ص ا  ( اِحْلَــوْىل التَّمْــرُ  :مةس خورم

 .مةنعسعدة  حَالَ  ظذ  ،)تةمضة آعردع

د زةي(  زَيْدٌإِحْدَوْدَبَ: مةسعلةن .  صئظعلنعث مةنعسعنع مذبالعغة قعلعش ظىحىن آئلعدذي ظةسلع .٢

 ).مىآحعيعص آةتتع
 مةسدعرع   ،لذص بو إِحْدَوْدَبَ ، يَحْـدَوْدِبُ   بذ بابنعث سةهعه بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال        

اق خعل آةلعمة ظعشتقظون بذنعثدعن تأؤةندعكعدةك  . آئلعدذ ) مىآحعيعص آةتمةك( إِحْدِيْــدَابٌ

 :قعلعنعدذ 
، يَحْدَوْدِبْ ، اليَحْدَوْدِبُ ، اِحْدَوْدِبْ ، لِيَحْدَوْدِبْ ، ال تَحْـدَوْدِبْ         إِحْدَوْدَبَ ، يَحْدَوْدِبُ ،  مُحْدَوْدِبٌ ، مُحْدَوْدَبٌ ، مل          

 .مُحْدَوْدَبٌ  مشرتك  
اقعس بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال   ذ بابنعث ن ذصإِعْــرَوْرى ، يَعْــرَوْرِىب  مةسدعرع ، بول

 .آئلعدذ ) يالعثاح هالدا ظاتقا معنمةك( إِعْرِيْرَاءٌ

 .قعدعن باشقا ظةقسامالر آةلمةيدذعرعقذبذ بابتا ي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٠١

 
 ظون ظعككعنحع باب

 
ابع بولذص     إِفْعَوَّلَ ، يَفْعَوِّلُ   ظون ظعككعنحع بابع     تنعثسذالسع مةزع  ابع دةص   » إِفْعِـوَّالٌ « ظادةتتة    ،ب ب

 . ؤةزنعدة آئلعدذ إِفْعِوَّالٌبذ بابنعث مةسدعرع . ظاتعلعدذ

لع  لةرمذ ظةس ةن هةرص ذص آةلض ادة بول ا زعي ذ بابت ش يب ة قعلع عنع مذبالعغ ئظعلنعث مةنعس  ص
 .ظىحىن آئلعدذ 

 إِجْلِوَّازٌ مةسدعرع ،بولذص إِجْلَوَّزَ ، يَجْلَوِّزُسةهعه بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال  بذ بابنعث 

 .آئلعدذ ) تئز ماثماق(
 .دعن باشقا ظةقسامالر آةلمعضةنه بذ بابتا سةهع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٠٢

 
 الفعلُ الرباعيُّ الْمُجرّدُ 

 تأتلىك ظىزةك صئظعل 
 

ةررةت  اظع مذج ــلُرذب ــلَ ،  يُفَعْلِ ذص    فَعْلَ اب بول رال ب ارةت بع ن ظعب ة ،دع ــةٌ« ظادةتت ابع دةص  » فَعْلَلَ ب

 .دة آئلعدذنعقاتارلعق ظعككع خعل ؤةز فَعْلَلَةٌ فِعْالَلٌظذنعث مةسدعرع .  ظاتعلعدذ

 رعمةسدع  ،بولذص دَحْرَجَ   ،  يُـدَحَرِجُ            بذ بابنعث سةهعه  بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال         
ذ(  دَحْرَجَــةٌ ،  دِحْــرَاجٌ ون خعل آةلعمة ظعشتقاق بذنعثدعن تأؤةندعكعدةك ظ. آئلعدذ  ) التماقعمي

  :قعلعنعدذ 
دَحْـــرَجَ   ،  يُـــدَحَرِجُ  ،  مُـــدَحْرِجٌ  ، مُـــدَحْرَجٌ  ،  مل  يُـــدَحْرِجْ  ،  ال يُـــدَحْرِجُ  ، دَحْـــرِجْ ،  لِيُـــدَحْرِجْ  ،  ال تُـــدَحْرِجْ  ،   

 .جٌ  مشرتك مُدَحْرَ
 مةسدعرع  ،بولذص صَرْصَرَ  ،  يُصَرْصِرُ   بذ بابنعث مذزاظةص بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال        

 .آئلعدذ) ؤارقعرعماق(  صَرْصَرَةٌ ، صِرْصَارٌ

 ، يُوَسْـوِسُ  وَسْـوَسَ بذ بابنعث معسال هةم مذزاظةص رذباظع بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال    

 .آئلعدذ) ظعككعلةنمةك ( وِسْوَاسٌ ، وَسْوَسَةٌ  مةسدعرع،بولذص

ال       ةن معس ة بئرعلض ان آةلعمعلعرعض ةجؤةف ؤاؤع بولغ ث ظ ذ بابنع ــوْرِبُ ب ــوْرَبَ ، يُجَـ ذص جَـ  ،بول

 .لعدذ ئآ)يضىزمةكعصايصاق آ ( جَوْرَبَةٌ ، جِيْرَابٌمةسدعرع 

ذ با ةجؤة بب ث ظ ة ب  فنع ان آةلعمعلعرعض ايع بولغ ال  ئ ي ةن  معس ذص  يْطِنُنَ ، يُشَــشَــيْطَ رعلض  ،بول

 .آئلعدذ  ) هاالك قعلماق ( شَيْطَنَةٌ  شِيْطَانٌمةسدعرع 

،  قَلْسَةٌبولذص، مةسدعرع  قَلْسى ، يُقَلْسِىبذ بابنعث ناقعس بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال 
 .آئلعدذ ) يضىزمةكعدوصصا آ( قِلْسَاءٌ

 مةسدعرع   ،بولذص  ضَوْضـى  ، يُضَوْضِـى     ةن معسال    بذ بابنعث لةفعف بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلض       

 . ظعدع ضَوْضَوَةٌ ، ضِوْضَاوٌسع يبذالرنعث ظةسلع. آئلعدذ ) ؤارقعرعماق(   ، ضِيْضَاءٌ ضَوْضَاةٌ



 ١٠٣

 
 الفعلُ الرباعيُّ الْمَزيدُ 

 تأتلىك ياسالما ظىزةك صئظعل 
 

 .ةممعسع الزعم صئظعلالردذرلالرنث هع بولذص، بذ بابالردا آةلضةن صئظبرذباظع مةزعت ظىح با
 

 بعرعنحع باب
 

. بابع دةص ظاتعلعدذ   » تَفَعْلُلٌ« ظادةتتة   ، بابع بولذص  تَفَعْلَلَ ، يَتَفَعْلَلُ  رذباظع مةزعتنعث بعرعنحع بابع     

 . ؤةزنعدة آئلعدذ تَفَعْلُلٌ ظذنعث مةسدعرع

انلعقع      ذل قعلغ عرعنع قوب ئظعلالرنعث تةس ان ص ةررةت بولغ اظع مذج اب رذب ذ ب ادعلةص ب نع ظص
 ).دعم يذمعلعدععلعتعؤعظذنع يذم ( فَتَدَحْرَجَدَحْرَجْتُهُ :مةسعلةن . آئلعدذ

 مةسدعرع  ،بولذص  تَـدَحْرَجَ ، يَتَـدَحْرَجُ   بذ بابنعث سةهعه بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال           

 .آئلعدذ ) يذمذلعماق (تَدَحْرُجٌ

 مةسدعرع  ،بولذص  تَصَلْصَـلَ ، يَتَصَلْصَـلُ  ةن معسال  بذ بابنعث مذزاظةص بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلض 

 .آئلعدذ ) تأمىرنعث ظاؤاز حعقارماقلعقع ( تَصَلْصُلٌ

 مةسدعرع  ،بولذص  تَجَـوْرَبَ ، يَتَجَـوْرَبُ   بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال      فبذ بابنعث ظةجؤة  

 .آئلعدذ ) يمةكعصايصاق آ (تَجَوْرَبٌ

ايع بولغ  ةجؤةف ي ث ظ ذ بابنع ال  ب ةن معس ة بئرعلض ــتَان آةلعمعلعرعض ــيْطَنَ ، يَتَشَـ ذص يْطَنُشَـ  ،بول

 .آئلعدذ) هاالك بولماق( شَيْطُنٌتَمةسدعرع 

  تَقَلْـسٍ بولذص، مةسدعرع     تَقَلْسى، يَتَقَلْسى بذ بابنعث ناقعس بولغان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال        

 .آئلعدذ ) يمةكعدوصصا آ(
 
 
 
 
 
 



 ١٠٤

 
 ظعككعنحع باب

 
اظع  ابع   رذب ع ب ةزعتنعث ظعككعنح ذص  إِفْعَنْلَــلَ ، يَفْعَنْلِــلُ م ابع بول ة ،ب ابع دةص  »إِفْعِــنْالَلٌ« ظادةتت ب

 . ؤةزنعدة آئلعدذ إِفْعِنْالَلٌظذنعث مةسدعرع . ظاتعلعدذ

ذل        عرعنع قوب ئظعلالرنعث تةس ةررةت ص اظع مذج مذ رذب ةن هةرص ذص آةلض ادة بول ا زعي ذ بابت ب
 حَرْجَمْــتُ اإلبْــلَ: مةسعلةن. ةن بعرضة مذبالعغعنع ظعصادعلةص  آئلعدذ قعلغانلعقعنع ظعصادعلةش بعل 

 ) .تأضعلةرنع يعغعؤعدعم نذرغذن تأضعلةر يعغعلدع( فَاحْرَنْجَمَتْ

ان آةلعمعلعرعضة بئرعلضةن معسال    ذ بابنعث سةهعه بولغ ــقُب ــقَ ، يَبْرَنْشِ ذص إِبْرَنْشَ  مةسدعرع ،بول

 . آئلعدذ )حئحةآلعمةك(نْشَاقٌ إِبْرِِِِِِِ

 
 ظىحعنحع  باب

 
ابع        ابع دةص ظاتعلعدذ    » إِفْعِلْـالَلٌ « ظادةتتة    ،بولذص   إِفْعَلَـلَّ ، يَفْعَلِـلُّ    رذباظع مةزعتنعث ظىحعنحع  ب . ب

 . ؤةزنعدة آئلعدذ إِفْعِلْالَلٌظذنعث مةسدعرع 

ئظعلنعث مةنعسعنع مذبالعغة قعلعش ظى        يبذ بابتا زعيادة بولذص آةلضةن هةرصلةر ظةسلع         حىن   ص
 .آئلعدذ

 إِقْشِعْرَارٌ مةسدعرع ،بولذص إِقْشَعَرَّ ، يَقْشَعِرُّبذ بابنعث سةهعه بولغان آةلمعلعرعضة بئرعلضةن معسال 

 .آئلعدذ ) رةك باسماقتعن بةدعنعنع تعتحنعذقورق(
ز ي ذق     عرعقذبع ذص ظأتت ةن تونذش اب بعل ع ب عرمة ظعكك ا   . دا يعض ذ بابالرغ دة ظاش ــقٌتأؤةن  مُلْحَ

 . بعلةن تونذشذص ظأتعمعز ب قعلعنعدعغان ظون ظىح با)ويعلعدعغانقوشذص ق(
 
 

 
 
 



 ١٠٥

  مُلْحَقَاتٌ
 قوشعؤعتعلضذحعلةر

 .ظالتة باب دعغان علذقوشذص قويرذباظع مذجةررةتكة 
 

 مةنعسع معسالع ؤةزنع

 . تئز ماثدع شَمْلَلَ فَعْلَلَ

 .ظاجعزالشتع حَوْقَلَ فَوْعَلَ

 .لعدعظاتنع تاقع بَيْطَرَ فَيْعَلَ

 .ظاشكارا بولدع جَهْوَرَ فَعْوَلَ

 . يدععدوصصا آ قَلْنَسَ فَعْنَلَ

 .يدىردععدوصصا آ قَلْسى فَعْلى

 
 .بةش باب لعدعغان ذقوشذص قويرذباظع مةزعتنعث بعرعنحع بابعغا 

 
 مةنعسع معسالع ؤةزنع

 . يدععتون آ تَجَلْبَبَ تَفَعْلَلَ

 .يدععصايصاق آ تَجَوْرَبَ تَفَوْعَلَ

 .هاالك بولدع تَشَيْطَنَ تَفَعْلَلَ

 .تةآةببذرلذق قعلدع تَرَهْوَكَ تَفَيْعَلَ

 .بعحارة بولذص قالدع تَمَسْكَنَ تَفَعْوَلَ

 
 .ظعككع باب لعدعغان ذقويقوشذص رذباظع مةزعتنعث ظعككعنحع بابعغا 

 
 مةنعسع معسالع ؤةزنع

 .دعرةمةيدعسعنع آ إِقْعَنْسَسَ إِفْعَنْلَلَ

 .ظوثدعسعغا ياتتع إِسْلَنْقى عَنْلىإِفْ
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 خاتعمة
 

 .خاتعمعدة ظاساسلعقع مةهمذز بولغان آةلعمعلةر بعلةن تونذشذص ظأتعمعز 
. دةيمعز » مهمـوز الفـاء  «بولسا بذ آةلعمعنع  » أ«سعنعث باراؤعرعدة   » ف« نعث    فَعَلَآةلعمعدة  

 .»أَخَذَ«: مةسعلةن

دة  ــلَآةلعمع دةن» ع« نعث  فَعَ ةلعمعنع » أ «عث باراؤعرع ذ آ ز» مهمــوز العــني«بولسا، ب . دةيمع

 .» سَأَلَ«: مةسعلةن

دة » ل«  نعث  فَعَــلَآةلعمعدة   ذ آةلعمعنع   » أ«نعث باراؤعرع . دةيمعز » مهمــوز الــالم«بولسا، ب

 .» قَرَأَ«: مةسعلةن 

 . مةهمذز بولغان آةلعمعلةرضة ظاالقعدار قاظعدعلةر 
ذص.١ اآعنلعق بول ةمزة س ذنعث ظال، ه ذ   ظ ةمزعنع ظاش ا ه ةتلعك بولس ةرص هةرعك دعكع ه دع

 .                  هةرعكةتلةرضة مذناسعص بولغان هةرصكة  يأتكةيمعز 
   . بِيْرٌ     لُوْمٌ ،     رَاسٌ،    :                         مةسعلةن

 .  بِئْرٌ      لُؤْمٌ ،   أْسٌ ، رَ:     سع ي ظةسلع                   
عك بولسا هةمزة ظأز     هةرعكةتلمذ ظذنعث ظالدعدعكع هةرص   ،ضةر هةمزة هةرعكةتلعك بولذص    ظة .٢

 . سَأَلَ ، لُؤُمٌ  ، رُؤُفٌ: مةسعلةن . رعدذ ئهالعدا قئلعؤ

ذص  .٣ ةلعك بول ةمزة فةته ا      ، ه ةلعك بولس اآع زةمم عرةلعك ي ةرص آةس دعكع ه ذنعث ظالدع  ظ
 .هةرصكة يأتكةيمعزهةمزعنع ظاشذ هةرعكةتلةرضة مذناسعص آئلعدعغان 

 . جُوْرَ  ،     مِيْرَ :   مةسعلةن                         

  .جُؤَرَ     ،    مِئَرَ :  ظةسلعسع                        

ذص.٤ ةتلعك بول ةمزة هةرعك ةمزعنعث ، ه ا ه اآعنلعق بولس ةرص س دعكع ه ذنعث ظالدع  ظ
 .هةزعص قعلعؤئتعمعز هةرعكعتعنع ظاشذ هةرصكة  بئرعص هةمزعنعث ظأزعنع 

  . مَلَكَ     ، مَسَلَةٌ     ، يَرى :    مةسعلةن                       

  .مَلْئَكَ     مَسْئَلَةٌ ،     يَرْأَىُ ،     :سع يظةسلع                    

  :يغعلعرع تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةت نعث سع يَرى

 .انِ ، يَرَيْنَ ، تَرى ، تَريَانِ ، تَرَوْنَ  ، تَرَيْنَ  ، تَريَانِ  ، تَرَيْنَ ،  أَرى ، نَرى يَرى  ، يَريَانِ ، يَرَونَ ، تَرى ، تَريَ



 ١٠٧

 شذنعثغا قعياس   ،لعغا ظوخشاش  ظالع نعث ظ رَمـى ظاللعمذ  ع بذنعث ظ   ، بولذص  ىآرَ نعث مازعسع     يَرى

 .قعلعؤئلعث 
   :ةندعكعلةردعن ظعبارةتيغعلعرع تأؤبذنعث سع. آئلعدذ »رَ« دعن ظةمعر هازعر  ، يَرىىآرَ
 . رَ ، رَياَ ، رَوْا ، رَىْ ، رَياَ ، رَيْنَ   

دعكع جةد الالر      تأؤةن ةن معس ذالرغا بئرعلض ابلعرع ؤة ظ ةرنعث ب ان آةلعمعل ذز بولغ دة مةهم ؤةل
 . ظذنع ظةستايعدعل آأرىص حعقعث ،رةتلةنضةن بولذص

 .  بةش بابتا  آئلعدذ ؤةلدعكعدةك بولغان آةلعمعلةر تأؤةندعكع جةد»مهموز الفاء«

 مةنعلةر مةسدةرلةر معسالالر بابالر
ا  مَأْدَبَةٌ اَدَبَ   يَأْدِبُ فَعَلَ  يَفْعِلُ تاماقق

 حاقعرماق
 ظالماق ذٌأَخْ أَخَذَ يَأْخُذُ فَعَلَ يَفْعُلُ

 هازعر بولماق ةٌبَأُهْ أَهَبَ  يَأْهَبُ فَعَلَ يَفْعَلُ

رعق سعظ أَرَجٌ جُأَرِجَ    يَأْرَ فَعِلَ  يَفْعَلُ
 سالماق

 ظذزارماق أَسْلٌ أَسُلَ   يَأْسُلُ فَعُلَ  يَفْعُلُ

 .بولغان آةلعمعلةر تأؤةندعكعدةك ظىح بابتا آئلعدذ» مهموز العني«

 آأرمةك رُؤْيَةٌ رَاَى   يَرَى فَعَلَ  يَفْعَلُ

دسعزلةنمةكظىم يَأْسٌ يَئِسَ    يَيْئَسُ فَعِلَ  يَفْعَلُ

كةش  لُوْمٌ لَؤُمَ   يَلْؤُمُ فْعُلُفَعُلَ  يَ صةس
 تعنبنةسة

  بولماق
 . بولغان آةلعمعلةر تأؤةندعكعدةك تأت بابتا آئلعدذ» مهموزالالم«

 آأيدىرمةك سَبْأٌ سَبَأَ     يَسْبَأُ فَعَلَ  يَفْعَلُ

 لعشعشدات صُدْأَةٌ ئُصَدِؤَ   يَصْدَ فَعِلَ  يَفْعَلُ

 تاماق سعثمةك هِنَأَةٌ    يَهْنِأُهَنِأَ    فَعِلَ  يَفْعِلُ

 جىرظةتلعك جُرَأَةٌ جَرُؤَ     يَجْرُؤُ فَعُلَ  يَفْعُلُ
  بولماق

 



 ١٠٨

 قاظعدعلةر
 

ةردة بولذص       :  بعرعنحع قاظعدة     ، ظاؤؤالقععسع ساآعنلعق  ،ظوخشاش بولغان ظعككع هةرص بعر ي
 .قعلعمعز ظعككعنحعسع هةرعكةتلعك بولسا ظاؤؤالقعسعنع ظعككعنحعسعضة ظعدغام 

دة   ع قاظع ةرة:  ظعككعنح دابظ ان   تعلع دعرع بولغ اآع تةق كارا ي ةلعك    ظاش ةن فةته رة بعل  آةس
 ،ظةمما . ص قعلعنعص آئتعدذ      عهةز » و«هالةتتعكع مذزارعظة هةرصعنعث   ظوتتذرعسعدا آةلضةن            

ضة دئضةن  يُوْثَــبُ:  مةسعلةن . لعدذ ذظةسلعضة قايتذر» و«رةلعك هةرص  ظأزضعرعص آةتسة آةس

 .ظوخشاش 
ذنعث ظالدعدعكع هةرص آةس،ساآعنلعق بولذص» و«: ظىحعنحع قاظعدة » و«رةلعك بولسا  ظ

 .غا يأتكةيمعز » ـي«نع 

نع » يْــ« ظذنعث ظالدعدعكع هةرص زةممةلعك بولسا       ،ساآعنلعق بولذص » ـي«: تأتعنحع قاظعدة   

 .غا يأتكةيمعز » و«

 ظذالرنعث ظالدعدعكع   ،ةر هةرعكةتلعك بولذص  قاتارلعق هةرصل» ـي«ؤة» و«: بةشعنحع قاظعدة   

لةرنع      بذالر . دئضةنضة ظوخشاش  قَـالَ ، بَــاعَ . آة يأتكةيمعز  » ا«هةرص فةتهةلعك بولسا بذ هةرص

 . ظعدع  قَوَلَ  ، بَيَعَ  ظةسلعدة

دة  التعنحع قاظع ذ   : ظ ا، ظ عص قالس ةردة جذغلعش ر ي ةرص بع ع ه ان ظعكك اآعنلعق بولغ س
 .ةزعص قعلعؤئتعمعز ظعككعسعنعث بعرعنع ه

دة  ةتتعنحع قاظع لةر زا» ي«ؤة » و«: ي ارلعق هةرص اظقات د هئس ن » ا«لعنعدعغان بع تع

يعن  ةيمعز آئ ة يأتك ذالرنع هةمزعض ة ظ ــائِعٌ:  معسال. آةلس ــلٌ ، بَ ة ظوخشاش قَائِ ذالرنعث .  دئضةنض ب

 .  ظعدع قَاوِلٌ ، بَايِعٌسع  يظةسلع

دة   ةآكعزعنحع قاظع دة  : س ر آةلعمع ةن » و«بع ذالرنعث    » ي«بعل ة ؤة ظ ةردة آةلس ر ي بع

 .غا يأتكةيمعز  » يــ«نع » و«ظاؤؤالقعسع ساآعنلعق بولسا 

 .شةآعلدة يئزعلعدذ » ا «،دعن يأتكةلضةن ظةلعف»  و«: توققذزعنحع قاظعدة 



 ١٠٩

دة  ع قاظع دا» و« :ظونعنح ةلعمعنعث ظاخعرع ةرص آةس آ دعكع ه ذنعث ظالدع ئلعص ظ رةلعك  آ

 .غا يأتكعؤئتعمعز » ـــي«نع » و«بولسا 

دة   ع قاظع ون بعرعنح ذص     » و«: ظ ع بول عنحع هةرص اآع بةش أتعنحع ي ةلعمعنعث ت ذنعث ،آ  ظ

 .غا يأتكعؤئتعمعز » يــ« عظالدعدعكع هةرص زةممةلعك بولمعسا ظذن

ظذلسذالسع مذجةررةتتعن :  قاظعدة ظون ظعككعنحع ظعسعم ، باشقا آةلعمعلةردعن ظعسعم مةص
 .مع قاتارلعقالر ظوخشاش بعر ؤةزنعدة آئلعدذ زامان ؤة مةسدةر مع

»  ا« ظذنعث ظالدعدعكع هةرص زةممةلعك بولسا       ،ساآعنلعق بولذص » ا«:  قاظعدة ظون ظىحعنحع 

 .غا يأتكعؤئتعمعز » و«نع 

ارلعق  » و ، يــــ  ، ث     «سعنعث باراؤعرعدة     » ف« بابعنعث    إِفْتِعَـالٌ )  ١: قاظعدة ظون تأتعنحع     قات

 . ضة يأتكعؤئتعمعز» تـــ« آئلعص قالسا ظذنع عهةرصلةردعن بعرةر

  إِتَّقَرَ    ،  إِتَّسَرَ      إِتَّضَحَ ،  :                                مةسعلةن

  . إِثْتَقَرَ    إِيْتَسَرَ ،     إِوْتَضَحَ ، :  سع ي ظةسلع                            

قاتارلعق هةرصلةر باشقا هةرصتعن يأتكةلمعضةن »  ، ثو ، يـــ  «بذ قاظعدعنع ظعشلعتعش ظىحىن    

دعن يأتكةلضةن   » ء«هةرصع  » يـــ« دئضةن آةلعمعدعكع  إِيْتَكَلَ ،  بولذشع آئرةك هةرصلةر يظةسلع

 .  ظعدعلَإِئْتَكَسع  ي  نعث  ظةسلعإِيْتَكَلَ.    قعلعشقا بولمايدذ إِتَّكَلَبولغاحقا، ظذ آةلعمعنع 

ــالٌ) ٢ ث إِفْتِعَ دة  » ف« نع ئلعص   » د ، ذ ، ز«سعنعث باراؤعرع رةرع آ لةردعن بع ارلعق هةرص قات

سعنع ظاشذ هةرصلةرنعث جعنسعغا يأتكةيمعز ؤة ظذ ظعككعسعنع ظعدغام       » تـــ« نعث   إِفْتِعَالٌقالسا  

 .قعلعؤئتعمعز
    إِزَّجَرَ   إِذَّكَرَ ،  إِدَّمَعَ ،     :    مةسعلةن                           

 . إِزْتَجَرَ  إِذْتَكَرَ ،  إَدْتَمَعَ  ،  :   ظةسلعسع                            
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ث إِفْتِعَـــالٌ) ٣ دة » ف« نع عنث باراؤعرع رةر» ص ، ض ، ط ، ظ«س لةردعن بع ارلعق هةرص ع قات

 .  ضة يأتكةيمعز » ط«سعنع » تـــ« نعث إِفْتِعَالٌآئلعص قالسا 

 .   إِظْطَلَمَ     إِطَّرَدَ ،    إِضْطَرَبَ ،   إِصْطَلَحَ ،         : مةسعلةن                         

  .  إِظْتَلَمَ    إِطْتَرَدَ ،    إِضَتَرَبَ ،    إِصْتَلَحَ ،         :سع يظةسلع                       

ثإِفْتِعَـــالٌ) ٤ دة » ف« نع عنعث باراؤعرع رةر»  س ، ش«س لةردعن بع ارلعق هةرص ئلقات عص ع آ

 . سعنع ظاشذ هةرصلةرنعث جعنسعغا يأتكةش دذرذس »تـــ« نعث إِفْتِعَالٌقالسا 

  شَّبَهَاِسَّمَعَ   ،        اِ:    مةسعلةن                             

 .اِسْتَمَعَ   ،       اِشْتَبَهَ:   سع يظةسلع                           

رةر » ، ظت ، د ، ذ ، ز ، س ، ص ، ض ، ط «) ٥ لةردعن بع ارلعق هةرص ــالٌع قات ث إِفْتِعَـ » عَ«  نع

 ظذ  ،سعنع ظاشذ هةرصلةرنعث جعنسعغا يأتكةص      » تـــ « نعث إِفْتِعَالٌنعنعث باراؤعرعدة آئلعص قالسا     

 .      ش دذرذس ظعككعسعنع ظعدغام قعلع
  . يَنَضِّلُ     خَصِّمُ ،يَ   يَبَدِّلُ ،    يَقَتِّلُ ،     :  مةسعلةن                           

 . يَنْتَضِلُ    يَخْتَصِمُ ،    يَبْتَدِلُ ،  يَقْتَتِلُ ،      :سعيظةسلع                          

ون عنحع  ظ دة بةش ــتِفْعَالٌ: قاظع ث  إِسْ دة  » ف«بابنع عنعث باراؤعرع ة» ط«س ع » ت «آةلس ن

ظذالر ظذنعث   (}مَا اسْتَطَاعُوا لَـهُ  نَقْبَـا    أن يَظْهَرُوْهُ  وَ   افَمَا اسْطَاعُو { :مةسعلةن. تعش دذرذس   ئهةزعص قعلعؤ 

  أن يَظْهَـرُوْهُ      فَمَـا اسْـتَطَاعُوا   «سع   يظةسلع،  )، ظذنع تئشعشكعمذ قادعر بواللمعدع        ظىستعضة حعقعشقعمذ  
 . »وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ  نَقْبَا
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 ١١١

ijk 

 للمـتقني والصـالةُ و السـالمُ علـى رسـوله       احلمد هلل رب العاملني و العاقبـةُ      

 يف   مضـبوطٌ   على  آله و أصحابه أمجعني أمّا بعـد فهـذا خمتصـرٌ             حممد و 

 النحــو علــى ترتيــب الكافيــة مبوبــا ومفصــال   فيــه مهمــاتِالنحــو مجعــتُ

ن غري تعرضٍ لِلْأَدِلَّـةِ و   مع إيراد األمثلة يف مجيع مسائلها مِ واضحةٍ بعبارةٍ

يْتُهُ هبدايـة النحـو    و سَـمّ لِائِسَمَ الْمِهْ املبتدى عن فَ  العِلَلِ لئال يشوش ذهنَُ   

 يهدى اهلل تعاىل به الطالبني و رتبتُه على مقدمة و ثالثة أقسـام     أنْ ءَآرَجَ

 .امِلَّ العَ العزيزِو خامتةٍ بتوفيق امللكِ
 

ijk 

 
 .}رٌيْبِ خَنَوْلُمَعْا تَمَ بِاهللُ وَاتٍجَرْ دَمَلْعِا الْوْتُوْ أُنَيْذِالَّ وَمْكُنْا مِوْنُ آمَنَيْذِ الَّ اهللُعِفَرْيَ{ :قال اهلل تعاىل        

 . دَوْاوُ دَوْبُ أَاهُوَرَ . »رِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ مَنْ سَلَكَ طَ« :وقال النبى صلى اهلل عليه وسلم   
ــدُ ــذي عَاحلمــ ــفَرَّ هلل الــ ــاةَ نَــ ا احليــ

 علــي رســوله  والصــالةُووفقنــا اخلــريَ
  .وعلي آله و أصحابه أمجعني

ت ذ« روظاص ةن ي،ب ع ئ م ث
ذحعالرنعث  ظوقذغ

عل نةلمةي عشى حلةرنععمةس
لع ة ئ ن،نىحىع ظققالماس م

ع ظوتت  آىنلىحىظ غا عرذعن
ت ة ،عنقويماس  قاظعدعلعرعض

ةلت الالرنع آ  شىرىمعس
ة ةن بعرض اص ظامم،بعل  عب

ارقعلعق  » كافيــةْ«سأزلةر ظ
ةن آعتا ئد ث  بض نع
ةن شعضىلىزىت ة ظاساس

دعلعرعنعث   ةهؤع قاظع ن
ا ؤة بهعملعرعنع باذم الرغ
دا  ص ةن هال ة بألض ةسعللةرض
 آعتابظةث ظعخحام  زضةن ىت

ذص ث ي،بول ع  ئ اهللا نع ث
ةت ظ ذحعالرنع هعداي وقذغ

عنع ظ  ش قعلعدعمىقعلعش
عدعن ىي ذنع زعس هدايــــة  «ظ

ــو  ،عمددةص ظاتع» النحـــــــــ
العم ؤة    ةث ظ ذنداقال ظ ش

ابلعغا ث اهللا ه  صادعش نع
ر   ةن بع اردعمع بعل ي

ة عم ؤة ح ىظ ،مذقةددعم قعس
ص   ة قعلع ر خاتعم بع

ةن ئد» دعمرةتلع يعش بعل
 . نع باشلعغان آعتابع

ع( ذ) قولعثعزدعك  ب
توغرعسعدا  نةهؤع   ) آعتاب(

تذرذلغان، ظعخحام الش
ضةن ئد» كافيةْ« هعملعرعنعذ نةهؤع قاظعدعلعرعنعث م   ظذنعثدا ، بولذص ساقالنغان آعتاب  تعشتعنظارتذقحة ظذزارتعؤئ 

ا ؤة ببا ة ظاساسةنشعضىلىزىنعث تبآعتا دا ظامم صالرغ ة بألضةن هال ابةسعللةرض أزلةعب ارقعلعق س دعمجةمل ر ظ  ،ع
ذنعث ةش ةن بعرض عئي  بعل ذحعالرنعث  ث ةرنع ئعزئهنظوقذغ تعننعشىح قاظعدعل ذنعظار عش عص آةتمعس  نىحىظ لعش

ةرنعث( ةؤةب )قاظعدعل اتاليدعغان(لعرعنع ؤة س ذالرنع ظعسص ة) ظ تعرذ ظوتتنعردةلعلل ذنعث ،عنغا قويماس  ظ
ة ةلت  قاظعدعلعرعض الالرنع آ ث ي ؤة مدذرىمعس عنع ظ ع ظثئاهللا نع ةت قعلعش ذحعالرنع هعداي انلعق قعلدعمىوقذغ  غ

العم ؤة غالع       شذنداقال ،دعمدةص ظاتع » هداية النحو  « ظذنع زعسعدعنىي ارعتع  اهللا نعث  ه  صادعشا بظةث ظ ص شاراظعت ي
 .دعم رةتلع قعسعم ؤة بعر خاتعمة قعلعصح ىظ بعر مذقةددعمة، ظذنع بعلةن رعشعبئ



 ١١٢

أما املقدمة ففي املبادى اليت جيب تقدميها لتوقف املسائل عليهـا و فيهـا              
 .فصول ثالثة   

حـوال أواخـر الكَلِـمِ الـثَالثِ مـن        فصل   النحو علم بأصول  يعرف هبا أ         
 و الغـرض  .حيث اإلعراب و البناء و كيفيـة تركيـب بعضـها مـع بعـض       

منه صيانة الذهن عن اخلطأ اللفظي يف كالم العـرب و موضـوعه الكلمـةُ               
 .و الكالم 

 ملعنـى مفـرد و هـي منحصـرة يف ثالثـة أقسـام             عَضِ فصل  الكلمة لفظ وُ    
ال تـدل علـى معنـى يف نفسـها و هـو       اسمٌ و فعـل و حـرف ألنـه  إمـا أن              

احلــرف أو تــدل علــي معنــى يف نفســها و يقــرتن معناهــا بأحــد األزمنــة    
 معناهـا بـه و      الثالثة و هو الفعل أو تدل على معنى يف نفسها و مل يقـرتنْ             

 .هو االسم

 مذقةددعمة

ا مةس   ة بولس ل علمذقةددعم ذنعثغا قاراش عرع آ  لةر ظ انلعقتعن ظعلض ذص قالغ ع زأرئعق بول ذصىلعش ان ر بول  قالغ

 . ةسعل بار صح ى بذ مذقةددعمعدة ظ، هةققعدة بولذصدعلةرعقاظ

ح خعل آةلعمعنعث ظاخعرعنعث مأظرةب ؤة مةبنع بولذش جةهةتتعكع ى ظ،ضعنعمعزئنةهؤع د: بعرعنحع صةسعل 

  .ظعلمعدذر قاظعدعلةر يئعنع تونذشتذرعدعغان ظاساسق قانداق بعرعكعدعغانلعظاراظةهؤالعنع ؤة ظذالرنعث ظأز

ذ ظعلعم ع ظأب تعن ن  ضعنعش

ةت ظةرة ة بمةقس ح

رعدعغان  ئب زىملعلةردة ي  ىج

ة العقتعن زعؤل  خات

تذرساقلعنع ذ . ش ب

ةتقعقات   ث ت ظعلعمنع

أز ؤة ئيظوب ع س كت

 .ملعلةردذر ىج

عل  ع صةس : ظعككعنح

ة د  يالغذز ،معزضعنعئآةلعم

ةن  ر م ادعلةش عنعبع  ظعص

ةن سىحىظ أز ن تةيعنلةنض

ذص ئظعل  ،بول عم، ص ذ ظعس  ظ

ةر ارلعق ؤة ه ح ىظص قات

دذ  ةن حةآلعنع . قعسعم بعل

عىح اآع ،نك ذ ي قا (  ظ باش

ة قوش  ذلماي آةلعمعض

ذرذص ث ) ت ن،(ظأزعنع  دع

ن د اش ئتع ة ظوخش عتعص ب مةن) ضةنض عنع آأرس دذئعس ذ ،رةلمةي ع( ب تذر) تىردعكعس ع هةرص اآع مةنعس ح ى ظ ي

دا ظأزعدعكع      قعنالئزاماننعث بعرعضة ي    بذ  ،رعدذ  ئص بعتعمةنعنع آأرس  ) ضةنضة ظوخشاش     ئ د ،ظذ ظذردع   (شقان هال

دا ظأزعدعكع    ئيح زاماننعث بعرعضة     ى ؤة ياآع مةنعسع ظ    صئظعلدذر) تىردعكعسع( ا (قعنالشمعغان هال ضةنضة  ئ دبآعت

 . دذرظعسعم) تىردعكعسع( بذ ،رعدذئمةنعنع آأرسعتعص ب) ظوخشاش



 ١١٣

فَحَدُّ االسم كلمة تدل على معنـى يف نفسـها غـري مُقْتَـرِنٍ بِأحَـدِ األزمنـةِ                  

 قـائمٌ  و  زيـد وعالمتُهُ صحةُ اإلخبارِ عنـه حنـو   .لٍ و عِلْمٍ   الثالثةِ   كرج   

 و اجلـرِّ و التنـوينِ       كالرجـل  زيدٍ  و دخولُ المِ التعريـف         غالمُاإلضافةُ حنو   

فـان كـل هـذه      و التثنيةُ و اجلمـع و النعـت و التصـغري و النـداءُ     بزيدٍحنو  

ه و معنــى اإلخبــار عنــه أن يكــون حمكومــا عليــه لكونــ . االســم خــواصُّ

مُوِّهِ علـى   مي امسـا لِسُـ    سـ يُو  . يُسَمَّ فاعِلُهُ أو مبتـدأً    فاعال أو مفعولَ مامل     

 . على املعنى سْمًاوِقسيمَيه  ال لكونه 

 : ع صعظعسعمنعث تةر
عم د عنعمعزئظعس ة ي ى ظ،ض ث بعرعض ةن   ئح زاماننع دعكع م دا ظأزع معغان هال عتعص بعقعنالش دعغان ئنع آأرس رع
 .ضةنضة ظوخشاشئد» عِلْمٌ« ؛»لٌجُرُ «:مةسعلةن. آةلعمعدذر

؛ » قــائمٌزيــدٌ «: مةسعلةن،شعذرعشنعث دذرذس بولئةر بؤظذنعثدعن خة) بعرعنحع( :ذسعيةتلعرعظعسعمنعث خذس 

ععظعكك( ذزا  )نح ذنعث م ذص آصظ عئ بول علةن،لعش ــالمُ «:  مةس ــدٍغـ ع عحىظ(؛ » زيـ ذن) نح ةرععظ علعكنع فثغا م

ادعلةيدعغان  نعث » ال«ظعص
ع علةن،آعرعش  : مةس

ــل« أتعنحع(؛  »الرجــــــ ) ت
ذن ةر ؤة عظ ثغا ج

ع عتةنؤ ةرنعث آعرعش  ،نل
علةن ــدٍ: مةس ؛   بزيــــــــــــــــ

عنحع( ك ؤة ) بةش ظعككعلع
ل ةىآأص  ك شةآعلض

عىت الت (،رلعنعش  )عنحعظ
ذنعث آ عم  عظ ة ظعس حعكلةتم

عذبول ةاب آعتكُتَيْـــبٌ (،ش  ؛)ح
ةتتعن( ذنعث ) حعي ظ

عم  ذحع ظعس حاقعرعلغ
 .شع قاتارلعقالردذر ذبول
دعكع ذي دعن «قعرع ظذنعث

ة نعث رعئةر بؤخ ش
ل ةن ئد» قعذدذرذس ض

ع  أزعمعزنعث مةنعس س
عم هأآ حع ىملةنضىظعس
ذص آ دذئبول  ،لع

صةقةت نكع  ىح .ضةنلعكتذرئد
اآع ناظعب     ص ظعسعمال   اظعل ي

دا ص اآع مذبتع اظعل ؤةي
حع ىبذ ظ . (لةلةيدذئبولذص آ 

ة هأآ حع ىملةنضىظادةتت
ائه  ).دذعلعنبس

 زيدٌ« ؛»زيدٌجاء  «:مةسعلةن
 .» ضُرِبَزيدٌ« ؛»قائمٌ

ع  بعرعنح
دعكع ىج ةن  ئ د»زيــدٌ «ملع ض

عم  ةن ئد» لعشئآ«ظعس ض
أ دع ه ةن هأآىملةن ععظ. آىم بعل دعكعىج ككعنح ــدٌز«ملع عم  ئ د»يـ ةن ظعس ذر«ض ةن  ئد» شذت أآىم بعل ةن ه ض

 .هأآىملةندع 
 .ضةن هأآىم بعلةن هأآىملةندع ئد» ظذرذلذش«ضةن ظعسعم ئد» زيدٌ«ملعدعكعىحعنحع جىظ

ةلكع    ،ن ظةمةس  ىح ىع ظ قعم بعرةر نةرسعضة بةلضة بولغانلع      ظعس ظأزعنعث  ) قع خذسذسعيةتلعرع بعلةن    عرعقذي ( ب
ت( ئظعل ؤة هةرص ارةتعص ع هةمرا) ن ظعب عدعن ظهظعكك تىس ذىس ــمٌ«ن ىحىغانلعقع ظرن ت تىظ(»إسْـ دةص ) كىنلىس

 .ظاتالغان 



 ١١٤

و  حَدُّ الفعل كلمة تدل على معنـى يف نفسـها داللـةً مقرتنـةً بزمـان ذلـك                    

و عالمته أن يصح اإلخبار به  ال عنـه          . املعنى كضرب يضرب اضرب     

ــ ــول  قـ ــريفُ إىل املاضـــي و دخـ ــزمِ و التصـ د و الســـني و ســـوف و اجلـ

واملضــارع  وكونــه أمــرًا  أو هنيــا واتصــالُ الضــمائر البــارزة املرفوعــة حنــو 

 و نــوني التأكيــد فــان كــل تْ التأنيــث الســاكنة حنــو ضــربَ  و تــاءِتَُِضــرب

ــه   . هــذه خــواصُّ الفعــل   ــه أن يكــون حمكومــا ب  و ،و معنــى اإلخبــار ب

 هــو فعــل الفاعــل املصــدرَ َّألن صــله و هــو املصــدريســمي فعــال باســم أ

  .حقيقةً

 :ع صعصئظعلنعث تةر
ئظعل د عنعمعزئص ع  ى ظ،ض ة مذناس ث بعرعض دا مةن ح زاماننع دذر ةؤةتلعك هال ةن آةلعمع علةن.  ظعصادعلعض  :مةس

 .»!إضْرِبْ « ؛»يَضْرِبُ« ؛»ضَرَبَ«
لماسلعقع ؤة ظذنعث بعلةن خةؤةر     ث دذرذس بو نعرعشئظذنعثدعن خةؤةر ب  ) بعرعنحع (:لعرعصئظعلنعث خذسذسعيةت 

ذنعثغا آعرعشععؤة جةزم   سَــوْفَ، السِــيْنُ ،قــد ) ظعككعنحع(؛ شعذرعشنعث دذرذس بولئب  ؛ قعلغذحع ظامعلالرنعث ظ

ذنعث مازع ؤة مذزارعظةلةرضة تىرلعن) ظىحعنحع( ةهع بول) أتعنحعت (؛شععظ ةمعر ؤة ن ) ةشعنحعب( ؛شعذظىنعث ظ
ظعلعك ظاشكارا  فظذنعثغا رة 

رالرعز الر(مع ث ) ظالماش نع
عذشذتذت  ،ش

علةن ــرَبْ«:مةس ؛ »َِتُضَــــــــ

التعنحع ( ذنعثغا ) ظ ظ
ادعلةيدعغان   اللعقنع ظعص ظاي

اآعنلعق  ث » تْ«س نع

عذشذتذت علةن ،ش  :مةس

ةتتعنحع(؛ »تْضَــــــرَبَ«  )ي

ةآعتنعث ظعككع  ذنعثغا ت ظ
ع  ذنعنعث تذتعشعش ل ن خع

 . قاتارلعقالردذر
دعكعذي ذنعث « قعرع ظ

ة ةن خ نعث ئةر بؤبعل رعش
عذدذرذس بول ةن ئد» ش ض

أز ع  عس معزنعث مةنعس
ئظعل هأآ ىحع عملىص ض
ذص آ دذ، ئبول لع

ةنلعكتذر ئد علةن. ض  :مةس

ــدٌجــاءَ« ــدٌ « ؛» زَيْ ــائِمٌزَيْ   ؛»ق
 .» زَيْدٌضُرِبَ«

ع ج دعكعى بعرعنح  ملع

ئظعل ئد »جــــــاءَ« ةن ص ض

ةن ظعسئد »زَيْــــدٌ« منع عض

ةنئد »لعشئآ« أآض م ى ه
 .ملعدعىبعلةن هأآ

ع جعظعكك دة ىنح ــائِمٌ«ملع ةئد» قــ ةن خ ــدٌ«ةر ؤض عمئد» زَيْــ ةن ظعس ذرذش«نع ض ةن  ئد» ت أآىم بعل ةن ه ض

 .هأآىملعدع 

ع جىظ دة ىحعنح ــرِبَ«ملع ئظعل ئد »ضُـ ةن ص ــدٌ«ض عمنع  ئد»  زَيْـ ةن ظعس ذشذظذر«ض أآ ئد» ل ةن ه ةن ىض م بعل

ظذ   ،بولذص  سع مةسدةر   يظذنعث ظةسلع  . ل دةص ظاتالدع  ئظع ص ث ظعسمع بعلةن  عنث ظةسلعن صئظعل ظأزع  .ملعدع  ىهأآ
 .دذر ) صئظعلع(قع ع قعلثعاظعلنص يةتتةعلةظةم مةسدةر بولسا
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و حَدُّ احلرف كلمة ال تدل على معنـى يف نفسـها بـل تـدل علىمعنـى يف                   
 مـا   رِكـْ  ذِ غريها حنو مِنْ فانَّ معناها االبتداء وهي ال تـدل عليـه إال بعـدَ              

و .منه االبتداءُ كالبصرة والكوفة مثال تقول سرتُ مِنْ البصرة إيل الكوفة          
عالمتُه أن ال يصح اإلخبارُ عنه و ال به  و أن ال يقبل عالمـاتِ األمسـاء          

 كالربط بني االمسَيْنِ و للحرف يف كالم العرب فوائدُ.عالوال عالمات األف  
 تضرب أو اسمٍ و فعلٍ  كضربتُ        أن الدار والفعليَنِْ حنو أُرِيْدُ      يفحنو زيد   

وغـري ذلـك مـن الفوائـد        ،متُهُ   جاءني زيد أكر   إنخلشبة أو اجلملتنيِ حنو     با
ويسـمي حرفـا لوقوعـه      .اليت تعرفها يف القسم الثالـث إن شـاء اهلل تعـايل           

يف الكالم حرفا أي طرفا إذ ليس مقصودا بالذات مثل املسند واملسـند             
 .إليه 

 : عصعهةرصنعث تةر
ةرص د ةس  ،نعمعزعضئه ةنعنع ظةم دعكع م دعكع ظأزعن  ، ظأزع ة ظعحع قا آةلعم ةلكع باش تعص عث مةنعسع ب نع آأرس

 ظذ ظأزعدعن     ،بولذص  »شعنعباشل « سع ع بذنعث مةن   ،ضةنضة ظوخشاش  ئد» نْمِ «: مةسعلةن ،رعدعغان آةلعمعدذر ئب
 :مةسعلةن . رعدذ   ئنع آأرسعتعص ب   عيعنال ظاشذ مةن     ئقعلعنغاندعن آ   رع ش مةنعسع حعقعدعغان آةلعمة زعك      عنعباشل

ــرَةِ ال مِــنْسِــرْتُ « ــةِوالْك إيلبَصْ ة سةصةفرةدعن آذعبةس(»فَ دعمض ذ معسالدعكع باشل،)ةر قعل ش عنعللةق باشش مذتعنع ب
 باشلعنعش مةنعسع حعقعدعغان ظعسعمنعث ظعحعدعكع مةخسذس             دعن  ع  بةلكع بةسعرةدعن ظعبارةت ظأز    ،بولماستعن

ذص  ــنْ«باشلعنعش بول دعكع ظأزعنعث باش ظاشذ» مِ ةلعمعنعث ظعحع ةنضةن مةنعسنع آأرئش دعنعل آ . سعتعص بةرض
ة ةلعمعن  ذظ ،رظةض قا آ ع باش اي مذتل  عنعث مةنعس دة بولم ل«ةق ث ظعحع ا بةس » شعنعباش دعغان بولس ة عبولع رةض

ةر  قا آةلعمعل اش باش ظوخش
ذ   ةن حاغدعم آةلمعض

ضةن ئش د عنعدعن باشل ظذنعث
ةن ع زأرعم ر ىنعث حعقعش

االتتع  ذص ق ةمما. بول  ،ظ
داق ةظةم ة ظذن لعيةتت

» مِـنْ « بعز    ، شذثا  .ظةمةس
لعنعش د ث باش ةن ئنع ض

ع بةس  ة ئرة دعمةنعس ضةنض
ذس  اش مةخس ظوخش

ةر ظ دذ آةلعمعل دة بولع عحع
 . دةيمعز
سعيةتلعرع صنعث خذسذ هةر

ع ( دعن  ) بعرعنح ظذنعث
ة كعمذ ؤة ئةر بؤخ رعش

ة  ةن خ ذنعث بعل ةر ؤظ
كعمذئب ل رعش  ،قعبولماس
ع ( ذنعث ) ظعككعنح ظ

ئظعلالرنعث   عم ؤةص ظعس
ذل عخذسذس يةتلعرعنع قوب

 .قعلماسلعقع قاتارلعقالردذر 
ة جبظةرة ةردة ىح ملعل
نعث هةر ــدٌ «ص ــدَّارِفِـــيزَيْـ »  الـ
ةن جئد ة ملعدعىض كعض

ظوخشاش ظعككع ظعسعمنعث    
اغالش،  عرذظوتت عنع ب س
ــدُ « ــربأنأُرِيْـــ ةن ئد»  تضـــ ض
اش لعدعمىج ة ظوخش كعض

ئظعلنعث  ع ص ظعكك
اغالش،  عرذظوتت عنع ب س
ــرَبْتُ« ــبَةِ بِاضَــ ةن ئد» خلََََََََََََْشَــ ض
ر لعدعكعضة ظوخشاش بع  مىج

ئظعلنعث      ظعسعم بعلةن بعر ص
اغالشعرذظوتت عنع ب  ؤة س
»  جَــــــاءَنِي زَيْــــــدٌ أَكْرَمْتُــــــهُ  نْإِ«
ةن جئد ة عملعدعكىض ض

ملعنعث   ىظوخشاش ظعككع ج  
قا     عسعرذظوتت دعن باش رع ؤة بذنعث ارلعق روللع اغالش قات ا  س » اهلل«نع ب ث (ز عخالعس ع  ىظ) آعتابعمعزنع حعنح
 . نذرغذن روللعرع بار نمعدا تونذشعدعغاقعس

ؤة » «  ظذ ،نكع ىح. ةنلعكتعن هةرص دةص ظاتالغان       آةلض ) لذص وشذمحة بألةك ب    وق(ملعدة حةتتة    ىهةرص ج 
  . ظةمةس) عكملعنعث ظاساسلعق بألعىلعدعغان جوب(سةت مةق) ملعنع سأزلةشتعكعىج(ظوخشاش   ضة»«

ه اهعصلةرهةر:  تةنبع ة ض ةر ض اهعمذزةآك ذص،   ض دعغان بول ر قايتذرذلع ةس زعمع ةر مذظةنن ر  مذزةآك زعمع
دعغا نعث ظ  ظذ قايتذرذلغاندا دا      ،سأز ضةن   دئ »« ال  ضةن سأز تةقدعر     دئ »« مذظةننةس زعمعر قايتذرذلغان

دذ      .قعلعنع
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 احـدي  ُ نسـبة  ُو اإلسـناد  . فصل  الكالم لفـظ تضـمن كلمـتني باإلسـناد            

يصـح السـكوتُ     فائـدةً تامـةً  ملخاطـبَ  حبيث تفيد ا  الكلمتني إيل األخرى  

 فَعُلِمَ أن الكالم ال حيصل و يسمى مجلةً .  زيدقامَ و زيد قائمٌعليها حنو 

إال من امسني حنو زيد قائم و يسمى مجلةً امسيةً  أوْ من فعل و اسم حنو                 

قام زيد و يسمى مجلة فعلية إذ ال يُوجـد املسـند و املسـند إليـه مَعًـا يف       

 فان قيل قد نُوقض بالنـداء حنـو يـا زيـد             ،د للكالم منهما    غري مها و ال ب    

 .قلنا حرف النداء قائمٌ مقامَ أدْعُو وأَطلبُ و هو الفعل فال نقض عليه 

ــق و      ــة و اهلل املوف ــة فلنشــرعْ يف األقســام الثالث ــن املقدم ــا م  و إذا فرغن

 .املعني 

ز ظعحعضة   أظ   ظعككع آةلعمعنع    كةن   سلعق قاظعدة بويعحة بعرعك      سعنتاآسع ،معزعنعض ئملة د ىج : نحع صةسعل عظىح
 .عشعدعن هاسعل بولغان سأزدذرسلعق قاظعدة بويعحة بعرعكسعنتاآسعيةنع ظعككع آةلعمعنعث  ،ظالغان سأزدذر
ناد د عنعمعزئظعس ويو ت،ض ذق ظ عكعرنع-ل ةنلعكتعن  ص ادعلةص بةرض ذحعغا ظعص  )حعنعثىسأزلعض( ظاثلعغ

د دةكذدذرذس بولغ لعشعئتوختعؤ عتعدذ ظعككع  ةدةرعجع عنع آأرس ةلعمعنعث بعرعكعش علةن ،آ ــائمٌ « :مةس ــدٌ ق  ؛»زي

 .»زيدٌقامَ «
ةك جئد  ةقةت ىم ة ص مل

ــدٌ« ــائمٌ زيـــــ ة ئد» قـــــ ضةنض

ع   اش ظعكك ظوخش
عمدعن ت دذ ىزىظعس  .لع

ةرىبذنداق ج ظعسعم ( ملعل
النغانلعقتعنبع ةن باش ) ل

عملعق ج ة دةص ىظعس مل

دذ ذ   ظاتعلع اآع ظ ــامَ «ي قــ

اش   ئ د»زيـــدٌ ة ظوخش ضةنض

عمدعن ئظص عل ؤة ظعس
داق  ىزىت دذ، بذن لع
ةرىج ةن ( ملعل ئظعل بعل ص

النغانلعقتعن  )باش
ئظعللعق ج ة دةص  ىص مل

 . ظاتعلعدذ
ع مىج« ةقةت ظعكك ة ص ل

اآع ص   عمدعن ي ظعل ؤة ئظعس
دذىزىمدعن تعظعس » لع
ملة بولذشع  ى ج ،معزعشعئيد

ــند« نىحىظ  ؤة »مســــــــــ

ث زأر» مســـــندإليه« عنع آىرلىنع ذ ظعككعس ل بعرعك  ع ؤة ب ع خع ذ ظعكك دعن باشقعث ظاش عمع ة  س دا بعرض

علمايدعغانل ةؤةبعدعندذرعتئص ةر. قع س ذ ض،ظةض ةئد»  «ةص ب اش  ضةنض دانعث ظوخش ة ىج(نع مل

ارلعق ص » «ؤة »«ع ص نعدا هةر ،يعلسة ئسةؤةبعدعن ظاقماي قالدع د   )قععلعدعغانل ئيعد ظعلالرنعث ئقات

  .رعمعزئ ببعغان ظعش يوق دةص جاؤا ظاقمايد، شذثا.رعدذذتظورنعدا 
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 القسم األول يف االسم

ملعرب و املبين فلنذكر أحكامه يف          و قد مر تعريفه و هو ينقسم إيل ا        

 .بابني و خامتة 

 الباب األول يف االسم املعرب

 . و فيه مقدمة و ثالثة مقاصد و خامتة أما املقدمة ففيها فصول 

فصل  يف تعريف االسم املعرب  وهو كل اسم ركب مع غريه  وال يشـبه     

م مبين األصل أعنـى احلـرف و األمـر احلاضـر  واملاضـي حنـو زيـد يف قـا                    

ــد ــدم الرت  زي ــد وحــده لع ــام    ال  زي  لوجــود هــؤالءكيــب  وال هــؤالء يف ق

 .  الشبه و يسمي متمكنا 

 

 بعرعنحع قعسعم ظعسعم هةققعدة
  

ا  ىظذالرنعث هأآ   . نعدذ   ىضة بأل  ) نمةيدعغانتىرلة( ؤة مةبنع    )تىرلعنعدعغان(ب  رةظأظعسعم م   بملعرعنع ظعككع ب
 .معزعؤة بعر خاتعمعدة بايان قعل

 
  ظعسعمالر هةققعدةبمأرةباب بعرعنحع 

  
ار بولذص           تا بعر مذقةددعمة، ظىح    ببذ با  ار         دة  ع مذقةددعم ، مةقسةت ؤة بعر خاتعمة ب ةنع  (بعر قانحة صةسعللةر ب ي

 ).ل بارعتأت صةس
 برةظل مأ   بعرعنحع صةسع  

عمالرنعث تةرئ ع صظعس
 .هةققعدة 
أ عم برةظم  ظعس

عنئد ل «،معزعض  يعظةس
ةبنع عمعغان  » م ة ظوخش ض

قا  دعن باش ؤة ظأزع
ةن بعرعككةن  ةر بعل آةلعمعل

عمالردذر لظ«. ظعس  يعةس
ص، معز هةر  عضعن ئد» نعمةب

ازع  ازعر ؤة م ةمعر ه ظ
ارلعقالردذر علةن. قات   :مةس

ةن ئد» زيــــــــدٌ «  ض

ضةن ئد» زيــدٌ«ملعدعكع  ىج

عم  ــامَ«ظعس ةن ئد» قـــــ ض

ةن  ئظعل بعل ص
ةنلع  ل ع ؤة كبعرعكك  يعظةس

ةب ان آةلعم ة نع بولغ معلةرض
انلعقع  اص قالمعغ ظوخش

أىظىح  برةظن م
ائه ةمما. دذعلعنبس  ،ظ

ضةن ظعسعم ظأزع    ئد »زيدٌ«

ذرغان ها ذز ت ة يالغ لةتت
ةن    ةر بعل قا آةلعمعل باش

أعآمبعر ةنلعكتعن م  برةظض
ةس   ة . ظةم قـــــــامَ «ؤة يةن

ع » ءِهــــــؤال » هــــــؤالءِ«دعك

ةنعنع  دعكع م ظأزع
هتاج  وشعغا م  ذنعث بول عنيضة ظوخشاش قةرع     كعرةآلعئشعنعث آ  ذرعشتة ظعشارةت قعلعنغذحعنعث بول     ئص ب عآأرسعت

 )راقالشتع ع يدزةيع (» زيـدٌ هَيْهَاتَ« يةنة  ، ظةمةس برةظ بذمذ مأ  ، شذثا .صكة ظوخشاص قالدع  ةربولذص قالغانلعقتعن ه  

ةن جئد دعكع ىض ــ«ملع ةتتعن مازعةمةن »اتَهَيْهَــ أ ي جةه انلعقتعن م اص قالغ ا ظوخش ةسبرةظغ ة ، ظةم  ؤة يةن

  . ظةمةس برةظ بذمذ مأ جةهةتتعن ظةمعرضة ظوخشاص قالغانلعقتعنةضةن ظعسعممذ مةنئد!) شىح(»نَزَالِ«

  .لعدذ عدةصمذ ظات» ظعسعم مذتةمةآكعن «ر ظعسعمالبرةظمأ 
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فصل  حكم املعرب  أن خيتلف أخرُه باختالف العوامـل اختالفـا لفظيـا               

 أوْ تقـديريا  حنـو جـاءني         بزيـدٍ   و مـررتُ      زيـدًا  و رأيـتُ     زيدٌحنو جاءني   

   .مبوسي و مررتُ موسي و رأيتُ موسي

عـراب مـا بـه خيتلـف أخـر املعـرب كالضـمة و الفتحـة و الكسـرة  وَ           اإل

و إعــراب االســم علــي ثالثــة أنــواع  رفــعٌ  و . الْــوَاوِ  و األلــفِ  و اليــاءِ 

 .نصبٌ  و جرٌّ

عل  ع صةس أ: ظعككعنح أ برةظ م عمالرنعث ه ــي  « ،معآ ظعس ــاءَ نـ ــدٌجـ ــتُ « ؛»زيـ ــدًارَأيْـ ــرَرْتُ « ؛»زيـ ــدٍمَـ ةئد» بِزيـ ن ض

ةردعكع ىج ث ظ »  بِ،جــاءَ ، رَأيْــتُ   «ملعل ارلعق ظامعلالرنع ة ظةضعشص   عزضعرعشأقات ة  ئد)  زيــدٍ ، زيــدًا  ،زيــدٌ (ض ضةنض

اآع    علئزضعرعص آ أظتةلةصصذز جةهةتتعن   عنعث  ظوخشاش ظعسعمالرنعث ظاخعر    مَـرَرْتُ   ،موسـي   ، رَأيْـتُ  موسـي جـاءَ نـي     «شع ي
 ،موسـي   (قاتارلعق ظامعلالرنعث ظأزضعرعشضة ظةضعشعص       »  بِ ،جاءَ ، رَأيْتُ    «ملعلةرضة ظوخشاش     ىضةن ج ئد» بِموسي

ــي  ــي،موســ ارلعق موســ )  قات

عمالرنع اخعرظعس ع ث ظ
ةرةن  عرعص مألح ظأزض

  . رلعشعدذئآ
ةن ئد» موســــــــــــــي« ض

عم اخعرع ظعس نعث ظ
عرعدذ   دعرةن ظأزض تةق

عمعزئد ع  بعرع،يعش نح
ذ  ىج دة ظ ذص صملع اظعل بول

ةنلعكت ذنعث عآةلض ن ظ
اخعر كفعنع رةظ اش ( ظعلع ب

تةآئ  دةص )لعش
ةنل  ،عمعزعكمألحةرلعض
ع ج دةىظعككعنح  ملع

ــولمف« ــهعـــــــ ذص » بـــــــ  بول
ذنعث   ةنلعكتعن ظ آةلض

اخعر لعك بع نةسعنعظ
ىم آئ( تةحىش دةص ) لعش

ةنلع  ؤة ،عمعزكمألحةرلعض
ع جنعحىظ ا  ىح دة بولس ملع

ةجرذر ب ذص  وم ل
ذنعث آةلض ةنلعكتعن ظ

اخعرع ةرلعظ  كنع ج
 ظعدع   )لعشتةظعضعلعك آئ (

ةنلع عمعز كدةص مألحةرلعض
 .ندذرىحىظ

را عئ دب ظئظ   ،معزنعض
أ عمنعث برةظم  ظعس

ث  ةظاخعرعنع ةتهة، زةمم  ،ص
رة ةلعف ، آةس ا، ؤاو ، ظ  ي

 ة عض شظأزضعرعغا  قاتارلعقالر
ةؤةب بو ان رةلس ع، فغ ظ

ةر ،  عبنةس ج
ارلعقالردذر علةن. قات  :مةس

ــاءَ« ــي جــ ــدٌ نــ ــتُ« ؛»زيــ  رَأيْــ
  .»يدٍبِزمَرَرْتُ « ؛»زيدًا
ع  نعبعر ح

دعكعىج ث » «ملع نع
 . بولغان ع سةؤةبقظعلعك بولغانلعفملعدعكع ظورنعنعث رةىظذنعث جغا شعذظوقذل ظاخعرعنعث زةممة

علعك  بملعدعكع ظورنعنعث نةس   ى ظذنعث ج غاشع ذلذةتهةلعك ظوق ف نعث ظاخعرعنعث »א«ملعدعكع ىككعنحع ج عظ
 . بولغان ع سةؤةبعقبولغانل

دعكع ىنحع جعحىظ عذنعث ظاخعرعنعث آةسرةلعك ظوقذل » «ملع ذنعث جغاش ةرلعك  مى ظ دعكع ظورنعنعث ج لع
انلع ةؤةبقبولغ ان ع س ةكئد.  بولغ ذ ظ ،م الدعكع ى ب ةن ئد» «ح معس عمنعث ظاخعرض ةرخعل  ظعس ث ه عنع

ذنعث رة أظ ة ظ ك ، نةس فزضعرعشعض ةرعلبظعلع ارةت ج عك ؤةج عدعن ظعب ةؤة  ىلعك بولذش ع س دعكع ظورن ان بملع  بولغ
ذص را،بول ذالر ظومذمالشتذرذلذص ظئظ دذب ب ع رةظعسعمنعث ظ.  دةص ظاتعلع عفئظراب ةرب نةس،ظ ارلعقالردعن ع ؤة ج  قات

 .ح خعل بولعدذ ىظعبارةت ظ
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ن االسـم هـو    اإلعـراب مـِ  لُّحَـ و مَ. و العامل ما به رفعٌ أو نصب أو جـرٌّ  

لٌ و زيــد معــربٌ و  مثــال الكــل حنــو قــام زيــد فقــام عامــ ، األخــرياحلــرفُ

 .الضمةُ إعرابٌ و الدال حمل اإلعراب  

 و اعلم انه ال يعرب يف كالم العرب إال االسم املـتمكن و الفعـل املضـارع            

 .و سيجئ حكمه يف القسم الثاني إن شاء اهلل تعايل

ل   عن ئدظامع ع، ف رة،معزعض ةر ع ؤبنةس ظ عل بول  ة ج ث هاس عغاذ قاتارلعقالرنع ةؤة  ش عدذر    بولبس ان نةرس .  غ

 .»يدٍ بِزمَرَرْتُ« ؛» زيدًارَأيْتُ« ؛»زيدٌ  نيجاءَ« :مةسعلةن 

 بشعغا  سةؤةذعلعك بول فظملعدعكع ظورنعنعث رةىنعث ج » زيــدٌ«ضةن ظامعل  ئد» جــاءَ«ملعدعكع ىبعرعنحع ج 

 . بولدع

 بشعغا سةؤة  ذعك بولعلبملعدعكع ظورنعنعث نةس   ىنعث ج » زيدًا«ضةن ظامعل ئد» رَأيْتُ«ملعدعكعىككعنحع ج ظع

دع ع عظىح. بول نح

دعكع ىج ةن  ئد» بِ«ملع ض

ل  ــدٍ«ظامع ث » زيـــــــ نع

ث  ىج دعكع ظورنعنع ملع
ةرلعك بول ةؤة ذج عغا س  بش
دع ذالر  . بول ا ب مان

ل   تذرذلذص ظامع ظومذمالش
 .لعدذ عدةص ظات

ةك ل ، دئم  ظامع
ةرنعث جآة دعكع ىلعمعل ملع

ع ؤة  بظع، نةس   فظورنعنعث رة 
ةر بول ةؤة ذج عغا س ب ش

دذ ذالرنعث  .بولع ظ
ث  ىج دعكع ظورنعنع ملع
ع، نةس فرة ةرلعك بظ ع ؤة ج
ةرنعث  ذبول ع آةلعمعل ش

ل    ةر خع ث ه ظاخعرعنع
ةؤة ة س  بظأزضعرعشعض

 .بولعدذ 

ــفِ و    ــعِ والنَّصْ ــبَبٌ لِلرَّفْ ــلُ سَ  العَامِ
اجلرِّ و هم سَبَبٌ للضمةِِِِ و الفتحةِ و        

 .الكسرةِ و الواوِ و األلفِ و الياءِ 
عمالردعكع ظئظرا ث بظعس نع

اخعرقع   ةلعمعنعث ظ ع آ ظورن
عدذر علةن . هةرعص  :مةس

   .»قامَ زيدٌ«

نع مذسةببةصنعث   بةبذ سةؤ    (ب ظذنعث ظىستعدعكع زةممة ظئظرا       .برةظمأ »«ظامعل ، » «ملعدعكع    ىبذ ج 

 . نعث ظورنعدذربظئظرا »«لغان ونعث ظاخعرقع هةرصع بظذ )غانلعقتذرعنامع بعلةن ظات

 .  بولعدذبرةظظعلعال مأئ صةقةت ظعسعم مذتةمةآكعن ؤة مذزارعظة صلةردةلعمىج حةبظةرة

أآمع   ئظعلنعث ه عمدا آ  » اهلل«ص ع قعس ا ظعككعنح دذئخالعس . لع
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 . أصناف إعراب االسم  و هي تسعة أصناف فصل يف
تحــة و اجلــرُّ بالكســرة  و   األول أن يكــون الرفــع بالضــمة و النصــب بالف 

يكون يف أخره   ال  ما   اةِحَخيتص باملفرد املنصرف الصحيح و هو عند النُ       
 و باجلـاري جمـري الصـحيح وهـو مـا يكـون يف أخـره         ، كزيـد    حرف علة 

 كَدَلْوٍ و ظَبْـيٍ و بـاجلمع املكسـر املنصـرف      ما قبلهما ساكنٌ  أوْ  ياءٌ وَاوٌ
 و  دلـوًا  و   زيـدًا  و رأيـتُ     رجالٌ و   ظيبٌ و   دلوٌ و   زيدٌكرجالٍ تقول جاءني    

   .رجالٍ و ظيبٍ و دلوٍ و بزيدٍ و مررتُ رجالًا و ظبيًا
الثاني أن يكون الرفعُ بالضمة و النصب و اجلرُّ بالكسرة  و خيتص جبمـع               

ــنَّ    و مــــررتُ مســــلماتٍ و رأيــــتُ مســــلماتٌاملؤنــــث الســــامل تقــــول هُــ
  .مبسلماتٍ

 . ك بولعدذىرلىرلعرع هةققعدة بولذص ظذ توققذز تىنعث تعراب ظعسعمنعث ظئظحعنحع صةسعلىظ
ع ت راىرلىبعرعنح عمالرنعث (بك ظئظ ث زعكلععظفرة) ظعس ة بعلةنع ةن ؤة فعنعث كعلعب نةس،ةنمم ة بعل ةته

بعرلعك ساندعكع  (ه   سةهع ص  مذنسةرع  درةفمذ) حعبعرعن (برابذ خعل ظئظ  . شعدذرذعنعث آةسعرة بعلةن بول   كجةرلع

 . »زيدٌجاءني « : مةسعلةن .ظعسعمالرغا  خاستذر )رلعنعدعغانتولذق تى

 »زيـدٌ «:   مةسعلةن ، دةص قارايدذ  هع سةهع قع هةرصع ظعللةتلعك بولمعغان آةلعمعن  رامماتعكا ظالعملعرع ظاخعر  ض

   .ظوخشاش ضةنضةئد
ع( ةهع) ظعككعنح نعث هس

دا يىر عدعغان ىظورنع ش
تذر   عمالرغا خاس .  ظعس

ةهع دا هس نعث ظورنع
عم   ىرىي عدعغان ظعس ش
عنعمعزئد اخعرع ،ض  ظ

ذص  ةرص بول ةتلعك ه ظعلل
ذنعث  ةر دعدع الظظ ص كع ه

ان   ذآذنلذق بولغ س
عمالردذر  علةن. ظس  :مةس

» ظــــــــيبٌ  و دلــــــــوٌي جــــــــاءن«

اش  ئد ة ظوخش ضةنض
ععحىظ( ةمظ )نح  يعج

ةرع  ةر مذنس  صمذآةسس
تذر   عمالرغا خاس . ظعس

علةن  «: مةس

«. 

ةكئد ل ،م ع خع  بعرعنح
راظ ذبئظ  صسةرع مذندرةف م

ةهع عمالرغاظ هس ؤة  عس
ةهع دا هس نعث ظورنع

عمىرىي عدعغان ظعس  الرغاش
ةمظ ةر  مذآةسسيعؤة ج
ةرع عمالرغا صمذنس  ظعس
تذ علةن  .رخاس : مةس

ــاءني « ــدٌجـ ــوٌ و زيـ ــيبٌ و دلـ  و ظـ
 و دلــوًا و زيــدًارأيــتُ « ؛»رجــالٌ
 .  »رجالٍو ظيبٍ  و دلوٍ و بزيدٍمررتُ « ؛»رجالًا و ظبيًا

ع ت راىرل ى ظعككعنح عمالرنعث  (بك ظئظ ةن  كظعلعفرة) ظعس ة بعل ث زةمم ةرلعب نةس ،عنع ةن   كع ج رة بعل عنعث آةس
عدذذبول را . ر ش ل ظئظ ذ خع ةمظبب العم  مذيع ج ةس س ذزذلماي جةمظع (ظةنن ةآلع ب ك ش لىك يبعرلع ةن آأص لةنض

مـررتُ  « ؛»مسـلماتٍ رأيـتُ  « ؛»مسلماتٌهُنَّ  « :مةسعلةن . ظعسعمالرغا خاستذر  )ساندعكع ظاياللعق جعنسع تىرعدعكع 
 .»مبسلماتٍ
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بالفتحـة و خيـتص بغـري        النصـبُ و اجلـرُّ       الثالث أن يكون الرفعُ بالضمة و     
 .بعمرَ  و مررتُ عمرَ  و رأيتُ عمرُمَرَ تقول جاءني املنصرف كَع

 الرابع أن يكون الرفـع بـالواوِ  و النصـبُ بـاأللف و اجلـرُّ باليـاء و خيـتص         
ك أخـو باألمساء الستة مكربةً موحدة مضافةً إيل غري ياء املـتكلم و هـي              

ك و رأيتُ   أخو مالٍ   تقول جاءني       ذوك و    فو وكِ  محوك و   هنوك و   أبوو  
 .كَ و كذا البواقيأخِيْك و مررتُ بأخا

 اخلامس أن يكون الرفع باأللف و النصبُ و اجلرُّ بالياء املفتوحِ مـا قبلـها             
و خيتص باملثين و كِال مضافا إيل مضمر و اثنـان و اثنتـان تقـول جـاءني                  

ــرجالن ــانِا و مهــال كِال ــانِ و اثن ــاثنت ــرجلَنيتُ  و رأي ــنَنيهمــا و كِلَيْ ال  و اث
  .نِيْتَنَاثْ و نِيْنَثْاِا و مَهِيْكِلَ لرجلنيِ و مررتُ بااثنتنيِ

ع تعحىظ راىرلىنح عمالرنعث (بك ظئظ ةن كظعلعفرة) ظعس ة بعل ث زةمم ةرلعبنةس، عنع ةن  ةف نعثعكع ؤة ج ة بعل ته

جـاءني  « : مةسعلةن .  ظعسعمالرغا خاستذر    )يئرعم ظأزضعرعشحان   (ص   مذنسةرع  يع غةير  ببذ خعل ظئظرا   . شعدذرذبول

 .  »بعمرَمررتُ «؛ »عمرَرأيتُ «؛ »عمرُ

  عنعثكجةرلع  ،بعلةن   »ا«عنعث    كعلعببعلةن نةس  »و«عنعث  كظعلعفرة )ظعسعمالرنعث (بظرائك ظ ىرلىتأتعنحع ت 

ةن بول »ي« عدذر ذبعل . ش

را   ل ظئظ ذ خع   بب
ةللعم ع  (مذتةآ بعرعنح

سعدعن   »ي«نعث  ) شةخس

قا آةلعم ذزا باش ة م  صعلةرض
عغعر   ان ؤة تةس بولغ
ك  ان بعرلع قعلعنمعغ
ة ظعسعمغا   شةآعلدعكع ظالت

ك أبـو ك و   أخـو «ظذالر  . خاستذر

 ذوك و فــــــوكِ و محــــــوك و هنــــــوو 

ذص » مــــــالٍ ارلعقالر بول قات

ث   ذالرنعث ظئظرابعنع ب

جـاءني  «ةهؤالع  ظأزضعرعش ظ  

ــو ــتُ أخــ ــاك و رأيــ ــررتُ أخــ ك و مــ

ــب ةن ئد» كَأخِيْــــــــــــــــــ ض

ة اش  معسالدعكعض ظوخش
 .بولعدذ 

عنحع ت راىرلىبةش  بك ظئظ
عمالرنعث(  )ظعس
، بعلةن» א«عنعث   كظعلعفرة

كعلعك شةآعلدعكع     ظعك بخعل ظئظرا    بذ. شعدذر  ذبعلةن بول » «ةتهةلعك بولغان   ف  ظالدع عنعثكع ؤة جةرلع  بنةس

ارلعق ظعسعمالرغا خاستذر    » اِثْنَـانِ و اِثْنَتَـانِ  «غا ؤة    » تَـا كِلْ،   كِـال « بولذص آةلضةن    صمعرغا مذزا عظعسعمالرغا ؤة ز   . قات

 و اثــنَنيمــا و هكِلَيْ الرجلنيِمــررتُ بــ« ؛»اثنــتنيِ و اثــنَنيمــا و هكِلَيْ الــرجلَنيرأيــتُ « ؛»اثنتــانِ و اثنــانِمهــا و كِال الــرجالنجــاءني «: مةسعلةن

 .»اثنتنيِ
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السادس أن يكون الرفع بالواو املضمومِ مـا قبلـها و النصـبُ واجلـرُّ باليـاء                 
 ما قبلها و خيـتص جبمـع املـذكر السـامل حنـو مسـلمونَ و أُوْلُـوْ  و           املكسو

و .  مـالٍ    أُوْلُْـوْ  و   عشـرون  و   مسـلمونَ اهتا تقول جاءني    عشرونَ مع أخو  
 و  عشـرينَ  و   مبسـلمنيَ و مررتُ   .  مالٍ   أولِي و   عشرِينَ و   مسلمِيْنَرأيتُ  
 . مالٍ أولِي

 واعلم أن نون التثنية مكسورةٌ أبدا و نون مجع السالمة مفتوحـةٌ أبـدا و               
. مصرٍسلموم زيدٍ و غالماكِالمها تسقطانِ عند اإلضافة تقول جاءني 

 السابع أن يكون الرفع بتقـدير الضـمة  و النصـب بتقـدير الفتحـة و اجلـر        
بتقــدير الكســرة  و خيــتص باملقصــور و هــو مــا يف أخــره ألــف مقصــورة    
كعصا و باملضاف إيل ياء املتكلم غري مجـع املـذكر السـامل كغالمِـي تقـول                 

 عَصـا بِ  و مـررتُ      ،ي  غالمـِ  و   عصـا  و رأيـتُ     ،ي  غالمـِ  و   عَصاجاءني  
 .يغالمِو 

ال راىرلىتعنحع تظ عمالرنعث (بك ظئظ دع ز كظعلعفرة )ظعس ث ظال ان  ةعنع ةلعك بولغ ةن،  »و«مم ع ؤة بنةسبعل

ضةنضة ظوخشاش   ئد» مسـلمونَ  «ببذ خعل ظئظرا    .شعدذر ذبعلةن بول » ي«آةسرةلعك  بولغان     عنعث ظالدع كجةرلع

ــوْ«) لعنعدعغانبسائ هيعهأآمةن جةمظ( ،زةآكةر سالعمغاذ ميجةمظ ا ؤة » أُوْلُ ونالر » عشــرونَ«غ ضة ظوخشاش ظ

 ؛» مـالٍ  أولِي و   عشرِينَ و   مسلمِيْنَرأيتُ  « ؛» مالٍ أُولو و   عشرون و   مسلمونَجاءني  « : مةسعلةن. خانعسعدعكع سانالرغا خاستذر    
ــررتُ « ــلمنيَمــ ــرينَ و مبســ  و عشــ
 . » مالٍأولِي

ه  ك  :تةنبع ظعككعلع
ةآعلد ةش رنعث عكع آةلعمعل

ةرقاحان آةسرةلعك  ذنع ه ن
دذظوق  سالعم يع جةمظ.ذ لع
ةآ ةرنعث دعلش عكع آةلعمعل

ةرقاحان   ذنع ه ةلعك  فن ةته
دذ  ع  . ظوقذلع ذ ظعككعس ب

ذزا ةندة   بوصم ذص آةلض ل
ذنلعرع ح ذالرنعث ن ص ىشىظ

دذ  علةن. قالع  : مةس

ــاءني « ــاجـ ــدٍ و غالمـ ــلمو زيـ  مسـ
 . » مصرٍ

 بك ظئظرا  ىرل ىحع ت عنتيةت
عمالرنعث( ) ظعس
ثعكظعلعفرة ع نع  زةممعن

ش ب دعر قعلع ةن، تةق عل
ع نةةتهف عنعثكعلعبنةس
دعر قعلت ةن ، عةق ش بعل

ةرلع رةنع عنعثكج  آةس
دعر ق ةن تةق ش بعل علع

عدذر ذبول ل . ش ذ خع ب
سعمالرغا   مةقسذر ظع  بظئظرا

تذر ذر ظعسعم د . خاس ــا «،عنعمعزضئمةقس ة ظوخشاش ئد» عَصَ داضةنض ذر   ظاخعرع عمدذر  » ا«مةقس ان ظعس . بولغ

ع( ةللعمنعث ذم) ظعككعنح عغا» ي«تةآ ذزاس ان ؤة م ةمظ ص بولغ العم بيعج ةر س ان مذزةآك ةتتعكع ولمعغ   هال

ــ و عَصــاجــاءني «: مةسعلةن . ضةنضة ظوخشاش ظعسعمالرغا خاستذر  ئد »غالمِــي« ــ و عصــارأيــتُ « ؛»يغالمِ  ؛»يغالمِ
  .» يغالمِ  و بِعَصامررتُ «



 ١٢٣

  الثامن أن يكون الرفع بتقدير الضمة  و اجلرُّ بتقدير الكسرة  و النصبُ              

ــها         ــا قبل ــاء م ــا يف أخــره ي ــو م ــاملنقوص  و ه بالفتحــة لفظــا  و خيــتص ب

  و مـررتُ  القاضِـيَ   و رأيـتُ     القاضِـي مكسور كالقاضِـي تقـول جـاءني        

   .بالقاضِي

 و النصـبُ  و اجلـرُّ باليـاء لفظـا  و              التاسع أن يكـون الرفـع بتقـدير الـواوِ           

 مسـلمِيَّ خيتص جبمع املذكر السامل مضـافا إيل يـاء املـتكلم تقـول جـاءني                

تقديره مُسْلِمُوْيَ  اجتمعتْ الواوُ  و الياءُ  و األويل منهما ساكنة فَقُلِّبَـتْ     

اسـبة  الواوُ  ياءً  و أُدْغِمَتْ الياءُ يف الياء  و أُبْـدِلَتْ الضـمةُ بالكسـرة ملن      

  . مبسلمِيَّمررتُ   و         مسلمِيَّالياءِ فَصَارَ مسلمِيَّ  و رأيتُ 

 

رةنع آةس  ضة عكعش بعلةن، جةرلع   زةممعنع تةقدعر قعل   ضةعكظعلعفرة )ظعسعمالرنعث (بك ظئظرا ىرلىت سةآكعزعنحع
 مةنقذس  ببذ خعل ظئظرا   . رشعدذذنع ظوحذق تةلةصصذز قعلش بعلةن بول     ةةتهف ضةعكعلعبتةقدعر  قعلعش بعلةن، نةس    

تذر   عمالرغا خاس عم د . ظعس ذس ظعس عنعمعزئمةنق ــي «،ض عرةلعك    ئد» القاضِ دع آةس دا ظال ة ظوخشاش ظاخعرع ضةنض

 .»بالقاضِيمررتُ « ؛»القاضِيَرأيتُ « ؛»القاضِيءني جا«:  مةسعلةن ،بولغان ظعسعمدذر» ي«

ذزعنحع ت ك ىرلىتوقق
را عمالرنعث  (بظئظ ) ظعس

ةعكظعلعفرة ع » و «ض ن

ةن،    ش بعل دعر قعلع تةق
ةعكع ؤة جةرلعبنةس  ض

كارا » ي« ث ظاش نع

. شعدذر   ذلعشع بعلةن بول  ئآ
را   ل ظئظ ذ خع  بب

ةللعمنعث  » ي«مذتةآ

ذزا  عغا م ان صس  بولغ
ةمظ ةر يعج العم  مذزةآك س

تذر   عمالرغا خاس . ظعس

علةن   جــــــــــــــاءني «: مةس
 سع عي بذنعث ظةسل  ،»مسلمِيَّ

ــلِمُوْيَ ذص مُسْ ةن»و« بول   بعل

ر   » ي« دة بع ر آةلعمع بع

ذالرنعث   دع ؤة ظ ةردة آةل ي
اآعنلعق  اظاؤؤ ع  س لقعس

هةرصع  » و «، شذثا .بولدع

ا ي» ي« دع ؤة أغ تكةل

ع عظ ارا » ي«كك ظأزظ

 شذنعث .تعلدعئتكعؤأن آةسعرةضة ي ىحى ظ ذشعغا مذناسعص بول  » ي«كع زةممة   ععدظعدغام  قعلعندع ؤة ظذنعث ظالد     

 .بولدع ) نعث مذسذلمانلعرعمئم(»  «ذبعلةن ظ

ذص فقعسع رةعرذقوي  ةت بول ك هال دع   » و «ذ  ظ،ظعلع ةن بول دعر قعلعش بعل ع تةق ةمما.ن ةرلعك ب نةس، ظ ع ؤة ج

  .لعدذئآظاشكارا » ي«ضةنضة ظوخشاش ئد» مسلمِيَّ« هالةتتة



 ١٢٤

فصل  االسم املعرب علي نوعنيِ منصرفٌ  و هو ما ليس فيه سببانِ أوْ 

 املُـتَمَكِّنَ سباب التسعة كزيد  و يسمي االسمَ      واحد يقوم مقامهما من األ    

  و زيــدٌوين تقــول جــاءني و حكمــه أن يدخلــه احلركــاتُ الــثالثُ مــع التنــ

  و غـريُ منصـرفٍ  و هـو مـا فيـه سـببانِ أوْ بزيـد    و مـررتُ    ازيدً رأيتُ

و األسباب التسـعة هـي العَـدلُ  و الوصـف . واحدٌ منها يقوم مقامهما     

و التأنيــث  و املعرفــة  و العُجْمَــةُ  و اجلمــع  و الرتكيــب  و األلــفُ  و      

و حكمه أنْ ال يدخله الكسرةُ  و التنـوينُ النونُ الزائدتانِ  و وزنُ الفعلِ         

 أمحـدَ   و رأيـتُ   أمحدُو يكون يف موضع اجلر مفتوحا أبدا تقول جاءني        

   . بأمحدَو مررتُ 

 ص مذنسةرع عي ؤةغةير صمذنسةرع ( ظعسعمالر  بمأرة ) : رلعنعدعغان ظعسعم   ىت ( »االسـم املعـرب   « لعتأتعنحع صةس 

 . نعدذ ىلأظعككعضة ب )تتعنهةلذش جةوب
  .صبعرعنحعسع مذنسةرع

خعل   توققذز )  بولعدعغان  بشعغا سةؤة  ذول بص مذنسةرع  عيآةلعمعلةرنعث غةير   (عدة    ظأز ،ضعنعمعزئ د ص مذنسةرع

ةؤة ع تعن ظعككعبس ر س دعغان بع دا تذرع ث ظورنع اآع ظعككعنع علمعغان  ع  ي عمدذرتئص علةن. ظعس ــدٌ «:مةس » زَيْـ

اش   ة ظوخش . دئضةنض
عمالرنعث   داق ظعس بذن

أآمع  عمالرغا (ه ذ ظعس ) ظ
ل هىظ ةتنعث عةرح خع ك

ذلذص    ةن قوش ةنؤعن بعل ت
عنعث دذرذس ئآ لعش
عدذرذلوب علةن. ش  :مةس

ــاءني « ــدجــــ رأيــــــت « ؛»زيــــ

 .»بزيدمررت « ؛»زيدا

ةيرظعككعنح ع غ  عيعس
 .صمذنسةرع

ةير ةرععي غ  ص مذنس
عنعمعزئد  دةعزأ ظ،ض
ةير ( ةرنعث  غ   عيآةلعمعل

ةرع عغا ذ بولصمذنس ش
ذز ق توق)  بولعدعغان  بسةؤة

ل  ةؤةخع ع ظعككع تعنبس  س
دا  ث ظورنع اآع ظعككعنع   ي

 تئصعلغان  ع  دعغان بعر عتذر
عمدذر  علةن . ظعس   :مةس

 .»مساجدُ«؛ »عُمَرُ«

ةيرع( ةرنعث غ  يآةلعمعل
ةرع عغا ذ بولصمذنس ش

العَدلُ و الوصـف  و التأنيـث  و املعرفـة  و العُجْمَـةُ  و اجلمـع  و الرتكيـب  و األلـفُ  و            « توققذز خعل سةؤةص    ) ستعدعغانتةسعر آأر 

ــدتانِ  و وزنُ الفعــلِ   ــونُ الزائ ارلعقالردذر» الن ةيرع. قات ةرعيغ أآمع  ص مذنس عمالرنعث ه عمال ( ظعس ى ظعس عرة ؤ) رغاظ ة آةس

: مةسعلةن   . شعدذر ذةتهةلعك بول  فورنع جةرلعك بولغاندا ظاخعرعنعث     ملعدعكع ظ ىج  ؤة مةسلعكع  تةنؤعنلةرنعث آعر 

 .»بأمحدَمررتُ « ؛»أمحدَرأيتُ  « ؛»أمحدُجاءني «



 ١٢٥

 إيل صيغة أُخْري تَحْقِيْقًا      اللفظِ  من صيغته األصليةِ     أمَّا العدلُ فهو تَغَيُّرُ   

ع مع العلمية كَعُمَرَ  و      أو تقديرا  و ال جيتمع مع وزن الفعل أصال  و جيتم            

 .زُفَرَ  و مع الوصف كَثُالثَ  و مَثْلَثَ  و أُخَرَ و جُمَعَ  

 بخعل سةؤة توققذز 
شةآعلضة هةقعقةتةن    شقا بعر شةآعلدعن بايسأزنعث ظةسلع) مةلذم بعر (،ضعنعمعزئظةدلع د: » العَدلُ«بعرعنحع  

عدذر    ةرزةن ظأزضعرعش اآع ص ذ . ي ة ت    » وزنُ الفعــلِ « ب دة بعرض ر آةلعمع ةن بع علمايدذ ئبعل ةمما . ص » عُمَــرَ  و زُفَــرَ   «،ظ
ة ظئد ةم ضةنض اش ظةل اس  ( وخش عمخ ة ت  )ظعس ةن بعرض علعدذئ بعل ة س ؤة ص ة  ىيةًًًًًًًًًًًًًًًًًًن ذ بعرض ةت بعلةنم علعدذ ئ ت ص . ص

الالر  باشقا (» أُخَـرُ «) . تعن ـ ظىحتعن   ظىح ( »مَثْلَـثُ «) . ظىحتعن ظىحتعن   ( »ثُـالثَُ « : مةسلةن  » جُمَـعُ «) . ظاي
 .ضةنضة ظوخشاشئ د)ل هةممعسعىتكىص(

ــةًً« نعث قاتارلعقالر»ثَــالثَ  و مَثْلَــثَ« ــةً  ثَالثَ ارةت » ثَالثَ ن ظعب ع كدعن يأتكةلضةنلعرعلععلشةآ  يظأزعنعث ظةسلعدع
انل ئظ ق بولغ عقتعن نع

عنع  ذالرنعث يأتكعلعش ظ
أتكعلعش  ةن ي هةقعقةت

 .دةيمعز
ا  » أُخَـــرُ « » آخَـــرُ «بولس
ةئد عم ت ةن ظعس لنعث  يزعفض

ع ب ان ومذظةننعس لغ
ث جةمظع» أُخْـــري« ع ينع س

اآع وب انلعقتعن ي » ال«لغ

ةن  ــرُ«بعل ص » األُخَــــ قعلع
اآع  عظعشلعت ع ؤة ي لعش

ةن » مِـــنْ« » أُخَـــرُ مِـــنْ«بعل
 رىعشع زأر  لعقعلعص ظعشلعت 

ةآعللةردة قرذتذ ذ ش ذق ظ ل
ةنلع ذنعث كآةلمعض ع ظ

ــرُ« اآع » األُخَ ــنْ«ي ــرُ مِ » أُخَ
ةص   ن  يأتك دع

ةنلععظعشل عنع  كتعلض
اتاليدذ  ذبذنعث. ظعسص  م

ةآعلدعن    ع ش ذ ظعكك ظاش
ةص ظعش ةنلعتعليأتك ع كعلض

 بذنعث   تعنلغانلعق ونعق ب ئظ
  ةننع  هةقعقةتعيأتكعلعش

 .يأتكعلعش دةيمعز
ــعُ« ا وب» جُمَ ــ«لس » عُأَجْمَ
ةئد لنعث  يزعفضةن  ظعسعم ت

نعث » جَمعَــاءَ« مذظةننعسع
ةمظع ةآيج ذص ش  ،لع بول

دة ب ة يعوقاظع ــعٌ«ح » جُمْـــ
دة جةمظع ع عليؤةزنع نعش

ن ظذنعث    عتقعلغانلوآئرةك ب 
ع يظةسلع ــعٌ«س » جُمْـــــــــــ

دذ وب ةكئد. لع ــعُ «،م » جُمَـ

 . هةقعقةتةن يأتكعلعش دةيمعز ذم ظذنعث يأتكعلعشعنع،شذثا. دعنعق بولئع ظكيأتكةلضةنلعدعن  »جُمْعٌ«نعث 

ةمما  ةن» عُمَـــرَ  «،ظ ةرة»  زُفَـــرَ «بعل ةيرع  بظ دا غ ةرعي تعلع ذال  ص مذنس عمذ ظ ةن بولس ص ظعشلعتعلض ردا  قعلع

ةؤة  قا س ةتتعن باش علمعغانلئ تبظةلةمعي ذ ظعككسع  عقتعص ــامِرٌ«ن  ب ةن » عَ ــرٌ«بعل ةن بول » زَافِ ن يأتكةلض ع ذدع ش
ةرةز  ارةت  ظعككع ارقعلعق بذ ظعككع آةلعمعدة  ظةلةمعيةت بعلةن ظةد قعلعمعز ؤة شذ ظ  مذمكعن دةص ص لعدعن ظعب

ةؤة علدع دةص قئ تبس ةيرع،اراصص عنع غ ذ ظعككعس ةرعي ظ زص مذنس لع ؤة دةيمع ذالرنعث  ظةس ةآعلي ب ن  علعرعد ش
ةرة ،نعق ظةمةسئع ظكهازعرقع شةآعلضة يأتكةلضةنلع ذالرنعث يأتكعلعشعنع ص انلعقتعن ظ ةرةزع بولغ ةلكع ص زع  ب

 .يأتكعلعش دةيمعز



 ١٢٦

أمَّا الوصف فال جيتمع مع العلمية أصال  و شـرطُه أن يكـون  وَصْـفًا يف                  

أصل الوضع فأسود  و أرقم  غريُ منصرفٍ  و إنْ صَـارَا  امسـنيِ لِلْحَيَّـةِ 

  يف مررتُ بِنِسْوَةٍ أربعٍ  منصرفٌ مـع أنـه     ية  و أرْبَعٍٍ   تِهِمَا  يف الو صف    لِإِصَالَ

 . الفعلِ لِعَدَمِ اإلصالةِ  يف الوصفية صفةٌ  و وزنُ

أما التأنيث بالتاء فشرطُه أن يكون عَلَمًا كطلحةَ  و كذلك املعنـوي  ثـم                

هُ كُرْاملعنوي إن كان ثالثيا ساكنَ األوسط غريَ أعجمي جيوز صرفُه  و تَ            

جودِ السببنيِ كَهِنْدَ  و إال جييب منعُـه كَزَيْنَـبَ  و سَـقَرَ اخلِفَّةِ  و وُ   لِأَجْلِ  

                                                       .و مَاهَ  و جُوْرَ  

ع  ةت ظةلةمىس: » الوصــف« ظعككعنح ةتص عم  (عي اس ظعس ة ت   )خ دة بعرض ر آةلعمع ةن بع علمايدذئ بعل ذنعث . ص ظ
ةتنع  ظعصادعلةش ظ  ىنلةنضةندة سع بواللعشعنعث شةرتع تذنجع تةي بتعن بعرسةؤة بققذز سةؤة وت ن تةيعنلةنضةن  ىح ىص
عنعث  آذلوب دذركرةآلعئش ذثا. ع ــوَدُ  و  «،ش ــمُأَسْ ار ي    ئد»  أَرْقَ ارا ؤة ح ةرحة ق ةر ض ةن آةلعمعل مع  ض ث ظعس عالنالرنع

ذص آةتكةن ب ار د يةسلع ظ،لسعمذوبول ارا ؤة ح ارت ئ تةيعنلعنعشتة ق عتعنع ىسث رةثنععككع خعل ظضةندعن ظعب ص
ار  ب  بصةتتعن ظعبارةت ظعككع سةؤة   ىظعل  ؤةزنع ؤة س    ئن بذ ظعككعسعدة ص   ىحىع ظ كن تةيعنلةنضةنلع ىحىظعصادعلةش ظ 
ضةن  آةلعمة     ئد» أربـعٍ «ملعدعكع  ىضةن ج ئد» مررتُ بِنِسْوَةٍ أربعٍ   «،ظةمما.   قعلعنعدذ ص مذنسةرع ي غةيرع دةص قارعلعص 

دعكع س ىج( ةتت علعس تاآسنعملع ع  جةه ةت بولىن سعق ظورن عمذ ص تة سذت ) س ةت ظ ىنجع تةيعنلعنعش ن ىحىص
ن ىحى ظةنلعكعتةيعنلةنمعض

ةت ؤة صىس ع ئص ظعل ؤةزن
ة ت علغ ئبعرض ان ص

ةرع  ذ مذنس  صتذرذقلذقم
 .تعدذ ئولذص آب
ع ىظ التأنيـــــــــــــث «حعنح

ــاء ةن » ةَ«: »بالتـــــــــ بعل
نعث   ان مذظةننةس بولغ

ةؤةوت ذز س ر تعن بعبقق
ةؤة عنعث بس  بواللعش
ننةس بولغان    مذظة(شةرتع  

عمنعث ةم  ) ظعس ظةل
. عدذر كرةآلعئعنعث آ شذبول

مذ   ةنعؤع  مذظةننةس م
ذنعثغا ظ اش وش خش

ةم بول ( ث ظةل عنع ذظأزعنع ش
دذتة ةززا قعلع ةر) . ق ، ظةض

ةس   ةنعؤع مذظةنن م
ةرة عمالر ظ دعن ب ظعس تعلع

ق عم باش دعكع ظعس ا تعل
ا ؤة ظوتت دعكع ذبولمعس رع

اآعنلعق  ب ع س ذص وهةرص ل
تعن ظىظ عص  ئح هةرص ش

ة  ةت ؤة (آةتمعس ظةلةمعي
) ةسلعكتعن ظعبارةت  مذظةنن

ةؤة ع س  بظعكك
علغانلعئت ن  ىحىع ظقص

ةيرع ةرعيغ  ص مذنس
نعك  ئغا ي قعلعشقعمذ ؤة تعل  

ةرع انلعقتعن مذنس  صبولغ
دذ   قعمذ بولع . قعلعش

ضةن  ئد» هِنْدٌ«: مةسعلةن  
ةرة عم ظ ع بظعس  تعل

لعك ح هةرى، ظعبولذش  ص
دعكع ذ ؤة ظوتتعبولذش رع

ذش    اآعنلعق بول ع س هةرص
ارلعق شةر ة قات تلةرض

ةيرعصظذيغذن آةلضةنلعكتعن  مذنسةرع دذو قعلعشقعمذ بص مذنسةرعي قعلعشقعمذ ؤة غ ةممالع ذ شةرتلةردعن ، ظ  ب
قَرُ  و مَـاهُ  و جُـوْرُ    «: مةسعلةن  .  ر بولعدذ  ى قعلعش زأر   ص مذنسةرع يلماي قالسا غةيرع  عصئ  ت  يعبعرةر  بذ  .»زَيْنَـبُ  و سـَ

الالردعكع  ــبُ«معس ذش  شة ح هةرىظ» زَيْنَ لعك بول ذن  رص ة ظذيغ ةيرع تعض انلعقتعن غ ةرعيبولمعغ دع ص مذنس .   بول

ا ظوتت» سَـــقَرُ« دعكع هذبولس انل ةررع ذن بولمعغ ة ظذيغ ذش شةرتعض ذآذنلذق بول ةيرععص س ةرعيقتعن غ  ص مذنس

دع  ــوْرُ«. بول ــاهُ  و جُ ذر،بولسا» مَ ذص ظعككع ي امع بول ةرة،تنعث ن ذالر ظ يغذن ذضةن شةرتكة ظئلذش دو تعلع بب ب
 .  بولعدذ صرعة مذنسينلعقتعن غةيرعبولمعغا
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ــورة  كحُ  و  ــاأللف املقصـ ــث بـ ــالتأنيـ ــدودةِ كحَىبْلـ ــعٌ   و املمـ ــرَاءَ  ممتنـ مْـ

 .صرفُهما ألبتةَ  ألن األلفَ قائم  مقام السببني  التأنيثِ  و لزومِهِ 

  و جتتمع مع غـري     أمَّا املعرفة فال يعترب يف منع الصرف منها إال العلميةُ       

 .الوصف 

أمَّــا العُجمــة فشــرطها أن تكــون علمــا  يف العجمــة  و زائــدةً علــي ثالثــة 

ــامٌ  منصــرفٌ   أ ــتَرَ فَلِجَ حــرف كــإبراهيمَ  أو ثالثيــا متحــركَ األوســط كَشَ

 .لِعَدم العلمية  و نُوْحٌ  منصرفٌ لسكون األوسط 

بعلةن بولغان   » األَلِفُ الْمَمْدُوْدَةُ«ضة ظوخشاش  » مْرَاءَحَ«بولغان ياآع لةنبع» األَلِفُ الْمَقْصُوْرَةُ «غا ظوخشاش  »حُبْلي«

نعث ظورنعدا  بظعككع سةؤة  » األَلِفُ« ظذالردعكع ،نكعى ح. بولعدذص مذنسةرعيظعسعمالر هةرقاحان غةيرع  مذظةننةس  

دذ لعك . تذرع رع مذظةننةس ذنعث بع ة ب،ظ ذ ع يةن ــفُ«رع ظ عمنعث ه » األَلِـ ةنلعكع ظعس ةس آعرض ةرقاحان مذظةنن

ننةس  تعملعق مذظة  ئقعلعنغاندةك بولعدذ ؤة هةر بعر ق       تعم مذظةننةس   ئ بذخعل ظعسعم ظعككع ق    ،شذثا. شعدذرذبول
ةؤة ر س ذش بع ذص ببول  بول

ةمظ ةؤة يعج ع س  ب ظعكك
 .صعلغاندةك بولدع ئت

أتعنحع  ــة«  ت : »املعرفـــــ

ة ( ل  ظالت دعن  فمةرع) خع ع
 قعلعشتا   ص مذنسةرع يغةيرع
ةقة ةتال ت ظةلةمعص ر (ي بع

ةؤة ا ئظ)  دةصبس تعبارغ
دذ ئظ ذ. لعنع ر   ظ بع

دة   ةن آةلعمع ةت بعل  سىص
دذبعرض ر  ،ة آةلمةي ةنع بع  ي

دة س ةن  ىآةلعمع ةت بعل ص
ةث  ةت ت ظةلةمعي

 . صعلمايدذ ئت

عنحع  : »العُجمــــــــةُ«بةش

ةؤة   ر س ذنعث بع  بب
ةرة  ةرتع ظ  ببواللعشعنعث ش

ع  دا   تعل ذ تعل ان ش بولمعغ
شع بعلةن    ذلوظةلةم ظعسعم ب  

ة ب ة ئد» إبــراهيمُ«عرض ضةنض

انع  ةرص س اش ه ظوخش
اآع ذحتعن آأص بولىظ شع ي

ــتَرَ« مع (» شَ ث ظعس ة ظوخشاش ظوتت ئد) قورغاننع دعكع ذضةنض ع هةررع ةتتعكع  ظ عهةرص ةتلعك هال لعك ىك ح هةرص

ةم بولمعغان      ضةن ظعسع ئد)  ضعنعىظاتنعث ي ( »لِجَامٌ«.  عدذر  كرةآلعئعنعث آ شذظعسعم بول  ع، قلعم ظةجةم تعلعدا ظةل

 .تذر صن مذنسةرعىحىع ظقرعسع ساآعنلعق بولغانلعذضةن ظعسعم ظوتتئد» نُوْحٌ«ؤة 
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 صـيغة منتـهي اجلمـوعِ  و هـو أن يكـون              ى يكون عل  ه أنْ  فشرطُ أمَّا اجلمعُ 

ثـةُ  بعد ألفِ اجلمعِ حرفانِ كمساجدَ أو حرفٌ مُشَـدَّدٌ مثـل دَوَابَّ أو ثال      

 قابــلٍ لِلْهَــاءِ  كمَصَــابِيْحَ فَصَــيَاقِلَةٌ و فَرَازِنَــةٌ حــرفٍ أَوْسَــطُها ســاكنٌ غــريَأ

نيِ اجلمعيـةِ و لزومِهـا      منصرفٌ لقبوهلما اهلاءَ  و هو أيضا قائم مقام السبب         

 . أنْ جيمع مرة أخرى مجع التكسري فكأنه جُمِعَ مرتنيِو إمتناعِ

 

ال  ةمظ: » اجلمـــع«تعنحعظ ةؤةيعج ر س ةربنعث بع عنعث  ش نعث  بواللعش ذنعث مذظةننةس ع» ة«تع ظ ذل س نع قوب

دعكعقعلمعغان  ــيْغَةُ مُنْتَهــي اجلمــوعِ«هال لىك شةآعلئح(»صِ دذركرةآلعئشعنعث آذ بول)كعضة يةتكةن آأص ــيْغَةُ «.  ع صِ
ةن س ئشع حعنعجةمظعل(» مُنْتَهــي اجلمــوعِ ة يةتك عنعمعزئد) غائيكعض ــاجِدُ «،ض ةمظع ئد» مَسَ ة ظوخشاش ج نعث يضةنض

اآع     يعن ظعككع هةر  ئدعن آ » ا« اآع    ضةنضة ظوخشاش تةشتعتلعك بعر هةر         ئد» دَوَابُّ«ص بولغان ي ص بولغان ؤة ي

ــابِيْحُ« اش  ئد» مَصَ ة ظوخش اآعنلعق ظ  عرذظوتتضةنض ع س ةرىس ان جةمظعح ه ــيَاقِلَةٌ«.دذريص بولغ ةر(»صَ ؤة ) شةمش

ــةٌفَ« ةرزعن( »رَازِنَــــــــــ ) ص

نع قوبذل    »ة«قاتارلعقالر  
انلعقع ظ ن ىحىقعلغ

مذ يبذ جةمظع . تذرصمذنسةرع
ةؤة  دا بظعككع س نعث ظورنع

دذ رع  . تذرع ذنعث بع  ،ظ
ةمظع ذ  لعك ؤةيج مذش

عمالرنعث يعس غعدعكع ظعس
ةر ةمظعه  يقاحان ج

عذلبو رع ،ش ة بع  ،  يةن
كع دعقعرع سان  ذندعن ي  وظ(

ةنةر ل سعض تعدعغان عظعش
بولذص  » صِيْغَةُ مُنْتَهي اجلموعِ  «

 » أَكَالِــــبٌ- أَكْلَــــبٌ -كَلْــــبٌ «
اش  ئد ة ظوخش ضةنض

 -مَسْـجِدٌ   «هةقعقةتةن ياآع   
ــاجِدُ ة ئد» مَسَــــــــــــ ضةنض

ةن ظ اش هأآم وخش
ع ق تعم ئظعككعنح

ةنلعكتعنليعظجةم ) ةنض
تعم  ر قئ ة بع يةن

نعث عشلعنعيظعجةم
ع ةبظةرة. دذرحةآلعنعش ر ل

أؤ وظ دعن ت اندعكع ن ةن س
ايرعم  ة  ظ  ،نةرسعلةرض

دعن يوظ انذن دعكع قعرع س
ايرعم س     غا يعنةرسعلةرضة ظ

ندعن  وع ؤة ظ  كظعشلةتكةنلع
ذق اندعكع عي رع س

لةت  ة ظعش كةن نةرسعلةرض
ا يع سيجةمظع غعسعنع قايت
ةنلعيجةمظع ع كلعمعض

ص ظاندعن  علعنيغعسعغا جةمظع يع قعللةت سيبذالرنعث جةمظع. دةص ظاتالغان » هي اجلموعِصِيْغَةُ مُنْتَ«غا يعن بذ س ىحىظ
ةن علةنضيجةمظع ةن يجةمظعنع هةقعقةت دذلةنض اي بعؤاس ظذ، بولع داق بولم ةن لةنضيتعال جةمظععن عنع هأآم
 .بولعدذ لةنضةن يجةمظع

ضةن ئ د» صـيغة منتــهي اجلمـوعِ  ى يكــون علـ ه أنْفشـرطُ « ع بولغانرخةؤع  نعث  »اجلمــع « بولسا » قابــلٍ لِلْهَـاءِ غـريَ « :تةنبعه  

و هو أن يكون بعد ألفِ اجلمعِ حرفانِ كمساجدَ أو حرفٌ مُشَدَّدٌ مثل «،  نعث مذستةتعر زعمعرعنعث هالعتع    »يكون« ملعدعكعىج
   . جذملة مأظتةرعزة  بولسا»دَوَابَّ أو ثالثةُ أحرفٍ أَوْسَطُها ساكنٌ
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ــا الرتكيــب فشــرطه أن يكــون علمــا بــال  ــكَّ أمَّ  إضــافةٍ و ال إســنادٍ كبَعْلَبَ

فَعَبْـــدُ اهللِ  منصـــرفٌ  و مَعْـــدِيْكَرُبَ غـــريُ منصـــرفٍ  و شَـــابَ قَرْنَاهَـــا  

 .    مَبْنِيٌّ 

أمَّا األلفُ  و النـونُ الزائـدتانِ إنْ كانتـا يف اسـمٍ فشـرطُه أن يكـون علمـا                     

ــعْدَانٌ  اســمُ نَبَــتٍ منصــرفٌ لعــدم   ــانَ فَسَ العلميــة  و إن كعِمْــرَانَ  و عُثْمَ

. كْرَانَ  يكـــون مؤنثـــهُ علـــي فَعْلَانَـــةٌ كسَـــكانتـــا يف صـــفة فشـــرطُه أن ال

 .فنَدْمَانٌ منصرفٌ لوجود ندمانةٍ 

كُّ «م  ذ ظذ حوق    ، بواللعشعنعث شةرتع    ب سةؤة نعث بعر برآعتة: » الرتكيب«يةتتعنحع    ضةنضة  ئد) يذرت نامع   (»بَعْلَبـَ

» عَبْـدُ اهللِ  «تعن  بمذشذ سةؤة . رةك  ئشع آ ذ ظةلةم ظعسعم بول   ا بعرعككةن  هالد يعةتتعن خال صظوخشاش ظسناد ؤة ظعزا   

ةرع ئد عم مذنس ةن ظعس دذ صض عىح.  بولع ذ ظعزا،نك ةن بعرعكتلوةت يص ظ ةن ىرىع بعل ةمما. لض ــكُّ «،ظ ا » بَعْلَبَ بولس

ةرحة  ــلَ«ض عمدعن بعرعكت دع» بَـــكُّ«ؤة » بَعْـ ع ظعس ارةت ظعكك عمذىرىن ظعب ةن بولس ذنعث بعرعكت،لض ع ىلىرى ظ ش
دع ظاخذن« ة بعرعكت ةتسعزصسعز ؤة ظعزادسناعضةنضة ظوخشاش ظئد» توختع آةل ةيرعىرىهالةتت  يلضةنلعكتعن غ

ةرع ةرآع   بولذصمذنس ةت ؤة ت نعث ظةلةمعي ا  ب بولذشش ةؤةبنع هازعرلعغ ع س ارةت ظعكك ائ هنتعن ظعب لعنعص بس
ةيرع ةرعيغ  ص مذنس

دذ ة .  قعلعنع ؤة يةن
ــدِيْكَرُبَ« امع (» مَعْ اي ن ) ج

ز صز ؤة ظعزاعسدظسنا ةتس
ةنلعىرىبعرعكت ن ىحىع ظكلض

ةرع ةيرع مذنس  صغ
دذ ةمما.  قعلعنع ــابَ « ،ظ شَـ

ــا ذنعث ظأر( »قَرْنَاهَـــ ة ىظ م
ةتتع   اقعرعص آ احلعرع ظ ) ح

ن  ئد ة ظعس ةن بعرعكم نع داض
انل   ة ظالغ أز ظعحعض  عقتعنظ

ذنعثدعكع ب. لعدذ نع بومةب 
نا ــابَ «دظعس ةن » شَـــ بعل

دا عس عرتذنعث ظوت » قَرْنَاهَا«
 .زبةرضةن ىي

ةآكعزعنحع األلـــــفُ  و « س
» ا«ظةضةر : » النونُ الزائـدتانِ  

ادة  » نِ«ؤة  عمدا زعي ظعس
ر  ذنعث بع ة ظ ذص آةلس بول

ةؤة عنعث  ب س بواللعش
ذ  ةرتع ظ ــرَانَ «نعث ش  ،عِمْـــ

ــانَ ة  ضئد» عُثْمَـــــــــــ ةنلةرض
عم  ةم ظعس اش ظةل ظوخش

عدذرذبول ذ . ش ا ب مان
عمالردا  » نِ«ؤة » ا«ظعس

ذص آةل  ادة  بول دع ؤة زعي
علدع ةت تئص ذثا .ظةلةمعي  ش

ةيرع  ذالرنع غ ةرعيظ  ص مذنس
 .قعلدذق 

ةمما  آنعث ىملىظأس، ظ
ان  ــعْدَانٌ«ظعسعمع بولغ  »سَ

ةن ظئد ةت بولمع ض عمدا ظةلةمعي انلعقع ظعس ةرعىحىغ ةتتع صن مذنس ذص آ ةر . بول ةت  ىس» نِ«ؤة » ا« ظةض ص

» فَعْلَانَـةٌ «سع ع ظذنعث بعر سةؤةص بواللعشعنعث شةرتع ظذنعث مذظةنن   ، ظعسعمالردا زعيادة بولذص آةلسة    كرلعئآتاخار

 ).مةس( »كْرَانُسَ«: مةسعلةن . رةك ئلماسلعقع آولعدعغان ظعسعم  بئؤةزنعدة آ

ةمما ــدْمَا «، ظ عمنعث مذظةننعسع  ئد» نٌنَ ةن ظعس ــةٌ «ض ذحعايصذش(»  ندمان ةنلعكتعن   ) مان قعلغ ةآلعدة آةلض ش
 . تعدذئ بولذص آصمذنسةرع



 ١٣٠

 منقولًـا  أمَّا وزنُ الفعلِ فشرطهُ أن خيتص بالفعل  و ال يُوجَد يف االسم إال 

 هِلـِ َّ أوبَ  و إن مل خيتصَّ  به  فيجب أن يكـون يف رِعن الفعل كَشَمَّرَ و ضُ 

إحدى حروف املضارعة  و ال يدخله اهلاءُ كأمحدَ  و يَشْـكُرَ و تَغْلِـبَ 

 .فَيَعْمَلٌ منصرفٌ لقبوهلا اهلاءَ كقوهلم ناقةٌ يعملةٌ  . و نَرْجِسَ 

 

ذزعن ذنعث: » وزنُ الفعــلِ«حع توقق ةؤة ظ ر س ئظعلغعال خاس ؤةز  بواللعشعنعث شببع ةقةت ص ذ ص ةن عةرتع ظ دة آةلض ن

عم بول ع آذظعس علةن . رةك ئش عمذ    » بَرِ ضُــشَــمَّرَ و«: مةس عم بولس ةرحة ظعس ع ض ذ ظعككعس ةقةت،ب ئظعلدعن   ص ص

عمدا  ةندعال ظعس يأتكةلض

ةتتعكع دعغان هال  ظذحراي

ان  اس بولغ ئظعلغعال خ ص

ــلَ « ــلَ ، فَعَ دة عؤةز» فَعَّ نلعرع

ةن ذثا.آةلض ذ ، ش  ب

ةت ؤة ظ عمالر ظةلةمعي عس

ارةت  ئظعلدعن ظعب ع ص ؤةزن

ةؤة  ع س ار بظعكك  ب

ائه ةيرعبس  يلعنعص غ

ةرع دصمذنس . ذ قعلعنع

غان  بول »وَزْنُ الفِعْلِ «ظةضةر  

اس   ئظعلالرغا خ عمالر ص ظعس

ا نعؤةز ةي قالس  ،دة آةلم

ةؤة ر س ذالرنعث بع  بظ

ذالرنعث نىحىبواللعشع ظ  ظ

ة  دا  مذزارعظ ظالدع

شع ذهةرصلعرعدعن بعرع بول  

ــرْجِسُ «: مةسعلةن . رةك ئشع آذنعث آعرمعضةن بول» ة«ؤة  ــبُ  و نَ ــكُرُ و تَغْلِ ا ظوخشاش قاتا» أمحــدُ و يَشْ . رلعقالرغ

 . تعدذئ بولذص آص مذظةننعسع بولغانلعقتعن مذنسةرعدةص» يعملةٌ«نعث » يَعْمَلٌ «،اظةمم
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و اعلم أن كل ما شُرِطَ فيه العلميةُ  و هو املؤنـثُ بالتـاء  و املعنـوي  و                     

 فُ  و النونُ الزائدتانِ أوْ  مل     فيه األل  العجمةُ   و الرتكيبُ  و االسمُ الذي        

فيه ذلك  و اجتمعَ مع سببٍ واحدٍ فقط  و هـو العلـمُ املعـدولُ  يُشرتط

أي يف مـا شُـرِطَ      (  أما يف القسـم األول    .  صُرِفَ   و وزنُ الفعلِ إذا نُكِّرَ      

 أي  يف مـا مل   (و أمـا يف الثـاني  .  فلبقاء االسم بال سـبب    )فيه العلميةُ   

 فلبقائه علي سببٍ  واحدٍ  تقـول جـاءني طلحـةُ ) فيه العلميةُ    يُشرتط  

 . آخرُ امحدٌو ضَرَبَ امحدُ و ،  آخرُ عمرٌقامَ عمرُ و  ، آخرُ طلحةٌو 

ــهُ الكســرةُ حنــو   ــهُ الــالمُ فدخلَ  و كــل مــا ال ينصــرفُ إذا أُضِــيْفَ أو دخلَ

 .األمحدِمْ  و بأمحدِكُمررتُ  ب

 

املؤنـثُ بالتـاء  و   «ت قعلعنغان  شع شةر  علئرضة آ عن ظةلةمعيةت بعلةن ب  ىح ىظذزعنعث بعر سةؤةص بواللعشع ظ       : تةنعبه
اآع ظةلةمعيةت شةر    » األلفُ  و النونُ الزائدتانِ  املعنوي  و العجمةُ   و الرتكيبُ  و االسمُ الذي فيه             ارلعقالر ي صةقةت  ت قعلعنماي   قات

ارلعقالر نةآعرة ق    » العلـمُ املعـدولُ  و وزنُ الفعـلِ        «لعدعغان   ئ بعلةن بعرضة آ   ببعرال سةؤة  علعنسا ظذالرنعث هةممعسع      قات
ةرع ذص آصمذنس دذ ئ بول ةمما. تع ع ،ظ ةن بع ىرآى تبعرعنح ةت بعل دعكع ظةلةمعي ة آم ةر ئرض نع ش العش ن ت قعلغ

ةيرع   دة غ عمالر ظأزع ةرعيظعس ع ص مذنس عغا تةس ةؤة ر  بولذش تعدعغان س انلعقتعن  تعن ببآأرس ذ قالمعغ عرةرعم
. ت ظعدع  ن ظةلةمعيةت شةر  ىح ى بواللعشع ظ بأزلعرعنعث  بعر سةؤة     ظذالرنعث ظ  ،نكعىح. تعدذ  ئ بولذص آ  صمذنسةرع

ذثا ةتتعن  ،ش ذالر ظةلةمعي  ظ
ا ظأزلعر ث بع ظايرعلس ر عنع

ةؤة ذش  بس  بول
االهعي ص عقتوتعنعمذ  يعس
دذ ةمماقويع ع  ، ظ ظعككعنح
ةتنع ىتىرآ دعكع ظةلةمعي م
صةقةت بعرال     ،ت قعلماي  شةر

ةؤة ةنب س ة بعل  بعرض
دعغان ظئآ عمالر لع عس

ة  ةن بعرض ةت بعل ظةلةمعي
ر ئآ ث بع نع ظأزعنع لعش

ةؤة ع ظذ بولبس ن ىحىش
شةرت قعلمعغان مذستةقعل 

ةؤة  انلعقتعن بس  ، بولغ
ان  ةتتعن ظايرعلغ ظةلةمعي

 بظأزع بعر سةؤة   هالةتتعمذ  
اقلعنعص   ذص س بول

دذ ئق ةمما. لعؤعرع  ،ظ
ةيرع عمالرنعث غ  يظعس

ةرع ع ظذ بولصمذنس ن ىحىش
ةؤة  ع س ع ذ بولبظعكك ش

انلعقئآ ر ،تعنرةك بولغ  بع
ةؤة ان   بس ةن قالغ  بعل

ةنعال    عمالرمذ ي داق  ظعس بذن
 .  تعدذ ئ بولذص آصنسةرعمذ

ع   بعرعنح
نعث معسالع   لةرعكمدعىرآىت

. » آخرُ طلحةٌجاءني طلحةُ  و     «
ع    الدعكع ظعككعنح ذ معس ب

ةت ه باشقا بعر تةل  » طلحةٌ«
ةآعرة  يعشئ د ارقعلعق ن  ظ

ةنلعكتعن  قعل نعص آةتك ع
عز قبسةؤة لعص ئس

 . لذص آةتكةن و بصمذنسةرع
ع  ظعككعنح

مدعكعلةرنعث معسالع   ىرآىت
الدعكع ظعكك ،» آخــرُامحــدٌضَــرَبَ امحــدُ و  « ذ معس ع  ب ةت د  » امحــدٌ«عنح ر ظةخم قا بع ةآ ئباش ارقعلعق ن رة عيعش ظ

 . بولذص آةتكةن صلعص مذنسةرعئ بعلةن قبدعن ظعبارةت بعرال سةؤة صئظعل ؤةزنع، ظذص  آةتكةنلعكتعنعقعلعن
اآع ظذنعثغا       ع ق ص   بولغان هةرقانداق ظعسعم مذزا        ص مذنسةرع  يغةيرع  بولذص  صآعرسة مذنسةرع  » ال«لعنسا ي

 .»مررتُ  بأمحدِكُمْ  و باألمحدِ «:مةسعلةن  .رةمذ آعرعدذ عثغا آةستعدذ ؤة ظذنعئآ

ار» اهلل« أنعث ي ةن ت ةردة ت ت دعمع بعل ة مذشذ ي ان  .دععضىصةسعللعك مذقةددعم  ظةمدع بعرعنحع مةقسةت بولغ
 .معزعذظاتالر بعلةن تونذشذص ظأتفمةر
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 املقصد األول يف املرفوعات

الفاعـل  و مفعـول مـا مل يُسَـمَّ فاعلـهُ .  األمساء املرفوعات مثانيةُ أقسـامٍ      

و املبتــدأُ  و اخلــرب و خــربُ إنَّ  و أخواتِهــا  و اســمُ كــانَ  و أخواتِهــا  و   

 . اليت لنفي اجلنسِ،املشبهتنيِ بِلَيْسَ و خربُ ال ، اسمُ ما  و  ال 

سْــنِدَ إىل ذالــك االســمِ  قبلَــه فعــلٌ أو صــفةٌ أُ   فصــل  الفاعــل كــل اســم

ه أبـو    و زيـد ضـاربٌ      زيـد  عليـه حنـو قـام         أنه قـام بـه  ال وقـعَ         على معنى 

و كـل فعـل ال بـد لـه مـن فاعـل مرفـوعٍ                .  عمـرا    زيدعمرا  و ما ضربَ      

زيدا أو مسترت كزيـد ذهـبَ تُ   أو مضمرٍ بارزٍ كضرب     زيدٌ مظهرٍ كذهبَ 

 .عمرًا و ضرب زيد و إن كان الفعل متعديا كان له مفعول به أيضا حن

 ظوقذلغذحع ظعسعمالر هةققعدة رةفظع  مةقسةتبعرعنحع
 

» إنَّ« خةؤةر،  ،)ضة ظع(عدا  اظعل، مذبتعسعمالر سةآكعز خعل بولذص ظذالر صاظعل، ناظعب ص       عدعغان  ظ  لرةفظع ظوقذ 

غان لضة ظوخشعتع   » لَـيْسَ «ؤة ظذنعث ظوخشاشلعرعنعث   ظعسمع ،           » كـانَ «ؤة ظذنعث ظوخشاشلعرعنعث  خةؤعرع،        

 .لعقالردعن ظعبارةتنعث خةؤعرع قاتار» لَا«دعغان عع قعلنعث ظعسمع ؤة تىرنع نةف» ا  و  لَاَم«
ئظعللعق جىملعنعث ظعضعسع   (» א«ل  ع بعرعنحع صةس   اظعل دئضعنعمعز  ) : ص   رع  ظأزعدعن  ظعلضعرع زعك  ،ص

اآع  ئظعل  ي ان ص قعلعنغ
ث  ةتنعث ظأزعنع سىص

ى  ة حىش ش ظىستعض
ةن   ة ظاساس مةنعسعض

ةس ذالرنع  ،ظةم ةلكع ظ  ب
ا  ةلتىرىبارلعقق ش آ

ةن  مة ة ظاساس نعسعض
ة   ذالرنع ظأزعض ظ

ةن ئب دذرذص آةلض قعن
عمالردذر علةن. ظعس  : مةس

».
 .»א.א

ع     بعرعنح
الدا ةن » «معس دئض

عرع  دعن ظعلض عم ظأزع ظعس
ان    رعزعك » «قعلعنغ

ث  ئظعلنعث ظأزعنع ةن ص دئض
ى  ة حىش ش ظىستض

ةسمةنعسعضة ةلكع ، ظةم  ب
ةلتىرى  ا آ ذنع بارلعقق ش ظ

ذنع مةنعسعض ةن ظ ة بعناظ
 . قعندذرذص آةلدعظأزعضة بئ

ع    ظعككعنح
الدعكع ةن » «معس دئض

دعن ظعلضعرع  ظعسعم  ظأزع
ان   رع زعك  قعلعنغ
ةن » « دئض

ث  ةتنعث ظأزعنع سىص
ى  ة حىش ش ظىستعض

ةس  ة ظةم ةلكع ،مةنعسعض  ب
ش    ةيدا قعلع ذنع ص ظ
ذنع   ةن ظ ة بعناظ مةنعسعض

 . قعندذرذص آةلدعظأزعضة  بئ
 غا ظوخشاش رةفظع ظوقذلعدعغان ظاشكارا           »«ملعدعكع   دئضةن جى  » «ن  ق صئظعل ظىحى     هةر قاندا 

اآع    صاظعلنعث بولذ  معر هالعتعدعكع    ع دئضةنضة ظوخشاش ظاشكارا ز       »«ملعدعكع   دئضةن جى  » א«شع ي
اظعلنعث  آةلض )  ذنشذر يو( جىملعدعكعضة ظوخشاش مذستةتعر    ضةندئ »«شع ؤة ياآع   صاظعلنعث بولذ  ةن ص
 . ر بولعدذبولذشع زأرى

ةددع    ئظعل مذتةظ ةر ص ئظعل   (ظةض أتىملىك ص عر    ) ظ اظعلعدعن س ذنعث  ص ا ظ مذ آئ » «ت بولس دذ س . لع
 . »א« : مةسعلةن
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 ضـربَ  زيـد  و      ضـربَ و إن كان الفاعل مظهرا  وُحِّدَ الفعلُ أبدا حنـو              
 الزيدون  و إن كـان مضـمرا  وُحِّـدَ للواحـد حنـو زيـد                  ضربَالزيدان  و    

  و جُمِـعَ للجمـع حنـو الزيـدون          ضـربا  و ثُنِّـيَ للمـثين حنـو الزيـدان           ضربَ  
  .ضربوا

 و هو ما بإزائه ذكـر مـن احليـوان أُنِّـثَ           و إن كان الفاعل مؤنثا حقيقيا       
 هندٌ  و إن فَصَّلْتَ قامتْالفعلُ أبدا إن مل تَفصِل بني الفعل و الفاعلِ حنو 

 اليــوم هنــدٌ  و إن شــئتَ ضــربفلــك اخليــارُ يف التــذكري و التأنيــثِ حنــو 
  طلعـتْ   اليوم هندٌ و كـذالك يف املؤنـث الغـري احلقيقـي حنـو              ضربتْقلتَ  

 الشمس هذا إذا كان الفعل مسـندا إيل         طلعَئتَ قلتَ   الشمس  و إن ش    
  و   طلعتْ و إن كان مسندا إيل املضمر أُنِّثَ أبدا حنو الشمس            ،املظهر  

 الرجال  و إن شـئت قلـتَ   قاممجعُ التكسري كاملؤنث الغري احلقيقي تقول  
 . قاموا و جيوز فيه الرجال قامتْ الرجال  و الرجال قامتْ

 ؛»دان الزيـ  ضـربَ « ؛» زيـد  ضـربَ «: مةسعلةن   . لعدذ سا صئظعل داظعم بعرلعك شةآعلدة آئ          اظعل ظاشكارا بول   ظةضةر ص  
 .» الزيدونضربَ«

ةر   ئظعل    صظةض ة ص تةتعر آةلس ــد «اظعل مذس ى    » ضــربَزي اظعل ظىح ةآعلدعكع ص ك ش ة ظوخشاش بعرلع ن دئضةنض

ن ظعككعلعك شةآعلدة ؤة   ةنضة ظوخشاش ظعككعلعك شةآعلدعكع صاظعل ظىحى    ضدئ» ضرباالزيدان  «بعرلعك شةآعلدة،   

 .لعدذ  صاظعل ظىحىن آأصلىك شةآعلدة آئدئضةنضة ظوخشاش آأصلىك شةآعلدعكع» ضربواالزيدون «
ةر ص ةس  ظةض اظعل مذظةنن

ةنع ظة    ،قععهةق ار   آر ي عكع ب
اظعل   ا ؤة ص مذظةننةس بولس

ئظعلنعث ظوتتذر    عسع  بعلةن ص
ةلعمعنعث آئ( قا آ ع باش لش

ةؤةب ايرعلعص ) عدعنس ظ
ئظعل   ة ص  قامـــــتْ«آةتمعس

ةدئ» هنــــدٌ اش ضةنض  ظوخش
ةس  ان مذظةنن ةر قاح ه

دذرىآةلتى ةر. لع ذ ،ظةض  ظ
عنعث  ظوتتذر ع عظعككعس س

ئظع  ة ص ايرعلعص آةتس لنع ظ
ةس    اآع موظةنن ةر ي مذزةآك

ةلتىرى ارلعقع شآ  ظعختعي
دذ عزدة بولع علةن. س   : مةس

ــرَبَ«  ،» اليـــــــــومَ هنـــــــــدٌ ضَـــــــ

عثعز   َ اليــــوم ضــــربتْ  «خالعس
، عثعزمذ بولعدذ  س دئ ،»هندٌ

ذن ةس عش ثدةك مذظةنن
ةيرع دا  هةقيغ ئظعل  (عقعي ص

اظعلنعث   ؤة ص
ايرعلعشعسعرظوتتذ  -نعث ظ

لعقعدعن  ظايرعلماس
ةز ئظعلنع قةتظعين ةر ص

ةس    اآع مذظةنن ةر ي مذزةآك
ةلتىرى ارلعقع ) شآ ظعختعي

دذ زدة بولع علةن . س : مةس
ــتْ« ــمسُطلعـــــــــــــ  ،» الشـــــــــــــ

ــعَ«ثعز عخالعس » الشــمسُ طل
بذنداق  . ثعزمذ بولعدذ عسدئ

ظعككع خعل يولنعث دذرذس     
كارا  ئظعل ظاش ع ص بولذش

عنغاندا ظعسعمغا ظعسناد قعل  
ةهؤال  ب دعغان ظ ةمما. ولع  ،ظ

ئظعل ز ةس آةلتىر    عص م مذظةنن ا داظع ناد قعلعنس ا ظعس دذىمعرغ علةن .لع ــتْالشــمس « : مةس ةمظعص .»طلع  ياظعل ج

 .» الرجالقام«:  مةسعلةن .نعث هأآمع بعلةن ظوخشاش  ي هةقعقع ير بولغان حاغدعكع هأآىم مذظةننةس غةيرع     عتةآس

ة ز. زمذ بولعدذ عسعثدئ»   الرجــالقامــتْ«ثعزعسعخال ،ظةضةر ا يألةنضةن حاغدعكع جةمظعمعيةن سعرنعث  تةآيعرغ
ئظعلعنعث هأآمع ئظعلع ز،ص ةيرعع ص ا يألةنضةن حاغدعكع مذظةننةس غ ةن ظوخشاش ي هةقعقعيمعرغ نعث هأآمع بعل

اراص  ةمظعل  دئ» قامــتْ الرجــال  «دةص ق ذنعث ج كعمذ ؤة ظ ئ  يعش ا ظ كعمذ   دئ» قــاموا الرجــال  «لعص عكعنع ظئتعبارغ يعش
 . عدذبول
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إذا كانـا مقصـورين  و خفـتَ          بـه  علـى املفعـول   ل  و جيب تقـديم الفاعـ     

  و جيوز تقديم املفعول علي الفاعـل إن           عيسى موسىاللبسَ حنو ضربَ    

و جيـوز   .  زيـدٌ    عمـرا  يَحْيى  و ضرب      ريالكُمَّثْ َمل ختف اللبس حنو أَكَل    

 يف جـواب مَـنْ قـال مَـنْ ضـربَ      زيدحَذْفُ الفعلِِ حيث كانت قرينةٌ حنو       

 يف جـواب مَـنْ قـال أَ         نَعَمْ الفعل  و الفاعـلِ معًـا كـَ         ؟ و كذا جيوز حذفُ    

قام زيـد؟  و قـد حيـذف الفاعـلُ  و يقـام املفعـولُ مقامَـه إذا كـان الفعـل              

 .  و هو القسم الثاني من املرفوعات زيدٌجمهوال حنو ضُرِبَ 

سذر ظعسعم بولذص قالسا  ؤة ظذالرنعث ظالمعشعص   سع مةق لعدعن  ظعبارةت هةر ظعككع    » بهاملفعول  «ؤة   اظعل ص ،ظةضةر

ةلتىرىش زأرى  اظعلنع ظعلضعرع آ دذقئلعشعدعن  قورقسعثعز  ص ةر » عيســيموســيضــربَ «: مةسعلةن . ر بولع ، ظةض

: مةسعلةن  . رسعثعزمذ بولعدذ  اظعلدعن  ظعلضعرع آةلتى نع ص » بهاملفعول  «معسعثعز  ظالمعشعص قئلعشعدعن ظةنسعر  

 .»  زيدعمراضرب «، )ت يئدعظامذتنع قذر(»  يَحْييريالكُمَّثْ كَلَأَ«

ةزعص  ئظعلنعث ه ص
ا ةت قعلعنغعنعغ  داالل

ة بولغان دعغان قةرععقعل ين
ةزعص    ئظعلنع ه دا ص حاغ

دذقعلعؤئ كعمذ بولع . تعش
علةن م ظ : مةس ذردع؟  آع

ة جاؤ دئ ةن آعشعض ةن ض اب

اؤادةص» زيـــــــــــــد«  ب ج

ذ   اش، ب ة ظوخش بةرضةنض
ث ظةسلعجاؤاب ع ينع س

ــدٌضـــرب« ذص»  زيـ ذ ، بول ظ

ث  عنعث آعمنع آعش
ذرغانلعقعنع  ظ
دعن   وراؤاتقانلعق هالعتع س

ارةت قةرعظع ةيب  ن
ذنعث   انلعقتعن ظ بولغ

ةزعص  ئظعلع ه نعص ص  قعلع
 .  آةتكةن 

ئظعل ؤة ص اهعدا ص اظعل ض
راقال عظ ع  بع  ككعلعس

ةزعص نعص آئ  قعله دذ ع . تع
علةن ت  : مةس زةيع

ذ؟ ة   دئتذردعم ةن آعشعض ض

ةن  ــمْ«جاؤاب دةص » نَعَـــــــــ

اش  ا ظوخش . قويغانغ

ذق جاؤابع  ذنعث تول ذ ظعككعسع قةرع» قــام زيــد«ب دع، ب ة بويظع راقال هةزعصن نعص لغانلعق  سةؤةبعدعن بع  قعلع

 . آةتكةن 
: مةسعلةن  . دذلع ذتذرغذز» א«تعص ظذنعث ظورنعغا      صئظعل مةجهذل بولغاندا صاظعل هةزعص قعلعنعص آئ        

ذ ظعسعمالرنعث  رةف ضةدئ» « دنضة ظوخشاش ، ب ذص ظع ظوقذلع عغان  ظورذنلعرعنعث  ظعككعنحعسع  بول

يعن آئ  عالتع آئ  .دذ علتةصس
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فصل  إذا تنازعَ الفعالن يف اسم ظـاهر بعـدمها أي أرادَ كـلُ واحـدٍ مـن                 

 .فهذا إمنا يكون علي أربعة أقسام ، عمل يف ذلك االسمِ  الفعلنيِ أنْ ي

 .ن يتنازعَا يف الفاعلية فقط حنو ضربين  و أكرمين زيدٌأاألول 

 .الثاني أن يتنازعا يف املفعولية فقط حنو ضربتُ  و أكرمتُ زيدًا

الثالـث أن يتنازعـا يف الفاعليـة  و املفعوليـةِ  و يقتضـي األولُ الفاعـلَ  و       

 .فعولَ حنو ضربين  و أكرمتُ زيدًاالثاني امل

 .الرابع عكسه حنو ضربتُ  و أكرمين زيدٌ

ع عل  ظعككعنح ذل ت(»التنـــازع«صةس عشمةظم دعن آئ) : العش ئظعل ظأزع ع ص عمنع ظعكك كارا ظعس ر ظاش ع بع يعنك

ظذالرنعث بذنداق   ،  يةنع ظذالرنعث هةر بعرع ظاشذ ظعسعمدا ظةمةل قعلعشنع تةقةززا قعلعص قالسا    ،الساتالعشعص ق 
 . تالعشعشع تأت خعل بولعدذ

عككع،  بذ معسالدا صئظعل  ظ     ،»ضربين  و أكرمين زيدٌ    «: مةسعلةن  . شعدذاظعلعيةتتعال تالع  صةقةت ص   ظذالر ،بعرعنحعسع

عككع ظامعلنعث     دعن ظعبارةت ظ    » ضربين  و أكرمين   «ضةن ظعسعمنع   دئ» زيدٌ «،ذثا ش .اظعل صةقةت بعر بولذص قالدع    ص
ع  عنعث رةفظ قايسعس
ايرعش  انلعقعنع ظ قعلغ

 ،شذثا . عن بولذص قالدع   يقع
ع  ذ ظعككعس ــدٌ «ب ع » زيـ ن

ع ز صتالعش دع دةيمع .  قال
عحى ذالرنعث ،نك  ظ

أزع  هةرظعككع ع  ظ لعس
ذلنعث   ىن مةظم ظىح

 . شعنع تةلةص قعلعدذبولذ
ةردة      : عه  تةنب بعزنعث بذ ي

صئظعلنع ظامعل دئيعشعمعز،    
دعن آئ  ذ ظأزع ع ظ يعنك

عم  ع رةف» زيـــدٌ«ظعس ع ن ظ

» زيدٌ «نلعقع ظىحىن،  قعلغا
ذل  دئ  ،عمعزشعيمةظم

ذنعث رةف ع قظ ذحع لعظ عنغ
 .ندذربولغانلعقع ظىحى

ع ظ ذالرنعث ،عككعنحعس  ظ
ةقةت مةص  ظذلعيةتتعال ص
عدذر علةن . تالعشعش : مةس

ــتُ زضــربتُ و« ــدًاأكرم ذ ،»ي  ب
ةر ظعكك الدا ه ع معس عل

ئظعلنعث ص ارص . اظعلع ب
ةمما ظذ،ظ ذالرنعث  مةص لع  ظ

دع ذص قال ر بول ةقةت بع  .ص
ذثا ذ دئ» زيـــدًا «،ش ةن ب ض
عم عنعث ظعس ذ ظعككعس نع ظ

ب  عنعث نةس ة قايسعس
ايرعش  انلعقعنع ظ قعلغ

 ، شذثا  .قعيعن بولذص قالدع   
ن » ضـــــربتُ  و أكرمـــــتُ« دع

ل    ع ظامع ذ ظعكك ارةت ب ظعب
ارةت  » ازيــدً« ن ظعب ر  دع بع

ظذ دع  مةص عص قال لنع تالعش
 .دةيمعز
ع ظى ع ،حعنحعس  ظعكك

ىن ص   أزع ظىح عمنع ظ ذ ظعس ع ظ ئظعلنعث ظاؤؤالقعس اعشاظعل قعلص ةززا قعلس ذنع مةآئ ،نع تةق ع ظ ظذل يعنكعس ص
ربين  و ضـ «: مةسعلةن   . ظذلعيةتتة تالعشعشعدذر زا قعلغان هالدا ظذ ظعككعسعنعث  صاظعلعيةت ؤة مةص        نع تةقةز قعلعش

ئظعلنعث مةص»أكرمـــتُ زيـــدًا اؤؤالقع ص الدعكع ظ ذ معس ذص، ب ار بول دعن، ظذلع ب ذ ظأزع ع  آئظ ةن » زيـــدًا«يعنك دئض
يعنكع ظذ ظأزعدعن آئ، اظعلع بار بولذص ظعككعنحع صئظعلنعث ص  ، اظعلع  قعلعشنع تةقةززا قعلعدذ    ظعسعمنع ظأزعنعث ص  

ظذل قعلعش   » א« ىن مةص أزع ظىح عمنع ظ ةن ظعس ةنعدئض ذث ز تةق دذ ، ش ع  زا قعلع عنعث ظاؤؤالقعس ذ ظعككعس ا ظ
 .ظذلعيةتتة تاالشتع دةيمعز آئيعنكعسع مةص ،يةتتةعاظعلص

. شعدذ عاظعلعيةتتة تال آئيعنكعسع ص    ،لعيةتتةظاؤؤالقعسع مةصظذ   ، نعث دةل ظةآسع بولذص     سعحعنحع ظى ،تأتعنحعسع
  .»«: مةسعلةن 
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 ُ يف مجيــع هــذه األقســام جيــوز إعمــالُ الفعــلِ األولِ  و إعمــالنَّواعلـم أ 

.  يف الصـورة األويل  و الثالثـةِ أنْ يعمـل الثـاني     ِالفعلِ الثاني خالفا للفَرَّاء 

إمَّا حذفُ الفاعل أو اإلضـمارُ قبـلَ الـذكرِ  و           و دَلِيْلُهُ لُزُوْمُ أحدِ األمرينِ      

ــه خــالفُ     . كِالمهــا مَحظــورانِ   ــار ففي ــا االختي و هــذا يف اجلــواز و أم

 ،البصرينيَ فإهنم خيتارون إعمالَ الفعل الثـاني اعتبـارا للقـرب  و اجلـوارِ              

و الكوفيــــــون خيتــــــارون إعمــــــالَ الفعــــــل األولِ مراعــــــاةً للتقــــــديم  و 

 .االستحقاقِ 

ه  أتعرذقعي: تةنبع عمنعثقع ت ئظع  م هةم قعس ع ص عدة بعرعنح ةل    عس ئظعلغا ظةم ع ص مذ، ظعككعنح ةل بئرعش لغا ظةم
ئظعلغا ظةمةل     خعل ش     ؤة ظىحعنحع   ضةن ظالعم بعرعنحع   دئ »الفراء «،ظةمما. س  رعشمذ دذرذ بئ ةآعلدة ظعككعنحع ص
دا  (دعكع  دةلعلع  ظذنعث قوشذلماسلعقع  . رعشكة قوشذلمايدذ   بئ اظعلنع هةزعص   ) ظذنداق قعلغان اآع  قعلعؤئ ص تعش ي

عنع زع  ر نةرس ذم بع ذنعثغا يانع   ق رعكمةل ذرذص ظ اي ت ةلتىرى دعغان زععلم ر آ ارلعق حمع ع  ش قات ةن ظعكك ةآلةنض
ىز بئرعص قئ        دئضةنضة ظوخشاش   » ضـربين  و أكـرمين زيـدٌ   «بعرعنحع شةآعل   : مةسعلةن . دذرعلعش ظعشنعث بعرعنعث ي

ذصعشعاظعلعيةتتة تالص ئظعل ، دعغان بول ز بعرعنحع ص ةل بئبع ــدٌ«رعص غا ظةم ئظعل رة » زي ذ ص ع ظاش ان ن ع قعلغ فظ

يعشكعمذ بولعدذ،    ظاشذ صئظعل رةفظع قعلغان دئ         نع  »زيـدٌ «رعص     ياآع ظعككعنحع  صئظعلغا ظةمةل بئ      شكعمذعيدئ
ةآعل  ان ش ةردعمذ لقالغ

ذنعث اش دةص ش غا ظوخش
ارايمعز  ةمما. ق ةررا  ف،ظ

ــدٌ  « ــرمين زيـــ ــربين  و أكـــ  ؛»ضـــ
دعن » اضربين  و أكرمتُ زيدً    «

ع ؤة   ارةت بعرعنح ظعب
» أكرم«حعنحع شةآعلدة   ظى
ئظعلغا  دئ ةن ظعككعنحع ص ض

ةل بةرسةك دا ،ظةم ذ حاغ  ظ
ــدٌ« عم دئ» زيــــ ةن ظعس ض

ةآعلدة  ل ش ع خع بعرعنح
اظعلع بولذص   نعث ص » أكرم«

نعث   » ضرب« دة   -قالعدذ
ةزعص اظعلص عنع ه

كة  ذق دئيعش قعلعؤةتت
ئ   وغرا آ دذ ت . لعص قالع

ا  ظى ةآعلدة بولس ع ش حعنح
عم  دئ» زيـــــدًا« ةن ظعس ض

ظذ » أكــــــرم« ث مةص لع نع
دذ دة   ذص  قالع بول

اظعلعنع » ضــــرب« ث ص نع
ذق  ةزعص قعلعؤةتت ه

ئ وغرا آ كة ت لعص دئيعش
ا ق اآع بولمعس دذ ي الع

ع ؤة ظى عبعرعنح  حعنح
ارةت ظعككع  شةآعلدعن ظعب

دئضةن » ضرب«شةآعلدة،  
اظعلعنع   ئظعلنعث ص ص

تةتعر  تعدا (مذس ظاس
ار ذرذن ب ذ ) يوش ةك ب دئس

رمزع عع ذ دعن ظعلض رع ظ
ة  رةر نةرس دعغان بع قايتع

انلعقتعن  قع رزعك علعنمعغ
عنع زعك   ر نةرس  عربع

قعلعؤئتعش ؤة  عنع هةزعص  اظعلردذق دئيعشكة توغرا آئلعص قالعدذ، بذنداق صئظعلنعث ص     تذرذص زئمعر آةلتى  قعلماي  
دعن ظعلضعرع زع ر آةلتىرىزعكرع ارةت هةرظعككع ظعش دذرذس ظةمةس مع حعنحع  بعرعنحع ؤة ظى،شذثا. شتعن ظعب

ئظعلغا ظةم   ع ص ةآعلدة ظعككعنح دذ رعةل بئش دذ دةص قاراي ث ظاساس . شكة بولماي ز جىملعنع ألعكعبع ان ي ب ع بولغ
عمالردا عرلةص بئ ظعس ةرتع ظاساس   تةصس ةلتىرى  رعش ش ر آ عرع زعمع دعن ظعلض ذثا.ش دذرذسعدا زعكرع أتعلع ، ش  ت

ةآع عدعن قة  ش ئظعلنعث  قايسعسع بولذش ع ص ةزةرتظعيلدة ظعكك دعن آئ ن ذ ظأزع ةل   عي، ظ عمدا ظةم كارا ظعس ع ظاش نك
ا بول دذ دةيمع عؤئقعلس ةمما. ز رع ةل بئ  ،ظ ئظعلغا ظةم ع ص عدة بة رعش قايس الالش مةسلعس عرةلعكلةرنعث سنع ت

ار بولذص    ظوخشعمعغان قار  اظعلنعث ظار        ، شع ب ص ظعككعنحع  تذ لعقعنعث يئقعنلعقعنع آأزدة تذ     عظذالر صئظعل بعلةن ص
ةل بئئظعلغا ظةص دذم نع تالالي ةآذ. رعش ةنلعكفةلعكل تا آةلض ا باش ةل قر بولس ذنعث ظةم قاعلعع ؤة ظ ةقلعق ش  ه

  .رعشنع تالاليدذة تذتذص بعرعنحع صئظعلغا ظةمةل بئعنع آأزدظعكةنلعك
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  !عملتَ الثاني فانظرْفإن أ
 األولِ كمــا تقــول فــى   الفاعــلَ  أََََََضــمرتَهُ يفإنْ كــانَ الفعــل األولُ يقتضــى 

نـى الزيــدان  و  أكرم  و ى زيـد  و ضــربانى أكرمنــ  و   ضـربنى املتـوافقنيِ 
 زيـدا  أكرمـتُ   و نى الزيدون  و فى املتخالفني ضـربنى     أكرم  و    ضربونى

 . الزيدينَأكرمتُ   و ونى الزيدينِ و ضرب أكرمتُ  وو ضربانى
ــان الفعــل األول يقتضــى  ــال    و إن ك ــنْ أفع  املفعــولَ  و مل يكــن الفعــالن مِ

 املتـوافقنيِ ضـربتُ عولَ من الفعل األولِ كما تقـول فـى        القلوب حذفتَ املف  
أكرمــتُ  الزيــدينِ  و ضــربتُ  و أكرمــتُ زيــدا  و ضــربتُ  و أكرمــتُو 

 ىنأكرم زيدٌ  و ضربتُ  و        نىأكرم  املتخالفنيِ ضربتُ  و    فى الزيدينَ  و  
 . الزيدونَ ىأكرمنالزيدانِ  و ضربتُ  و 

فعـولِ للفعـل األولِ      و إن كان الفعـالن مـن أفعـال القلـوب جيـب إظهـارُ امل               
  و حسبتُ زيدا منطلقـا  إذ ال جيـوز حـذفُ           مُنطلقا كما تقول حَسِبَنِى  

 هذا هـو مـذهب      املفعول من أفعال القلوب  و إضمارُ املفعولِ قبلَ الذكر         
 .البصرينيَ 

 

رةلعكلةرنعث قارشع بويعحة ظعككعنحع صئظعلغا ظةمةل بةرمةآحع بولسعثعز تأؤةندعكع تةصسعالتالرغا       عبةس ظةضةر
 !ث قارا

 يةنع هةر ظعككع صئظعل صاظعلعيةتتة تاالشقعنعدا  ،دة»  املتوافقنيِ«  ظةضةر ظاؤؤالقع صئظعل صاظعلنع تةقةززا قعلعسا   

ــدون     « ــدان  و ضــربوني  و أكــرمين الزي ــد  و ضــرباني  و أكــرمين الزي ئظعلدا  (دةص » ضــربين  و أكــرمين زي اؤؤالقع ص اظعلنع ظ ر ص زعمع

ص  عزقعلع ةمما) . آةلتىرعس اظعلعيةتتة،دة » املتخــــالفني «،ظ ع ص ةنع ظاؤؤالقعس ظذلعيةتتة ، ي ع مةص  ظعككعنحعس

قعنعدا  ــربين  و «تاالش ضـــــــ
أكرمتُ زيدا  و ضرباني  و أكرمـتُ         
ــربوني  و أكرمـــــتُ   الزيـــــدينِ  و ضـــ

اؤؤالقع  » الزيــــــــــدينَ دةص ظ

اظعلنع  ئظعلدا ص ر ص زعمع
 .آةلتىرعسعزقعلعص 

ئظعل  اؤؤالقع ص ةر ظ   ظةض
ظذلعيةتتة تالع عدعغان مةص ش

بولسا ؤة هةر ظعككع صئظعل     
ا     ئظعلع بولمعس ةلب ص ق

ةنع ،دة» املتـــــــــــوافقنيِ«  ي

ع عهةرظعككعل س
قعنعدا   ظذلعيةتتة تاالش مةص

ــدا  و  « ــتُ زيـــ ــربتُ  و أكرمـــ ضـــ
ضـــــربتُ  و أكرمـــــتُ الزيـــــدينِ  و   

» ضـــــربتُ  و أكرمـــــتُ الزيـــــدينَ   

ة  اش (دئضعنعثعزض ظوخش
ئظعلنعث  ع ص بعرعنح
ةزعص   ظذلعنع ه مةص

). ز عقعلعؤئتعس
ةنع ،دة» املتخــــــــــالفني «  ي

ظذلعيةتتة ع  مةص  ،ظاؤؤالقعس
اظعلعيةتتة   ع ص ظعككعنحعس

قعنعدا  ضــــــــربتُ  و «تاالش
ــرمين     ــدٌ  و ضــربتُ  و أك ــرمين زي أك

 . ز عدئضعنعثعزضة ظوخشاش بعرعنحع صئظعلنعث مةصظذلعنع هةزعص قعلعؤئتعس» الزيدانِ  و ضربتُ  و أكرمين الزيدونَ

ظذلعنع              ظةضةر ظذ ظعككعسع قةل    ب صئظعلع بولذص قالسا قةلب صئظعللعرعنعث مةصظذلعنع هةزعص قعلعؤئتعش ؤة مةص
دعن  ظعلضعرع  ز ةلتىرىش دذرذس بولمعغانلعقتعن عزعكرع ة »   و حســبتُ زيــدا منطلقــامُنطلقــاحَسِــبَنِي «معر قعلعص آ ض

ا  . ظوخشاش  ظاؤؤالقع صئظعلنعث مةصظذلعنع ظاشكارا آةلتىرىش آئرةك        ذقع (بذالر  مان  بةسعرةلعكلةرنعث  )قعالرعري
 .آأز قارعشعدذر 
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 !و أمَّا إنْ أعملتَ الفعلَ األولَ علي مذهب الكوفينيَ فانظرْ 

إن كان الفعل الثاني يقتضي الفاعلَ أضمرتَ الفاعلَ يف الفعل الثـاني كمـا              

ي الزيـدان انتقول يف املتوافقنيِ ضربين  و أكرمين زيد  و ضـربين  و أكرمـ               

و يف املتخالفني ضربتُ و أكرمين زيـدا . ي الزيدون   ونو ضربين  و أكرم    

 .ي الزيدينَ وني الزيدينِ  و ضربتُ  و أكرمانو ضربتُ  و أكرم

 

 !التالرغا قاراث عثعز تأؤةندعكع تةصسعشع بويعحة بعرعنحع صئظعلغا ظةمةل بةرسرنعث آأز قارفةلعكلة آذ،ظةمما

ةر ةص  قع   ظةض اظعل تةل ئظعل ص ع ص ا ز ظعككعنح ةلتىرىص بئ   لس ص آ اظعل قعلع ذنعثغا ص ع ظ عز ئمعرن ذددع . رعس خ

ةنع،دة» املتــوافقنيِ« اظعلعيةتتة تاالشقعنعدا   ي ضــربين  و أكــرمين زيــد  و ضــربين  و أكرمــاني الزيــدان  و  «هةر ظعككعلعسع ص

ــدون   ــوني الزيــ ــربين  و أكرمــ » ضــ

ةدئ ؤة  ضعنعثعزض

ــالفني« ةنع ،دة »املتخـــــ  ي

ع لظةؤؤة ظذلعيةتتةقعس  ،مةص

ع  اظعلعيةتتة ظعككعنحعس ص

قعنعدا   ضـــــــــربتُ و «تاالش

كرماني أكرمين زيدا  و ضربتُ  و أ       

ــدينَ    ــوني الزيــــــــــــــــــــــــــ ــربتُ  و أكرمــــــــــــــــــــــــــ ــدينِ  و ضــــــــــــــــــــــــــ اش دئ» الزيــــــــــــــــــــــــــ ة ظوخش . ضعنعثعزض
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ــاني يقتضــي املفعــولَ  و مل يكــن الفعــالن مــن أفعــال      و إن كــان الفعــل الث
و الثــاني هــو . القلــوب جــازَ فيــه الوجهــانِ حــذفُ املفعــول  و اإلضــمارُ

لمــراد  أمــا احلــذفُ فكمــا تقــول يف     املختــارُ ليكــون امللفــوظ مطابقــا ل   
ــدً  ــدينِ  و  املتــوافقني ضــربتُ  و أكرمــتُ زي ا و ضــربتُ  و أكرمــتُ  الزي

 ،و يف املتخالفنيِ  ضربين و أكرمـتُ زيـدٌ           . ضربتُ  و أكرمتُ الزيدينَ      
ــدانِ    ــتُ الزيـ ــربين و أكرمـ ــدون ،ضـ ــتُ الزيـ ــربين  و أكرمـ ــا .  ضـ و أمَّـ

ضربت  و أكرمته زيدا  و ضـربت  و  اإلضمارُ فكما تقول يف املتوافقنيِ      
ــالفنيِ . الزيـــدينَ تـــهم الزيـــدينِ  و ضـــربت  و أكرمهماأكرمتـــ  و يف املتخـ

ــ  الزيــدان  و ضــربين  و همازيــد  و ضــربين  و أكرمتــ ه ضــربين  و أكرمت
 . الزيدون  همأكرمت

ةر ظذلنع تة  ، ظةض ئظعل مةص ع ص ةزعص       ظعككعنح ظذلنع ه ا مةص ئظعلع بولمعس ةلب ص ئظعل ق ذظعككع ص ا ؤة ظ ةص قعلس ل

رعقعلعش ؤة ز ع(مع ص  ن ظذل قعلع تعنآةلتىرى) مةص دذ،  ش ول دذرذس بولع ع ي ارةت ظعكك أز  ظعب ذنداقتعمذ س نعث  ش

 . زةلدذرمةقسةت بعلةن بعردةك بولذشع ظىحىن زعمعر آةلتىرىشتعن ظعبارةت ظعككعنحع يول ظةؤ

ةمما ةزعص،ظ  شع قعل ه

ــوافقني« ةنع ، دة»املتـ ةر ي  ه

ظذلنع عككعظ ع مةص لعس

دا  ةززا قعلغعنع ضــربت  «تةق

ــربت  و   ــدا  و ضــــ ــه زيــــ و أكرمتــــ

أكرمتــــهما الزيـــــدينِ  و ضـــــربت  و  

ــدينَ  ــهم الزيــــــــــــــــــ » أكرمتــــــــــــــــــ

اشنعثعزضعضدئ  ة ظوخش
ةآعلدة   دذ ش  ،بولع

ةنع، دة»املتخــــــــــالفنيِ «    ي
لقعسع صاظعلنع تةقةززا    ظاؤؤا

ع  ص ظعككعنحعس قعلع
مةصظذلنع تةقةززا قعلغعنعدا   

»،

א ،א

» א

اش عضدئ ة ظوخش نعثعزض

ةنع  ، دة»املتـوافقني «ش بولسا   آةلتىرى رزةل بولغان زعمع  بولعدذ ؤة ظةمما ظةؤ   شةآعلدة   ظذلنع   عككع هةر ظ ي لعسع مةص

ظوخشاش   ضة نعثعزعض دئ» الزيـدينَ تـهم  الزيدينِ  و ضربت  و أكرمهما زيدا  و ضربت  و أكرمت    تهضربت  و أكرم   «قعلغعنعدا  تةقةززا  

دذ  ةآعلدة بولع ةنع ، دة»א «،ش ص ظعككعنح ظاؤؤا  ي ةززا قعلع اظعلنع تةق ع ص ةززا لقعس ظذلنع تةق ع مةص عس

א« قعلغعنعدا  . ثعزضة ظوخشاش بولعدذ عضعندئ» אא
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 مـن إظهـار املفعـولِ كمـا     و أما إذا كان الفعالن من أفعال القلوب فالبـدَّ           
ــول حَســِ  ــتق ــنطلقنيِبتُهما بَنِي  و حسِ ــا  م ــدان منطلق ــك الن .  الزي و ذل

حسبين  و حسبتهما تنازعا يف منطلقا  و أعملتَ األولَ و هو حسبين 
و أظهرتَ املفعولَ يف الثاني فان حـذفتَ مـنطلقنيِ  و قلـتَ حسـبين  و                  
حسبتهما الزيدان منطلقـا يلـزم االقتصـار علـي أحـد املفعـولنيِ يف أفعـال                 

 و إن أضمرتَ فال خيلو من أنْ تُضْمِرَ مفردا  و             جائزٍ و هو غريُ  القلوب    
ــولَ ــاه حســبين  و حســبتهما  تق ــا  و حينئــذ ال يكــون   إي ــدان منطلق  الزي

املفعول الثاني مطابقا للمفعول األولِ  و هـو مهـا يف قولـك حسـبتُهما  و                  
 إيامهـا أو أن تُضمِر مثنّي  و تقول حسبين  و حسبتهما    ، ال جيوز ذلك    

زيدان منطلقا  و حينئذ يلزم عـودُ الضـمري املـثين إىل اللفـظ املفـرد  و                   ال
هو منطلقا الذي  وقـع فيـه التنـازع  و هـذا أيضـا ال جيـوز و إذا مل جيـز                        

 . احلذفُ  و اإلضمارُ كما عرفتَ  وجبَ اإلظهار 

ةمما   ةلع ،ظ ئظعل ق ع ص ذ ظعكك ظذل ب ظ ا مةص ذص قالس ئظعللعرعدعن بول رةك  ص ةلتىرىش آع كارا آ ذم ظاش . نع حوق
علةن  كارا آةلت.» الزيـــدان منطلقـــا مـــنطلقنيِ حســـبتُهماحَسِـــبَنِي  و«: مةس ظذل ظاش الدا مةص ذ معس دع دىرى ب عمعزئل  ،يعش

ارلعقالر» حســبتُهما«ؤة » حَســبَنِي« دعن آ قات ئظعل ظأزع ارةت ظعككع ص دئضةن ظاشكارا » منطلقــا«يعنكع ئدعن ظعب

» منطلقـا «(عثعزعكةمةل بةرضةنل  لقع صئظعلغا ظادئضةن ظةؤؤ » حَسَبَنِي« سعزنعث   ،ظعسعمنع تالعشعص قالغانلعقتعن  

ظذلع قعلعص بةرضةنلعكعثعز        »حَسَبَنِي«نع   ئظعلغا      )  نعث مةص ظذلنع  ) ضةن ئد(» مـنطلقنيِ «ؤة يةنة ظعككعنحع ص مةص
ةلتىرىص   كارا آ ظاش

ةنلع دذركبةرض . عثعز ظىحىن
ةر ع » مـــــــنطلقنيِ«، ظةض ن

ؤئتعص  حســبين  «هةزعص قعلع
ــا  ــدان منطلقـــ ــبتهما الزيـــ » و حســـ

عثعز   ةن بولس ةلب  دئض ق
ع  ئظعللعرعنعث ظعكك ص
ع  ظذلعنعث بعرعن مةص
وغرا  كة ت قعسقارتعؤئتعش

ذص  دعغان بول ذ ، آئلع ب
 . دذرذس بولمايتتع 

ةر ــنطلقنيِ «،ظةض ث » مــ نع
ر ا زعمع ةن  ظورنعغ آةلتىرض

ذفرةت     اآع م عثعز ي بولس
حسـبين  و    «زعمعر آةلتىرىص    

ــبتهما  ــاهحسـ ــا إيـ ــدان منطلقـ »  الزيـ
وغرا آئلعص   دئيعشعثعزضة ت

االتتع دا ق ذ حاغ  ؤة ب
بولغان  (ظعككعنحع مةصظذل   

ذفرةت » إيــــــــــــــــــــاه« م

انلعقتعن » حســبتُهما«) بولغ
ان    نع بولغ ع تةس دعك

ــا« ع  » مهـــ ةن بعرعنح دئض
اي  ظذلغا مذناسعص بولم مةص

ذصقا دعغان بول ذ ،لع  ب
دذ اآع  ؤة دذرذس بولماي ي

ا » مـــــنطلقنيِ« ث ظورنعغ نع
ةلتىرىص   ر آ نع زعمع تةس

ــبتهما « ــاحســـــبين  و حســـ  إيامهـــ
دا   » ن منطلقــا الزيــدا ذ حاغ عثعز ب علعؤاتقان  دئس ة   » منطلقــا «تالعش ذفرةت لةؤزعض ةن م ةن تةس  »مهــا «دئض نع  دئض

ث  دذ  زعمعرنع ذص قالع م بول ع الزع عمذ دذرذس . قايتعش داق بولذش دذبذن ذثا ،بولماي ــنطلقنيِ«ش كارا » مـ ع ظاش ن
 .آةلتىرىش زأرىر بولعدذ

ظذلع      بذنداق دئيعشعمعز ظذ  بعرعن    ، معزينعث ظورنعنع هأآمةن ظعلضعرع دة    » منطلقا«: تةنبعه   ئظعلنعث مةص حع  ص

  .نعث ظالدعدا دةص قارالغانلعقتعندذر» حسبتهما« ظورنع ي ظذنعث ظةسلع،بولغانلعقتعن
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فَ فاعلـه  و أُقـيمَ   فصل  مفعول ما مل يُسَمَّ فاعلُُهُ  و هو كـل مفعـولٍ حُـذِ            

و حكمـه يف توحيـد فعلِـه  و           . زيـدٌ  املفعـولُ  مقامَـه حنـو ضُـرِبَ           ذالك

 .تثنيتِه  و مجعِه  و تذكريِه  و تأنيثِه علي قياس ما عرفتَ يف الفاعل 

ظية أحـدمها   فصل  املبتدأ  و اخلرب  مها امسان جمردان عن العوامل اللف            

 حنـو   سـمي اخلـربَ    املبتـدأ  و الثـاني مسـند بـه  و ي             مسند إليه  و يُسمي      

 .اإلبتدأُ ائم  و العامل فيهما معنوي  و هو زيد ق

 

ئظعلنعث ظعضعسع   مةج(» مفعول ما مل يُسَمَّ فاعلُُـهُ «ل  عصةس  حعنحعظى اظع   ظذ هةزعص  ) :  هذل ص لنعث  قعلعنعص آةتكةن ص

ذزذلغ  ا تذرغ ظذلظورنعغ علةن . دذران مةص ــرِبَ «: مةس ــدٌضُـ ذف . » زيـ ئظعلعنعث م ذنعث ص ةمظع ظ نع، ج ، يرةت، تةس

ةر  ةس مذزةآك ؤة مذظةنن

ةتتعكع  ذش جةه بول

) داقعرعذي(هأآىملعرع سعز 

اظعلنعث  تونذشذص ظأتكةن ص

أآى ةن ملعرع بعه ل

 .ظوخشاش

املبتـدأ   «: تأتعنحع صةسعل   

: )ـ خةؤةر    ذبتعدام(»و اخلرب 

ةؤ  ع ل ذ ظعككعس زع ظ

دع النظامعل ان يع خ  بولغ

 .ظعككع ظعسعمدذر

رع ذنعث بع «ظ

ىحع(»  )هأآىملةنض

ذص ذ ،بول دا دةص  ظ مذبتع

دذ  رع . ظاتعلع ة بع ــه«يةن ى(»مســند ب ةؤةر  )حعهأآىملىض ذ خ ذص ظ دذ بول ــائم زيــد«: مةسعلةن . دةص ظاتعلع . »ق

  .لعشعدذردا آئشع جىملعنعث بئي هالداعظذالرنع رةفظع قعلغان ظامعل ظذالرنعث لةؤزع ظامعلدعن خال
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و النكرة . و أصل املبتدأ أن يكون معرفةً  و أصل اخلرب أن يكون نكرةً 

 مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن عَبْدٌوَلَ{إذا  وُصِفَتْ جازَ أن تقعَ مبتدأ حنو قوله تعايل 

 يف رجلٌخرَ حنو أ و كذا إذا تُخُصِّصَتْ بوجهٍ آ ، ٢٢١البقرة}مُّشْرِكٍ

 أَهَرَّ ذا نابٍ  و يف الدار شَرٌّ خريٌ منك  و أحدٌ و ما امرأةٌ الدار أم 

 .عليك سالمٌ   و رجلٌ

بولعدعغان ، خةؤةر ظةسلعدة نةآعرة بولعدعغان بولسعمذ ضاهعدا سىصةتلةنضةن نةآعرة            ظةسلعدة مةرعفة  مذبتعدا
دا بولذ  عمالرنعث مذبتع دذ ظعس عمذ  دذرذس بولع علةن . ش ــدٌوَ لَ{: مةس ــرِكٍ  عَبْ ــنْ مُشْ ــرٌ مِ ــؤْمِنٌ خَيْ ذنعثدةك ،} مُ ةآعرة ش  ن

ةيلعدعن خاس  لةر تى بلذم سةؤة  ظعسعمالر مة   يف الـدار أم  رجـلٌ أ «: مةسعلةن  . لعدذ سعمذ، مذبتعدا بولذص آئ   الشقان بول ص
 .»عليكسالمٌ « ؛»رجلٌيف الدار « ؛» أَهَرَّ ذا نابٍشَرٌّ« ؛» خريٌ منكأحدٌما « ؛»امرأةٌ

ى الدا سأزلعض ع معس عمذ بعرعنح ةن بولس ارلعقعنع بعلض ث ب دا ظادةمنع ذنعث،حع هويلع ال  ظ اآع ظاي ةر ي  ظ
ادةم        ةيعنع بعلم لعكظعكةن اآع              « سورعغانلعقتعن ضوياآع ظذ ظ ماثا مةلذملذق بولغان هويلعدعكع آعشع ظةرمذ ي
ذ ؟لظايا دع » م ورعغاندةك بول ذثا. دةص س ع سأزلعضى يل هو،ش دعكع آعش ةتتعن   ع ذش جةه ذق بول ة مةلذمل حعض

 . خاسالشتع 
الدعكع  عنظعكك  ع معس ح
ــدٌ« ةآعرة » أحـــ ةن ن دئض
دعن آئ ظ عم نةفع  يعنعس

ذمنع   ةندة ظوم آةلض
ىن،  ةنلعكع ظىح ظعصادعلعض

ذ جى ع  ظ ث مةنعس ملعنع
ةندعن   بع« ادةم س ذ ظ رم

ةس ع ظةم » ياخش
دذ دئ ةندةك بولع ذثا.ض  ، ش

ادةم  ذ ظ ع ظ ةث ياخش ظ
ذش دئ ةنبول ةت ض  سىص

ةن سى ةتلعنعص بعل ص
 .خاسالشقاندةك بولعدذ 

الدعكع   ظى ع معس حعنح
أز دئ» شَـــــــــرٌّ« ةن س ض

ت »أَهَـــرَّ« ث ظاس دعكع ع نع
تعر زعمعردعن بةدةل     مذستة

ى انلعقع ظىح ذنعث بولغ ن ظ
لع ع يظةس ــرَّ« ظورن » أَهَـــ

ذص  يعن بول ن  آئ  ،دع
ادعلةش   لعقنع ظعص خاس

ى ــرَّ«ن ظىح ن » أَهَـــــــ دع
.  حعقعلغان ظعلضعرع ظئلعص 

ملعنعث مةنعسع  جى،شذثا
ــا أَهَــــــــــرَّ ذا نــــــــــابٍ  إال   « مــــــــ

ــرٌّ ةن ظ(»شَــ عنع ضعسعمةض
اؤا  انلعقال ق ةقةت يام ) تتعص

دذ دئ ةنلعك بولع ث . ض ظعتنع
علعق ؤة  ع  ياخش قاؤعش
ارةت   انلعقتعن ظعب يام

ةؤة   ل س ع خع تعن بظعكك
دعغان ةقةت لعقتعنبولع  ص

اؤاتتع  انلعقال ق يعش يام دئ
  .نع صةيدا قعلعدذخاسلعق

  تةثال  قعلعنعشع بعلةن      ع  ردئضةن خةؤةر ظعلضعرع آةلضةنلعكتعن ظذنعث  زعك         » يف الدار « تأتعنحع معسالدعكع   
ةتلعنةلةيدعغان نةرسة   دئضةن سىصةت بعلةن سى    » هويلعدا بولذش   «عن آئيعن   ثدعنظاثلعغذحعنعث آاللعسعغا ظذ   ص

ةيدا بولغا    دئ» رجلٌ«دذ، شذثا علع  قعلعنعدعكةن دئضةن ظذقذم آئ     رزعك ن ضةن ظعسعم ظاثلعغذحعنعث آاللعسعغا ص
 .دع ك بولدئضةن سىصةت بعلةن سىصةتلةنضةندة» هويلعدا بوالاليدعغان آعشع«
»  عَلَيْكَيسَلَامِ«ملة عتا دةيدعغان سأز بولغانلعقتعن ضوياآع ظذ جى     سكة قار تأتعنحع مذتةآةللعم ظعككعنحع شةخ    
 .  ظذ ساالم مذتةآةللعمنعثال سالعمع بولذص قالدع ،شذثا .ضةندةك بولعدذدئ
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  و    مبتـدأً   نكرةً  فاجعلْ املعرفـةَ      معرفةً  و األخرُ    و إن كان أحد االمسنيِ    
ــرَّ خــربًالنكــرةَ   و إن كانــا معــرفتنيِ فاجعــلْ أيهمــا شــئتَ  ، ا البتــةَ كمــا مَ

و قـد  .  أبونـا  آدمُ نبينـا  و  حممـدٌ  إهلنا  و اهللُمبتدأ  و األخر خربا حنو     
  أو   قامَ أبـوه   أو فعليةً حنو زيد      أبوه  قائم  يكون اخلرب مجلة امسيةً حنو زيد       

  و عمرٌو خلفَك أو ظرفيةً حنو زيد   إنْ جاءني فأكرمتُه  شرطيةً حنو زيد    
   .الدار يف

اســتقرَّ مــثال تقــول زيــد يف    و هــىو الظــرف متعلــق جبملــة عنــد األكثــر 
 يف الـدار و ال بـد يف اجلملـة مـن ضـمري يعـود                  اسـتقرَّ  تقديره  زيدٌ   ،الدار

ــرَّ  و جيــوز حذفــه عنــد  وجــود قري  نــة حنــو إيل املبتــدأ كاهلــاء  يف مــا مَ
رب و قـد يتقـدم اخلـ      . رْهَمًـا   بُّـرُّ الكُـرُّ بِسِِِِـتِّيْنَ دِ      رْهَمٍ  و ال   السَّمْنُ مَنْوَانِ بِِدِ  
  و جيوز للمبتدأ الواحد أخبارٌ كثريةٌ  حنـو           زيدٌ يف الدار علي املبتدأ حنو    

 .عاقلٌ  فاضلٌ ٌعاملزيدٌ 

ة   عرذقعسا ي ة بولذص يةنة بعرع نةآعرة بولذص قال  ظعككع ظعسعمنعث بعرع مةرعف    ،ظةضةر قع معسالالردعكعدةك مةرعف
 ،ة بولذص قالسا خالعغعنعثعزنع مذبتعدا   هةر ظعككعلعسع مةرعف  ،ظةضةر. نةآعرةنع خةؤةر قعلعث   ،ظعسعمنع مذبتعدا 

 . »  أبوناآدمُ« ؛» نبيناحممدٌ« ؛» إهلنااهللُ« : مةسعلةن. يةنة بعرعنع خةؤةر قعلعث 
 . رضعنعثعز خةؤةر بولعدذ  آئيعن آةلتى،ضعنعثعز مذبتعداغا ظوخشاش ظةهؤالدا ظعلضعرع آةلتىريذقعرعقع
اآع   بولعدذ ملة ظعسمعيية  ظوخشاش  جىغا» أبوه  قائم دعكع دئضةن» أبوه  قائم  زيد   «خةؤةر ضاهعدا » قـامَ أبـوه  زيـد  « ي

إنْ جاءني «كع دئضةندع » إنْ جاءني فأكرمتُهزيد «، ياآع  بولعدذملة صئظلعيية غا ظوخشاش  جى » قامَ أبوه  «دئضةندعكع  
اش  » فأكرمتُــــــــه ا ظوخش غ

ةرتعيية  جى ة ش دذمل ،  بولع
  و عمـرٌو     خلفَـك زيد  «ؤة ياآع   

ةندعكع »يف الــــــــــــدار  دئض

ا الر»  يف الــــدار،  خلفَــــك« غ
اش  جى ة ظوخش ةمل  زةرفعيي

 .بولعدذ
ث   عنحة ظالعمالرنع  آأص

ص  عدا زةرع » اســتقرَّ «قارعش
اش   ة ظوخش دئضةنض

ةللعق  جى ة مذتةظ ملعض
دار( دذ ) ظاالقع . بولع

. »زيــد يف الــدار« : مةسعلةن

ذنعث ظةسلع ع يب ــد «س زيـــ
خذددع . دذر » اســتقر يف الــدار

ال  ذ معس دعكع مذش
نعث ظاستعدعكع   » استقرَّ«(

مذبتعداغا يانغعنعغا   زعمعر 
ا ذص  ) شظوخش ةؤةر بول خ

داق   ةن هةرقان آةلض
دة مذبجى داغا ملع تع

ع   ر بولذش دعغان زعمع يانع
ة بيقةرع. رةك آئ ان ن ولغ

ذ زظةهؤال ث عدا ظ معرنع
نعص آئ ةزعص قعلع تعشعمذ ه

علةن. دذرذس    : مةس
! ياغ (» رْهَمٍالسَّمْنُ مَنْوَانِ بِِـدِ   «

) . ظعككع جعث بعر دةرهةم      
ــتِّيْنَ دِ  ال« ــرُّ بِسِِِِــ ــرُّ الكُــ ــابُّــ » رْهَمًــ

 ) .رة ظاتمعش دةرهةمبعر آى! بذغداي(
الالردا مذتةآ   ذ معس اغ«لعم ةلب يعن ؤدةص تو» !ي دعن آئ ةم دئ   لعؤةتكةن ر دةره ث بع ع جع ةنلعكتعن  ظعكك ض

. صادعلعيةلةيدذ عقذمنع  ظ   دئضةن ظذ  )  ظذنعث ظعككع جعثع بعر دةرهةم      !ياغ(» رْهَمٍ بِِدِ  منه السَّمْنُ مَنْوَانِ «ظاثلعغذحعغا  

 . ص آةتكةن ع قعلعنهةزعص» منه«ملعدعكع دئضةن جى» رْهَمٍ بِِدِ منهمَنْوَانِ« خةؤةر بولذص آةلضةن ،شذثا

ا ئ هعداض دادعن ظعلضعرع آ ةؤةر مذبتع دذ  خ ر مذب » زيــدٌيف الــدار«: مةسعلةن . لعص قالع ة بع ر ؤة يةن دانعث بع تع

  .»عاقلٌ فاضلٌ ٌعاملزيدٌ «: مةسعلةن . شعمذ دذرذس قانحة خةؤعرعنعث بولذ
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و اعلم أنَّ هلـم قِسْـمًا آخـرَ مـن املبتـدأ لـيس مسـندًا إليـه  و هـو صـفةٌ                         
 زيد أو بعد حرف االستفهام حنـو أ        قائمٌوقعتْ بعد حرف النفي حنو ما       

الزيـدان قـائمٌ   رْفَعَ تلك الصفةُ امسًا ظـاهرا  حنـو مـا             أن تَ   زيد بشرطِ  قائمٌ
 . الزيدان قائمان الزيدان خبالف ما قائمو أ 

ــتَ  و    ــنَّ  و لَيْ ــأنَّ  و لكِ فصــل  خــربُ إنَّ  و أخواتِهــا  و هــي أنَّ  و كَ
فهـذه احلـروف تـدخل علـي املبتـدأ  و اخلـرب فتنصـب املبتـدأ  و                   . لَعَلَّ  

 فخـرب إن هـو املسـند        ، اخلربَ و يسمي خربَ إنَّ        و ترفع  ،يُسمي اسمَ إنَّ    
و حكمه يف كونه مفـردا  أو مجلـة  أو           . قائمبعد  دخوهلا حنو إن زيدا       

معرفة  أو نكرة كحكـم خـربِ املبتـدأ   و ال جيـوز تقـديم أخبارهـا علـي                      
ــو إن   ــا حنـ ــان ظرفـ ــا إال إذا كـ ــدارأمسائهـ ــال التوَيف الـ ــ زيـــدا  جملـ  يف عِسُّـ

 . الظروف  

ا           » مسـندًا إليـه   «عشعدا   ر ظالعملعرعنعث قا   رامماتعكاض : تةنبعه   ظذ  ،ر بولذص  بولمعغان يةنة بعر تىرلىك مذبتعدا ب

ةن ضةندئ»  زيـــدقـــائمٌمـــا « يعن آةلض دعن آئ اش نةفع ة ظوخش اآع دعكعض اش ضةندئ»  زيـــدقـــائمٌأ « ي ة ظوخش دعكعض
ظع قعلعش شةرتع     ضةن ظاشكارا ظعسعمنع رةف   يعن آةل ظذ ظأزعدعن آئ  . صعدعن آئيعن آةلضةن سىصةتتذر   ظعستعفهام هةر 

 ،بولذص مذبتعدا    »قـائمٌ « ملعلةردعكعى بذ ج  »الزيدانقائم  أ  « ؛»ان الزيد قائمٌما  «: مةسعلةن  . بعلةن مذبتعدا بوالاليدذ    

اظعلدذر     »الزيدان« دئضةن  » قائمـان «ملعدعكع  دئضةن جى »  الزيـدان  قائمـان مـا    «،ظةمما  .  خةؤةرنعث ظورنعدا آةلضةن ص
ظأزعنعث  علماي  قظع ظأزعدعن آئيعن آةلضةن ظاشكارا ظعسعمنع رةف  ،سىصةت ضةرحة نةفعدعن آئيعن آةلضةن بولسعمذ     

ا  عز دا هئس ىن مذبتع انلعقع ظىح ةل قعلغ دا ظةم ذنع ظأزعنعث ز. النمايدذبمعرع دع دئيعشعمعز،  عظ ةل قعل دا ظةم معرع
يعنكع ظةضةر ظذ ظأزعدعن آئ   

عم اظعلع ظعس ث ص نع ظأزعنع
ظع قعلغان   قعلعص ظذنع رةف   

اظعلغا     بولس ا، ظذ ظاشكارا ص
ىن  ةنلعكع ظىح يألةنض
ع زأرىر   ذفرةت آئلعش م

ةسنع شةآعلدة    ق ت لذتذرذق
ر    ذنعث زعمع ةنلعكع ظ آةلض

اظعل( ان ص ةل ) بولغ دا ظةم
 .نع ظعسصاتاليدذعقعلغانلعق

خـربُ إنَّ    «لعبةشعنحع صةس  
 »إنَّ«(»و أخواتِهـــــــــــــــــــــــــــا

ذمحعالرنعث رعتى دعكع قوش
ةؤعرع ذ) : خ إنَّ و أنَّ  «الرظ

» و كَــأنَّ  و لكِــنَّ  و لَيْــتَ  و لَعَــلَّ
لةر  ببذ هةرع . قاتارلعقالردذر

ةؤةر مذبتع دا ؤة خ
دعغان عمالرغا بوالالي  ظعس

دانع   رعص مذبتع آع
بع  ذ نةس دذ ؤة ب لعك  قعلع

 دةص نعث ظعسمعسع» إنَّ«
ا  ةؤةرنع بولس دذ، خ ظاتعلع

ذ   رةف دذ ؤة ب ك قعلع ظعلع
ةؤعرع دةص » إنَّ« ث خ نع

ث » إنَّ«. دذ عظاتعل نع

آعرضةندعن  » إنَّ«خةؤعرع  

نال آئ دذ» املســند«يع . بولع

ع ذ ،حىنك » إنَّ« ظ
ة عآ يعن جىمل ةندعن آئ رض

ص قذ تذرذلغان قعلع . راش
ةر  دان«ظةض ذ مذبتع عث  ظ

انلعقتعن  ةؤعرع بولغ خ
» ظةسلعدعال مذسنةد ظعدع    

ة جى ة دئيعلس ةبنع مل م
آعرضةندعن آئيعن    » إنَّ«زعضة تةسعر قعلمعغان بوالتتع، شذثا ظذنع         ؤظذالرنعث لة  » إنَّ«ن  بولعدعغانلعقع ظىحى  

 .»قائمإن زيدا «: مةسعلةن . بولغان دةيمعز» املسند«ندعن راشتذرذلذص ظاذجىملة قعلعص ق
ذف  »  « ةؤعرعنعث م ث خ اآع جىرةتنع دانعث        ي أآمع مذبتع ةتتعكع ه ذش جةه ةآعرة بول اآع ن ة ي ة، مةرعف مل

 ظذنعث ظعسعملعرعنعث ظالدعغا ظأتىشع صةقةت     نعث خةؤعرعنعث »  «،ظةمما. خةؤعرعنعث هأآمع بعلةن ظوخشاش     
الردزذ ةؤةر(عال رذص ذص آةلخ دذ ) ضةندعال زذرذص  بول ةرةص ،نكعحى. »  زيــدايف الــدارإن «: مةسعلةن . دذرذس بولع  ظ

   .لةلةيدذلعتعلضةنلعكتعن ظذالر باشقعالر آئلةلمةيدعغان ظورذنالردعمذ آئآأص ظعش تعلعدا زةرعصلةر
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  و اتِهـــا  و هــي صـــارَ و أصـــبحَ  و أمســـى   اســـمُ كـــان  و أخوفصــل 
أضحي  و ظَـلَّ  و بـاتَ  و راحَ  و آضَ  و عـادَ  و غَـدَا  و مـازالَ  و                             

 .مابَرِحَ  و ما فيت  و ما انْفَكَّ  و مادامَ  و ليسَ 
فهذه األفعال تدخل أيضا علي املبتـدأ  و اخلـرب فرتفـع املبتـدأ  و يسـمي          

ب اخلرب  و يسمي خـربَ كـانَ  فاسـم كـانَ هـو املسـند       اسمَ كانَ  و تنص  
 قائمـا  و جيـوز يف الكـل تقـديم أخبارهـا              زيـد إليه بعد دخوهلا حنو كـان       

 و علي نفس األفعال أيضـا يف التسـعة          ، زيد   قائماعلي أمسائها حنو كان     
 و ال جيـوز ذلـك يف مـا يف أولـه مـا  فـال يقـال                   ، كانَ زيد    قائما حنو   لِوَاألُ

 و باقي الكـال م يف هـذه األفعـال           ، و يف ليسَ خالفٌ      ،ال زيد   قائما ماز 
 . جييء يف القسم الثاني إن شاء اهلل تعايل 

التعنحع عل  ظ ــمُ كــــان  و أخواتِهــــا «صةس ذمحعالرنعث» كــــانَ«(»اســ دعكع قوش عتىرع ث » كــــانَ«) :  ظعسمعس نع

 و عـادَ  ،)ظأرىلىص قالدع  ( و آضَ ،)آئحعدة بولدع  (صارَ و أصبحَ  و أمسـي  و أضـحي  و ظَـلَّ  و بـاتَ  و راحَ             «ظوخشاشلعرع  

ارلعقالردعن ظ »   و مازالَ  و مابَرِحَ  و ما فـيت  و مـا اِنْفَـكَّ  و مـادامَ  و لـيسَ     ،)ظةتعضةندة حعقتع (  و غَدَا    ،)قايتتع( . عبارةت  قات

ذ دا ؤة  ب ئظعلالرمذ مذبتع ص
دعغان   ةؤةر بوالالي خ
دذ ؤة  عمالرغا آعرع ظعس
دذ،    ع قعلع دانع رةفظ مذبتع

ذ  ــانَ«ب ث ظعس» ك ع نع معس

دذ ةؤةرنع . دةص ظاتعلع ؤة خ
ذ   دذ، ب بعلعك  قعلع نةس

ــانَ« ةؤعرع دةص » كـ ث خ نع

دذ ــانَ«. ظاتعلع ث » كــــ نع

ع  » كــــــــــــــــانَ«ظعسمعس

ة  يعن جىمل ةندعن آئ آعرض

ر  ذص بع ــند «عكعص بول املســ

ان » إليـــه علةن . بولغ : مةس

 . »  قائمازيدكان «

ذنعث ؤة » كــــــــــــــانَ« ظ

لعرعنعث  ظوخشاش
عنعث  ةؤةرلعرعنع هةممعس خ

عرع  عملعرعدعن ظعلض ظعس
ةلتىرىش دذرذس  . آ

 .» زيدقائماكان «: مةسعلةن 

اؤؤالقع   ذالرنعث ظ ظ

ذرذن آ       ذ ب ئظعلنعث ظأزعدعنم ةؤةرلعرعنع ص ذالرنعث خ ا ظ دا بولس علةن . ةلتىرىش دذرذس توققذزع ــا«: مةس ــانَ قائم  ك

دا . »زيــد ذ ظعش ظالدع دذ ، شذثا  » مــا«ب ةردة دذرذس بولماي ار آةلعمعل دذ» قائمــا مــازال زيــد«ب ةمما. دئيعلمةي  ،ظ

أز» لــيسَ« دة ظالعمالرنعث آ ردةك ظةمةس قارهةققع دعكع . شع بع ئظعلالر هةققع ذ ص خالعسا » اهلل«قالغان ضةص ب

 . لعدذ ظعككعنحع قعسعمدا آئ
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فصل  اسمُ ما  و ال  املشبهتني بِلَيْسَ  و هو املسندُ إليـه بعـد دخوهلمـا          

 ما  مُّعُ منك  و خيتص ال بالنكرة  و يَ          أفضلَ رجلٌ قائما  و ال      زيدحنو ما   

  . لنكرةِباملعرفة  و ا

فصل  خربُ ال  لنفـي اجلـنس  و هـو املسـند بعـد دخوهلـا حنـو ال رجـلَ                        

 .  قائمٌ

 

ةتتعنحع    ــيْسَ  « لعصةس ي ــيْسَ«( »اســمُ مــا  و ال  املشــبهتني بِلَ ذمحعالرنعث ظعسمعسع  »لَ عدعكع قوش ذالرنعث : ) تعص ب

 زيـد ما «: مةسعلةن . بولغان » املسندُ إليه«ملة بولذص بعرعكعص ئيعن جىصلةر آعرضةندعن آ ظعسعملعرعمذ مذشذ هةر  

 .» منك أفضلَرجلٌقائما  و ال 

ة» ال « ةآعرة ص قةت ن

دذ عمالرغعال آعرع  .ظعس

ةمما  ة ؤة مة» مــــا «،ظ رعف

عمالرغا  ةآعرة ظعس ن

 .  رعدذآعرعؤئ

ةآكعزعنحع صةس  ل عس

» خـــــــربُ ال  لنفـــــــي اجلـــــــنس«

ةف( ع ن ذحع تىرن ع قعلغ

ةؤعرع » ال« ث خ ) : نع

ةرص  بذ ذ ه ذ ظاش م

يعن جى ةندعن آئ ةآعرض  مل

رعك  ذص بع ص عبول

ةن  »املســند« ذص آةلض . بول

.  »قـائمٌ  ال رجلَ«: مةسعلةن   

ذنعث  ة  »لَــــــــــيْسَ«ب ض

عغان  ةن » ال«ظوخش بعل

ةف      » ال«ضة ظوخشعغان   » لَيْسَ«بولغان ظاساسلعق صةرقع     دعغان ع ع قعل مةلذم بعرنةرسعنع نةفع قعلسا جعنسعنع ن

ةف» ال« ةر (»  فــى الــدارجُــلٌلَــا رَ«: مةسعلةن . دذعع قعلبعر تىردعكع نةرسعلةرنعث  هةممعسعنع ن دا بعر ظ هويلع

  .)هويلعدا ظةر آعشع يوق(»  فى الدار رَجُلَلَا «. )شع مذمكعنذثدعن آأص ظةر بولععككع ياآع ظذنظ. يوق 
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 املقصد الثاني يف املنصوبات
 األمساء املنصوبة اثنا عشر قسما املفعول املطلق و بـه و فيـه و لـه و                 

  كــانَُهــا وخــرب وأخواتَِّ معــه و احلــال و التمييــز و املســتثنى و اســم إن    
  املشبهتني بليسَ ماوال ُاليت لنفي اجلنس وخرب بال ُبها واملنصووأخواتِ

 ُ ويــذكرُ مبعنــى فعــلٍ مــذكورٍ قبلــهفصــل  املفعــول املطلــق وهــو مصــدرٌ 
 أو ي القــارِةَسَــلْجِ  حنــو جلســتُ أو لبيــان النــوعِاضــربً  كضــربتُللتأكيــدِ

قد يكون من    و .  لساتٍجَ أو   جلستنيِ أو   ةًسَلْجَ   كجلستُ لبيان العددِ 
 .انباتً  وأنبتَاجلوسً لفعل املذكور حنو قعدتُغري لفظ ا

ــ  أي  مقــدمٍ خــريَه لقيــام قرينــة جــوازا كقولــك للقــادمِ  وقــد حيــذف فعلُ
ا دًمْـ حَ ا و رًكْا وشُـ  يًقْا مساعـا حنـو سَـ      وجوبً  و  مقدمٍ ا خريَ ومًدُ قُ قدمتَ

 كَاعَـ رَا و دًمْ حَ كَتُدْمِحَ ا و رًكْ شُ كَتُرْكَشَا و يًقْ سَ  اهللُ كَاقَسَا أي   يًعْورَ
 . ايًعْ رَاهللُ

 هةققعدة ظعسعمالر ظوقذلغذحع نةسبع مةقسةت ظعككعنحع
 

 و املفعول املطلق و به و فيه و له و معه و احلال و التمييز و املستثنى«نةسبع ظوقذلعدعغان ظعسعمالر ظون ظعككع بولذص ظذالر 
 .قاتارلعقالردذر »   ما و ال  املشبهتني بليسَ بال  اليت لنفي اجلنس وخربُها واملنصوبُ وأخواتِ كانَها وخربُوأخواتِ اسم إنَّ

عل   ع صةس ذحع (»قُاملفعــول املطلــ «  بعرعنح ىس تولدذرغ ةداش ت ان    ) : مةنب رع  قعلعنغ عرع زعك دعن ظعلض ذ ظأزع ظ

ئظعلنع تةآعتلةش ظىحىن          » اضـربً   ضـربتُ «ظذ  . ةتتذرصئظعلنعث مةنعسعدعكع مةسدةردعن ظعبار    دئضةنضة ظوخشاش ص

» ي القارِ ةَسَلْجِ  جلستُ«ياآع  
ع   اش تىرن ة ظوخش دئضةنض
ىن ؤة    ش ظىح ان قعلع باي

اآع   أو ةًسَــــــلْجَ جلســــــتُ«ي
دئضةنضة  » لساتٍجَ أو   جلستنيِ

ان   اننع باي اش س ظوخش
رع   ىن زعك ش ظىح قعلع

دذ اهعدا. (قعلعنع ذ ) ض ظ
دعن ظع( عرع ظأزع ) لض

ئظعلنعث   ان ص رع قعلعنغ زعك
عمعغان  ؤلة ة ظوخش زعض
دذ ؤلة ذ آئلع . زعدعم

علةن  ــدتُ«: مةس  قعــــــــــــ
 .»انباتً أنبتَ« ؛»اجلوسً

الدعكع   ع معس  ظعككعنح
ظأزعدعن ظعلضعرعكع صئظعل     
ان   دعن بولغ ةزعت بابع م
ةررةت   عمذ مذج بولس

املفعول «صئظعلنعث مةسدعرع   
ص » ُاملطلـــــــــــــــــــــق قعلع
ة،شذثا. آةلتىرىلضةن زع ؤ ل

 .ظوخشعمعدع دةيمعز
ة  اهعدا قةرعين   ض
بولغانلعقتعن ظذنعث صئظعلع   
عدة   لذق تةرعقعس دذرذس
دذ   نعص آئتع ةزعص قعلع . ه

علةن  ذص  : مةس ان بول مئهم
ة  ةن آعشعض ــريَ«آةلض  خــــ

ــدم ة » مقــــــــــ دئضعنعثعزض
اش   ذنعث  . ظوخش ب

 ظذنعثدعن  ،زعص قعلعنعص آةتكةن دئضةن صئظعل هة  » قدمتَ«بولذص ظذنعثدعن   »  مقدمٍ ا خريَ ومًدُ قُ قدمتَ«سع  يظةسلع
א«آئيعن   .دئضةن سىصعتع تذرغذزذلغان » «هةزعص قعلعنعص آئتعص ظورنعغا » א

: مةسعلةن   ). هةزعص قعلعنعص آئتعدذ     (ؤاجعصلعق تةرعقعسعدة  ) ظذنعث صئظعلع (ؤة ضاهعدا سئماظع بولغانلعقتعن     
ــ« ذالرنعث ظةسلع، »ايًــعْا ورَدًمْــحَ ا ورًكْا وشُــيًقْسَ ــ«سع يب ــ اهللُكَاقَسَ ــ حَكَتُدْمِــحَ ا ورًكْ شُــكَتُرْكَشَــا ويًقْ سَ  »ايًــعْ رَ اهللُكَاعَــرَا ودًمْ

 .بولذص ظذالرنعث صئظعللعرع هةزعص قعلعنعص آةتكةن 
ئ  ظذنع شذ   بولسا   ظاثالنغان   قانداق   دعنلةربظةرة قايسع آةلعمة    ،ضعنعمعزئماظع د سئ  باشقا   رةك،ئ تع سأزلةش آ    ص
 . ضةنلعكتذرئص سأزلةشكة بولمايدذ دةلعمعلةرنع ظذنعثغا ظوخشعتعآ
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 اعمـرً  كضـرب زيـد     الفاعلِ  ما وقع عليه فعلُ     به وهو اسمُ   املفعولُ فصل  
ه لقيـام قرينـة      زيد وقد حيذف فعلـُ     عمراوقد يتقدم على الفاعل كضرب      

وجوبـا يف أربعـة      و ؟    أضـربُ  نْ قـال مَـ    نْ يف جـواب مَـ      اجوازا حنو زيـدً   
  .مواضع

 .  ياسيةٌ قثلثةُال األول مساعي والبواقي
 ،١٧١النساء}خَيْراًلَّكُمْ انتَهُواْ{ ،هُ سَفْنَ وَأًرَمْإحنو ) السماعي  (األول
 .ا لًهْسَا وَلًأهْ

حتـذيرا ممـا   َ رَذِّ حُـ قِتَّـ إوهـو معمـول بتقـدير          التحـذيرُ  )  قياسـيةُ ال ( الثاني
 ، واألسـدَ  ك أصله إتق   واألسدَ كَا منه مكررا حنو إيَّ    رُذَّحَ املُ كرَبعده أو ذُ  

 . الطريقَ الطريقَو 
 

ذ ) : تولدذرغذحع( » بــهاملفعــولُ«صةسعل  ظعككعنحع اظعلنعث ظعشظىظ نعث حىشكةن نةرسعتع  هةرعك-ستعضة ص

 . »ٌ زيداعمرًضرب «: مةسعلةن . دذعل ظذ صاظعلدعن ظعلضعرع آئضاهعدا. » اعمرً ٌضرب زيد«: مةسعلةن . ظعسمعدذر

اهعدا  ئظعلع  ض ذنعث ص ةن؟«ظ ع ظذرعم ةن دئ» آعمن ة جاؤاب ةن آعشعض ا » ازيــــدً«ض اش دةص قويغانغ ظوخش

نعص آئ    ةزعص قعلع عدة ه لذق تةرعقعس دذدذرذس ذنعث ظةسلع. تع ع يظ دع » ا زيــدًإضــربْ«س دعكع. (ظع أت ) تأؤةن ت
 ) .تعدذص آئعهةزعص قعلعن(سعدة عؤاجعصلعق تةرعق) ئظعلعظذنعث ص(ظورذندا

 .  ياسعدذرسع سئماظع قالغان ظىحع  قعبعرعنحع
ع ئماظع (،بعرعنحعس ) س

العي  ث معس  أًرَمْــــــإ«:  نع
ــفْنَوَ ــتَانْوَ{ ؛»هُسَـــــ ــا خَوْهُـــــ ا رًيْـــــ
ــلَ ــأهْ«؛ }مْكُـــــ ــا وَلًـــــ  »الًهْسَـــــ

ذص،  ذالرنعث بول ب
ع يظةسلع ــرُكْ«س ــإ أُتْـــــ  أًرَمْـــــ

 يــــا معشــــر  اوْهُــــتَانَْ« ؛»هُسَــــفْنَوَ
ــ خَ إيتــواالنصــارى مــن التثلــث و ا رًيْ

طَيْــــتَ ا وَلًــــأهْ أتيــــتَ« ؛»مْكُــــلَ
ــ انلعقتعن » الًهْسَـــــــــ بولغ

ةزعص   ئظعلع ه ذالرنعث ص  ظ
ةن  نعص آةتك قعلع

 .هعسابلعنعدذ
ع ةهزعر ،ظعككعنحعس  ت

ذص ذ ،بول ــإ« ظ ع » قِتَّـــ ن
ارقعلعق  ش ظ دعر قعلع تةق

دعن آئ ع ظأزع يعنك
عدعن  نةرس
اآع   اهالندذرذلغان ي ظاض

اهالندذرذلغان  ة ظاض نةرس
ةآرار زعك  ارت ن  ع  قعلعنغ

ذل  ظذ(مةظم . دذر ) لمةص
 .» واألسـدَ  كَاإيَّ« : مةسعلةن

 .»الطريقَ الطريقَ«
ع م النعث ع بعرعنح س

 مِن األسد  كإتق«سع  يظةسعلع
ضةنلعك دئ» مِنْكَ األسدَ إتق و

ذص الدعكع   ،بول ذ معس ع  » قِتَّــــإ« »ك« ب دعن آئ   ن ارقعلعق ظأزع ش ظ دعر قعلع ع  تةق ن دع » األســــد «يعنك

اهالندذرذلغان مةظمذ ظذ( لظاض ــكَ األســدَ إتــق و«ؤة  .دذر) لمةص دة » مِنْ ذبالعغعنع  »األســد«دعضةن جىملع ةقةت م ص
  .لةلعضةنئ بولذص آتةهزعرظعصادعلةش ظىحىنال 

نغان  عقعل تةقدعر » الطريـقَ « نعثدعكع بعرعنحع    بذ ،بولذص » الطريـقَ   الطريـقَ  قِتَّـ إ«سع  يظعككعنحع معسالنعث ظةسلع  

  . دذر» منهرُذَّحَاملُ«  ؤة بذ ظعككعسعتةآعتتذر» الطريقَ«لع ظعككعنحع نعث مةصظذ» قِتَّإ«
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 أو  على شريطة التفسري وهو كل اسم بعده فعـلٌ    هُ عاملُ رَمِضْما أُ  الثالث

 وْ حبيـث لـَ    هِمتعلقـِ    بضـمريه أوْ    عن ذالك االسـمِ    شتغل ذالك الفعلُ   يَ هُهُبْشِ

 ا منصـوبٌ   زيـدً  ه فـانَّ   ضـربتُ  ازيـدً  حنـو    هُبَصَـ نَ لَ هُ عليه هو أو مناسبُ    طَلِّسُ

ــفِبِ ــ يفَ وهــو ضــربتُ مضــمرٍ حمــذوفٍلٍعْ ه و هــو  بعــدَ املــذكورُهُ الفعــلُرُسِّ

 .  كثريةٌ وهلذا الباب فروعٌ،ه ضربتُ

 ظذنعثغا   ظأزعدعن آئيعن    ظذ . غان ظعسعمدذر  عش شةرتع ظاساسعدا ظامعلع يوشذرذن        رظىحعنحعسع، تةصسعرلةص بئ  
ذنعثغا  اآع ظ ا ي دعغان زعمعرغ ذنعثغا يانع ارتعص ظ دعغانظةمةل قعلعشتعن باش ت دار نةرسعضة يىزلعنعؤالع   ظاالقع

ئظع اآع سى ص ةت ل ي ذص، ش   ص عم بول ان ظعس اآع   بولغ ئظعل ي ذالر  ذ ش ذ ص اآع ظ ةت ؤة ي ة  ةمةن  غاسىص  جةهةتت
: مةسعلةن   . جعدة بولعدذ   عيدعغان دةر الة قعال لسة ظذنع نةسب  ىرىغان صئظعل ظذ ظعسعمدعن ظعلضعرع آةلت     ظوخشعشعدع

 .»  ضربتُ غُلَامَهُازيدً« ؛» مَرَرْتُ بِهِازيدً« ؛»ه ضربتُازيدً«

 قعلعنعص   عدعكع هةزعص    ظذ ظأزعنعث ظالد     ،بولذص » هُ عاملـُ  رَمِضـْ مـا أُ  «ضةن ظعسعم   دئ» ازيدً«حع معسالدعكع   نبعرع

ذلغان ، هةزعص» ضــربتُ«آةتكةن  ظذلع بولغانلعقتعن نةسبعلعك ظوق ئظعلنعث مةص ندئضةن ص ذ ع قعلع ص  آةتكةن ظ
ارلعقعنع   ئظعلنعث ب ص

عمدعن  » ازيــدً « ةن ظعس دئض
عآئ ةر ظعلض،يعنك رع ع ظةض

ئلع ا ظ ــدً«ص حعقعلس » ازيــ
بة ظوقذ ع نةس دعغان ن تاالي

ةل   ذنعثغا ظةم ؤة ظ
ارتعص اش ت تعن ب  قعلعش

ةل   ا ظةم ذنعث زعمعرعغ ظ
قا يى  ان  قعلعش زلعنعؤالغ

ــربتُ« ةن ص دئ» ضــ ئظعل ض
 ،شذثا .  تةصسعرلةص بةرضةن  

ذ جى ث  ظةسلعظ ع يملعنع س
ــدًضــربتُ« دع » ه ضــربتُا زي ظع

 . دةص قارايمعز 
الدع ع معس كع   ظعككعنح

مـا  «ضةن ظعسعم   دئ» ازيدً«
ــأُ ــرَمِضْــ ذص» هُ عاملُــ ذ ،بول  ظ

 دعكع هةزعصظأزعنعث ظالدع
ةن  نعص آةتك قعلع

ةن دئ» جَــــــــــــــــاوَزْتُ« ض
ئ ظذلع  ص ظعلنعث مةص

بة   انلعقتعن نةس بولغ
ص  قعلعنع  هةزعص.  ظوقذلغان

ئظعلنع  ذ ص ةن ظ  »ب« آةتك
نعث سةؤةبعدعن مذتةظةددع     

ذص ةتة مةن،بول تعن  جةه
ذنعث عص ظ ذص غا مذناس بول
ان ةن دئ» مَـــــرَرْتُ« قالغ ض

.  ئظعل تةصسعرلةص بةرضةن    ص
ذثا ذجى ،ش ملعنعث  ب

ع  يظةسلع  ازيــــدً  جَــــاوَزْتُ «س
دئضةنلعك بولعدذ    » مَرَرْتُ بِهِ 
 .زدةيمع

الدعكع    ظىحعن ع معس ح
ضةن  دئ» آهَنْـتُ « قعلعنعص آةتكةن هةزعصكع دع ظذ ظأزعنعث ظالدع  ،بولذص» هُ عاملُ رَمِضْما أُ «ضةن ظعسعم   دئ» ازيدً«

دئضةن  » زيدً« قعلعنعص آةتكةن ظذ صئظعلنعث بارلعقعنع ظعلنعث مةصظذلع بولغانلعقتعن نةسبة ظوقذلغان، هةزعص     صئ
عمدعن آئ  ةن ظعس ةر .يعن آةلض ب   ،ظةض ذنع نةس ا ظ ئلعص حعقعلس عرع ظ ةل   ظعلض ذنعثغا ظةم دعغان ؤة ظ ة قعالالي

يعنكع  دئضةن ظعسعمدعن آئ    » زيـدً «زلعنعؤالغان   غا يى » هُغُلَامَ«قعلعشتعن باش تارتعص ظذنعثغا ظاالقعدار بولغان       

دئضةنلعك  »  ضـربتُ غُلَامَـهُ    ا زيدً آهَنْتُ«سع  ي بذ معسالنعث ظةسلع   ،شذثا. ضةن صئظعل تةصسعرلةص بةرضةن   دئ» ضربتُ«
  .زبولعدذ دةيمع



 ١٥٠

 أي  اهللعبدَ حبرف النداء لفظا حنو يا دعوٌّ مَالرابع املنادى وهو اسمٌ

 وحروف النداء مخسة  .دعو اهلل وحرف النداء قائم مقام أَدعو عبدَأَ

 النداء لفظا وقد حيذف حرفُ. ة املفتوحة واهلمز  ا وأيْيَا وهَيا و أيَ

ذَا{ حنو  .٢٩يوسف}يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هـَ

  . املنادى على أقسام واعلم أنَّ

هـا   علـى عالمـة الرفـع كالضـمة وحنوِ         نـى بْيُ فان كان املنادى مفردا معرفةً    

  .زيدونَ ويا زيدانِ ويا رجلُ ويا زيدُحنو يا 

  .يدٍزلَوخيفض بالم االستغاثة حنو يا 

 . اهزيدَ حنو يا اهَفِلِأَويفتح بإحلاق 

ارقعلعق حا    هةر) حاقعرعش (اشكارا آةلضةن نعدا     ظذ ظ  ،مذنادا بولذص ،  تأتعنحعسع . علغذحع ظعسعمدذر   رقعصلعرع ظ
ظعلنعث ظورنعدا  ئضةن ص  دئ» دعـو أَ« صععدا هةر ؤة ن دئضةنلعك بولعدذ »  اهلل دعو عبدَ أَ« بذ   ،» اهلل عبدَيا  «: مةسعلةن  
 .تذرعدذ
» َأو     أيْ« بذالرنعث ظعحعدعكع      .قاتارلعقالردعن ظبارةت » أَو      ا وأيْ يَا وهَ ا و أيَ  يَ«الر  هةرصلعرع بةش بولذص ظذ     نعدا
ارلع دعكع آعشعنع حاقعرعش ظىحىقات ــ«ن ، ق ظعككعسع يئقعن ارلعق ظعك» ايَــا وهَأيَ كعسع يعراقتعكع آعشعنع قات

ى  اقعرعش ظىح ةر ظعككع  » ايَـــ«ن ، ح ا ه لعتعلعدذ  بولس ىن ظعش ع ظىح دا هةر .  لعس اهعدا نع ذز   ض لعرع تةلةصص ص
 .قعلعنمايمذ قالعدذ

علةن  ــوْيُ{:  مةس  فُسُـــــــ
ذنعث  }ا هــــذَ نْ عَــــ ضْرِعْــــ أَ  ب

 ضْرِعْـ  أَ فُسُوْيُ ايَ«سع  يظةسلع
ــ ذص» ا هـــــــــــذَنْعَـــــــــ  ،بول
دعكع عظذن ةزعص» ايَــ«ث  ه

 .قعلعنعص آةتكةن
ه  ذنادا : تةنعب  م

ة  دةك بعرقانح تأؤةندعكع
 .ك بولعدذتىرلى

ظةضةر مذنادا ) بعرعنحع(
ةن ( بعرعكتىرىلمعض

دعكع ذفرةت ؤة ) هال م
ا مةرعف عم بولس ة ظعس

ةلعف ؤة ( ة ظ  »«زةمم
ارةت  ارلعقالردعن ظعب ) قات

ث بةلضعسرةف ة عظعنع ض
دذ  ةبنع قعلعنع . م

يـا  « ؛»زيدُيا   « : مةسعلةن
ــلُ ــا « ؛»رجـ ــدانِيـ ــا « ؛»زيـ يـ
 .» زيدونَ

الدعكع  ع معس   بعرعنح
ــدُ« ةدئ» زيــــ عم ض ن ظعس

تعن  ذنادا بولذش م
عرعال ذص  ظعلض ة بول  ،مةرعف
ذ رةف ع  ظ ث بةلضعس ظعنع

ةبنع   ة م ان زةممعض بولغ
 .قعلعندع 

الدعكع    ع معس ظعككعنح
ــلُ« عم ةن ظعضدئ» رجـــ س

ةؤةبعدعن    ذش س ذنادا بول م
ذص   ان بول ة بولغ  ،مةرعف

ث بةل  ذ رةفظعنع ع عضظذم س
ةب  ة م ان زةممعض نع بولغ

 .قعلعندع 
الدعكع     ظىحع ع معس نح

ــدانِ« عم  دئ» زيــ ةن ظعس ض
ظعنعث بةلضعسع بولغان    لعنعص رةفب بعرعكمة بولمعغانلعقتعن مذفرةت هئسا      ،سعمذ ضةرحة ظعككعلعك شةآعلدة بول     

 . ع قعلعندع آة مةبن» א«
الدعكع  أتعنحع معس ةمظعدئ» «ت ةرحة ج عم ض ةن ظعس عمذ بوليض ذفرةت ،س انلعقتعن م ة بولمعغ  بعرعكم

 . دعغا مةبنع قعلعن» «لعنعص رةفظعنعث بةلضعسع بولغان بهئسا
ار   ) ظعككعنحع  ( : نمةسعلة . لعدذ وقذنعث سةؤةبعدعن جةر ظ    » «دةم تةلةص قعلعشنع ظعصادعلةيدعغان        مذنادا ي
) ظىحعنحع  ( مسـتغاث هبـم، والفقـراء مسـتغاث ألَجلـهم، واجلـوع مسـتغاث منـه،               »األغنيـاء « : » من اجلـوع   لفقراءِ لِ ألَغنياءِيا لَ «؛  »زيدٍلَيا  «

  يـا «: مةسعلةن . لعدذ  قوشذلذشع سةؤةبعدعن فةتهة ظوقذ       نعث » א«دةم تةلةص قعلعشنع ظعصادعلةيدعغان        مذنادا يار 
 .»اهزيدَ
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ا للمضــاف حنــو يــا  أو مشــاهبً اهللِعبــدَوينصــب إن كــان مضــافا حنــو يــا 
  . بيديذْ خُارجلً األعمى يا  كقولِ معينةٍ غريَا أو نكرةًلًبَ جَاطالعً

  .املرأةُ ويا أيتها الرجلُها وإن كان املنادى معرفا بالالم قيل يا أيُّ
 يف آخره للتخفيف كما تقول يف مالـك          املنادى وهو حذفٌ   مُيْخِرْوجيوز تَ 

 وجيـوز يف آخـر       .مُثْ عُـ   يـا  ثمـانَ عُ،  ويف   مـنصُ  يـا    رٍوْصُـ نْويف مَ ،  مالُيا  
 ارُحَـ يـا    ثُارِ كمـا تقـول يف يـا حَـ     األصليةُ  واحلركةُ م الضمُ املنادى املرخَّ 

 . حارِويا 
أيضـا وهـو     املنـدوب    عمل يف  حـروف النـداء قـد تسـت        مـنْ  ِ يا      واعلم أنَّ 

 ا خمتصـةٌ وَفـَ  . اه زيـدَ  وا  و، اه زيـدَ يـا ا كمـا يقـال   ا أو وَيَ عليه بِ  عُجَّفَتَاملُ
 بــني النــداء واملنــدوب وحكمــه يف اإلعــراب     يــا مشــرتكةٌ  باملنــدوب و

 .والبناء مثل حكم املنادى

اآع      دئضةنضة ظوخشاش مذزاص  »  اهللِ عبدَيا  « مذنادا   ظةضةر )تأتعنحع( ضة ظوخشاش   ضةندئ» الـً بَ جَ اطالعًـ يـا   « بولسا ي

اآع قار   ا ؤة ي ذزاص بولس ىبهع م ث  ش ذ ظادةمنع ــا «غ ــيـ ــارجلًـ ــديذْ خُـ اش دئ» ! بيـ ة ظوخش ذش   (ضعنعض ذنادا بول م
 .علعك ظوقذلعدذنةآعرة بولسا نةسب) سةؤةبعدعنمذ مةرعفة بولمايدعغان

ذن  ظىحىن مذزاف    نع ظعصادعلةش  ع ظأزعنعث تولذق مةنعس       مذزاص  ،نع مذزاصقا ظوخشعدع دئيعشعمعز     » الًبَ جَ اطالعً «

سعنع ظعصادعلةش ظىحىن ظأزعدعن        عزعنعث تولذق مةن    نعث ظأ  » اطالعًـ « ظذنعثدعكع    ، بولغعنعدةك  هتاجوم ظعلةيضة

ع آئ ة»الًــــــــبَجَ«يعنك  ض
ذص  وم اج بول هت

دذر عحى. قالغانلعقعدعن  ،نك
ذ ظعكك عدة  عب » عبــدَ يــا  «س

اآع  ــا «ي ــيـــــ دةص » اطالعًـــــ
صعكعر  -توختاص قالسا ظوي  

ادعلةنمةي  ذق ظعص تول
 . قالعدذ

ةر ذنادا ،ظةض   »ال« م
ةن مةرعف  ان بعل ة قعلعنغ

ــا أيُّ« بولسا ــا أيتــها الرجــلُهــا ي  وي
 .يعلعدذ دئ»املرأةُ

ةرخع ذنادانع ت ش م م قعلع
تذر ةرخعم قعل. دذرذس ش عت

عنعمعز دئ ذز   ت،ض ةلةصص
نع تذرذش قعلعش  ظاسانالش

عدعن يى ــا«زعس »  يـــ
كة تئ عدئي ةردة  ش لعك  ي ضش
ــا « ة ؤة ئد» مــالُي ضعنعثعزض

ــنْيـــــــا مَ« كة » رُوْصُـــــ دئيعش

ةردة تئ لعك ي يــــــــا «ضعش
ة دئ» مــــــــــــنصُ ضعنعثعزض

ذناد اش م انعث ظوخش
لةرنع   دعكع هةرص ظاخعرع

 .تعشتذرهةزعص قعلعؤئ
ان  ةرخعم قعلعنغ  ت
اخعرعنع  ذنادانعث ظ م

مذ   ةلعك ظوقذش ؤة زةمم
لع ةريظةس عكعتع دعكع ه

 .يعشكعمذ بولعدذ دئ» حارِيا «يعشكعمذ ؤة دئ» ارُحَيا « نع »ثُارِيا حَ«: مةسعلةن . بعلةن ظوقذشمذ دذرذس

اآع   » يـا  «،ضعنعمعز  دئ بمةندذ .  مةندذبتا ظعشلعتعلعدذ     ضاهعدا  ،صع بولذص   نعدا هةر  » يا«:    تةنبعه   » وا«ي

 . يعلضةنضة ظوخشاشدئ» اهزيدَ وا« ؛»اه زيدَيا«: مةسعلةن . ذسعتعدظارقعلعق ظعح ظاغرعتعلغذحعنع آأر

 . قا ظورتاقتذرب بولسا نعدا ؤة مةندذ»يا« .قعال خاستذرببولسا مةندذ» وا«
  . تذر ؤة مةبنع بولذش جةهةتتعكع هأآمع مذنادانعث هأآمعضة ظوخشاشنعث مأرةببمةندذ
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 ملكـانِ ن الزمـان وا  فيـه مـِ   الفاعـِل  فعلُ ما وقعَ فيه هو اسمُ  املفعولُ  فصل
 .يسمى ظرفا و

 رٍهْدَ كـَ   معـنيٌ  دٌّ وهو ما ال يكون له حَـ        مبهمٌ وظروف الزمان على قسمنيِ   
 ةٍنَسَـ   و رٍهْشَـ   و ةٍلـَ يْلَ  و مٍوْيَـ  كَ  معنيٌ دٌّ وهو ما يكون له حَ      وحمدودٌ نٍيْحِ و
 أي يف   شـهرا    وسـافرتُ  ادهـرً    تقـول صـمتُ    ، بتقـدير يف     ا منصوبٌ هَلُّكُ و

 . وشهرٍدهرٍ
  وهو منصوب أيضا بتقدير يف حنو جلسـتُ        ملكان كذالك مبهمٌ  وظروف ا 

 دَّبُـ   ال   وهو مـا ال يكـون منصـوبا بتقـدير يف بـل             ك وحمدودٌ أمامَك و خلفَ
 . يف املسجد  ويف السوق  ويف الدار  فيه حنو جلستُ  يف ن ذكرمِ

 ُبصَـ نْه ويُ  قبلـَ   املـذكورُ   الفعـلُ   يقـعُ  هِلـِ أجْ مـا لِ    لـه هـو اسـمُ      املفعـولُ  فصل  
 أي  انًـ بْجُ عن احلـرب     تُدْعَ أي للتأديب وقَ   ابًيْأدِتَه  بتقدير الالم حنو ضربتُ   

 .انًبْ جُتُنْبَا وجَه تأديبًوعند الزجاج هو مصدر تقديره أدبتُ. للجنب 

اظعلنعث ظعش ـ هةر     ) : رغذحعسع تولدذ ؤاقعت  ،ظورذن  ( » فيـه املفعـولُ « صةسعل  حعنحع ظى ز بةرضةن  كعتع يى عظذ ص
ان ؤة  ارةت نةر زام دعن ظعب عماآان ش          س اظعلنعث ظع ةنع ص معدذر، ي ى نعث ظعس ةرآعتع ي ت ـ ه ةن ؤاقع اآع ز بةرض  ي

 .  دةصمذ ظاتعلعدذ بذ زةرعص. ظورذننعث نامعدذر
ان    ع زام ت رةؤع(زةرص لعرعؤاقع ل بول ) ش ع خع دذظعكك ع (.ع ة) بعرعنحعس ذصمذبه ذ .م بول ــدَ« ب  ؤة »رٍهْــ

ــ« اغ(»نٍيْحِ ة دئ) ح ة ظوخشاش مذظةيي ان زةرعص       ضةنض ةك ـ حعضرعسع بولمعغ دذد ) ظعككعنحعسع. (تذر ن ح مةه

ظذالرنعث  . تذرضرعسع بولغان زةرعص   ئةييةن حةك ـ ح   قاتارلعقالرغا ظوخشاش مذظ  » ةٍنَسَ  ورٍهْشَ  وةٍلَيْلَ  ومٍوْيَ« بذ ،بولذص

ع مهةم ث» يف«عس   نع
د ع تةق عر قعلعنش

ةؤةبعدعن نةس  ع بس
دذ  علةن . ظوقذلع   : مةس

 ســـافرتُ« ؛»ادهـــرً صـــمتُ«
ــهرا ذنعث ظةسلع» شـ ع يب س

 ســافرتُ« ؛» يف دهــرٍصــمتُ«
 .ضةنلعكتذردئ» شهرٍ يف

ذ  زذرص ورذن (ع ماآانم ظ
لعرعمذ ذقع) رةؤعش قعغا عري

ع تى(ظوخشاش  ىك ظعكك رل
دذ  ع. (بولع ) بعرعنحعس

»  يف « مذبهةم بولذص بذمذ  
ث ع  تةقنع دعر قعلعنعش

ب  ةؤةبعدعن نةس ع س
دذ  علةن  . ظوقذلع : مةس

ــتُ« ــ جلســـــــــــ . » كخلفَـــــــــــ
ع( دذد ) ظعككعنحعس مةه

ذص ذ ،بول ث نع» يف« ب
ع    دعر قعلعنعش تةق
بع   ةؤةبعدعن نةس س

ةلكع  وظ اي ب ذلمايال قالم ق
عتئ كارا  » يف« خ ث ظاش نع

ان   ع زأرىر بولغ آئلعش
علةن. تذرزةرعص  : مةس

  و يف السـوق    و يف الدار   جلستُ«
  .»سجديف امل

أتعنحع صةسعل   املفعــولُ«ت
ى   : )  ـ مةقسةت تولدذرغذحعسع   بسةؤة( »له ن  قعلعنغا  ظذنعثدعن ظعلضعرع زعكرع    ،سعم بولذص  ك ظعظذ بعر تىرل

ةؤةبعدعن يى    عمنعث س ذ ظعس ئظعل ش ةن بوص دذزبةرض ىز      ،لع ئظعلنعث ي ان ص رع قعلعنغ عرع زعك دعن ظعلض ةنع ظأزع  ي
دعر قعلعنعشع سةؤةبعدعن نةسب نع» لِ«ذ ب.  بولغان ظعسعمدذربرعشعضة سةؤةبئ دذث تةق : مةسعلةن. ع ظوقذلع
)  قعلعنعص آةتكةن  هةزعص ظعلع ئص (شعدا   عظذ زذجاج دئضةن ظالعمنعث قار    . »א« ؛»«
א« ظعدع دةص   » א«؛»«سع  ي ظةسلع ،قع معسالالرنع عر يذقع ،بولذص» א

 .قارايدذ



 ١٥٣

  معمـولِ   مبعنـى مـع ملصـاحبةِ       هـو مـا يـذكر بعـد الـواوِ          هُعَـ  مَ املفعولُ فصل  

مـع    و أي مع اجلبـاتِ ازيدً ا و أنَجئتُ و  اتِاجلبَّ  و الربدُالفعل حنو جاءَ 

  و  النصـبُ   جيوز فيه الوجهـانِ     العطفُ جازَ  فان كان الفعل لفظا و     .زيدٍ

  النصـبُ  نَيَّعَـ  تَ ن مل جيـز العطـفُ     إْ و.  زيدٌ  و ازيدً  أنا و   حنو جئتُ  الرفعُ

  تعـني العطـفُ     العطـفُ  وإن كان الفعل معنى وجـازَ      . ازيدً  و حنو جئتُ 

  و كَلـَ   حنو مـا     تعني  النصبُ    ن مل جيز العطفُ   إْ و . وعمرٍ  و زيدٍحنو مالِ 

 .صنعألن املعنى ما تَ.  عمرا ما شأنك و  وازيدً

عل بةش ـ مَاملفعــولُ«عنحع صةس ذحع (»هُعـَ ك تولدذرغ ةمرا   ) : بعللعلع ذلعغا ه ئظعلنعث مةظم ذ ص ى ظ ذش ظىح ن ه  بول

 ا و أنـَ جئـتُ «؛ » اتِاجلبَّ  و  الربدُ جاءَ«: مةسعلةن  .  قعلعنغان ظعسعمدذر  ع  ردعن آئيعن زعك  » و«مةنعسعدعكع  » مع«
 .»ازيدً

» آئلعش « ظعسعمغا  ضةن دئ» الـربدُ «ضةن ظعسعم صئظعلنعث مةظمذلع بولغان   دئ» اتِاجلبَّ«ملعدعكع بعرعنحع جى 
دة   ارةت هأآىم ن ظعب تع
ى ذش ظىح ئرعك بول ن ش

ــع« عدعكع عمةن» م » و«س
يعن زعك   ن آئ  ع ردع

 .قعلعنغان 
ةر كارا ئ ص،  ظةض ظعل ظاش

ا ؤة  ئظعلن  (بولس ذ ص عث ظ
) مةظمذلعغا بعرةر نةرسعنع    

ة قعلعش دذرذس بولسا ظ ةتف
عمنع ( ان ظعس ة قعلعنغ ظةتف

ب  ع ؤة نةس عدعن رةفظ
ل    ع خع ارةت ظعكك ظعب

ذش دذرذسوظ علةن  . ق : مةس
بذ  . »زيـدٌ   و ازيـدً  أنـا و   جئتُ«

الدعكع  » جئــــــــــتُ«معس
ئظعل دئ ةن ص كارا  ض ظاش

ةنلعسأزلةن ذنعث  عكض ؤة ظ
اظعلعنعث  ةن » أنـــــا«ص بعل

ةنلعكع   تةآعتلةنض
ذنعثغا ظةتف ةؤةبعدعن ظ ة س

دععقعل  .ش دذرذس بول
ذثا ــد «،ش ةن » زيـــــ دئض

عمنع ة قعلع ظعس  ص ظةتف
  دةص»زيــــــدٌ   أنــــــا و جئــــــتُ«

ظذ   مذ ؤة مةص ع ظوقذش ل رةفظ
ارعلعص    أنــــا وجئــــتُ«دةص ق

اش » ًازيــــد ة ظوخش دئضةنض
قع بع ظوقذش مذ دذرذس نةس

 .بولعدذ 
اراص (ة قعلعش دذرذس بولمعسا  ظةتف، ظةضةر  : مةسعلةن. ةييةنلعشعدذع ظوقذش مذظ  نةسب)ظذنع مةصظذل دةص ق

 .»ازيدً  وجئتُ«
ةر ا ؤة ظةتف،ظةض ةن بولس ئظعل مةن ش دذرذس بول ص ا ة قعلع دا(س ذ حاغ ة) ب عدذظةتف ش مذظةييةنلعش .  قعلع

ةمرع نئ(» وعمــرٍ  وزيــدٍمــا لِ«: مةسعلةن  ةن ظ دذزةيت بعل ة ظعش قعلع ة قعلعش دذرذس بولمعسا نةسبع ) . ؟م ظةتف

بذ  ) . مة ظعش قعلعسةن؟      بعلةن نئ   دزةي (» א« ؛»א « :ةنمةسعل. قذش مذظةييةنلعشعدذ ظو
  .ندذر بولغانلعقع ظىحى» «يعشعمعز ظذالرنعث مةنعسعنعث لدعكع صئظعلنع مةنةن دئظعككع معسا



 ١٥٤

همـا  يْلَ بـه أو كِ     أو املفعـولِ    الفاعـلِ   يدل على بيان هيـأةِ      لفظٌ احلالُ فصل    

 وا عمــرًلقيــتُ  و، اشــدودًمَ زيــدا ضــربتُ  و، ابًــاكِرَحنــو جــاءني زيــد 

 ألن معنـاه     ،ا معنويا حنو زيد يف الدار قائمًـ       ن الفاعلُ قد يكو  و . راكبنيِ

 قائما فان معنـاه   زيدزيد استقر يف الدار قائما وكذا املفعول به حنو هذا           

ومثـال  .فعـلِ ال أو معنى    العامل يف احلال فعلٌ    و.املشار إليه قائما هو زيد    

 .رُيْشِ وأُهُبِّنَ معناه أُاقائمً حنو هذا زيد ها معنىالفعلِما كان عاملُ

 

التعنحع عل  ظ ةت(»احلـــالُ « صةس ال دئ ) : هال عنعم ه اآع  ،زعض اظعلنعث ي ا  »  بـــهاملفعـــولِ « ص ث ؤة ي ةر  نع آع ه

 ضـربتُ « ؛»ابًـ اكِرَجـاءني زيـد     « : مةسعلةن . رعدعغان سأزدذر   لعتعنعث قانداقلعقعنع آأرسعتعص بئ    سعنعث ها لعظعككع
 .»راكبنيِ عمرًوا لقيتُ« ؛»اشدودًمَزيدا 

ع جى ةن    بعرعنح ذص آةلض ال بول دعكع ه أز  دئ» ابًــاكِرَ«ملع ةن س اظع  » زيــد«ض ارةت ص ن ظعب ث تع لنعث هالعتعنع
 .تعص بةردععسأرقانداقلعقعنع آ

ع جى دعكع  ظعككعنح ملع
ةن    ذص آةلض ال بول ه

أز دئ» اشـــــدودًمَ« ةن س ض

ارةت » زيـــــــدا« ن ظعب دع
ظذ ث مةص لنعث هالعتعنع

داقلعقعنع آأر تعص عسقان
 .بةردع

ع جى دعكع  ظىحعنح ملع
ةن    ذص آةلض ال بول ه

أز دئ» راكـــــــبنيِ« ةن س ض

اظعل     » تُ« دعن ظعبارةت ص

ــرا«ؤة  ارةت  » عمـ ن ظعب دع

ث » بـــــــــــهاملفعـــــــــــولِ«  نع
داقلعقعنع  ث قان هالعتعنع

 . تعص بةردععسآأر
اهعدا  ذو «ض

ان(»احلـــــال اظعل  ) بولغ ص
دذ   ةنعؤع بولع  .م

علةن ــدار   « : مةس ــد يف الـ زيـ
ــ دعكع . »اقائمًـــــــــــ بذنعث

اظعلنع  ةنعؤع ص م
عمعزدئ ذنعث ،يعش  ظ

عنعث يظةسلع زيــد اســتقر  «س
ــا ــدار قائمــــــ ذص » يف الــــــ بول

ا » قائمــا« » اســتقر«بولس
عر نعث ظاستعدعكع مذستةت   

العتع    اظعلنعث ه ص
 . بولغانلعقعدعندذر

ة  ذص آةل(» ذو احلــال«يةن ذص آئمذ مةنعؤع بو»  بــهاملفعــولِ«) ضةن بول دذل ذ . » قائمــازيــدهــذا «: مةسعلةن . لع ب

الدعكع  دعن ضدئ» هــذا«معس عتعؤاتعمةن«ةن آةلعمع ةن مةن دئ» آأرس ةؤةبعدعن  ةض دعغانلعقع س » زيــد« حعقع

ا ظاشذ مةنةن   بولس » قائما«ل دةص قارعلعدذ ؤة  لعنعص مةصظذبرسعتعلضىحع هئسا جةهةتتعن آأةدئضةن ظعسعم مةن 
ئظعلنعث مةن     .  لعنعدذ  بسامةصظذلنعث هالعتع هئ   سع هالنعث   عظعلنعث مةنئص . سعدذر عهالنعث ظامعلع صئظعل ياآع ص

  .»اقائمًهذا زيد  «:ظامعلع بولغاننعث معسالع



 ١٥٥

 يف األمثلـــة ا كمـــا رأيـــتَ غالبًـــذو احلـــال معرفـــةٌ  أبـــدا واحلـــال نكـــرةٌ و

 .املذكورة 

 راكبــا احلــال عليــه حنــو جــاءني   جيــب تقــديمُفــان كــان ذو احلــال نكــرةً 

 رجـال   بالصفة يف حالة النصب يف مثـل قولـك رأيـتُ         لئال تلتبسَ . رجل  

 ه راكـبٌ  وغالمُـ   وقد تكون احلال مجلة خربية حنو جاءني زيـد        . راكبا  

 لقيـام قرينـة كمـا تقـول للمسـافر           وقـد حيـذف العامـلُ     . ه  يركب غالمُـ  أو  

 .ساملا غامنا أي ترجع ساملا غامنا

ال ةآعرة  ه ةرقاحان ن دذ ؤة  آئه داذي» ذو احلــال«لع ة آئ   قعرع أتكعنعثعزدةك مةرعف أرىص ظ دذآ ةر. لع ذو  «،ظةض

ةآ» احلــال ةلت    عن عرع آ دعن ظعلض النع ظذنعث ا ه دذرىرىش زأرىرة بولس علةن.  بولع . »  رجــلراكبــاجــاءني  « : مةس

بذنداق قعلعشعمعز سعزنعث   

 ضةضةندئ» راكبا رجال رأيتُ«

اش   » ذو احلـــــــــــال«ظوخش

ةتتعكع   بعلعك هال نةس

أزعثعزدة هالن ث س ع

عص   ةتكة ظارلعش سىص

 .ندذرآةتمةسلعكع ظىحى

اهعدا جى ةض ةؤعرع مل  خ

ذص آئ ال بول . دذ عله

علةن   جــــــاءني زيــــــد« : مةس

. »هيركب غالمُ أو    ه راكبٌ وغالمُ

اهعدا قةرع ة يض نعص آئ ن امعلع هةزعص قعلع انلعقتعن هالنعث ظ دذبولغ عرغا ،مةسعلةن. تع ــ« سعزنعث مذساص ا مًالِسَ

 .دذر » ترجع ساملا غامنا«سع ي بذنعث ظةسلع.ظوخشاشعزضة دئضعنعث» امًانِغَ



 ١٥٦

 أو كيـل أو وزن أو  ن عـددٍ ذكر بعـد مقـدار مـِ   التمييز هـو نكـرة تـُ     فصل  

ــه إهبــامٌ   أو غــريِمســاحةٍ ــا في ــك مم ــك اإلهبــامَ   تَ ذال ــع ذال ــدي  رف  حنــو عن

 و ، انًطْقُ  انِبَيْرِجَ و ، انًمْسَ  انِوَنْو مَ  ، اربُ  يزانِفِقَ  و ، امًهَرْدِعشرون  

 مٌوقـد يكـون عـن غـري مقـدار حنـو هـذا خـاتَ               .  ادًبْـ  زُ هـا لُثْ مِ ةِرَمْعلى التَ 

 وقد يقع بعد اجلملة لرفع       . أكثرُ  وفيه اخلفضُ  ، اذهبً  وارٌسِ و ، ادًيْدِحَ

 . اأبً أو امًلْعِأو  اسًفْ زيد نَاإلهبام عن نسبتها حنو طابَ

 

ةتتعنحع   عل ي ىحع(»التمييــــز« صةس ةن، ظئ) : صةرقلةندىرض ان ، آةمح ذ س ارةت ظ ةثلعكتعن ظعب ق ؤة آ غعرلع

دة  اآع ظذنعثدعن باشقا ظأزع داردعن ي يعن زعك معق ةملعك بولغان نةرسعلةردعن آئ نعص ع ر مذبه ذالردعن( قعلع ) ظ
ةملعكنع   ذ مذبه دذر ؤئآأتىرىظاش دعغان نةآعرع ةنع ظأ،تع ة   ي عدعكع مذبه عرعكع نةرس دعن ظعلض ملعكنع زع

دعغائؤىتىرآأ دذنتع ةميعز دةص ظاتعلع عم ت ةآعرة ظعس علةن .  ن اندعكع (» امًـــــهَرْدِعنـــــدي عشـــــرون « :مةس س

أتى ةملعكنع آ ــ يــزانِفِقَ«،)ردعمذبه دعك(» اربُ أتى آةمحةن ع آ ة ملعكن ــمَ« ،)ردعع  مذبه ــ انِوَنْ عرلعقتعكع غظئ(»انًمْسَ

أتى  ةملعكنع آ  ،)ردع مذبه

ــيْرِجَ« ــطْقُ انِبَــــــــــــــــ » انًــــــــــــــــ

ةثلعكتعكع ( آ
 ، )ردع مذبهةملعكنع آأتى

» ادًبْـــزُهـــا لُثْ مِةِرَمْـــعلـــى التَ«

تئس( عل لعشتذرذش عن هاس
ةملعكنع  ان مذبه بولغ

  .)ردعآأتى
الدا    اخعرقع معس ةث ظ ظ

ث ظىخو« تعدة رمعنع س
ذنعثحعلعك دةص » ش

ر   رخو ة بع ع يةن معن
ة نة رسعض
عمعزذلعشتذرئس ن  ش دع

ان  عل بولغ هاس

ةملعكنع  » ادًبْــــــــزُ«مذبه

 .ؤةتتعىدئضةن تةميز آأتىر
ضاهعدا معقدار  ) تةميعز (

ا عدعنمذ بولمعغ ن  نةرس
ةملعكنع  مذبه

دذئؤىآأتىر علةن . تع : مةس

 وارٌسِـــــ«  ؛»ادًيْــــ دِحَ خــــامتٌ «
ــ الال »اذهبًـ ذ معس ردعكع ، ب

ــدِحَ« ــ ، ادًيْــ ةن دئ» اذهبًــ ض

 .آأصرةك ظذحرايدذ ) ظوقذش( نداق تةميعزلةردة جةر بذ،ردعن مذبهةملعكنع آأتىرضةن بولذصةميعزالر تىت

 طـابَ «: مةسعلةن  . لعدذ  ضاهعدا جىملعدعكع نعسبةتتعن مذبهةملعكنع آأتىرىش ظىحىن جىملعدعن آئيعن آئ            ؤة
زةيعت قايسع   « قعلغعنعمعزدا  ناد ضة ظعس» زيد«نع ضةن صئظعلدئ» طابَ« بذ معسالدعكع ،»اأبً أو  امًلْعِ أو   اسًفْزيد نَ 

 بذ مذبهةملعكنع ظذالردعن    ،بولذص ، دةيدعغان بعر خعل مذبهةملعك صةيدا بولغان  » جةهةتتعن  ياخشع بولغاندذ؟  
 . ؤةتتعىآئيعن آةلضةن تةميعزالر آأتىر



 ١٥٧

 أنـه ال ينسـب إليـه مـا          مَلَعْيُها لـِ  املستثين لفظ يذكر بعد إال وأخواتِ      فصل  

 عـن متعـدد     جَرِخْ وهو ما أُ    وهو على قسمني متصلٌ    .نسب إىل ما قبلها   

ا و منقطـع وهـو املـذكور بعـد إلـّ           ازيـدً ا   إلـّ  ها حنو جاءني القومُ   ا وأخواتِ بالّ

 يف املستثنى منه حنو جاءني  هِعدد لعدم دخولِ   خمرج عن مت   ها غريَ وأخواتِ

 .  اارًمَحِ ا إلّالقومُ

ةآكعزعنحع عل  س نا(»املســـتثين «صةس نا دئ ) : مذستةس عنعمعزمذستةس ة  ظذنعث ،ض عرعكع نةرسعض  دعن  ظعلض

ذص بو  ذنعثغا مةنس عنعث ظ ان نةرس ذص بولغ دعغمةنس ىلماي ادعلةش ظىح ذنعث » إال«ن انلعقعنع ظعص ؤة ظ

 . زعدذرع  قعلعنغان لةبرظوخشاشلعرعدعن آئيعن زعك
ذص   ل بول ع خع ذ ظعكك ع (،ظ علدذر) بعرعنحعس عدعن   . مذتتةس ان نةرس ر قانحعلعغ ذ بع ذنعث ؤة ظ» إال«ب

ارقعلعق ظايرعؤئ لعرع ظ انظوخشاش عمدذرلعنغ علةن .  ظعس ــومُ «: مةس ــجــاءني الق ــدًا  إلّ ةتع ) ظعككعنحعسع. (»ازي مذنق

ذ   ذص ظ ــه «بول ــتثنى منـ » املسـ

ة  ث ظعحعض نع
ةنلعكتعن  ر آعرمعض بع

عدعن   ان  نةرس قانحعلعغ
ة ظايرعؤئ ان هالةتت لعنمعغ

ذنعث » إال« ؤة ظ

يعن    لعرعدعن آئ ظوخشاش
انقعلعنع ر زعك  غ

عمدذر علةن. ظعس  : مةس
 .»اارًمَحِ ا إلّجاءني القومُ«

ةك ث » املســــتثنى «دئم نع

ث ن» املســـــــــتثنى منـــــــــه« ع

ذش تى دعن بول  -رع
لعقعدعن  بولماس

ةزةريقةتظع ــتثنى «،ن » املســـ

عم   ان ظعس املســــتثنى  «بولغ
دعن  » منـــــــــه ث ظعحع نع

ذ   حعقعرعؤئ ا ب ان بولس لعنغ
دةص » املســـــــــتثنى املتصـــــــــل«

دذ  علةن. ظاتعلع  : مةس
ذ . »ازيـــدًا  إلّـــجـــاءني القـــومُ« ب

الدا مذتة ةللعم معس آ
منعث  ؤونع ظاشذ ق    » ازيدً«

ر  دعكع بع ع دةص ظعحع آعش
ذ   دا ظ ان هال ذ   قارعغ انلعقتعن ظ ص حعقعرعؤالغ نا قعلع ــل «الردعن ظعستعس ــتثنى املتصـ دذ» املسـ ةر.دةص قارعلع  ، ظةض

. دةص ظاتعلعدذ  » املسـتثنى املنقطـع   «لعنمعسا بذ     نعث ظعحعدعن حعقعرعؤئ    » املسـتثنى منـه   «بولغان ظعسعم     » املستثنى«

 ،دعكع آعشع ظةمةس  منعث ظعحع  ؤونع ظاشذ ق    » ازيدً«بذ معسالدا مذتةآةللعم    .  »ا زيدً ا إلّ جاءني القومُ «: ةسعلةن  م

ةلكع باشقا ق ذ   ؤوب انلعقتعن ظ ذالردعن ظعستعسنا قعلعص حعقعرعؤالغ دا ظ ان هال ادعمع دةص قارعغ א«منعث ظ
  .دةص قارعلعدذ» א
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 .   إعراب املستثين على أربعة أقسامٍاعلم أنّ و

ــبٍفــان كــان متصــال وقــع بعــد إال يف كــالم موجَــ    أو رَّ أو منقطعــا كمــا مَ

 أو كـان بعـد      ا أحـدٌ  ا علـى املسـتثنى منـه حنـو مـا جـاءني إال زيـدً               مًدَّقَمُ

ال  و ، سَيْلَ و، دا عَ ما  و، الخَ  أو بعد ما األكثرِدَنْعِ،دا عَ و،ال  خَ

 . ا  اخل كان منصوبًازيدًال حنو جاءني القوم خَ،  يكونُ

  و يٌفـْ  كـالم يكـون فيـه نَ       هو كـلُ    و  موجبٍ  غريِ  يف كالمٍ   اوإن كان بعد إلّ   

ــنَ   النصــبُ جيــوز فيــه الوجهــانِ املســتثنى منــه مــذكورٌ  و  اســتفهامٌ  ويٌهْ

  .زيدٌ و إال  ا زيدً إال ها حنو ما جاءني أحدٌا قبلَمَّ عَالبدلُو
 

 .ك بولعدذع تأت تىرلىمذستةسنانعث ظئظراب: بعهتةن

ع ل» املســـتثنى «، بعرعنح دة ق جىذبولذش اآع » إال«ملع ا ي عل بولس ئلعص مذتتةس يعن آ ن آئ ث جى(دع ملعنع

دا ظأتكعنعدةك مذنقةتع بولسا       ذي) ينةزةر  بولماسلعقعدعن قةتظع   -بولذشلذق بولذش  اآع    ،قعرع ا مـا جـاءني إال زيـدً      « ي
اش  دئ» أحــدٌ ة ظوخش ــه «ضةنض ن ظ» املســتثنى من ة دع عرع آةلس اآع ،علض ــ« ي ــ   ،ال خَ ن »داعَ ة ؤة ئ آدع يعن آةلس

» ازيـدً ال  جاءني القوم خَ  «ياآع

اش دئ ة ظوخش  مـــــا«ضةنض
ال  و ، سَيْلـَ  و، دا عَـ  مـا   و ، الخَ

ارلعقالردعن » يكــــــــــونُ قات

بع   ة نةس يعن آةلس آئ
 .لعدذظوقذ

ع   »املســـــتثنى«ظعككعنح

عز دمل جىبولذشس ة ع
عز(  ةمل جىبولذشس

عنعمعز د دئض ةفع،  ظأزع ة ن
تعفهام  ةهع ؤة ظعس ن

ةنعلعرع  ان بولم غ

دذرجى ن » إال«) ملع دع

املســتثنى «يعن آةلسة ؤة آئ
ذ زعك» منــه  قعلعنسا ع رم

عرعكع  » إال« ن ظعلض دع

ئلعش   ةدةل ظ عدعن ب نةرس
ب  اآع نةس تعن ي ع ظوقذش

ول    ل ي ع خع ارةت ظعكك ظعب
دذ  . دذرذس بولع

 مـا جـاءني أحـدٌ     «:  مةسعلةن
ــدًإال  ــدٌا و إال زيـ الدعكع  »  زيـ ذ معس ــدً«ب ةن دئ» ازيـ ــتثنى«ض ث بولذش »املسـ عز جىنع دة س ن آئ » إال«ملع يعن دع

ةنلعكع ؤة  ارةت  » أحـــدٌ«آةلض ن ظعب ث زعك » املســـتثنى منـــه «دع ةؤةبعدعن  ع قع رنع انلعقع س ن » إال«لعنغ دع

عرعكع   ئلعص رةف   » أحــدٌ «ظعلض ةدةل ظ ن ب م  دع ع ظوقذش ذرذص نة    ظ ئلعص ت ا ظ نالعقعنع ظئتعبارغ ب ذ ؤة مذستةس ع س

 .ظوقذشمذ دذرذس بولغان 



 ١٥٩

 واملسـتثنى منـه      موجـبٍ  غريِ  يكون بعد إال يف كالمٍ     نْأإن كان مفرغا بِ    و

 ومـا  زيـدٌ  تقـول مـا جـاءني إال        ه حبسـب العوامـلِ     كـان إعرابُـ     مـذكورٍ  غريُ

  . زيدٍ إال ب وما مررتُازيدً إال رأيتُ

  كـانَ   األكثـرِ  عنـدَ  ،ا  حاشَـ   و  وَاءسـِ   و  وىسـِ  و إن كان بعد غـريَ     و

 .زيدٍا حاشَ و ، زيدٍوى سِ  و، زيدٍ  غريَا حنو جاءني القومُجمرورً

 

ع ظى عم  » املســتثنى  «،حعنح ان ظعس ان بولذشمع قعلعنع رزعك » املســتثنى منــه  «بولغ ع غ دة   جىزس ن » إال«ملع دع

. بولغان بولسا ظذنعث ظئظرابع ظامعلنعث تةقةززاسعغا ظاساسةن بولعدذ            » املستثنى املفرغ «لعش ظارقعلعق   آئيعن آئ 

  .»زيدٍ إال بما مررتُ« ؛»ازيدً إال ما رأيتُ« ؛»زيدٌما جاءني إال « : مةسعلةن

ع جى  دعكع بعرعنح ملع

ــاء« ل  دئ» جــــ ةن ظامع ض

ةززا اظعلنع تةق  ص

انلعقتعن  » زيــــــــــدٌ«قعلغ

ةندئ ذنعث » املســتثنى «،ض ظ

ةن   عغا ظاساس تةقةززاس
 . ظع ظوقذلدع رةف

ع جى دعكع  ظعككعنح ملع

ل دئ» رأيــــــتُ« ةن ظامع ض

ةززا   ظذلنع تةق مةص

انلعقتعن  ــدً«قعلغ » ازيـــــــ

ةن دئ ــتثنى«ض ذنعث » املسـ ظ

ةن   عغا ظاساس تةقةززاس
 .ع ظوقذلدعبنةس

ع جى دعكع  ظىحعنح ملع

ل  » ب« ةن ظامع دئض

ع   دعن آئيعنك ظأزع
ةجرذر  عمنعث م ظعس

ةززابولذ عنع تةق  ش

انلعقتعن  » زيــــــــــدٍ«قعلغ

 .ظذنعث تةقةززاسعغا ظاساسةن جةر ظوقذلدع» املستثنى«ضةن دئ

صعنحعلةرنعث  يعن آةلسة آأ   قاتارلعقالردعن آئ » احاشَ و وَاءسِ و وىسِ  و ريَغ«بولغان ظعسعم   » املستثنى «، تأتعنحع

 .»زيدٍا حاشَ جاءني القومُ«  ؛»زيدٍوى سِ جاءني القومُ«  ؛»زيدٍ  غريَجاءني القومُ«: مةسعلةن . لعدذ شعدا جةر ظوقذعقار



 ١٦٠

 غــريَ ا تقــول جــاءني القــومُ كــإعراب املســتثين بالّــ إعــراب غــريِاعلــم أنَّ و
 مـا جـاءني أحـدٌ    و ،  القـومُ  زيـدٍ غريَما جاءني   و ،   محارٍ غريَ  و ،  زيدٍ
 ،   زيـدٍ  غـريَ   مـا رأيـتُ    و ،   زيدٍ غريُما جاءني    و ،   زيدٍ غريَ و  يدٍ ز غريُ
 .   زيدٍغريِ بتُرْرَمَ ما و
 للصفة وقد تستعمل لالستثناء كما أن  موضوعةٌاعلم أن لفظة غريِ و

ا يف قوله تعاىل م لالستثناء وقد تستعمل للصفة كا موضوعةٌلفظة إلّ
 أي غري اهلل وكذالك ٢٢األنبياء}هُ لَفَسَدَتَاهَةٌ إِلَّا اللَّلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِ{

  . اهللإالقولك ال إله 
 قائمـا ها هو املسـند بعـد دخوهلـا حنـو كـان زيـد               وأخواتِ  كانَ خربُ فصل  

ه علـى أمسائهـا مـع كونـه      إال أنـه جيـوز تقدميُـ    املبتـدأِ   خربِ كمِوحكمه كحُ 
 . زيدٌالقائمَ املبتدأ حنو كان معرفة خبالف خربِ

ه    ــ«نعث ظئظرابع » غــريِ«:  تةنبع ةن ظعستعسنا قعلعنغان » االّ ةن ظوخشاش » املســتثين«بعل . نعث ظئظرابع بعل

ما جـاءني  « ؛» زيدٍغريَ و  زيدٍغريُ ما جاءني أحدٌ  « ؛»   القومُ  زيدٍ غريَما جاءني   « ؛» محارٍ غريَ  و    زيدٍ غريَ  جاءني القومُ «: مةسعلةن  
 .» زيدٍغريِ بتُرْرَمَ ما« ؛» زيدٍغريَ ما رأيتُ« ؛» زيدٍغريُ

 مذ   »غـريَ «خشاش   دةص نةسبع ظوقذلغعنعغا ظو     » ازيـدً ا   إلـّ  جـاءني القـومُ   «آةلضةندة   ملعدةبولذشلذق جى » املستثين«

دة آةلضةندبولذشلذق جى انلعرعنع  مذشذنعثغا قالغ. » زيــدٍغــريَ جــاءني القــومُ«: مةسعلةن . دع ة نةسبع ظوقذلملع
 .لعث قعياس قعلعؤئ

ه  ةن » غـــري«: تةنبع دئض
ى  ةت ظىح أز سىص ن س

عمذ  ةن بولس تةيعنلةنض
اهعدا ظ  ن ض ىن عستعس ا ظىح

دذ لعتعلعص قالع ذ  .ظعش ب
ذددع  أز  » إال«خ ةن س دئض

ى  نا ظىح ن ظعستعس
ةن بول عمذ تةيعنلةنض س

 اإلـّ   ةٌهَـ ا آلِ مَـ هِيْ فِ انَ كـَ  وْلـَ {ضاهعدا  
ــفَ لَاهللُ ةن دئ}اتَدَسَــــــــــــ  ض

اش  جىملعدعكع ة ظوخش ض
ىس ةت ظىح ن ىص

ظعشلعتعلضعنعضة ظوخشاش   
 .بعر ظعشتذر

ذزعنحع   لعصةستوقق
ــربُ« ــانَخــــــــــــــــــــــــ   كــــــــــــــــــــــــ

» كــــــــــــــانَ«(»هــــــــــــــاوأخواتِ
دعكع قتى ذمحعالرنعث ذرع ش

ةؤعرع ذال : ) خ رنعث ظ
ذالر   ةؤعرع ظاش خ

ة مل جى(آعرضةندعن آئيعن    
ذص قو تذرذلذص بول ) راش

ان  » املســــــــــــند« . بولغ

علةن  ــد  «: مةس ــان زيـــــ كـــــ
 . »قائما

ةؤعرعنعث » كــان« نعث خ

ةن »  زيــــدَكــــان القــــائم« دئض
اش  جى ة ظوخش ملعدعكعض

ةؤعرعنعث  دانعث خ مذبتع
عحة ظ مذ ة مةرعفةآس تذرذص

عرع  عملعرعدعن ظعلض ظعس
ل عنعث دذرذس اذآئلعش دابقعنع هئس أآىم،قا ظالمعغان ارلعق ه ةن لعرع مذب ب أآمع بعل ةؤعرعنعث ه دانعث خ تع

 .خشاشظو
ة نعث خةؤعرع مةرعف   » كـان  «حةسع ةآملعدة مذبتعدانعث خةؤعرعنعث ظ      دئضةن جى  »  زيـد  َكـان القـائم   «قعرعدعكع  ذ ي

مذ ظأز عدعن ظعل تذرذص ث ظعسمعس دع دئ عنع عرع آةل عمعزض الدعكع  ،يعش ذ معس ــائم« ب ث جىم» َالق ع علنع دعكع ظورن

ــان« ةؤع » ك ث خ انلعقعنع ةمما،رع بولغ ةؤةرلعك جى    ظ دا خ ة مذبتع ذ جىمل ذص  ب ة بول ــد  «،مل ــائم زي ةآلعدة » الق ش
عم مةرعف    آة ع ظعس ةر ظعكك ا ه ةن بولس عنع  لض تا آةلض دا باش دا بولنعة بولغان دة عث مذبتع دعغانلعقع قاظع

 .يعلمةيدعغانلعقعدعندذرلعنعص هةرضعزمذ خةؤةر دئبمذبتعدا هئسا» القائم«نلعقتعن بولغا



 ١٦١

 . قائمٌازيدً ها هو املسند إليه بعد دخوهلا حنو إنَّإن وأخواتِ سمفصل ا

ليهـا   بال اليت لنفي اجلنس هو املسند إليـه بعـد دخوهلـا يَ   املنصوبُ فصل  

 عشـرينَ ا هلـا حنـو ال       هً يف الـدار أو مشـابِ       رجـلٍ  غالمَ حنو ال     مضافةً نكرةً

 علـى الفـتح حنـو ال    بنـى  تُ مفردةًنكرةً  كان بعد ال ا يف الكيس فانْ   مًهَرْدِ

كـان   ،معرفـةً أوْ نكـرةً مفصـولًا بينـه و بـني ال            إن كـان      و . يف الدار  رجلَ

 ال عمـرو   يف الدار وزيدٌ تقول ال  آخرَمع اسمٍ جيب تكرير ال    مرفوعا و 

   .ال امرأةٌ ورجلٌال فيها  و

سمعسع ظاشذ   ظذالرنعث ظع ) :  ظعسمعسع شذمحعالرنعثذرعدعكع ق  تى »إنَّ  « (» إنَّ  و أخواتِها    اسم«:  صةسعل حعننعظو 

 .» قائمٌازيدً إنَّ«: مةسعلةن . بولغان» املسند إليه«) راشتذرذلذص جىملة بولذص قو(هةرصلةر آعرضةندعن آئيعن 

عل ع صةس ون بعرعنح ةفع( » بـــــال الـــــيت لنفـــــي اجلـــــنساملنصـــــوبُ« : ظ ع ن دعغان  تىرن ب» ال« قعلع ث نةس ع نع

اآع   ) ظعسعم( بولغان نةآعرة دئضةنضة ظوخشاش مذزاص »  يف الدار   رجلٍ غالمَال  «ظذ  ) : ظوقذلغذحعسع ال «هالعتعدة ي
ــرينَ ــهَرْ دِعشــــ ــيسمًــــ » ا يف الكــــ
اش مذزا دئضةن ة ظوخش قا ض ص

ةآعرة   ان ن اص قالغ  ظوخش
دة   عم هالعتع ا  » ال«ظعس غ

ةنلعكتعن  ال آةلض ظذلعشعص
 . ع ظوقذلعدذ نةسب

اؤؤا الدعكع  ظ لقع معس
ــالمَ« عم » غــــ ةن ظعس دئض

ظأزعدعن آئيعنكع ظعسعمغا 
ذزاص ان ؤم أزع  بولغ ة ظ

ةآعرة    دا ن ايرعم تذرغان ظ
اهئ ة بس لعنعدعغان هالةتت
ال  » ال« ا ظذلعشعص غ

بآةلض ع ةنلعكتعن نةس
 .ظوقذلدع 

الدعكع   ع معس  ظعككعنح
ــرينَ« ةن مذزاص » عشـ قا دئض

ةآعرة   ان ن اص قالغ  ظوخش
ا»ال« ظعسعم  ظذلعشعصال  غ

ب ةنلعكتعن نةس ع آةلض
 .دذعظوقذل

ةر ن » ال«،   ظةض دع
رةتلعك آئيعنكع ظعسعم مذف  

ةآ  ةتتعكع ن عم هال عرة ظعس
ذ ف  ا ظ ةبنع  بولس ة م ةتهةض

دذ  علةن. بولع ال  « : مةس
ــ ــدارلَرجــــ ةر. »  يف الــــ  ،ظةض
اآع  مةرعف ا ي عم بولس ة ظعس

ةآ ةن  عن ذنعث بعل ذص ظ ث ظوتتذر» ال«رة بول ع عنع ةن (س قاآةلعمة بعل عم   ) باش ذ ظعس ا ظ ةن بولس ظايرعؤئتعلض

نع شذ ظعسعم بعلةن   » ال«) ة قعلعشقا توغرا آةلسةظذنعثغا يةنة بعر ظعسعمنع ظةتف (،رظةضة. قذلعدذرةفظعلعك ظو 

 .»ال امرأةٌ ورجلٌال فيها « ؛»ال عمرو ال زيد يف الدار و«: مةسعلةن . ر بولعدذتةآرارالش زأرى) يةنة بعر قئتعم(

اؤؤال الظ عمنعث مةرعف » ال« قع معس ع ظعس ن آئيعنك ان هالعتعنع ةدع ذص بولغ ةآعرة بول ع ن  ،ث، ظعككعنحعس
 .سع ظايرعلعص آةتكةن هالعتعنعث معسالعدذرعظوتتذر
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  و،همــا فتحُ أوجــهٍال قــوة إال بــاهلل مخســةُ   جيــوز يف مثــل ال حــول و   و

  و،  الثــانيرفــعُ  و األولِفــتحُ  و، الثــانينصــبُ  و األولِفــتحُ  و،رفعهمــا

 أي  كَيْـ لَ ال لقرينـة حنـو العَ      قد حيذف اسـمُ    و.  الثاني   فتحُ  و  األولِ رفعُ

 . عليكأسَ بَال

 

 .ملعلةردة تأؤةندعكعدةك بةش خعل ظوقذش دذرذس دئضةنضة ظوخشاش جى »ال قوة إال باهلل ال حول و«

ــاهللال قــوةَ  وال حــولَ «،بعرعنحع دعغان  »حــولَ« (،» إال ب ةفع قعلع ذص » قــوةَ«مع نعث ظعس» ال« جعنسعنع ن مةظت

 ) . ظةلةيذن مةظتذص» حولَ«

ع عنعث س   »  و قــوةٌ  حــولٌ أ بغــرياهلل « (،» إال بــاهلل ال قــوةٌ   وال حــولٌ  «،ظعككعنح ورعغان آعش ةبزع   ودةص س ةن ل ظالع بعل
ع     ردةك بولذش ة بع جةهةتت

ى ــولٌ«ن ظىح ع » حـــــــ ن
اراص ؤة  دا دةص ق مذبتع

ة نع شذنعثغا ظةتف     » قوةٌ«
 ) .قعلعص
ع ظى ــولَ «،حعنح ال   وال حــ
ــوةً ــاهللقـــ ــولَ«(، » إال بـــ » حـــ

دعغان   ةفع قعلع عنع ن جعنس
ع ؤة  » ال« ث ظعسمعس نع

ــوةً« دعكع » قـــ ث ظالدع نع

ةفع» ال« ةش ن نع تةآعتل

ى ةن ظىح » ال«ن آةلض

ذص  ا » قــــــــوةً«بول بولس

ة ظةتف » حــــــــــولَ« ة ض
ان ؤة  ذنعث قعلعنغ ظ

ع نةسب ة فةتهةس عض
ةنلعكتعن   اص آةتك ظوخش

ــولَ« ث لة» حــــ ة ؤنع زعض
بع  ال نةس ظوخشعتعص

 ) .يمعزظوقذ
 ال قـوةٌ    و ال حـولَ  «،  تأتعنحع
ــاهلل ع (، »إال بــــــ ظاؤؤالقعس

ةف  عنع ن دعغان جعنس ع قعلع
ث ظعسمع» ال« ع نع س

 ) .ا بعناظةنعغة بولغانلعقدعكع مذبتعدالعق ساالهعيعتعضة ظةتفيظةسلعنعث » حولَ«بولذشقا ظعككعنحعسع 

عنحع ــوةَ  وال حــولٌ «،بةش ــاهللال ق اؤؤال(، » إال ب ــيس«قع ظ عغان  » ل ة ظوخش ث ظعس» ال«ض ع  نع ع، ظعككعنحعس معس

 ) .نعث ظعسمعسع بولذشقا ظاساسةن» «جعنسعنع نةفع قعلعدعغان 
. تعدذ معسع هةزعف قعلعنعص آئ   نعث ظعس » «ع قعلعدعغان   لعق سةؤةبعدعن ضاهعدا جعنسعنع نةف    نة بولغان يرعقة

 .ظعدع»  عليكأسَ بَال« سعيبذنعث ظةسلع. ضةنضة ظوخشاش دئ» كَيْلَال عَ«: مةسعلةن 
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 حنـو مـا   امـ دخولِه هـو املسـند بعـد    املشبهتني بلـيسَ  ال   ما وخربُ فصل  

 .  حاضرا  وال رجلٌقائما زيدٌ

 علـى االسـم      أو تقـدم اخلـربُ     قـائمٌ  إال   رب بعد إال حنو مـا زيـدٌ       و إن وقع اخل   

 كما   العملُ لَطَ بَ قائمٌ ما حنو ما إن زيد        إن بعدَ  تْدَيْ أو زِ   زيدٌ قائمٌحنو ما   

  فـال يعملوهنمـا    مٍيْمـِ و تَ نُـ مـا بَ   أ ،   احلجـازِ   أهـلِ   وهـذا لغـةُ     يف األمثلةِ  رأيتَ

 نِصْـ غُالْ كَفٍهَـ فْهَمُ  و:رشـع  .  عـن لسـان بـين متـيم    شـاعرُ القال   . أَصْلًا

  .برفع حرامٍ.  امٌرَحَ بِّحِمُ الْلُتْ ما قَابَأجَ فَ، بْسِتَنْ إهُ لَتُلْقُ

  »ال مـا و «ظذ  ) :  خةؤعرع ث تعصعدعكع قوشذمحعالرنع »لَيْسَ«(»املشبهتني بليسَ ال   ما و خربُ«ظعككعنحع صةسعل    ظون 

  قائمـا وال رجـلٌ  مـا زيـدٌ  «: مةسعلةن   .  آةلعمعدذر  بولغان » املسـند «) راشتذرذلذص ذجىملة بولذص ق  (آعرضةندعن آئيعن   

 .»حاضرا

 مـا زيـدٌ  « ظذ خةؤةر   ، ظةضةر

ضةنضة ظوخشاش  دئ» قـائمٌ إال 

ن آئ» إال« ة يعن آةلدع س

اآع  ــا «ي ــائمٌمـــــ ــدٌقـــــ »  زيـــــ

 ضةنضة ظوخشاش ظأزعنعث    دئ
عدعن ب  ة ذظعسمعس رذن آةلس

اآع  ــا إن زيـــد «ؤة ي ــائمٌمـ » قـ

اش دئ ة ظوخش ــا«ضةنض » مـ

ن آئ ادة »  إن «يعن دع زعي

ة  ذص آةلس ذ بول مذش
الالردا عنعثعزدةك  معس آأرض

ث» مـــــــا«( ل  ) نع ظامع

ع ب ذص  عبولذش ار بول ك
 .تعدذ آئ

ل » ال مـــــا و« ث ظامع نع

بذ ظعش   شعدعن ظعبارةت   بولذ
ث  هعجازلعقالرنع

ةم. رؤعسعدذشئ ــبَ «،ماظ ذ» مِيْمِــو تَنُ دذقةبعلعسع ظ ــ قُنِصْــغُالْ كَفٍهَــفْهَومُ«: مةسعلةن . الرغا ظةمةل بةرمةي ــتَنْ إهُ لَــتُلْ  ، بْسِ

 ظاشعقنعث ظعشقتا     ،ي بعرعضة ظعلتعصات قعلعص قويذث دئؤعدعم        تال حعؤعقتةك غذنحة بو   (» امٌرَحَ  بِّحِمُ الْ لُتْ ما قَ  ابَأجَفَ

  ) . بةردعبا دةص جاؤ،شع هارام ظةمةسظألى

 .ظع ظوقذلغان رةف» امٌرَحَ«رعلمعضةنلعكتعن غا ظةمةل بئ» ما«بذ معسالدعكع 
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 املقصد الثالث يف اجملرورات

إليـه    بَسـِ  اسـم نُ    األمساء اجملـرورة هـي املضـاف إليـه فقـط وهـو كـلُ              

ر عن هذا    ويعبّ زيدٍ ب ا حنو مررتُ  لفظا أو تقديرً     اجلرِ  حرفِ  بواسطةِ ئٌشَ

  تقـديره غـالمٌ    ، زيـدٍ    حنو غـالمُ      وجمرورٌ الرتكيب يف االصطالح بأنه جارٌ    

 .إليه  مضافٌ  و ويعرب عنه يف االصطالح بأنه مضافٌزيدٍلِ

  التثنيـةِ هـو نـونُ    عن التنوين أو ما يقوم مقامه و      املضافِ  جيب جتريدُ  و

 .  مصرٍومسلمُ و ،  زيدٍاغالمَ  و، زيدٍغالمُ حنو جاءني واجلمعِ

  جةر ظوقذلغذحع ظعسعمالر هةققعدةمةقسةت ظىحعنحع

 

ةتتعكع      ظذ ظاشكار  ،بولذص ال     )نعقلعغذحعظئ(» املضاف إليه «جةر ظوقذلغذحع ظعسعمالر صةقةت      ا ياآع تةقدعرع هال

ةر هةر دةج عنعث ياردعمع ان ظعسعمدذر  ص دار قعلعنغ ذنعثغا ظاالقع ة ظ ر نةرس ذم بع علةن .  مةل ــدٍ بمــررتُ«: مةس . »زي

داق  ةر هةر(بذن ع ج ص

بعرعكمة  ) ظاشكارا آةلضةن  

ت ــارٌ«الدا ئظعس ــرورٌجـ »  وجمـ

صع جةر هةر . (دةص ظاتعلعدذ 

ةننعث  دعرةن آةلض تةق

الع ــالمُ«) معس ــدٍ غــــ » زيــــ

ذنعث ظةسلع ع يب  غــــالمُ«س

دذدئ» زيــــدٍلِ ةنلعك بولع . ض

داق بذ ع  (ن ةر هةرص ج

ار  دعرةن ب تةق

اهئ ة ) بالنغانس بعرعكم

 مضــافٌ  ومضــافٌ«الدا ظعستئ

 . دةص ظاتعلعدذ» إليه

اؤؤا  الدا  لظ قع معس

ةللعمعنعث  مذتةآ

ش  ارةت ظع عدعن ظعب  ظأتىش

دار ةض» زيــــــــدٍ«  ظاالقع

 .قعلعنغان

   .ة ظاالقعدار قعلعندعض» زيدٍ«ضةن ظعسعم دئ» غالمُ« ظعككعنحع معسالدا بولسا 

ذحعظئ(املضــاف  دعغان تةسنع ؤة جةمظع   ) نعقالنغ دا تذرع ذنعث ظورنع دعن ؤة ظ عمنعث  تةنؤعن ان ظعس ةرنعث يبولغ ل

  .»  مصرٍومسلمُ« ؛» زيدٍاغالمَ« ؛» زيدٍغالمُجاءني «: مةسعلةن . ر بولعدذ بولذشع زأرىينعدعن خالع» نِْ«
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 . معنوية ولفظيةاعلم أن اإلضافة على قسمِني و

 و. إىل معموهلـا       مضـافةٍ  صـفةٍ   غـريَ   أما املعنوية فهي أن يكون املضـافُ      

أو ،  ةٍضَّـ  فِ مُاتَ حنـو خَـ    نْمبعنـى مـِ    و أ  ، زيـدٍ  هى إما مبعين الالم حنـو غـالمُ       

 نْ إ املضــافِوفائــدة هــذه اإلضــافة تعريــفُ . اليــلِ مبعنــى يف حنــو صــلوةُ

ــا مَــ  أُ ــة كم ــالمِضــيف إىل نكــرة ك  أو ختصيصــه إن أُرَّضــيف إىل معرف  غ

 . رجلٍ

ةتكة آةلسةك ظذ     مةنعؤع ظ ،ظةمما. نعدذىلسعمغا بأنعؤعدعن ظعبارةت ظعككع قعزع ؤة مةظعزاصةت لةؤ :  تةنبعه   عزاص
ذزاف   ذلعغا م ث مةظم ان  بوظأزعنع ةتتعكع( لغ قا  سى) هال ةتتعن باش ة(ص ذزاف) نةرس ةتتذر م ان ظعزاص .   قعلعنغ

 .» البلدِ كريمُ« ؛» زيدٍغالمُ«: مةسعلةن 

. لعمذ بولمايدذ  عن ظذنعث مةظمذ رع بولمعغانلعقت ئآتاصةت خار  دئضةن ظعسعمنعث سى  » غالمُ«بعرعنحع معسالدعكع   

ذثا دعكع  ،ش ذ بعرعكمع  ب
ذزاص ةن  م ذص آةلض  بول

ث » غـــــــــــــــــالمُ« ظأزعنع

ان  مةظ ذزاص بولغ ذلعغا م م
 . النمايدذبسىصةت هئسا

الدعكع   ع معس  ظعككعنح

ــريمُ« عم  » كــــ ةن ظعس دئض

رلعك ئآتصةت خارا ضةرحة سى 
ذ    عمذ ظ عم بولس ظعس

كَرِيْمُ «سع  يمعسالنعث ظةسلع 
ــد  ــنْ يف البلـ انلعقتعن  ِ»ِمَـ بولغ

ذ  ث مةظم ذ ظأزعنع لع ظذم

ان  ــنْ«بولغ ذزاص  » مَـ ة م ض

ذ  اي  ظ دار بولم نعثغا ظاالقع

ان  ذزاص » ِِالبلــد«بولغ ة م ض

ةن   ذص آةلض بول
اهئ ذثا. لعنعدذبس ذ ،ش  ب

ةت    ةنعؤع ظعزاص ةتمذ م ظعزاص
 .لعنعدذبساهئ

اآع     ةت ي ل ظعزاص ذ خع ب

ــالمُ« ــدٍغـــــ ة دئ»  زيـــــ ضةنض

اش  ث » «ظوخش نع

نعث مةنعسعنع ظأز ظعحعضة     » نْمـِ «ضةنضة ظوخشاش   دئ» ةٍضَّـ  فِمُاتَخَ«ضة ظالغان بولعدذ ياآع    ظعحع مةنعسعنع ظأز 

 .نعث مةنعسعنع ظأز ظعحعضة ظالغان بولعدذ» يف«ضةنضة ظوخشاش دئ» اليلِ صلوةُ«ظالغان بولعدذ ؤة ياآع 

ة قعلعشقا    مةرعفعضة مذزاص قعلعنسا       ) مذزاص بولغان ظعسعم     (قعدةك   عرذقع بذ خعل ظعزاصةتنعث ي    مذزاصنع مةرعف
 . صايدعسع بار

 .  صايدعسع بارقانع خاسالشتذرذش مذزاص قعلعنساصضةنضة ظوخشاش نةآعرعضة مذزادئ»  رجلٍغالمِ «،ظةضةر
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إىل معملـها وهـى يف         مضـافةً   صـفةً  وأما اللفظية فهي أن يكـون املضـافُ       

فائدهتا ختفيـف     و .   الوجهِ نُسَحَ و،    زيدٍ بُارِتقدير االنفصال حنو ضَ   

 .يف اللفظ فقط 

إىل  أو اجلـاري جمـري الصـحيحِ     الصـحيحَ  االسمَنك إذا أضفتَ أاعلم   و

ــاءِ ــتكلمِ ي ــ كَامل ــاءَأســكنتَ و  هُخــرَ آتَرْسَ ــا كغالمــِ أو فتحتَ  الي  و ، يَْه

ــ ألِاالســـمِ ن كـــان آخـــرُ إو.   يَْيِـــبْظَ و ، يَْوِلْـــدَ   و كعصـــايَا تثبـــتُفًـ

 يف  اليـاءَ تَمْـ غَما قبلها أدْا  مكسورً ياءًاالسمِ خرُآن كان  إ و.    رحايَ

 ، ىْ لــئال يلتقــي الســاكنان تقــول يف قاضــِ     الثانيــةَ  ليــاءَ  ا وفتحــتَ اليــاءِ 

 . ىَّقاضِ

ةمما   ةب،ظ ةتكة آة ل ةت مذزاص  ،لسةكزع ظعزاص ةتتعكع سىص ذلعغا مذزاص بولغان هال ذ ظأزعنعث مةظم   قعلعنغان ظ
 . ظعزاصةتتذر

ة ذ خعل ظعزاص دعغان سى ب ئظعل دةص قارعلع ىص شىبهع ص ةتتعن ظىزىل ةت خات ظعزاص  ظعسعمالر ظأزعنعث كرلعئآتراص
ــ«: مةسعلةن . مدة بولعدذا ظةمةل قعلغان هأآىلعدمةظمذ ى(» الوجــهِنُسَــحَ«). رغذحعنع ظذدزةي(» زيــدٍبُارِضَ زع ي

 ).حعرايلعق بولغذحع
ى  ةمةن،  بعرعكمة بولسعمذ زع جةهةتتعن ظعزاصةتلعك  ظاؤؤالقع معسالعمعز ضةرحة لةب    ةتتعن ظىزىل ص  جةهةتتعن ظعزاص

ــ« ةن سى» بٌارِضَـ ةت دئض ص
ص  ةمعلعنع قعلع أز ظ ظ

عمنع » زيــــد« ةن ظعس دئض
ظذ  ث  مةص ان ظأزعنع لع قعلغ

دعكع  ــرٌو «هال ــعمـــ  بٌارِضَـــ
ــدً ةن جى» ازيــ ث دئض ملعنع

 .هأآمعدة بولعدذ
 ظعككعنحع معسالعمعزمذ  

ــحَ«شذنعثدةك  » جــهُ الونُسَ
دة عث هأآمع   ملعندئضةن جى 

دذ  ل  . بولع ذ خع ب
ةتنعث ي دةك عرذقعظعزاص قع

نع  ذز قعلعش تةلةصص
ع   ال صايدعس ظاسانالشتذرذش

 . بار
ه  ةهع: تةنبع ةر س  هظةض

اآع ظع عمالرنع ي س
ةهع دا هس نعث ظورنع

عمالرنع  ىريى عدعغان ظعس ش
ةللعمنعث » ي «مذتةآ

ذزاص عغا م عثعز س  قعلس
اخعرعنع   ذنعث ظ ظ

ع » ي«رةلعك ، عآةس ن
اآع ا س اآع بولس نلعق ي

عزف ةلعك قعلعس . ةته
علةن  ــ«: مةس   ؛»يَْغالمِــــــ

 . »يَْبِظَ« ؛»يَْوِلْدَ«
ةر ذزاص (،ظةض  م

 .»عصايَ«: مةسعلةن . قويعسعز) ظذنع ظأز صئتع(بولسا » ا«صع ظعسعمنعث ظاخعرقع هةر) قعلعنغان

سعغا » ى«نعث  نع مذتةآةللعم » ى«بولسا ظذ   » ى«رةلعك  عصع ظالدع آةس   ظذ ظعسعمنعث ظاخعرقع هةر    ،ظةضةر

» ى«ن ظعككعنحع    ع ظىحى   قالماسلعق جذغلعشعصنعث بعر يةردة    تعن ظعككعسع صساآعنلعق هةر غام قعلعسعز ؤة    ظعد

ع ف عز ن ةلعك قعلعس علةن . ةته ةللعمنعث دئ» «: مةس عمغا مذتةآ ةن ظعس عنع ظعزاص» «ض  ةت س

 .عزضة ظوخشاشدئضعنعث» ىَّقاضِ«قعلغعنعثعزدا 
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  كمـا عملـتَ    عملـتَ   و ها يـاءً  تَبْلِا ما قبلها قَ   ا مضمومً ه واوً ن كان آخرُ   إ و

 .  يَّمسلمِ تقول جاءني نَاآل

  وىْمـِ حَ  وىْأبـِ   ويْ تقول أخـِ املتكلمِ إىل ياءِ يف األمساء الستة مضافةً    و

ذو ال يضـاف إىل مضـمر        و ،   قـومٍ   عنـدَ  يْمـِ فَ األكثـر و     عندَ ىْفِ  و يْنِهَ

 ،  هُوْوُذُ مـن النـاس      عـرف ذا الفضـلِ    إمنـا يَ  :  شـعر .    القائـلِ  أصال وقـولُ  

 مٌحَ و  أبٌ و  أخٌ   عن اإلضافة قلتَ هذه األمساءَ وإذا قطعتَ .   شاذٌ

  . لبتةَأقطع عن اإلضافة ذو ال يُ و  مٌفَ  ونٌهَ و

  اجلر لفظـا فسـيأتيكَ      يذكر فيه حرفُ    ما امَّ أ  اجلرِ فِ بتقدير حر  هذا كلهُ 

 .اهلل تعاىل يف القسم الثالث إن شاءَ

 

ةر عمنع ،ظةض ذ ظعس اخعرقع هةرظ ان ث ظ ةلعك بولغ دع زةمم ع ظال ذنع » وْ«ص ا ظ عز ؤة » يَ«بولس ا يأتكةيس غ

جـاءني  «: مةسعلةن   . ةتهةلعك قعلعسعز عنع ف غام قعلعص ظعككعنحعس  نع ظعد » يَ«حة ظعككع   يعوبقع ظذسذل   عريذقع

 .ظعدع» يَوْمسلمُجاءني «سع ي بذنعث ظةسلع،»يَّمسلمِ

ةللعمنعث   » يْ« مذتةآ

ذزاص  عغا م ان  بوس لغ
عمدا    ة ظعس ةتتعكع  ظالت هال

ــ« ــ  ويْأخِ ــهَ  وىْمِــحَ  وىْأبِ » يْنِ

عز ،  ــ«دةيس ع » وْفُـــــــ ن

عنحعلةرنعث قار عداعآأص  ش

عز، » ىْفِـــــ« ةمما (دةيس ظ

ةر دذ  دئ»يْمِـــفَ« بةزعل يعلع

 ) . دةص قارايدذ

ا  » ذو« ا زعمعرغ بولس

دذ  ذزاص بولماي ةمما ،م  ظ

  مــن النــاسعــرف ذا الفضــلِإمنــا يَ«

ئظع» هُوْوُذُ ردعكعدةك ش

ةم دئ» هُوْوُذُ« ع آ يعلعش

ةهؤال  دعغان ظ ظذحراي
انلعقتعن ظئ ا تعبابولغ رغ

دذ  .ظئلعنماي
ةر ظ عمالرنع   ،ةض ذ ظعس  ب

ةتتعن ظى عثعز ظعزاص   أخٌ«زس

 . لمةيدذ بولسا ظعزاصةتتعن ظىزى» ذو«. دةيسعز» مٌفَ  ونٌهَ  ومٌحَ و  أبٌ و

) مةجرذر (عش بعلةن   قعل صعنع تةقدعر   هةممعسع جةر هةر    قعالرنعثعرذقعةتتعن ظعبارةت ي    زع ؤة مةنعؤع ظعزاص    ؤلة
 . شعسعزعرنحع قعسعمدا ظذحلعسا ظىحعخا» א«لعدعغعنع بعلةن  ظاشكارا آئ،بولغان بولذص

  ظةمما ،لعرعنعث ظامعللعق رولع بولسعمذ مةنعسع بولمايدذ    صهةرةتتة تةقدعر قعلعنغان جةر  ظعزاص زعلةب :تةنبعه  
 .  بولعدذ مذ ؤة مةنعسعمذلعرعنعث ظامعللعق رولعص قعلعنغان جةر هةرةتتة تةقدعرمةنعؤع ظعزاص
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 اخلامتة يف التوابع

 نْأبــ ةلاصــهــا باإل كــان إعرابُ مــن األمســاء املعــر بــةِ الــيت مــرتْ اعلــم أنَّو

فقـد يكـون    . اجملـرورات    املنصـوبات و    من املرفوعات و   ها العواملُ دخلتْ

يســمي التــابع ألنــه يتبــع مــا قبلــه يف        مــا قبلــه و ةِيَّــعِبْتَبِإعــراب االســم  

 و.    واحـدةٍ   مـن جهـةٍ     بـأعراب سـابقهِ     معربٌ  ثانٍ هو كلُ  و. اإلعراب  

ــعُ ــتُأقســامٍ  مخســةُالتواب ــاحلروف العطــفُ و ،  النع ــدُ و ، ب   و، التأكي

 .  البيانِ وعطفُالبدلُ

 هةققعدة بابنعث خاتعمعسع تاؤابعالر بعرعنحع

ه  ة مةرف: تةنبع ذبات ؤة م ارةت ي ذظات ، مةنس ارلعقالردعن ظعب ةن م  ذجرذرات قات دا ظأتك عمالرنعث أقعرع ظرةب ظعس

ذالر  ظئ ع ظ ةؤ    ظراب ةنلعكع س تة آعرض ث بعؤاس لع غا ظامعلالرنع عمذ   ةبعدعن ظةس ان بولس ةن بولغ اهعدا  ،لعك بعل  ض

ع ظ   عمالرنعث ظئظراب عمغا   ظعس عرعكع ظعس دعن ظعلض اظئظراب(أزع عش بعلةنم  ) ت دذظةضعش عمالر  . ذ بولع داق ظعس بذن

دعن  ظئظراب ا ظأزع ت

عمغا   عرعكع ظعس ظعلض

كةنلعكتعن  ــابع«ظةضةش » تـ

كى ( دةص ) حعظةضةش

 . لعدذعظات

عنعمعز  ابع دئض ذم ،ت  مةل

ر آةلع يعن  بع دعن آئ مع

ةلتى ةن  ىلىرآ ذنعث بعل ص ظ

ا راب ظوخش ش ظئظ

دذر دعغان آةلعمع . بئرعلع

علةن  ــا«: مةس ــدٌجـــ  ءنى زيـــ

  .»العاقلُ

ى  ةش تىرل اؤابعالر ب ذالر  ت ذص ظ ــتُ«ك بول ــاحلروف العطــفُ و،  النع ــدُ و،  ب ــدلُ  و ،التأكي ــانِ وعطــفُالب ارلعقالردعن »  البي قات

  .ظعبارةتتذر
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 ، مٌعـالِ  ءني رجـلٌ النعت تابع يدل على معنى يف  متبوعه حنو جا     فصل  

 .أيضـا   سمى صـفةً  يُ و    وهُأبُ مٌعالِ  أو يف متعلق متبوعه حنو جاءني رجلٌ      

 التعريـف و    يف اإلعـراب و      والقسم األول يتبـع متبوعـه يف عشـرة أشـياءَ          

 حنـو جـاءني       التأنيـثِ  التـذكري و   اجلمـع و   التثنيـة و   اإلفراد و   التنكري و 

 امــرأةٌ  ومُ العــالِزيــد و ، ونعــاملرجــال   وعاملــانرجــالن   ومٌعــالِ رجــلٌ

ى نـِ  الثاني إمنا يتبع  متبوعه  يف اخلمسة األول فقـط أعْ   القسمُ و.   ةٌمَعالِ

ــه تعــاىل التــنكريَ  والتعريــف واإلعــرابَ ــةِ  { كقول ـــذِهِ الْقَرْيَ ــنْ هَ ــالِمِمِ  الظَّ

 .  ٧٥النساء}اأَهْلُهَ

غا  » مٌعـالِ «ملعدعكع   دئضةن جى  » مٌعـالِ   جـاءني رجـلٌ    «،ضعنعمعز ىصةت دئ  س) : صةت سى(»النعـت «صةسعل   بعرعنحع  

غا ظوخشاش   » مٌعـالِ «ملعدعكع  دئضةن جى » وهُأبُـ  مٌعـالِ  جاءني رجـلٌ «صةتنع ياآع   ظوخشاش ظأزعنعث مةتبذسعدعكع سى   

 .رعدعغان تابعدذرةتبذسعغا ظاالقعدار نةرسعدعكع  سىصةتنع آأرسعتعص بئظأزعنعث م

ةتدئضةن سى» مٌعــالِ«عنحع معسالدعكع  بعر ع بولغان  ظأزعنعث مةؤسذص عتعنع آأرسعتعص نعث سى» رجــلٌ«ص ص

 .بةرضةن 
الدعكع   ع معس  ظعككعنح

ــالِ« ةن سى » مٌعـــ ةت دئض ص

ان   ع بولغ ث مةؤسذص ظأزعنع

ــلٌ« دار  » رجـــــ ة ظاالقع ض

ان  ث » وأبُــــــــــ«بولغ نع

عتعص سى عتعنع آأرس ص
ةن بولسعمذ ةنعال ،بةرض ذ ي  ظ

ث س» رجـــــــلٌ« عتع صىنع

 .دذ علعنبساهئ
صةت  ىردعكع سى  بعرعنحع ت 

عغا   ث مةؤسذص ظأزعنع
تأؤةندعكعدةك ظون جةهةتتة   

عدذ  ــراب و«. ظةضعش  اإلعــــــ

 اإلفــــراد و  التــــنكري و التعريــــف و

 التــــــــذكري و اجلمــــــــع و التثنيـــــــة و 

جـاءني  «: مةسعلةن » التأنيثِ

ــالِ رجــلٌ رجــالن جــاءني « ؛»مٌع

رجـــــــال جـــــــاءني « ؛»عاملـــــــان

 .»ةٌمَعالِ امرأةٌجاءني « ؛»مُ العالِزيد جاءني« ؛»عاملون

اؤؤا )  عرعلعكتعن ظعبارةتة ؤة نةآ  ظئظراب، مةرعف (ظعككعنحع تىردعكعلةر بولسا صةقةت      . لقع بةشعدعال ظةضعشعدذ  ظ

علةن  الدعكع .}اهَـــلُأهْ مِالِظَـــالْ ةِيَّـــرِقَ الْهِ هـــذِنْمِـــ{: مةس ذ معس ةن سى»  مِالِظَـــ الْ« ب ث دئض ةت ظأزعنع ةن » ةِيَّـــرِقَالْ«ص دئض

  .علعكتعال ظةضةشتعمةؤسذصعغا ظئظراب ؤة مةرعف
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ــدةُ و ــا نكــرتِني   املنعــوِت ختصــيصُالنعــِت فائ  رجــلٌو جــاءني  حنــإن كان

قـد   و ،  الفاضـلُ  زيـدٌ  حنو جاءني    إن كانا معرفتنيِ    توضيحهُ  و ،    مٌعالِ

قـد   و } مِيْحِالـرَّ  منِحْالـرَّ   اهللِمِسْـ بِ{ حنـو    املـدحِ   و الثنـاءِ   يكون جملردِ 

 حنـو  قد يكون للتأكيـدِ  و  الرجيمِ   حنو أعوذ باهلل من الشيطانِ     مِذيكون لل 

  . ةٌدَاحِوَ ةٌخَفْنَ

أو  مٌأبوه عـالِ    برجلٍ أن النكرة توصف باجلملة اخلربية حنو مررتُ اعلم و

 . ال يوصف وال يوصف به املضمرُ و.  قام أبوه

ايدعلعرع سىصةتنعث   سذصتعن ظعبارةت هةر ظعككعلعسع      ؤصةت ؤة مة   دئضةنضة ظوخشاش سى    » مٌ عـالِ  رجـلٌ جـاءني    «،ص

ة      » الفاضـلُ  زيـدٌ جـاءني  «نةآعرة بولسا مةؤسذصنع خاسالشتذرذش، ظةضةر        دئضةنضة ظوخشاش هةر ظعككعلعسع مةرعف

 .ش قاتارلعقالردذر  روشةنلةشتىرى) تئخعمذ(ص قالسا مةؤسذصنع بولذ
 بذ معسالدعكع مةؤسذص       ،}مِيْحِالـرَّ  منِحْالرَّ   اهللِ مِسْبِ{: مةسعلةن  . دذعلضاهعدا صةقةت مةؤسذصنع ماختاش ظىحىنال آئ     

ةث رو» اهللِ«بولغان  انلعقتعن ظ ةقةت » مِيْحِالــرَّ منِحْالــرَّ«شةن ؤة هةممعضة تونذشلذق زات بولغ ةتلةر ص دئضةن سىص

اش  نع ماخت مةؤسذص
ةن ىظىح نال آةلتىرىلض
 .لعنعدذبساهئ

نع   اهعدا مةؤسذص ض
لةش ظىحى  ذ   نظةيعص م

أعــوذ «: مةسعلةن . لعدذ آئ
 .»الرجيمِ باهلل من الشيطانِ

الدعكع   ذ معس  ب
ةن » الشــــــــــــــيطانِ« دئض

دع   نعث قوغالن مةؤسذص
ع هةممعضة مةلذم   ظعكةنلعك

انلعقتعن   »الـــــرجيمِ«بولغ

ةقةت   ةت ص ةن سىص دئض
نع ظةيع ةش بمةؤسذص ل

ةن  ىنال آةلض ظىح
 . لعنعدذبساهئ

نع  اهعدا مةؤسذص  ض
ذ   ةش ظىحىنم تةآعتل

 ةٌخـَ فْنَ«: مةسعلةن   . لعدذآئ
 .» ةٌدَاحِوَ

الدعكع   ذ معس » ةٌخَــفْنَ«ب

تعكع دئ ةن مةؤسذص » ةٌ«ض

ادعلةيدعغا ع ظعص ن بعرلعكن
انلعقتعن ةرص بولغ  ،ه

دعن آئ ةن ظذنعث يعن آةلض
ظذنع تةآعتلةش     » ةٌدَحِاوَ«

 .   لعنعدذبساظىحىنال آةلضةن هئ
 .»قام أبوهأو  مٌأبوه عالِ   برجلٍمررتُ«: مةسعلةن . دذعصةتلعنمذ سىبعلةن» رعجىملة خةؤع«نةآعرة ظعسعمالر : تةنبعه 

اآع    دئضةن جى » مٌأبـوه عـالِ  «يعنكع   ةن نةآعرة ظعسعم ظأزعدعن آئ       ض دئ» رجـلٍ «ملعدعكع   بذ جى  قـام  «ملة بعلةن ي
 .صةتلةندعدئضةن جىملة بعلةن سى» أبوه

  .صةتمذ بولمايدذ ىؤة سبولمايدذ مةؤسذصمذ  زعمعر
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المهـا  كِ  إىل متبوعـه و    بَسـِ  إليه مـا نُ    بُسَنْ يُ فصل العطف باحلروف تابعٌ   

ينـه  ه أن يكـون بَ    شـرطُ   و  النسقِ سمى عطفَ يُ  بتلك النسبة و   مقصودانِ

 وسيأتي ذكرها يف القسم الثالث إن        العطفِ  حروفِ دُحأبني متبوعه    و

املرفـوعِ    علـى الضـمريِ    طـفَ عُ إذا و و عمرٌ  و شاء اهلل تعاىل حنو قام زيدٌ     

 إذا و زيــدٌ إال أنــا ضــربتُ حنــو املُنفصــلِ رِيْمِضَــالْاملتصــلِ يَجِــبُ تَأْكِيْــدُهُ بِ

 جيـب    اجملـرورِ   على الضمري  طفَإذا عُ  و و زيدٌ    اليومَ ضَرَبْتُ   حنو فُصِّلَ

  .بزيدٍ بك و حنو مررتُ اجلرِ حرفِإعادةُ

ع عل  ظعككعنح ةك (» العطـــف بـــاحلروف«صةس داش بأل ة  ) : تةث ان نةرس ةؤة قعلعنغ عغا ت ذ مةتبذس أآىم(ب ) ه
 . عمذ تةؤة قعلعنغان ظةضةشكىحعدذرذنعثغظ

دة  ذ هأآىم ارةت(ظاش ذدعن ظعب ابع ؤة مةتب دذ) ت ةت قعلعنع ع مةقس ةر ظعككعلعس لةن . ه   وزيـــدٌجـــاءنى «: مةس
 .»وعمرٌ جاءنى زيدٌ ال« ؛»وعمرٌ جاءنى زيدٌ بَلْ« ؛»وعمرٌ

ابع بولغان       » آئلعش«دئضةن مةتبذغا تةؤة قعلعنغان     » زيدٌ«بعرعنحع معسالدا    غعمذ  » وعمـرٌ «دئضةن هأآىم ت
دع   ةؤة قعلعن ةر ظ  . ت تا ه ةؤة قعلعش أآىمنع ت ذ ه دع ؤة ب ذثا. عككعلعسع  مةقسةت قعلعن ئلعش «،ش ةن » آ دئض

ــدٌ«ظعشنع  ا   » وعمــرٌ«ؤة » زي ان هئس ةر ظعككعلعسع قعلغ ارةت ه ن ظعب ةمما. لعنعدذبدع ذ  ،ظ عنعث ب ذ ظعككعس  ظ
ةثال    ا ت رال ؤاقعتت نع بع ظعش
ةرت    ع ش ان بولذش قعلغ

ا بذ    . قعلعنمايدذ   » وَ«مان
بعلةن قعلعنغان مةظتذصنعث     

بولغان  بعلةن  » املفعول معه «
ةرقعدذر  ىص ص ع. ت  ،حىنك

ــه « ــول معـ نعث » املفعـ دة ظعش
ةثال   ا ت رال ؤاقعتت بع
 . قعلعنعشع شةرت قعلعنعدذ

الدا    ع معس  ظعككعنح
عدة  ةللعم دةسلعص مذتةآ

ئلعش« ةن » آ دئض
ان  ذ بولغ أآىمنع مةتب ه

ــدٌ« دع » زيــ ةؤة قعل ة ت . ض
أز   يعن آ دعن آئ ظذنعث
قارشع ظأزضعرعص ظذنع تابع    

ان  ــرٌ«بولغ ا ت» وعمـ ةؤة غ
 بذ هأآىمنع     ،شذثا . قعلدع

عرع تا ظعلض ةؤة قعلعش  -ت
ذص ؤة   ذص مةظت اخعرع بول ظ
مةظتذصذن ظةلةيدعن ظعبارةت    
ةت  ع مةقس ةر ظعككعلعس ه

ا  ان هئس . لعنعدذ بقعلعنغ
ذ  ا ب ــلْ«مان ةن » بَــــ بعل

ةن   ذص بعل ان مةظت قعلعنغ
ىص » بـــــدلُ الغلـــــطِ« ث ت نع

ةرقعدذر ع. ص بــــدلُ  «،حىنك
ــطِ أآىمنع » الغلـــــــــــ دة ه
ذ ش غمةتب ةؤة قعلع ا ت

ةلكع   ،مةقسةت قعلعنمايدذ  ب
نعص   ةؤة قعلع دا ت ا هال خات

 .قالعدذ
الدا  ع معس  ظىحعنح

ذغا دئض» زيـــــدٌ« ةن مةتب
ان  ةؤة قعلعنغ ئلعش«ت » آ

ث  ةن هأآىمنع دئض
ان  يمةنصع ع بولغ س

لعك« ةن » آةلمةس دئض
أآىم  ةن » «ه دئض

دع    ةؤة قعلعن ا ت تابعغ
ز  ع . دةيمع ةردعكع    ،حىنك ذ ي ث ب أ « بعزنع ش  ه ةؤة قعلع ث مذس    » آىمنع ت أزعمعز هأآىمنع ةن س اآع  بدئض ةت ي
 .دةص ظاتعلعدذ»  النسقِعطفُ«قعدةك ظةتصعلةر عرذقعي . بولذشعدعن قةتظعينةزةر ظئيتعلغان سأزدذريمةنصع

شةرتع مةظتذص بعلةن مةظتذصذن ظةلةينعث ظوتتذرعدا ظةتصع هةرصلعرعدعن بعرعنعث       ) بارلعققا آئلعشعنعث ( ظذنعث  
 .»«: مةسعلةن . نعث زأرىر بولذشعدذربولذشع

ة قعلعنسا ظذنع مذنصةسعل زعمعر بعلةن تةآعتلةش        ) مةلذم بعر ظعسعم( مذتتةسعل بولغان مةرفذ زعمعرغا      ظةتف
دذ ةمما. » «: مةسعلةن . زأرىر بولع نعث ظوتتذر ،ظ ةن مةظتذص ذنعث بعل ة  ع ظ ر آةلعم ذم بع سع مةل

 . »א«:مةسعلةن  .عق ظايرعؤئتعلسة ظذنع تةآعتلةش زأرىر بولمايدذ ظارقعل
عم   ( ر ظعس ذم بع ةر مةل دذ        ) ظةض ةآرارالش زأرىر بولع عنع ت ةر هةرص ا ج ة قعلعنس ا ظةتف ان زعمعرغ ةجرذر بولغ . م

  .»بزيدٍ بك ومررتُ«: مةسعلةن



 ١٧٢

  صـفةً نى إذا كـان األولُ  عليه أعْ املعطوف يف حكم املعطوفِ   اعلم أنَّ  و

 . اضًأيْ  فالثاني كذالك  ا حالً  أوْ ، ةًلَصِ  أوْ ،رٍمْألِ الشيئ أو خربً

ليــه  ع مقــام املعطــوفِوالضــابطة فيــه انــه حيــث جيــوز أن يقــام املعطــوفُ

 .فال  حيث ال   والعطفُ جازََََ

 كـان املعطـوف عليـه       نْ  إ   جـائزٌ   خمـتلفنيِ   عـاملنيِ  يْالعطف على معمـولَ    و

  و .عمـرٌ  احلجـرةِ  زيـد و    كـذالك حنـو يف الـدارِ       جمرورا مقدما واملعطـوفُ   

ال   و ا عنـد الفـراءِ    مها أن جيوز مطلقـً      و خرانِ آ يف هذه املسئلة مذهبانِ   

  . سيبويهجيوز مطلقا عندَ

ه ذن ظ:  تةنبع دمةظتذص مةظتذص دة بولع ةينعث هأآمع ةنع ظاؤؤا،ذةل ر نةرسعنعث سىلق ي ذم بع ولسا تع بعصعسع مةل
عنعث سى  ذ نةرس عمذ ش ةر ظاؤؤاصظعككعنحعس دذ، ظةض ا   علقعتع بولع ةؤعرع بولس عنعث خ ر نةرس ذم بع ع مةل س

ةر ظ    دذ ، ظةض ةؤعرع بولع عنعث خ ذ نةرس عمذ ش ر  لقاؤؤاظعككعنحعس ذم بع ذ(عسع مةل ا  ) لنعث مةؤس سئلعسع بولس
سع هال بولسا ظعككعنحعسعمذ شذنعثغا ظوخشاش هال           علقعسع بولعدذ ؤة ظةضةر ظاؤؤا     شذنعث سئل  ظعككعنحعسعمذ

 .»مَضْرُوبًا وَمَشْدُودًاقَعَدَ زيدٌ « ؛» صَامَ وَ صَلّىالذي قَامَ « ؛»شاعِرٌ و عاقِلٌزيدٌ « ؛»العاقِلُ زيدٌجاءني «؛ مةسعلةن . بولعدذ 
ةم مةظتذ لعق ظألح عدعكع ظاساس ةظةتص ذن ظةل نع مةظتذص ة  ص دا ظةتف ان ظورذن ذش دذرذس بولغ ا قوي  ينعث ظورنعغ

 .»و عمرٌ وزيدٌجاءنى «: مةسعلةن .  ظذنداق بولمعسا دذرذس بولماسلعقتذر،قعلعش دذرذس بولذش

ذ جى دعكع ب » وعمــرٌ«ملع

نع  دئ ةن مةظتذص ــدٌ«ض » زيـ
ةينعث  دئ ذن ظةل ضةن مةظتذص

ذص  ا قوي جـــــاءنى «ظورنعغ
يعش دئ »  و زيـــــــدٌ و عمـــــــرٌ 

انل ذ دذرذس بولغ عقتعن ب
عمذ دذرذس   ةردعكع ظةتص ي

دع ةر دذرذس .بول  ظةض
عمذ   ا ظةتص ان بولس بولمعغ

 .ع تدذرذس بولمايت
ةر ذن ،ظةض  مةظتذص

ان   ةجرذر بولغ ةينعث م ظةل
ة عرع آةلس مع ظعلض  ،قعس

نعثمذ   ذنداقال مةظتذص ش
ةجرذر بو  مع م ان قعس لغ

خشاش   ظو ،ظعلضعرع آةلسة  
بولمعغان ظعككع ظامعلنعث   
ذلعغا   ع مةظم ظعكك

ان  ظ( اش بولمعغ وخش
ع ع  ظعكك ث ظعكك  ظامعلنع

ذلعنع  ة قعلعش ظةتف) مةظم
علةن. دذرذس  يف  «: مةس

 بذ ،»عمــرٌ احلجــرةِ زيــد و الــدارِ

»  زيـد يف الـدارِ «معسالدعكع  
ةينعث  دئ ذن ظةل ضةن مةظتذص
ن ظ» يف الــــدارِ« ارةت دع عب

ان قعس  ةجرذر بولغ مع م
 احلجرةِ«ظعلضعرع آةلدع ؤة    

نعثمذ دئ» عمـرٌ   ضةن مةظتذص

ــرةِ« ارةت » احلجـــ ن ظعب دع
مع   ان قعس ةجرذر بولغ م

دع عرع آةل ذثا .ظعلض  ش
» عمـرٌ «ؤة  » احلجرةِ«ؤة ظعصتعدالعقتعن ظعبارةت ظوخشاش بولمعغان ظعككع ظامعلنعث        » يف«تةقدعر قعلعنعدعغان   

 دعن ظعلضعرعكع ظوخشاش بولمعغان ظعككع ظامعلنعث        » وَ«دعن ظعبارةت ظوخشاش بولمعغان ظعككع مةظمذلعنع          
دذق    ظوخش ة قعل ذلعغا ظةتف ع مةظم ان ظعكك علعدة ي . اش بولمعغ ذ مةس ل  عرذقعب ع خع عمايدعغان ظعكك قعغا ظوخش

العم مةجرذر بولغان قعسمع ظعلضعرع بولذش ـ بولماس        ضةن  دئ» الفـراءِ  «،قاراش بار بولذص ينةزةر  عدعن قةتظعلعقظ

العم م     » سـيبويه  «،ظةمما  .دةص قارايدذ  ة قعلعش دذرذس    ظةتف ة  ،ينةزةر شعدعن قةتظع  ةيلع قانداق بولذ   دئضةن ظ   ظةتف
 .قعلعش دذرذس ظةمةس دةص قارايدذ
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 إليه أو على مشولِ بَسِالتأكيد تابع يدل على تقرير املتبوع يف ما نُ فصل 

هـو    لفظـي و التأكيد علـى قسـمنيِ   و.  املتبوعِِ   من أفرادِِِِِِِِ   فردٍ لِِِّّّّ لكُ احلكمِ

 .  زيدٌجاءَجاء  و ، زيدٌ  حنو جاءني زيدٌتكرير الفظ األولِ

 املـثين و   و دِاحـِ وَلْ لِ  والعـنيُ  هي الـنفسُ    و هو بألفاظ معدودةٍ   معنوي و  و

 الزيــدانِ  وهُنفسُــ حنــو جــاءني زيــدٌ الضــمريِ  و بــاختالف الصــيغةِاجملمــوعِ

ــ ــ أو هماأنفسُ ــ الزيــدونَ  وامهانفسَ ــيْعَكــذالك   وهمأنفسُ  أو همــانُيُأعْ  وهُنُ

  أوهماأنفسُ جاءتين اهلندانِ  وهانفسُ ين هندٌ جاءتْ  و  مْهُنُيُأعْ  و امهانَيْعَ

و  حنـ  ا للمثنى خاصـةً   تَلْكِ و ال  كِ و  نَّهُ أنفسُ جاءتين اهلندات   و مهاانفسَ

 .ا مَاهُتَلْ كِ املرأتانِقامتْ المها و كِقام الرجالنِ

 

عظو  عل  نعنح ةآعت(»التأكيــــــد«صةس ةآعت دئ) : ت عنعمعزت ان،ض ذص قعلعنغ ذغا مةنس أآىمنع   مةتب ه

تى اآعمذقةررةرلةش ث هأآى رعدعغان ي ذمنع دعغان      نعثمةتب ةت قعلع ة داالل اق ظعكةنلعكعض عغا ظورت ارلعق ظةزاس  ب
 . »مْهُلُّكُ جاءني القومُ« ؛»هُنفسُ جاءني زيدٌ«: مةسعلةن . حعدذرةشكىظةض

الدعكع   ع  معس ان     دئ» هُنفسُــ«بعرعنح ع بولغ ث مةتبذس ةآعت ظأزعنع ةن ت ذص   دئ» زيــدٌ«ض عمغا مةنس ةن ظعس ض

 .ضةن لن آةدئضةن هأآىمنع مذقةررةرلةشتىرىش ظىحى» ئلعشآ«قعلعنغان 
ع الدعكع  ظعككعنح معس

ةن » لّكُـــــــ« ةآعت دئض ت

ئلعش« ةن » آ دئض
ث  هأآى ث ظأزعنع منع

ان   ع بولغ ــومُ«مةتبذس » القـ

ث  عغا نع ر ظةزاس ةر بع ه
ةنلعك اق ظعك عنع ظورت

  .ظعصادعلعضةن 
ةآعت ظ ل عكت ع خع ك
دذ ع (:بولع ) بعرعنحعس

ةؤ ذصل ةآعت بول ذ ،زع ت  ب
اؤؤا ةآرارالش ظ لقع سأزنع ت

ان  ارقعلعق قعلعنغ ظ
 .تةآعتتذر

علةن  ــدٌ «: مةس ــاءني زيــ  جــ
 .» زيدٌجاءَجاء « ؛»زيدٌ
ع( ةنعؤع ) ظعككعنحعس م

ذص  ةآعت بول ةآلعك  ،ت ذ ح  ب
أز   ة س ر قانح ةن بع بعل

ذر  ان تةآعتت ذ . قعلعنغ ب
ةرنعث ؤلة ع (زعل بعرعنح

عتىرآى ــنفسُ«) م ــنيُالـ »  والعـ

ذص  ارلعقالر بول الر ذ ب،قات
ع رع س يغا ؤة زعمعرلع

ى( عمغا تةآعتلةنض حع ظعس
دا اس هال عرعش ) م ظأزض

ك  ارقعلعق بعرلع ، ظ
لى ظعكك ك ؤة آأص ك علع

عمالرنع  ةآعلدعكع ظعس ش
ى  ةش ظىح ن تةآعتل

كــذالك   و؛»همأنفسُــ الزيــدونَجــاءني « ؛»امهانفسَــ أو هماأنفسُــ الزيــدانِجــاءني « ؛»هُنفسُــ جــاءني زيــدٌ«: مةسعلةن . ظعشلعتعلعدذ
 جـاءتين اهلنـدانِ  « ؛»هانفسُـ  ين هنـدٌ جـاءتْ « ؛»مْهُنُيُـ أعْ جـاءني الزيـدونَ  « ؛»امهـا نَيْعَ أو همـا نُيُأعْ جاءني الزيدانِ« ؛»هُنُيْعَ جاءني زيدٌ «
ارلعقالر بولذص   » اتـَ لْكِ و ال  كـِ «) مع ظعككعنحع تىرآى . (»نَّهُ أنفسُ جاءتين اهلندات « ؛»امهانفسَ  أو هماأنفسُ  بذالر صةقةت    ،قات

א« ؛»مهـا ال كِ قام الرجالنِ «: مةسعلةن  . ن ظعشلعتعلعدذ آعلدعكع ظعسعمالرنعال تةآعتلةش ظىحى   ظعككعلعك شة 
«. 



 ١٧٤

 املثنـى بـاختالف الضـمريِ        لغـريِ    عُصَـ أبْ  و   عُتـَ بْ أ و    عُتَأكْ  و عُمَجْ أ  و   لٌّكُ و

 نَوْعُــتَأكْ  نَوْعُــمَأجْ مْهُــلُّكُ  يف البــواقي تقــول جــاءني القــومُالصــيغةِ  ولٍّيف كُــ

إذا  و . عُصَـ بُ  عُتـَ بُ  عُتـَ كُ عُمَـ جُ نَّهُـ لُّكُُُ  النسـاءُ  قامتْ و . نَوْعُصَبْأ نَوْعُتَأبْ

ه  جيـــب تاكيـــدُالعـــنيِ  و بـــالنفسِ املتصـــلِاملرفـــوعِ الضـــمريِ  تأكيـــدَأردتَ

 ال مـا إ مجـعَ  أل و ال يؤكد بكُ   ك و نفسُ أنتَ   حنو ضربتَ  بالضمري املنفصلِ 

ــه أجــزاءٌ ــبْ أ ول ــهــا حِفرتاقُإ يصــح اضٌعَ ــس ا كمــا تقــول ا كــالقوم أو حكمً

 . ه كلَّ العبدَال تقول أكرمتُ  وهكلَّ العبدَ اشرتيتُ

ــأتبــاعٌأبصــع أ بتــع و أ وأكتــعَ اعلــم أنَّ و لــيس هلــا معنــى ههنــا    ومعَجْ  لِ

 .ها بدونهال ذكرُ  ومجعَأبدونه فال جيوز تقدميها على 

ع(  عتىرآى ظىحعنح ــ«) م ــجْ أ و لٌّكُـ ــأكْ  وعُمَـ ــبْ أو  عُتَـ ــأبْ  و عُتَـ ذص» عُصَـ ارلعقالر بول ذالر،قات ــ «، ب رع» لٌّكُـ ث زعمع ، نع

ع  ث س دا  تةآعتلةنضى(عرع غعليقالغانلعرعنع اس هال ة م ةآع   ) حعض ك ش ارقعلعق ظعككعلع عرعش ظ دعكع لظأزض

 نَوْعُـ تَأبْ   نَوْعُـ تَأكْ  نَوْعُـ مَأجْ مْهُـ لُّكُ جـاءني القـومُ   « : مةسعلةن . ن ظعشلعتعلعدذ  اشقا ظعسعمالرنع تةآعتلةش ظىحى       دعن ب ظعسعمالر
 .»عُصَبُ  عُتَبُ  عُتَكُ عُمَجُ نَّهُلُّكُُُ  النساءُقامتْ« ؛»نَوْعُصَبْأ

 مذتتةسعل بولغان   ،ظةضةر

ع مةرف ــنفسُ«ذ زعمعرن  الـــ
ةن » والعــــــــــــــــــــــنيُ بعل

عثعز  تةآعت ةآحع بولس لعم
ة    دع بعل ذنع ظال ظ

ةن مذ ر بعل عل زعمع نصةس
ةش زأرى دذتةآعتل . ر بولع

 أنـتَ   حنو ضربتَ «: مةسعلةن  
 .»كنفسُ

ةن هئ » لٌّكُـــ « ةن بعل سس

ارحعالش   ةن ص اآع هأآم ي
ر  دعغان بع ذمكعن بولع م
ةآلعرع    ةزا ؤة بأل ة ظ قانح

ان ن علةرال  بولغ ةرس
دذ علةن. تةآعتلعنع : مةس

 ؛»مْهُـــــــــلُّكُ جـــــــــاءني القـــــــــومُ«
 .» هكلَّ العبدَ اشرتيتُ«

الدعكع  ع معس بعرعنح

ــومُ« ةن » القـــــــــــــ هئسس

ذمكعن   ارحعالش م ص
بولعدعغان بعر قانحعلعغان    

 .زاسع بار ظعسعمدذرظة
الغا  ع معس  ظعككعنح

ذ آة ر ق ةك بع ر لس لنع بع
قانحة آعشع شئرعكلعشعص   

ارح   » العبدَ «،تعؤالعدعغان ظةهؤال مةؤجذت بولغانلعقتعن   سئ » هكلَّـ « ظذنع    ،عالش مذمكعن دةص قاراص     نع هأآمةن ص

 . يعشكة بولمايدذ دئ» ه كلَّ العبدَأكرمتُ «،ظةمما. بعلةن تةآعتلةش دذرذس 

ه  ــعَ«: تةنبع ارلعقالر » أبصــع بتــع و أ وأكت ــجْأ«قات تى» عُمَ ا ظةضةش ةآعت مةنعسع  ىرغ ذالرنعث ت لعدذ ؤة ظذنعثسعز ظ

  .علعشقعمذ بولمايدذ قع رز ظذالرنع زعكسععث شذنداقال ظذن،بولمايدذ



 ١٧٥

ــا نســب إىل متبوعــه و    ال فصــل  ــه م ــابع ينســب إلي ــدل ت هــو املقصــود   ب

هـو مـا     ولِّ الكـُ  نْ مِ لِّ الكُ لُدَ بَ أقسام البدل أربعةٌ   بالنسبة دون متبوعه و   

 .أخوكمدلوله مدلول املتبوع حنو جاءني زيد 

  حنـو ضـربتُ   املتبوعِ مدلولِهو ما مدلوله جزءُ  ون الكلِّ  مِ  البعضِ لُدَبَ و

  .هُرأسَا زيدً

 .هُبُوْثَ  زيدٌبَلِهو ما مدلوله متعلق املتبوع كسُ  والِمَتِشْإل الُدَبَ و

 مةتبذسعغا مةنسذص قعلعنغان نةرسة    ،ضعنعمعزبةدةل دئ : ) عغذحع  ورذنداش ظعزاهل ظ( »البدل«صةسعل   تأتعنحع

ذص ق  ة مةنس ان ؤة ظأزعض ذص قعلعنعش  (علعنغ ذ مةنس ةس ) تاظاش ع ظةم ةلك،مةتبذس ان     ب ةت قعلعنغ أزع مةقس ع ظ

 .» أخوكجاءني زيد «: مةسعلةن . حعدذر ظةضةشكى
ضةن تابعغعمذ   دئ» أخـوك «م دئضةن هأآى  » آئلعش «دئضةن مةتبذغا مةنسذص قعلعنغان     » زيد«بذ معسالدعكع   

ذرذص     مةنسذص ةنلعكعنع ظذقت ذنعث قئرعندعشعنعث آةلض كة ظ عتع قارشع تةرةص ةللعمنعث مةقس دع ؤة مذتةآ  قعلعن
انلعقتعن ذش بولغ ذ ،قوي  ظ

ئ« أآى »لعشآ ةن ه م  دئض
ملةشتة مةتبذنع  آىبعلةن هأ 

ةسظة ابعنع ،م ةلكع  ت  ب
 .مةقسةت قعلدع 

ةدةل تأؤةندعكعدةك تأت  ب
 :آتذررلىىت

ع  ( ر ) بعرعنحعس بع
ىتىندعن  ر ص ىتىننع بع ص

ئ ةدةل ظ ذصب ذ ، لعش بول ب
ذمع   ث مةفه تابعنع
ذمع   عنعث مةفه مةتبذس

ةن ظو( اشبعل ان ) خش بولغ
دذر علةن. بةدةل : مةس

 . »أخوكجاءني زيد «

ذ معسالدعكع  » أخــوك« ب

» زيـد « بعلةن   ضةن بةدةل دئ

ذ بعدئ ةن مةتب ادةم ض ر ظ
ث   انلعقتعن تابعنع بولغ
عنعث   ذمع مةتبذس مةفه
اش   ةن ظوخش ذمع بعل مةفه

 ظذ ظعككع   ،نكع حى. بولغان 
ث   ر ظادةمنع عم بع ظعس
عدعن  ل ظاتعلعش ع خع ظعكك

 .ظعبارةتتذر
ع  ( ر ) ظعككعنحعس بع

ىتى ر قعسص منع عندعن بع
ةد ئب ذصةل ظ ذ  ،لعش بول ب

ذ    ذمع مةتب ث مةفه دذر   نعث مةفتابعنع ان بةدةل مع بولغ ر قعس ذمعنعث بع علةن  . ه ذ  .»هُرأسَــ ا  زيــدً ضـــربتُ«: مةس ب

 .دعن ظعبارةتتذرضةن مةتبذنعث بعر قعسمعدئ» ازيدً«ضةن تابع دئ» هُرأسَ«معسالدعكع 

ععحعنحظى( ئل   ) س ةدةل ظ عنع ب دار نةرس ذصظاالقع ث ،عش بول ذ تابعنع ان     مةف ب دارع بولغ ذنعث ظاالقع ذمع مةتب ه

ابع     دئ» هُبُـ وْثَ«بذ معسالدعكع      .»هُبُوْثَ   زيدٌ بَلِسُ«: مةسعلةن  . ذربةدةلد ضةن مةتبذنعث ظاالقعدارع      دئ» زيـدٌ «ضةن ت

 .دذعبول



 ١٧٦

  ورأيتُ  ،جعفرٌ   حنو جاءني زيدٌ   طِلَالغَ  هو ما يذكر بعدَ     و طِلَ الغَ لُدَبَ و

 .  اارًمَحِا رجلً

ــيَةِ{ كقولــه تعــاىل هُ جيــب نعتُــن معرفــةٍ مِــإن كــان نكــرةً البــدلُ و  بِالنَّاصِ

ال يف   ال جيـب ذالـك يف عكسـه و         و  ١٥ – ١٦العلـق  } بَةٍكَاذِ نَاصِيَةٍ

 .املتجانسني

ع(  ــ«) تأتعنحعس ــ الغَلُدَبَـ ذص» طِلَـ يعن زعك ، بول ةؤةنلعكتعن آئ ذ س دذر ع رب دعغان  بةدةل علةن . قعلعنع : مةس

  . »اارًمَحِا  رجلًرأيتُ« ؛»جعفرٌ جاءني زيدٌ«

دا    ا هال ةللعم خات الدا مذتةآ ذ معس ــدٌ«ب دع دةص سئلعص» زي ةندعن آئ  ظأ، آةل قعنعنع سةزض ث خاتاالش يعن زعنع

دعن  » زيدٌ«دةص  » جعفرٌ«

 .نع بةدةل ظالغان» جعفرٌ«

ةر ة ، ظةض  مةرعف
عم   ةآعرة ظعس عمدعن ن ظعس

ةدةل ظئ ذ ب ا ظ لعنس
ر عنع سىصةتلةش زأرى   نةآعر

دذ علةن. بولع  :مةس

 . }ةٍِبَاذِكَ ةٍيَاصِنَ ةِيَاصِالنَّبِ{

الدعكع  ذ معس ب

ــالنَّ« ةن دئ» ةِيَاصِـــــــــــــ ض

عمدعن  ــنَ«ظعس » ةٍيَاصِـــــــــ

ةدةل   ةآعرة ب ةن ن دئض
انلعق ذ ظئلعنغ تعن ظ

ةن » ةٍِبَـــــــــــــــــــاذِكَ« بعل

 .صةتلةنضةن سى
ةر ي  قعنعث عرذقع ظةض

ةآعسظةآ ذص ن رة عحة بول
عمدعن مة عم  ظعس ة ظعس رعف

ةدةل ظئ ةر ب اآع ه ا ي لعنس
اش ظع ع ظوخش ككعلعس

ة ة ن اآع مةرعف آعرة ي
ذالرنع سى، بولسا ةتلةش ظ ص
 : مةسعلةن . ر بولمايدذىزأر

 .) عنع بةدةل ظالغاننعث معسالعنةآعرعدعن مةرعف(» قامَ أَخٌ لَكَ«

 .)نع بةدةل ظالغاننعث معسالعفعدعن مةرعفعمةرع(» ضَرَبَ زَيدٌأَخُوْكَ«

ةآعنةآ( » رَجُــــــــــــــلٌ غُلَــــــــــــــامٌ لَــــــــــــــكَ جــــــــــــــاءنى« دعن ن ةدةل ظاعرع العنلغانرعنع ب ث معس ). ع



 ١٧٧

 امسـي   هـو أشـهرُ    ه و  متبوعَـ  حُوضـِ  يُ  صـفةٍ   غـريُ   تابعٌ  البيانِ عطفُ فصل  

 ال يلتـبسُ    و .   عمـرَ  نُبْـ  اهللِ   عبدُ قامَ و،  عمرُ شيء حنو قام أبو حفصٍَ    

 .  الشاعرِ قولِبالبدل لفظا يف مثلِ

 .ا عًوْقُ وُهُبُقَرْتَ رُيْطَ الهِيْلَعَ ،رٍشْبِ يِّرِكْبِ الْكِارِتَّّ النُا ابْنَأ: شعر 

 

عنحع عل   بةش ذحع   (»  البيـــانِعطـــفُ «صةس ما ظعزاهلعغ ذ  سى ) : يانداش ع ظ ةتكة ظوخش ث   ص دا ظأزعنع معغان هال
 . دعغان تابعدذرعرمةتبذسعنع روشةنلةشتىرىص بئ
  .»عمرَ نُ بْاهللِ  عبدُقامَ« ؛»عمرُ قام أبو حفصَ«:لةن عمةس. عل ظعسمعنعث مةشهذرراقعدذربذ بعر نةرسعنعث ظعككع خ

اؤؤا ة دئ» عمــرُ«ؤة » أبــو حفــصَ«لقع معسالدعكع ظ » رضــي اهلل عنــه  عمــرُ«ضةن ظعككع ظعسعم ظعككعنحع خةلعص

ذص مع بول ث ظعس عنعث ،نع ذ آعش انلعقتعن دئ» عمـــرُ« ب هذرراق بولغ مع مةش ةن ظعس  ،ذصبول»  البيـــانِعطـــفُ«ض
 .لةلعضةنآئ

ة مةن»  البيــــــانِعطــــــفُ «
ةتتع ة جةه ن بةدةلض

عص آة عمذ ظارلعش تمعس
ة ةتتعن ؤل زع جةه

عص آئعظار دعغان لعش تع
دذ ذ بولع  ،ظةهؤالم

ذنداقتعمذ تأؤ دعكع ةش ن
دا      شئظعرغا ظوخشاش ظةهؤال

ةتظع  ع ق ذ ظعككعس  يب
دذ  عظار عص آةتمةي . لعش
 يِّرِكـْ بِ الْكِارِ التَّّنُا ابْ نَأ«: ر  ئظعش
ــبِ ــلَعَ ،رٍشْــــــ  هُبُــــــــقَرْتَ رُيْــــــــطَ الهِيْــــــ
ــوْقُوُ ع(»اعً ةن بعكعرعلعقن  ،م
 صةسلعضةن  ستعدعكعنع ظى ية

الر  دعكع قذش ذنع   هالع ظ
رعنع أآ ان بعش زعتعؤاتق

لعؤةتكىحعنعث   تاش
 ).غلعمةنظو

ذص    دة مةنس  بةدةل
ةت   تعكع مةقس قعلعش

ذحع  أزع بقعلعنغ ةدةل ظ
انلعقتعن ةر . بولغ ظةض

ذقع الدعكع عري قع معس
دعن  » يِّرِكـْ بِالْ«نع  » رٍشْبِ«

دا ظذ       ،سةك بةدةل دئ   ظذ هال
 رُيْـ طَ ال هِيْـ لَعَ ،رٍشْـ بِ  كِارِ التَّّـ  نُا ابْـ  نَأ«
ــقَرْتَ ــوْقُ وُهُبُــــ ةنلعك دئ» اعًــــ ض

دذ  ذص قالع دةك .بول  بذنعث
ذص » ال«تا مذزاص بول

دة  ذن ظعلةي » ال«مذزاص
ةرآع  ان ت  دذرذس ببولمعغ

 بذنع بةدةل   ،شذثا.  ظةمةس
دذ دئ كة بولماي ةم.يعش  ،ما ظ

أآىمنع   دا ه ظةتفذلبايان
ص قعلعشتعن مةقسةت   مةنسذ

دئضةنلعك بولعدذ ، بذنعثدةك    » اعًـ وْقُ وُهُبُـ قَرْتَ رُيْـ طَ الهِيْـ لَعَ ،رٍشْـ بِ يِّرِكـْ بِ الْكِارِ التَّّـ نُا ابْـ نَأ«ةتبذ بولغانلعقتعن ظذ  قعلعنغذحع م 

ذزاص ؤة مذزاص ةر ظعككعم ارةت ه دعن ظعب ذ ؤةبولغان ل» ال«سعدة لعذن ظعلةي انلعقتعن ب ةت دذرذس بولغ زع ظعزاص

ةرآع دذبت ــبِ« ، دة- دذرذس بولع ةن ظةتف » رٍشْ عرعكع  دئض دعن ظعلض ــبِالْ«ذلبايان ظأزع تىرىص  » يِّرِكْ ع روشةنلةش ن
 .ن آةلضةن بولعدذبئرعش ظىحى

دة هأآىم:  تةنبعه  ابع بولغان( نع بةدةل ةؤة قعلعص بئ) ت ةدةلنعث ظأزعضة ت ةمما . رعش مةقسةت قعلعنعدذب  ،ظ
ذظةتف دا مةتب ةؤة قعلعص بئرعذلبايان ةننع  بولغان مذبةييةنضة ت ذلبايان ظاشذ مذبةيي ش مةقسةت قعلعنعدذ ؤة ظةتف

 . صةرقعدذر يعمانا بذ بةدةل بعلةن ظةتفذلباياننعث ظاساس. لعدذعش ظىحىنال آئرروشةنلةشتىرىص بئ



 ١٧٨

 الباب الثاني يف االسم املبنى
مثـل    و ، ه مثـل ا ب ت ث       مـع غـريِ     مركـبٍ   غريَ عَقَ وَ  املبنى اسمٌ  واالسمُ

ــدٌاو ــه مبنــى بالفعــل علــي  هُ زيــد وحــدَكلفظــةِ  و ثلثــة ثنــان و إ وحِ  فان
 بـان يكـون يف الداللـة        أو شـابه مـبين األصـلِ       ،  معرب بـالقوة   السكون و 

أو يكـون    ،هـا   حنوِ  و  حنـو هـؤالءِ    ا إىل قرينـة كاإلشـارةِ     على معناه حمتاجً  
 دَأحَ  حنو  معين احلرفِ   أو تضمنَ  نْمَ ا و حنو ذَ      من ثلثة أحرفٍ   قلّأعلى  

حكمـه   سـم ال يصـري معربـا أصـال و         هذا القِ  و.   رَشَ عَ ةَعَسْ إىل تِ  رَشَعَ
ا حًـ تْفَ ا وم تسمى ضـَ هُحركاتُ و. ه باختالف العوامل خرُآخيتلف أن ال   

 أمسـاءُ   و هـو علـى مثانيـة أنـواع املضـمراتُ          و. ا  فـً قْ وَ هُنُوْكُسُ ا و رًسْكَ و
ــالِ أمســاءُ  واملوصــوالتُ  واإلشــاراتِ ــاتُ  واألصــواتُ  واألفع   واملركب
 . الظروفِبعضُ  والكناياتُ

 هةققعدة مةبنع ظعسمالرب با ظعككعنحع
 

ةبنع  عمم قا ظعس دعن باش ةآ(الر  ظأزع دا آئ ) ةلعم ةن هال ةن بعرعكمعض دذ بعل علةن . لع » ا ب ت ث« :مةس

ةتتعكع           رقاتا» ثلثة ثنان و  إ  و حدٌأ«لعقالرنعث ظعسعملعرع ؤة    رقاتا آة  » زيـد «لعقالر ؤة يةنة ظأزع يالغذز تذرغان هال
 .ظوخشاش

عمالر ذ ظعس دعن قار  ب ازعرقع ظةهؤالع دعن قارعغ عه عمذ ظعقتعدارع ةبنع بولس دا م دا مغان اأان . لعنعدذ بظرةب هئس
عحى ازعر ،نك ذالر ه ةبنع هئ قع ظةهؤالع ظ دا م ادعن قارعغان راب  النغعنعبس ةتتعن ظئظ دار  جةه ةن ظعقتع ذل  بعل  قوب

دارعغا ظعضع امحع هى. دذرقعلعش ظعقتع ذم بعر ت ذ خذددع مةل دا تعجارةتحع جاررعنع تاشالص تععنب ةت قعلعؤاتقعنع
ذنعث لدئيع عمذ ظ س

ش   امحعلعق قعلع ت
دارع ن عدعن ذظعقتع قتعس
امحع دئ ة ت ضعنعمعزض

 . ذر ظوخشاش بعر ظعشت
عمالر    ةبنع ظعس ذ م  ظ
عملعرعغا   ارةت ظعس ظعش

شاش ظأزعدعكع مةنعنع   ظوخ
رعشتة باشقا سعتعص بئآأر

ة م اج وآةلعمعلةرض هت
ةؤ  ذش س ةبعدعن بول

قا  ظةس ةبنع بولذش لعدة م
صئظعل  (ضعشلعك بولغان    تئ

ارلعق  ةرعص قات ) ؤة ه
عغان آةلعمعلةر ة ظوخش ض
دا آئ  دذ هال علةن  . لع : مةس

ة  دئ» هـــــــــؤالءِ« ضةنلةرض
 .وخشاشظ

ةرص   عمالر ه ةبنع ظعس  م
ى  انعنعث ظ از س حتعن ظ

ة  ع س ؤةبعدعن بولذش
قا    ةبنع بولذش لعدة م ظةس

لعك بتئ ان ضعش ولغ
دا    )هةرصكة( ظوخشعغان هال
 ؛»اذَ«: مةسعلةن  . لعدذآئ

 .»نْمَ«
ةر  عمنعث ه ص  ظعس

از   ةث ظ انعنعث ظ س
ذ ةرص  ،بولغاندعم ىح ه  ظ
ع آئ ذق رةكبولذش  تذرذقل

ع    عمالر ظعكك ذ ظعس ب
لهةر ذص ص عك بول

انلعقتعن ذالر ،قالغ  ظ
ان   اص قالغ كة ظوخش هةرص

 .لعنعدذبساهئ
صنعث  عمالر هةرمةبنع ظعس  
عنع  ة مةنعس أز ظعحعض ظ

كة  انلعقتعن هةرص ظالغ
دا آئ عغان هال دذظوخش . لع

علةن   .»«: مةس
ن دئضةن هةر » «بولغانلعقتعن ظذ ظعككع ظعسعم        » «سع   يبذنعث ظةسلع  ةنعسعنع ظأز ظعحعضة    عث مص
شلعق بذ ظعككع ظعسعم ؤة هةرصتعن ظعبارةت ظعككعلعسعدة          سعدعكع ظوخشا عبذالرنعث ظوتتذر . لعنعدذبظالغان هئسا 

 .شعدذرهةرص مةنعسعنعث بولذ
 . بولمايدذظرةبأمذشذ قعسمع هئحقاحان م) مالرنعث ظةسلعدة مةبنع بولذشقا تئضعشلعك بولغان ظعسعرةبمأظ (

 .عدذرسةؤةبعدعن ظاخعرعنعث ظأزضةرمةسلعكآمع ظامعلالرنعث ظأزضعرعشع عث هأمةبنع ظعسعمالرن
 .ع دةص ظاتعلعدذ  ؤة ظذنعث ساآعنلعق هالعتع ؤةقفلعدذعةتهة، آةسعرة دةص ظاتف،  ظذنعث هةرآةتلعرع زةممة

ةآ    دةك س عمالر تأؤةندعكع ةبنع ظعس دذ م ل بولع ــالِ أمســاءُ  وتُاملوصــوال  واإلشــاراتِ أمســاءُ  واملضــمراتُ « :كعز خع   واألفع
  .» الظروفِبعضُ  والكناياتُ  واملركباتُ  واألصواتُ
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 تقـدم   أو غائـبٍ    أو خماطـبٍ    يدل على متكلمٍ   ل عَضِاسم وُ   املضمرُ فصل  

 .  منفصلٌ و لٌصِتَّ مُهو على قسمنيِ و.  لفظا أو معنى أو حكماهُذكرُ

إىل  بَرَ حنـو ضـَ  هو إمـا مرفـوعٌ   و . هال يستعمل وحدَ هو مافَ لُصِتَّأمَّا املُ 

  جمـرورٌ أو ، انَـ إىل إنَّ هُإنَّـ   و،انَبَرَإىل ضـَ  هُبَرَ حنو ضـَ  أو منصوبٌ  ، انَبْرَضَ

   .انَلَ إىل    و لَهُانَإىل غالم ه حنو غالم

إىل هُـوَ    حنـو    هـو إمـا مرفـوعٌ      و . ههو ما يسـتعمل وحـدَ     فَ  نفصلُ أمَّا امل  و

 .ا ضمريً فذالك ستونَ.نَااإىل إيَّهُ ا حنو إيَّأو منصوبٌ ،نَحْنُ 

تعم  ظاثلعغذحع ؤة ظعلضعرع،حعمعز، سأزلعضىعزعمعر دئضعن) : ظالماشالر(»املضــمرُ« صةسعل بعرعنحع  بعر قئ
ى          ادعلةش ظىح ارلعقالرنع ظعص ب  قات ان غاظع رع  قعلعنغ ةن زعك اآع هأآم ةن ؤة ي اآع مةن ةبزةن ي ةن نل  تةيعنلةنض

ذ مذت. سأزدذر  دذىلتةسعل ؤة مذنصةسعل دةص ظعككعضة بأ ظ ــا«:مةسعلةن . نع ــدٌ أن ــدٌ أنــتَ« ؛»زي ــدٌ « ؛»زي ــرَبَ زي ضَ
 .}دٌحَ أَ اهللُوَهُ لْقُ {؛}وىقْلتَّ لِبُرَقْ أَوَهُا وْلُدِاعْ{؛ »هغالمَ

 . حعنع ظعصادعلعضةن ىدعضةن زعمعر سأزلعض» أنا«بعرعنحع معسالدعكع 

 .ن زعمعر ظاثلعغذحعنع ظعصادعلعضةن دعضة»أنتَ« عنحع معسالدعكعظعكك
يعنكع ظذح معسالدعكع     ئآ

نع   رالر غاظعص زعمع
ذص  ةن بول  ،ظعصادعلعض

ــرَبَ زيــدٌ غالمَــ  « ةن ئد» هضَ ض

دعضةن زعمعر  » ه«معسالدا  

دعغان  ــدٌ«قايتع ةن دعض» زي
ر  كارا زعكع عم ظاش ظعس

ــ{، قعلعنغان ــا وْلُدِاعْ ــ أَوَهُ  بُرَقْ
ــلتَّلِ الد ئد} وىقْ ةن معس  عكعض

ة  ئد »اوْلُدِاعْــــ« ةن آةلعم ض

ةن ئد »العــــدل « ةنع ض نع م
انلعقتعن    ة ظالغ أز ظعحعض ظ

ــ« ةن زئد» وَهُــــــ ر ئض مع

ضةن ئد» العدل«قايتعدعغان  
عم  ةن ظعس ر مةن زعكع
ان اقعلعنغ  ، لعنعدذب هعس

ــ{ ــ لْقُـ ــ أَ اهللُوَهُـ ةن  }دٌحَـ دعض

الدا ــ« معس ةن ئد» وَهُــــ ض

ر دعكع ئ ززعمع » اهللُ«هنع
عمغا ضئد ةن ظعس

انلعقتعن » اهللُ« قايتق
 ظعلضعرع بعر    ضةن ظعسعم ئد
ان تعم ئق ر قعلعنغ  زعكع

 . مدة بولعدذىهأآ
ذ  ةك ظ ة آةلس موتتةسعلض
ايرعم  أزع ظ ظ

لعتعلمةيدعغان  ة(ظعش لكع ب
ة  قا آةلعمعلةرض باش

عص آئ دعغانظذلعش ) لع
ردذر ذ . زعمع ــ«ب إىل  بَرَضَـــ

اآع  ظعلعك بولعدذ اش رةف قاتارلعقالردعكع زعمعرالرغا ظوخش  » انَبْرَضَ ارلعقالردعكع  » انَـ إىل إنَّ هُإنَّـ   و،انَبَرَإىل ضـَ  هُبَرَضـَ « ي قات

ب  اش نةس ا ظوخش اآع  زعمعرالرغ دذ ؤة ي ــ«علعك بولع ــإىل غالم ه غالمـ ــهُانَـ ــلَ إىل و   و لَـ ارلعق» انَـ ا قات الردعكع زعمعرالرغ
 . ظوخشاش مةجرذر بولعدذ
داضة تذتاشمعغانباشقا آةلعمعلةر(ظذ مذنصةسعلضة آةلسةك   ايرعم ظعشلعتعلعدعغان زعمعردذر)  هال بذ . ظأزع ظ

اآع  اش رةف» نَحْـــنُإىل هُـــوَ «ي ة ظوخش دذدئضةنض ك بولع اآع ظعلع ب» نَـــااإىل إيَّهُ اإيَّـــ« ي اش نةس ة ظوخش لعك عدئضةنض
  . سانع ظاتمعشتذريعبذ زعمعرالرنعث ظومذم. بولعدذ 
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 ا يف املاضـي للغائــب و  يكـون مســترتً  خاصـةً ملتصــلَااعلـم أن املرفـوع    و

 يف املضــارع املــتكلمِ   و ، يَأي هــِ  تْبَرَضــَ  و  وَأي هُــ  بَرَالغائبــة كضــَ 

 بُرِضـْ تَللمخاطـب كَ    و ،  نُحْـ أي نَ   بُرِضْنَ و ا  نَأأي      بُرِضْأا حنو   مطلقًًًًً

 و ، يَأي هـِ  بُرِضـْ تَ  و وَأي  هُـ  بُرِضْيَ كَ الغائبةِ للغائب و  و ،  تَأي أنْ 

 . مها مطلقاغريِ  وعولِاملف  و الفاعلِى اسمَنِأعْ يف الصفةِ

 }دُبُـ عْنَ كَاإيَّـ { حنـو املتصـلِ  إال عند تعذرِ    املنفصلِ ال جيوز استعمالُ   و

 .  زيدٌاأنَ و ، اأنَإال  ما ضربكَ ا وإال قائمً أنتَما  و

عرعدة  بعرلعك شةآعلل   مازعدعكع   مذظةننةسنعث مذزةآكةر ؤة غاظعب  غاظعب   )ظأتكةن زامان صئظعلعنعث  : (تةنبعه
» يَهـِ « ؛»وَهُـ «شذرذن زعمعرع    بذنعث يو .»تْبَرَضـَ « ؛»بَرَضـَ «: مةسعلةن  . لعدذ يوشذرذن آئ  ظعلعك زعمعرالر رةف
 .دذر

ذنعث » بُرِضـْ نَ« ؛»بُرِضـْ أ«: مةسعلةن  . لعدذ عرعدعمذ يوشذرذن آئ غعليظذ زعمعر مذزارعظةنعث مذتةآةللعم سع      ب

 . دذر» نُحْنَ« ؛»انَأ«شذرذن زعمعرع يو

ةب   ر مذخات ذ زعمع ة (نعث ظ ذرذن آئ  ) دعكعمذزارعظ ةآعللعرعدعمذ يوش ك ش دذبعرلع علةن . لع » بُرِضْـــتَ«: مةس
شذرذن زعمعر  بذنعثدعكع يو 

 . دذر» تَأنْ«
ر غا  ذ زعمع ب ظ ظع

ب ةر ؤة غاظع  مذزةآك
نعث  مذظةننةس

ة( ك  )دعكعمذزارعظ  بعرلع
ةآعللع ذرذن ش رعدعمذ يوش

دذآئ علةن  . لع : مةس
ــيَ« ــتَ« ؛»بُرِضْــــــ  ،»بُرِضْــــــ

ذنعث يو رع ب ذرذن زعمع ش
 .دذر» يَهِ« ؛»وَهُ«

اظعل ؤة ظعسعم        ظعسعم ص
ار   ظذل قات ةت  مةص لعق سىص

أز رلعكخاراآتئ  ظعسعمالر ظ
ئظعل  ةمعلعنع  ص عنعث ظ

رع يوشذرذن   دا زعمع قعلغان
دذ آئ علةن . لع زيـــدٌ  «: مةس

ــارِبٌ ذنعث يو،»ضَ ذرذ ظ ن ش

 .دذر» وَهُ«زعمعرع 
رالر عل زعمع   مذنصةس

عل   ةقةت مذتتةس ص
لعتعش  ع ظعش زعمعرالرن

ذ ان م مكعن بولمعغ
لعتع  دعال ظعش . لعدذ ظةهؤال

علةن  ؛ }دُبُـــعْنَ كَاإيَّـــ{: مةس

ــا « ــ أنــــتَمــ ــا « ؛»اإال قائمًــ مــ
 .» زيدٌاأنَ« ؛»اأنَإال  ضربكَ

ر   الدا زعمع ع معس  بعرعنح
دعن   ث ظامعلع ظأزعنع

ةنظعل عرع آةلض لعكتعن ض
ةلتىرىش   عل آ مذتتةس
دع   ذمكعن بولمع . م

ع عل  ،حىنك ر مذتتةس  زعمع
ث  ىن ظأزعنع ذش ظىح بول

 .ر بولعدذظامعلعنعث ظاخعرعغا ظذلعنعشع زأرى
الدا مةرف  ظعككعنح ذنعث      ع معس انلعقتعن ظ دعغان بولغ ذص آةلمةي عل بول قعغا مذتتةس ئظعلدعن باش رالر ص ذ زعمع

 . عشع مذمكعن بولمعدذبعلةن تذتذش» امَ«

ع مظى عتع   حعنح ادعلةش مةقس لعقنع ظعص الدا خاس عل    » إال«دة عس ةنلعكتعن مذتتةس يعن آةلتىرىلض ن آئ دع
 . كعن بولمعدعآةلتىرىش مذم

تعص ظذنع   دئضةن زعمعرنعث تذتذشذص آئلعشعضة تئضعشلعك  صئظعل هةزعص قعلعنعص آئ         » اأنَ«تأتعنحع معسالدا   
  .كعن بولمعدعةسعل بولذشع مذمتعلضةنلعكتعن ظذنعث مذتتمذبتعدا قعلعص دةسسع



 ١٨١

 يف  سـمى ضـمريَ الشـأنِ     يُ  و هُرُسـِ فْا يقـع قبـل مجلـة تُ        هلم ضمريً  نَّأاعلم   و

 اهَــإنَّ و}  دٌ أحَـ اهللُ وَهُـ  لْقُــ{ث حنـو  يف املؤنـ القصــةِ وضـمريَ  ، املـذكر 

  مطـابقٍ   منفصلٍ  مرفوعٍ صيغةُ   واخلربِ يدخل بني املبتداءِ   و.    قائمةٌ زينبُ

ألنه يفصل   يسمي فصال    ا و ذَ كَ نْ مِ لَعَأو أفْ   للمبتدأ إذا كان اخلرب معرفةً    

 و ،و  رٍ عم نْ مِ لُضَأفْ وَهُ وكان زيد    القائمُ وَهُ   حنو زيدٌ  الصفةِ و  بني اخلربِ 

 .١١٧املائدة }مْهِيْلَ عَبَيْقِالرَّ تَأنْ تَنْكُ{ تعاىل قال اهللُ

 آئلعدعغان   ملعدعن ظعلضعرع    قارعشعدا ظأزعنع تةصسعر قعلعص بئرعدعغان جى           ظالعملعرعنعث رامماتعكا  ض: تةنبعه

مذظةننةستة  ، دةص ظاتعلعدذ  » ضـمري الشـأنِ   «) ظعشلعتعلضةندة ( بذ مذزةآكةردة      ،ك زعمعر بار بولذص   يةنة بعر تىرلى  

 .» قائمةٌ زينبُاهَإنَّ« ؛}دٌ أحَاهللُ وَهُ لْقُ{ : مةسعلةن. دةص ظاتعلعدذ» القصةِ ريُضم«) لضةندة بولساعظعشلعت(

ةؤةر مةرعف   ة خ ة  يةن

اآع  دا ي ــأفْ«بولغان ــلَعَــ  نْ مِــ

ةندة » اذَكَــــ ةآلعدة آةلض ش

دا   مذب اس هال داغا م تع

ر» صـــــلنفملااملرفـــــوع «  زعمع

ةن    دا بعل ةآلعدة مذبتع ش

ةؤةرنعث ظوتتذر عغا عخ س

دعغان بع  ذرلىك آعرع ر ت

ذص  ر بول ةؤةرنع  ،زعمع ذ خ  ب

ةرقلةندىرص   ةتتعن ص سىص

ى ةنلعكع ظىح  ضــمريُ«ن بةرض

ــلِال دذ» فصـــــــ . دةص ظاتعلع

علةن ــ زيــــــــدٌ«  : مةس  وَهُــــــ

 نْ مـِ  لُضـَ أفْ وَهُكان زيد   « ؛»القائمُ

 بَيْـــقِالرَّ تَأنْـــ تَنْـــكُ{  ؛»وعمـــرٍ

  .}مْهِيْلَعَ

ع  ع ؤة ظىحعنح بعرعنح

ةؤةر مةرعف انلعمعسالدا خ ر آةدئ» «قتعن ة بولغ ذنعث مذبلمعضةن بولساضةن زعمع اآع صدانعث سىعت، ظ عتع ي

 .نعقالندعةلضةنلعكتعن ظذنعث خةؤةر ظعكةنلعكع ظئ ظذ آ،يعن بولذص قاالتتععخةؤعرع ظعكةنلعكعنع ظايرعش ق

الدا   ع معس ةفزع  » «ظعككعنح عم ت ةن ظعس ةن ظعشلعتعلض ةن مةرعف يبعل انلعقتعن ظل هأآم ةر ة دةص قارالغ ةض

ايرعش ق        ،آةلمعضةن بولسا  ن زعمعر ضةدئ» « . يعن بولذص قاالتتع   ع  بذنعثمذ سىصةت ياآع خةؤةر ظعكةنلعكعنع ظ

 .نعقالندعةلضةنلعكتعن ظذنعث خةؤةر ظعكةنلعكع ظئ ظذ آ،ظةمما
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هـى مخسـة     فصل أمساء اإلشـارات مـا وضـع ليـدل علـى مشـار إليـه و                

 ى و تـِ  ا و تـَ   ملثنـاه و   نِيْـ ذَ و    انِذَ ا للمذكر و  ذالك ذَ  ألفاظ لستة معان و   

  باملدِّ ءِآلوْأُ  ملثناه و  نِيْتََ  و انِتَ و، ي للمؤنث   هِذِ ي و هِتِ  و هِذِ  و هِتِ ي و ذِ

  و انِذَ هـ  وا  ذَ ه  حنو التنبيهِ  ها هاءُ قد يلحق بأوائلِ    و . جلمعهما القصرِ و

 ، ءِآلؤُه

ع  عل ظعككعنح ــارات« صةس ــاء اإلشـ عتع(»أمسـ لعرعآأرس ى ) : ش ظالماش ادعلةش ظىح ىحعنع ظعص ذ آأرسعتعلض ن ب

. زدذر  بةش تىرلىك سأ  ) ظعشلعتعلعدعغان(ظىحىن  ) ظعصادعلةش(عنلةنضةن ظعسعم بولذص ، ظالتة تىرلىك مةنعنع        يتة

 و  انِذَ«ن ظعككعلعك شةآلع ظىحى    ) ظعككعنحع . (» ا  ذَ« ن  مذزةآكةرنعث بعرلعك شةآلع ظىحى    ) بعرعنحع(ظذالر  

ــذَ عحعظى. (»نِيْــــــــــــ ) نح

ك  نعث بعرلع مذظةننةس

ى   ةآلع ظىح  ى وتِـــ ا وتــَ «ن ش

ــ ي وذِ ــتِ  وهِذِ  وهِتِ ــذِ ي وهِ . »يهِ

أتعنحع( ك ) ت ظعككعلع

ى ةآلع ظىح ــ«ن ش   وانِتَـــــ

عنحع. (» نِيْتََـــــــــــــ ) بةش

ةر ؤة مذظةننةسنعث   مذزةآك

ى   ةآلع ظىح لىك ش ن آأص

 . قاتارلعقالردذر» ءِآلوْأُ«

ــدِّ« عنعمعزدئ» باملــــــ  ،ض

ذزذص  س

دعغانظوقذ ع ، » ءِآلوْأُ«لع ن

ــرِب« عنعمعزدئ» القصــــــ  ،ض

قا ظ دعغان قعس وقذلع

عتعدذ » ىلوْأُ« ع آأرس ذالرنعث. ن ةر  ب ع مذزةآك ةر ظعككعلعس لى ؤة مذظةننةس ه ةآنعث آأص ن ىحى ظرعلععلك ش

 . ظعشلعتعلعدذ

دعغا   نع ظاضاهالندذرذش ظضاهعدا مذخاتةب  ةنبعهنعث  ىحىن ظذالرنعث ظال   : مةسعلةن . لعدذ سع قوشذلذص آئ  » «ت

  .»אא«
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  لسـتة معـانٍ    ألفاظٍ  ةُهو أيضا مخس    و  اخلطابِ يتصل بأواخرها حرفُ   و

ــكُ، كَ حنــو  ــ،امَ ــ،  كِ، مْ كُ ــ احلاصــلُعشــرونَ  وفــذالك مخســةٌ، نَّكُ ن  مِ

 و ،  نَّكـُُ انِإىل ذَ   كَانـِ ذَ  و نَّاكـُ إىل ذَ     اكَذَ هى    و يف مخسةٍ    مخسةٍ بِرْضَ

ــواقي   ــذالك البــ ــم أنَّ و. كــ ــب و ذَاعلــ ــذَ ا للقريــ ــد وكَالِــ  اكَذَ  للبعيــ

 .للمتوسط

اآع ظايال ظعكةنلعك   (رنعث ظاخعرعغا   ظذال اهعداض   ) نع ظعصادعلةيدعغان عمذخاتةبنعث قانحة ظعكةنلعكعنع ؤة ظةر ي
ن ظعشلعتعلعدعغان بةش خعل       ظىحى ) ظعصادعلةش ( ظالتة خعل مةنعنع        بذمذ. لعدذلعص آئ تعنعث هةرصلعرع قئ  بخعتا

 .  » نَّكُ،  كِ، مْ كُ،امَكُ، كَ«: مةسعلةن . سأزدذر
ةك ظعشارةت (  ىك دئم ةش تىرل لعرع ب دعغان خعتا ،هةرص تعلعص آئلع ة قئ ةر بعرعض ذالرنعث ه لعرعمذ ب ظ نعث هةرص

. دذر  ) تىرلىك سأز   (تعن هاسعل بولغان يعضعرمة بةش      ظذالر بةشنع بةشكة آأصةيتعش   ) ك بولغانلعقتعن بةش تىرلى 
 .الردذرقاتارلعق» نَّكُُانِإىل ذَ كَانِذَ  ونَّاكُإىل ذَ  اكَذَ« الرظذ

ه » اذَ« :  تةنبع
عنع  دعكع نةرس يئقعن

» كَلـِ اذَ«ن  آأرسعتعش ظىحى 
عنع  ع نةرس يعراقتعك

ى عتعش ظىح » اكَذَ« نآأرس
ذرسا ظلبو ةردعكع اوتت هال ي

ن نةرسعنع آأرسعتعش ظىحى   
لعتعلعدذ ذالردعكع . ظعش ب

ارةت  »اذَ« ارلعق ظعش  قات
لعرع  هةرص

عنعث سانعنع حلضىآأرسعتع
اللعق اآع ظاي ةر ي عنع ؤة ظ

ادعلةيدذ ةمما  ،ظعص » كَ«ظ
ا  ارلعق خعت لعرع هةرب قات ص

نعث سانعنع ؤة ظةر     بمذخاتة
اللعقعنع   اآع ظاي ي

 : مةسعلةن. ظعصادعلةيدذ 
ةرنع    ر ظ ا بع ر ظايالغ  بع
عثعز  ةتمةآحع بولس آأرس

عز» اكِذَ« ع . دةيس ظعكك
ةرنع     ر ظ ا بع ظايالغ
عثعز  ةتمةآحع بولس آأرس

 .دةيسعز » مَااكُذَ«
 آأص ظايالالرغا بعر ظةرنع   

عثعز آأرس ةتمةآحع بولس
ــنَّاذَ« عز» كُــ ةر.دةيس  ، ظةض

النع    ر ظاي ة بع ر ظةرض بع
عثعز  ةتمةآحع بولس آأرس

 .دةيسعز» كَتَا«
ر    ة بع ع ظةرض  ظعكك

النع آأرسةتمةآحع بولسعثعز   ــاكُتَا«ظاي النع آأرسةتمةآحع بولسعثعز   .دةيسعز» مَ ر ظاي ة بع ــاكُمْ« آأص ظةرض » تَ
 .دةيسعز

 . لعث س قعلعؤئذنعثغا قعيا قالغانلعرعنع مذش
ة ةآلع  مذزةآك ك ش نعث ظعككعلع ادعلةيدعغان ر ؤة مذظةننةس ارلعقالر رةف» انِتَــ  ، انِذَ«نع ظعص ك هقات ة ظعلع الةتت

ة    ل هالعتعض ذ خع ب ظاش دة  ؤة نةس ةرلعك هالعتع دذ  » نِيْ ، تََـــنِيْـــذَ«ع، ج ةبنع دةص قارعلع ة م ارلعق شةآعللةرض . قات
  .النمايدذبسارةب هئأظتعن م ظذالر هةرصكة ظوخشاص قالغانلعق،حىنكع
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ــ ال يَاملوصــول اســمٌ فصــل  ن مجلــة إال بصــلة ا مِِــ تامــأًزْ أن يكــون جُــُحلَصْ

 مـن عائـد فيهـا يعـود إيل املوصـول            ال بـد    و  خربيةٌ الصلة مجلةٌ  و. بعده  

  . أبوه قائم أو قام أبوهيذِالَّمثاله الذي يف قولنا جاء 

  واللتــانِ الــيت للمؤنــث و و ، ملثنــاه اللــذينِ  واللــذانِ  و،الــذي للمــذكر و

 الءِالـْ  ي و اتِوَلـَ الْ ي و التـِ الْ  و ،  جلمع املذكر  أُيلالْ  و الذينَ  و ، ملثناها اللتنيِ

 ، ةٌوأيَّ ، أيٌّ  و، نْمَ  و،ما و ، املؤنث ي جلمعالالئِ و

ع( »املوصــول« صةسعل حعنحعظى دعن آئيعنكع بئقعندع  ظع) :   ظالماشالرينعسص سعم مةؤسذل دئضعنعمعز، ظأزع

ارقعلعقال جى ايعنعش ظ دعغان ظعسعمدذركألعملعنعث بعر بجىملعضة ت ذ. ع بوالالي ة جىقعندع  بئظ »  خربيــةٌمجلــةٌ«مل

 .»  أبوه أبوه قائم أو قامَيذِالَّجاء «: مةسعلةن . ر بولعدذ زعمعرنعث بولذشع زأرىمةؤسذلغا يانعدعغانبولذص ظذنعثدا 

اآع  » أبـوه قـائم  «يعنكع   دئضةن ظعسعم مةؤسذل ظأزعدعن آئ    » يذِالَّ«ملعدعكع  بذ جى  دئضةن بئقعندع   »  أبـوهُ قـامَ «ي

اي جى ة ت ألعكع هئ  ملعض ر ب ث بع ارقعلعقال جىملعنع اعنعش ظ اظعل بوالللبس ذ جى عنعدعغان ص دع ؤة ظ ةرع ــةٌ« ملعل  مجل
ــةٌ ذالردا » خربيـــــ ذص ظ بول

» هُ«مةذسذلغا يانعدعغان    
 .بولدع  ضةن زعمعردئ

ــذي « ةرنعث » الــــــ ظةرل
ى   ةآلع ظىح ك ش  نبعرلع

لعتعلعدذ   واللــــــذانِ «،ظعش
ــذين ةآلع  » الل ك ش ظعككعلع

ى لعتعلعدذ نظىح  ،ظعش
ظايالالرنعث بعرلعك  » اليت«

ى  ةآلع ظىح ن ش
لعتعلعدذ ــانِ« ،ظعش   واللتـــــ

ــتنيِ ةآلع  » اللـ ك ش ظعككعلع
ى لعتعلعدذ نظىح  ،ظعش

ةرنعث » أُيلالْــ  والــذينَ« ظةرل
ى   ةآلع ظىح لىك ش  نآأص

لعتعلعدذ   ي والتِـــــــالْ «،ظعش
ــالْ ــ ي واتِوَلَـــــ ــ  والءِالْـــــ » يالالئِـــــ

ظايالالرنعث آأصلىك شةآلع    
 .ن ظعشلعتعلعدذظىحى
ان  مةؤ ذل بولغ  مـــا و«س

ــ ارلعق »نْمَــــــــــــــــــ  قات
عنعث ان ؤة ظعككعس  س

ةر ا-ظ ع ظاي للعق ظايرعمعس
ذص  وق بول ة ، ي هةممعض

اق لعتعلعدذ ظورت .  ظعش
ةمما عز لظةقع» مــــا «،ظ س

 .تعلعدذعلظةقعللعقلةرضة ظعش»  نْ مَ«، نةرسعلةرضة
ن (» «ؤة »  « ذ  دع ارةت ب عظعب كارا )ظعككعس اظاش عمغا    آع ي ة ظعس دعغان مةرعف ار دئيعلع دعرةن ب  تةق

ذزاص ذل بولع   م عم مةؤس دعال ظعس ذص بولغان ا » أيٌّ «،دعغان بول ـ«دة، عمةن» الــذي«بولس ا » ةٌأيـَّ » الــيت«بولس

 »أحسـنُ مِـنْ هنـد عنـدى     ةأيَّـ « ؛}ايـَ تِ عِمنِحْلـي الـرَّ    عَ دُّشَـ أهـم   أيُّ  ةٍعَيْ شـِ  لِّ كـُ  نْ مـِ  نَّعَزِنْـ نَ لَ مَّ ثـُ  { :مةسعلةن    لعدذعمةنعسعدة ظعشلعت 

 .دع ظع »أحسنُ مِنْ هند عندى تُهُنَّأيَّ«بذنعث ظةسلعسع 
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 . كقول الشاعريٍّى طَنِمبعين الذي يف لغة بَ  وْذُ و
 وْذُ  وتُرْفَـــحَ وْذُ ى رِيْـــبِ  و،ي دِّجَـــ ي وأبِـــ  مـــاءُ املـــاءَنَّإفـــ:  شـــعر 

 .ه تُيْوَالذي طَ  وهُتُرْفَأي الذي حَ .تُيْوَطَ
ــالمُ  واأللــفُ و  املفعــول حنــو اســمُ  الفاعــل واســمُ هُتُلَ مبعــين الــذي صــِ ال

ــجــاءني  ــاملَأو جــاءني  ، زيــدا أي الــذي يضــرب زيــدا  بُارِالضَ  بُوْرُضْ
 . هُغالمُ

أي  جيوز حذف العائد من اللفظ إن كان مفعوال حنو قام الذي ضربتُ    و
 .ه الذي ضربت

ــَّناعلــــم أَ و ــ ا و أيــ ــ  معربــــةٌةًأيَّــ ــ رُدْ صَــــفَذِإال إذا حُــ ها كقولــــه تِلَصِــ
ــ{تعــاىل ــنَ لَمَّ ثُ ــنَّعَزِنْ ــنْ مِ ــلِّ كُ ــأهــم أيُّ ةٍعَيْ شِ ــرَّ عَدُّشَ ــتِ عِمنِحْلــي ال َاي{
 .  أشدهوأي  ، ٦٩مريم

 ي وأبِــ  مـاءُ  املــاءَنَّإفـ «: مةسعلةن  . مةنعسعدة ظعشلعتعلعدذ  » الـذي «لعدا  علعسعنعث تعبةنع تةي قةب   بولسا » وْذُ«
ــ ــبِ  و،ي دِّجَ ــوَ طَوْذُ  وتُرْفَــحَ وْذُ ى رِيْ ا ـ بوؤامنعث سى     (» تُيْ ـذ سذ  ظات ذدذق بولسا مةن قاب زغان ؤة قاشالعغان يع، ق

ذدوق ذ جى) . ق دعكع هةر ب ةنع تةي » وْذُ«ظعككع ملع مةنعسعدة » الــذي«ؤعسعضة ظاساسةن عقةبعلعسعنعث شب

 .ظعشلعتعلضةن 
اظعل  عم ص ع ظعس سعلعس
ياآع ظعسعم مةصظذل بولغان    

ع » ال« ذ ظعس ذل م م مةؤس

ذص ان ؤة  ،بول ذنعث س  ب
ةر ةرقع  -ظ اللعق ص  ظاي

دذ ذثا.  بولماي  ،ش
سعلعسعضة ماس هالدا مةنة    

دذ بئ علةن . رعلع : مةس

ذ  ،»ا زيــدً بُارِلضــَ اجــاءني  «  ب

ــذي يَ « ــاءني الـ ــجـ ــدًبُرِضْـ » ا زيـ

ةنلعكتذر؛دئ جــــــــــاءني  «ض
ذ » هُ غالمُــبُوْرُضْــاملَ جــاءني «ب

» هُ غالمُــــــــــبُرَضْــــــــــالــــــــــذي يُ

 .ضةنلعكتذردئ
ةر دع ،ظةض  بئقعن

ذلغا  جى دعكع  مةؤس ملع
دعغان زعمع  ظذل يانع ر مةص

ةزعص    ذنع ه ا ظ بولس
مذ دذرذس قعلعؤئ . تعش

علةن  قــــــــام الــــــــذي «: مةس
» هالذي ضـربت « بذ   ،»ضربتُ

ضةنلعك بولذص ظذنعثدعن     دئ
ةزعص قعل»« نعص ع ه

 .آةتتع
ارلعقالر مأ» ةٌأيَّــ و،  أيٌّ«: ه ع تةنب نعص عشع هةزعص قعلظذالرنعث سعلعلعرعنعث بئ شذنداقتعمذ ، بولعدذرةبظقات

دذ ةبنع بولع ــ{: مةسعلةن . آةتسة م ــنَ لَمَّثُ ــنَّعَزِنْ ــنْ مِ ــلِّ كُ ــأهــم أيُّ ةٍعَيْ شِ ــتِ عِمنِحْلــي الــرَّ عَدُّشَ َةر(}اي دعن ه وروهنعث  ظان ر ض بع

 دُّشَـ أ  هـو هـم أيُّ ةٍعَيْ شـِ لِّ كـُ نْ مِنَّعَزِنْنَ لَمَّثُ« بذ ،)ظعحعدعن مةرهةمةتلعك اللةغا ظةث ظاسعي بولغانلعرعنع تارتعص حعقعرعمعز    
» هـو «شع بولغان     دئضةن سعلعسعنعث بئ    » ايـَ تِ عِ نِمحْلـي الـرَّ    عَ دُّشَـ أ هـو « ظذنعث    ،ضةنلعك بولذص   دئ» ايَتِ عِ منِحْلي الرَّ عَ

 .نعص آةتكةنلعكتعن زةممعضة مةبنع قعلعنغان عهةزعص قعل
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 زيـدًا رُوَيْدَفصل  أمساء األفعالِ هو كلُّ اسمٍ مبعنى األمرِ و املاضِى حنو             

ى األمـرِ    أو كان على وزنِ فَعَالِ مبعنـ       ، زيدٌ أي بَعُدَ     هَيْهَاتَو  ،أي أمْهِلْهُ   

 و  ، و تَـرَاكِ مبعنـى أُتْـرُكْ           ،و هو من الثالثى قيـاسٌ كَنَـزَالِ مبعنـى  إنْـزِلْ              

يلحق به فَعَالِ مصدرًا معرفةً كَفَجَارِ مبعنى الفُجُوْرِ أو صفةً للمؤنث حنو            

 أو عَلَمًــا لالعيــانِ ،عَــةٍ   و لَكَــاعِ  مبعنــى لَاكِ،فاســقةٍ   مبعنــى فَسَــاقِيــا 

ــ ــابِ ،امِ  املؤنثــةِ كَقَطَ ــارِ ، و غَلَ ــن  .  و حَضَ ــة ليســتْ مِ و هــذه  الثالث

 . مُنَاسِبَةِ لامساءِ االفعالِ و إمنا ذُكِرَتْ ههنا لِ

فصل األصواتُ كلُّ لفظٍ حُكِىَ بِهِ صَوْتٌ  كغَاقِ  لِصَوْتِ الغُرَابِ أو 

 .مُ كنَخِّ لِإنَاخَةِ البَعِيْرِ ائِهَبَصُوِّتَ بِهِ ال

أتعنحع   عل ت ــالِ « صةس عمالر (»أمســاء األفع عدعكع ظعس ئظعل مةنعس ةن    ) : ص عدة آةلض ازع مةنعس اآع م ةمعر ي ذ ظ ظ

ــدَ«: مةسعلةن . ظعسعمالردذر  ــدًارُوَيْ ة زةيد(» زي عآ ةت بةرض ــاتَ«). !نمأهل تعزةي(»  زيــدٌهَيْهَ ذ )د يعراقالش اآع ظ  ي

 . لعدذ ؤةزنعدة آئ» فَعَالِ«ظةمعر مةنعسعدعكع 

شتعن  ظعبارةت   تعشكة بولذ علشندة خالعغانحة ياساص ظع   عرةت بولغان آةلعمعلةرنع مذشذ ؤةز     سذالسع مذجةر  ،بذ
عغا ظع  دة ظاساس عدذر قاظع علةن . ض ــزَالِ«: مةس ى(»نَ ــرَاكِ«!). شح التا(»تَ ا ظوخشاش  قاتا!) ش ذنعثغا . رلعقالرغ ظ

دةر   مةرعف  ان مةس ة بولغ
دعكع  ــالِ«هالعتع » فَعَــــــــ

ةبنع  قو ذ م ذلذص بذم ش
دذ علةن . قعلعنع : مةس

ــارِ« ة دئ» فَجَــــــــــــ ضةنض

ذ  اش، ب ــوْرِ«ظوخش » الفُجُــ

) ظذنعثغا( ياآع   عسعدةمةن
ةت  ىن سىص ةس ظىح  مذظةنن

» فَعَالِ«بولغان هالةتتعكع   

ذلع ةبنع    دةدذقوش ذ م بذم
دذب علةن .ولع يـــــا «:  مةس

ذ .» فَسَـــــاقِ »  فاســـــقةٍ« ب

عدة، عمةن ــاعِ«س ذ ،»لَكَــ  ب

) صةسكةش ظايال   (»عَةٍلَاك«

 .سعدةعمةن
اآع ذنعثغا(   ي ) ظ

 مذظةييةن بعر مذظةننةسلةر  
ن ظةلةم ظعسعم بولغان    ظىحى

ــالِ« ذص قو» فَعَ دذ قويذلعش

دذ  د ةبنع بولع ذ م  .ة بذم
علةن  و ، قَطَـــــــــامِ  «: مةس

ــابِ  ــارِو حَ، غَلَـــ ا ام ،»ضَـــ ن

ذ بذ ــالِ«الرم دة » فَعَـ ؤةزنع

 .ن مةبنع قعلعنغانىحآةلضةنلعكع ظى
ان سى،  مةسدةر  ةم بولغ ةت ؤة ظةل ذ ظى،ص ةرحة  ب ان ،بولمعسعمذ» أمســاء األفعــالِ«حع ض ةبنع بولغ ــالِ« م ا  » فَعَ غ

ةتتعن ظوعنؤةز انلعقع جةه اص قالغ ةبنع قع خش تا م ذ ظاساس ةردة  ؤة ش ذ ي ىنال ب انلعقع ظىح ذ زعك ظذلعنغ  ع رم
 .  ندعقعلع

اؤازع هئ      ظذ ) : ظعملعق سأزلةر   (»األصـواتُ «بةشعنحع صةسعل    ة قعل    قاغعنعث ظ دئيعلضةنضة  » غاق «نعص  ع كاي

  .زعلةردذردئيعلضةنضة ظوخشاش لةؤ» نَخِّ«ن ياآع تأضعنع حأآتىرىش  ظىحى



 ١٨٧

 :عدةك بةش خعل رولدا آئلعدذتأؤةندعك» أيٌّ«:  شذمحةقو

 . »هُبْرِضْأَ  بْرِضْيَ همأ يُّ«: مةسعلةن . لعدذؤاستعسع بولذص آئ  تظذ شةر بعرعنحع،

 .» ؟بُرِضْ يَرجلٍ همأ يُّ«: مةسعلةن . لعدذعفهام  مةنعسعدعكع ظعسعم بولذص آئظعست ظعككعنحع،

 .»!ْ لَقِيْتَ هم أ يَّبرِضْإ«: مةسعلةن . لعدذ مةؤسذل بولذص آئ،حعنحع ظى

أتعنحع ذص  ، ت ذص بول دذ مةؤس علةن . آئلع ــا «: مةس ــأ يُّيَ دعكع . » الرجــلُ اه ذنادا   » أيٌّ«بذنعث ان م ة بولغ مةرعف

نعث » أيٌّ«بولسا » الرجلُ«، سعدذر» اه«بولسا تةنبعهنعث » اه«. ظعنعث بةلضعسعضة مةبنع بولدع   رةف ،بولذص
 . زةن ظذنعثغا ظةضةشتع ؤسىصعتع بولذص ظئظرابتا لة

زيــدٌ «: مةسعلةن  . لعدذآئخشاش مةنعدة  دئضةنضة ظو » آامعل«بذ حاغدا  .  سىصةت بولذص آئلعدذ   ،بةشعنحع 
 ).زةيعت ظةر ظعحعدعكع آامعل ظةردذر(» رجلٍ أ يُّ  رجلٌ

 :لعدذ تأؤةندعكعدةك ظالتة خعل رولدا آئظعسعم بولغاندا» مَا «

 .»  تَصْنَعْ أَصْنَعْمَا«: مةسعلةن . لعدذ  شةرت ؤاستعسع بولذص آئ، بعرعنحع

 .»  إشْتَرَيْتَهُمَاعَرَفْتُ «: مةسعلةن . لعدذ  بولذص آئ مةؤسذل،ظعككعنحع

 .»  عِنْدَكَ ؟مَا«: مةسعلةن . لعدذسعدعكع ظعسعم بولذص آئعستعفهام مةنظ ،حعنحعظى

أتعنحع ذص آئ ،ت ذص بول دذ  مةؤس علةن . لع ــرَرْتُ «: مةس ــامَ ــكَ بِمَ ــبٌ لَ ذ ،» مُعْجِ ــرَرْتُ بِ« ب ــكَ مَ ــيْئٍ يُعْجِبُ ةنلعك دئ» شَ ض
 .ذ بولعد

بذ  ) بذ ياخشعدذر    (} هِـيَ  مَّـا فَنَعِ{:  مةسعلةن . لعدذ عدعكع  آامعل ظعسعم بولذص آئ        سعمةن» شَيْئٌ« ، بةشعنحع

 .ضةنلعك بولعدذ دئ» نِعْمَ شَيْئًا هِيَ«
ذم بعر تىرلىك     «بذ حاغدا    .  سىصةت بولذص آئلعدذ     ،ظالتعنحعسع : مةسعلةن  . ضةن مةنعنع ظعصادعلةيدذ     دئ» مةل

 ) . !ك ظذرذشتا ظذرغعنم بعر تىرلىظذنع مةلذ(» مَارْبًا إضْرِبْهُ ضَ«

اآع     هةر » مَـا «ظةمما   دا ي كار قعلعدعغان   عنعث ظةمعلعنع ب  » إنَّ«ضةنضة ظوخشاش   دئ»  زيـدٌ قـائمٌ  مَـا إنَّ«ص بولغان

بذ  . لعدذ ذص آئدئضةنلةرضة ظوخشاش نةفع قعلغذحع  هةرص بول  »  زيدٌ قائمًامَا» « رَأيْتُهُ أمْسِمَا«بولعدذ ياآع  » مَا«
 . ضاهع ظورذنالردا ظةمةل قعلمايدذ ،زع جةهةتتعن ضاهع ظورذنالردا ظةمةل قعلعدذ ؤحاغدا لة
 .لعدذدئضةنضة ظوخشاش مةسدةر هةرصع بولذص آئ) كَعَمَلِكَ(» عَمِلْتَمَاسَأعْمَلُ كَ«ضاهعدا 

 .لعدذ عدةك تأت تىرلىك رولدا آئتأؤةندعك» مَنْ«

 .»  جاءَكَمَنْأكْرَمْتُ «: مةسعلةن . لعدذ ئ آ مةؤسذل بولذص،بعرعنحع

 .» ؟ غُلَامُكَمَنْ«: مةسعلةن . دعكع ظعسعم بولعدذعسعظعستعفهام مةن، ظعككعنحع

 .»  تَضْرِبْ  أَضْرِبْمَنْ«: مةسعلةن . لعدذ شةرت ؤاستعسع بولذص آئ،حعنحعظى

أتعنحع ذص آئ ،ت ذص بول دذ مةؤس علةن . لع ــنْ«: مةس ــدْ أكْرَ مَ ــهُ جــاءَكَ  قَ ئنعث يئ(»مْتُ ةن س ا آةلض ع نعثغ ةن آعش  م

صعتع بولذص   دئضةن جىملة ظذنعث سى   » جـاءَكَ «، بولذص  مةؤسذص» مَنْ«ملعدعكع بذ جى ). هأرمةتلعضةن آعشعدذر 
 .آةلضةن 
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 فــان  بينــهما نســبةٌٌٌكــب مــن كلمــتني ليســتْكــل اســم رُاملركبــات  فصــل 

 ةَعَسْــ إىل تِرَشَــ عَدَمهــا علــي الفـتح كأحَــ تضـمن الثــاني حرفــا جيـب بناؤُ  

 رفَاحلـ ن مل يتضمن ذالك      إ و ،فإهنا معربة كاملثنى      رَشَين عَ ثْإإال      رَشَعَ

  الثـــاني غـــريَإعـــرابُ  علـــي الفـــتح واألولِ اءُنَـــها بِأفصـــحُ اتٌغَـــففيهـــا لُ

  . كَّبَلَعْبَ بَومررتُ كَّبَلَعْبَ رأيتُ  وكُّبَلَعْبَ حنو جاءني كَّبَلَعْبَ كَمنصرفٍ

 

التعنحع عل  ظ ــات«صةس أ (»املركب ةن س ذ ظارعس ) : زبعرعكك ةؤةلعك مذناس عظ ع   عدا ت دا ظعكك ان هال ؤعتع بولمعغ

عن  د»  كُّ بَـ «ؤة » لَعْـ بَ«بذ ظعسعم ) . ت نامع يذر(»كُّبَلَعْبَ«: مةسعلةن . لضةن ظعسعمالردذرىرىعكتآةلعمعدعن بعر 

ةؤةلعك مذناسعؤعتع       عدا هئ س عىلضةن بولذص، بذالرنعث ظوتتذر   رظعبارةت ظعككع ظعسعمدعن بعرعكتى     . يوق حقانداق ت

ةمما ةن » عبــد اهلل «،ظ دئض

عمنع بعرعكتىرى تة ظعس ش

ــد« ع ئد» عبـ ةن ظعس منع ض

عمغا » اهلل« ةن ظعس دئض

ص بئ    ةؤة قعلع رعش ت

انلعقتع ز بولغ ذ  بع ن ظ

ذرةآكابات   ان م دةؤاتق

 . النمايدذ بساهئ
ةر ذ  (،ظةض ع ب ظعكك

ةلعمعنعث ع ) آ ظعككعنحعس

أز    عنع ظ نعث مةنعس هةرص

ذ    ا ظ ئلعص قالس ة ظ ظعحعض

ة  عنعث فةتهةض ظعككعس

ةبنع بولذ ع م ر زأرىش

 دَأحَـ «: مةسعلةن  . بولعدذ  

» رَشَـ  عَ   ةَعَسْـ تِ«ن  دع » رَشَعَ

ئ   » رَشَـ ين عَ ثـْ إ«كعن  ضعحة، ل

 . حعدذر بولذص ظذ تةسنعضة ظوخشاش ظئظعراب بئرعلضىبذنعث سعرتعدا

ةر ذ ،ظةض ة( ظ أز ظعحعضة ظا هةر) ظعككعنحع آةلعم نعث مةنعسعنع ظ ةر خعل ش  ص ة ه ذ هةقت ا ب اي قالس علةر ؤعلم

ذص اهةتلعكر ،بول ذالرنعث صاس ةلعمعنع ف ع بعرعةآ ب ع آ ةبنع قع ةتهةنح ة م شض ة ،لع ةيرع( ظعككعنحعسعض  يغ

 .» كَّبَلَعْبَ بَمررتُ« ؛»كَّبَلَعْبَ رأيتُ«؛ »كُّبَلَعْبَجاءني  «:مةسعلةن . رعشتذرظئظراب بئ) مذنسةرعفكة ظوخشاش
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ا أو  ذَكـَ  و  مْهـى كـَ     و مٍهَبْفصل الكنايات هي أمسـاء تـدل علـى عـدد مُـ            

 .  تَيْذَ و تَيْهو كَ  و مبهمٍثٍيْدِحَ

لـي   ع مفـردٌ ما بعـدها منصـوبٌ    و استفهاميةٌ على قسمنيِ  مْ كَ اعلم أنَّ  و

 مْ حنـو كـَ    مفـردٌ   ما بعدها جمرورٌ    و وخربيةٌ ،ك   عندَ الًجُرَ مْالتمييز حنو كَ  

تـدخل   و.   معناه التكثريُ   و مْهُتُيْقِ لَ الٍجَرِ مْكَ حنو   أو جمموعٌ  ،  هُتُقْفَنْأَ الٍمَ

قـد حيـذف     و. هُ أنفقتـُ الٍ مَنْمِ مْكَ  وهُ لقيتَلٍجُ رَنْمِ مْفيهما تقول كَ   نْمِ

 أيْ   ضـربتُ  مْكـَ  و ،  كَالُا مَ ارًنَيْدِ مْأي كَ   كَالُ مَ مْيام قرينة حنو كَ   التمييز لق 

 . ضربتُضربةكم 

ةتتعنحع  عل  ي ةعآ(»الكنايــات«صةس ذ ) : ناي اآع    » اذَكَــ و مْكَــ«ظ انالرغا ي ةم س ارلعق مذبه ـكَ«قات » تَيْــذَ و تَيـْ

قال «؛  »رْهَمًادِ اذَكَأعطاه   «؛»؟كا عندَ لًجُرَ مْكَ«: مةسعلةن  . ارلعق مذبهةم سأزلةرضة دااللةت قعلعدعغان سأزلةردذر     قات

  . )دعمئبذنع د-ظذنعثغا ظذنع(»تَيْذَ تَيْذَ قُلْتُ لَهُ« ؛)بذنع دةص آةتتع- ظذنعدزةي( »تَيْكَ تَيْكَ زيدٌ

ع » مْكَــــ«: ه عتةنب ظعكك

ع دىغا بألمقعس  :ذنع
ع( ) بعرعنحعس

ذص بفهامعية عتظعس ول
ظذنعثدعن آئيعنكع ظعسعم  

ةن  عيتةم ة بعناظ زلعكك
ذف  ذحع م بع ظوقذلغ رةت نةس

 مْكـَ «: مةسعلةن   . ظعسعمدذر

 .»ك عندَالًجُرَ

ع( ) ظعككعنحعس
خةؤةرعيية بولذص ظذنعثدعن    

عم آئ ع ظعس ــ«يعنك ــ مْكَـ  الٍمَـ

ــقْفَنْأَ ةن » هُتُــــــــــــــــــــ دئض

اش  ة ظوخش جىملعدعكعض
ذف ةجرم دذ  ذررةت م بولع

اآع   » مْهُتُيْــــ قِ لَالٍجَــــ رِ مْكَــــ «ي

ةن جى ة دئض ملعدعكعض
ةمظع اش ج ةجرذر يظوخش  م

دذ علشةآ ذ . دة بولع «ظ

ةن  »  ذن دئض نذرغ

 .لعدذمةنعدة آئ
ةر ظعككع » «ؤة » א « ارةت ه ن ظعب ةم لعدع عنعث ت اهعدا  عيس دعغا ض » «زعنعث ظال

 . »« :مةسعلةن . دذعلآئ

ةنع  ،» «: مةسعلةن  . تعدذ عيزع هةزعص قعلعنعص آئ    تعن ظذالرنعث تةم  ينة بولغانلعق ضاهعدا قةرع  « ي

  .ظعدع» «سع يبذنعث ظةسلع» «.  ظعدع» א
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 غـري مشـتغل    يقـع منصـوبا إذا كـان بعـده فعـلٌ         يف الوجهنيِ   اعلم أن كم   و

 حنـو   مفعوال بـه و   ،   ملكتُ  غالمٍ كم  و  رجال ضربتُ  كمعنه بضمريه حنو  

 و ،  تَرْا سـِ  مًـ وْ يَ كم ا و صدرًم ،   ضربتُ  ضربةٍ كم  و  ضربتَ  ضربةً كم

ــكــم ــمٍوْ يَ ــه و  ، تُمْ صُ ــه حــرفُ جمــرورً مفعــوال في  أو  جــرٍا إذا كــان قبل

 غـالمَ  و ،    تُمْـ كَ حَ  رجـلٍ  كـم لـى   عَ و ،   مررتَ  رجالً مْكَ حنو بِ  مضافٌ

ــ ــ مــالَ و ، رجــال ضــربتَ مْكَ ــ و ،  ســلبتُ رجــلٍمْكَ ا إذا مل يكــن مرفوعً

 رجـلٍ كم    رجال أخوك و   كميكن ظرفا حنو    إن مل      مبتدأً ينِشيئا من األمرَ  

ــا حنــو    و ، هُضــربتُ ــان ظرف ــمخــربا إن ك ــك ــ يومً ــم و ، كَرُفَا سَ   شــهرٍك

   .ي مِوْصَ

ه ةن هةقعق:  تةنبع تفهامع ؤة خةؤع(» مْكَــ«ةت دعنظعس ارةترع ةندة    )  ظعب ة ظعشلعتعلض ل هالةتت ع خع ةر ظعكك  ه

أرى    ىز ظ عتعن ي ةل قعلعش ذنعثغا ظةم يعن ظ دعن آئ قا يى صظذنعث ةل قعلعش ا ظةم ذنعث زعمعرعغ ان  ظ زلعنعؤالمعغ

 نع تةقةززا   »  بـه  عـول مف«صئظعل   (خشاش   دئضةنضة ظو  »  ملكـتُ   غـالمٍ  كـم   و  رجـال ضـربتُ    كـم  «آةلسة،هالةتتعكع صئظعل   

دا ذ ) قعلغان ــول«ظ ــهمفع دذ   »  ب دع دةص قارعلع بعلعك بول تا نةس ان ظاساس ــم« ؤة بولغ ــم« ؛» ضــربتَ ضــربةًك   ضــربةٍك
ضةنضة ظوخشاش  دئ» ضربتُ

ئظعل ( » املطلــــقفعــــول امل«ص

ان  ةززا قعلغ ع تةق ) ن
ان ظةه دةر بولغ دا مةس ؤال

بعلعك دةص  تا نةس ظاساس

دذ ــوْ يَكــم «قارعلع ــمً  ؛»تَرْا سِ
ــوْ يُكــم« ــمً ضةنضة دئ» تُمْا صُ

اش  ئظعل (ظوخش  مفعـــول«ص
ان » فيــه ةززا قعلغ ع تةق ) ن

دا  ــول«ظةهؤال ــهمفعــــ »  فيــــ

بعلعك    دا نةس ان هال بولغ
 . دةص قارعلعدذ

ةر ث » مْكَـــــــ «،ظةض نع

ا  ظ ع بولس ةر هةرص دا ج  الدع
ذ     ا ظ ذزاص بولس اآع م ي
دذ ةجرذر دةص قارعلع . م

علةن  ــبِ«: مةس   رجــــــالًمْكَــــ
 رجـــــلٍ كـــــملـــــى عَ« ؛»مـــــررتَ

ــكَحَ ــالمَ« ؛»تُمْـ ــ غـ ــال  مْكَـ رجـ
  رجــــلٍمْكَــــ مــــالَ« ؛»ضــــربتَ
 . »سلبتُ

ةر  ب (قع عرعقذ ي ،ظةض ارةت  نةس تعن ظعب ةرلعك بولذش ةر ظعككع ) علعك ؤة ج ص  لعه ا ؤة زةرع عال بولمعس ا س  بولمعس

 .» هُ ضربتُرجلٍكم « ؛» رجال أخوككم«: مةسعلةن . لعنعدذبسامذبتعدا بولغان هالدا رةفظعلعك هئ

 .»يمِوْصَ  شهرٍكم« ؛»كَرُفَا سَ يومًكم«: نمةسعلة) ظعلعك بولعدذرةف(ذص قالسا خةؤةر بولغان هالدا زةرعص بولظةضةر 

ع كعلعنةسب، معسعدة ظذنعث رةفظعلعكعظةهؤالالرنعث هةميذقعرعقع مةبنع ظعسعم بولغانلعقتعن » «: تةنبعه 

 . بولعدذمةهةللةنع كؤة جةرلع
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  . على أقسام املبنيةُفصل الظروفُ

  و ،  دُعْـ بَ  و ،  لُبْـ إليـه كقَ     املضـافُ  فَذِ حُ نْأ عن اإلضافة ب   عَطِمنها ما قُ  

 ٤الروم }دُعْبَ  نْمِ  و لُبْقَ  نْمِ  رُمْأَ الْ هِلَّلِ{ تعايل   قال اهللُ ،  تُحْتَ  و ،  قُوْفَ

ا يـ وَِنْهذا إذا كان احملذوف مَ. شيئ  كلِن بعدِمِ  شيئ و  كلِ ن قبلِ أي مِ 

 و  لٍبْـ قَ  نْمـِ   رُمْأَ الـْ  هِلَّ لِ {على هذا قرئ     و.  معربةً كانتْللمتكلم و إال لَ   

   .  وتسمى الغاياتِ. }دٍعْ بَنْمِ

 

ةآكعزعنحع  عل  س لةر ( » املبنيــةُالظــروفُ«صةس ةبنع رةؤعش ةبنع ز) : م عم    م ة قعس ر قانح الر بع ى (ذرذص ون ظ ح ظ

 .بولعدذ ) معقعس

» تُحْـ تَ  و ،قُوْفـَ   و ،دُعْبَ  و،لُبْقَ«لضةن  قعلععش سةؤةبعدعن ظعزاصةتتعن ظىزىهةزعص عن» إليه  املضافُ «، بعرعنحعسع

اشقاتارلعق ا ظوخش  الرغ

لةردذر علة. زةرعص  :نمةس
. }دُعْـ بَ نْمـِ   ولُبْـ قَ  نْمـِ   رُمْأَ الـْ  هِلَّلِ{

ع   ذنعث ظةسلعس ــلِ«ب  رُمْأَ الْــهِلَّ

ــ ــلِنْمِ ــلِ قب ــ  شــيئ و ك ــدِمِ ــلِن بع   ك

ذص» شــيئ ةردعكع ،بول ذ ي  ب

ةن » بعــدِ «ؤة » قبــلِ « دئض

دعن آئ لةر ظأزع يعنكع زةرعص

نعث هةزعص » إليــه املضــافُ«

ةؤةبعدعن  ع س قعلعنعش

ى ةتتعن ظىزىل ص ظعزاص

ذص  ةبنع بول ة م زةممعض

ان ذ. (قالغ ةبنع ظ الرنع م

ارةتعقعل تعن ظعب ذ  ) ش ب

ةللعم    املضــافُ«ظعش مذتةآ

دا   » إليـه  نع مةقسةتلعك هال

دة  ةزعص قعلعؤةتكةن د) شذنداق(ه ةر. ذبولع ئ ،ظةض ذص ق اي ظذنت داق بولم ان   ظذن ةزعص قعلعنغ لعش  سةؤةبعدعن ه

 و لٍبْـ قَ نْمـِ  رُمْأَ الـْ هِلَّـ لِ{ظايةت  يذقعرعقع  ،شذثا. قع مةقسةت قعلعنمعسا ظذالر مأظرةب بولعدذ بارلع »إليه املضافُ«بولسا  

 .دةص ظاتعلعدذ» الغاياتُ«لضةن زةرعصلةر بذنداق ظعزاصةتتعن ظىزى.  دةصمذ ظوقذلعدذ}دٍعْ بَنْمِ
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إيل اجلملـة     هـا اإلضـافةَ   ا هلـا بالغايـات ملالزمتِ     هًيْبِشْ تَ تْيَنِبُ    ثُيْمنها حَ  و
 }نَوْمُـ لَعْال يَ  ثُيْـ حَ  نْ مـِ  مْهُجُرِدْتَسْنَسَ{قال اهلل تعاىل       .يف األكثر   
ــأ: شــعر . قــد يضــاف إىل املفــرد كقــول الشــاعر و . ١٨٢األعــراف ا مَ

 و. عنـى مكـانٍ   هـذا مب ثُيْحَ فَ سهيلٍا أي مكانَ طالعًلٍيْهَسُ يثحَترى  
 . جيلس زيدحيث جلسْإشرطه أن يضاف إىل اجلملة حنو 

مسـتقبال     علـى املاضـي صـارَ      إذا دخلتْ  هى للمستقبل و   ا و منها إذَ  و
 تقـع   نْ أ جيـوز  فيهـا معنـى الشـرط و       و.  }  اهللِ  رُصْـ  نَ اءَجَـ  اإذَ{حنو  

 الفعليـةُ  املختـارُ   و ،  طالعـةٌ  الشمسُ اإذَ  كَيْتِآ حنو    االمسيةُ بعدها اجلملةُ 
قد تكـون للمفاجـاة  فيختـار بعـدها            و  . الشمسُ طلعتْ إذا  كَيْتِآحنو  

  . فٌاقِ وَعُبُالسَ إذا ف حنو خرجتُاملبتدأُ

ة ظعككع   الالردا جىملعض عنحة ه ذص نحعسع، آأص ذزاص بول ال م انلعقيعآئلعشتعن خ ــاتُ «تعن بواللمعغ ا » الغاي الرغ

 -تذيدذرماستعن ظاستا   (}نَوْمُـ لَعْال يَ  ثُيْـ حَ  نْ مِ مْهُجُرِدْتَسْنَسَ{: مةسعلةن  . دذر» ثُيْحَ« مةبنع قعلعنغان    صعتعلعظوخش

 . )ظاستا ظذالرنع هاالآةتكة يىزلةندىرعمعز
أز ظورنعغا  (»ا طالعًــلٍيْهَسُـ  يــثحَا تـرى  مَــأ«: مةسعلةن  . لعدذ  آئرةتكة مذزاص بولذصمذ  ظذ ضاهعدا مذف  سذهةينعث ظ

 ).عققانلعقعنع آأرمعدعثعزمذ؟ح

ث » ثُيْــــحَ« ةبنع (نع م

شةرتع ظذنعث    ) شعنعثبولذ

»  جيلـــس زيـــدحيـــث جلـــسْإ«

اش   ة ظوخش دئضةنض
ذص    ذزاص بول ة م جىملعض

شذ سةؤةبتعن  . آئلعشعدذر  
ان  مذف ذزاص بولغ ة م رةتك

ــحَ« ةر  » ثُيْـــــ ع بةزعل ن

أ ز دئظم ةرةب قعلعمع  ،س
ةبنع  ذ م ةر ظ ة بةزعل يةن

ان  ــحَ«بولغ ا » ثُيْــــــ غ

 جةهةتتعن   ةشةآعل ؤة مةن   
انلعقتعن  اص قالغ ظوخش

ذنعثغا قئ   ذ ش تعص بذنعم
ز دةص   ةبنع قعلعمع م
قارعغان بولذص مذشذ خعل       

 .قاراش مةشهذرراقتذر

ع ظى » اإذَ «،حعنحعس

ذ آئ  ذص ب ان  بول ةك زام لةح
 .ن ظعشلعتعلعدذىحىظ

ةر ذ مازع، ظةض ث ي ظ نع
ة   دعغا  آةلس ذنعث (ظال ظ

لعدعغان زامان   آئ) مةنعسع
ةمةن( عرعص ) عسعض ظذزض

دذآئ علةن . تع  اإذَ{: مةس
 .} اهللِ رُصْ نَاءَجَ

ذ  دعن آئ» اإذَ« ظ دذ ؤة ظذنعث عمذ بولع ةرت مةنعس اش دئ»  طالعــــةٌالشــــمسُ اإذَ كَيْــــتِآ«يعن دا ش ة ظوخش ضةنض

ث آئ ظ عملعق جىملعنع عمذ عس ع دذرذس بولس ث آئ  ، لعش ئظعللعق جىملعنع ذنداقتعمذ ص انعلعدذ  ش ع س ع ياخش . لعش
 .»אא«: ةن مةسعل

لعشع   ظذنعثدعن آئيعن مذبتعدانعث آئ       دة -لعدذ ظىحىنمذ آئ  ) مةنعسع ظعصادعلةش   (شتذمتذتلذق   ظذ ضاهعدا ظذ  
  .»אאא«: مةسعلةن . ياخشع سانعلعدذ 
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 حنـو  الفعليـةُ   و االمسيـةُ تقع بعـدها اجلملتـانِ   هي للماضي و   و منها إذْ  و

 . طالعةٌالشمسُ إذْ  و الشمسُطلعتْ إذْ كَتُئْجِ

 و. تقعـدُ ىأنـّ  و، متشـى نَأيْـ ان مبعنـى االسـتفهام حنـو       ى للمكـ  وأنّ  نَومنهاأيْ

  . مْأقُ تقمْىأنّو،سْجلِ أسْلِجْ تَنَأيْمبعين الشرط حنو 

 تـى مَ و ،  مْأصُـ   مْصُـ  تَ تـى مَتى للزمـان شـرطا أو اسـتفهاما حنـو           منها مَ  و

 . ؟ُرسافِتُ

 .أنت   حالٍ يف أيِّأنت أيْ فَيْ كَا حنو لالستفهام حالًفَيْمنها كَ و

} نِيْ الـــدِّمُوْ يَـــانَأيَّـــ وْنَئلََََََََسْـــيَ{ا حنـــو للزمـــان اســـتفهامً انَنـــها أيَّـــ م و

 .  ١٢الذاريات

ع    لعتعلعدذ » إذْ « ،تأتعنحعس ىن ظعش ان ظىح ةن زام ذ ظأتك ذص ب ةر . (بول ئظعلعنعث ظةض ان ص ةك زام ذ آئلةح ظ

ن ظعسمعيية  عي، ظذنعثدعن آئ  ) عضة ظأزضةرتعؤئتعدذ لعص قالسعمذ ظذنعث مةنعسعنع ظأتكةن زامان مةنعس      ظالدعغا آئ 

 .» طالعةٌالشمسُ إذْ« ؛» الشمسُطلعتْ إذْ كَتُئْجِ«: مةسعلةن. رعدذة آئلعؤئملىبارةت ظعككع خعل جعؤة صئظلعييةدعن ظ

نعسع بعلةن    هام مة دئضةنضة ظوخشاش ظعستعف     »  تقعـدُ  ىأنّ« ؛» متشى نَأيْ«  بذالر ،بولذص» ىأنّ و  نَأيْ «،بةشعنحعسع

ةن ( عص آةتك ) بعرلعش
و ع (رذن ظ مةنعس
ادعلة ى) شظعص اآع نظىح  ي

  تقمْ ىأنّ« ؛»سْجلِ أ سْلِجْ تَ نَأيْ«
اش » مْأقُـــــ ة ظوخش دئضةنض

ةر ةن  ش ع بعل ت مةنعس
ظورذن ) نبعرلعشعص آةتكة (
عنع ظعص( ) ادعلةشمةنعس

 . ن ظعشلعتعلعدذ ظىحى

ع » تــــــــىمَ «،ظالتعنحعس

اآع     ةرت ي ذ ش ذص ب بول
تعف أز  (هام ظعس عنع ظ مةنعس

ان  ة ظالغ ان ) ظعحعض زام
عنع ( ادعلةشمةنعس ) ظعص

ى لعتعلعدذ ظىح . ن ظعش

علةن ــىمَ « : مةس ــ تَتــــ  مْصُــــ
 .» ؟رْسافِ تُتىمَ« ؛»مْأصُ

ع » فَيْـــــكَ «، يةتتعنحعس

وراش     ال س ذ ه ذص ب بول
ى لعت ظىح . علعدذن ظعش

علةن  ــكَ«: مةس ــت فَيْـ  ،»أنـ

ذ  ــالٍيف أيِّ«ب ــت  حــــــ » أنــــــ

 .ضةنلعك بولعدذدئ

. }نِيْ الـدِّ مُوْ يَـ انَأيَّـ  يَسْـئلََََََََوْنَ {: مةسعلةن  . ن ظعشلعتعلعدذ ظىحى بولذص بذ  ؤاقعتنع سوراش      » انَأيَّ «، سةآكعزعنحعسع

 ،نال ظعشلعتعلعدذ   ظىحى  ن ؤة حوث ظعشالر     نعث ظاساسلعق صةرقع ظذ  آئلةحةك زامان ظىحى              » تىمَ«بذنعث  بعلةن    

  .دذتعلعبولسا هةممعضة ظورتاق ظعشلع» تىمَ«ظةمما 
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ــ و ــ  املــدةِ مبعنــى أولِ، ذُنْــمُ و ، ذْمنــها مُ تــى حنــو مــا مَ جوابــا لِحَلَإن صَ
  زيـدا أيْ   تى ما رأيـتَ   ن قال مَ  يف جواب مَ   ،   اجلمعةِ  يومِ ذُنْمُأو   ذْمُ هُرأيتُ

  صـلحَ  إنْ  ةِدَّمبعنـى مجيـع املـُ      و.    اجلمعـةِ  ع روييت إيـاه يـومُ     قطاِأول مدة ان  
 مـا   ةًدَّ مُـ  مْن قال كـَ    يف جواب مَ    يومانِ ذُنْمُ أو   ذْمُ هُ حنو ما رأيتُ   مْكَجوابا لِ 
 .  يومانِهُأي مجيع مدة ما رأيتُ ، زيدا رأيتَ

الفـرق   و .كَيْدَ لـَ الُحنـو املـَ   ،  مبعنـى عنـدَ    و مها    ،  نْدُلَ و ،دى  منها لَ  و
ــ عِبينــهما أنَّ  و ،دى يشــرتط ذالــك يف لــَ  و  ال يشــرتط فيــه احلضــورُ دَنْ

ــ ــ أُاتٌغَــفيــه لُ جــاء و.  نْدُلَ ــ  رُخَ ــ و ، نِدْلَ ــ، نَدْلُ ــ و ، نِدْو لُ  و ، نْدَلَ
 . دُلُ  و، دْلُ و، دْلَ
  .طُّقَه  للماضي املنفى حنو ما رأيتُطُّمنها قَ و
  .ضُوْ عَهُضربُأو ال  للمستقبل املنفى حنضُوْمنها عَ و

 بواللعسا دةسلةصكع ؤاقعت مةنعسعدة     بلغا جاؤا ظاودئضةن س   » تـى مَ«بولذص بذالر   » ذُنْمُ ،   ذْمُ «،توققذزعنحعسع

دذ  علةن . بولع دعن بئ دزةي«: مةس دعث؟نع قاحان ورعغان آ» رع آأرمع ةن شععدةص س ة جاؤاب ــا رأيتــُ « ض ــ هُم ــومِ ذْمُ  ي
 .  بةرضعنعثعزضة ظوخشاشبدةص جاؤا) نعدعن باشالص آأرمعدعممةن ظذنع جىمة آى(» اجلمعةِ يومِذُنْمُ هُما رأيتُ «؛»اجلمعةِ

ذالر ،ظةضةر ــ« ظ ذص آئلةلعسة ظومذمودئضةن س» مْكَ   : مةسعلةن. لعدذي مذددةت مةنعسعدة آئعظالغا جاؤاص بول

عزنعث زة« دع؟ نع آأرمعضعديس ك بول ة قانحعلع و» نعثعزض ةن  دةص س ة جاؤاب ــا رأيتــُ «رعغان آعشعض ــ هُم ــانِذْمُ »  يوم
ذنع نعمئ( ث ظ

اق  ة س آأرمعضعنعمض
ى ع آ دعظعكك دةص ) ن بول

اؤا ة بج  بةرضعنعثعزض
 .ظوخشاش

ع ــ«، ظونعنحعس  ، دى لَــــــ
» عنـدَ «بولذص بذالر   » نْدُلَ

دا ( دة   ) يئنع ةن مةنع دئض
دذآئ علةن . لع ــ«: مةس  الُاملَ
  .» كَيْدَلَ

 دعن ظعبارةت   »ذُنْمُ ،   ذْمُ«
ةر   عم ج ع ظعس ذ ظعكك ب

» ذُنْمُ ،   ذْمُ«هةرصع بولغان   
انلعقتعن  اص قالغ ا ظوخش غ

 .مةبنع قعلعنغان 
» عنـدَ «سعنعث  عبذ ظعكك 

ان ظاساس   ةن بولغ لعق بعل
ةرقع  ــدَ«ص دا دة» عنـ  يئنع

ةر ذش ش دذبول . ت قعلعنماي
ذلنع    دعكع ص ذثا ظأيع ش

ص  ةت قعلع ذرذص مةقس  ت
» ارمهًـــــ نَ دِعشـــــرو  ىعنـــــدَ«
دذدئ كة بولع ةمما ،يعش  ظ
ردا يئنعدا   ال» نْدُلـَ  ، دى  لَ«

ةرت قعلعنع ذش ش دذ بول
ذلنع    دعكع ص ذثا ظأيع ش
ذرذص  ص ت ةت قعلع  مةقس

» رمهــــــــاعشــــــــرينَ دِ ىدلَــــــــ«
 .يعشكة  بولمايدذ دئ

 .»دُلُ  و، دْلُ و ،دْلَ و، نْدَلَو ، نِدْو لُ،نَدْولُ،نِدْلَ «.باشقا تأؤةندعكع شةآعللةردعمذ سأزلعنعدذيذقعرعقعدعن بذظعككعسع 

ع،بولذص» طُّقَــ «، ظون بعرعنحعسع   مذددةت مةنعسعنع  ظىحىن ظعشلعتعلعص ظومذمي قعلعنغان مازعي بذ مةنص

 ) .ص باقمعغانمةن ظذنع زادعال آأرى(»طُّقَه ما رأيتُ«: مةسلةن . ظعصادعلةيدذ 

ع   ون ظعككعنحعس ذ ن  بول » ضُوْعَــ  «، ظ ل    فةذص ب ىن ظعش تةقبةل ظىح ان مذس ذم عع قعلعنغ ذددةت  يعتعلعص ظوم  م

  ) .مةن ظذنع هةرضعز ظذرمايمةن(»ضُوْ عَهُضربُأال «: مةسعلةن . مةنعسعنع ظعصادعلةيدذ
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هـا علـى    بناؤُ   جـازَ  إىل إذْ   اعلم انه إذا أضيف الظروف إيل اجلملـة أوْ         و

 و ،١١٩املائـدة  }  مْهُقُدْ صِ نَيْقِدِ الصّ عُفَنْ يَ مَوْيَا   هذَ {الفتح كقوله تعاىل  

ــنَيْحِ  وذٍئِــمَوْيََك تقــول  ، أنَّ و ، أنْ  و، مــع مــا غــريُ  وكــذالك مثــلُ  وذٍئِ

.  زيدٌ ضربَنَّأ غريَ  و زيدٌضربَ أنْ  مثلَو  زيدٌ ضربَما ثلَم هُضربتُ

  . بالكسر عند أهل احلجازسِمنها أمْ و

 

دا سانالغاذي: (تةنبعه  اآع رذصالرمذ جى زذرةب ظمأ) ن مةبنع زذرذصالردعن باشقاقعرع ا مذزاص » إذْ«ملعضة ي غ

  .»ذٍئِنَيْحِ  وذٍئِمَوْيَ«؛ }مْهُقُدْ صِنَيْقِدِ الصّعُفَنْ يَمَوْيَا هذَ{ : مةسعلةن. تهةضة مةبنع قعلعش دذرذسة ظذالرنع فقعلعنسا

ذنعثدةك  ة ش ــا«يةن   و ،مـ

ارلعق » أنَّ و،  أنْ قات

ة   هةر ةن بعرض لةر بعل ص

» غـريُ «ؤة  » مثلُ«آةلضةن   

ذ ف ة قاتارلعقالرنعم ةتهةض

ش دذرذس  ةبنع قعلع . م

علةن  ــ«: مةس  مـــا مثـــلَ هُربتُضـ

 نَّ أغــريَ هُضــربتُ « ؛» زيــدٌضــربَ

  أنْمثــلَ هُضــربتُ « ؛» زيــدٌضــربَ

 . » زيدٌضربَ

ون ظى عظ  ،حعنحعس

 بذ ؤاقعتنع   ،بولذص» سِأمْ«

 .رةضة مةبنع قعلعنعدذعؤعسعدة آةسعهعجاز ش. ظعصادعلةش ظىحىن ظعشلعتعلعدذ 

ةردة ظاياغالشتع     ملعرع  آىتتعكع هأ  هة  ؤة مةبنع بولذش جة      ظعسعمالرنعث مأظرةب   ؤةندة ظذنعث باشقا       تأ .مذشذ ي

 .ملعرع بعلةن تونذشذص ظأتعمعزجةهةتتعكع هأآى
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اخلامتة يف سـائر أحكـام االسـم ولواحقـه غـري اإلعـراب والبنـاء وفيهـا                   و
  . فصول
 ونكــرة املعرفــة اســم وضــع  معرفــةٌ االســم علــى قســمنيِاعلــم أنَّ فصــل 

ين أعْـ   املبـهماتُ   و االعـالمُ   و  املضـمراتُ   أقسـامٍ  هـى سـتة     و شيئ معـنيٍ  لِ
إىل احـدها     املضـافُ   بـالالم و   املعـرفُ   و املوصوالتِ  و اإلشاراتِ  أمساءَ
 .   بالنداءِاملعرفُ  و معنويةًإضافةً

ــ أ و واحــدٍه بوضــعٍئ معــني ال يتنــاول غــريَيالعلــم مــا وضــع لشــ  و  فُرَعْ
ثـم   ،   حنـو أنـتَ    ثـم املخاطـبُ    ،  نُحْـ نَََََََ ا و  حنو أنَ  املتكلمُ   املضمرُ املعارفِ
 ثـم املعـرفُ   ، بـالالم  ثم املعرفُ  ،  ثم املبهماتُ  ،  مُلَثم العَ  ،  وَ حنو هُ  الغائبُ
  .إليه قوة املضافِيف  واملضافُ،بالنداء

 .فرسٍ  و كرجلٍشئ غري معنيٍ ما وضع لِالنكرةُ و

 بابنعث خاتعمعسع بعرعنحع
 

ع باب ع ظبعرعنح ث خاتعمعس أ  نع ةرنعث م دعغان آةلعمعل ذلذص آئلع ذالرغا قوش عمالرنعث ؤة ظ ةبنرةبظعس ع  ؤة م
 .بذ خاتعمعدة بعر قانحة صةسعل بار ،ملعرع هةققعدة بولذصبولذشتعن  باشقا جةهةتتعكع هأآى

ارةت عة ؤة نةآظعسعمالر مةرعف) : عقسعز ظعسعمالرنظئنعق ؤة ظئ(» النكــرةُ املعرفــة و« بعرعنحع صةسعل دعن ظعب رع
 . نعدذ ظعككع قعسعمغا بألى

 ظالتة  ذ تأؤةندعكعدةك ظ. عمدذرن تةيعنلةنضةن ظعس  ظىحى) ظعصادعلةش(ةييةن بعر نةرسعنع     مذظ ،ضعنعمعزمةرعفة دئ 
، مذبهةم ظعسمالر  ) نحعسع  ظىحع(، خاس ظعسعمالر  ) ظعككعنحعسع  (، زعمعرالر  ) بعرعنحعسع. (نعدذ  ىقعسعمغا بأل 

ةنع ظعشارةت ظعسعملعرع   ي
ذل   عم مةؤس ؤة ظعس

) تأتعنحعسع(، قاتارلعقالر  
ةن مةرعف» ال« ة بعل
عمالر ق ان ظعس ، علعنغ
ع( ) بةشعنحعس

ذقع ة عري قعالردعن بعرةرعض
ةنعؤع تةرعق ذزاص م دة م ع

عمالر  ان ظعس ، قعلعنغ
عظال( اقعرعش ) تعنحعس ح

ةن مةرعف ان بعل ة بولغ
 .ظعسعمالردعن ظعبارةت 

ةم   عم( ظةل اس ظعس ) خ
عنعمعز ر  ،دئض ةن بع  مذظةيي

ى  ة ظىح ر نةرس ن بع
قا   تعال باش تةيعنلةش

ة  نةرس أز ظعحعض عنع ظ
ئ  دةك ذلعص قالمعغظ
ةن عدةر دة تةيعنلةنض جع

عمدذر علةن . ظعس : مةس
ــد« ة ضدئ» زيــــــــــــــ ةنض

اش ذ  ،ظوخش عم ش ذ ظعس  ب
دا   آعشعضة تذنج   ع قويذلغان

ئ قا ه عدعن باش ذ آعش ح ش
ة   أز ظعحعض عنع ظ نةرس

دة ذعغظالم دةك دةرعجع
ى  ع ظىح ذ آعش ةقةت ش نال ص

ا  ةن   خ ص تةيعنلةنض س قعلع
ر قئ ذ بع ق ؤة ش تعملع

عنعال    ذ آعش تة ش تةيعنلةش
ةتكةن  ةمما .آأرس ذ ،ظ  ب

ع قئ   عم ظعككعنح تعم ظعس
لةنضةن  باشقا بعرعضة تةيعن  

نحع بولسا بذ ظذنعث ظعككع   
ع  قئ ق تةيعنلعنعش تعملع

عم    ذ ظعس انلعقتعن ظ بولغ
ةن   ةش بعل ر تةيعنل بع

ةن ظع ككع نةرسعنع مذظةيي
ان    ة ظالغ أز ظعحعض ظ

 .النمايدذبساهئ
ةك ةم ، دئم  ظةل
عنعمعز ةن،دئض   مذظةيي

 .نعث خاس نامعدعن ظعبارةتتذرنةرسع
» أنـتَ «يعن  ظذنعثدعن آئ   ، دئضةنضة ظوخشاش مذتةآةللعم زعمعر       » نُحْـ نَََََََ ا و أنـَ «عرةآع  مةرعف لةرنعث ظةث   مةرعفع

ر  ةب زعمع ة ظوخشاش مذخات ة ظوخشاش غاظعب  » «يعن ظذنعثدعن آئ، دئضةنض ردئضةنض ةم ظا ،زعمع دعن ظةل ن
عمالر دعن آئ ، ظعس ع ظذنعث ةم ظعس دعن آئ ، مالريعن مذبه ةن مةرعف » א«يعن ظذنعث عمالر ة قعلبعل ان ظعس  ،عنغ

ةن مةثدعن آئظذنع دا بعل ةرعفع. نغان ظعسعمالردذرة قعلعرعفيعن نع نعث م ةينعث لعك دةرمذزاص ذن ظعل عجعسع مذزاص
ةرعف دذ ععلعك دةرم دا بولع اس هال ة م علةن . جعسعض ةللعمنعث زعم: مةس عم  مذتةآ ان ظعس ذزاص بولغ ا م عرعغ
ةب ، رعغا مذزاص بولغان ظعسعمدعن مةرعفعرةك بولعدذ        نعث زعمع مذخاتةب  ث زعمعرعغا مذزاص بولغان ظعسعم        نعمذخات
 .حة بولعدذ قالغانلعرعمذ مذشذ تةرتعص بويع. عدذعرةك بول زعمعرعغا مذزاص بولغعنعدعن مةرعفنعثغاظعب

 .»«؛»«: مةسعلةن . مذظةييةن بولمعغان نةرسة ظىحىن تةيعنلةنضةن ظعسعمدذر ضعنعمعز،ئنةآعرة د
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 أصـولُ  و. ليـدل علـى كميـة أحـاد األشـياء          عَضِ ما وُ  فصل أمساء العددِ  

 اسـتعمالهُ  و.   ألـفٌ   و ائةٌمِ  و إىل عشرةٍ    واحدةٌ  كلمةً ةَرَشَا عَ تَنَثْإالعدد  

للمؤنـث    أعنـى للمـذكر بـدون التـاء و          علـى القيـاسِ    نِيْنَـ  إىل إثْ   واحدٍ نْمِ

يف   و واحــدةٌمــرأةٍإيف   و إثنــانِيف رجلــنيِ  و واحــدٌبالتــاء تقــول يف رجــلٍ

أعنـى     على خالف القيـاسِ     إىل عشرةٍ  ثلثةٍ نْمِ  و ،ثنتانِ  و  اثنتانِ امرأتنيِ

ها تقـول  للمؤنـث بـدونِ    و رجـالٍ عشـرة  إىل    رجـالٍ  ثلثةللمذكر بالتاء تقول    

 .   نسوةٍعشر  إىل  نسوةٍثلث

عل ع صةس انال(» أمســــاء العــــددِ«ظعككعنح عنعمعزدئ» أمســــاء العــــددِ«) : رس ة،ض ة  ش انعنعث قانح يظعلةرنعث س

ى  ادعلةش ظىح ةنلعكعنع ظعص عمدذر  ظعك ةن ظعس ةرة. ن تةيعنلةنض ى بظ ادعلةش ظىح انالرنع ظعص دعكع س ن  تعلع

 ؤة غعحة ظون آةلعمة   » عشـرةٍ «دعن  » واحـدةٌ « ظذالر  ،ظعشلعتعلعدعغان آةلعمعلةر ظون ظعككع خعل آةلعمة بولذص       

» ألـــــــــــــــــــــفٌ و ائـــــــــــــــــــــةٌمِ«

 .قاتارلعقالردعن ظعبارةت
ردعن   انالرنعث بع س

ع   عحة ظعشلعتعلعش ظعككعض

ة ظذي داقاظعدعض ذن هال  غ

دذ  ةر  ،بولع ةنع مذزةآك   ي

ى عز» ةٌ«ن ظىح ، س

ى ةس ظىح » ةٌ«ن مذظةنن

لعتعلعدذ  ةن ظعش . بعل

علةن ةرنع   : مةس ر ظ  بع

ادعلعمةآحع بول عثعز ظعص س

ظعككع ، دةيسعز » واحــدٌ«

ادعلعمةآحع  ةرنع ظعص  ظ

عثعز  ــانِ«بولعس  »إثنــــــــــ

عز النع ، دةيس ر ظاي بع

 «سعثعزظعصادعلعمةآحع بول 
عز»  واحــــدةٌ ع ، دةيس ظعكك

قع عرعقذظىحتعن ظونغعحة سانالرنعث ظعشلعتعلعشع ي         . دةيسعز » ثنتـانِ   و اثنتـانِ «سعثعز  ظايالنع ظعصادعلعمةآحع بول  

ةنع ،قاظعدعنعث ظةآسعحة بولعدذ   بعلةن » ة«ن آكةر ظىحى ة ظوخشاش مذزةضةنض دئ»  رجــالٍعشــرة إىل  رجـالٍ ثلثــة« ي

 . تعلعدذعسعز هالةتتة ظعشل» ة«ضةنضة ظوخشاش دئ»  نسوةٍعشر إىل  نسوةٍثلث«ن مذظةننةس ظىحى، عتعلعدذظعشل
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 عشـرَ  ثلثـةَ  رجـال و   ا عشـرَ  نَـ ثْإ  رجـال و   عشرَ أحدَبعد العشرة تقول     و
 مـرأةً  إعشـرةَ  اتَنَثْإ  ومرأةً إعشرةَ حديإ رجال و    عشرَ تسعةَرجال إىل   

 نَوْرُشْـ عِبعد ذالك تقول     و.  امرأةً عشرةَ تسعَإىل      مرأةً  إ  عشرةَ ثلثَو  
 رجـال و    نَيْعِسْتِ إىل   املؤنثِ  و  بني املذكرِ  قٍرْ بال فَ   امرأةً  عشرونَ رجال و 

ــأ و  مــرأةًإ   واثنــانِ  ومــرأةً إعشــرونَ وإحــدى  رجــال وعشــرونَ و دٌحَ
  رجــال وعشــرونَ  وثلثــةٌ  وامــرأةً عشــرون و ثنتــانِإ  رجــال وعشــرون

 مـرأةً  إ تسـعنيَ   و تسـعٍ   رجـال و   نَيْعِسْتِ  و ةٍعَسْتِ إىل    امرأةً عشرون  و ثلثٌ
  رجـلٍ ائتـا مِ  و امـرأةٍ ألفُ  و رجلٍألفُ  ومرأةٍ إائةُمِ  و  رجلٍ ائةُمِثم تقول   

 فـإذا   ثِاملؤنـ  و   بني املـذكرِ    بال فرقٍٍ   امرأةٍ افَألْ  و  رجلٍ افَألْ  و  امرأةٍ ائتامِ و
  . ما عرفتَ يستعمل على قياسِاأللفِ  وائةِ على املِزادَ
  علـى العشـراتِ     واألحـادُ   علـى األحـادِ    ائةُاملِ و  ائةِ على املِ   األلفُ مَُّّّّّدقَو يُ 

  وتــانِائَ و مِِألفــانِ و، رجــالعشــرونَ ودٌحَــأ  وائــةٌمِ وفٌألْــتقــول عنــدي 
 أربعـونَ   و مخـسٌ  و   ةٍائَمِعُسْـ تِ  و الفٍ آ أربعـةُ  و ،  رجـال   عشرونَ  و انِثنإ
 .  و عليك بالقياس .مرأةًإ

 اتـَ نَثْإ  ومـرأةً  إعشـرةَ  حـدي إ رجـال و  عشـرَ  تسـعةَ  رجـال إىل  عشرَ ثلثةَ رجال و ا عشرَنَثْإ  رجال وعشرَ أحدَ«ققذزغعحة  وندعن ظون تو ظ  

 -  امـرأةً  عشـرونَ  رجـال و   نَوْرُشْـ عِ«غعحة  ظون توققذزدعن توقسان     ، دةيسعز »  امـرأةً  عشـرةَ  تسـعَ إىل      مـرأةً  إ عشرةَ ثلثَ و   مرأةً إ عشرةَ

ــتِ ــ تِ رجــال ونَيْعِسْ ةر» مــرأةًإ نَيْعِسْ ةرقلةندى-دةص ظ اللعقعنع ص ة ، رمةي سأزلةيسعز  ظاي ــأ«يةن  إحــدى  رجــال وعشــرونَ ودٌحَ

ــرونَو ــ إعشـ اآع  » رأةًمـ ن ت دع

  و تسـع   رجـال و   نَيْعِسْتِ  و ةِعَسْتِ«

ك  غ» مــــــرأةً إتســــــعنيَ عحعلع

عزعقعرعقيذ . دةك سانايس

دعن آئ ــةُمِ«يعن ظذنعث  ائـــ

  و  رجـلٍ  فُألـَْ   و مـرأةٍ  إ ائـةُ مِ  و رجلٍ

 ائتــا مِ  و رجــلٍ ائتــا مِ  و امــرأةٍ ألــفُ 

ــألْ  وامــرأةٍ ــألْ  و رجــلٍافَ »  امــرأةٍافَ

ةر اللعقنع -دةص ظ  ظاي

ةر مةي دىرقلةنص

 . سأزلةيسعز

قان  دعن ظاش ىز ؤة معث ي

انالر ي عز ذس دا س قعرع

دة بويع قان قاظع ة تونذش ح

 .ظعشلعتعلعدذ 

ةر خان  ع يىزل ثالر خانعس عرع عمع عدعن ظعلض ةر خانيى، س عرع  عزل عدعن ظعلض ةر خانعس ع بعرل ةر خان، س ع عبعرل س

 عشـرونَ  وثنتـانِ إ  وتـانِ ائَ ومِِألفـانِ  و، رجـال عشـرونَ  ودٌحَـ أ  وائـةٌ مِ وفٌألْعندي  «: مةسعلةن  . لعدذ  عسعدعن ظعلضعرع آئ  ظونالر خان 

ــةُ و، رجـــــــال ــتِ  والفٍ آأربعـــــ ــسٌ وةٍائَمِعُسْـــــ ــونَ  ومخـــــ ــرأةً إأربعـــــ اس قعلعؤئ قال.  »مـــــ ذنعثغا قعي انلعرعنع مذش ثغ  .لع
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يغنـى عـن ذكـر     زِيَّـ مَ لفظ املُ هلما النَّزَيِّمَ ال مُاالثننيِ  الواحد واعلم أنَّ  و
  فـال بـدَّ    عدادِاأل  ا سائرُ أمَّ و ،  رجالنِ  و ي رجلٌ العدد فيهما تقول عندِ   

ــمَ فتقــول مُزٍيِّــمَهلــا مــن مُ   تقــول ثلثــةُ جممــوعٌ خمفــوضٌلعشــرةِ إىل االثلثــةِ زَيِّ
 يكـون خمفوضـا     ذٍئِنَيْحِ فَ ائةِ املِ  إال إذا كان املميز لفظَ     نسوةٍ ثلثُ  و جالٍرِ

 و . نَيْئِــمِأو  تٍآمِــالقيــاس ثلــث   وائــةٍمِتســع   وائــةٍمِ ا تقــول ثلــثُمفــردً
  عشـرَ   تقـول أحـدَ     مفـردٌ   منصـوبٌ  تسـعنيَ   و إىل تسـعةٍ     عشـرَ  احـدَ  زُيِّمَمُ

تسـعون   تسـع و    و رجـال تسعون   تسعة و   و  امرأةً إحدى عشرةَ   و رجال
 ائةُ تقول مِ مفردٌ خمفوضٌ األلفِمجعِ هما وتثنيتِ  وألفٍ  و ائةٍمميز مِ   و امرأةً
 امـرأةٍ ا  ائتـَ مِ  و رجلٍا  ائتَمِ  و امرأةٍ ألفُ  و رجلٍ ألفُ  و امرأةٍ ائةُمِ  و رجلٍ

 سْقـِ  و . امرأةٍ  آالفِ ثلثُ  و رجلٍ  آالفِ ثلثةُ  و امرأةٍا  ألفَ  و رجلٍا  ألفَ و
 .على هذا

ه   ر ؤة ظعككع:  تةنبع ارةت ساناق سانغا بع ةمدعن ظعب دذع قوللزيع ت شنعث  سانالغذحعنع سأزلة،نكعىح. نعلماي

أزع  اننع ت) آعشعنع(ظ ا ظعس دذ  ئلغ ةت قعلع علةن. لعشتعن بعهاج ةمما. »رجــالنِ  وي رجــلٌعنــدِ « :مةس قا ،ظ  باش

ةمسانالر ظىحى ىبشذ سةؤة. يعزنعث آئلعشع زأرىر بولعدذن ت ةمتعن ظ زعنع عيحتعن ظونغعحة بولغان سانالرنعث ت

ةمظعجةر دعغان ج ةلتىرىي ظوقذلع ئ، دةيسعز» نســوةٍ ثلــثُ و جــالٍرِ ثلثــةُ«ص  شةآعلدة آ ــةِاملِ«كعن ل ةم» ائ ذص ز بوعيت ل

ةر    ذنع ج ة ظ آةلس

ذفرةت  ذحع م ظوقذلغ

ةلتىرى  ةآعلدة آ ــثُ«ص ش  ثلـ

عز» ائــــةٍمِتســــع   وائــــةٍمِ ، دةيس

دة ب  دا   يعوقاظع ة بولغان ح

ذنع  ــث «ظ ــثلـ ــمِأو  تٍآمِـ » نَيْئِـ

 . رةك ظعدع دئيعشعثعز آئ

ان  ردعن توقس ون بع ظ

ان   ة بولغ توققذزغعح

انالرنع ةمس زعنع عيث ت

ذف  ذحع م بع ظوقذلغ رةت نةس

ة ةلتىرىش ــدَ«ص آعلدة آ  أحـ

  و  امرأةً إحدى عشرةَ   و رجال عشرَ

ــعة و ــعون  تسـ ــالتسـ ــع و  ورجـ  تسـ

 .دةيسعز» امرأةًتسعون 

ى ثي ث جةمظع ،ز ؤة معثنع نعلعرعنعث ؤة معثنع ذالرنعث تةس ةمي ب عنعث ت ةآعلدة  عزعيس ذفرةت ش ةرلعك م نع ج

  آالفِثلـثُ   ورجـلٍ   آالفِثلثةُ  وامرأةٍا ألفَ  ورجلٍا ألفَ  وامرأةٍا ائتَمِ  ورجلٍا ائتَمِ  وامرأةٍ ألفُ  ورجلٍ ألفُ  وامرأةٍ ئةُامِ  ورجلٍ ائةُمِ«ص  آةلتىرى

  .سعثعز بولعدذالغانلعرعنع مذشذنعثغا قعياس قعلق. دةيسعز » امرأةٍ
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 التأنيث لفظـا     ما فيه عالمةُ    فاملؤنثُ إما مؤنثٌ  و   إما مذكرٌ  االسمُ فصل  

 ،   كطلحـةَ   التـاءُ  عالمـة التأنيـث ثلثـةٌ      و. املذكر ما خبالفـه      أو تقديرا و  

منا  إ املقدرةُ  و ،  اءَرَمْ كحَ  املمدودةُ األلفُ و ،لى  بْ كحُ  املقصورةُ األلفُ و

 .   ةٍرَيْوَدُ  و ةٍضَيْرَأُبدليل  دارٍ  و فقط كأرضٍهو التاءُ

  و  كـامرأةٍ  ن احليوانِ مِ  ه ذكرٌ هو ما بإزائِ    و  حقيقيٌّ ثم املؤنث على قسمنيِ   

  أحكـامَ  قـد عرفـتَ    و ،  عـنيٍ   و هو ما خبالفـه كظلمـةٍ       و لفظيٌّ و ،  ناقةٍٍ

 . سند إىل املؤنث فال نعيدهاأُالفعل إذا 

اآع      ) : رعدعكع ظعسعمالر   ظةرلعك ؤة ظاياللعق جعنسع تى     (» املذكر و املؤنثُ  « صةسعل حعنحعظى   ظعسعم مذزةآكةر ي

 . مذظةننةس بولعدذ
ةؤ   ،مذظةننةس دئضعنعمعز   مذزةآكةر ، ضعسع بولغان ظعسعمدذر     اآع تةقدعرةن مذظةننةسلعكنعث بةل     زةن ي   ظأزعدة ل

 ،ضةندعكعضة ظوخشاش   دئ» طلحـةُ «) ظذالر (ح بولذص   مذظةننةسلعكنعث بةلضعسع ظى  . سعدذر ظذنعث ظةآ  ،معزعضعندئ

زذص وضةندعكعضة ظوخشاش س   دئ» اءَرَمْـ حَ«، دئضةندعكعضة ظوخشاش قعسقا ظوقذلعدعغان ظةلعف   » لىبْحُ«ؤة  » ةُ«

د ةلعف ظوقذلع عغان ظ
ارلعقالردذر ذ ( .قات ب

دعنظى دعر ) حع تةق

» ةُ«نع صةقةت    عقعلعنعدعغ

علةن  . دذر   وأرضٍ«: مةس
ذالرنعث ،»دارٍ ــيْرَأُ« ب   و ةٌضَ
ــوَدُ غعر دئ» ةٌرَيْــــ ةن تةس ض

دة عان هالقعلعنغ » ةٌَ«تع

ا   ث بولغانلعقعغ نع
ةن ذالرنعث ،ظاساس  ظ

نع تةقدعر    » ةٌَ«ظاخعرعغا  

 . قعلعمعز
كة آ ةك   مذظةننةس ةلس

عمغا    ع قعس ذ ظعكك ظ
 :نعدذىبأل

ع ( ةق) بعرعنحعس ي ععقه
ذص  ةس بول ذ ،مذظةنن  ظ
ع تةر  ث قارش عدة عظأزعنع ص

ةجانلعقالرنعث  ار آعكرظ ع ب
تذر  ان مذظةننةس . بولغ

 ،»ناقــةٍٍ  ومــرأةٍا«: مةسعلةن  

بذالردعكع ظايالنعث قارشع     
ةر آ عتةر عدة ظ ار ص ع ب ، عش

ع  عنعث قارش ع تأض حعش
 . صعدة ظةآةك تأضة بارعتةر
ةؤ ) ظعككعنحعسع( ذقع   ، زع مذظةننةس بولذص    ل ق ع يو  كصعدة ظةرآع   عظأزعنعث قارشع تةر    (عنعث ظةآسعحة    قعربذ ي

 ظذالرنعث قارشع   ،ننةس بولسعمذ زعدة مذظة كعسع ضةرحة لةؤ   بذ ظعك  ،»نٌيْعَ« ؛»ةٌمَلْظُ«:  مةسعلةن   ،)مذظةننةستذر

 .لعنعدذبسا بذ لةؤزع مذظةننةس هئ،شذثا. قع يوكصعدة ظةرآععتةر
ناد قعلعن ة ظعس دا ظ  مذظةننةسلةرض أآمعنع يذقعرع ئظعلنعث ه ان ص دعثعزعضعغ ذثا.لةص بول ذالرنع  ، ش ةردة ظ ذ ي  ب

 .ظالمايمعز تعلغا قايتا
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ــ أُثنــى اســمٌ امل فصــل ــ قَحلِْ ــفٌهِرِخِآب ــوحٌ   أو أل ــاء مفت ــها و  ي ــا قبل ــونٌ  م  ن

 هــذا يف رجلــنيِ  وه حنــو رجــالنِ مثلَــخــرَآ معــه  ليــدل علــى أنَّمكســورةٌ

 دَّكـان ثالثيـا رُ    و عـن واوٍ لفـه منقلبـةً  أفـان كانـت    الصحيح أما املقصورُ 

 ثـر أك هـو   و أو واوٍ  ن كانـت عـن يـاءٍ       إ  و  ، يف عصـا    إىل أصله كعصوانِ  

 حـى و  يف رَ   انِيَـ حَ كرََ ب يـاءً  قلَ عن شيء  تُ     منقلبةً ن الثالثى أو ليستْ   مِ

ــهَلْمَ ــانِبارَحُ هــــى ولْيف مَ انِيَــ ــارى يف حُ يــ ــانِلَبْحُ و بــ  و لــــى بْ حُيف يــ

ن كانـت    إ و    اءٍرَّيف قـُ    اانِرَّ كقـُ   فان كانت مهزته أصلية تثبـتُ      ااملمدودُأمَّ

ا واوًٍن أصل  ا مِ لًدَن كانت بَ   إ  و  محراءَ يف    راوانِمْا كحَ قلب واوً للتأنيث تُ 

  .ن آكسا  وفيه الوجهان ككساوانِ  جازياءً أو

 

أتعنحع  عل  ت ــمُ«صةس ةآع(» املثنـــى االسـ ك ش عمالرظعككعلع عم دئ) : لدعكع ظعس نع ظعس عنعمعزتةس ة ،ض  ظأزعض
اآع ظالدع ف                ظوخشاش نةرسعدعن يةن   ارلعقعنع ظعصادعلةش ظىحىن ظاخعرعغا ظةلعف ي ؤة » ي«ةتهةلعك   ة بعرعنعث ب

رةلعك  عمدذر » نِ«آةس ذلغان ظعس علةن . قوش ــالنِ«: مةس ــنيِ« ؛»رجـ ةهع. »رجلـ ذ س العدذرهب ةم،نعث معس ما  ظ
 )ظذ ظةلعف  (صلعك بولسا   ظىح هةر ) ظذ ظعسعم  (دعن يأتكةلضةن بولسا ؤة    » و«مةقسذر ظعسعمالردا ظةضةر ظةلعف     

نغانغا  عقعل» عصـوانِ «نع تةسنع قعلعشتا  » عصا«: مةسعلةن ). دذعنع قعلعن ظاندعن تةس (ظةسلعضة قايتذرذلذص   
تعن آأص صلعكظىح هةر ) ظذ ظعسعم (ولذص  ب) يأتكةلضةن (دعن» و«دعن ياآع   » ي«)ظذ ظةلعف  (،ظةضةر. ظوخشاش

اآع  ا ي ةلعف(بولس ذ ظ ) ظ
ئ عدعن ه ح نةرس

ةن  لع(يأتكةلمعض  يظةس
ذنع    ا ظ ةلعف بولس » ي«ظ

ا يأ ةيمعز غ علةن . تك : مةس
ع ) مةنتىض(» حــــــىرَ« ن

ةلعف تا ظ نع قعلعش  تةس
ن يأتكةلضةنلعكع » ي« دع

ى » انِيَـــــــــــــــــحَرََ«ن ظىح
ة ظوضعنعدئ اشثعزض ، خش
ــىلْمَ« ئ (» هـ أثىل ظ عش حآ

ذبع نع  ) آذل ع تةس ن
ةلعفنعث  تا ظ » و«قعلعش

ن ي ذ  دع ع ؤة ظ أتكةلضةنلعض
ةر  عمنعث ه انظعس عنعث ص س

ذق   ىحتعن ظارت ظ
انلعقع  ةؤةبعدعنبولغ  س

ة دئ» انِيَــــــــهَلْمَ« ضعنعمعزض
اش » بــــــــارىحُ« ؤة ظوخش

از( اؤا غ ةن ) ي أزدئض نع س
 نعضةن سأزئد »لــىبْحُ«ؤة 

ةلعف  تا ظ نع قعلعش تةس
انلعقتظةسلع هةر عن ص بولغ

ــانِبارَحُ« ــانِلِبْحَ«ؤة » يــ » يــ
اش ضدئ ة ظوخش . عنعمعزض

ان قذلعدعغ زذص ظو و س ،ظةمما
ةمزة   عمالردعكع ه ظعس

لع ةريظةس أز   ه ا ظ ص بولس
دذ دا قالع علةن. هالع   : مةس

ــ« نع » اءٍرَّقُــــــــ ع تةس ن
تا  ــ«قعلعش » اانِرَّقُــــــــــــــ

 .خشاش دئضعنعمعزضة ظو
ةر ةمزة ، ظةض ذ ه  ظ

ا  ع بولس نعث هةمزعس ا » و«مذظةننةس دذغ علةن . يأتكعلع تا » محـــراءَ«: مةس نع قعلعش ع تةس » راوانِمْـــحَ«ن
 .ضعنعمعزضة ظوخشاش دئ

ةر ذ هةمزة ،ظةض اآع » و« ظ دعكع ظةسلع» ي«ي لةردعن هةريهالعتع ئ( يأتكةلضةن بولسا ص أز ص تع هةمزعنع ظ
ارة       هةرينع قعلعش ياآع ظذالرنع ظةسلع    ويذص تةس ق ظعككع خعل   ) تصلةرضة يأتكةص ظاندعن تةسنع قعلعشتعن ظعب

» كساوانِ«نع تةسنع قعلعشتا  ) آعيعم(»ءٌساكِ«بولغان  » ساوٌكِ« ظةسلعسع   : مةسعلةن  . ظذسذل دذرذس بولعدذ    
اآع  ا» نآءَكســا«ي ان » ردايٌ«سع يظةسلع، قعلغعنعمعزغ ةك(»رداءٌ«بولغ ع تةسنع قعلعشتا  ) يةآت » نِآرِدَاءَ«ن
 . ضعنعمعزضة ظوخشاش دئ» رِدَاوَانِ«ياآع 



 ٢٠٢

 مسـلما   و  زيـدٍ  غالمـا ه عنـد اإلضـافة تقـول جـاءني          جيب حـذف نونـِ     و

ــ يف تثنيــة اخلُالتأنيــثِ كــذالك حتــذف تــاءُ و مصــرٍ ــلِاألُ و ةِيَصْ   خاصــةًةِيَ

 .  واحدٌ فكأهنما شئٌألهنما متالزمانِ يانِلْ أ وتقول خصيانِ

 مثنى إىل املثنى يعرب عن األول بلفـظ اجلمـع           يد إضافةُ رِاعلم أنه إذا أُ    و 

}امَهُيَدِأيْـ ا  وْعُطَاقْفَ{و ٤التحريم }امَكُبُوْلُقُ تْغَ صَ دْقَفَ{كقوله تعاىل 

 بينــهما  فيمــا تأكـد االتصـالُ  نِيْتـَ يَنِثْ تَذالـك لكراهــة اجتمـاعِ   و،٣٨املائـدة 

 .لفظا ومعنى

دا حىشىص آئ   ) لغان شذ ظعسعم     تةسنع بو (نذنع   عنعثتةسن  ؛» زيـدٍ غالمـا جـاءني  «: مةسعلةن  . تعدذ مذزاص بولغان

 .» مصرٍمسلما«

ة شذنعثغا ظوخشاش  ــاخلُ«يةن دضةن ظ دئ)آاسا(» يــةُلْاأل«ؤة  »ةُيَصْ ذاعككع ظعسعم  تةسنع قعلعنغان الردعكع  ظ

ى » ة« ذ  حىش دذم . ص قالع

علةن  ،« : مةس

ع حى.» ذالر ،نك  ظ

ر دعن -بع  بعرع

ع  دعغان ظعكك ظايرعلماي

انلعقتعن   ة بولغ نةرس

بعرنةرسعضة ظوخشاش دةص 

 .قارعلعدذ

منع عتةسنع ظعس  : تةنبعه  

عمغا ظع   نع ظعس ةت  تةس زاص

دا  رادة قعلعنغان ش ظع قعلع

ةمظعظاؤؤا ع ج  يلقعس

ة دذآعلدة آةلتىرىش . لع

علةن ــفَ{ : مةس ــدْقَـــ  تْغَ صَـــ

ــكُبُوْلُقُ ث ظعكك( }امَــ عثالرنع

ةتتع ذص آ ثالر بذرذل ) دعلع

 بذنداق   ،}امَهُيَدِأيْا  وْعُطَاقْفَ{و

ةآعل ؤة مةن  بولذ ع ش  ةش

عؤعتع آ   ةتتعكع مذناس ن  ىجةه عدة تةس ةن نةرس ةلتىرى    حعيعص آةتك ة آ أزنع بعرض ع س ان ظعكك ةآروه ع بولغ ش م

 .تعندذرقبولغانلع

 يةنة   ،ككعسعنعث بعرعنعث مذزاص  عظعبارةت ظ دعن  مذزاصذن ظعلةي قعلعنعدعغان تةسنع ظعسعم     بعلةن   بذ يةردة قةلب  

ةؤةب     انلعقع س ةي بولغ ذن ظعل ث مذزاص ذالرنعث ظوتتذرعس بعرعنع ةتت ععدعن ظ ةآعل جةه عؤةت عدعكع ش كع مذناس

 ة مةن   ظذالرنعث   بولغانلعقع سةؤةبعدعن     ظةزا ظادةمدعن ظايرعلمايدعغان    قةلبنعث . لعنعدذبآىحعيعص آةتكةن هئسا  

  .لعنعدذبساتع آىحعيعص آةتكةن هئجةهةتتعكع مذناسعؤع



 ٢٠٣

ا إمـا    بتغريمَّـ   حبـروف مفـردةٍ     مقصـودةٍ   علـى أحـادٍ     دلَّ اجملموع اسـمٌ   فصل

ــ أُنِزْ علــى وَكٍلْــيف رجــل أو تقــديري كفُ لفظــي كرجــالٍ  هُ مفــردَ فــانَّدٍسْ

 دل علـى    إنْ  و حنـوهُ   و طٌهْـ رَ  و مٌوْفقـَ  ،  لٍفـْ  لكنـه علـى وزن قُ      كٌلْأيضا فُ 

  . لكنه ليس جبمع إذ ال مفرد له آحادٍ

 .  على قسمنيِثم اجلمع

هـو مـا      و مكسـرٌ ثـاني   ال  و  واحـدهِ  هو مـا مل يـتغري بنـاءُ         و مصححٌاألوَّلُ  

 .    واحدهِيتغري فيه بناءُ

 

لىك شةآعلدعكع ظعسعمالر( »اجملمــوع«صةسعل  بةشعنحع ذم ) شةآلع( بعرلعك ،ضعنعمعز دئيجةمظع) :  آأص مةل

ارقعلعق  عدةر عرعش ظ دة ظأزض ةآلع ( جع ك ش ةنبعرلع ةن    ) بعل عنع ظعصادعلعض ة نةرس ر قانح ان بع ةت قعلعنغ  مةقس

عمدذر ةآ. (ظعس ك ش ذنعث بعرلع عةرعلدعكع هظ لعرعنعث ظأزضعرعش اآع ) ص ث هةر» رجـــل«ي ةرتعص نع عنع ظأزض ص

 ،»كٌلـْ فُ«: مةسعلةن . ضةنضة ظوخشاش شةآلةن بولعدذ ياآع تأؤةندعكعدةك مألحةرلةش بعلةن بولعدذ        دئ »رجال«

ذ  ) الريولؤاس (»دٌسْـــــ أُ«ب

دذ   دة دةص قارعلع . ؤةزنع
ةآلعمذ    ك ش ذنعث بعرلع ب

» لٌفـْ قُ« بذ    ،بولذص» كٌلْفُ«

ذص ( دة دةص  ) قذل ؤةزنع
دذ ك  ، قارعلع ذنعث بعرلع ظ

ةآ لعرعنعث علش دعكع هةرص

ةآ ــفُ«ع لش دعن » كٌلْـ ؤةزنع

ؤةزنعضة ظأزضةردع   » دٌسْأُ«

 . دةص مألحةرلعنعدذ 

ــ« ــرَ  ومٌوْقَــــ ةن دئ» طٌهْــــ ض

ر    ةرحة بع عمالر ض ظعس
ةن شةخقانحعلع نع ض س

عمذ   ةن بولس ظعصادعلعض
ةآلع  ك ش ذالرنعث بعرلع ظ

انلعقتعن ك  (بولمعغ بعرلع
رةك   ش  ع آئ ةآلع ظأزضعرعش

علمعغان   ةرت تئص ةن ش دئض
ارعلعص ةمظع) دةص ق  يج

  .النمايدذبساهئ
عمالر  ةمظع ظعس  ج

ع  دةك ظعكك تأؤةندعكع
 .نعدذىقعسعمغا بأل

ع »  «، بعرعنحعس

اآع    »   نَ «بعلةن   »   و «ظاخعرعغا   (رذلمعسع ظأزضةرتعلمةي     ذبولذص بذ بعرلعك شةآلعنعث ق       بعلةن  » ي«نع ي

ارقعلعق     » «بعلةن  » א« ياآع   نع ؤة » « ،«: مةسعلةن  . لةنضةن ظعسعمدذر   ي جةمظع)نع قوشذش ظ
،«. 

ع ذص»  «، ظعككعنحعس ذ،بول ةآلعنعث ق » ،«  ب ك ش اش بعرلع ة ظوخش ع رذذدئضةنض لمعس

  .لةنضةن ظعسعمدذريعص جةمظعظأزضةرتعل



 ٢٠٤

 .  مؤنثٌ و  مذكرٌاملصحح على قسمِني و[
ــا املــ  ــهــو مــا أُف ذكرُأمَّ   مفتوحــةٌنــونٌ  مــا قبلــها و مضــمومٌ واوٌهِرِبــآخِ قَحلِْ

  كذالك ليدل على أن معه أكثـرَ       نونٌ قبلها و  ما    مكسورٌ  أو ياءٌ  نَوْكمسلمُ
  مثـلُ  هُ يـاؤُ   فتحـذفُ  هـذا يف الصـحيح أمـا املنقـوصُ          و نَيْمنه حنـو مسـلمِ    

 . نَوْداعُ  ونَوْقاضُ

  حمذوفـةٍ  بقى ما قبلها مفتوحا ليدل على آلفٍ      يُ  و هُفُلِأ حيذف   املقصورُ و
  و نَوْضـُ أرْ  و نَوْنُأما قـوهلم سـِ     و    ى العلمِ لِوْأُخيتص بِ  و ،  نَوْفَطَصْمثل مُ 

ــثُ ــقُ  ونَوْبُ ــ فَنَوْلُ ــفْأجيــب أن ال يكــون  و  اذٌّشَ ــ فَ مؤنثــهُلَعَ   و كــأمحرَالءَعْ
ــحَ ــعْ فَ مؤنثــهُالنَعْــال فَ  واءَرَمْ ــ  وانَرَكْلــى كسَ ــيْعِال فَ  وىركْسَ ا مبعنــى لً

ــمفعــولٍ ــ مبعنــى مَحٍيْرِ كجَ ــوْعُال فَ  وحٍوْرُجْ ــا مبعنــى فاعــلٍلً ــرٍوْبُ كصَ ى  مبعن
 .رٍابِصَ
 .صرٍ مِوْ مسلمُ باإلضافة حنوهِجيب حذف نونِ و

 .نعدذ ىلننةستعن ظعبارةت ظعككع قعسعمغا بأذزةآكةر ؤة مذظة ميبولغان جةمظع »مصححٌ«
أز  » نَوْمســلمُ «،ضعنعمعز مذزةآكةر دئ  نةرسعنعث نسعدعن بولغان آأص   عع بعلةن ظأزعنعث ج  دئضةنضة ظوخشاش ظ

» نَيْمسلمِ«قذشذلغان ياآع » نَ«ةتهةلعك بعلةن  ف» وْ«ن ظاخعرعغا ظالدع زةممةلعك  بارلعقعنع  ظعصادعلةش ظىحى   
رةلعك     دئ دع آةس ا ظال اش ظاخعرعغ ة ظوخش ةن ي » يْ«ضةنض اش فعرذقعبعل ةلعك قعغا ظوخش ذلغان  » نَ«ةته قوش

 . ظعسعمدذر
ذقعرعقع  ةهع ي الالر س عمالرغا بئمعس ا ه  ظعس ةن معس ذصراللرعلض ةك  ، بول عمالرغا آةلس ذس ظعس ذالرنع ( مةنق ظ

  و نَوْقاضـُ «: مةسعلةن   . تعدذ قعلعنعص آئ  سع هةزعص     » ي«) صع بولغان  ظاخعرقع هةر (ظذالرنعث  ) لعضةندةيعجةمظ
ذالرنعث ،»نَوْداعُـــــــــــــــ  ب
ع يظةسلع ــ«س   ونَوْيُقاضِـــــــ

 .ظعدع» نَوْيُداعِ
ةمما ظعسعمغا   مةقسذر،ظ

ذنعث   ةك ظ ع  » ا«آةلس ص
تعدذ ؤة   هةزعص قعلعنعص آئ  

ةزعص قعل  ذنعث ه نعص ظ ع
ةت  ة داالل آةتكةنلعكعض

ىقعل ذن ظىح ذنعث س ن ظ
ظأزعنعث ( هةرص   ظالدعدعكع
لعدع ةلعك ف) كعظةس ةته

دذ  دا قالع علةن . هالع : مةس
 .»نَوْفَطَصْمُ«

داق  ( » مصــــــــححٌ«بذن
عدة جةمظعتةر ةشيعقعس ) ل

م   ةقةت ظعلع ص
عنةلةيدعغان ظأ ض
ةيظ( ادعلةش ش علةرنع ظعص

ى ةنظىح ) ن آةلض
تذر  عمالرغعال خاس . ظعس

ةمما ةرنعث ، ظةرةبظ ل
 نَوْبُـــــــثُ  ونَوْضُـــــــأرْ  ونَوْنُسِـــــــ«
ع ( اتالر توص  نَوْلُــــــــقُ و )ظ
اقحعالرت( ةن دئ» )اي ض

حرايدعغان  سأزلعرع آةم ظذ   
دة    ذص قاظع أزلةر بول س
ا   تا ظئتعبارغ تورغذزذش

 .لعشقا ظةرزعمةيدذظئ
ة  ز ( يةن بع

ان   ةآحع بولغ جةمظعلعم
ضةنضة  دئ» أمحـرَ «) ظعسعم

ع  اش مذظةننعس ظوخش
ــفُ« دة » الءَعْـــــــــــــ ؤةزنع
دعغان آئ ــفْأ«لع » لَعَــــــــــ

عم دعؤةزنع كع ظعس
لعقع ؤة  ــ«بولماس » انَرَكْسَ

» ريكْسَ«سع  ععث مذظةنن ن
اش عبولغعن ا ظوخش غ

» حٍوْرُجْـ مَ«نعث   » حٍيْرِجَـ « ؤة    ععدعكع ظعسعممذ بولماسلعق    ؤةزن» النَعْفَ«لعدعغان  ؤةزنعدة آئ » لىعْفَ«مذظةننسع  
ةن     عدة آةلض ظذلنعث مةنعس عم مةص ث ظعس اش ظأزعنع ة ظوخش عدة آةلضعنعض ــيْعِفَ«مةنعس عم » الًـ دعكع ظعس ؤةزنع

لعقع ذن،بولماس ــ«داقال  ش ث » روْبُصَـ ــ«نع اظعلعنعث   » رٍابِصَـ عم ص ث ظعس اش ظأزعنع ة ظوخش عدة آةلضعنعض مةنعس
ةن  عدة آةلض لعقع آئ»ا لًــــوْعُ فَ«مةنعس عممذ بولماس دعكع ظعس ذثا. رةك ؤةزنع ذالر ،ش دة » مصــــححٌ« ب تةرعقع

 .لةنمةيدذ يجةمظع
 .»صرٍ مِوْمسلمُ« :علةن مةس .تعدذئهةزعص قعلعنعص آ  نع»نَ«نعث يظعزاصةتنعث سةؤةبعدعن جةمظع
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شـرطه إن    و حنـو مسـلماتٌ  تـاءٌ   و  ألفٌ هِرِخِآ ب قَحلِْهو ما أُ  ف ؤنثُ أمَّا امل  و

ــه مــذكرٌ  وكــان صــفةً ــ قــد جُهُ أن يكــون مــذكرُل ــالواوِعَمِ  حنــو النــونِ  و ب

 ا عن التـاءِ  جمردًا فشرطه أن ال يكون مؤنثًإن مل يكن له مذكرٌ     و نَوْمسلمُ

 بـال   التـاءِ   باأللف و  عَمِصفة جُ   ا غريَ إن كان امسً   و ،  احلاملِ  و كاحلائضِ

 . اتٍدَنْ كهِشرطٍ

ــ الو ــثريةٌ صــيغتهُ مكســرٌانِي ثَّ ــرفُ تُ يف الثالثــي ك   و بالســماع كرجــالٍ ع

ا ا كم قياسًلٍيْالِعَفَ  ولٍالِعَ فَيف غري الثالثي على وزنِ   و ، سٍوْلُفُ  و اسٍرَفْأ

  .يف التصريف عرفتَ

» مسـلماتٌ « : مةسعلةن   . قوشذلغان ظعسعمدذر  » ت«بعلةن  » ا« ظاخعرعغا   ،ضعنعمعزمذظةننةس دئ  )يجةمظع( 

 .ضةنضة ظوخشاشدئ
رلعك  صةت خاراآتئ   ظةضةر ظذ ظعسعم سى       ،شةرتع ) نعشعنعثلعيجةمظع مذظةننةس ظعسعمالرنعث بذ خعل شةآعلدة     (

ذص عم بول ذزةآكعرع بول ،ظعس ا م ةر س ذ مذزةآك ــلمُ«ظ اش دئ» نَوْمســـ ة ظوخش ةن »نَ«ؤة » و«ضةنض  بعل

 . رةكلةنضةن مذزةآكةر بولذشع آئيجةمظع
ذنعث مذزةآكعرع    ظ ،ظةضةر

داق   ا بذن بولمعس
ةتلةرنعث سى ذقعرعقع  (ص ي
ذلدا ظذس

عنعثيجةمظع ) لعنعش

ةرتع  ذ سى ،ش ةت   ظ » ة«ص

الع  ن خ دعكع يدع  هال
ةس  عم(مذظةنن ) ظعس
ل . رةكعقع آئبولماس

علةن  م   واحلـــــــــــائضِ«: ةس

ة دئ» احلامــــــــــــــــــلِ ضةنض

اش  ع . ظوخش ذ ظعككعس ب

ال» ة« ن خ  يعدع

انل » مصـــــححٌ«قتعن عبولغ

 .لةنمةيدذيتةرعقعدة جةمظع
ةر ذ ظعسعم سى،ظةض ةت  ظ ص

ا عبولم ةن  » ات«س بعل

عز شةرت س
دذ لعنعؤئيجةمظع . رع

علةن  ــهِ«: مةس » اتدَنْـــــــ

 . ضةنضة ظوخشاشدئ
 ،ذصنلعرع آأص بول   عذالسع مذجةررةت ظعسعمالردعكع ؤةز   بذنعث س . دذر» «نعث ظعككعنحع قعسمع    يجةمظع

ذنعث قايسع ؤةز( ةردعنبلعشع ظةرةدة آئعنب دذ  ) ل ارقعلعق بعلعنع ع ظ اثالش يول א«: لةن عمةس. ظ

اب . اشضةنضة ظوخشدئ»  قا ب ةررةتتعن باش قعنعثعزدةك قاظ سذالسع مذج تة تونذش دعلعك الردعن سعز سةرعص ع

  .لعدذ علعرعدة آئنؤةز» «هالدا 
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 .  كثرةٍمجعُ و   قلةٍثم اجلمع أيضا على قسمني مجعُ

ــا ــهــو مــا يطلــق علــى العشــرة فمــا دونَ ف  قلــةٍمجعُأمَّ ــ ا وهَ ــفْ أهُأبنيتُ  و ، لٌعُ

ــأفْ ــعِأفْ و ، الٌعَ ــعْفِ و ، ةٌلَ ــمْجَ و ، ةٌلََََ   ونَي كزيــد الــالمِِِِ بــدونِا الصــحيحِعَ

 . اتٍمسلمَ

ا هذه  دَ ما عَ  أبنيتهُ هو ما يطلق على ما فوق العشرة و         و كثرةٍ مجعُأمَّا  و

 .األبنيةِ

 

 قعللةتكة آةلسةك ظذ       ي جةمظع  ،ظةمما . نعدذ  ىلدةص ظعككعضة بأ  » كثرةٍ«ؤة  » قلةٍ«يةنة بعر جةهةتتعن     يجةمظع  

أؤةن   اعساندعكع نةرسعلةرضة قار(ظون ؤة ظوندعن ت ذرذلمعلعرع. دذريسأزلعنعدعغان جةمظع) ت  و،  لٌعُــفْأ« ظذنعث ق

 ؤة» ةٌلََََـــعْفِ و،  ةٌلَـــعِأفْ و،  الٌعَـــأفْ

 »ات مســــــــــلمَ،ونَ مســــــــــلم«

اش ئد ة ظوخش  »ال «ضةنض

ال ن خ دعكع يعدع  هال

ــححٌ« ان » مصــــــــــــ بولغ

 . دذريجةمظع

ةمما ةمظع،ظ  ي ج

ةك  رةتكة آةلس ذ ،آةس  ظ

ساندعكع  (ظوندعن يذقعرع    

ة قار اعنةرسعلةرض ) ت

 . دذريسأزلعنعدعغان جةمظع

ةمظع ذي دعكع ج ةتنعث ؤةزيقعرع ارلعق ؤةز  رلعنع قعلل قا ب دعن باش ةمظع عنع ةر ج رةتنعث ق يل عرعنعث رذلمعلذ آةس

 .لعنعدذ بسالعرع هئنعؤةز
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 يشــتق منــه األفعــالُ    فقــط وثِدَ يــدل علــى احلــَ  املصــدر اســمٌ  فصــل
 تعـرف   غري مضـبوطةٍ   من الثالثي اجملردِ   أبنيتهُ و  مثال   رِالنصْ  و بِكالضرْ

 ةِلـَ لَعْالفَ  و الِعَفْتِاإلسْـ   و الِعَفِاإلنْ  و الِعَفْ كاإل ن غريه قياسيةٌ  مِ و بالسماع  
 . مثاللِلُعْفَالتَ و

 إن  أعنـى يرفـع الفاعـلَ    فعلهِ إن مل يكن مفعوال مطلقا يعمل عملَ   فاملصدرُ
متعديا ا أيضا إن كان     ينصب مفعولً   و ، زيدٌ قيامٌا حنو أعجبين    كان الزمً 

يـه   عل  املصـدرِ   معمولِ ال جيوز تقديمُ    و  ، اعمرً زيدٍ ضربُو أعجبين   حن
جيـوز    و ،   زيـدٌ  ضـربٌ ا  عمـرً ال   و ،ا  عمـرً  ضربٌ زيدٌفال يقال أعجبين    

أو إىل املفعول به حنو      ،ا   عمرً زيدٍ ضربَ ه إىل الفاعل حنو كرهتُ    إضافتُ
 .  زيدٌ وعمرٍ ضربَ كرهتُ

ا بًرْ ضـَ  ضـربتُ  للفعل الذي قبلـه حنـو        ما إن كان مفعوال مطلقا فالعملُ      أ و
 . بتُ بضرمنصوبٌ  ورٌمْفعَ. اعمرً

التعنحع  عل ظ عمداش(» املصـــدر« صةس ىز بئ ) :  ظعس ةقةت ي عنعمعز، ص دةر دئض ةت مةس عال داالل رعش مةنعسعض

ذص  عم بول دعغان ظعس دذ   ،قعلع تقاق قعلعنع ئظعلالر ظعش دعن ص علةن م.  ظذنعث ــ« ؛»بُالضــرْ«: ةس ة دئ» رُالنصْ ضةنض
ذنعث ؤةز . اشظوخش ة ظ ع مذجةررةتت رع قئنعسذالس ذصلع تذرذلمعغان بول ةقةت ظةرة (،لعصالش ةردعنبص اثالش ) ل ظ

ارقعلعقال ظذقذلع  قعلعرعدعن قئدذ ؤة سذظ ةررةتتعن باش ع مذج دذ الس تذرذلغان بولع علةن  . لعصالش   والِعَـــفْاإل«: مةس
 .ضةنلةرضة ظوخشاشدئ» لِلُعْفَالتَ  وةِلَلَعْالفَ  والِعَفْتِسْاإل  والِعَفِاإلنْ

دةر  ــول مطلـــق« مةس » مفعـ
ذص آة ةبول ذلمعس أز ، ظ  ظ
ئظعلع دةك ظةمص  ةل قعلغان
 ، يةنع ظةضةر   ، قعلعدذ ظةمةل

ئظعلنعث مة  م ص دعرع الزع س
اظعلعنع    ث ص ا ظأزعنع بولس

دذ رةف ع قعلع علةن . ظ : مةس
ــامٌأعجــبين « ــدٌ قي ةر. »زي  ،ظةض
ئظعلنعث مذت ةددع ص ةظ

ا    ذص قالس دعرع بول مةس
ب» مفعـــــــول« ذ نةس ع نعم

دذ علةن . قعلع : مةس
 .»اعمرً زيدٌ ضربٌ يْنِِبَجَأعْ«

دةرنع  ذلعنعث   مةس ث مةظم
عرع   دعن ظعلض ظذنعث

دذآئ ع دذرذس بولماي ، لعش
ذثا  ــدٌأعجــــبين «ش ــربٌ زيــ  ضــ

ا عمرً« ؤة يعشكعمذئد »اعمرً
كعمذ ئد»  زيــــــدٌضــــــربٌ يعش

 .بولمايدذ
ذ د  ظ  كرهــــتُ«ةرنع مةس
ــدٍ ضـــربَ ــرًزيـ ة دئ» ا عمـ ضةنض

اظعلعغا     ظوخشاش ظأزعنعث ص
ش  ذزاص قعلع اآع  م   ي

ــتُ« ــربَ كرهـ ــرٍ ضـ ــدٌ وعمـ »  زيـ
ضةنضة ظوخشاش ظأزعنعث     ئد

ظذل ش  عمةص ذزاص قعلع غا م
 . دذرذس بولعدذ
» مفعول مطلق«ظذ مةسدةر   

 ظامعل ،نعث صئظعلع» مفعول مطلق« يةنع، ن بولعدذعلعش ظذنعثدعن ظعلضعرعكع صئظعل ظىحى  بولغان بولسا ظةمةل ق   

 بذ   ،»اا عمـرً  بًرْ ضـَ  ضـربتُ «: مةسعلةن   . بولذص آةلضةن مةسدةر ظةمةل قعاللمايدذ        » مفعوال مطلقا «بذ حاغدا   ، بولعدذ

دعكع جى ــرً«ملع عم  دئ» اعم ةن ظعس ذلغان هئ   » ضــربتُ«ض بع ظوق ةؤةبعدعن نةس ئظعلنعث س ةن ص ادئض  .لعنعدذ بس

اآع حىشى    » مفعول مطلـق « ظةمةلص قالسا ىشى ح صئظعل ،ظةضةر ن بولسعمذ   ظىحى صئظعل ص قالگان   ظىحىن بولسعمذ ي

 .ظعدع » َمهالترك تركااالأ« سعيبذنعث ظةسلع !)سذسلذقنع تاشال( »تركااالمهال« :مةسعلةن . بولعدذ 
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  قـام بـه الفعـلُ      نْ مـن فعـل ليـدل علـى مَـ           مشـتقٌ  اسم الفاعـل اسـمٌ     فصل  

  و كضـاربٍٍ  علـى وزن فاعـلٍ  صيغته من الثالثي اجملردِ  و ثِوْدُمبعنى احلُ 

  مضـمومٍٍ   غريه على صـيغة املضـارع مـن ذالـك الفعـل مبـيمٍ              نْمِ و ،  ناصرٍ

 و    جٍرِخْتَسْـ مُ  و لٍخِدْخـر كمُـ   كسر ما قبـل اآل      و  املضارعةِ  حرفِ مكانَ

ــلَ   ــل عم ــو يعم ــه ــروفِهِ فعلِ ــالِ   املع ــى احل ــان مبعن   أو االســتقبال و إن ك

 زيـدٌ  حنـو جـاءني       أبـوه أو ذي احلـالِ      قـائمٌ  زيـدٌ ا علـى املبتـدأ حنـو        معتمدً

أو  ،ا  أبــوه عمــرًضــاربِلبا  حنــو مــررتُأو موصــولٍ ،ا  أبــوه عمــرًاضــاربً

  أ  حنـو   االستفهامِ  مهزةِ أو ،ا   أبوه عمرً  ضاربٌ رجلٌ حنو عندي    موصوفٍ

  . زيدٌقائمٌ ما النفي حنو أو حرفِ ،  زيدٌقائمٌ

 

ةتتعنحع  ةتداش( »اســم الفاعــل« صةسعل ي اظعل دئ) : ظئنعق سىص ذنعث سةؤةبعد ،ضعنعمعزظعسعم ص ئظعل ظ عن  ص

اد  عنع ظعص ةن آعش ا آةلض ىبارلعقق دةردعن ظعشنعلةش ظىح ذش مةن تقاق مةس ادعر بول ان س عدعكع ع قعلعنغ س

» ناصـر « ؛»بٌارِضـَ «: مةسعلةن   . لعدذؤةزنعدة آئ » لٌفاعِ«غعلعرع سذالسع مذجةررةتتعن    يبذنعث سع . ظعسعمعدذر

 . ضةنضة ظوخشاشدئ
ةررةتتعن   ع مذج  سذالس
ة    ابالردعن مذرازعظ قا ب باش

دا رهة عنعث ظورنع ص

ةلعك  ث »مُ«زةمم  نع

ع ؤةبولذ ةلعمعنعث  ش آ
دعنعث   ث ظال ظاخعرعنع
ةن   ع بعل رةلعك بولذش آةس

ان ة  بولغ دعكع مذزارعظ  هال
دة   ئظعلعنعث ؤةزنع ص

دذآئ علةن  . لع : مةس

 .» جٌرِخْتَسْمُ« ؛»لٌخِدْمُ«

ظعسعم صاظعل هازعرقع ؤة    
ان مةن آئ ةك زام عدة علةح س

ــدٌ «ذصبول ــائمٌ زيـــ ــوهقـــ »  أبـــ

اش  دئض ة ظوخش ةنض
ا مذب داغا تايانس اآع تع  ي

» ا أبوه عمرً  اضاربً زيدٌجاءني  «

دئضةنضة ظوخشاش هالنعث     
اظ ة تايانس اآع عضعسعض  ي

ــررتُ« ــرً ضــاربِلبا م ــوه عم » ا أب

اش  دئ ة ظوخش ضةنض
اآع    ا، ي ذلغا تايانس مةؤس

ا» ا أبـــوه عمـــرًضـــاربٌ رجـــلٌعنـــدي « قا تايانس اش مةؤسذص ة ظوخش اآع  دئضةنض ة  دئ» زيـــدٌقـــائمٌ أ«ي اش ضةنض ظوخش

 نعث عظأزصعضة تايانسا   دئضةنضة ظوخشاش نةفعنعث هةر»  زيدٌقائمٌ ما« ؤة ياآع    سعضة تايانسا » أ«هامنعث  ظعستعف

 . قعلعدذةل قعلغاندةك ظةمةل ظةم صئظعلعممةلذ

 .دذر »مفعول مطلق«ملعدعكع ظورنع ى نعث ج»هِ فعلِعملَ«ملعدعكع ىضةن جئد »هِ فعلِهو يعمل عملَ و« :تةنبعه 
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 و عمـرٍ  ضـاربُ  معنى حنـو زيـدٌ     فان كان مبعنى املاضي وجبت اإلضافةُ     

 ا بالالم يستوي فيـه مجيـعُ      فًرَّعَما إذا كان مُ    أ ا،رًكّنَهذا إذا كان مُ   .   أمسِ

 .ا أو أمسِدًو غَ أنَآلا ا أبوه عمرًالضاربُ  حنو زيدٌاألزمنةِ

 عليـه    وقـعَ  نْ ليدل على مَـ     متعدٍ ن فعلٍ  مِ  مشتقٌ اسم املفعول اسمٌ   فصل  

 بٍوْرُضـْ  لفظـا كمَ ن جمرد الثالثـى علـى وزن مفعـولٍ   صيغته مِ و.    الفعلُ

ــا كمَأو تقــديرً ــرْمَ  و لٍوْقُُُ ــ و ، يٍّمِ  مــا قبــل  بفــتحِن غــريه كاســم الفاعــلِمِ

ــمُ  ولٍخَدْخــر كمُــ اآل ــلَ  و . جٍرَخْتَسْ ــل عم ــيعم ــولِِهِ فعلِ  طِ بالشــرائِ اجمله

ا أو دً أو غَــنَآل اهُ غالمُــبٌوْرُضْــمَ  حنــو زيــدٌ  الفاعــلِ يف اســمِاملــذكورةِ

 .أمسِ

 

ةر ع ،ظةض ان مةنعس ةن زام ذ ظأتك ا  ظ ذنع(دة بولس دة)ظ ةنعؤع تةرعقع ذزاص قعلعش زأرىر  م دذ م علةن.  بولع : مةس

 .»أمسِ و عمرٍضاربُ زيدٌ«

اظعل ه   عم ص ةندة    ازعرقع ؤة آئظعس عدة آةلض ان مةنعس ةك زام دذ دئ   لةح ةمعلعنع قعلع ئظعلعنعث ظ أز ص ذ  ظ ةن ب ض

ةآرة بولغان هالعتع شةرتعمعز ذنعث ن ةمما. تعلغان سأزدذرعضة قارظ ذ مةؤسذل بولغان ،ظ ة » ال« ظ ةن مةرعف بعل

ذص آئ    عز بول دة صةرقس ذنعث هةققع ان ظ ىح زام دا ظ دذقعلعنغان ةمعلعنع قعل   دة-تع ئظعلعنعث ظ أز ص دذ ئؤعظ . رع

ه أبـو  الضـاربُ  زيدٌ«: مةسعلةن  

  .» ا أو أمسِدً أو غَنَآل ااعمرً
عل   ةآكعزعنحع صةس س

ــول « ــم املفعـــ ذل مةج(»اســـ ه

ةتداش عم ) : سىص ظعس
ظذل دئ عنعمعزمةص  ،ض
كعتع ع هةر  -صاظعلنعث ظعش  

ظىستعضة حىشكةن آعشعنع 
ى  ادعلةش ظىح ن ظعص

دةردعن   ةددع مةس مذتةظ
ان ظعش تقاق قعلعنغ

 . ظعسعمدذر
ع  ذنعث س غعلعرع يظ

ةررةتتعن  ع مذج سذالس

ة  » بٌوْرُضْـــــــــــمَ« دئضةنض

ةؤ  اش ل اآع ظوخش زةن ي

ــمَ« ــرْمَ  و لٌوْقُُُـ ة ضةنضدئ» يٌّمِـ

دعرةن   اش تةق ظوخش

ــولٌ« دة آئ» مفع دذؤةزنع . لع

ابالردعن  قا ب دعن باش ظذنعث
دعكع    ث ظالدع ظاخعرعنع

اظعلعنعث ؤةزنعدة آئ      ظ) نعث  شذ باب   (ةتهةلعك بولذش بعلةن بولغان       هةرصع ف   ؛»لٌخَدْمُـ «: مةسعلةن   . لعدذ عسعم ص

 .»جٌرَخْتَسْمُ«

ذ ظذل  (ب عم مةص اظعلدا زعك  )ظعس عم ص ة ر ظعس ان ش ث دا عتلةر ظاساس رع  قعلعنغ ذل ظأزنع ئظعلع مةجه ةل  ظةم  ص

 .»ا أو أمسِدً أو غَنَآل اهُ غالمُبٌوْرُضْمَ زيدٌ«: مةسعلةن .  قعلعدذقعلغاندةك ظةمةل
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 بـه    قـامَ  نْ ليـدل علـى مَـ       الزمٍ  فعـلٍ  نْ مـِ   مشـتقٌ   اسمٌ  املشبهةُ الصفةُ فصل  

  و الفاعــلِ اســمِِِِِِ صــيغةِها علــى خــالفِصــيغتُ و.  تِوْبُــ مبعنــى الثُالفعــلُ

ــعــرف بالســماع  كحَإمنــا تُ  واملفعــولِ ــ  ونٍسَ ــرِظَ  وبٍعْصَ هــي  و.  فٍيْ

 . املذكورِ االعتمادِا بشرطِها مطلقً فعلِتعمل عملَ

  كـلِِ  معمـولُ   عنـها و    الن الصفة إما بالالم أو جمردةٌ       عشرَ ها مثانيةَ مسائلُ و

 معمـولُ  و ،   عنهما فهذه ستةٌ    أو بالالم أو جمردٌ    ما مضافٌ إ منهما   واحدٍ

  .   عشرَ فذالك مثانيةَ أو جمرورٌ أو منصوبٌ منها إما مرفوعٌكلٍ

ذزعنحع   عل توقق ــفةُ« صةس ــبهةُالصـ ةتداش (» املشـ رعم سىص عتع:  )يئ ةببةه  دئ سىص عنعمعزمذش ذنعث   ،ض ئظعل ظ ص

ةؤةبعدعن بارل عنع ظع  س ةن آعش ا آةلض ى عقق ادعلةش ظىح ئظعلالردعن ظعش  ص م ص دعغان تقاقن الزع  قعلعنع

 .ظعسعمدذر دعكععسعمةن )عقلظعزحعل(ذتسذب

ع  ذنعث س ع    ي ظ ظذلنعث س عم مةص اظعل ؤة ظعس عم ص ذص يغعلعرع ظعس عمايدعغان بول ةقةت ،غعلعرعغا ظوخش  ص

ع  بظةرة اثالش يول ةردعن ظ ل

ارقعلعقال ظ . لعنعدذ عضعظ

 بٌعْصَـ   و نٌسَـ حَ«: مةسعلةن  

ة دئ» فٌيْـــــــــــــرِظَ و ضةنض

 .ظوخشاش 

دا  ر زامان ذم بع ذ مةل  ظ

ذش قةيت دعنبول العع  ي خ

دا دا زعك ذ ي،هال  ع رقعرع

ةرتع    ايعنعش ش ان ت قعلعنغ

عدا ئظعلع  ظاساس أز ص  ظ

ةل ظةم دةك ظةم  ةل قعلغان

 .قعلعدذ

عل  ذنعث مةس ون لععظ رع ظ

دذ   عم بولع ةآكعز قعس . س

 ه صعتع مذشةببة   سى ،حىنكع

اآع  ةن » ال«ي بعل

لعتعلع اآع ظعش لعتعلعدذ  » א«دذ ؤة ي عز ظعش ةر بعر . س عدعن ه ذ ظعككعس ذص    ظ ذزاص بول اآع م ذلع ي ث مةظم عنع

اآع آئ ذالردعن خاللعدذبعلةن آئ» א«لعدذ ي اآع ظ دا آئع ؤة ي ة قعسعمدذر . لعدذ ي هال ذ ظالت ا ب ة . مان ذ ظالت ب

شذنعث . ع جةرلعك بولعدذ  عدذ ؤة ياآ  علعك بول  ياآع نةسب  ،عن هةر بعرعنعث  مةظمذلع ياآع رةفظعلعك بولعدذ       قعسعمد

 .لعدذ رنعث هةممعسع ظون سةآكعز قعسعم بوالبعلةن ظذ
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ــدٌ  و ــ احلَتفصــيلها حنــو جــاءني زي ــجْن وَسَ ــ أوْثلثــةُ ، هُِهَُِ كــذالك  و ، هٍجُ

 ، هَُِجْـ  الوَنُسَحَ  و ، هُِهَََََُِجْ وَنٌُسَحَ و ،  هًٌٍجْ وَ نُسَاحلَ و ،  هَُِجْ الوَ نُسَاحلَ

 و ، هٍجْ وَنُسَاحلَ  منها ممتنعٌ  هي على مخسة أقسامٍ    و ،  هًٌٍجْ وَ نٌُسَحَ و

ــاحلَ ــ فيــه حَخمتلــفٌ و،  هِهِــجْ وَنُسَ ــجْ وَنُسَ ــ و ،  هِهِ  إن نُسَــى أحْاقِوَالبَ

 إن مل   حٌيْبـِ قَ و ،   إن كـان فيـه ضـمريانِ       نٌسَحَ و ،   واحدٌ كان فيه ضمريٌ  

يف  ها فال ضمريَ معمولَ هبا أنك متى رفعتَالضابطةُ و.  يكن فيه ضمريٌ  

ا هَـ يْفِ فَ تَرْرَ أو جَـ   تَبْصَـ متى نَ  و ، هُجْ الوَ نُسَ احلَ جاءني زيدٌ  حنوالصفة  

  .هِهِجْ وَنُسَ حَزيدٌ ، هُهَجْ وَنٌسَ حَ حنو زيدٌ املوصوفِضمريُ

 ، هُِهَََََُِجْ وَ نٌُسَحَ  ، هًٌٍجْ وَ نُسَاحلَ،   هَُِجْ الوَ نُسَاحلَ ، هُهَُِجْن وَ سَ احلَ جاءني زيدٌ  «.تةصسعالتع تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةتتذر   بذالرنعث  
ــحَ ــ الوَنُسَ ــحَ ، هَُِجْ ــ وَنٌُسَ ذص . »هًٌٍجْ ىك بول ةش تىرل ذالر ب دعغان شةآعل بعرعنحعسع، ظعشلعتعش حةآب :  مةسعلةن.لعنع

ــاحلَ« ــ وَنُسَ ــاحلَ ،  هٍجْ ــجْ وَنُسَ دة ظالعمالرنعث قار ظعشلعتعش ، ظعككعنحعسع»هِهِ ان شةآعل هةققع ردةك بولمعغ . شع بع

 بذ ظأزعدة   ، ياخشع دةص قارالغان شةآعل بولذص     تعع ظىحعنحعسع، ظعشلعتعلعشع ناهاي     »هِهِجْ وَ نُسَحَ«: مةسعلةن  

ةقةت بعرال   زعمعر بولغان ص

 زيـدٌ «: مةسعلةن . شةآعلدذر
ــاحلَ ــجْ وَنُسَـ ــدٌ« ؛»هُهُـ ــ حَزيـ  نٌسَـ
؛ »هَجْـ  الوَ نُسَـ احلَ زيدٌ« ؛»هُهُجْوَ

 زيـــدٌ« ؛» هًجْـــ وَنُسَـــاحلَ زيـــدٌ«
 نٌسَـــحَ زيـــدٌ« ؛»هَجْـــ الوَنٌسَـــحَ
ــوَ ع، » هًجْـــــــــ  ،تأتعنحعس

ع دةص  لععظعشلعت ع ياخش ش
 بذ   ،قارالغان شةآعل بولذص   

ر   ة زعمع ع دان دة ظعكك ظأزع
ةآعلدذر ان ش . بولغ

علةن ــ احلَزيـــــــدٌ«: مةس  نُسَـــــ
 ،»هُهَـ جْ وَ نٌسَـ  حَ زيدٌ« ؛»هُهَجْوَ

عبةشعنحع ع س  ظعشلعتعلعش
ةس دةص   ع ظةم ياخش

 بذ   ،ن شةآعل بولذص   قارالغا
و   ر ي دة زعمع ق ظأزع

ةآعلدذر ــدٌ« .ش ــ احلَزيــــ  نُسَــــ
ــالوَ ــ احلَيــدٌز« ؛»هُجْ ــ وَنُسَ  ؛»هٌجْ

 .»هٍجْ وَنُسَ حَزيدٌ« ؛»هِجْ الوَنُسَ حَزيدٌ« ؛»هِجْ الوَنُسَ احلَزيدٌ« ؛»هٌجْ وَنٌسَ حَزيدٌ« ؛»هُجْ الوَنُسَ حَزيدٌ«

دة سىعبذنعثدعكع ظاساس عتع مذشةببةي  قاظع ع قعلسعثعز سى نهص ذلعنع رةفظ ذنعث مةظم تع عصعث سةؤةبعدعن ظ

ع ياآع جةر  قعلسعثعز ظذنعثدا        نةسب ، ظةضةر »هُجْ الوَ نُسَ احلَ زيدٌ«: مةسعلةن   .بولمايدذ رظأزعدة زعمع نعث  همذشةببة

 .ضةنضة ظوخشاشدئ» هِهِجْ وَنُسَ حَزيدٌ« ؛»هُهَجْ وَنُسَ احلَزيدٌ«: مةسعلةن . مةؤسذصنعث زعمعرع بولعدذ
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ذالرنعث  دعكع  ب ك  تأؤةن ع تع ارعلعص رةف  بعرعنح اظعل دةص ق ذردعكعلعرع ص ع ق ذلغا ظ ك  ، ظنظوق ع تع عككعنح
عيز تةم ظوقذلغان، نةآعرعلعرع بولسا       ع  نةسب غا ظوخشاص قالغانلعقتعن  » ل به واملفع «نعث مةرعصعلعرع عرقذردعكعلع

انلعقتعن  بدةص قارالغ ذلغانع نةس ذردعكعلع ظوق ك ق ع تع ا عر، ظىحعنح ــافٌامل« بولس ــه ضـ ةر » إليـ ارعلعص ج دةص ق

  .ظوقذلغان
ةث ع ظ ذالرنعث ظعشلعتعلعش انلعرع ب ع دةص قارالغ دعغا   ياخش ةن»١«ظال ةم  دئض دذررةق .  قويذلغانلعرع

انلعرع   دعغا  ظعشلعتعلعشع ياخشع دةص قارالغ ةم دئضةن» ٢«ظال دذررةق دة .  قويذلغانلعرع ظعشلعتعلعشع هةققع

دعغ  عظعشلعتعلعشع حةآلعنعدعغانلعر   .  قويذلغانلعرعدذر رةقةم دئضةن» ٣«ظعختعالص بارلعرع ظالدعغا     » ٤«ا   ظال

 .قويذلغانلعرعدذر رةقةم دئضةن» ٥« ظالدعغا  نظعشلعتعلعشع قةبعه سانالغانلعرع. قويذلغانلعرعدذر رةقةم دئضةن
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 هٍجْ وَنُسَ   ح٥َ               هًجْ وَنٌسَ   ح١َ                  هٌجْ وَنٌسَ   ح٥َ                                                                             
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  ليـدل علـى املوصـوف بزيـادةٍ     ن فعـلٍ   مـِ   مشـتقٌ   اسمٌ اسم التفضيِل  فصل  

 الـذي لـيس     بنى إال من الثالثي اجملردِ    فال يُ     لُعَصيغته أفْ  و. على غريه   

ا علـى الثالثـي      كـان زائـدً    نْإفـ .      الناسِ لُضَأفْ  حنو زيدٌ  ال عيبٍ   و نٍوْلَبِ

ــ ــأو كــان لونً ــبنــى أفْ يُا جيــب أنْا أو عيبً ــلُعَ  ليــدل علــى ن ثالثــي جمــردٍ مِ

 ا علـى   منصـوبً   ذالـك الفعـلِ    ذكر بعـده مصـدرُ     ثم يُـ   كثرةٍ  و شدةٍ  و مبالغةٍ

 . اجًرَ عَحُبَأقْ و  ةًرَمْوى حُقْأ ا واجًرَخْتِسْ إدُّ كما تقول هو أشَالتمييزِ

 

ع عل  ظونعنح ةتداش  (»اســم التفضــيلِ  « صةس ذرما  سىص ةفزعل دئ  ) :  ظاش عم ت عنعمعز ظعس دة   باش ،ض قعالردعن ظاالهع

 . دعغان ظعسعمدذر عتقاق قعلعنعن ظعشن مةسدةردبولذش بعلةن سىصةتلةنضىحعنع ظعصادعلةش ظىحى

ذنعث سع ع يظ دة آئ» لُعَــأفْ«غعس دذؤةزنع ةيع .  لع ذ رةث ؤة ظ عدةعمةن (بظ ة  بولم) س ع مذج ان سذالس رةتتعن عغ

اب قا ب دذباش ةيع،الردعن آةلمةي ةنع رةث ؤة ظ عدةب ي ةررةتتعن ظعش  مةنعس ان سذالسع مذج دذعقق تقا بولمعغ . لعنع

 . »  الناسِلُضَأفْ زيدٌ « :مةسعلةن

لنع يزعظعسعم تةف  (،ظةضةر
ةت  رعش مةقس حعقع

 يظةسلعصئظعلنعث  قعلعنغان  
ع ىح هةر) هةرص تعن ظ ص

ذ   اآع ظ ا ي رةك بولس آأص
ئظعل  اآع رةث ص ةيعي  بظ

ئظعل  دعكع عمةنس  ا ص بولس
لى اتت، كآأص عقلعق ؤة ق

ادعلةش  ذبالعغعنع ظعص م
ى ع ظىح ن سذالس

ةررةتتعن  ــأفْ«مذج » لُعَـــــــ

دعكع  دعن حعياردةمؤةزنع
رع يا علعصبع عم  ،س ظعس

ةف  اقحع  يزعت ل حعقارم
ئظعلنعث     مةسدعرع  بولغان ص

ةن   ععيتةم ة بعناظ زلعكك
ب اننةس ة ع قعلعنغ  هالةتت

يعن دعن آئ  ع ركزع ظذنعث

هـو  «: مةسعلةن  . قعلعنعدذ  
وى قْــأهــو « ؛»ااجًرَخْتِسْــ إدُّأشَــ
 . »اجًرَ عَحُبَأقْهو « ؛»ةًرَمْحُ

الدا   ع معس بعرعنح

بابعدعن ظعسعم    » إستفعال«

ةفزع عنع يت ل مةنعس
عت ادعلةش مةقس عدة ظعص

ةررةتتعن  ع مذج سذالس

ــ« ار» دُّأشَ ئظعلنع ياسعدذقدئضةن ي ذ باب . دةمحع ص يعن ظ ان  نظذنعثدعن آئ ــإ«عث مةسدعرع بولغ ع » ااجًرَخْتِسْ ن

 . قعلدذقع رزلعككة بعناظةن نةسبعلعك قعلغان هالدا زعكعيتةم
ادعلةش ل مةنعسعنع ظعص  يزعمةنعسعدعكع مةسدةردعن ظعسعم تةف   ب  حعنحع معسالدا رةث ؤة ظةيع     ظعككعنحع ؤة ظى  

عت ةررةتتعن  مةقس ع مذج ــأ«عدة سذالس دعكع » وىقْ ــ«ؤةزنع ار » حُبَأقْ ن ظعب ار  دع ة ي ع دان ئظعلنع دةةت ظعكك محع ص

عدذق ةف، ياس عم ت يعن ظعس دعن آئ دعرعنع تةميزعظذنعث ئظعلالرنعث مةس ذ ص ان ش اقحع بولغ ة عيل حعقارم زلعكك
 . قعلدذقع ربعناظةن نةسبعلعك هالةتتة زعك
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ــ و ــيالً   و ، رَّه أن يكــون للفاعــل كمــا مَــ  قياسُ  حنــو قــد جــاء للمفعــول قل

 .  رُهَأشْ و ، لُغَأشْ و ، رُذَأعْ

 أو معـرفٌ   ،   القـومِ  لُضـََ أفْ  كزيـدٌ  ما مضـافٌ   إ هٍجُ على ثلثة أوْ   هُاستعمالُ و

 .و عمرٍنْ مِلُضَأفْ  حنو زيدٌنْمبِِ  أو ، لُضَاألفْ بالالم حنو زيدٌ

 زيــدٌ حنــو لموصــوفِ لِلتفضــيلِ ا اســمِمطابقــةُ  وفــرادُ اإلجيــوز يف األولِ و

 لُضـَ أفْ والزيـدونَ  ،   القـومِ  الَضـَ فْأ  و  القـومِ  لُضـَ أفْ الزيـدانِ  و ،  مِوْ القَ لُضَأفْ

 .  القومِاوْلُضَفْأ  والقومِ

 و ، انِلَضـَ فْاأل الزيـدانِ  و ، لُضـَ األفْ زيـدٌ  حنـو    لثاني جيب املطابقةُ  يف ا  و

  .نَوْلُضَاالفْ الزيدونَ
 

ذنعث  اظعلنعث ظاس )عظعشلعتعلعش(ظ ةن ص ادعلةش (اس ةنلعكعنع ظعص دة ظعك ى) ظاالهع عمذظىح اه،ن بولس  عدا ض

ظذلنعث  ادعلةش(مةص دة ظعكةنلعكعنع ظعص ذ ظعشلعتعلعدذ ظىحى) ظاالهع ــ« : مةسعلةن. نم أزرعلعكرةك(» رُذَأعْ ). ظ

 ).مةشهذرراق(» رُهَأشْ«). ذل قعلعنغذحعراقمةشغ(» لُغَأشْ«

لذص  دئضةنضة ظوخشاش مذزاص بو      »  القـومِ  لُضـََ أفْ زيدٌ« ظذ ياآع    ،ح خعل بولذص  لعشع ظى لنعث ظعشلعتع يزعظعسعم تةف 

دذ آئ اآع  ،لع  زيـــــــــدٌ« ي

ضةنضة ظوخشاش  دئ» لُضَاألفْ

ة » ال« ةن مةرعف بعل

نعص آئ اآع  قعلع دذ ؤة ي لع

ــدٌ« ــأفْ زيــــ ــلُضَــــ ــرٍنْ مِــــ »  عمــــ

ــ«ضةنضة ظوخشاش دئ » نْمِ

 . بعلةن ظعشلعتعلعدذ 
اؤؤا ةآعلدة ظ لقع ش

ظعسعم  ) مذزاص بولغعنعدا (
ةف قا ليزعت نع مةؤسذص

اآع   تذرذش ي ماسالش
ذفرةت آةلتىرى تعن م ش

ول    ظع ع ي ارةت ظعكك ب
دذ : مةسعلةن . دذرذس بولع

ــأفْ زيــدٌ«  الزيــدانِ« ؛»مِوْ القَــلُضَ

ــأفْ ــومِلُضَــ ــفْأ  و القــ ــومِالَضَــ  ؛» القــ

ــدونَ« ــأفْ الزي ــومِلُضَ ــفْأ  و الق  اوْلُضَ

 . »القومِ

عدة  ة» ال«(ظعككعنحعس ةن شبعل ةفزع) ةآعلدةن ظعشلعتعلض عم ت قايظعس تذرذش زأرىلنع مةؤسذص  ر ماسالش

 . »نَوْلُضَاالفْ الزيدونَ« ؛»انِلَضَفْاأل الزيدانِ« ؛»لُضَاألفْ زيدٌ« : ةسعلةنم. بولعدذ
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  والزيـدانِ   ودٌنْـ هِ  وا حنـو زيـدٌ   ا أبـدً  ا مذكرً  مفردً هُيف الثالث جيب كونُ    و

  الثلثـةِ  على األوجهِ و   . ورٍمْ عَ نْ مِ لُضَأفْ اهلنداتُ  و الزيدونَ  و اهلندانِ

 أصال  ال يعمل يف املظهرِ     و هو يعمل يف ذالك املضمرِ      و فيه الفاعلُ  يضمرُ

 نِيْي عَـ   فـِ  هُنْـ  مِ لُحْـ الكُ هِنِيْي عَ فِ نَسَأحْا   رجلً إال يف مثل قوهلم ما رأيتُ     

 .ههنا حبث و.  نَسَأحْ لِ فاعلٌ الكحلَنَّإف.  زيدٍ

 

عدةذظ ــ«( حعنحعس ةن ظعشلعت» نْمِـ عنعدةبعل ةلتىرىش زأرى   ) علض ةآعلدة آ ذفرةت ش ةر م ان مذزةآك ةر قاح  ره

 .» ورٍمْ عَنْ مِلُضَأفْ اهلنداتُ  والزيدونَ  واهلندانِ  والزيدانِ  ودٌنْهِ  وزيدٌ«: مةسعلةن . بولعدذ 

دا زعك ( ةفزعلعظىح خعل ظعشلعتع) ع  قعلعنغانريوقعرع اظعلع يشتة ظعسعم ت ذ ظعسعم زعمعرلنعث ص  بولعدذ، ظ
ئ ، زعل ظادةتتة ظاشكارا ظعسعمدا ظةمةل قعلمعسعمذ        تةف دا        بكعن ظةرة ل لةرنعث تأؤةندعكع سأزعضة ظوخشاش ظةهؤال

كارا ظ دذ عظاش ةل قعلع عمدا ظةم علةن. س  :مةس

 هِنـِ يْي عَ فـِ  نَسَـ أحْا   رجلً رأيتُما  «
ــالكُ ــ مِلُحْــ ــهُنْــ ــ فِــ ــدٍنِيْي عَــ »  زيــ

دعكع سى( ع آأزع رمعس
راق ذ ،حعرايلعق  ظذنعثدعنم

دعكدزةي ع نعث آأزع
ان   راق بولغ حعرايلعق

أرى  عنع آ ص آعش
 ) .باقمعدعم

ةف عم ت  لنعثيزعظعس
ةل   عمدا ظةم كارا ظعس ظاش

ىن  ع ظىح  ،قعلعش
ةفع  ذ ن دعن ظ بعرعنحع

 . آئرةكقعلعنغان بولذشع
دعنن ظعككع ذم ،حع  مةل

اآع  بعر نةرسعن  عث هالعتع ي
اآع سى  ةؤعرع ؤة ي عخ تع ص

ذ     ارقعلعق ظ ذش ظ بول
ان عصنةرسعنعث سى تعنع باي

ة ؤة مةن   ص آةلس  ةقعلع
ةن   ة شذ نةرسة  بعل جةهةتت
ة   قا نةرسعض دعن باش ظذنعث

ان   اق بولغ  »א«ظورت

ا تعن  غ ر تةرةص  ظوخشاش بع
ا ذحع ،قارعس دة بولغ   ظاالهع

تعن  ة بعر  تةرةص بولغان يةن
اعقار قا  ،س ذ باش  ظذنعثدعنم

ي  فـِ  هُنْـ  مِ لُحْـ الكُ هِنـِ يْي عَ فـِ  نَسَأحْا   رجلً ما رأيتُ «: مةسعلةن  . رةكذشع آئ صعتع بول سة ظاالهعدة قعلعنغان نةرسعنعث سى    نةر
ذ معسالدعكع ،» زيــدٍنِيْعَــ ةف» نَسَــأحْ« ب ةفع قعلع» مــا«لنعث يزعدئضةن ظعسعم ت ارقعلعق ن ةؤظ زع نغانلعقع ؤة ل

دا       جةهةتتعن ظذ ظةرنعث آأزعدة بولذش          ةصعتع بولغانلعقع ؤة مةن      نعث سى  » «جةهةتتعن    جةهةتتعن قارعغان

نعث سىصعتع بولذص    » א«لعشتذرغاندا تأؤةن تذرغان    ئنعث آأزعدعكعضة س    »  «،النسعمذبساظاالهعدة هئ 

 . ظةمةل قعاللعدعع سةؤةبعدعن ظذ ظاشكارا ظعسعمداآةلضةنلعك
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 القسم الثاني يف الفعل
 .أمرٌ و  مضارعٌ  و ماضٍه ثلثةٌأقسامُ و. قد سبق تعريفه و

 علـى   ىٌّنِبْهو مَ  و.   كَ زمانِ  قبلَ  على زمانٍ   دلَّ هو فعلٌ  ي و  املاضِ األولُ
ــاوٌال وَ و   متحــركٌ مرفــوعٌالفــتح إن مل يكــن معــه ضــمريٌ   ومــع ، بَرَ كضَ

او  مـع الـوَ    علـى الضـمِ    و ،الضمري املرفع املتحرك على السكون كضَربْتَُِ       
 . وا ربُكضَ

 يف أولـه  نَيْ أتـَ  بإحـدى حـروفِ   االسـمَ هُ يشـبَ هـو فعـلٌ    و والثاني املضارعُ 
  و بٍارِضـَ  كَ جُرِخْتَسْـ يَ  و بُرِضْ حنو يَ  السكناتِ  و تفاق احلركاتِ إلفظا يف   

 كمــا مُوْقـُ يَلَا  زيـدً مــا تقـول إنَّ  يف أوهلِ التأكيـدِ يف دخـول المِ  و ، جٍرِخْتَسْـ مُ
ى يف أنـه    نًـ عْمَ و ،  دد احلـروفِ  يهما يف ع  يف تساوِ  و ، مٌائِقَلَا   زيدً تقول إنَّ 
ــرتكٌ ــالِ مشـ ــني احلـ ــتقبالِ  و بـ ــلِ إ كاالسـ ــم الفاعـ ــذالك سَـــ  و ، سـ  وهُمَّلـ
 . ا مضارعً

 قعسعم صئظعل هةققعدة ظعككعنحع
وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى  «  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ     
 .مسلم  وَرَوَاهُ » بِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِالْعَا
 .دذر) قعسعم(ح ىدعن ظعبارةت ظ ؤة ظةمعر زارعظةذم، ازعمظذ .  آةتتعصىدا ظأتعقعرذصع يعي تةرنعث )صئظعل (بذ
ع حعرعنب  ــ«عس ئظعلع  (»ياملاضِ ان ص ةن زام ذ) : ظأتك عزنعث  ظ ةص قعل(س ان عض زدعن قؤا) ؤاتق عرعكع تعثع ظعلض

ةت اقؤاقعت دعغان  داالل قعلع
 .دذرلصئظع

ذ ةر  ظ ك فرة ،ظةض ظعلع
رعبولغان هةر  كةتلعك زعمع
ةن ؤة ةمظعنعث( بعل ) ج

ع »وَ« ة    س ةن بعلل بعل

ا  ةفبولمعس ةبنع  ةتهةض م
دذ علةن.  بولع : مةس

  . »بَرَضَ«

ةر ان فرة ظةض ع بولغ ظ
ةتلع ةن  هةرآ ر بعل ك زعمع

ا  ة بولس اآعنغابعلل  س
ةب( دذم  .)نع بولع

علةن ــربْ«:  مةس . » تَُِضَــــ

ةر ةمظع( ،ظةض ) نعثيج
ع »وَ« ة   س ةن بعلل  بعل

ة  ا زةممعض ةب(بولس نع م
دذ علةن.)بولع :  مةس

 .»واربُضَ«

ع  ،ظعككعنحعس
هازعرقع زامان   (»املضارعُ«

ئظعلع ذ:  )ص ــيَ« ظ   وبُرِضْـــ
ــيَ ــ -  جُرِخْتَسْــــــــــ   وبٌارِ ضَــــــــــ
ــمُ ة ئد» جٌرِخْتَسْـــــــــــ ضةنض

اش ظالدع   »نَيْأتَــ «داظوخش

اآع  لةردة  جةهةت شع نعث ظوخشاش بولذ   هةرعكةت ؤة ساآعنلعرع   سةؤةبعدعن) بولغانلعقع( عنعثلعرصهةر ا  زيـدً  إنَّ«  ي
 لةردة نعث آعرعشع جةهةت  عس »لَ«نعث ظالدعغا تةآعتنعث    عسلعظعككع ضةنضة ظوخشاش هةر  ئد »مٌائِقَلَا   زيدً  إنَّ - مُوْقُيَلَ

اظعل  ظع(لةردة  جةهةت شعذث تةث بول  نعص سانع ياآع هةر  ؤة ص قالغان،  تعن ظوخشعشع  شةآعل جةهةت   )  بعلةن  سعم ص
 جةهةتتعن   ة مةن   بعلةن  ظعسعم صاظعل  تةجةهةت) ظعشلعتعلعش(سعدا ظورتاق   عةك زامان ظار  حلةئآ  هازعرقع ؤة  يةنة  
العملعرع ظذنع    عراممات ض تعنبدةل مذشذ سةؤة  . صئظعلدذر قالغان صعشعظوخش )  قالغذحع  صظوخشا ( »املضـارعُ « كا ظ

 .ان غدةص ظاتع
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 فَوْسَـــ و ، بُرِضْـــيَ باالســـتقبال حنـــو سَهُصُـــصِّخَ تُفَوْسَـــ  ونُيْالسِـــ و

 . بُرِضْيَ باحلال حنو لَ املفتوحةُالالمُ و ، بُرِضْيَ

 نَّ إل ،  جُرِخْيُ و ،  جُرِحْدَ يف الرباعي حنو يُ    حروف املضارعة مضمومةٌ    و

إمنـا   و.   جُرِخْتَسْـ يَ  و بُرِضـْ يَ كَ اهُدَ يف مـا عَـ     مفتوحـةٌ  و ،    جُرِأخْ يُـ  هُأصلَ

 يف مـا     االسـمَ  هِتِهَابِشَـ مُ لِ  أيْ هِِِِتِعَارِضـَ مُ لِ اءُنَـ  البِ  الفعـلِ   أصـلَ  وه مـع أنَّ   أعربُ

  إذا مل يتصل به نونُ     لفعلِ معربةً  ا ونُك  و ،   اإلعرابُ  االسمِ أصلُ  و عرفتَ

 .  املؤنثِ مجعِال نونُ  وتأكيدٍ

ــهُ و ــةُإعراب ــواعٍ ثلث ــزمٌ  ونصــبٌ و  رفــعٌ  أن ــو يَ ج ــ حنــو ه  نْلَــ و ، بُرِضْ

 . بْرِضْ يَمْلَ و ، بَرِضْيَ

 

  .»بُرِضْ يَفَوْسَ و،  بُرِضْيَسَ«:  مةسعلةن. عدذ خاسالشتذر غاعناحةك زامةلئظذنع آ قاتارلعقالر »فَوْسَ  و س« 

 .) ؤاتعدذذظذر(»بُرِضْيَلَ«:  مةسعلةن. رعدذظذنع هازعرقع زامانغا خاسالشتذ بولسا  » لَ«ةتهةلعك ف
أت هةر لعك ت ةلصهةر ةعظمذزار) ظعلالردائص(ص دذع زةمم علةن  . عك بولع أت  . »جُرِخْــيُ« ؛»جُرِحْدَيُــ« :مةس ذنع ت ب

ظذنعث   زعمعش عيئك د لعصهةر

عيظةسلع ــ «س  »جُرِأخْيُـــــــــ

 .ندذرعقتعبولغانل

ظعلالردعن ئصلعك ص  تأت هةر 

ق ةعرعدا مذزارلعباش   عظ

ع  دذفهةرص ةلعك بولع  .ةته

علةن   ؛»بُرِضْـــــــــيَ«: مةس

 . »جُرِخْتَسْيَ«

ل ظعلئص ةبنع عدةظةس  م

دعغا ذق  نبولع تذرذقل

ث مذزار  ةعظظالعمالرنع

ئظعلع أص  برةظنع م

ذنعث  نعثشععقعل سةؤةبع ظ

عز ي دا تذس قاوقعرع ن نذش

ظوخشاص  مغاعسع ظدارظعشال

انلعقع ةؤةبعدعندذرقالغ  . س

عحى لعظعس ،نك  عدةم ظةس

أ ذثا.دذع بولبرةظم  ، ش

 . بولعدذبرةظسعمذ مأراص قالغان نةشا ظوخغثعظذن

 . لعنعدذبساهئ برةظمأ ظةهؤالدعال عتنعث نذنلعرع تذتاشمعغانآتة ة مذظةننةسنعث ؤيظعل جةمظعئص 

ع رةظئظعلنعث ظئ ص عفراب ارةت ظدعنجةزمع ع ؤةبنةس، ظ دذى ظعب « ؛»«:  مةسعلةن . ح خعل بولع

 .»« ؛»
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 .  هي أربعةٌ  و الفعلِيف أصناف إعرابِ فصل 

 ، بالسـكون   اجلزمُ و ،ة   بالفتح النصبُ و ، بالضمة    أن يكون الرفعُ   األولُ

ــيُ و ــاملفرد الصــحيحِ صُّتَخْ ــريَ ب ــةِ غ ــو   املخاطب ــول ه ــيَ تق ــ و ، بُرِضْ  نْلَ

  .بْرِضْيَ مْلَ و ، بَرِضْيَ

ــثُ بِالثــاني أن يكــون الرفــعُ  و ــ بِاجلــزمُ  والنصــبُ و ،  النــونِتِوْبُ  ا وهَفِذْحَ

 أو  ا كـانَ   صـحيحً   املخاطبـةِ  املفـردةِ  و ،   املـذكرِ  عِمج و ،خيتص بالتثنية   

 ، العَـ فْيَ نْلـَ  و  . نَيْلِعَفْتَأنت  و ، يفعلونَهم   و ، يفعالنِ تقول مها    هُغريَ

  . يْلِعَفْتَ مْلَ و ، اوْلُعَفْتَ مْلَ و ، العَفْتَ مْلَ و . ىْلِعَفْتَ نْلَ و ، اوْلُعَفْيَ نْلَ و

 :آتذرىرلىتتأت  ظذ: ) دةعهةققرلعرع ىث تنعرابعئظظعلنعث ظئص( » الفعلِأصناف إعرابِ« لعصةس نحععبعر  

. شعدذر ذعلةن بول بنعث ساآعن   عك جةزمعلع ،ةتهة بعلةن فعث  عنكلععب نةس ،بعلةن نعث زةممة عكظعلعف رة ،نحعسععبعر

 نْلـَ « ؛»بُرِضـْ هو يَ «  :مةسعلةن .تذر  خاس) ظعلالرغائص بولغان    (ه  رةت سةهع ف مذ تعن باشقا بمذخاتة برائظ ظ  خعل بذ

 .»بْرِضْ يَمْلَ« ؛»بَرِضْيَ

عنحعظعكك   ،عس

ث عكعظعلفرة ث »نَ«نع  نع

ةنشعبولذ   ؤة عب نةس، بعل

 نعث  »نَ«نعث  عكجةزمعلع

ةزعص قعل ةن  عنعه ع بعل ش

عدذذبول ذ. رش لب   خع

ةهعبرائظظ ذش ه  س  بول

لعق دعن عبولماس

ذ يقةتظع ةزةر م رةت فن

ة« ان»مذخاتةب  ، بولغ

ةمظع « ةر يج  » مذزةآك

ــعَفْتَأنــت « ؛»يفعلــونَهــم « ؛»يفعــالنِمهــا «:  مةسعلةن .تذرظعلالرغا خاسئ صبولغان» تةسنع«  ؤةبولغان ــ« ؛»نَيْلِ  نْلَ

  .»يْلِعَفْتَ مْلَ« ؛»اوْلُعَفْتَ مْلَ« ؛»العَفْتَ مْلَ« ؛»ىْلِعَفْتَ نْلَ« ؛»اوْلُعَفْيَ نْلَ« ؛»العَفْيَ
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 و ،فظـا    بالفتحـة ل   النصـبُ  و ،   بتقـدير الضـمةِ     أن يكون الرفـعُ    الثالثُ و

  و مجـعٍ   و  تثنيةٍ  غريَ يِّاوِالوَ  و يِّائِوخيتص بالناقص اليَ       حبذف الالمِ  اجلزمُ

 و ، مِرْيَـ  مْلَ و . وَزُغْيَ و ، يَمِرْيَ نْلَ و . وْزُغْيَ و ، يْمِرْيَ تقول هو    خماطبةٍ

  . زُغْيَ

 اجلـزمُ   بتقـدير الفتحـة و  النصـبُ   و بتقدير الضمةِ أن يكون الرفعُ   الرابع   و

حنـو  ٍ و خماطبـة     مجـعٍ   و  غـري تثنيـةٍ    يِّخيتص بالنـاقص األلفـِ      و حبذف الالمِ 

   .عَسْيَ مْو لَ ، عىسْيَ نْو لَ ، عىسْيَهو 

 حنو هـو     و اجلازمِ   عن الناصبِ  هُدُرُّجَ و هو تَ   يٌّوِنَعْ مَ هُلُ عامِ املرفوعُ فصل  

 .  عىسْيَو  ، ىْمِرْيَ و ، وْزُغْيَو  ، بُرِضْيَ
 

ة ظعلعف رة،ظذحعنحعسع ةن عزةممكعض دعر قعلعش بعل ع تةق ةعلعبنةس، ن ةلتنع ظاشكاراةةتهف كعض ةنىرى آ  ،ش بعل

ةجةزمعلع ث ظذدذل»ل «كعض ةزعص قعلندعكع هةرصع نع ؤئتعع ه ةن بولع ذ. ردذعشعش بعل راب  ب ل ظئظ  خع

ة« ةتت » نعتةس« ؤة» يةمظعج«، »مذخاتةب ان هال اقعس«كع عبولمعغ ايعن اقعس ؤ« ؤة»  ي ان » عاؤن بولغ

  .»زُغْيَ« ؛»مِرْيَ مْلَ« ؛»وَزُغْيَ« ؛»يَمِرْيَ نْلَ« ؛»وْزُغْيَ« ؛»يْمِرْيَهو « : مةسعلةن .ظعلالرغا خاستذرئص

 كعضة ظعلعف رة ،نحعسععتأت

دعر قعل   ع تةق ش ع زةممعن

ةن ةعلعب نةس،بعل  كعض

دعر ف ةنع تةق ش عقعل ةته

ةن ة معلعجةز ،بعل كعض

ع » فَعَــــــلَ«(  »لَ «) دعك

نع ث ظذدذلنع دعكع هةرص  ع

ةزعص قعل ةن ئؤعه تعش بعل

 خعل ظئظراب     بذ .شعدذرذبول

ةةمذخات« ان ؤةعبولم »ب  غ

ةمظع« ،»نعتةس« » يج

ذ  ةتت عبولمم ان هال كع عغ

ةلعفع« اقعس ظ ان » ن بولغ

 .تذرظعلالرغا خاسئص

علةن ــو « : مةس ــيَهــ  ؛»عىسْــ

   .»عَسْيَ مْلَ« ؛»عىسْيَ نْلَ«

ع صةس ل عظعككعنح

ذن      ظذ   ؤة  بولذص  نعث ظامعلع مةنعؤع   لظعئظع ظوقذلغذحع ص  فرة:  )ظع ظوقذلغذحع فرة( »املرفوعُ« ث عمةنعؤع ظامعل ظ

. »عىسْـ يَ« ؛»ىْمـِ رْيَ« ؛»وْزُغـْ يَ« ؛»بُرِضـْ يَهـو   «: مةسعلةن    .شعدذر ذ بول يعلدعن خال  ع قعلغذحع ظام  عجةزم ع ؤة بنةس

ةزم ع ؤةبقعسقعسع نةس ة ص  عج داق مذزارعظ دعغا آةلمعضةن هةرقان امعلالر ظال ع ظوقذلفظعلع رةئ قعلغذحع ظ  .دذعظ



 ٢٢٠

 و ،  نْإذَ و ،  يْكـَ  و ،  نْلـَ  و ،   أنْ  أحرفٍ  مخسةُ هُ عاملُ نصوبُامل فصل  

 تُمْلَأسْـ  و ،  كَبَرِأضـْ   نْلـَ أنـا     و ،  يَّ إلـَ  نَسِحْتُ أنْ دُيْرِ املقدرة حنو أُ   نْأ

 . كَ لَ اهللُرَفِغْيَ نْإذَ و ،  اجلنةَلَخُأدْ يَْك

ــتُ و ــدَ مواضــعَيف ســبعةِ   أنْرُدَّقَ ــ حَ بع ــحَ تُمْلَى حنــو أسْــ تّ ــدْأ ىتّ  لَخُ

 انَا كـَ  مَـ { حنـو    دِحُـ  اجلُ المِ و ، بَهَذْيَـ لِ حنو قام زيـد      يْ كَ مِال و ،  اجلنةَ

ــيُ لِاهللُ ــ و النَ األمــرِ يف جــوابِ الواقعــةِالفــاءِ و ٣٣األنفــال } مْهُبَذِّعَ  ى وهِ

ــالنَ  واالســتفهامِ ــمَالتَ ي وفِ ــ ي ونِ ــأ حنــو ضِرَالعَ ــتَفَ مْلِسْ  صِعْــال تَ و ، مَلِسْ

ا ي مالـً   لـِِ  تَيْـ لَ و ،  كَمَـ رِكْنُفَا  نَرُوْزُما تَ  و ، وَجُنْتَفَ مُلَّعَ تَ لْهَ و ، بَذَّعَتُفَ

 . ا  خريًبَيْصِتُفَا نَ بِلُزِنْا تَألَ و ، هُقَنفِأُفَ

ص  بةش خعل هةر      ظامعلع  ظعلنعثئع ظوقذلغذحع ص   بنةس ) :لظعئع ظوقذلغذحع ص  بنةس(»املنصوبُ« لعصةس نحععحىظ

أنـا  « ؛»يَّ إلَنَسِحْتُ أنْ دُيْرِأُ«:  مةسعلةن .دعن ظعبارةت قاتارلعقالر » املقدرةنْ أو،  نْإذَ و،  يْكَ و،  نْلَ و،  أنْ«  ظذالر ،بولذص

  .»كَ لَ اهللُرَفِغْيَ نْإذَ« ؛» اجلنةَلَخُأدْ يْكَ تُمْلَأسْ« ؛»كَبَرِأضْ  نْلَ

دةك »أنْ«  تأؤةندعكع

ة دعر  يةتت دا تةق  ظورذن

ععبعر( :دذعلعنعق ) نحعس

ــ« ــحَ تُمْلَأسْ ــدْأ ىتّ ــةَلَخُ  » اجلن

اش دئ ة ظوخش  ضةنض

ــحَ« ن آئ »ىتّـــــ  يعن؛ دع

ع( قـــام زيـــد «) ظعككعنحعس

ــلِ ة  دئ»بَهَذْيَـــــــــــــ ضةنض

اش  ــ«ظوخش  » يْكَـــــــــــــ

ن »لِ«دعكع عسعمةن  دع

ا مَ {)حعنحعسعىظ( ؛يعنئآ

ــيُ لِ اهللُانَكَــــ ة دئ} مْهُبَذِّعَــ ضةنض

اش ــ اجلُالمِ «ظوخش   »دِحُــــــ

ال « ؛»مَلِسْـ تَفَ مْلَسْـ أ«) نحعسع عتأت( ؛يعنئ  دعن آ    )»لِ«عدعغان حةيتىسعنع آ  فعلعص ظذنعث نة   ئيعن آ  ئدعن آ عفنة(

ضةنلةرضة   دئ»ا خـريً بَيْصـِ تُفَا نَـ  بِلُزِنْـ ا تَألـَ « ؛»هُقـَ نفِأُفَا ي مالـً  لـِِ تَيْـ لَ« ؛»كَمَـ رِكْنُفَا نـَ رُوْزُمـا تَ  « ؛»وَجُـ نْتَفَ مُلَّـ عَ تَ لْهَـ « ؛»بَذَّعَتُفَ صِعْتَ

اش ةمعرظوخش ةهع، ظ ت، ن ة،هامفع ظعس ارزذ ؤة،عف ن دا   ظ ث جاؤابع ذص قاتارلعقالرنع ةن تةآةلل ن  »« آةلض  دع

  ؛يعنئآ
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 ، مَلِسْـ تَ و مْلِسْـ أو بعد الواو الواقعة يف جواب هذه املواضع  كذلك حنو   

 أوْ كَنَّسَـــبِأحْ حنـــو لَا أنْ إلّـــأوْ ،  أنْ مبعنـــى إىلبعـــد أوْ  و.إىل  آخـــره 

ا ا صـرحيً  عليه امسً إذا كان   املعطوفُ العطفِ  واوِ  و . يقِّ حَ يْنِيَطِعْتُ

  .جَرُخْتَََََََََ و كَامُيَقِي نِبَجَحنو أعْ

ــ مــع المِ أنْوجيــوز إظهــارُ ــيْ كَ ــ تُمْلَ حنــو أسْ ــأدْ نْاَلِ  مــع واوِ و، اجلنــةَلَخُ

  جَرُخْتَ أنْك وقيامُ حنوأعجبين العطفِ

} مَلـَ عْ يَالـّ ئَلِ{ حنـو   بال النافيـةِ   إذا اتصلتْ  يْ كَ  يف المِِ   أنْ جيب إظهارُ  و

 .٢٩احلديد

؛ يعنئ دعن آ   »و«آةلضةن    الرنعث جاؤابعدا عقعرعقذيضةنضة ظوخشاش    دئ »إىل  آخره  ،  مَلِسْتَ و مْلِسْأ« )سعحعبةشعن(  

اآع    »إىل أنْ  «ضةنضة ظوخشاش    دئ »يقِّـ  حَ يْنـِ يَطِعْتُ أوْ كَنَّسَبِأحْلَ«) نحعسععظالت( دعن   »أوْ«دعكع  عس عمةن »ا أنْ إلـّ «ي

ع( ؛يعنئآ ــتَََََََََ و كَامُـــيَقِي نِـــبَجَأعْ«) يةتتعنحعس اش  دئ»جَرُخْـ ة ظوخش كاراذفمةتضةنض ةي ظاش ان  ذن ظةل عم بولغ ظعس

ةت  دعكع ظ  »و«نعث فعحاغ

 . يعنئسعدعن آ

ــالمِ« ةن  »يْ كَـ ة(بعل  بعلل

ع  »أنْ«) دعغانعلئآ ن

كارا آةلت   كعمذش ىرىظاش
دذ علةن . بولع : مةس

  . » اجلنةَلَخُ أدْنْاَلِ تُمْلَأسْ«

ة  ةي  مةتذفيةن ذن ظةل
دا    عم بولغان كارا ظعس ظاش

ةت عدعن  »و«عنعث فظ س

نع ظاشكارا    »أنْ« نمذعيئآ

دذ ىرىآةلت كة بولع  .ش

ك و  أعجبين قيامُـ  «:  مةسعلةن

 .»جَرُخْتَ أنْ
ة  ةن تذفعن ذصذت بعل  ش

 »يْ كَ المِِ«آةلضةن حاغدعكع   

دع ( ث آةينع  »أنْ«) كعنع

ع  ةلتن كارا آ دذىش زأرىرىظاش علةن. ر بولع ــئَلِ«:  مةس ــعْ يَالّ ذ. »مَلَ الدعكع  ب ة »لِ«معس ةن  »ال«نعث عفن سع بعل

 »ال«نع  » نْ «ؤة ردذقىنع ظاشكارا آةلت   »أنْ« دعغانعنعقعل عنكع تةقدعر ئيدعن آ عث ظذن ،بعرضة آةلضةنلعكتعن 

 .تتذق ةؤلعغام قعظعد  غا
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  و للفعـل املضـارعِ   هـي الناصـبةَ     ليسـتْ   العلـمِ   بعـدَ   الواقعةَ  أنْ اعلم أنَّ  و

 مَلـِ عَ{قال اهلل تعـاىل      مُوْقُيَ سَ أنْ تُمْلِ حنو عَ  ةِلَقَّثَ املُ نْ مِ ةُفَفَّخَإمنا هي املُ  

 .  ٢٠املزمل }ضىرْ مَمْكُنْ مِنُوْكُيَ سَأنْ

 جتعلها كالواقعة  هبا وأنْ النصبُ  جاز فيه الوجهانِ    بعدالظنِ  الواقعةَ أنْ و

  مَُوْقُيَ سَأنْ تُنْنَ حنو ظَبعد العلمِ

 مِلـََ كِ و ،يف النـهي     ال   و ،   األمرِ المُ و ،ا  مَّلَ و ،  مْ عامله لَ  اجملزومُ فصل  

 و ،يت  مَ و ،  نَأيْ و ،ا  مَثُيْحَ و ،ا  مَإذْ و ، امَهْمَ و ،  هي إنْ   و اجملازاتِ

ا مَّـــلَ و ، بْرِضْـــيَ حنـــو مل  املقـــدرةُنْ إو ، أنـــى و ، أيٌّ و ، نْمَـــ و ،مـــا 

 .آه  ، بْرِأضْ بْرِضْتَ إنْ و ، بْرِضْتَال  و، بْرِضْيَلِ و، بْرِضْيَ

ــمُ« : هعتةنب  ذنعث مذ ؤة( »العل ن آ) تاقلعرعشظ ةن ئدع ة »أنْ«يعن آةلض ذبظعلعنع نةسئص مذزارعظ حع ع قعلغ

ل ( ةس) ظامع ةلكع (،ظةم ةق ) ب ةقةت مذس ذ ص ان  لقةظ ن ية »أنَّ« بولغ ةنعتعضعللثدع علةن.دذر »أنْ« لض :  مةس

 . }ضىرْ مَمْكُنْ مِنُوْكُيَ سَأنْ مَلِعَ{؛ »مُوْقُيَ سَأنْ تُمْلِعَ«

ــنُ« ذنعث  ؤة( »الظـــــــ ظ

تاقلعرعدعن يعن ئ آ)مذش

ةن  ث  »أنْ«آةلض نع

ةؤةبعدعن   دعن  عظذن(س ث
ع مذعيئآ ةنعزنك  )ارعظ

اآع قعمذع ظوقذشبنةس  ي

ذنع ــمُ «غاثظ ن  »العلــــ دع

ةن ئآ ة  »أنْ«يعن آةلض ض

ة شاخشوظ  مذظامعل
دذ  قعمذ بولع  .قعلعش

علةن  ــنَظَ«: مةس  أنْ تُنْـــــــ

 .»مَُوْقُيَسَ

أتعنحع صةس  ل عت

 ةجةزم( »اجملــــــــــــــزومُ«

ذحع ص  ):ظعلئظوقذلغ

، ا  مَّـ لَ و،   مْلَ«ظذنعث ظامعلع   

 »يف النــــــهي ال  و،   األمــــــرِالمُ و

،  أيٌّ و،  نْمَـ  و، مـا   و، يت مَـ  و،  نَأيْ و ،ا  مَثُيْحَ و، ما  إذْ و، مهما   و،   إنْ«لغان  اضة ظ عظعح  ظأز ع مةنعسعن تشةر ؤة قالرعقاتارل

ــ و ارلعق » املقــدرةُنْ إو، ى أنّ علةن.ردذرالقات ــ«:   مةس ــيَ مْلَ ــلَ« ؛»بْرِضْ ــيَا مَّ ــيَلِ« ؛»بْرِضْ ــتَال « ؛»بْرِضْ ــتَ إنْ« ؛»بْرِضْ  بْرِضْ

 .حة بولعدذ عيوحة مذشذ قاظعدة بعظاخعرعغ. »بْرِأضْ



 ٢٢٣

 فيهـا   ال أنَّ إا كـذالك    مَّـ لَ و ،ا  يًفِنْا مَ  ماضيً  املضارعَ بُلِقْتُ ، مل   اعلم أنَّ  و
 أيضا جيوز حذفُ   و ، بْكَرْيَ امَّلَ  األمريُ  حنو قامَ  هُلَبْا قَ امًوَدَ ا بعده و  عًقُّوَتَ

 و ال ،هُ النَّـدْمُ    أيْ و لَمَّا يَنْفَعْـ    ،مَّا   لَ  و  زيدٌ مَدِ تقول نَ  ا خاصةً مَّ بعد لَ  الفعلِ
 . مْلَ  و زيدٌمَدِنَتقول  

 لَّدُتـَ  لِ ا فهي تدخل على اجلملـتنيِ     ا كانت أو امسً    حرفً  اجملازاتِ مُلَأما كِ  و
 الثانيــــةُ ا وســــمي األوىل شــــرطًتُ و ،  للثانيــــة ىل ســــببٌوْعلــــى أن األُ

 فيهمـا لفظـا      جيـب اجلـزمُ     مضارعنيِ اجلزاءُ ثم إن كان الشرط و    .   اءًزَجَ
 مل تعمل فيهما لفظـا حنـو إن         ا ماضينيِ كانَإن   و ،  كَمْرِكْأُي  نِمْرِكْتُحنو إن   
 يف الشرط ا جيب اجلزمُ ماضيًهُدَحْ وَإن كان اجلزاءُ و ، ضربتُ ضربتَ
ــتَحنــو إن  ــنِبْرِضْ ا جــاز يف  ماضــيًهُدَحْــإن كــان الشــرط وَ و ، كَتُبْرَي ضَ
 .  كَمُْرِكْأُي نِتَئْ حنو إن جِ الوجهانِاجلزاءِ

 .ضة ظأزضةرتعدذيعفمةن مازع) نععسعمةن(ظةنعث عمذزار» مل«:  هعتةنب 

ذ »امَّــــلَ«  اشعذن شم دا عكعن بذنئ ل،ثغا ظوخش ش(ث ةتنعث يع هةر-ظع ةنلعكعنعث زىك ة تئ) بةرمعض خعح

ى ؤة بذنعث مةنعسعداؤاملعشعؤاتقانلعق يعن ي ذمكعنعشعرئبز دعن آئ ععنحعث م ةرلعق مةنعس ارةت مةنعل  دعن ظعب
ظعلنع ئص ) يعنكع ئثدعن آعظذن( يةنة . )دععمنمع عحة ظاتقاخئت هصادعشا( »بْكَرْيَا مَّ لَ األمريُقامَ« :مةسعلةن   .ولعدذ  ب

ؤ ةزعص قعلع  تعش دذرذسئه
دذ علةن .بولع ــ«:  مةس  مَدِنَــ
ذنعث . »مَّـــــــــــالَو  زيـــــــــــدٌ ب

ع يظةسلع ــا يَنْفَعْــــــ و لَ«س هُ مَّــــ
ذص  »النَّـــدْمُ ن  »لَمَّـــا«بول دع

ع ئآ ةن  ئد »هُيَنْفَعْـــ «يعنك ض

ةزعص قعلئص نعص عظعل ه
ةنآة ةمما (،تك »  مل « ظ

ن آ عئدع ظعلنع ئص يعنك
ؤ ةزعص قعلع  تعش دذرذسئه

  و  زيدٌ مَدِنَ«شذثا   ،)بولمايدذ
 .يدذاشكة بولمعيئد »ْملَ

ةر أز ع مةنعستش نع ظ
 لةرضةعضة ظالغان آةلعم  عظعح

ذالر ةك ظ عم نعثآةلس  ظعس
ةر  اآع ه عن دعشذص بولي

 لقعاؤؤا ظذالر ظ   ،نةزةريقةتظع
ث ظعككملعجى ععنع  نح
ةجى ةىحى ظمل  بؤةن س

ةنلع ادعلةش كظعك عنع ظعص
ىظ ع جن ىح ة ىظعكك ملعض

 . آعرعدذ
ذالرنعث ظ  ع اؤؤاظ لقعس

سع جازا  نحعظعككع شةرت ؤة 
 .دةص ظاتعلعدذ

ةر ةرت ؤة ظةض ازا ش دعن ج
ارةتظع ةر (ب ع ه ) ظعككعس

 .»« : مةسعلةن . ر بولعدذىقذش زأروظ جةزمة زةنؤظة بولسا ظذنع لةعمذزار
ذ   ةر ظ ازع ص  ظةض ع م ذ  ئظعككعس ا ظ ذص قالس ذ عآةلعم ظعلع بول ةر ب ةعسعظعكك ل دذ ؤدة ل ةل قعاللماي  .زةن ظةم

  .»«: مةسعلةن 
  . »«: مةسعلةن  .رى ظوقذش زأرةشةرتنع جةزم لذص قالساوزع با مجازانعث ظأزعال ظةضةر
ةر أزعال ،ظةض دذ  ذص قالساازع بول مشةرتنعث ظ ازانع ظعككع خعل ظوقذش دذرذس بولع «: مةسعلةن .ج
«. 



 ٢٢٤

 فيـه حنـو إن      مل جيـز الفـاءُ     ،  دْا بغـري قـَ     ماضـيً  اعلم أنـه إذا كـان اجلـزاء        و
ــتَمْرَأكْ ــمْرَأكْي نِـ ــاىل    كَتُـ ــال اهلل تعـ ــوَ{قـ ــخَ دَنْمَـ ــ هُلَـ ــ آمِانَكَـ آل  }انًـ

  فيـه الوجهـانِ    جـازَ  ال  ا بـِ  ا أو منفيًـ   ا  مثبتً  إن كان مضارعً    و ،٩٧عمران
 أو كَبْرِضْــأي ال نِمْتُشْــإن تَ و ، كَبْرِأضْــأو فَ  كَبْرِأضْــي نِبْرِضْــحنــو إن تَ

 .كَبْرِأضْال فَ
ذالك يف   و  فيه  فيجب الفاءُ   املذكورينِ  القسمنيِ  أحدَ إن مل يكن اجلزاءُ    و

 أربع صورٍ
 دْقـَ  فَ قْرِسْـ  يَّ إنْ{كقولـه تعـاىل      ،  دْا مـع قـَ     ماضيً األوىل أن يكون اجلزاءُ   

 .  ٧٧يوسف}  لُبْ قَنْ مِهُ لَ أخٌقَرَسَ
 رَيْـ   غَغِتَبْ يَنْمَوَ{كقوله تعاىل ، بغري الا ا منفيًالثانية أن يكون مضارعً   و
  . ٨٥آل عمران } هُنْ مِلَبَقْيُّ نْلَفَا نًيْم دِاِلَإسْالْ

: مةسعلةن  .دذرذس بولمايدذ  ) نعث آعرعشع   ( »ف«  ظذنعثغا      بولسا   آةلضةن مازع   سعز »دْقَ« جازا : هعنبةت 

 دعغاقتعن ظذنعث ظال عبولمعغانل »دْقـَ « داضةن جازانعث ظالدع ئد »كَتـُ مْرَأكْ«معسالدعكع  بذ . »كَتُــمْرَأكْي نـِ تَمْرَإن أكْ«

 .لمعضةن ىرىآةلت »ف«

ةر ذ( ،ظةض ازا ظ ) ج

ةبولذشلذق ا  مذزارعظ  بولس

اآع  ةن  »ال« ي بعل

ان عقعل عزسبولذش نغ

ة ذنعث  مذزارعظ ا ظ  بولس

ول   دة ظعككع خعل ي هةققع

دذ :  مةسعلةن. دذرذس بولع

أو   كَبْرِأضْــــــــــي نِبْرِضْــــــــــإن تَ«

ي ال نِمْتُشْــــــإن تَ« ؛»كَبْرِأضْــــــفَ

 . »كَبْرِأضْال  أو فَكَبْرِأضْ

ةر ازا ي  ظةض قع عرعقذج

عمد  ع قعس ح ئ هعنظعكك

 ثغاعع بولمعسا ظذن  عسقايس

 رىنعث آعرعشع زأر   »«

دذ ذ. بولع  ب

تأت خعل   ) تأؤةندعكعدةك(

 :شةآعلدة بولعدذ

ــ« جازانعث ،بعرعنحعسع ةن  »دْقَ ــ يَّإنْ{: مةسعلةن .شعدذرذمازع بول) لضةن آةبعرضة(بعل ــ فَقْرِسْ ــ دْقَ ــ أخٌقَرَسَ  نْ مِــهُ لَ

ــقَ ة »ال«  جازانعث،ظعككعنحعسع .}لُبْ ةن ن ة بعل ةعنغان مذزارع قعلفعدعن باشقا آةلعم : ةسعلةن م. دذرعشذبول ظ

  .}هُنْ مِلَبَقْيُّ نْلَفَا نًيْم دِاِلَإسْ الْرَيْ  غَغِتَبْ يَنْمَ وَ{



 ٢٢٥

 هُلَــفَ ةِنَسَــحَالْ بِاءَ جَــنْ مَــ{ كقولــه تعــاىل امسيــةًالثالثــة أن يكــون مجلــةً و

 .١٦٠األنعام }اهَالِثَ أمْرُشْعَ

 مْتُنْـ  كُ  إنْ لْقـُ {ا كقولـه تعـاىل      ا أمـرً  إمَّـ      إنشـائيةً  الرابعة أن يكون مجلـةً     و

ــ  اهللَنَوْبُّــحِتُ ــ  و،٣١آل عمــران }ينِوْعُبِاتَّفَ ــ{ا كقولــه تعــاىل يًــهْا نَإمَّ  نْإفَ

 .} ارِفَّكُ إىل الْنَّهُوْعُجِرْال تَفَ اتٍنَمِؤْ مُنَّهُوْمُتُمْلِعَ

 مْهُبْصـِ  تُ إنْ  وَ{ كقوله تعاىل    اءِفَ الْ عَضِوْ مَ  االمسيةِ ا مع اجلملةِ  قد يقع إذَ   و

 .  ٣٦الروم }نَوْطُنَقْ يَمْهُ اإذَ مْهِيْدِ أيْتْمَدَّا قَمَ بِةٌئَيِّسَ

 .}اهَالِثَ أمْرُشْ عَهُلَفَ ةِنَسَحَالْ بِاءَ جَنْمَ{:  مةسعلةن .شعدذرذيية بولعظعسم ملةى ج)جازانعث ( ،عسعححعنىظ 

 

اآع)جازانعث( ، تأتعنحعسع ــ{   ي ــ كُ إنْلْقُ ــحِ تُمْتُنْ ــ  اهللَنَوْبُّ ةمعضةنضة ظوخشاش ئد }ينِوْعُبِاتَّفَ ارقعلعقبولر ظ   ؤةذش ظ

اآع ــ{ ي ــتُمْلِ عَنْإفَ ــمِؤْ مُنَّهُوْمُ  اتٍنَ

} ارِفَّـــــــكُلْ إىل انَّهُوْعُـــــــجِرْال تَفَـــــــ

ةهع  ئد اش ن ة ظوخش ضةنض

ارقعلعق شذبول ةىج ظ  مل

  .دذرشعذية بوليشاظعنظع

 ملة ظعسمعييةدة ىضاهعدا ج 

ث ظورن »ف« اعنع  غ

علةن  .دذعلئآ »اإذَ« : مةس

  . }نَوْطُنُقْ يَمْهُ اإذَ مْهِيْدِ أيْتْمَدَّا قَمَ بِةٌئَيِّ سَمْهُبْصِ تُإنْ وَ{



 ٢٢٦

  و ،    جُنْ تـَ  مْلَّـ عَ حنـو تَ    اليت هي األمـرُ     اخلمسةِ بعد األفعالِ      إنْ رُدَّقَإمنا تُ  و

ــهيُ ــ حنــو ال تَالن ــ يَبْذِكْ ــ خــريًنْكُ ــرُوْزُ تَلْ حنــو هَــ االســتفهامُ و ، كَا لَ ا نَ

 لُزِنْـ ا تَ  حنو ألَ  العرضُ و  ،  كَمْدِي أخْ دِنْ عِ كَتَيْي حنو لَ  التمنّ و ،  كَمْرِكْنُ

 نْكـُ ا يَ  شـر  لُعَـ فْبعد النفي يف بعض املواضع حنو ال تَ        و ،ا   خريً بْصِا تُ نَبِ

ــخــريً ــذالــك إذا قُ و.  كَا لَ ــتَ  األول ســببٌ أنَّدَصِ ــاني كمــا رأي  يف  للث

كـذالك البـواقي     و ،  جُنْ تَ مْلَّعَتَ تَ هو إنْ  ،  جُنْ تَ مْلَّعَتَنا   معنى قولِ  نَّإاألمثلة ف 

 يصح أنْ إذ ال    السببيةِِمتناعِِإ لِارَ النَّلْخُدْ تَ رْفُكْك ال تَ   قولُ عَمتنإفلذالك  

 . ارَ النَّلْخُدْ تَرْفُكْ ال تَنْإيقال 

ظةمعردعن  ) نحععبعر( :ظذالرذ، دعنعنال تةقدعر قعل  عيئلدعن آ عظئك ص ىرلى بةش ت  ةتصةق »إنْ«قعلعنعدعغان   تةقدعر

علةن؛يعنئآ ــعَتَ« :  مةس ــمْلَّ ذنعث ظةسلع ،»جُنْ تَ ع يب ــعَتَ«س ــعَتَ إنْ مْلَّ ــمْلَّ دع دةص مألحةرل »جُنْ تَ دذعظع ع. (نع ) ظعككعنح

 ظعدع  »كَا لـَ  خـريً نْكـُ  يَبْذِكـْ ال تَ   إنْبْذِكـْ ال تَ« سعيعةسلبذنعث ظ ،»كَا لَ خريً نْكُ يَ بْذِكْال تَ «:   مةسعلةن ؛يعنئدعن آ هعنة

 لْهَـ «سع  يعبذنعث ظةسل  ،»كَمْـ رِكْا نُنـَ رُوْزُ تَ لْهَـ «:   مةسعلةن  ؛يعنئ فهامدعن آ عظعست ) نحععحىظ(. نعدذ  عةرلحدةص مأل 
ظعدع   »كَمْرِكْا نُ نَرْزُتَ    ا إنْ نَرُوْزُتَ

دذعدةص مألحةرل  .نع
أتعنحع( ارزذدعن ) ت ظ

علةن؛يعنئ آ  كَتَـــيْلَ« :  مةس
ــعِ ذنعث ،»كَمْدِي أخْـــــدِنْـــ  ب

ع يظةسلع   ي إنْدِنْــ عِكَتَــيْلَ«س
دةص  »كَمْدِي أخْــــدِنْــــعِتَكُــــنْ 

) بةشعنحع  (.نعدذعمألحةرل
تعن آ  ،يعنئتةآةللذص

علةن ا نَــــ بِلُزِنْــــا تَ ألَــــ«:  مةس
ــتُ ــريًبْصِــــــ ذنعث ،»ا خــــــ  ب

ع يظةسلع   ا إنْنَـــ بِلُزِنْـــا تَألَـــ«س
ـتَ ـل بِزِنـْ دع   »ا خــريًبْصــِ ا تُنـَ ظع

 .دةص مألحةرلعنعدذ
ورذنالردا نة  ةزع ظ دعن فب ع

ذ عيئآ دعر » إنْ«نم  تةق

علةن.دذعنعقعل   : مةس

  ،»كَا لـَ   خـريً  نْكـُ ا يَ  شـر  لُعَفْتَال«

ذنعث ظةسلع ــفْال تَ«سع يب  لُعَ
ــفْال تَ  ا إنْشــر ــا يَ شــرلْعَ ا  خــريًنْكُ

دع دةص  »كَلَــــــــــــــــــ  ظع

 .  نعدذعمألحةرل
عز يالعقعرعقذ ي ع س قان جودا تعقعرورنعث هةممعس ةللعمىنذش دةك مذتةآ ع لقعاؤؤا ظ،ملعلةردعكع س

تعن ب مذشذ سةؤة   .عنع مةقسةت قعلغاندا شذنداق بولعدذ    كع ظعكةنلع بسةؤة) شنعثعلئققا آ عنعث بارل سعظعككعنحع(

ا خاؤزونعث د اصعر بولماسلعق    آ شع ذبذنداق بول  ( .دذع نعلثعز حةآ عش عيئد »ارَ النَّ لْخُدْ تَ رْفُكْال تَ «  بسةؤة )  آعرعشكة  ق

  . ظةمةس ش دذرذسعيئد» ارَ النَّلْخُدْ تَرْفُكْ ال تَنْإ «،نكعى ح.ندذرىحىنعث دذرذس بولمعغانلعقع ظعبولذش



 ٢٢٧

  بـأنْ  ملخاطـبِ ن الفاعـل ا    مـِ   هبا الفعلُ  بُلَطْ يُ هو صيغةٌ   و  األمرُ الثالثُ و

  كـان مـا بعـد حـرفِ        نْإظر ف نْ ثم تَ   املضارعةِ  حرفُ ن املضارعِ  مْ فَذِحْتَ

 حنـــو هُ  ثالثــُ مَّضَـــنْ إ إنْ مضــمومةً  الوصـــلِ مهــزةَ تَدْا زِ ســـاكنًاملضــارعةِ 

 و ، بْرِضْـــ إو ،  مْلَعْإ كـــرَسَـــكَنْإ أو حَتَفَـــنْ إ إنْمكســـورةً و ، رْصُـــنْأُ

 و ، دْ إىل اهلمــزة حنــو عــِ  ا فــال حاجــةَ كًــرَّحَتَ كــان مُإنْ  و، جْرِخْتَسْــإ

  مـبينٌّ  و األمـرُ  . ي   الثـانِ  ن القسـمِ   مـِ  الِِِِِِِعَـ فْن بـاب اإل    مِ األمرُ  و .  بْاسِحَ

  و،ا بَرِضـْ  إو ، عَسْـ  إو ، مِرْ إو ، زُغـْ  أُو ،  ضـربْ إعلى عالمة اجلزم ك   

  .يْبِرِضْ إو ،ا وْبُرِضْإ

ة  ،معزعضعن ئد ظةمعر ) : بذيرذق صئظعلع  ( »األمرُ « ، حعنحعسعىظ ذم بعر ظعشنع      عنتب مذخات  تةلةص   نعش ع قعل  مةل

ىقعل ع ن ظعشلعتعلعدعغانعش ظىح ذنعث ياس(. غعدذريس ةعمذزار) لعشععظ ئظعلعدعنظ ة هةر ص ع مذزارعظ ص لعئنع ظص
ص حعنحع هةر  ىظص ساآعنلعق بولذص   نكع هةر  عيئهةرصعدعن آ   ظة ع ظةضةر مذزار   صقعئ ظاندعن قاراص ب     ،تاشلعشعثعز

ــنْأُ« زةممةلعك بولسا ة ظوخشاشئد »رْصُ دعغا( ضعنعمعزض ةلعمنعث ظال ةتتعكع هةمزة ؤ)  آ ةلعك هال  نعيةسلعزةمم

ارقعلعق عثعزشىرىآةلت  ظ
علعدذ ةر، ياس ع ىظ ظةض حعنح

اآع   رةلعك ي ةرص آةس ه

اف ةلعك بولس  و،  مْلَـــعْإ« ةته

 »جْرِخْتَسْــــــــــــــ إو،  بْرِضْـــــــــــــ إ

ةعضعنئد اش ثعزض  ظوخش
ةلعم( دعغاعآ  ) نعث ظال

ةتتعكع  رةلعك هال آةس
لع   ةمزة ؤةس  نعيه

ارقعلعق عثعزشىرىآةلت  ظ
ظة  عمذزار(  ظةضةر ياسعلعدذ،
عدع ةر ئن آهةرص ع ه ص يعنك

ةتلعكعهةر ا  ك بولس
ةمز كة شىرىنع آةلتعه

اجوم دا نا بولمعغهت  هال

 »بْاسِــــــــــــــ حَ و،  دْعِــــــــــــــ«

ةعضعنئد اش ثعزض  ظوخش
 . ياسعلعدذظذسذلدا 

ــفْاإل« دعن باب »الُعَــــــــــ ع

ةمعر ) دعغانعنعلئظ(  ظ
دا تذي( تذرذلغان وقعرع نذش

ةلت  ةمزة آ ش ؤة ىرىه
ارةت ىآةلت لعكتعن ظعب رمةس

ع قعس ةمزنعثمعظعكك ل ه ارةتىنع آةلتيةعة ؤةس لعكتعن ظعب ع قعس) رمةس تذر ظعككعنح عىح. معغا مةنسذص  ،نك

 .دا قالعدذعظأز هال  ظذ،شذثا. لعنعدذبساهئكةتلعك عهةر »أ«يعنكع ئن آعثدا مذزارعظة هةرصعدعظذن

 و، ا  وْبُرِضـْ  إ  و ،ا  بَرِضْ إ و ،  عَسْ إ و،   مِرْ إ و،   زُغْ أُ و،   ضربْإ«:  مةسعلةن. دذرعنعث بةلضعلعرعضة مةبن  زمعظعلع جة ئص ظةمعر

  .»يْبِرِضْإ



 ٢٢٨

 هُ مقامَـ   املفعولُ مَيْقِأُ ه و  فاعلُ فَذِ حُ  فعلٌ ه هو  فاعلُ  ما مل يسمَّ   فعلُ فصل  

 .خيتص باملتعدي و

ــ و ــل آخــِِ   ا فقــط وه مضــمومًه يف املاضــي أن يكــون أولــُ  عالمتُ ــا قب  هِرِم

  زائـدةٌ  ال تـاءٌ   و  لٍصْـ  وَ مهـزةُ ا  هَـ لِائِ يف أوَ  ا يف األبواب اليت ليسـتْ     مكسورً

مـا   ا و  مضمومً ه وثانيهِ لُأن يكون أو   و ،  مَرِكْأُ و ،  جَرِحْدُ و ،  بَرِحنو ضُ 

 ، بَرِوْضُــتُ و ، لَضِّـ فُتُ حنــو  زائـدةٌ  كــذالك فيمـا يف أولــه تـاءٌ  قبـل  آخـرهِ  

 هِلـِ َّ كـذالك يف مـا يف أو  مـا قبـل آخـرهِ      ا و ه مضـمومً  ثالثـُ  ه و وأن يكون أولـُ   

ــ وَمهــزةُ ــاُ حنــو لٍصْ ــقْأُ و ،  جَرِخْتُسْ  إن مل  تتبــع املضــمومَاهلمــزةُ و ، رَدِتُ

  . جْرَدْتُ

عنحع ــلُ«ل عصةس بةش ــا مل يســمَّ فع ــ م ذل دةر(»ه فاعلُ ئظعل عمةجه دعكع ص ذ : )جع ةزعص قعل  ظ اظعلع ه ذنعث عص نعص ظ

 .خاستذر  ظعلالرغعالئصددع مذتةظة  بذ.ظعلدذرئرغذزذلغان صذظورنعغا مةصظذلع ت
 »ت«) نعدعغانعلبسا ئه(ظعت رعدا زالعشع ؤة ظالدعذةممةلعك بولظذنعث مازعدعكع بةلضعسع ظذنعث ظالدعنعث ز      

لع ةمزة ؤةس  يؤة ه

ا  ان ب الردعكع ببولمعغ

دا( ث ) مازع ظاخعرعنع

نعث  دعكع هةرص ظالدع

عدذرذرةلعك بولعآةس  .ش

علةن ــ « : مةس  ؛» بَرِضُــــ

  .»مَرِكْأُ« ؛»جَرِحْدُ«

دا ؤة ت زا ظالدع ظع

ائه  »ت«نعدعغان علبس

ان  دا(بولغ ذنعث ) مازع ظ

ع ؤةعبعر ع  نح ظعككعنح

ةلعك ؤةعصهةر  نعث زةمم

ث ظالدع عظاخعر كع دعنع

نعث يهةر قعغا عرعقذص

اش  عرةلعك(ظوخش ) آةس

عدذرذبول علةن. ش :  مةس

  .»بَرِوْضُتُ« ؛»لَضِّفُتُ«

دا ( بولغان  يةيةنة ظالدعدا هةمزة ؤةسلع    نعث  عظاخعر زةممةلعك ؤة نعث عحعنحع هةرص  ىظ نحع ؤة عظذنعث بعر ) مازع

دعكع نعث  هةرظالدع اش قععرعقذيص عدذرذبول) ةلعك رآةس(غا ظوخش علةن .ش ــاُ« : مةس ــقْأُ« ؛»جَرِخْتُسْــ  . »رَدِتُــ

 .ذوقذلعدزةممة ظظةهؤالدا  نةعضآةتم حىشىص  لةبزعدعنهةمزةبذالردعكع 
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ــ و مــا قبــل  ا وه يف املضــارع أن يكــون حــرف املضــارعة مضــمومً  عالمتُ

  و الِعَفَْإلا  و ةِلَاعَفَ  إال يف باب املُ     جُرَخْتَسْيُ و ،  بُرَضْا حنو يُ  آخره مفتوحً 

ــعِفْالتَ ــلَعْالفَ  ولِيْ ــاتِقَحَلْمُ   وةِلَ ــانِمَا الثَهَ  مــا قبــل حُتْ فــان العالمــة فيهــا فــَ ةِيَ

 . جُرَحْدَيُ و ، بُاسَحَ حنو يُخرِاآل

ــ و ــفِوَيف األجْ ــ قِيةِ ماضِ ــبِ و ، لَيْ ــإالْبِ و ، عَيْ ــ قُامِمَشْ ــبُ  و، لَيْ  و  ، عَيْ

 ،  رَيْخِتُسْـ  أُ دونَ ،  دَيْقِنْأُ و ،  رَيْتِخْأُ كذالك بابُ   و ،  عَوِبُ و ،  لَوِ قُ بالواوِ

 . فيهما لَعِ فُدِقْفَلِ ، مَيْقِأُ و

ــنيُ هِيف مضــارع و ــ ألِ تقلــب الع ــا حنــو يُفً ــيُ و ، الُقَ ــتَ  ، اعُبَ  يف كمــا عرف

 .ىصًقْتَسْالتصريف مُ

 

ذنعث  ع مذزار  ظ ةدعكع بةلضعس ة هةرص عمذزارعظ ةلعكعظ ع ؤة ظاخعرذبول نعث زةمم ث ظالدع عش نعث كع هةردعنع ص

ةلف عدذرذعك بولةته علةن. ش ــيُ«:  مةس ــيُ« ؛»بُرَضْ ةمما . »جُرَخْتَسْ ــاعَفَاملُ «ظ ــفَْإلا  وةِلَ ــعِفْالتَ  والِعَ ــلَعْالفَ  ولِيْ ارلعق  »ةِلَ قات

بولغانلعقتعن زةممةلعك  ظة هةرصلعرع ظةسلعدعال  عارزظذالرنعث مذ (تا  بدعغان سةآكعز با  عبولتةؤة  ظذالرغا    ؤة رداالببا

 ؛»بُاسَـ حَيُ«: مةسعلةن. شعدذرذتهةلعك بولفةنعث عنعث ظالدعدعكع هةرصعظاخعر)  ظذالرنعثنعث بةلضعسع قىمةجهذلل

 .»جُرَحْدَيُ«

ان  ازع بولغ تة ظةجؤةصم

ــقِ« ــبِ و،  لَيْــ دذ، دئ» عَيْــ يعلع

اآع ع»يْ« ي ا  »و « ن غ

 »عَيْـ بُ و   لَيْـ قُ«مايعل قعلعص   

اآععلعيئد  دذ ؤة ي

عغا عظوتتذر ع »و«س  ن

ةلتىرى ارقعلعق آ   لَوِقُـــ«ش ظ

 .ذد قعلعص سأزلعنع»عَوِبُ و

ــتِخْأُ«  ــقِنْأُ و  رَيْـــــــــــ  »دَيْـــــــــــ

ذ علعرببا  غاقععرعقذيم
دذ هأآىمدة ظوخشاش  ،بولع

ــأُ«كعن ئل ــأُ و  رَيْخِتُسْــ  »مَيْقِــ

 دةؤةزنع  »فُعِـلَ « قاتارلعقالر

ذالر انلعقتعن ب  بولمعغ
ل ىدةك ظقععرعقذي ح خع

ئظعلالرنعث  .ظوقذلمايدذ ذ ص ب

ث  ن»ع« دعكع ع ظالدع

 .لعنعدذبسادة بولمعغان هئؤةزنع »فُعِلَ « بذالر بولمعغانلعقتعنكةتلعكعص ظةسلعدة هةرهةر

دعكع ع  ظذدذلنعث  »ع« زغا ظوخشاش عنعثعنذشق وتةرلعك ت ئصتة يعدع سةرددة خذ لعرع مذزارعظة صئظعلعنعثظةجؤةص  

  . »اعُبَيُ« ؛»الُقَيُ«:  مةسعلةن .تكعلعدذأآة ي» ا«ص هةر



 ٢٣٠

  غري الفاعـلِ تعلقٍ معناه على مُمُهْ فَيتوقفهو ما   ودٍّعََت إما مُ   الفعلُ فصل

 . امَقَ و ، دَعَهو ما خبالفه كقَ  ومٌما الزِ إو ، بَرَكضَ

ــولٍ   و ــد يكــون إىل مفع ــ وَاملتعــدى ق ــدٍاحِ ــبَرَ كضَ ــعَ دٌ زي إىل  و ، وارًمْ

 علـى أحـد     قتصـارُ جيـوز فيـه اإل     و، امًـ هَرْدَ واعمرً طي زيدٌ  كأعْ مفعولنيِ

إىل  و. تُمْلِ عَا خبالف بابِ مًهَرْ دَ تُيْطَأعْ و ،ا   زيدً تُيْطَ كأعْ هِيْمفعولَ

  ، افاضلً واعمرً ازيدً  اهللُمَلَعْأ حنو لِيْاعِفَ مَثلثةِ

التعنحع   ــعــدى و املت«ل عصةس ظ ئظعلالر (»مُالزِال عز ص أتىملىك ؤة ظأتىمس ةدع ئص: ) ظ اآع مذتةظ م  ،ظعل ي اآع الزع  ي

 .بولعدذ

اظعلدعن سعرت      ش لععنعشىح) لذقوت( مةنعسعنعث   ،ضعنعمعز دئ عدمذتةظةد  ظأزعضة  ظوخشاش    ضة    »ل بـه  واملفعـ «ع ص

دار عنعث  ظاالقع ر نةرس  بع

ةآئ لعق لعشعض  قاراش

 .ظعلدذرئبولذص قالعدعغان ص  

   .»بَرَضَ«:  لةنمةسع

 ،ضعنعمعز الزعم صئظعل دئ  

 .حعدذرعنعث ظةآسقععرعقذي

علةن  ــقَ«: مةس  ؛»دَعَـــــــــ

  .»امَقَ«

ة  ظعلالرئصددع مذتةظ

رال   ةقةت بع اهعدا ص  ض

ظذلغا عر مةص  تةس

عت علةن.دذعآأرس :   مةس

 .»وارًمْعَ  زيدٌبَرَضَ«

ظذل    ضا   غاهعدا ظعككع مةص

عر عت تةس  .دذعآأرس

علةن  طـــــي زيـــــدٌ أعْ«:  مةس

 .»امًهَرْدَ واعمرً

ا ؤة داهع ض ع  حاغ  ظعكك

اآع    ،ضةنضة ئد »א « :  مةسعلةن  .دذرذس بولعدذ   تعشئؤعمةصظذلنعث بعرعنع قعسقارت    »« ي

اب  »« ،ظةمما  .شاش خضةنضة ظو ئد ظ   نعث   بذ باب   ،نكع ى ح . ظةآسعحعدذر  ع ظذنعث  ب  عنع نعث بعر علذظعككع مةص

 . بولمايدذ دذرذس شقعسقارتع

   .»افاضلً واعمرً ازيدً  اهللُمَلَعْأ«:   مةسعلةن .تعدذعآأرس ح مةصظذلغا تةسعرىهعدا ظاض



 ٢٣١

هـذه   و ،    ثَدَّحَـ  و ،  رَبَّـ خَ و ،  رَبَأخْ و ، أَبَّّنَ و ،أ  بَأنْ و ،منه أرى    و

 يف جواز االقتصـارِ   تُيْطَ أعْىْ كمفعولَ خريينِ مع اآل  ها األولُ  مفعولُ السبعةُ

 تُمْلِ عَ يْ كمفعولَ الثاني مع الثالثِ    و ، ا زيدً  اهللُ مَلَعْأعلى احدمها تقول    

  الناسِا خريَ زيدً تُمْلَ على أحدمها فال تقول أعْ      االقتصارِ  جوازِ يف عدمِ 

 .  الناسِخريَ واعمرً ازيدً تُمْلَتقول أعْبل 

ة   ــأنْ و، أرى « يةن ــنَ و، أ بَ ــأخْ و،  أَبَّّ ــخَ و،  رَبَ ــ و،  رَبَّ ةنلةرمذئ د»ثَدَّحَ ذ( ض عر ىظ ظاش ظذلغا تةس تعدعغان ح مةص  آأرس

عدعملى ج)ظعلالرنعثئص ذ. ندذرعس ع ؤة ظ  عنعث بعرععستيةت ب ةن ظعككعنح ظذلع بعل ع مةص ظذلع عحىنح ع مةص  نعنح

ذششعترقعسقا ة -نعث دذرذس بول ــتُ« بولماسلعقع جةهةتت ةن ظوخشاش نعبابع »أَعْطَيْ ظذلع بعل  ،تذرث ظعككع مةص

.  دةص قارعلعدذ  تذرعدذ   داعنعث ظورن عنحع مةصظذل عنعث بعر  »أَعْطَيْتُ« نحع مةصظذلع عظعلالرنعث بعر ئ ص قععرعقذييةنع  

ع ؤة   ذالرنعث ظعككعنح ظ
ظذلع  ظى ع مةص حعنح

ث »أَعْطَيْـــــــــــــــــــتُ«   نع

ع  ظذلظعككعنح نعث عمةص
دذ دةص داعظورن  تذرع

دذ  ذالرنعث ،شذثا. قارعلع  ظ
ةزعص  ظذلعنع ه  مةص

اقحع اآع  قعلم اق ي  بولس
ظذلنع  هةزعص  بعرعنحع مةص

ص  ع ؤة قعلع ظعككعنح
نع ساقالص  عحعنحع مةصظذل ىظ

نحع  ععككياآع ظ  عز ؤة مقالع
ظذلعنع  ىظ ؤة ع مةص حعنح

نحع  عتعص بعرئؤع هةزعص قعل 
الع   ظذلعنع ساقالص ق  .عزممةص

علةن أَعْلَــــــــــــمَ اهللُ «  :مةس
ذ ،»زَيــــدًا ع ؤةعظعكك ب  نح

ةزعص   ىظ ظذلنع ه ع مةص حعنح
الع  قعل ةننعث معس عؤةتك

ذص  ذنعث ظةسلع،بول ع ي ب س

ــدًا  « ــمَ اهللُ زَي ــرًاأَعْلَ ــلًا عَمْ  »فَاضِ

دع ظذل.ظع ع مةص نع  بعرعنح
ةزعص قعل ةعه نعث  نؤةتك

الع أَعْلَـــــــمَ اهللُ عَمْـــــــرًا « معس
 .ظعدع » عَمْرًا فَاضِلًازَيدًاأَعْلَمَ اهللُ «سع يبذنعث ظةسلع ،»فَاضِلًا

ذ( ع ؤة ظ) ظعلالرنعث ئص ظ ظذلعىظعككعنح ع مةص نعث بعرع ظعكك،نعثحعنح ةزعصعس ع ه نعثن  دذرذرس  قعلعش

لعبو ع م عنباب »عَلِمْــتُ« داعقلماس ث ظعكك تذر ع ظذلعغا ظوخشاش ذثا.ةص تعنمةئد»  النــاسِا خــريَ زيــدًتُمْــلَأعْ« ، ش  ،س

  .رةكئثعز آعشعيئد » الناسِخريَ واعمرً ازيدً تُمْلَأعْ«



 ٢٣٢

 و ، تُلـْ خِ و ، تُبْسـِ حَ و ،  تُنْنَظَ و ،    تُمْلِعَ    أفعال القلوبِ  فصل  

  تـدخل علـى املبتـدإ و      هـي أفعـالٌ    و ،  تُمْـ عَزَ و ،  تُدْجَـ وَ و ،  تُأيْرَ

 .  امًعالِ ازيدً تُمْلِحنو عَ هما على املفعوليةِ فتنصبُاخلربِ

  .  خواصَّهذه األفعالِ لِاعلم أنَّ و

 فـال تقـول   تُيْـ طَا خبـالف بـاب أعْ   هَـ يْ علـى أحـد مفعولَ     رَصَـ تَقْمنها أن ال تُ   

 .ا زيدًتُمْلِعَ

 حنـو   تْرَأخَّ أو تـَ    قـائمٌ  تُنْنَظَ  حنو زيدٌ  تْطَسَّوَء إذا تَ  اِغَلْلْإا  منها جوازُ   و

  . تُنْنَظَ  قائمٌزيدٌ

ئظعللعرع قةلب (»أفعـال القلـوبِ   «ل  عصةس  يةتتعنحع  و،  تُأيْـ رَ و،  تُلـْ خِ و،  تُبْسـِ حَ و،  تُنْـ نَظَ و،   تُمْـ لِعَ«: ظذالر : )  ص

 ضة آعرعص ظذ    )آةلعمع الاليدعغان  وب( خةؤةر مذبتعدا ؤة  بذالر .عدذرقاتارلعقالردعن ظعبارةت يةتت   »تُمْعَزَ و،   تُدْجَوَ

ث عظأز(نع عظعككعس نع

 )مةصظذلع قعلغان ظاساستا    

دعغان ععلعك قعلبنةس

علةن  . رظعلالردذئص  :  مةس

  .»امًعالِ ازيدً تُمْلِعَ«

ذ : هعتةنب ئظعلالرب نعث  ص

رعتأؤةندعك ة قا دةك بع نح

 : بارععتيعذسذسخخعل 

عع بعر  »تُيْــــــطَأعْ«، نح

ث ظةآسبعبا حة عنع

ع   ذالرنعث ظعكك ظ

ظذل نعث عمةص

ةزعص ععسقايسحئه نع ه

قا بولماقعلع دذش ذثا.ي  ، ش

ــلِعَ« ــدًتُمْــ عثعز ئد »ا زيــ س

 .بولمايدذ

ةر، حعسعن ظعككع ذ ص ظةض ــنَظَ زيــدٌ« ظعلالرئظ دا(ضةنضة ظوخشاش ئد » قــائمٌتُنْ سعدا عرتذظوت) ؤة خةؤةرنعث مذبتع

كار بولذص    ع ب عيعن آةلسة ظذالرنعث ظةمعل      ئ دعن آ عس عظعكك ضةنضة ظوخشاش ظذ     ئد »تُنْـ نَظَ  قـائمٌ  زيدٌ«آةلسة ياآع   

 .دذعتئآ



 ٢٣٣

  أمْكَدَنْـ  عِيـدٌ زَ  أتُمْـ لِعَ حنـو   قبـل االسـتفهامِ  تْ إذا وقعَ  قُلَّعَها تُ نها أنَّ م و

  االبتـداءِ  قبـل المِ   و ،   يف الـدارِ    ما زيـدٌ   تُمْلِعَقبل النفي حنو     و ،و  رٌمْعَ

 .  نطلقٌ مُيدٌزَ لَتُمْلِعَحنو 

 حنـو    واحـدٍ  ئٍيْشَـ  لِ هـا ضـمريينِ   مفعولُ هـا و  ها جيوز أن يكـون فاعلُ     ومنها أنَّ 

  ا لً فاضِكَتَنْنَظَ  و،انطلقًً مُيْنِتُمْلِعَ

 ،  تُفـْ رَ مبعنـى عَ   تُمْـ لِعَ و ،  تُمْـ هَ مبعنى إتَّ  تُنْنَاعلم أنه قد يكون ظَ     و

فتنصـب   ،  ةَالَّ الضَّـ تُبْ مبعنـى أصَـ   تُدْجَـ وَ و ،  تُرْصَ مبعنى أبْ  تُأيْرَ و

 .لقلوبِ االِعَن أفْ مِذٍئِنَيْا فقط فال تكون حِدًاحِا وَمفعولً

 تُمْـ لِعَ«فهامدعن ظعلضعرع آةلضةندة ياآع عشاش ظعستخضةنضة ظوئد »ورٌمْ عَ أمْكَدَنْ عِيدٌزَ  أ تُمْلِعَ«  ظذالر ،سععحعنحىظ

اآع   ،عدعن ظعلضعرع آةلضةندة     فضةنضة ظوخشاش نة    ئد » يف الـدارِ   ما زيدٌ  ضةنضة ظوخشاش    ئ د »نطلـقٌ  مُ يـدٌ زَ لَ تُمْـ لِعَ« ؤة ي

 عظعككعس  ةتتة ظذ ه جة ةمةن، تعصئكار بولذص آ  ع ب عالزعدؤ صةقةت لة  عدعن ظعلضعرع آةلضةندة ظذالرنعث ظةمعل     »لَ«

ةن ذ ص  العي الرنعث لظعئمذش
ظذلع  اهئمةص . لعنعدذبس
ةمما ع عظعكك ،ظ نح

عيخ ذالرنعث ةتوسذس تة ظ
ةمعلع مةن ة  ؤةةظ زع ؤل

ةردعن هجة راقال ةتل كار عببع
ذص آ ذئبول  الرلظعئص تعص ظ

ذص آة ص بول ةن لزةرع ض
عنع  دةر مةنعس مةس

ادعلةيدذ ــدٌ  «،ذثاش .ظعص زيـ

ــائِمٌ  ــتُ قـ ع   »ظَنَنْـ ث مةنعس نع

ــيْ  « ــى ظََنِّـــــ ــائِمٌ فِـــــ ــدٌ قـــــ  »زيـــــ

 .ضةنلعك بولعدذئد
ع ذالرنعث ،تأتعنحعس  ظ

اظعل ؤة  ظ  ص رال مةص  ذلنعث بع
ة  دنةرسعض عغان قايتع

ع ر بول زعظعكك ع ذمع ش
دذدذرذس علةن . بولع :  مةس

ــتُمْلِعَ« ــ مُيْنِـ ــنْنَظَ« ؛»انطلقًًـ  كَتَـ

 .»الًفاضِ

اهعدا :هعنبةت ةن صئد »تُنْـــنَظَ«  ض دعم (»تُمْـــهَإتَّ« ظعلئض ةت قعل ةن مةنئد) تأهم عنئد »تُمْـــلِعَ «،دةعض  عض

 ضعنع ئد »تُدْجَـ وَ«،    دةع ضةن مةن  ئ د ) مىآأرد (»تُرْصَأبْ«ع  ضعنئ د »تُأيْرَ «،دةعضةن مةن ئد) تونذدذم(» تُفْرَعَ«

ظذلنع نةس    رالع ب صةقةتعص  لئدة آ عضةن مةن ئد) نةرسعنع تاصتعم  تكةنعي( »ةَالَّ الضَّ تُبْأصَ«  ظذالر   .علعك قعلعدذ  بمةص

  .مايدذنالبساهئلعرع لظعئ صب لةق حاغدا بذ



 ٢٣٤

  غِري  على صفةٍٍ   الفاعلِ رِيْرِقَْت لِ تْعَضِ وُ  هي أفعالٌ   الناقصةُ األفعالُ فصل  
 إىل آخرهـا  بـاتَ  و ، لَّظـَ   و ، صـارَ  و ، هـي كـانَ   ها و مصـدرِ صـفةِ 

 ا حكـم معناهـا فرتفـع األول و   هَتِبَسْـ  نِةِادَإفـَ  لِ تدخل على اجلملـة االمسيـةِ     
 .ا  قائمًدٌ زي فتقول صارَالثانيَ بُصِنْتَ
 .   على ثلثة أقسامٍكانَ و

ا ا يف املاضي إما دائمًـ هَلِاعِفَها لِهي تدل على ثبوت خربِ    و األول ناقصةٌ 
  زيـدٌ  كـانَ ا حنو   عًطِقَنْأو مُ  ، ٢٤النساء }امًيْكِا حَ مًيْلِ عَ  اهللُ انَكَ{حنو  
 .اابشَ

 .  الُتَقِ الْلََصَي حَ أالُتَقِ الْكانَ حنو لَصَحَ و ، تَبَ مبعنى ثَوالثاني تامةٌ
 : شعر   . كقول الشاعرها معنى اجلملةِ بإسقاطِرُيَّغَتَ ال يَزائدةٌالثالث و

ــ جِ ــ ابْادُيَ ــيْنِ ــتَبكــرٍ ي  أبِ ــمُ الْكــانَعلــى امى سَ ــ الْةِمَوَّسَ أي علــى . ابِرَعِ
 .املسومة

عتعدعن باشقا س   ىنعث س عنعث مةسدعر   عظأز ظذ : ) آةمتىك صئظعلالر (» الناقصةُ األفعالُ«ل  عصةس سةآكعزعنحع صةت  ىص

ةرقاراعستىظ اظعلعنع ب ئظعلدذرعن تةيىحىش ظعقعلر دة ص ــ زيــدٌكــانَ«: مةسعلةن  .نلةنضةن ص ذ معسالدعكع  ،»ا قائمً ب

دععظأز »كــانَ « ث مةس ان  ىنعث سرعنع عتع بولمعغ ةن سئد »اقائمًـــ«ص ةت ظىض ت ىص اظئد »زيـــدٌ«دة عس ةن ص نع ععلض

اظعل  ئد »زيـدٌ «ظعل ئضةن ص  ئد »ضـربَ «كع عضةن معسالد  ئد »عمـرًوا  زيـدٌ ضربَ « ، ظةمما .دع قعل اربةرقار نع عضةن ص
 .عةرقارار قعلدبدة عستىصةت ظىضةن سئ د»ظذرماق«صعتع بولغان  مةسدعرعنعث سىنعثعظأز

ذ ــانَ«ظعلالرئص  ظ  و،  كــــ
ــارَ ــ  و ، صــــ ــاتَ و،  لَّظَــــ  »بــــ

ذص  ارلعقالر بول ذالر،قات   ب
ث مةنعسعظأز نعث عنع

أآمعنع ظعس ملعق عه
كع عسعد عرذملعنعث ظوتت ىج

عثدبنعس ش ىرىةتكة س
ملعضة ىن ظعسعملعق ج  ىحىظ

رعص ظ عنلقعاؤؤاآع ع س
كفرة نع ع ظعككعنحعس،ظعلع

دذبنةس  .علعك قعلع
علةن  ــارَ«: مةس   زيــــــدٌصــــ

 .»اقائمً

ذ الدعكع  ب  »صَــارَ«معس
ث مةنعسعظأز نعث عنع

ان  أآمع بولغ ه
ع ظ» تكعلعشأي«  ذن
كع عدسع عرذتتوملعنعث ظ جى
ةؤةر(ةت بسعن ة  )خ ض

 .رضةن ىسعثد
ــانَ« دةك»كـــ   تأؤةندعكع
  :دذ عنىلأمغا بعح قعسىظ

اقعس ،ععس نحعبعر  ن
 انَكـَ {لعص آئ  بولذص  لصئظع
ــيْلِ عَاهللُ ــيْكِا حَمً ة ضةنضئد }امً
اش ظأزوظ ث عخش نع

عث داظعم    عنخةؤعر غاعصاظعل
انل ابعت بولغ  قعنععس

  زيـدٌ  كانَ«  ياآع ظعصادعلةيدذ
اش ئد »اابشَـــ ة ظوخش ضةنض
ابعت  ىزىظ دا س ةن هال لض

 . ظعصادعلةيدذنع عبولغانلعق
ع ــثَ «،ظعككعنحعس  و تَبَـــ

ةل صذدعكع معسعمةن» لَصَـــحَ ذص آئآةمم علةن  .دذعلئظعل بول ذ. »الُتَـــقِ الْكـــانَ«: مةس ةن ئد »الُتَـــقِ الْلََصَـــحَ« ب ض
 .عدذرمةنعد
عى ظ ة آةلتىرى،حعنحعس ةن  ظارتذقح ذص ظعئصلض دذآئل بول دا. لع ذ حاغ ذنعث حب ةؤةبعدعن ئص آىشى ظ ع س تعش
ظوغلذم  ( »ابِرَعـِ  الْةِمَوَّسَـ مُ الْكـانَ امى  علـى  سَـ تَبكـرٍ  ي  أبـِ يْنـِ  ابْادُيَـ جِ«:  مةسعلةن  . عرعص آةتمةيدذ ضنعث مةزمذنع ظأز  عملىج

ةآرعنعث ظارغ  ذنعث ظةسل . )دذعلئن آتىسى ظاتلعرعدعن ظبةرةظماقلعرع عظةبذ ب امى  سَــتَبكــرٍ ي  أبِــيْنِــ ابْادُيَــجِ «سعيعب
  .ظعدع »ابِرَعِ الْةِمَوَّسَمُعلى الْ



 ٢٣٥

 . ا ينِ غَ زيدٌارَصَ لالنتقال حنو ارَصَ و
ــ و ــ و ،ســى أمْ و ، حَبَأصْ ــقْإتــدل علــى  حى أضْ ــةِ مضــمونِانِرَتِ   اجلمل

.  حِبْ الصُـ تِقـْ ا يف وَرًاكـِ  ذَأي كـانَ  ا رًاكِ ذَ زيدٌ حَبَأصْ حنو   بتلك األوقاتِ 
  و  يف الصـباحِ   لَخَـ  مبعنـى دَ   ةٌتامَّـ   و .ايـ نِ غَ  زيدٌ حَبَأصْ حنو   ارَمبعنى صَ  و

 .ا سَمَالْ حى والضُ
 لَّظـَ ا حنـو  مَـ هِيْتَقْ بوَ اجلملـةِ   مضـمونِ  رتانِقـ إ علـى    انِلَّدُيَ ،  اتَبَ و ،  لَّظَ و

 .ارَمبعنى صَ و. ا  كاتبًزيدٌ
ــ و ــ و ، الَازَمَ ــ و ،فتــى  امَ ــ و ، حَرِابَمَ ــانْ امَ  ارِتــدل علــى اســتمر ، كَّفَ

 يلزمهـا حـرفُ    و. ارًيْـ  أمِ زيـدٌ الَازَمَـ  حنـو    هُلـَ بِ قَ ذْها مُ لِاعِفَها لِ  خربِ ثبوتِ
 . النفيِ

: مةسعلةن   .دذ  علعن ظعشلعت  ىح ىظنع ظعصادعلةش    عسعش مةن علعيأتك هالغا هالدعن يةنة بعر   بولسا بعر  »ارَصَ« 

 ). بولذص قالدعي با دزةي( »اينِ غَ زيدٌارَصَ«
ــ« ــ و ســى أمْ و  حَبَأصْ ارل »حىأضْ ا يعؤاق نعث ظاشذنعنعث  مةزمذلعمىقالر جعقات  صتععنع آأرسعقعنالشقانلعقئتالرغ

  . ضةنلعك بولعدذئد »حِبْ الصُتِقْا يف وَرًاكِ ذَكانَ«سع عبذنعث مةن . »ارًاكِ ذَ زيدٌحَبَأصْ«: مةسعلةن  .رعدذئب

ذالر اهعدا ظ ــ« ض  »ارَصَـــ
عدعمذ آئ دذمةنعس . لع

علةن  ــ«: مةس ــدٌحَبَأصْــــ   زيــــ
اشدئ» ايـــنِغَ ة ظوخش . ضةنض

حى الضُ  و يف الصباحِلَخَدَ«يةنة 
ــمَالْ و دعكع عسعمةن »اسَـــــــ
ةل ص ذم مذ  ظعلئآةمم بولذص
 .لعدذئآ

ــ« ــ و  لَّظَ ارل »اتَبَ قالر عقات
ذن عملىج ث مةزم ذعننع  عث ظ

اعتقنعث ؤاعظعككعس  غ
قانلعنقئي قعنع عالش

عتعص بئ دذآأرس  .رع
 »ا كاتبً  زيدٌ لَّظَ«  : مةسعلةن

ن ىآ نىتى ص دزةي (
ؤةردعئي ــاتَ الْبَـــــدْرُ  «. )زع بَـــ

ــرًا دة  (» مُنِيْــــــ اي آئحع ظ

ذرلعنع ةتتعن ــ «).ص آ » لَّظَ
 ،نىح ىزدعكع ظعشالر ظ  ىندىآ

ــاتَ« الر  ئآ »بَ دعكع ظعش حع
 .لعدذعن ظعشلعتىحىظ

ذالر اهعدا  ب ــ«ض » ارَصَـــ
 .دذعلع ظعشلعتعمذ دعسعمةن
،   حَرِابَمَ و، فتى   امَ و ،  الَازَمَ«

ــ و ــانْ امَــــــ ارلعق »كَّفَــــــ  قات
اظعل ظعلالرئص  ةؤةرلعررععل ص دعن باشالص  خنع قع خ ذل قعلغان ةؤةرلعر الب ذالرنعث خ ذ نعثع ظ ظعلالرنعث ئص  مذش

 .»ارًيْ أمِ زيدٌالَازَمَ« مةسعلةن . نع ظعصادعلةيدذعنعث داؤامالشقانلعقعشىصاظعللعرعغا سابعت بول

اظعل  »زيــدٌ«لدعكع امعس بذ  ذباشالصندعن ضةن خةؤةرنع قوبذل قعلغائد »ارًيْــأمِ«دعضةن ص خةؤةرنعث ظاشذ   ظ

ابعت بول  اظعلغا س قانلانعث داؤعشىص ةن ص ئد »א«قعنع عمالش ةنئض ذ.ظعل ظعصادعلعض ث عظعلالر ظأزلعرئص  ب نع
 .ن ظايرعلمايدذعةرصعدهنعث عفةدعكع ندعظال



 ٢٣٦

 امَادَمَـ  مُوْقـُ ا حنـو أَ   هَـ لِاعِفَها لِ  خِرب وتِبُ ثُ  مبدِة  أمرٍ تِيْقِوْدل على تَ   ي امَادَمَ و

 .اسًالِ جَرُيْمِاألَ

 تَفْرَ عَدْقَ  و.اقًلَطْ مُلَيْقِ و. ا  حالً معنى اجلملةِ يدل على نفيِسَيْلَ و

 .اهَدُيْعِفال نُ ها يف القسم األولِ أحكامِةَيَّقِبَ

ةؤعر  عظأز »امَادَمَــ« اظعلعغا خ ث ص ابعت بولعنع ارقعلعق نعث عشذنعث س ذددعتع ظ ذم بم ن  مةل ر ظعش ع ع عث ؤاقتعن

ه  قاحانغعحة ظولتذرسا مةن شذ     صادعشا (» اسًـ الِ جَرُيْـ مِ األَامَادَمَـ  مُوْقـُ أَ«: مةسعلةن  .  دااللةت قعلعدذ    بةلضعلعضةنلعككة

شعنعث   دئضةن خةؤةرنعث سابعت بولذ       »جَالسًـا «ضةن صاظعلغا   دئ» األمري«بذ معسالدعكع   ). قعحة ظأرة تذرعمةن  حاغ

 »مُوْقـُ أَ« ظارقعلعقمذددعتع  

ئظعلنعث  دئ ةن ص ض

ذددعتع  عش م  داؤاملعش

 بذ بةلضعلةش  .ةندععلض بةل

ــ« ئظعل   دئ»امَادَمَـــ ةن ص ض

  .قا حعقتع د ؤذجذقعظارقعل

ــ« : هعتةنب ث » امَادَمَــ نع

ــ«دعكع دعظال ص عزةر »امَـ

دةر  عمةن عدعكع مةس س

 .صتذر هةركرلعئآتاخار

ــ« ث عملىج »سَيْلَــــــــ نع

ازعرقع عمةنعس نعث ه

دعكع  زامان

نع ععزلعقسبولذش

دا بو      «زعلةر   بة. عصادعلةيدذ  ظ نع عزلعقعنعث بولذشس ععنعث مةنعس  لمى ج ،نةزةر يشعدعن قةتظع  لذمةيلع قايسع زامان

  .لعنعدذبسا هئكىحلىلقع قاراش آاؤؤاال ظعثدا يةنع بذن. دةص قارايدذ»ظعصادعلةيدذ

ئظعلالرنعث     دعثعز      قع عرعقذيبذ ص ةردة  ذثاش . دعن باشقا هأآىملعرعنع بعرعنحع قعسعمدا ظأضعنعص بول ا  ، بذ ي  قايت

  .تعلغا ظالمايمعز



 ٢٣٧

  اخلـــربِوِّنُـــ للداللـــة علـــى دُتْعَضِـــ وُي أفعـــالٌ هـــأفعـــال املقاربـــةِ فصـــل 
  .هي ثلثة أقسام و. ا هَلِاعِفَلِ

ــلرِّ لِاألولُ ــ جَهــو فعــلٌ  و، ســىهــو عَ  واءِجَ   ال يســتعمل منــه غــريُ دٌامِ
 حنـو    أنْ عَ مَـ   مضـارعٌ  إال أن خـربه فعـلٌ         هو يف العمل مثـل كـادَ       املاضي و 

  يقـوم  أنْ على امسه حنو عسـى       خلربِ ا جيوز تقديمُ  و . مَوْقُ يَ أنْ سى زيدٌ عَ
 .   يقومُسى زيدٌ حنو عَقد حيذف أنْ و.  زيدٌ
  زيــدٌكــادَ حنـو   أنْ دونَخـربه مضــارعٌ  و ، هـو كــادَ  الثـاني للحصــول و  و

 .  يقومَأنْ  زيدٌكادَ حنو قد تدخل أنْ و ، يقومُ
 و ،  بَرَوكَ ،  لَعَجَ و ،  قَفِهو طَ   يف الفعل و   الشروعِ الثالث لألخذ و   و
 . بُتُكْ يَ زيدٌقَفِ حنو طَ كادَاستعماهلا مثلُ و ، ذَأخَ
 . كادَ و ،سى  عَاستعماهلا مثلُ  و كَشَأوْ و 

ذز ــةِ «ل عصةس نحععتوقق ــال املقارب ئظعللعرع  (»أفع اظعل ) : يئقعنلعشعش ص ذ ص ةؤعرعظ قانلعقعقئنعث يعغا خ نع عنالش

 :دذرىح قعسعمظظذ  بولذص لالرع صئظنلةنضةنعن تةيىحىظعصادعلةش ظ

ع ةن   ع ظىم،بعرعنحعس ىن تةيعنلةنض ادعلةش ظىح عنع ظعص ــىعَ«د مةنعس ذص» سـ ع   ،بول دعن باشقعس ذ مازع  غاب

 . ظعلدذر ئص لمةيدعغان جامعدعظعشلعت

 »أنْ«ضةنضة ظوخشاش     ئد  »مَوْقـُ  يَ أنْ سـى زيـدٌ   عَ «نعث  ظذنعث خةؤعرع   مذعظوخشعس ضة »كادَ« قعلعشتا   ظةمةل ذظ 

ةن مذزار ةن آةلض ة عبعل ظ
ذنذظعلع بولئص ع ظ ثغا عش

  .مايدذ عظوخش
ةؤعر  ذنعث خ نعث عظ

عظعسمع عرع دعن ظس علض
دذ ؤةعلئآ ع دذرذس بولع  ش

د ذنعث خةؤعرع اهعدا ظ كع عض

ةزعص قعل »أنْ«  مذنعصعه

سـى  عَ«: مةسعلةن    .تعدذئآ
  . » يقومُزيدٌ

ع ش،ظعككعنحعس  - ظع
ةتنعث يعهةر  زىك
عنعث  ئب رعش
قانلععقئي عنع قنالش

ادعلةش ظ ن ىحىظعص

ةنعتةي » كـــــــــــادَ« نلةنض

ذص ةؤعرعظ ،بول  ذنعث خ

ــادَ« ــدٌكـ ــومُ  زيـ ة ضةنضئد  »يقـ

اش عز  »أنْ«  ظوخش  س

ظة بولعدعغان   عمذزارآةلضةن  

عمذ  اهعدا  ،بولس  »أنْ« ض

دذصآعرع : مةسعلةن .مذ قالع

 .» يقومَأنْ  زيدٌكادَ«

عىظ ش،حعنحعس  - ظع

ذش قعل عهةر ة تذت ال ؤة شعكةتك ةن عن تةيىحىظش باش ئظعلالر نلةنض ذصص ذ،بول ــطَ«  ظ ــجَ و  قَفِ ــ و  لَعَ ــ و  بَرَكَ  »ذَأخَ

ارلعقالرد ارةت عن ظقات ذالرنعث ظعشلعت. عب ع علعب ث ظعشلعت »كـــادَ«ش ةن ظوخشاشعلعنع ع بعل علةن .تذرش :  مةس

ــطَ« ــكْ يَ زيــدٌقَفِ ة ظاشذ ظ.)شقا باشلعدععزئزةيعت ي( »بُتُ دا عسعنحعحى يةن ــأوْ«نعث قاتارع ار  مذ »كَشَ ذص ب  ،بول

  . تذرشاشخ ظوع بعلةنشعلعنعث ظعشلعت »كادَ« ؤة »سىعَ« شععبذنعث ظعشلعتعل



 ٢٣٨

 . له صيغتانِ و.   التعجبِاءِشَإنْ لِعَضِ ما وُعال التعجبِفِ فصل 

 يف و ،ا   زيـدً  نَسَـ  أحْ ئٍيْ شَـ   أيُّ ا أيْ  زيـدً  نَسَـ ا أحْ مَـ  حنو   هُلَعَأفْ امَ    األولُ

 .هُهو فاعلُ  و ضمريٌنَسَأحْ

 لُعَـ فْأبنـى منـه     ا يُ مَّـ  إال مِ  انِيَـ نَبْال يُ   و زيـدٍ  بِ نْسـِ أحْ حنـو    هِ بـِ  لْعـِ الثاني أفْ  و

ــوَتَيُ و ، التفضــيلِ ــا أشــدَّ  لُصَّ ــل م ــع مبث  ،ا يف األول  اســتخراجً يف املمتن

وز ال جيـ  و ، يف اسم التفضيل  يف الثاني كما عرفتَهِاجِرَخْتِاسْ بِ دْدِوأشْ

  الفصـلَ  ازَجَـ املازني أَ  و ،ال فصلٍ  و ،ال تأخريٍ  و  مٍيْدِقْتَ فيهما بِ  فُرُّصَالتَ

 .ا زيدًاليومَ نَسَا أحْبالظرف حنو مَ

ئظعللعرعتةظةججى (»عــال التعجــبِفِ«ل عصةس عنحعنوظ ذ ظةجةبل) : ص ص ادعلةعظ نلةنضةن عن تةيىحىش ظنعشنع ظعص

  . غعسع باريذنعث ظعككع خعل سعظ  بولذص لعظئص

 . دذر»ا زيدًنَسَ أحْئٍيْ شَأيُّ«بذنعث مةنعسع . »ا زيدًنَسَا أحْمَ«: مةسعلةن  . دذر »هُلَعَأفْ امَ«بعرعنحعسع 

تةتعر  دة »نَسَــــأحْ« مذس

ذص   ار بول ر ب ذ،زعمع    ب

 .ذنعث صاظعلعدذرظزعمعر 

 »هِ بِ لْعِأفْ« ظعككعنحعسع  

علةن  .دذر  نْسِـــــأحْ«: مةس

 .ضةنضة ظوخشاشئد »زيدٍبِ

ع  ذ ظعككعس ةقةت   ب ص

ة لنع  ياساش يزعفظعسعم ت

دعغان  ذمكعن بولع م

ؤة  لعدذعالردعنال ياسلظعئص

ةن   عياس ع حةآلةنض لعش

عم  ئص ظعلالردا ظعس

ذص يعزفةت دة تونذش ل

 دةكع ثعزدعكعظأتكعن
ــدُّ« ادعلقعساؤؤاظ  مــــــا أشــــ

نعث ظوخشعشع    »ااستخراجً

ةن دة عنحعسع ظعكك،بعل

ث  »هِاجِرَخْتِاسْــــ بِدْدِأشْـــ « نع

  .لعدذ عتئظوخشعشع بعلةن مةقسةتكة ي

ذ ئظعلظ ظذلع ؤة ص ةجرذر الرنعث مةص ص ص  عم عرع قعلع ةلتئنع آعظعلئنع ظعلض عنع شىرىيعن آ ذ ظعككعس ث  ؤة ظ

  . بولمايدذتعش دذرذستعؤئ ظأزضةرعث شةآعللعرعنع ظارقعلعق ظذالرنتعشسعنع ظايرعؤئعظوتتذر

العم ئد »א« ذضةن معسالدعكعضة ظوخشاش  دئ»אא«ضةن ظ سعنع عرذنعث ظوتتعظعككعس ظ

   .غانتعشنع دذرذس سانعئرعؤزةرعص بعلةن ظاي



 ٢٣٩

  .مٍّ أو ذَ مدحٍاءِشَإْن لِعَضِ ما وُالذمِّ  وأفعال املدحِ  فصل

 . النِعْ فِهُلَ فَأما املدحُ

 أو مضـافٌ  ،  زيدٌالرجلُ مَعْنِ بالالم حنو  فٌرَّعَ مُ فاعله اسمٌ  و    مَعْنِ  األول

ا قد يكون فاعله مضمرً     و  ،   زيدٌ  الرجلِ غالمُ مَعْإىل املعرف بالالم حنو نِ    

ا حنـو قولـه تعـاىل       مبَِأو   ،   زيدٌ ارجلً مَعْ حنو نِ   منصوبةٍ  بنكرةٍ هُجيب متييزُ  و

ــعِنِ فَ{ ــامَّ ــرة }يَ هِ ــأي نِ  ،٢٧١البق ــمَعْ ــئًيْ شَ ــدٌ.  يَا هِ يســمى  و زي

 . باملدح املخصوصَ

ع صةس عبعر نوظ   ةش ؤة ظةيععهعيمةد(»الـــذمِّ  وملـــدحِأفعـــال ا«ل عنح ئظعللعرع بل ةش ص ذ ظةيع : )ل اآع  بظ ةش ي ل

 .دذرظعلئنلةنضةن صعن تةيىحىلةشنع ظعصادعلةش ظعيمةدهع
 :ظعلع بارئ ص خعلظعككعتأؤةندعكعدةك آةلسةك ظذنعث اختاشقا م

اظعلع   ،بولذص »مَعْنِ «،نحعسععبعر نغان  علعة ق ف بعلةن مةرع   »لا«ظوخشاش    ضةنضة  دئ » زيـدٌ  الرجـلُ  مَعْـ نِ«  ظذنعث ص

اآع دذ ي عم بولع ــنِ« ظعس  مَعْـ

ــالمُ ــلِغـ ــدٌ الرجـ ةدئ»  زيـ  ضةنض

اش  ةن  »ال«ظوخش بعل

عمعة قعلفمةرع ان ظعس غا نغ

عم   ان ظعس ذزاص بولغ م

تةت اهعدا مذس دذ، ض ر عبولع

اظعلع   ذنعث ص ر ظ زعمع

دذبول مذ قالع ذ.ذص دا   ب حاغ

ذنع نةس ةآعرة عبظ لعك ن

ةن تةم عم بعل ةش عيظعس زل

دذر ىزأر علةن .بولع :  مةس

ــنِ« ــ مَعْـــــ ذ ،» زيـــــــدٌارجلًـــــ  ب

 »زيـــــــــــــدٌ«دعكع ع لمىج

ةر  داظع مذظةخخ ، مذبتع

ذنعث ظالدع  ة ىكع جدعظ مل

ةؤ ةددةم عخ رع مذق

اظعل  »مَعْــنِ«بولغانلعقتعن   ةمئد »ارجلـً «بذ زعمعرنع ،  بولذص نعث ظاستعدعكع زعمعر شذ  ع ظأزعنعث ص ز عيضةن ت

بذنعث    ،}  يَ هِ امَّعِنِ فَ {:  مةسعلةن   .معزلةيزع تةمي مذبعلةن »امَ«نع  ععل صاظ ضاهعدا ظذ  .زلعدذق دةيمعز عيبعلةن تةم 

  .لعدذع دةص ظاتحعلةنضىعيعهةدم »زيدٌ«معسالالردعكع  قععرعقذي   .ضةنلعك بولعدذئد» يَا هِئًيْ شَمَعْنِ« مةنعسع



 ٢٤٠

ــ حَ الثــاني و ــحَا حنــو ذَبَّ ــدٌاذَبَّ ــ.   زي  و ا فاعلــه ذَ و   املــدحِ فعــلُبَّحَ

 حنو   أو بعده متييزٌ    خمصوصٍ  يقع قبلَ  جيوز أنْ  و.  زيدٌ  باملدح   املخصوصُ

 ،   زيـدٌ  ابًاكِرَا  ذَبَّ حنو حَ  أو حالٌ  ،ارجلً ا زيدٌ ذَبَّحَ و ،   زيدٌ ارجلًا  ذَبَّحَ

 . ابًاكِرَ ا زيدٌذَبَّحَ و

 . ا  أيضً فعالنِهُلَ فَمُّأما الذَ و

 و ، و عمـرٌ   الرجـلِ   غـالمُ  سَئْبـِ   و ، و عمـرٌ   الرجـلُ  سَئْبـِ  حنو   سَئْبِ  األول

 .وا عمرٌ رجلًسَئْبِ

  و،  زيــدٌ الرجــلِ غــالمُاءَسَـ  و ،  زيــدٌ الرجــلُاءَسَـ  حنــو اءَ سَــ الثـاني  و

 .   سائر األقسام  يف سَئْ بِ مثلُاءَسَ و ، ا زيدٌ رجلًاءَسَ

ــحَ« ظعككعنحعسع ــحَ«: مةسعلةن  .دذر  »اذَبَّ ــ«ثدعكع عبذن ،» زيــدٌاذَبَّ ة صهمةد »بّحَ ذنعث  »اذََ«، ظعلعئعي ظ

اظعلع ذ.دذرحعىضلةنعيعهبولسا مةد »زيــدٌ «،ص اآع آحعدعىضلةنعيعهمةد  ب  ؛» زيــدٌارجلًــا ذَبَّــحَ«ن عيئن ظعلضعرع ي

 ضة لةرضةن دئ »ابًـ اكِرَ ا زيـدٌ  ذَبَّـ حَ« ؛» زيـدٌ  ابًـ اكِرَا  ذَبَّـ حَ«ؤة  شع   علئزنعث آ عيتةمظوخشاش   ضةلةرضةن دئ »ارجلً ا زيدٌ ذَبَّحَ«

ا ث ش ظوخش هالنع

  .شعمذ دذرذس بولعدذ علئآ

ةمما كة ب ظةيع،ظ لةش

ةك ذ ع ظذن،آةلس ثم

خعل ظعككع  تأؤةندعكعدةك  

 :ظعلع بارئص

ع ــ «،بعرعنحعس  »سَئْبِـــــ

علةن.دذر ــ«:   مةس  سَئْبِــــــ

ــلُ ــرٌالرجـ ــ« ؛»و عمـ ــالمُسَئْبِـ   غـ

ــلِ ــرٌالرجـ ــ« ؛»و عمـ ا  رجلًـــسَئْبِـ

 .»وعمرٌ

ع ــ «،ظعككعنحعس » اءَسَــ

علةن . دذر ــ«: مةس  اءَسَــــــ

 .»ا زيدٌ رجلًاءَسَ« ؛» زيدٌ الرجلِ غالمُاءَسَ« ؛» زيدٌرجلُال

اظعل  ؤة   ظعلئظعككع ص    بذ ،بعلةن ظوخشاش بولذص   »سَئْبِ« ملةردةىباشقا هأآ » اءَسَ« شع  ذنعث قانداق بول   لعرعص

  .خشاشونعث هأآمع بعلةن ظ »مَعْنِ«كع هأآمع عجةهةتت



 ٢٤١

 القسم الثالث يف احلروف
 .و قد مضى تعريفُهُ

 و ، بالفعـل    و احلـروفُ املشـبهةُ     ،حروفُ اجلرِ    و أقسامه سبعةَ عشرَ       
 و حــروفُ ، و حــروفُ النــداءِ ، و حــروفُ التنبيــهِِِ ،حــروفُ العطــفِ 

 ،فُ املصـدرِ     و حـرو   ، و حرفَا التفسـريِ      ، و حروفُ الزيادةِ     ،اإلجيابِ  
ــعِ  ،فُ التحضــيضِ وو حــر ــا االســتفهامِ  ، و حــروفُ التَوَقِّ  و ، و حرفَ

ــرطِ   ــروفُ الشـ ـــ ،حـ ــرفُ ال ــاكنةُ  ،رَدْعِ  و حـ ــثِ السـ ــاءُ التأنيـ  و ،  و تَـ
 . و نُوْنَا التأكيدِ،التَنْوِيْنُ 

فصل  حروف اجلرِ حروفٌ وُضِـعَتْ إلفضـاءِ الفعـلِ أو شـبههِ أو معنـى                 
 .لِيْهِالفعلِ إىل ما تَ

الـدار أبُـوكَ أي أُشِـيْرُ إليـه      يف  و هـذا   ،يـدٍ بِز و أنَا مَارٌّ     ،يدٍ  بِزحنو مَرَرْتُ   
 . فيها

 دةعقعسعم هةرص هةقق حعنحعىظ
 

 . أمحد و الدارمى  وَرَوَاهُ. » مَثَلُ عِلْمٍ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ كَمَثَلِ كَنْزٍ لَا يُنْفَقُ مِنْهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  «اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَقَالَ رَسُولُ       
 

ذنعث تةر ع يعظ أتذص دا ظ ةىقعرع ذ.تعتص آ دةك ظ ة تو ظ تأؤةندعكع ذرآىرلىن يةتت ةر) ععسنحعبعر(: ت ذحع ق ج علغ
لةرهةر ع (؛ص لةرلغذحع هةرعتعظعلغا ظوخشئص) ظعككعنحعس عىظ( ؛ص لعرعة هةرفظةت )حعنحعس ع( ؛ص ) تأتعنحعس

لعرعاهالندذرذش هةرضظا  ؛ص
ع( اقعرعش  )بةشعنحعس ح

لعرع ع(؛ هةرص ) ظالتعنحعس
اؤاص ب لعرععرئج  ؛ش هةرص

ع( ةظارتذق) يةتتعنحعس  ح
ذص  لةردعغان هعلئآبول  ؛ةرص

ع(  )سةآكعزعنحعس
لعرعلةش هةرعرستةص  ؛ص
ععتوققذز( دةر) نحعس  مةس

لعرع ععنوظ( ؛هةرص ) نحعس
ذرذش هةر  لعرع قعزعقت  ؛ص

عوظ( ش ىتىآ) ن بعرعنحعس
لعرع ون  (؛هةرص ظ

ع  )ظعككعنحعس
ت ع عظعس فهامنعث ظعكك

) نحعسععحىظون ظ (؛  صععهةر
لعرع  ةرت هةرص ون   (؛ش ظ

ع ش عرةت قعل) تأتعنحعس
لعرع ون  (؛هةرص ظ

مذظةننةسنعث ) بةشعنحعسع
ظون  ( ؛   سع  »ة«عقساآعنل

ظون   (؛تةنؤعن) تعنحعسعظال
ع عتنعث آةت) يةتتعنحعس

ذنع  ل ن ع خع ظعكك
 .قاتارلعقالردذر

حروف «ل عنحع صةس  ع بعر
ذحع (»اجلـــــــرِ ةر ظوقذتق ج

ذ : )قوشذمحعالر ظعلنع ئص ظ
اآع ش   ظعلنع ؤةئبهع صىي
اآع ص عنع علنعث مةنعظئي س

ةن    عص آةلض ة ياندعش ظأزعض
ة ظاالق ش عدار قعلعآةلعمعض

 .»الدار أبُوكَ يف هذا« ؛»يدٍبِزأنَا مَارٌّ « ؛»يدٍبِزمَرَرْتُ «:  مةسعلةن .صلةردذرلةنضةن هةرنن  تةيعىحىظ

الدعكع  ع معس ةرئد »بِ«بعرعنح ةن ج ع هةر  ض ــرَرْتُ«ص ةن صئد» مَـ دعن آئض ع عيئظعلنع ظأزع ــدٍ«نك ة »زيـ  ض

 .القعدار قعلدع ظا
غا   »زيـدٌ «يعنكع  ئظعلنع ظأزعدعن آ ئبهع ص ىضةن ش ئد »رٌّمَا«صع هةر  ضةن جةر ئد »بِ«ظعككعنحع معسالدعكع   

  .القعدار قعلدعظا



 ٢٤٢

 .و هي تسعةَ عشرَ حرفًا 
 االنتـهاءُ كمـا     هِتـِ لَابِقَ و هي لِاِبتـداءِ الغايـةِ  و عالمتـه أن يصـح يف مُ               ،مِنْ  

 .فَةِ  الكُوْإىل البَصْرَةِ مِنْتقول سِِِِِِِِِِِِِرْتُ 
ــه تعــاىل       ــه كقول ــذي مكانَ ــعُ لفــظِ ال ــه أن يصــح  وَضْ ــيْنِ  و عالمت و للتَبْيِ

  .٣٠احلج } الْأوْثَانِمِنْفاجتنبوا الرِّجْسَ {
ــيْضِ  و عالمتــه أن يصــح لفــظُ بعــضٍ مكانَــه حنــو أخَــذْتُ         مِــنْو للتَبْعِ

 .الدَّرَاهِمِ 
 أحَدٍ مِنْحنو ما جاءني    و زَاِئدَةٌ  و عالمته أن ال خيتلَّ املعنى بإسقاطِها           

و ال تزاد مِنْ يف الكالم املوجب خالفا للكوفينيَ  و أمـا  قـوهلم قَـدْ كـانَ                
ــرٍ  ــنْ مَطَـــــــــــــــــــــ ــ،مِـــــــــــــــــــــ ــمُ فَهُهُبْ و شُـــــــــــــــــــــ  .لٌوَّأَتَـــــــــــــــــــــ

 .و إىل و هي النتهاء الغاية كما مرَّ
 إِلَــى أَيْــدِيَكُمْ فاغْسِــلُواْ وُجُــوهَكُمْ وَ {مَــعَ قلــيال كقولــه تعــاىل   و مبعنــى 

 ٦املائدة}افِقِالْمَرَ

 : بولعدذكىرلىدةك ظون توققذز تع تأؤةندعكعهةرصلعر رجة
 . تأت خعل مةقسةتتة ظعشلعتعلعدذدةكعذ تأؤةندعكظ ،بولذص »مِنْ« ،ععسنحعبعر
ل  غاعستعق نذعش ظاخعرلعش)١ ان باش ة بولغ ادعلةشععنسعنعش مةنعظعض لعتىحى ظ ظعص علةن .دذ علعن ظعش : مةس
ــرْتُ « ــنْسِِِِِِِِِِِِِ ــرَةِ مِ ــةِإىل البَصْ دا آ . (» الكُوْفَ داق رول ةنةبذن ــنْ« لض ع »مِ نعثذ تذن ن ع تةر ) ش ذنعث قارش دة عصبةلضعسع ظ

  .»وْفَةِ الكُإىل البَصْرَةِ مِنْسِِِِِِِِِِِِِرْتُ «:  مةسعلةن. شعدذرذدذرذس بول) نعثعشذنعث بولعسعمةن(ش عظاخعرلعش

دا آةلضةن   ( .دذ علعن ظعشلعت  ىحىدعلةش ظ سعنع ظعصا عبايان مةن  )٢ بةلضعسع  ) نذشنعث ونع ت  »مِـنْ « بذنداق رول

ا  ذنعث ظورنعغ  »الــــذي«ظ
نعث   ئد أزنع قويذش ةن س ض

. دذرعشذدذرذس بول
فاجتنبوا الـرِّجْسَ   {: مةسعلةن  

 .} الْأوْثَانِمِنْ
مةنلعك )٣ اهعدا قعس  ض
ادعلةعمةن عنع  ظعص ش س
لعتىحىظ ذ  ظعش  .عدذلعنم
داق بذ( دا آةلورن ةنل  ض

ــنْ« نعث  »مِـــ ع تونذش ) ن
ا    ذنعث ظورنعغ ع ظ بةلضعس

أزنع ئد »بعـــــض« ةن س ض
نعث دذرذس  قويذش

علةن.دذرعشذبول :  مةس
  .» الدَّرَاهِمِمِنْأخَذْتُ «
ة   )٤ اهعدا ظارتذقح ض

مذ آ ةرص بولذص . دذعلئه
داق ب( دا ذن رول

ــنْ «ةنضلعتعظعشل ع  »مِـ ن
نعث  ع )تونذش  بةلضعس

ذ  ش  عتئؤىرىشىنع حظ
 تةسعر ضة  عسةؤةبعدعن مةن 
لعكتذر علةن. يةتمةس : مةس

ذ . » أحَـــدٍمِـــنْمـــا جـــاءني « ب

لذق  »مِـــــــــــــــنْ« بولذش
ذص مىج ادة بول ةردة زعي لعل

 .يدذ ةآةلم
ذ ة  ب  »لكــــــوفينيَا«هةقت

ث ع ع قارالرنع ش
 .ظوخشعمايدذ ضةعنعثكزبع

 بذ  ،معز عدةص تةؤعل قعل » قَـدْ كـانَ شـيئٌ مِـنْ مَطَـرٍ     «ملعلةرنع  ىش ج ظذنعثغا ظوخشا    ؤة »قَـدْ كـانَ مِـنْ مَطَـرٍ        «، ظةمما

 .بايان مةنعسعدة آةلضةن بولعدذ  »مِنْ«دعكع غحا

ع ذ   »إىل «، ظعككعنحعس ذص ب اخ عقعرذيبول دةك ظ ادعلةش ظ قذرقع نعدا ظأتكةن عنع ظعص ن ىحىتا مةنعس

  .}  املَرَافِقِإىلفاغسلوا  وُجُوْهَكُمْ  وَ أيْدِيَكُمْ {:  مةسعلةن. دذعلعدعمذ ظعشلعتعسعمةن »مَعَ«دا   ضاهع.ظعشلعتعلعدذ



 ٢٤٣

 .و حَتّى  و هي مثل إىل حنو نُمْتُ البارحةَ حَتّى الصَبَاحِ 
و مبعنــى مَــعَ كــثريا  حنــو قَــدِمَ احلَــاجُّ حَتّــى املشــاةِ  و ال تــدخل إال علــى  

 .و قول الشاعر. لمُبَرَّدِ لِالظاهر فال يقال حَتَّاهُ خالفا 
  . شاذٌّّ،ى زيادٍ  أبِ يا ابنَتَّاكَحَ فَتًى فَال  وَ اهللِ ال يبقي أُناسٌ: رشع

 . الكوزِ فِيْ و املاءُ  ، الدار فِِيْو فِيْ و هي للظرفية حنو زيد 
} جُذُوْعِ النَّخْـلِ   فِيْوَ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ   { و مبعنى عَلى قليال حنو قوله تعاىل      

 .  ٧١طه
بُ مبَوْضِعٍ يَقْـرَ   ِ يدٍ أي إلْتَصَقَ مُرُوْرِي    بز و الباء و هي لإللْصَاقِ حنو مررتُ      

 .مِنْهُ زيدٌ 
 .لْقَلَمِ  بِاو لالستعانة حنو كَتَبْتُ

ع ىظ ذص »حَتّـــــى«حعنحعس اخ،بول عنع ظعصادعلةشقذرقع نع ظ ةن»إىل«تة تا مةنعس اش   بعل دا ظوخش  رول

 . »نُمْتُ البارحةَ حَتّى الصَبَاحِ«:  مةسعلةن .ظعشلعتعلعدذ

 
شقعغا  امدعن ب ع ظعس  راظذ ظاشكا   . »قَـدِمَ احلَـاجُّ حَتّـى املشـاةِ       «: مةسعلةن    .دذ  عتعلعسعدة ظعشل  عمةن »مَعَ«نحة  عآأص 

دذ  ذ. آعرمةي ة  ب هةقت
ةررة عمعغان دمذب نعث ظوخش

ذص ع بول ذ،قارش فَـــال  وَ «  ظ
 يـا ابـن     حَتَّـاكَ  فَتًـى    اهللِ ال يبقي أُناسٌ   

ةنئد »أبــى زيــادٍ  نع رظعئش ض

ذرذص   ص ت ل قعلع دةلع
عمذ  « ا آعرس زعمعرالرغ
  .رايدذ دةص قا»دذرعئؤبولع

ز  ذ  »حَتّـــــى«بع ث ب نع

ةعردعكعشعئظ اش  ض ظوخش
ا آعر  از   عزعمعرغ ع ظ ش

ةهؤالدعغان يظذحرا  .ظ
ذثا دة،ش تة بئ قاظع  كعتعش

ا ظئظ قا علئتعبارغ ش
 .ظةرزعمةيدذ دةص قارايمعز 

ع  »فِــــــــــيْ «،تأتعنحعس

ذ زةرص   ذص  ظ ت عيةبول
ادعلةش  عمةن عنع ظعص س
لعتىحىظ  .دذ علعن ظعش

 ؛» الــدارفِِــيْزيــد «: مةسعلةن

 شذنداقال   ،» الكـوزِ  فِيْاملاءُ    «

مة اغالردا نقعس ــى« ح  »عَلـ

  .} جُذُوْعِ النَّخْلِفِيْوَ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ { :  مةسعلةن .دذ عص قالعلع ظعشلعتعمذدعسعمةن

دعن ظعلضعرعكع ص  » «،نحعسععبةش ذ ظأزع ذص ب ةن ي عظعلنع ظأزئبول ةجرذرع بعل تذرعقئنعث م ن ىحىش ظذنالش

 . دذر»«سع عبذنعث مةن.  »«: ةسعلةن م .دذ علعتعظعشل

ذ  اهعدا ظأزظ ةجرذر عض ث م شعنع ةر -نعث ظع تعتعكعه ةنلع رالوكع قعنع ظورذنداش ادعلةش ظكظعك ن ىحىعنع ظعص

 .»لْقَلَمِ بِاكَتَبْتُ«: مةسعلةن . دذعلعظعشلعت
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ــه تعــاىل    ــكُمْ  { و قــد يكــون للتعليــل كقول ــتُمْ أنْفُُسَ ــمْ ظَلَمْ ــاذِكُمُبِاإنَّكُ  تِّخَ
 .  ٥٤البقرة }العِجْلَ

 .شِيْرَتِهِ بِعَو للمصاحبة كخَرَجَ زيدٌ
 .ذَاكَ بِو للمقابلة كبِعْتُ هذا

 .زيدٍ بِللتعدية كذَهَبْتُو 
 .الْمَسجدِ بِو للظرفية كجَلَسْتُ

قائمٍ  و يف االستفهام  حنو هـل         بِ قِيَاسًا يف خرب النفي حنو ما زيدٌ      زائدةٌ  و  
 ،٧٩النسـاء }كَفـى بِـاهللِ شَـهِيْدًا   وَ{ائمٍ و سِمَاعًا يف املرفوع حنـو     ق بِ زيد

و يف املنصوب حنو ألْقى   . حَسْبِكَ زيدٌ أي حَسْبُكَ زيدٌ    بِ. أي كفى اهللُ    
 .بِيَدِهِ أي ألْقى يَدَهُ 

ةبةب »بِ«   اهعدا س عنعيةت مةنعض ادعلةش ظعس علةن.لعدذعتعن ظعشلىحى ظعص ــكُمْ  { :  مةس ــتُمْ أنْفُُسَ ــمْ ظَلَمْ ــاذِكُمْ بِإإنَّكُ تِّخَ
 . }العِجْلَ

 .»شِيْرَتِهِ بِعَخَرَجَ زيدٌ «:  مةسعلةن.لعدذعن ظعشلعتىحىسعنع ظعصادعلةش ظعلعق مةنهضاهعدا هةمرا

اه   تذرذش داعض  ظالماش
عنع امةنعس دعلةش  ظعص

لعتن ىحىظ  .لعدذعظعش

علةن  ــذا «: مةس ــتُ هــــ  بِعْــــ
  .»ذَاكَبِ

اه دعن داعض  ظأزع
ئظعلنع  ظعلض عرعكع ص

ى  ش ظىح ةددع قعلع ن مذتةظ
لعت علةن.لعدذعظعش :  مةس

 .»زيدٍ بِذَهَبْتُ«

اه عيةت داعض  زةرص
عنع ادعلةش مةنعس  ظعص

لعتىحىظ  .لعدذعن ظعش

علةن  جَلَسْـــــــــــــتُ«: مةس
 .»الْمَسجدِبِ

اه دا  داعض ع هال  قعياس

ــدٌ « ــا زيـ ــائمٍ بِمـ ة ئد» قـ ضةنض

ة اش ن نعث عفظوخش

اآع  دة ي ــل زيـــد«خةؤعرع  هـ
اش ئد »قـــائمٍبِ ة ظوخش ضةنض

ت دة عظعس فهامنعث خةؤعرع
  .دذعلئزعيادة بولذص آ

هِيْدًا   {:  مةسعلةن   .دذعلئعيادة بولذص آظع ظوقذلغذحعالردا زرةفماظع هالدا سئ» بِ«ظذ   كفـى  « بذ  }وَ كَفـى بِـاهللِ شـَ
 .  ظعدع ضةنلعكئد »حَسْبُكَ زيدٌ« ظةسلعدة بذ ،»حَسْبِكَ زيدٌبِ« .ن مةنعدعدذرضةئد ،»اهللُ شَهِيْدًا

 ضةنلعك ئد »ألْقـى يَـدَهُ  « ظةسلعدة  بذ  ،»ألْقـى بِيَـدِهِ  «: مةسعلةن    .دذع لئقذلغذحعدعمذ زعيادة بولذص آ   وع ظ بيةنة نةس 

  .ظعدع
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 .زيدٍ لِ و املالُ،لفرسِ  لو الالم  و هي لالختصاص حنو اجلُلُّ
 .لتأديبِ لِو للتعليل كضربتُهُ

 .أي رَدِفَكُمْ،  ٧٢النمل }كُمْ  لَرَدِفَ{ و زائدةٌ كقوله تعاىل
  الَّـذِيْنَ كَفَــرُوا قَــالَ{كقولـه تعـاىل   . و مبعنـى عَـنْ إذا اســتعمل مَـعَ القــولِ   

 . و فيه نظر١١ٌاألحقاف }ا سَبَقُوْنَا إلَيْهِذِيْنَ آمَنُوْا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّلِلَّ
 لِلّـهِ يَبْقـى     .هِ ال يُـؤَخَّرُ األجَـلُ        لِلَّـ   للتعجـب  حنـو       مِسَو مبعنى الواوِ يف القَ    

 .سُ على األَيام ذو حِيَدٍ بِمُشْمَخَرٍّ بِهِ الظَيَّانُ و اآل
و رُبَّ و هي للتقليل كما أنّ كَمْ اخلربيةَ للتكثري و تستحِقُّ صـدرَ الكـالم 

 أو مضمرٍ ، كَرِيْمٍ لَقِيْتُهُ رَجُلٍو ال تدخل إال على نكرةٍ موصوفةٍ حنو رُبَّ 
ــزٍ بنكــرةٍ منصــوبةٍ حنــو رُبَّــ      ــدًا ممي ــذكرٍ أب ــردٍ م ــهمٍ مف ــ و، رجــالً هُمب  هُ رُبَّ

و عنـد الكـوفينيَ جيـب    .  كـذالك    امـرأةً  هُ و رُبَّـ   ،جَالًا   رِ هُ و رُبَّ  ،رجلنيِ  
 . امرأةً هَا و  رُبَّ، رِجَالًا مْ و رُبَّهُ، رجلنيِ هُمَااملطابقةُ حنو رُبَّ

ن ىح ىعنع ظعصادعلةش ظ كعضة تةؤة ظعكةنلع سنعث مةلذم ظادةم ياآع نةر    عبولذص بذ مةلذم نةرس    »لِ «،ظالتعنحعسع  
  .»زيدٍ لِو املالُ، لفرسِ  لاجلُلُّ«: مةسعلةن  .دذ علعتعظعشل

 .»لتأديبِ لِضربتُهُ«: مةسعلةن  .دذعلعن ظعشلعتىحىش ظعع بايان قعلعنش سةؤةبعرئز بىظعلنعث يئضاهعدا ص
 . ضةنلعكتذردئ» رَدِفَكُمْ«ث مةنعسع بذنع.}كُمْ لَرَدِفَ{:  مةسعلةن .دذ علئبولذص آظارتذقحة ضاهعدا 

ذِيْنَ  لِلَّـ  الَّـذِيْنَ كَفَـرُوا  قَـالَ {: مةسعلةن  . نع ظعصادعلةيدذ  سع عمةن »عَنْ«عص لعبعلةن بعرضة ظعشلعت  »القولِ«ضاهعدا  ظذ  
الدعكع  .}آمَنُـــوْا لَـــوْ كَـــانَ خَيْـــرًا مـــا سَـــبَقُوْنَا إلَيْـــهِ ذ معس ث » لِ« ب عدة ظعشلع» عَـــنْ« نع دة  مةنعس ةنلعكع هةققع تعلض
 .ظوخشعمايدعغان قاراشالرمذ بار

اهعدا تةظةجج نع ىض ص
ةمدة  ادعلةيدعغان قةس ظعص

ةمنعث  عنعث » و«قةس س
عدة آئ دذمةنعس . لع

علةن  ــ«: مةس ــؤَخَّرُ لِلَّــــ هِ ال يُــــ
 لِلّـهِ يَبْقـى علـى األَيـام ذو          ؛» األجَلُ

ــهِ الظَيَّــانُ و اآلسُ    ــدٍ بِمُشْــمَخَرٍّ بِ  حِيَ
ذداغ( ةم خ عكعم قةس

ذ ةن ظارقارم  قالمايدعك
 ،شع بعلةنىآىنلةرنعث ظأت

عدعكعم    اغ حوقعس ر ت  بع
ئالن     اؤا ح دا ي اردذر ظذنعث ب

عمةن  ةم ياس ىل ه ذ   .)ض ب
عظئردعكع  ث » يَبْقـــى«ش نع

ع يظةسلع ــى ال«س » يَبْقــــــــ
ذنعث  ذص ظ بول

دعكع ةزعص »   ال«ظالدع ه
 .ص آةتكةننعقعلع

عمان ش -ذو حِيَـــــــــدٍ  اخس
ىزلىك ار مىنض  .ظارق

ــ ع -مَخَرٍّمُشْــــ اغ حوقعس  . ت
 -اآلسُ. ياسعمةن ضىل   -الظَيَّانُ

    . ضىلياؤا حعالن 
ععيةتت  »رُبَّ «،نحعس

ذ ذص ب ذددع بول كَــــــمْ « خ
ــةَ ث عظأز »اخلربيــــــــــــــــ نع

ةم لعزعيت عنع ىآنعث آأص
اش   ة ظوخش ظعصادعلعضةنض

أز ان  عظ دار بولغ  ظاالقع
ئظلنعث  از ص ز ىيظ
ةنلع ادعلةش نع كبةرض ظعص

 ذظ  ؤةدذعلئن آىحىظ
ث بعلمىج عدا ئنع ش
عص عالضعشعلئآ  مذناس
 رَجُلٍرُبَّ  « شذنداقال ،دذعلئآ

ــهُ  ــرِيْمٍ لَقِيْتُـــــــ ة ئد »كَـــــــ ضةنض
ةآ ىظوخشاش س ةن ن عمعصةتلةنض اآع نة رة ظعس قعغا ي ةآ بةسدعن باش ذحع ن ةن ظ  رةع ظوقذلغ عم بعل ان عنئظعس قالنغ
دعغان تع  قاي ؤة(لعدعغان  ة آئ آعلدهةرقاحان بعرلعك شة  ) نةزةريشعدعن قةتظع علئعنعث قانداق آ  زعيتةم(هالةتتعكع  

 ؛»« ؛»«: مةسعلةن . هةم مذزةآكةر زعمعردعن باشقعغا آعرمةيدذ        مذب) غانعق بولم عنئع ظ رئي
 دئضةن زعمعرنعث ظأزعدعن آئيعنكع نةسبة       » «بذ معسالدعكع     . ضةنضة ظوخشاش   ئد »א« ؛»«

النغانلعقع ؤة ظذنعث يانعدعغان يئرع       نعقاتارلعق نةآعرة ظعسعمالر بعلةن ظئ    ق» امرأةً ، رِجَالًا ،رجالً، رجلنيِ    «ظوقذلغان
ةم هئ  انلعقتعن مذبه ابولمعغ ذ ظعس ، النغانلعقعبس ذنداقال ظ عمذ   ش ةن بولس ل ظأزضةرض ةر خع ر   ،عمالر ه ذ زعمع ب

ةنلعك  ظ ال تذرعؤةرض ر خعل ةرمةي بع ذنعث ظ أزض ةؤةبعدعن ظ دعغا ع س ث آئ» «ال ان نع ع دذرذس بولغ  . لعش
ذ «رةلكعلفةذآ ر  ظ ث تةم ظأزعزعمع دا  عزعينع اس هال ة م عرعص ض دذ» رةكآئلشع ئآظأزض علةن.دةص قاراي :  مةس

  .»א« ؛»« ؛»«
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 و ،و قد تُلْحَقُهَـا مـا الكافـةُ فتـدخل علـى اجلملـتنيِ حنـو رُبَّمَـا قـامَ زيـدٌ                 

لٍ مـاضٍ إلنَّ رُبَّ للتقليـل احملقـقِ و           و ال بُـدَّ هلـا مِـن فعـ          ،رُبَّمَا زيدٌ قائمٌ      

ــك رُبَّ رجــلٍ       ــا كقول ــك الفعــلُ غالبً ــذَفُ ذال ــه و يُحْ هــو ال يتحقــق إال ب

أكْرَمَنِي  يف جواب مَنْ قال هل لَقِيْتَ مَنْ أكْرَمَكَ؟ أيْ رُبَّ رجلٍ أكرمين     

 . و لَقِيْتُهُ فِعْلُهَا و هو حمذوفٌلرجلِا  فََأكْرَمَنِي صفةُ، لَقِيْتُهُ

ــى ا ــول    و وَاوُ رُبَّ  و هـــ ــالم كقـــ ــا يف أول الكـــ ــدأ هبـــ ــيت تُبْـــ ــواوُ الـــ لـــ

 .  و إال العِيْسَيس هبا أنِيْسٌ إال اليَعَافِيْرَ لةٍدَلْ بَو: شعر.الشاعر

ــرِبَنَّ وَ اهللِ وَحنــو  . و وَاوُ القســمِ  و هــي ختــتص بالظــاهر  الــرمحنِ لَأضْ

 . كَ وَفال يُقال 

ذن ضاهعدا ذنعث جةر قعلعظ ارةتشعثغا ظ ةمعلتعن ظعب  دة -دذعلئشذلذص آوق »مــا«دعغان عتئؤعقعلكار عنع بع ظ

 .»رُبَّمَا زيدٌ قائمٌ« ؛»رُبَّمَا قامَ زيدٌ« :مةسعلةن .دذرعؤئملعضة آعرعىارةت ظعككع خعل جبيةدعن ظعيظلعئية ؤةصعيمظعس

الع بولعهتئ ظعكز بةرمةسلىي »رُبَّ« ةقلمعم ادعلةش ظعغان ت ذنعث لضةنلعكتعن عتعن ظعشلىحىلنع ظعص داق ظ بذن

ةقلع ازع ص ع ظذنعلت دعغان م ا آةلمةي ةللئثسعز بارلعقق دذىر  زأرعشذق بولعظعلعغا مذتةظ ةنع ،بولع  نعث »رُبَّ« ي
ئظعلعال   ع ؤة بذنداق حوقذملذقنع   ظعصادعلةش ظىحىن ظعشلعتعلضةنلعك  رعدعغان تةقلعلنع   حوقذم يىز بئ   صةقةت مازع ص

ادعلةص  ظعص
دعغانلعق ع بئرةلةي

ذنعث  ةؤةبعدعن ظ س
ةرقاح ازع ص ه ئظعلعغا ان م

ع زأرى  دار بولذش ر ظاالقع
دذ دعن  ىح. بولع ع مازع نك

قا ص  ز ىظعلالرنعث يئباش
لعك سمةرـ بة رشئب
 .ولعدذمالع بعهتئظ

ذ عآأص   ل عظئص  نحة ظ
ةزعص قعل دذ ئنعص آع ه  .تع
علةن  هـــل لَقِيْـــتَ مَـــنْ «: مةس

ةن آعشئد »أكْرَمَـــكَ؟ ة عض ض

 »رُبَّ رجلٍ أكْرَمَنِي«جاؤابةن   
ةضعنعمعزئد اشض  . ظوخش
ع يذنعث ظةسلعب رُبَّ «س

ــرمين  ــلٍ أكـ ــهُرجـ ذص »لَقِيْتُـ  ،بول

ةن صئد »أكْرَمَنِــــي« ظعل ئض

ــلٍ« ث س »رجـــ عتعىنع  ،ص

ةن صئد »لَقِيْتُــــــهُ« ظعل ئض

ةللعق  »رُبَّ« مذتةظ
 صئظعل بولذص ظذ    دعغانعبول

   .هةزعص قعلعنعص آةتكةن
ةيعنكع  ئآ زع ؤظعسعمالر ل

ةجرذر   ةتتعن م جةه
عمذ مةن   ةتتعن  ةبولس  جةه

  .لعنعدذبا هعسامذبتعد
ع ةن  »رُبَّ« ،سةآكعزعنحعس عدة آةلض عدا آ  »و« مةنعس ث بئش ذ جىملعنع ذص ظ دعغان ع بول .  دذر »و«لع

ــيْسٌ إال اليَو«: مةسعلةن  ــيْسَ بلــدة لــيس هبــا أنِ ــافِيْرَ  و إال العِ ارآعقعسمةن شةهةرلةر (»عَ ةر ؤة عآعي ظذنعثدا ب عكل دعن تأض
 ) .مذث يوق-باشقا هال

ةمنعث ،نحعسععققذزوت ذ  »وَ« قةس ذص ب عمالرغ سع بول كارا ظعس علةن .تذرخاس العظاش ــرمحنِوَ اهللِ وَ«:  مةس . » ال

  .يعشكة بولمايدذئد»  كَوَ« ،شذثا
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رَبِّ  تـَ مْهُلُوْالرمحنِ  و قـَ  تـَ اهلل وَحْدَهُ فـال يقـال   ب و تَاءُ القسمِ و هي ختتص     

 .الكعبةِ  شاذٌ

الرمحنِ  بـِ  اهللِ  و   بـِ  و باءُ القسم و هي تدخل على الظاهر و املضمرِ حنـو           

 .كَ بِو

 فان كانـت    ،مُ عليها و ال بُدَّ للقسم مِن اجلواب و هي مجلة تسمى املقسَ          

 و  ، لَزيـدٌ قـائمٌ   ليـةِ حنـو وَاهللِ      موجبةً جيب دخول الـالم يف االمسيـة و الفع         

  . زيدًا لَقَائمٌ إنَّ  و إنَّ يف االمسية حنو وَاهللِ فْعَلَنَّ كذا  لَأوَاهللِ

 و ، زيــدٌ بقــائمٍ مــاو إنْ كانــت منفيــةً وَجَــبَ دخــولُ مــا و ال  حنــو وَاهللِ 

 . يقوم زيدٌالوَاهللِِِِِِِِِِِ 

 

ععننوظ ةمنعث ،حعس ذ   »تَ« قةس ذص ب ع بول ةقةت  س ةن ظعس ئد »اهلل«ص ذثا  .تذرمغعال خاسعض  »الرمحنِتَــ «،ش

 .ةن سأزع آةم ظذحرايدعغان سأزدذرضئد »رَبِّ الكعبةِتَ«لةرنعث ب ظةرة،ظةمما .شكة بولمايدذ عيئد

ع  ون بعرعنحعس ةم ، ظ ا آعرعؤئ     »بِ«نعث قةس عمالرغا ؤة زعمعرالرغ كارا ظعس ذ ظاش ذص ب دذ بول علةن .رع :  مةس

ــ« ــو« ؛»اهللِبِـ  و« ؛»الرمحنِ بِـ

 .»كَبِ

ةم  داق قةس هةرقان

ث  ث ظأزعنع جاؤابعنع

عدعن ذبول ش

ذصلماالعظاير دعغان بول  ،ي

داق بذ ذص  بولباؤاجن

ةن ةى جآةلض ــمُ « مل املقســــ

 .لعدذعدةص ظات »عليها

ةر   لذق ،ظةض  بولذش

 ةس ذص آةل  بول  بملة جاؤا  ىج

ــائمٌوَاهللِ«   لَــــأوَاهللِ« ؛» لَزيــــدٌ قــ

ة ئد »فْعَلَـــــــــنَّ كـــــــــذا  ضةنض

اؤا  اش ج ذص  بولبظوخش

ية ؤة  عيملة ظعسم ىجآةلضةن  

ةعيظلئص ث  » « يةلةرض نع

ع  ــدًا  إنَّوَاهللِ «ؤة آعرعش زيــــ

 .بولعدذ رىزأرعشع نعث آعر »إنَّ«ضة ملة ظعسمعييةىضةنضة ظوخشاش جئد »قَائمٌلَ

 .ر بولعدذ ىشع زأر عنعث آعر  »ما و ال  «ثغا  ع بولذص قالسا ظذن   يعفملة مةن ىج) ذص آةلضةن  بول بجاؤا (ظذ،   ظةضةر

  .» يقوم زيدٌال وَاهللِِِِِِِِِِِ « ؛» زيدٌ بقائمٍماوَاهللِ «:  مةسعلةن



 ٢٤٨

تَـاهللِ   {ال اللـبس كقولـه تعـاىل    النفـي لـزو  و اعلم أنه قد يُحذف حرفُ     

 . تَفْتَؤُال أي ،  ٨٥يوسف }تَفْتَؤُ تَذْكُرُ يُوْسُفَ

و حيــذف جــوابُ القســم إنْ تقــدم مــا يــدل عليــه حنــو زيــدٌ قــائمٌ وَاهللِ أو  

 .توسط القسمُ حنو زيدٌ وَاهللِ قائمٌ

 . القَوْسِ إىل الصَّيْدِ عَنْو عَنْ للمجاوزة حنو رَمَيْتُ السَهْمَ 

ــد   و ــى عَلــى لالســتعالء حنــو زي ــد يكــون  عــن  ، الســطح عل  و ،  و ق

 ، يَمِيْنِـهِ    عَنْ مِنْ    جلستُ  كما تقول  ، إمسنيِ إذا دخلَ عليهما مِنْ       ،على  

 . الفرسِعَلىو نَزَلَتُ مِنْ 

نعص ع نعث هةرصع هةزعص قعل     عفع سةؤةبعدعن نة    ق بولمعغانلع  هتعمالعنعث ئتعش ظئ لعشعص آ عضاهعدا ظار :  هعتةنب  

بذنعث   ،)الالنعث نامع بعلةن قةسةمكع، سةن يىسىصنع ظةسلةؤئرعص             ظ(}تَاهللِ تَفْتَؤُ تَذْكُرُ يُوْسُفَ   {: مةسعلةن   .تعدذئآ

  .ظعدع »تَذْكُرُ يُوْسُفَ  تَفْتَؤُما تَاهللِ«سع يظةسلع

ةر ــائمٌ وَاهللِ «،ظةض ــدٌ ق ةنئد »زي ــائمٌ« دعكععملىج ض ــدٌ ق ة ظوخشاش ق »زي اؤابعاةسةمنعث جض دعغان  غ ةت قعلع داالل

ع   عنعث زعكرعس نةرس

اآع   ا ي ةن بولس ــدٌ «ظأتك زي
ــائمٌ ةن ئد »وَاهللِ قـــــــــــــــ ض

ــمُ « دةكعدعكعملىج املقســــ
ث ظوتت »عليهـــا عدا عرذنع س

ةن بولآةل ةمنعث اسض  قةس
اؤابع ه  نعص ععص قعلةزج

 .تعدذئآ
ع  ون ظعككعنحعس  ، ظ

ــنْ« ر  »عَـــ ذ بع ذص ب  بول

ة بع  عنعث يةن ر نةرس
أت  عدعن ظ تعش ئص آىنةرس

ادعلةيدذ  عنع ظعص  .مةنعس

علةن ــهْمَ  « : مةس رَمَيْـــتُ السَـ
 .» القَوْسِ إىل الصَّيْدِعَنْ

ون ظ عىظ  ،حعنحعس

ذم  »عَلـــى« ذ مةل ذص ب بول

ر ر عنةرس بع قا بع  نعث باش
تعدة ىنعث ظعنةرس س

ةنلع ادعلةش ظعنع كظعك عص
لىحىظ  .دذعتعلعن ظعش

علةن  علـــــــىزيـــــــد «:  مةس
 .»السطح

 جلسـتُ «: مةسعلةن  . لعدذئم بولذصمذ آعظعككعسع  ظعككع ظعس آعرضةندة ظذ » مِنْ«غا  » عَلى«بعلةن  » عَنْ «
ــنْ  ــنْمِ ــهِعَ ــنْ  « ؛» يَمِيْنِ ــتُ مِ ــرسِعَلــىنَزَلَ النعث  عبعر. » الف ع معس ع نح ــنْ جلســتُ«مةنعس ــهِجانــبِ مِ ع  .دذر » يَمِيْنِ ظعككعنح

 . دذر  » الفرسِفَوْقِنَزَلَتُ مِنْ «معسالنعث مةنعسع 



 ٢٤٩

 .عمرٍوكَو الكاف للتشبيه حنو زيدٌ 

 .  ١١الشورى }مِثْلِهِ شَيْءٌ كَلَيْسَ{ و زائدةٌ كقوله تعاىل

 .قد تكون امسًا كقول الشاعرو 

 .الْبَرْدِ الْمُنْهَمِّكَيَضْحَكْنَ عَنْ : شعر

 و مُنْذُ للزمان إمَّا لالبتداء يف املاضي كمـا تقـول يف شَـعْبَانَ  مـا                  ،و مُذْ   

 و  ، شَـهْرِنَا    مُـذْ ظرفيـةِ يف احلاضـرِ حنـو مـا رَأيْتُـهُ            ل رَجَـبَ  او ل     مُـذْ رَأيْتُهُ  

 .شَهْرِنَا  و يف يومِنا يَوْمِنَا أيْ يف مُنْذُ

 زيــدٍ و خَلَــا و حَاشَــا لالســتثناء حنــو جــاءني القــومُ ، و عَــدَا ،و خَلَــا 

 . بكرٍعَدَا عمرٍو و حَاشَا

 

: مةسعلةن . دذعلعتعن ظعشل  ىح ىش ظ عتعش خضة ظو  عبعر نةرس   نع يةنة  عبعرنةرس  بولذص بذ    »كَ «،تأتعنحعسع ظون

 .»عمرٍوكَزيدٌ «

 . }مِثْلِهِ شَيْءٌ كَلَيْسَ{: مةسعلةن . دذعلئبولذصمذ آظعت ضاهعدا زا

الالر تأآ   ظذ( »الْبَرْدِ الْمُنْهَمِ كَيَضْحَكْنَ عَنْ   «: مةسعلةن  . دذعلئظعسعم بولذصمذ آ  ضاهعدا   رضة ظوخشاش    ىلضةن مألد  ىظاي

دذىآ الدعكع  . )لع ذ معس ب

دا   »كَ« ذ حاغ  »مِثْــــلُ«ب

 .دذعلئدة آعسعمةن
ةش  ون ب ون  ؤة ظ  ظ

ع  و ،مُــــــــــذْ « ،ظالتعنحعس
ــذُ ذ »مُنْـ ذص ظ ت الر بول ؤاقع

ادعلةعمةنعس ش نع ظعص
لعتعلىحىظ  .دذ عن ظعش

ت ظ  ذالرنعث ؤاقع ن ىحىظ

اآع  علعظعشلعت ع ي ــا «ش مــ
ة  ئد » رَجَـــبَ مُـــذْ رَأيْتُـــهُ   ضةنض

دا   ةن زامان اش ظأتك ظوخش
لعنعش ىي ةن باش ز بةرض

ادعلةيدذ عنع ظعص   ؤةمةنعس

اآع  ــا«ي ــهُ م ــذْ رَأيْتُ ــهْرِنَامُ  ؛» شَ

ــذُ« ــامُنْـــــ ة ئ د» يَوْمِنَـــــ ضةنض

اش ازعرقع ظوخش  ه
عية  دعكع زةرص ت زامان

ادعلةيدذ  عنع ظعص ذ . مةنعس  ب
دا ظذنعث ع يعنئدعن آحاغ ك

مع عظعس ر قعس  منعث بع
ةؤة     ضةرحة  ظأتكةن زامانغا ت

ذنعث ؤا عمذ ظ ث قبولس تعنع
ان مهةم ازعرقع زام ع ه عس

ائدةص ه ذ .عنعدذلبس  ب

 .مةنسعدة بولعدذ »يف«ع عسحاغدا ظذ ظعكك

 »حَاشَـا  «،ققذزعنحعسع و ظون ت   ،)باشقا ( »عَـدَا  «، ظون سةآكعزعنحعسع    ،)باشقا ( »خَلَـا  «، ظون يةتتعنحعسع 

ذالر) باشقا( ذص ب ادعلةش ظسظعستع بول ــاجــاءني القــومُ «: مةسعلةن . لعدذعن ظعشلعتىحىنا مةنعسعنع ظعص  ؛» زيــدٍخَلَ

 .» بكرٍعَدَاجاءني القومُ « ؛» عمرٍوحَاشَاجاءني القومُ «



 ٢٥٠

 و  ، و لكِـنَّ     ، و كَـأنَّ     ، و أنَّ    ،فصل  احلروف املشبهة بالفعل ستةٌ  إنَّ         
نصـب االسـمَ     و لَعَلَّ  هذه احلروف تدخل على اجلملة االمسيـةِ تَ           ،لَيْتَ  

 . زيدًا قائمٌ إنَّو تَرفع اخلربَ كما عرفتَ حنو 
فُّهَا عن العمل  و حِيْنَئِذٍ تدخل على األفعال و قد يُلحقها ما الكافةُ فَتَكُ

 . قامَ زيدٌ إنََّمَاتقول 
 و أنَّ ، ال تغيِّرُ معنـى اجلملـةِِ بَـلْ تُؤكـدها     املكسورةَ اهلمزةُو اعلم أنَّ إنَّ    

 مع ما بعدها مِن االسم و اخلربِ يف حكم املفردِ و لذالك             هلمزةُاملفتوحةَ ا 
 . زيدًا قائمإنَّجيب الكسرُ إذا كان يف ابتداء الكالم  حنو 

 .  ٦٨البقرة }هَا بَقَرَةٌإنَّيَقُوْلُ {و بعد القول كقوله تعاىل
 . يف املساجدإنَّهُو بعد املوصول حنو ما رأيتُ الذي 

 . زيدا لَقائمٌإنَّمُ حنو و إذا كان يف خربها الال

ئظعلغا ظوخشاص آ( »احلــروف املشــبهة بالفعــل«ل عصةس ظعككعنحع  ذ ) : ةتكىحع قوشذمحعالرص ،   كَــأنَّ ، أنَّ  ، إنَّ «ظ

ــنَّ  ــلَّ  لَيْــتَ ، لكِ ارة » و لَعَ ارلعقالردعن ظعب ة هةرتقات ذ. ذرتص ظالت لةر ظعس  ب ة بوالالي ىملعق جعهةرص ع دعمل غان ظعكك

 .علعدذ ظعلعك ق فعنع رة كرلعئآتاخار  »اخلـرب  «،لعكعبمنع نةس  عرعضة ظعضة ظعس    ئآتاخار »املبتدأ«آةلعمعضة آعرعص   

 .» زيدًا قائمٌإنَّ«: مةسعلةن 
ذالرنعث   ذالرغا ظ اهعدا ظ ض

ةمعل ار عنع بعظ ك
دعغانئؤعقعل ــا« تع » مَـــــــ
ذلذص آ وق ذالرنع  ئش لعص ظ

ةل قعل ةص  عظةم تعن حةآل ش
دذ ذ. قويع دا  ب حاغ

دذئظعلالرغعمذ آعرعؤئص  .رع
 .» قامَ زيدٌإنََّمَا«:مةسعلةن 

ع :  هعتةنب هةمزعس
رةلعك  » إنَّ«آةس

ث  ىج نع عمةنعس ملعنع
ةرتمةيدذ  ةلكع ، ظأزض ب

 .ةيدذ لخع ظذنع تةآعتئت
ع  ةلعك فهةمزعس ةته

د »« ع ئن آعظأزع يعنك
ةجى ذلذص مل ةن قوش  بعل
ذ رفم منعث عظعس رةت بع

حاغدا  بذ. هأآمعدة بولعدذ   
مضاف «ظذنعث ظعسمعسعغا   

ــه ث »إليـــــ عنع  نع مةنعس
دذئب ع دذرذس بولع  .رعش

علةن ــيْ  « : مةس ــدًا بَلَغَنِ أنَّ زي
ذ  ،»ائمٌ قــــ  قِيــــامُ  بَلَغَنِــــيْ«ب
   .مةنعسعدة »زيدٍ

ذالر ي  قعغا عرعقذظ
اش  ظوخش

ةر  علعقندعغاعنعقلص
ة   ذ ه ةؤةبعدعن ظ نع عزمس

ل   أت خع دةك ت تأؤةندعكع
 :ر بولعدذىرة ظوقذش زأرعظةهؤالدا آةس

 . »א«: مةسعلةن . شعدا آةلضةندةئنعث بعملى ج،نحعسععبعر

 .}هَا بَقَرَةٌإنَّيَقُوْلُ {:   مةسعلةن.ضةندةيعن آةلئدعن آ» القول «،ظعككعنحعسع

  .»אא«:  مةسعلةن .يعن آةلضةندةئ مةؤسذلدعن آ،حعنحعسعىظ

 اهللُ وَ اهللِلُوْسُـ رَ لَكَنَّـ  إِدُهَشْـ ا نَوْالُ قـَ نَوْقُافِنَـ مُ الْكَاءَا جَـ ذَإِ{؛ » زيدا لَقائمٌإنَّ«:  مةسعلةن  .بولغاندا» لَ« خةؤعرعدة   ،تأتعنحعسع
  .}نَوْبُاذِكَ لَنَيْقِافِنَمُ الْنَّإِ دُهَشْ يَاهللُ وَهُلُوْسُرَ لَكَنَّ إِمُلَعْيَ



 ٢٥١

 . زيدا قائم أنَّو جيب الفتحُ حيث يقع فاعال حنو بَلَغَنِي 

 .كَ قائمأنَّ و حيث يقع مفعوال حنو كَرِهْتُ

 .كَ قائمأنَّو حيث يقع مبتدأ حنو عندي 

 . بكرًا قائم أنَّو حيث يقع مضافا إليه حنو عجبتُ مِن طولِ 

 . بكرا قائم أنَّ و حيث يقع جمرورًا حنو عجبتُ مِن

 .كَ عندنا ألكرمتُكَ  أنَّ حنو لَوْ،و بعد لَوْ 

 .هُ حاضرٌ لَغَابَ زيدٌ أنَّو بعد لَوْلَا حنو لَوْلَا

و جيوز العطفُ على اسمِ إنَّ املكسورةِ بالرفعِ و النصبِ باعتبار احمللِ و 

 .عمرًوا و عمرٌواللفظِ مثل إنَّ زيدًا قائم و 

 

 :ر بولعدذىةتهة ظوقذش زأرفكعدةك يةتتة خعل ظةهؤالدا عتأؤةند هةمزعنع 

 .»ئم زيدا قاأنَّبَلَغَنِي «:   مةسعلةن. صاظعل بولذص آةلضةندة،بعرعنحعسع

 .»كَ قائمأنَّ كَرِهْتُ«:   مةسعلةن. مةصظذل بولغاندا،ظعككعنحعسع

عىظ دا ،حعنحعس  مذبتع

دا علةن.بولغان :   مةس

  .»كَ قائمأنَّعندي «

ع  ذن مذزاص،تأتعنحعس

ةي ظع دال :  مةسعلةن.بولغان

ــرًا أنَّعجبـــــتُ مِـــــن طـــــولِ «  بكـــ

 .»قائم

ع ةجرذر ، بةشعنحعس  م

ةندة ذص آةلض  .بول

علةن  ــ«: مةس ــن عجبـ  أنَّتُ مِـ

 .»بكرا قائم

ع ن  »لَـــوْ «،ظالتعنحعس دع

ةندةئآ  .يعن آةلض

علةن كَ عنـــدنا  أنَّـــلَـــوْ « : مةس

 .»ألكرمتُكَ

ع ــا «، يةتتعنحعس » لَوْلَـــــ

ن آ ةندةئدع  .يعن آةلض

 .»هُ حاضرٌ لَغَابَ زيدٌ أنَّلَوْلَا «: مةسعلةن

لعص ئظ  بارغا   عتئعنع ظ كعلعك ظعكةنلع   ظفنعث رة  نع ظور ينعث ظةسلع  عنعث ظعسمعس    »«رةلعك  ع هةمزعسع آةس  

ذن ذرذص ظ ةثغا ظةتعت ان ظعسع قعلف ذشفمنع رةعنغ ع ظوق ع ظ ؤة ظ ازعرقع ظورنعن اآع ه اعتئي ذرذص لعئظ بارغ ص ت

 .»عمرًوا و عمرٌوإنَّ زيدًا قائم و «:  مةسعلةن . دذرذسع ظوقذشبمنع نةسعنغان ظعسعة قعلفثغا ظةتعظذن



 ٢٥٢

 املكسورةَ  جيوز دخـولُ الـالمِ علـى خربهـا و قـد تُخَفَّـفُ                 و اعلم أنَّ إنَّ   
 ،١١١هـــود }وَفِّيَنَّهُمْ لَيُـــ كُلًّـــا لَّمَّـــاإنْو {فيلزمهـــا الـــالمُ كقولـــه تعـــاىل 

ــو ــه تعـــاىل  ذحينئـ ــا كقولـ ــوز إلغاؤهـ ــلٌّإنْوَ { جيـ ــ لَّ كُـ ــدَيْنَا مَّـ ــعٌ لَـ ا جَمِيْـ
 .  ٣٢يس }مُحْضَرُوْنَ

 إنْوَ{ملبتدأ و اخلـربِ حنـو قولـه تعـاىل    لى او جيوز دخوهلا على األفعال ع 
ــهِ لَمِـــنَ    ــتَ مِـــنْ قَبْلِـ ــافِلِيْنَكُنْـ ــكَ لَمِـــنَ  إنْوَ  {، ٣يوســـف } الْغَـ  نَّظُنُّـ

 .١٨٦الشعراء }كَاذِبِيْنَالْ
نٍ إعمالُهـا يف ضـمريِ شَـأْ      و كذالك أنَّ املفتوحةُ قد ختفف فحينئذ جيب         

 أو ، زيــدٌ قــائمٌ أنْو بلغــين رٍ فتــدخل علــى اجلملــةِ امسيــةً كانــتْ حنــ دَّقَــمُ
 أو قد   فَوْ أو سَ  و جيب دخول السنيِ   . دْ قامَ زيدٌ     قَ أنْفعليةً حنو بلغين    

ــاىل   أو حــرفُ ــه تع ــل كقول ــى الفع ــمَ أنْ {  النفــي عل ــعَلِ ــنْكُمْ سَ يَكُوْنُ مِ
 . واجلملةُ خربُها، اسمُ أنَّ رٍدَّقَمُ والضمريُ الْ ،٢٠املزمل }مَرْضى

  ضاهعدا  ،ع دذرذرس بولسعمذ   عش رعنعث آ   »لَ«نعث خةؤعرعضة      »إنَّ«رةلعك  عهةمزعسع آةس    ظةسلعدة    : هعتةنب  

ذنعث ( ع »نَّ«ظ اآعنلعق ن ارقعلعق س ش ظ ةنلععتعكلعنئي)  قعلع ة  كتعنلض ذنعث خةؤعرعض ع   »لَ« ظ ث آعرعش نع

دذر بولىزأر علةن . ذص قالع ر ظاد(}وَفِّيَنَّهُمْ  لَيُــــ كُلًّــــا لَّمَّــــاإنْو {: مةس ةر بع ارعث ه ان صةرؤةردعض ذنعث قعلغ ة ظ ةمض

ةلل دذظةم ذق بئرع اتعنع تول دا. )عرعثنعث مذآاص داق حاغ ةمعل »إنَّ« بذن ث ظ ذص آعنعث بعنع ار بول مذ عتعشئك

دذ   .دذرذرس بولع
علةن ــ كُـــــلٌّإنْوَ {:  مةس ا  لَمَّـــ

ــرُوْنَ  ــدَيْنَا مُحْضَـ ــعٌ لَـ ذ (}جَمِيْـ  ب

ث  »لَّمَّــــا«دعكع عملىج نع

ةآعتنعث    »لَ« ع ت س

لسا بو» ما«،عدذرس» لَ«

 ).صتذرزاظعت هةر
ذ  ة ظ ث » إنْ« يةن نع

دا ة  ؤة مذبتع خةؤةرض
دعغان ص  ظعلالرغا ئآعرع

دذ  عمذ دذرذس بولع  .آعرعش
علةن  كَنْــــتَ مِــــنْ إنْوَ {  مةس

 إنْوَ  {؛} قَبْلِــــهِ لَمِــــنْ الْغَــــافِلِيْنَ
ئنع (}نَّظُنُّـــكَ لَمِـــنْ الَكَـــاذِبِيْنَ س

انحع  ةن يالغ ز هةقعقةت بع
 .)دةص ضذمان قعلعمعز

رةلعك    ع آةس هةمزعس
ندةك ةلضعللعتعضثية»إنَّ«

» أنَّ« ةتهةلعك فهةمزعسع  

ذ عللعتثية م ذ.لعدذعض   ب
دعر  ذنعث تةق دا ظ  حاغ

» ضمريِ شانٍ «دعغان  عنعقعل

ةل قعل دة ع عظةم ر ىزأرش
دذ « دة -بولع

 ملة ىظعللعق جئضةنضة ظوخشاش صئد» دْ قامَ زيدٌ قَأنْبلغين « ملة بولسذن ياآع  ىملعق ج عضةنضة ظوخشاش ظعس  ئد »

دا  ئظعص  ملعلةرضة آعرضةندة ظذ     ىظعللعق ج ئص . ظعككعسعضة آعرعدذ  بولسذن هةر   س ، سـوف ، قـد ، حـرفُ         « لنعث ظالدع
ــي ارلعق هةر» النفـ لةردعن بعرقات ث بولعص ع زأرذنع دذىش علةن .ر بولع ــمَ أنْ  {: مةس ــعَلِـ ــى سَـ ــنْكُمْ مَرْضـ ــة(}يَكُوْنُ مِـ  اللـ

ةزعثال ذ.)ر آئسةل بولذص قالعسعلةربعلعدذآع، ب دة»أنْ«معسالدعكع   ب ا نعث آةينع دعغان ر ب  ظعدع دةص قارعلع

  .لعنعدذ بساع هئملة ظذنعث خةؤعرىيعنكع جئثدعن آع ظذن،شذرذن زعمعر ظذنعث ظعسمعسعوي



 ٢٥٣

و هو مركب مِِِِن كاف التشبيهِ  و   .  زيدًا األسدُ  كَأنَّه حنو   و كَأنَّ للتشبي  

 تقـــديره إنَّ زيـــدًا ،إنَّ املكســـورةِِِِ  و إمنـــا فُتِحَـــتْ لتقـــدم الكـــافِ عليهـــا

 . زيدٌ أسدٌكَأنْ و قد ختفف فتُلغى حنو ،كاألسدِ 

و لكِنَّ لالستدراك و يتوسـط بـني كالمـنيِ مُتَغَـايِرَيْنِ يف املعنـى حنـو غـابَ                   

 عمـروا   لكِـنَّ  وَ و جيوز معها الواوُ حنو قـامَ زيـد           ، بكرًا حاضرٌ    لكِنَّيدٌ  ز

 . بكرٌ عندَنَالكِنْ و قد ختفف فتُلغى حنو مَشى زيد ،قاعدٌ 

 زيــدًا قائمًــا لَيْــتَو لَيْــتَ للــتمين حنــو لَيْــتَ هِنْــدًا عنــدَنَا و أجَــازَ الفــراءُ  

  .مبعنى أتَمَنّى

 عصادعلةيدعغان شنع ظ عتعظذ ظوخش . » زيدًا األسدُ   كَأنَّ « : مةسعلةن. لعدذعن ظعشلعت ىحىش ظ عتعبولسا ظوخش  »كَأنَّ«

نعث ظذنعث     »كَ«زعسع   منعث هة   »إنَّ «،لضةن بولذص   ىرىدعن بعرعكت  »إنَّ« رةلعكعبعلةن هةمزعسع آةس  » كَ«

 . ظعدع» إنَّ زيدًا كاألسدِ« سعيمعسالنعث ظةسلع  ظذ. دةص قارعلعدذةتهة ظوقذلغانف  سةؤةبعدعنظالدعغا حعققانلعقع

 . » زيدٌ أسدٌكَأنْ«: مةسعلةن . تعدذ ئار بولذص آكعظةمعلع ب دة-لعدذعتعضعللثية ظذمذ ضاهعدا

ــنَّ« ا  »لكِــــــــــــــــ بولس

ذحعنعث آأثلعظاثل ة عغ ض
الع  عهتئش ظعلئحعص ق ئآ  م

ش عتعضىنع تمعبولغان ؤةهع 
لعتىحىظ لعدعغان عن ظعش

ذص ةنا جة،بول ة م تتعن ه
ع    مايدعغان ظعكك ظوخشاش

ث ظوتتعملىج عدا عرذنع س

علةن.دذعلئآ غــابَ  « : مةس
ــدٌ  ــنَّزيـ ــرًالكِـ ذ . » حاضـــرٌ بكـ ب

الدعكع  ــنَّ«مس » لكِــــــــــــ

ةللعم  » غــــابَ زيــــدٌ«مذتةآ

ةندة ظاثلئد ذحعض نعث عغ
دعغان ع حعص قال ئضة آ لعآأث

ق ظوخشايدذ   ومذ ي » بكرًا«

ع    دعغان ؤةهعمعن دةي
عت ىت  ع رزعك نىحىش ظعض

ن ار »بكــرًا«ص عقعلع  نعث ب

 .ضةنععنع ظعصادعلكظعكةنلع

ــنَّ « ةن  »لكِـــــ » وَ«بعل

ة آ  ث بعلل مذ عشعلئنع
: مةسعلةن    .بولعدذ  دذرذس  

 .» عمروا قاعدٌلكِنَّ وَ«

 . » بكرٌ عندَنَالكِنْمَشى زيد «:مةسعلةن  .تعدذئكار بولذص آع ظذنعث ظةمعلع ب دة-لعدذعتعضعللثيةمذ  ضاهعدا ظذ

ارزذ » « ا ظ ى  -بولس ادعلةش ظىح عنع ظعص تةك مةنعس لعتعلعدذ ظعس علةن .ن ظعش ــدَنَا «:  مةس ــدًا عن ــتَ هِنْ   .»لَيْ

عمذ دذرذس نيعش ئد » زيـدًا قائمًـا    لَيْـتَ «سعدة دةص قاراص    عظعلنعث مةن ئضةن ص ئد »أتَمَنّى«لعم ظذنع   اضةن ظ ئد» لفراءُا«

  .دععسان
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 .ول الشاعرو لَعَلَّ للتَرَجِّي كق

و شَـذَّ   . ا اهللُ يَرْزُقُنِي صَـلَاحً    لَعَلَّأُحِبُّ الصالِحِيْنَ و لَسْتُ منهم      : شعر

 .اجلرُّ هبا حنو لَعَلَّ زيدٍ قائمٌ 

 و عِنْـدَ املـربدِ   ، و لَعَـنَّ  ، و لَـأنَّ  ، و أنَّ ، و عَنَّ    ،و يف لَعَلَّ لُغَاتٌ  عَلَّ       

 .عٌ واقي فُرُأصله عَلَّ زِيْدَ فيه الالمُ  و البو

 و  ، و حَتّـى     ، و ثُـمَّ     ، و الفـاءُ     ،فصل  حروف العطـف عشـرةٌ  الـواوُ           

 . فاألربعةُ األُوَلُ للجمعِ .  و لكِنْ ، و بَلْ ، و لَا ، و أمْ ، و إمَّا ،أوْ 

 سواءٌ كانَ زيد مقدمًا ، عمرٌووفالواوُ للجمع مطلقا حنو جاءني زيدٌ 

 .يف املَجِيْئِ أو عمرٌو 

 اهللُ  لَعَـلَّ أُحِـبُّ الصـالِحِيْنَ و لَسْـتُ منـهم          « : مةسعلةن  .لعدذعتعن ظعشل  ىح ىمةنعسعنع ظعصادعلةش ظ     عد مىبولسا ظ » لَعَلَّ«
لَعَـلَّ زيـدٍ   «: مةسعلةن  .  ظعسعمنع جةر ظوقذش آةم ظذحرايدذ      يعنكع ظذنعث سةؤةبعدعن ظذنعثدعن آئ   . »ايَرْزُقُنِي صَلَاح 

 .»قائمٌ

ارلعق  »و لَعَـنَّ    لَـأنَّ    ،أنَّ  ،  عَـنَّ    ،عَـلَّ   «نعث  » لَعَلَّ« ار     ةح  بعر قان   الردعن ظعبارةت  قات ضةن  ئد »املـربدِ  «.خعل شةآلع ب
ث قا عرظالعمنع ذنعث ظةسحش ع يلعة ظ ذن »لَّعَـــ«س ذص ظ ادة قعل »لَ« ثغاعبول دذرعزعي ذنعث  .نغان انلعرع ظ قالغ

 .للعرعدذرآعشذمحة شةوق
حروف «ل  عنحع صةس عحىظ

ذحع (»العطـــــــــــف باغلعغ
ذمحعالر  ةفظةت:  )قوش

ذص  هةر ون بول لعرع ظ  ،ص
 ،ثُـمَّ   ، و الفـاءُ    ، الـواوُ   « :ظذالر
،  بَــلْ ، لَــا ، أمْ  ، إمَّــا، أوْ ،حَتّــى 

ــنْ ارلعق» و لكِــــــ  .الردذرقات
ذال أتع اؤؤارنعث ظظ لقع ت

ذص ن ذ مةظتذص  ؤةمةظت
ا  ىظةلةينعث هأآ   قمدة ظورت

ةنلع ادعلةكظعك  شعنع ظعص
لعتعلعدعغان ن ىحىظ ظعش

ذص ذالرنعث ،بول  ظ
ان   ع بولغ  »و«بعرعنحعس

ذ ظعككعس  دة ىنعث هأآعظ م
ةنلع اق ظعك ال عنعكظورت

ادعلةيدذ علةن  .ظعص : مةس
ذ.» عمـــرٌووجـــاءني زيـــدٌ «   ب
دةىج ةن  »زيــــدٌ« ملع  بعل

ث  »عمـــــــــــــــــــــرٌو« نع
عنعث   نذرذبقايسعس

ةزةري قةتظععدعنشلعئآ  ،ن
أآ ئد» شعلئآ« ةن ه م ىض

ة  ادعر عظعككعس ر ه دعن س
 شذثا بذ ظعككعسع    ،غانبول
ةن ئد» لعشئآ« ض
ان  ىهأآ اق بولغ دة ظورت م

 .بولعدذ
ذمحة  ون » و«: قوش ظ

دا آئ     لعدعغان  ظىح خعل رول
ذالرنعث ظعحع ذص ب دة بول

ل   ةآكعز خع دعكع س تأؤةن
أص ر ع آ دا آئلعش ول

  :ظذحرايدذ
لَا تَأْكُلِ الْسَمَكَ وَ تَشْـرَبُ      «) ١
ة » أنــا قــائمٌ وَضَــرَبْتُ زيــدًا   «)٢. دئضةنضة ظوخشاش ظعستعنافعيية بولذص آئلعدذ» اللَْــبَنَ دئضةنضة ظوخشاش هالعيي

» جـاءنى زيـدٌ و عمـرٌو       «)٤ .لعدذ   مةنعسعدة آئ  » مـع «ضةنضة ظوخشاش     دئ» ازيـدً  وا   أنـَ  جئتُ  «)٣.   بولذص آئلعدذ 
دذ   ذص آئلع ع بول ة هةرص ذص  »  َاهللِ لَزيــدٌ قــائمٌو  «)٥. دئضةنضة ظوخشاش ظةتف ع بول دئضةنضة ظوخشاش قةسةم هةرص

«)٧. مةنعسعدة آئلعدذ » رُبَّ«ضةنضة ظوخشاش   دئ» بلدة ليس هبا أنِيْسٌ إال اليُعَافِيْرَ  و إال العِيْسَ       و« )٦. آئلعدذ  
» אא  «)٨.  دئضةنضة ظوخشاش ؤةسلعيية بولذص آئلعدذ » א
 .لعدذ نضة ظوخشاش ظئظتعرازعيية بولذص آئضةدئ
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 و إذا كان زيد متقـدمًا  ،عَمْرٌو فَو الفاءُ للرتتيب بال مهلةٍ  حنو جاء زيد    

 .و عمرٌو متأخرًا بِال مهلةٍ 

 إذا كـان زيـد متقـدمًا و         ، عمـرٌو    ثُـمَّ حنـو جـاء زيـدٌ       و ثُمَّ للرتتيـب مبهلـةٍ       

 .بينهما مهلةٌ 

ــمَّ      ــن مهلــةِ ثُ ــلُّ مِِ ــثُمَّ  يف الرتتيــب و املهلــةِ إال أن مهلتَهــا أقَ ــى كَ  و ،و حَتّ

يشرتط أن يكون معطو فُها داخِلًا يف املعطوف عليه و هي تُفيد قوةً  يف               

 حَتّـى  ضَعْفًا حنو قَدِمَ احلاجُّ      أو.  األنبياءُ حَتّىاملعطوف حنو ماتَ الناسُ     

 .املشاةُ

اقلعقعنع ظعصادعلةش بعلةن بعرضة        آىنعث هأ عظعككعس ظذ »فَ«ظعككعنحعسع بولغان    ظذالرنعث  - ظعش   مدة ظورت
ةتنعث ظعهةر ععقلاؤؤاك عنعث غاس ال يعشعظذل ظعككعنحعس ادعلةيدذكةنلعضز بةرىص علةن  .عنع ظعص جـــاء زيـــد «: مةس

ــرٌوفَ ذ.»عَمْ دةىج  ب أآئد» شئلعآ« ملع ةرىضةن ه ذالرنعث ه ان بولسعمذ عسلعظعككع م ظ  لاؤؤا ظ،دعن سادعر بولغ
  . ندعن سادعر بولغا »عَمْرٌو« سادعر بولذص ظارقعدعنال تعن» زيد«

  .لعدذئعل رولدا آخ تژت تژؤةندعكعدةك »فَ« :قوشذمحة 
ةت )١ ذص آ  هةرعفظ ع بول دا  ئص ذ حاگ دذ ؤة ب ــتُ الرســائلَ فأرســلتُها  «لع ةئد» كتب ش ضةنض اش ظع ةتنعث عهةر- ظوچش ك

ال ي ز ىظذلعشعص
ةنلع ادعلةش كبةرض عنع ظعص

ةرتعص  ة ت ةن بعرض بعل
ادعلةيدذ  عنع ظعص مةنعس

اآع ــدٌأَحَــــــبَّ«ي ــةَ  زيــــ  فاطمــــ
ــافَ ة ئد» تَزَوَّجَهَـــــــــــــ ضةنض

ة  اش س ةبعيةت ؤظوچش
ادعلةيدذ ؤة  عنع ظعص مةنعس

اآع  ــونَ   «ي ــالبُ يدرسـ ــانَ الطـ كـ
درسـونَ الـدرسَ و      بأنفسِهم فبعضُهم 

ــهم ــريط   بعضُــــ ــتمعون اىل الشــــ يســــ
ة ئد» لتســـــــــــــــجيلا ضةنض

علع  اش تةصس ان يظوچش  باي
عنع  ش مةنعس قعلع

 . ظعصادعلةيدذ
ث   ) ٢ ةن جازانع ةرت بعل ش
عنع باگلذظوتت ذحعرعس  يعگ

ةر ذص آصه دذ ئ بول لع
علةن  ــدٌ إنْ« :مةس ــاءني زيـ   جـ

 .»هُفأكرمتُ
الش هةر ) ٣ ژز باش ع صس

دذ   ذص آعلع علةن   .بول  :مةس
 .}نُوْكُيَ فَنْ كُهُ لُوْلُقُ يَ{
ةر ) ٤ ت ه ذص صزاظع  بول
دذئآ علةن  .لع ــدٌ« :مةس  زيـ

  .»فال تضربْهُ
ذالرنعث ظ ع عحعنحىظ س

ان  ذ  »ثُــــــــــــمَّ«بولغ ظ
دة ىنعث هأآعسعظعكك م

ةنلع اق ظعك عنع كظورت
ة    ةن بعرض ادعلةش بعل ظعص

ش  ةتنعث عهةر -ظع ك
ع يعقلاؤؤاظ رعص ئب زىس

دعن   ت ظأتكةن ذم ؤاقع مةل
نعث عنحعسعيعن ظعككئآ
عنع كةنلعضز بةرىي

ادعلةيدذ علةن .ظعص :  مةس
مذ عولس بولغان ب  دعن سادعر عس لعظعككع م ظذالرنعث هةر  ىضةن هأآ ئد» لشئآ« دةعملىج بذ . » عمرٌو ثُمَّجاء زيدٌ   «
 .دعن سادعر بولغان »عمرٌو«يعن ئر بولذص مةلذم ؤاقعت ظأتكةندعن آتعن سادع »زيدٌ« لاؤؤاظ

ان  ع بولغ ذالرنعث تأتعنحعس ةرتعص ؤة م »حَتّـــى«ظ ةأت ةت جةهةتت ة» ثُـــمَّ« هل اش بولس ض ذنعث  ،مذعظوخش ظ
ازراق بولعدذعتعنعث مأهل »«مأهلعتع  ذن ظةلؤة مةظ دعن ظ شع شةرت ذعث بعر قعسمع بولنةيتذصنعث مةظتذص

  . دذعقعلعن
اآع ىآلىحلىضةنضة ظوخشاش مةظتذصتعكع آئد » األنبياءُحَتّىماتَ الناسُ   « بذ ضةنضة  ئد»  املشـاةُ حَتّـى قَـدِمَ احلـاجُّ   « آنع ي

 .زلعقنع ظعصادعلةيدذعظوخشاش ظاج
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حـدِ األمـرينِ مُبْهَمًـا ال بِعَيْنِـهِ      احلكـمِ لِأَ ثبـوتِ ها لِ و أمْ  ثلثتُ، و إمَّا ،و أوْ   

 إمنا تكون حرفَ العطفِ إذا تقدمتْها       و إمَّا .  امرأةٍ   أوْحنو مررتُ بِرجلٍ    

و جيوز أن يتقدم إمَّـا  علـى   . رْدٌ  فَإمَّاإمَّا أخرى  حنو العَدَدُ إمّا زَوْجٌ و       

 .  كاتبٌ أوْ أمِّيٌّ إمَّاأوْ  حنو زيدٌ 

 . و أمْ  على قسمنيِ متصلةٌ و منقطعةٌ 

 ما يُسئل هبا عن تعيني أحد األمرينِ و السائلُ هبا يعلـم             لةُ  فهى  أمَّا املتص 

ثبـوتَ   فانَّ السائل هبما ال يعلـم  ، و إمَّا،ثبوتَ أحدِمها مبهمًا خبالف أوْ      

 .أحدِمها أصال

ــا ، أوْ «  ا »و أمْ  إمَّ ةرص هأآىلعق ظرقات ث ىح ه ر (منع ذم بع عنةر مةل عالأزعظ) نعثس ةس ض ع  ،ظةم ةلكع ظعكك  ب

ادعلةيدذ عنةرس انلعقعنع ظعص ابعت بولغ ة س ةم هالةتت ة مذبه علةن. نعث بعرعض ذ .» امـــرأةٍأوْمـــررتُ بِرجـــلٍ «:  مةس  ب

ضةن هأآىم ظذ  دئ» ظأتىش«ث ياآع ظايالنعث يئنعدعن ظأتكةنلعكعنع بعلمعضةنلعكتعن   معسالدا مذتةآةللعم ظةرنع  
 .لدا سابعت بولغان ظعككعسعنعث بعرعضة مذبهةم ها

دع أظ» إمَّا«ظذ    ة آةلضةندعال ظةت » إمَّـا «بعر  رذن يةنة  ذن ب زع  إمَّـا العَـدَدُ إمّـا زَوْجٌ و   «: مةسعلةن  . صع بوالاليدذ   هةرف
ذ ج. »فَــــــرْدٌ دعكع عملى ب

ــا«لقع اؤؤاظ ةآنع » إمَّــ ش

ةر  ادعلةيدعغان ه ص ظعص
عمذ  ع  ن ظعككع،بولس ح

ــا« ةظةت» إمَّــــــ ع ف  هةرص

كع نيعئ آ  بذنعثدعن ،بولذص
ذص  ة مةظت لقع ةؤؤةظ ،آةلعم

ــا« ن آ» إمَّـــــ ع ئدع يعنك

دذر   ذن ظةلةي ة مةظتذص آةلعم

» إمَّـا «ؤة يةنة ظعككعنحع   

دعكع    ،مذ» وَ«نعث ظالدع

ة هةر ذص ظةتص ع بول  ،ص

» إمَّا«يعنكع  ئظذنعثدعن آ 

» إمَّــا«لقع اؤؤاظمةظتذص ،  

 .مةظتذصذن ظةلةيدذر

رذن ذدعن ب   » إمَّا«  يةنة  

ث آ» أوْ« ععلئنع مذ ش

دذ علةن. دذرذس بولع : مةس

 .  » كاتبٌ أوْ أمِّيٌّإمَّازيدٌ «

ا مذتتةس  »أمْ« ل عبولس

ارةت عتةقؤة مذن دعن ظعب
 .دذعنىلأمغا بعظعككع قعس
ان  لع مذتتةس عنعمعزئد» «بولغ ذص ؤة،ض ذن ظةل  مةظت ارةةمةظتذص دعن ظعب عغا عسسينعث قاعظعككعست ي

ذ ظعككعس،بعلمعسعمذ نعمنعث سابعت بولغانلعقعىهأآ دعغان نعق ئ ظنعنعث بعرعضة سابعت بولغانلعقعع ظ  بعلع
تذر  ن ظعشلعتعدعغان  نع تةلةص قعلعش ظىحى      ش عرئبعرعنع تةيعن قعلعص ب       ظعككعسعنعثع  آعش مذشذ  ظذ دةل  .  هةرص

ة  ــا«جةهةتت ةر» أوْ وَ  إمَّـ ن ص عى ح.دذععنلقدع ذ،نك ع  ب ارقعلعقظعككعس ذظال  ظ ورع س ع مةظس ذص ؤة غان آعش ت

 .منعث سابعت بولعدعغانلعقعنع بعلمةيدذىنعث بعرعضة هأآععن ظعبارةت ظعككعسن ظةلةيدمةظتذصذ



 ٢٥٧

 .و هي تُستعمل بثلثةِ شرائطَ
 . زَيدٌ عندك أمْ عمرٌو أ  حنوها مهزةٌ قبلَ يقعَاألول أنْ

ا لفظٌ مِثْلُ ما يلي اهلمزةَ  أعين إنْ كان بعـد اهلمـزة اسـمٌ        هَيَلِ يَ و الثاني أنْ  
 و إنْ كان بعـد اهلمـزةِ فعـلٌ فكـذلك بعـدَها              ، كما مَرَّ    ،فكذلك بعدَ أمْ    

 .اعمرً زيدا أم رأيتَ فال يقال أ ، قَعَدَ زيد أمْ  قامحنو أ 
و الثالث أن يكون أحدُ األمرينِ املسـتوينيِ حمققـا و إمنـا يكـون االسـتفهام                 

 ، أو  لَا ،التعينيِ دونَ نَعَمْ  بأم جوابُ أن يكون  جييبذلكفلِعن التعينيِ  
دِمها  أمَّـا إذا سـئل       فإذا قِيْلَ أ زيد عندك أم عمرٌو؟ فجوابُه بتعينيِ أحـ          

 .    أو  لَا، و إمَّا فجوابُهُ  نَعَمْ ،بِأوْ 
يتَ شُبْحًا مِـنْ  و أمَّا املنقطعةُ و هي ما تكون مبعنى بَلْ مَعَ اهلمزةِ كما رأ 

نَّها لَإبْلٌ على سبيل القطعِ ثم حَصَلَ لَكَ شَكٌّ أنَّها شاةٌ فقلتَ بَعِيْدٍ قلتَ إِ
ضَ عـن األخبـار أألولِ و اإلسـتينافَ بسـؤالٍ            هي شاةٌ  تَقصـد اإلعـرا       أمْ

 . معناه بَلْ أَ هي شاةٌ،آخرَ 
 

 :لعدذع ظعشلعتا ظاساسعدتح خعل شةرىدةك ظعتأؤةندعك» أمْ«بولغان  لعةستمذت

 .»  عمرٌوأمْ زَيدٌ عندك أ« :  مةسعلةن.شعذنعث شةرت بولعشذرذن هةمزعنعث بولذ ظذنعثدعن ب،نحعسععبعر

ضعمذ  ظذلعشعص آئلعشنعث شةرت     » أمْ«نعث  سأز ضة ظوخشاش  سأزصال آةلضةن    عشع هةمزعضة ظذل   ،ظعككعنحعسع

 »أمْ«يعن ظعسعم بولسا   ئ دعن آ  »أَ«ضةنضة ظوخشاش    ئد» أَ زيـدٌ عِنْـدَكَ أمْ عمـرٌو       «قعرعدا ظأتكةن    ذ يةنع ي  ،بولذشع

يعن ئ ضةنضة ظوخشاش هةمزعدعن آ ئد» دَقَعَ زيد أمْ  قامأ «  ظةضةر،شعذنعث شةرت بول عشذ بول نعثنمذ ظعسعم عيئدعن آ 

ائص ن » أمْ« ظعل بولس دع
ذ صعيئآ  نعثظعلئنم
ةرت عشذبول نعث ش
 رأيــتَأ  «،شذثا. شعدذرذبول

كة عيئد »عمــــــرًوازيــــــدا أم  ش
 . بولمايدذ

ععحىظ اراؤة،نحعس ر  ب
نعث  ع ظعش ان ظعكك بولغ

ث ي ةنلعىبعرعنع ع كز بةرض
ة ظ ق ئمذتةآةللعمض نع

عنعث ذبول ر زأرىش
عدذرذبول ذ.ش دعكع   ب حاغ
ــمْ«ظالوس اآع »نَعَ ــا« ي » لَ

اؤاص ب دعغان ئدةص ج رع
ةسوس ةلكع ،ظال ظةم  ب

نع تةيعن قعلعص     عبعرمةلذم  
ورالغان عرعش هةققئب دة س
دذوس ذثا. ظال بولع أ « ،ش

» زيـــــــــد عنـــــــــدك أم عمـــــــــرٌو؟
د عيئد ةن حاغ ذنعثلض  ا ظ

اآع   » نَعَمْ«جاؤابع    »لَـا «ي
ةسئد ةلكع ،يعش ظةم  ب

 دةص» عمرٌو«ياآع  » زيد«
ث بع ةيعن  رظعككعنع ع ت عن

ص ب دذرعشئقعلع .  بولع
اآع   » أوْ «،ظةمما  »إمَّـا «ي

ارقعلعق س ظال وظ
ورالغاندا ــمْ« ،س  اآع ي»نَعَـ

ــا« ذ» لَــــــ اؤاالرظ  بغا ج
 .بوالاليدذ

دعكع عمةنعس » بَـلْ « رضة آةلضةن   عهامنعث هةمزعسع بعلةن ب   فع ظعست ،معزعضعنئد »أوْ« مذنقةتع بولغان    ،ظةمما 

تذر هةر ذددع .ص ع بذخ أرىس عنع آ ر آألةثض راقتعن بع ةنحزنعث يع دا ص ظعش عنعثعزدعن » أنَّهـــا لَإبْـــلٌ«لعك هال دئض
لعص باشقا  ئؤع نئلقع بةرضةن خةؤعرعثعزدعن ي  اؤؤا ظ ، دةيدعغان شةك صةيدا بولذصيدذ ظوخشا يوق  سعزدة ظذ  ،يعنآئ

«  ظذنعث مةنعسع    ،ظعش بولذص    ثعزضة ظوخشاش بعر     عضعنئد »« نع سورعغان هالدا  ظالوبعر س 
  .دذر) ؟ عتع ياميوبةلكع ق( »
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و اعلم أنَّ  أمْ  املنقطعةَ ال تستعمل إال يف اخلـرب كمـا مَـرَّ و يف االسـتفهام                     
لتَ أولًا عن حصـول زيـدٍ ثـم أضْـرَبْتَ           أَ و سَ  ، عمرٌ   أمحنو أ عندك زيد     

 .عن حصول عمرٍوعن السؤال األولِ و أخَذْتَ يف السؤال 
 .نًابوت احلكم لِأَحدِ األمرينِ مُعَيَّ و لكِنْ مجيعُها لث، و بَلْ ،و لَا 

 . عمرٌوالأمَّا  لَا  فلنفي ما وجبَ لألول عن الثاني حنو جاءني زيد 
 ، عمرٌو   بَلْو بَلْ  لإلضراب عن األول و اإلثباتِ للثاني حنو جاءني زيد             

 معناه بل مـا جـاءَ       ، خالدٌ   بَلْءَ بكر    و ما جا   ،معناه بل جاءني عمرٌو     و
 .خالدٌ

 عمـرٌو   لكِـنْ  جـاءني زيـد      ماها النفيُ قبلها حنو     مُزَيَلْ و   و لكِنْ لالستدراكِ  
 . يَقُمْ لَمْ خالدٌ لكِنْ أو بعدها حنو قامَ بكر ،جاءَ 

ةردة رة ظوخشاش خةؤة عض قع معسالالردعكعرعقذصةقةت ي   » أمْ« ةتع بولغان قمذن:  هعتةنب »  عمـرٌ أمأ عنـدك زيـد   « ؤة ل

ت ئد ة ظوخشاش ظعس ذ.لعدذعهامالردعال ظعشلعتفعضةنض الدا ظ  ب ذ »زيــد«ل اؤؤامعس ائنعث يعآعش نعث ظ دا ب -رنع

ار  نعث ظذ آعشعنعث يئ     » عمـرٌ  «حعصئظالدعن ؤاز آ   ولقع س  اؤؤا ظاندعن ظ  ،قعنع سورعدعثعز ذقلوي قع ذ يوقل -نعدا ب

 .ضةنلعكتذرئد »بَلْ عمرٌ« بذنعث مةنعسع .عثعزدئد » عمرٌأم«ظالنع سوراص و سهةققعدعكع ظعككعنحع

ــا « ــلْ،لَــــــ ــنْ ، بَــــــ  » و لكِــــــ
ارلعق هةر ا قات لةر بولس ص

ع  ىهأآ ث ظعكك منع
ة عنةرس نعث بعرعض

ان هال   ةن بولغ  دامذظةيي
انلعق ابعت بولغ نع عس

ادعلةش ظ ن ىحىظعص
 .لعدذعظعشلعت
غا آةلسةك    »لَا« ،ظةمما

ذن   ث مةظتذص ذ ظأزعنع ظ
ان  يةظةل ابعت بولغ ة س ض
أآ ةىه دعن ن ع فمنع مةظتذص

ش  ىقعلع ن ظىح
لعتعلعدذ علةن .ظعش : مةس

  .» عمرٌوالجاءني زيد «

ــلْ« ة »بَـ ةك ض ذ ،آةلس  ظ
ذن مة ابعت  ظتذص ة س ظةلةيض

ق ع منع داؤامل ىبولغان هأآ  
ذنعثغا   ظ

تعن عرئؤظعسصاتال ؤاز   ش
ذئآ أآ حعص ظ منع ىه

رعش ئ مةظتذصقا ظعسصاتالص ب  
لعتىحىظ  .دذعلعن ظعش

 بَـلْ جـاءني زيـد     «:  مةسعلةن  
ع  ،»عمــــرٌو  ذنعث مةنعس  ب

دذ »بــل جــاءني عمــرٌو« . بولع

ة ؤة   بَـــلْمـــا جـــاءَ بكـــر   «يةن
 ،ضةنضة ظوخشاش  ئد» خالدٌ

« مةنعسع    نعثذب
ةرعقلعق بولذص،       شةآعل هةققعدة ظالعمالرنعث قار       آةلضةن مذشذ   آعيعن    دعننةفع ،  ضةنلعك بولعدذ  ئد » عشع ص

دةص قارايدذ، بذ     » تىزعتعؤعلعشنع ظعصادعلةيدذ   ؤة نةهعلةردعن آعيعن آةلضةندة         ظذ نةفع «آأص سانلعق ظالعمالر    
 . بولعدذ»« :ىملعنعث مةنعسع خعل قاراشقا ظاساسالنغاندا يذقعرعقع ج

 لكِـنْ  جـاءني زيـد   مـا «  ؤةلعدذعتعن ظعشل ىح ىش ظع ضة ظعضة قعل  عشةنحىنع توغرا ح  بمذخاتة غا آةلسةك ظذ   »لكِنْ «
اآع عنعشذ بوليعفنعث مةنسأزكع دعضةنضة ظوخشاش ظأزعنعث ظالدعئد» عمــرٌو جــاءَ ــمْ خالــدٌ لكِــنْقــامَ بكــر « ي ــمْلَ  » يَقُ

  .قعلعدذ نع تةقةززاعشذبول يعفمةننعث سأزيعنكع ئ ظوخشاش ظأزعدعن آضةنضةئد
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ــا   ــةٌ  ألَـ ــهِ ثلثـ ــروف التنبيـ ــا ،فصـــل  حـ ــه  ، و أمَـ ــعتْ لتنبيـ ــا  وضـ  و هَـ
 .تَهُ شَيْءٌ مِن الكالم املخاطبِ لئال يَفُوْ

 و أمَـــا  ال يـــدخالن إال علـــى اجلملـــة امسيـــةً كانـــتْ حنـــو قولـــه  ،ألَـــا ف 
 و أمَــا: شــعر.  و قــول الشــاعر،}  إنَّهُــمْ هُــمُ الْمُفْسِــدُوْنَ ألَــا{ تعــاىل

 أو  ،الذي أبْكى و أضحكَ و الذي أماتَ و أحْيـى و الـذي أمـرُهُ األمـرُ                  
 .  تضربُ ألَا و ، ال تفعلُ أمَا حنو فعليةً

 و املفـردِ    ، زيـدٌ قـائمٌ      هَـا و الثالث هَا تدخل على اجلملة االمسيـةِ  حنـو            
 .ؤالء ه و ،ذا هحنو 

ــا      ــداء مخســةٌ  يَ ــا،فصــل  حــروف الن ــا، و أيَ ــزةُ ، و أيْ، و هَيَ  و اهلم
ــةُ  .املفتوحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و .  و هَيَا للبعيد و يَـا  هلمـا و للمتوسـط              ،فأيْ و اهلمزةُ للقريب  و أيَا      
 .رَّ أحكامُ املنادي قد مَ

أتعنحع ــهِ«ل عصةس ت ــروف التنبيـ ذمحعالر(»حـ اهالندذرغذحع قوش ةاهالندذرذش هةرضظا ) :ظاض لعرع مذخات نعث بص

لعقةتققعد أز    قعلماس ذم س ةؤةبعدعن مةل لعقع ظ  ظعبارع - س ةؤةر قالماس ةردعن بعخ اهالندذرذص  ،نىحىل ذنع ظاض  ظ

  .صتذر ح هةرىق ظعقاتارل » و هَا، و أمَا ،ألَا«نلةنضةن ععدة تةيتعيذش مةقسوق

 أمَـا «؛ }نَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِـدُوْنَ  إألَا{ : مةسعلةن  .ملعضعمذ آعرعدذ ىجملعق عظعككعسع ظعس دعن ظعبارةت بذ »ألَا  و أمَا «

و الــذي أبْكــى و أضــحكَ و الــذي    

أمـــــاتَ و أحْيـــــى و الـــــذي أمـــــرُهُ     

 .»مرُاأل

ة ص  لعق لظعئيةن
دذ  ىج عمذ آعرع  .ملعض

علةن ــا « :مةس ــلُأمَـ  ؛» ال تفعـ

ــا« ــربُألَـــ  و ،ألَـــــا « (.» تضـــ

ــا ذ    »أمَــــ ارةت ب ن ظعب دع

ة  ع مذفرةتك ظعككعس
 .)آعرمةيدذ

ذالرنعث ظ  ع عحىظ نحعس

ان ــا« بولغ ملعق عظعس »هَـ

دذ ىج ة آعرع . ملعض

علةن . » زيــدٌ قــائمٌ هَــا«: مةس

ة مذ دذ فيةن ذ آعرع  .رةتكعم

 .»ؤالءهذا  و ه«: نمةسعلة

حـروف  «ل عبةشعنحع صةس  

ذمحعلعرع (»النــــداء اقعرعش قوش اقعرع:  )ح ذالر   ش هةرح ذص ظ ةش بول لعرع ب » أَ  و   أيْ ، هَيَــــا،   أيَــــا،يَــــا « ص

ارل دعكع ظ .قالردذرعقات ارلعقالر »أَ و  أيْ«ذالرنعث ظعحع اقعر  عقئي قات عنع ح دعكع آعش لىحىش ظعن . لعدذعتعن ظعش

ةردعكع آعشعنع   ارذقعندعكع آعشعنع ؤة ظوتت   ئبولسا يعراق ؤة ي     »  « ،آعشعنع تعكع  يعراق »،« هال ي

ذالرنعث حاقعرغذحعلعرع هةققعدعكع . لعدذ عن ظعشلعتىحىحاقعرعش ظ داعرقذم يىأآهب أت ع ذ ، شذثا.ص آةتتعىظ  ب
 . قعلمايمعزع ريةردة قايتا زعك
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ــمْ    ــلْ  و، و بَلــى ،فصــل  حــروف اإلجيــابِ ســتةٌ  نَعَ ــرِ ، أجَ  و ، و جَيْ
 .يْ  و إِ،إنَّ 

قلـتَ    مثبتًا كان أو مَنفيًا حنـو أ جـاء زيـد ؟            أمَّا نَعَمْ فلتقرير كالمٍ سابقٍ    
  .نَعَمْ و أ ما جاء زيد ؟ قلتَ  .نَعَمْ

أ لَسْـتُ بِـرَبِّكُمْ     { ىَ اسـتفهامًا كقولـه تعـاىل      و بَلى تُخْتَصُّ بإجياب ما نُفـِ      
 أي  بَلـى أو خربًا كما يقال لَمْ يقم زيد قلتَ         ،  ١٧٢األعراف }بَلىقَالُوْا  

 .قد قامَ زيدٌ 
و إيْ لإلثبات بعد االستفهام و يلزمها القسمُ كمـا إذا قِيْـلَ هَـلْ كـانَ كـذا             

 .هللِ ا و إيْ؟  قلتَ
 أو أجَـلْ ديق اخلربِ كما إذا قِيل جاء زيـد قلـتَ   و أجَلْ و جَيْرِ و إنَّ لِتص   

 . أيْ أُصدقُكَ يف هذا اخلرب، إنَّ أو جَيْرِ

مْ   «صلعرع   رعش هةر ئ جاؤاص ب  : ) عشرجاؤاص بئ   (»حروف اإلجيـابِ  «ل  عصةس ظالتعنحع    و   ، و جَيْـرِ    ، و أجَـلْ   ، و بَلـى     ،نَعـَ
 .قاتارلعقالردعن ظعبارةت ظالتعدذر » و أيْ ،إنَّ

 ظذنعث مةزمذنعنع     ،نةزةريشعدعن قةتظع  بولذ يعفع مةن ةت ياآ بملعنعث مذس  ظعلضعرعكع جى  بولسا ظأزعدعن  »نَعَمْ«

ترمذقة لعتىحىش ظىرىرةرلةش عمذ  دئ»أ جـــاء زيـــد ؟«: علةن مةس. لعدذعن ظعش اؤا» نَعَـــمْ«س عثعز بدةص ج  بةرس

دذ ع ذ ب.بولع نعث مةنعس
ذنداق« ذ،ش دع   ظ  »آةل
أ «يةنة    .ضةنلعك بولعدذ  ئد

ــد ؟   ــاء زيــ ــا جــ عمذئد »مــ  س

ــمْ« اؤا »نَعَـــــــــــ  بدةص ج

دذ عثعز بولع ذنعث .بةرس  ب
ع  ذنداق«مةنعس ذ،ش    ظ
دع ةنلعك ئد» آةلمع ض

 .بولعدذ
آةلسةك ظذ    غا »بَلى«ؤة 

 } بَلــــى لَسْــــتُ بِــــرَبِّكُمْ قَــــالُوْا أ{

ظأزعدعن ضةنضة ظوخشاش   دئ
ت  عرعكع ظعس هام فعظعلض

ة ة ن ان هالةتت ع فبولغ
ان جعقعل ع عملىنغ ن
اآع كة شىظأر ةتكةبمذس ي

ة    ان هالةتت ةؤةر بولغ خ
ة ان جعع قعلفن ع ىنغ ملعن
كة شىةتكة ظأربمذس

تذر علةن .خاس لَــمْ  « : مةس
ــد  ــم زيــ ةئد »يقــ ــى« س » بَلــ

ة ئد اشضعنعثعزض  ،ظوخش
ع  ذنعث مةنعس قــــد قــــامَ «ب

 .ضةنلعكتذرئد »زيدٌ

ةك » إيْ« ا آةلس غ

تعفهامدعن آئ  يعن ظعس
لسة عيدئ» ؟هَلْ كانَ كذا  «: مةسعلةن   .لعدذىملعنع ظعسصاتالش ظىحىن قةسةم بعلةن بعرضة آئ      ظأزعدعن ظعلضعرعكع ج  

 . ضةنلعك بولعدذدئ» شذنداق بولدع ،بعلةن قةسةمكع هلل ا«بذنعث مةنعسع .  ظوخشاش دئضعنعثعزضة» هللِا وإيْ«

 .لعدذ  عن ظعشلعت  ىح ىقالش ظ ععنع تةست  كز بةرضةنلع  ىخةؤةرنعث ي     بذالر ،آةلسةك غالعقالر قاتار » إنَّ  جَيْرِ ،  ،أجَلْ   «

اآع  »أجَـلْ « لسة عيئد »جـاء زيـد   « سعزضة ظةضةر: مةسعلةن   اآع   »جَيْـرِ  «  ي  ،خشاش ونعثعزضة ظ  عضئد» إنَّ« ؤة ي

 . ضةنلعك بولعدذئد» لعقعنع تةستعقاليمةنتنعث راسثعث مذشذ خةؤعرعنئس«بذنعث مةنعسع 
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ــادة ســبعةٌ  إنْ   ــا ، و أنْ ،فصــل  حــروف الزي ــا ، و مَ ــنْ ، و لَ  و ، و مِ

 . و الْلَامُ ،الْبَاءُ 

  حنـو     و مـع  مَـا املصـدريةِ        ، زيدٌ قائمٌ    إنْفإنْ تُزَادُ مع مَا النافيةِ  حنو مَا         

 . جلستَ جلستُ إنْ و مع لَمَّا حنو لَمَّا ، جيلسُ األمريُ إنْإنتظرْ مَا 

 ، ٩٦يوسـف  }جَـاءَ الْبَشِـيْرُ  أنْ فَلَمَّـا  { و أنْ تُزادُ مع لَمَّا  كقوله تعاىل       

 . لَوْ قمتَ قمتُ أنْو بني لَوْ  و القسم املتقدمِ عليها حنو و اهللِ 

 

   ،  مَـا ،  أنْ     ،إنْ« صلةر لعدعغان هةر  ئ زعيادة بولذص آ      :)ظارتذقحة قوشذمحعالر   (»حروف الزيـادة  «ل  عصةس يةتتعنحع

  .صتذرهةر قاتارلعقالردعن ظعبارةت يةتتة » لَ، بَ  ، مِنْ،لَا 

ا  »إنْ«   زيـــدٌإنْمَـــا «بولس

ــائمٌ اش  ئد »قــ ة ظوخش ضةنض

ة ــا«عنعث فن ةن » مَ سع بعل

إنتظـرْ مَـا   « ،بعرضة آةلضةندة  

ة ئد » جيلـــــسُ األمـــــريُإنْ ضةنض

دةر اش مةس ة عييظوخش

بعلةن بعرضة     »« بولغان 

ةندة ؤة ة آةلض « يةن

ة ئد » ضةنض

اش  ة »«ظوخش ن بعل

ادة   ةندة زعي ة آةلض بعرض

 .لعدذئبولذص آ

ا »أنْ« ة»لَمَّــا «بولس ذص آ    بعل ادة بول ةندة زعي ة آةلض دذ ئن بعرض علةن .لع ة  . }جَــاءَ الْبَشِــيْرُ أنْ فَلَمَّــا {:  مةس يةن

:  مةسعلةن  .لعدذ ئسعدا آةلضةندعمذ زعيادة بولذص آ    عرذنعث ظوتت  »«ظأزعدعن ظعلضعرع آةلضةن قةسةم بعلةن      

   .»א«
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 و إنْ شـرطياتٍ ، و أيْـنَ     ، و أنّـى     ، و أيٍّ    ،مَتـى    و   ،و مَا تُزَادُ مع إذَا      
 . و كذا البواقي ، صمتَ صمتُ  مَاكما تقول إذَا

آل  } رَحْمَـةٍ مِـنْ اهللِ   مَافَبِ{ و بعد بعض حروفِ اجلرِ حنو قوله تعاىل  
وَ  { ، ٤٠املؤمنـون  } قَلِيْلٍ لَّيُصْـبِحُنَّ نَـادِمِيْنَ     مَّاوَ عَ  { ،١٥٩عمران

 أنَّ  مَـا  و زيد صديقي كَ    ، ٢٥نوح } أُغْرِقُوْا فَأُدْخِلُوْا نَارًا     مْهِئتِيْطِ خَ مَّامِ
 .ا  أخِي عمرً

 بعـدَ   و ،و  عمرٌ الو ال، تُزَادُ مع الواوِ بعدَ النفي حنو ما جاءني  زيد و    
 و قبلََ ،٧٥ص } تَسْجُدَ لَّامَا مَنَعَكَ أنْ{أنْ املصدريةِ حنو قوله تعاىل 

 .مبعنى أُقْسِمُ ،  ١البلد } أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ لَا{ىلالقسم  كقوله تعا
. و الْبَاءُ و الْلَامُ  فقد مَرَّ ذكرُها يف حروف اجلرِ فال نُعِيْدُهَا،و أمَّا مِنْ 

ا »مَــا«   ةن  عت مةنةرش بولس عدة آةلض ة     » إنْ،  أيْــنَ  ، أنّــى ،  أيٍّ ،  مَتــى  ،إذَا «س ةن بعرض لةر بعل ارلعق هةرص قات

 .ثغا ظوخشاشعقالغانلعرعمذ مذشذن. » صمتَ صمتُ مَاإذَا«: مةسعلةن  .لعدذئيادة بولذص آزع آةلضةندة

 مَّـا وَ عَ{ ؛} رَحْمَـةٍ مِـنْ اهللِ  مَافَبِ{: ةسعلةن م .دذعلئمذ زعيادة بولذص آنيعئقعلغذحع هةرصلةردعن آ    يةنة قعسمةن جةر  

ــادِمِيْنَ  ــبِحُنَّ نَــ ــلٍ لَّيُصْــ وَ   {؛}قَلِيْــ

ــأُدْخِلُوْا  خطيئتــــهم أُمَّــــامِ ــوْا فَــ غْرِقُــ

 أنَّ مَــازيــد صــديقي كَ « ؛}نَــارًا

  .»عمرًوا  أخِي

ا ن »ال« دعن فةبولس ع

ةن  عيئ آ  »و«ن آةلض

ة ةندة بعل ة آةلض ن بعرض
ذص آ ادة بول  .دذلعئزعي

مـا جـاءني  زيـد       «: مةسعلةن  

ــر الو دةر. » عمـــــ  ييةعمةس

ان  ن »أنْ«بولغ  دع

ادة بولنيعئآ ذ زعي ذص م

دذآئ علةن .لع ــا {:  مةس مَــ

ــكَ أنْ ــامَنَعَـ ــجُدَ لَّـ ة .  } تَسْـ يةن

عرعمذ  ةمدعن ظعلض قةس

  .سعدةعمةن »بَلَدِأُقْسِمُ بِهذَا الْ« بذ مانا }لَا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ{:  مةسعلةن .لعدذئبولذص آ زعيادة

ةمما ذالرنعث ق   » الْلَــامُ ، الْبَــاءُ  ،مِــنْ« ،ظ ةك ب ا آةلس ذص آ   قاتارلعقالرغ ادة بول ورذنالردا زعي داق ظ دعغانلعقع علئان

ةرىدعكع هأآعهةقق ذحع هةر  مل ةر قعلغ لةر هةققج علعدعكع صةسعص دع عيلدة تةصس تذرذلذص بول ذثا. تونذش ذ، ش   ب
  .مايمعز عيةردة قايتا تةآرارل
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 . و أنْ ،فصل  حَرْفَا التفسريِ أيْ 
 ،لَ القريــةِ  أهــأيْ   ،٨٢يوسـف  }وَ اسْــئَلِ الْقَرِيَــةَ{ فـأيْ كقولــه تعـاىل  

 .رُهُ أهلَ القريةِ كأنَّكَ تُفَسِّ
ــرُ هبــا فعــلٌ مبعنــى ال   ــه تعــاىل  و أنْ إمنــا يُفَسَّ ــولِ  كقول ــهُ وَ{ق ــا أنْنَادَيْن  يَ

 إذ هـو لفـظ      ، فـال يقـال قلـتُ لـه أنْ أُكْتُـبْ              ،١٠٤الصـافات  }إبْرَاهِيْمُ
 .القولِ ال معناهُ

 . و أنَّ ، و أنْ ،فصل  حروف املصدرِ ثلثةٌ  مَا 
 مَــاضَــاقَتْ عَلَــيْهِمُ الْــأرْضُ بِوَ{ للجملــة الفعليــةِ  كقولــه تعــاىل وْلِيَــانِفاألُ
ــ ــة }تْرَحُبَ ــا  ، ٢٥التوب ــول الشــاعر  . أيْ بِرُحْبِهَ ــرء  : وق ــايســر امل  مَ

   .ذَهَابًا  له هنَّ وكان ذهابُ،ذهبَ اللياىل 
ــاىل   ــه تعــــ ــو قولــــ ــا   {و أنْ حنــــ ــهِ إلَّــــ ــوَابُ قَوْمِــــ ــانَ جَــــ ــا كَــــ   أنْفَمَــــ

 .  أيْ قولِهِمْ،  ٨٢األعراف}اقَالُوْ
 . أي قِيَامَكَ ،كَ قائمٌ  أنَّو أنَّ للجملة  االمسيةِ  حنو علمتُ

  ،أيْ« صهةر حع ظعككع    ى بةرض  لةصتةصسعر ) : بايان قعلغذحع قوشذمحعالر   (»حَرْفَا التفسريِ «ل  عصةس سةآكعزعنحع
 .دعن ظعبارةتتذر  »أنْ

ة »أيْ« ذددع  ض ذ خ ةك ب ث  »اهلل«آةلس ــئَلِ الْقَرِيَــــةَ{نع أزعنع ئد }  وَ اسْــ ةن س ــئَلْ«ض ــةِوَ اسْــ دةص  » أهــــلَ القريــ
 .  تةصسعرلةيدذعن ظعلضعرعكع سأزعنعأزعدثعزضة ظوخشاش ظعنعتةصسعرلعض

ةن»أنْ« ة بعل ث مةن »القــول«ةت ق ص أزلةرالعسعنع عرلعن دعكع س علةن  .دذ عتةصس ــهُ {: مةس ــرَاهِيْمُ أنْوَ نَادَيْن ــا إبْ . } يَ

ذ  »قلــــتُ لــــه أنْ أُكْتُــــبْ«ثا ش

ةن ئد »قلـــــــــــــتُ«دةص  ض
أزعن ةن  عس ذنعث بعل  ظ
كةتةصسعر دذ  لةش  .بولماي

عحى أز ،نك ذ س » القـــول« ظ
ع   ث مةنعس ةسنع  ،ظةم

ةلكع  ث  »القـــــــــول«ب نع

دذر ةمما .ظأزع ــهُ« ظ  »نَادَيْنــ

أز ئد ةن س  »القــــــــول« ض
 .دعكع سأزدذرعمةنس

ذز ل عنحع صةسعتوقق
دةر  (»حــروف املصــدرِ  « مةس

ذمحعالر  ذحع قوش : )قعلغ
دةر هةر لعرع مةس   ، مَــــا«ص

ارلعقالردعن  » أنَّ ،أنْ  قات
ارةت ظ ذرىظعب ذالرنعث  .حت ب

ع لقع ظعكاؤؤاظ كعس
ئظع ع ىلعق جلص ملعن

ة  دذرمةسدةرض  ذشظايالن
لعتعل ىحىظ  .دذعن ظعش

علةن  ــيْهِمُ  {: مةس ــاقَتْ عَلَ وَ ضَ
ــأرْضُ بِ ــاالْـ ــتْمَـ ذنحة (} رَحُبَـ ش

ار   ذالرغا ت ن ظ ةث زعمع آ
دعتذ ــيُ« .)يذل ــرءَرُّسِــ ــا  املــ  مَــ

 وكـــان ذهـــابُهنَّ لـــه ،ذهـــبَ الليـــاىل 
ــا ةرنعث ئآ(»ذَهَابًــــــــــ حعل

عنع خىظأت ع آعش ش ذش
دذ ةنكع ة، ؤقعلع هال

شع ظذنعث   ىحعلةرنعث ظأت ئآ
 ).شعدذرىظأمرعنعث ظأت

الدعكع ب  ع معس ةر ئد »« عرعنح ةن ه دعن آض ع نيعئص ظأزع ةنئ د»«ك ةلظعئص ض  نع مةسدةرض
ذنعث مةن،نىحىع ظكةرتكةنلعضظأز ذق (»«سع ع ظ ةث تذرذغل دذ ئد )آ ةنلعك بولع ة ب»  «.ض ةن ئض رعلض

ال ــا كــَ { معس ــا فَمَ ــهِ إلَّ ــوَابُ قَوْمِ ــالُ أنْانَ جَ ذص} وْا قَ دعكع ع بذن،بول دعن آ »أنْ«ث ع ئظأزع ــالُوْا«يعنك ةن ص ئد »قَ ظعلنع ئض
 .ضةنلعك بولعدذئد »«ن ظذنعث مةنعسع ىحىع ظكمةسدةرضة ظأزضةرتكةنلع

 ،»« :مةسعلةن   .لعدذعن ظعشلعتىحىظايالندذرذش ملعنع مةسدةرضة ظىق ج عملعبولسا ظعس  » «
  .ضةنلعكتذرئد »«سع عبذنعث مةن
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 و لَوْمَــا  هلــا ، و لَوْلَــا ، و ألَّــا ،فصــل  حــروف التَحْضِــيْضِ أربعــةٌ  هَلَّــا 
صدرُ الكالمِ  و معناها حَضٌّ على الفعل إنْ دَخَلَتْ على املضـارع حنـو         

و .  ضـربتَ زيـدًا      هَلَّـا  و لَوْمٌ إنْ دخلتْ على املاضي  حنـو           ،كُلُ   تَأْ هَلَّا
و ال تـدخل إال علـى       . اتَ  ا فـَ   مَـ  ارِبَـ تِاعْحينئذ ال تكـون حتضيضـا إال بِ       

 و إنْ وقـعَ بعـدها اسـمٌ فَبِإِضْـمَارِ فعـلٍ  كمـا تقـول لِمَـنْ              ،الفعل كمـا مَـرَّ      
 .زيدا ؟ ضربتَ هَلَّا زيدًا ؟ أيْ  هَلَّاضَرَبَ قومًا 

 حـرفُ الشـرطِ   ؤُها الثاني حـرفُ النفـي  و األولُ   جز،و مجيعُها مركبةٌ  
 .أو االستفهامِ أو حرف املصدر

 لَوْلَـا و لِلَوْلَا معنى آخرُ هو امتناعُ اجلملةِ الثانيةِ لِوُجُوْدِ اجلملة األُوْىل  حنـو               
 . أبدا امسيةًج إىل اجلملتنيِ أُوهلُمَا و حينئذ حتتا،عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ 

   ، لَوْلَـا    ، ألَّـا  ، هَلَّـا   « قعزعقتذرذش هةرصلعرع    : ) قوشذمحعلعرع  قعزعقتذرذش  (»حروف التَحْضِيْضِ « لعصةس نعنحعوظ
شقا  عظعلنع قعل ئص  آعرسة شذ    لعغاظعئمذزارعظة ص    بذالر . جىملعنعث بئشعدا آئلعدذ    ،دعن ظعبارةت تأت بولذص    »لَوْمَا

 ).؟! مةمسةنئي (» تَأْكُلُهَلَّا«:  مةسعلةن. نع ظعصادعلةيدذقعزعقتذرذش مةنعسع

ةر ذالرنعث مةن   ،ظةض ة ظ ا آعرس ع ظةيعمازعغ دذ بعس ةش بولع علةن  . ل ــا«: مةس ــدًا هَلَّــ ــربتَ زيــ نع دزةي( » ضــ
ذ.)؟!ذةنغساصرمذظ دعن آ   ب ةقةت قول دا ص ان صئحاغ ذرذش تةرعقعل( نعظعلئتعص قالغ عنععشقا قعزعقت ا عتئظ) ص بارغ

دعال لةر ظالغان ذ هةرص  ظ
ذ ع رذش هةرقعزعقت ص
دذ عىح .بوالالي ذ،نك   ب

لةرهةر ة ص نع بمذخات
دا ةن زامان ان عقعلم ظأتك غ

عمذ بذن يعن ئدعن آعثبولس
ذمكعنح عقعل لعكع عش م

لةش بعبولغان ظعشالردا ظةي
ل نىحىظ لعدعغان عتعظعش

داق    ةبنع بذن ذص مذخات بول
ذددع   لةش خ ظعشالردا ظةيعص

ذنع بذن يعن ئدعن آعثظ
ذرغانغا  عقعل قا قعزعقت ش

ر  اش بع تذر  ظوخش  .ظعش
ع رباعتئةص ظ رتة مانا مذشذ 

ذ  ةن ظ لةر بعل  هةرص
ذيعزما ذ قعزعقت رذش دعم
  .صع بوالاليدذ هةر

ذ لةر ب قع عرعقذي هةرص
الالردعكعدةك  معس

دذ عالالرغعلظئص  . آعرع
ةر ذالردعن آ ،ظةض يعن ئظ
عم ذئ آظعس ا ظ  لعص قالس

ذ  عم ظاش لةرهةر ظعس نعث ص
ة ذرذنغان و يآةينعض ش

ةؤةبعدعن  ئص  ظعلنعث س
م  ان ظعس ذل بولغ  مةظم

اهئ علةن .لعنعدذ بس :  مةس
ذ ر ب ذددع بع ع ؤوق خ من

ة   ذرغان آعشعض  هَلَّــــــا«ظ
ة عضعنئد »زيــــــــــــدا ثعزض

 ،ظعش بولذص    ظوخشاش بعر  
ذنعث ظةسلع ع يب  هَلَّـــــا«س
ــدا  ــربتَ زيـــ ةنئد »ضـــ عك لض

 . بولعدذ
ذ ع بعرعكت رهة ظ لةرنعث هةممعس ذص  ىرىص ةن بول ذالرنعث ،لض ع ج ظ ظ ة ىعككعنح ع ن ع عفزظعس لقع اؤؤا ظ ،نعث هةرص
 .صعدذرياآع مةسدةر هةر صع ؤةهام هةرفعصع ياآع ظعستت هةرياآع شةر زظعسع بولساىج

ة »لَوْلَـــا« ث يةن ر نع ذصعك مةنىرلىت بع ار بول عمذ ب ذ،س ذىلقع جاؤؤاظ  ظ ث مةذج ةؤةبعدعشذ بولتملعنع عن  س

 .» عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُلَوْلَا«: مةسعلةن  .يدعغانلعقعنع ظعصادعلةشتذرةآةلم نعث بارلعققاعملىظعككعنحع ج
ذ ذ  »« دةعلىمج ب ث مةؤج ةؤةبعدعن  تنع انلعقع س االك بول  »« بولغ ث ه ع بارلذنع دع، عش ا آةلمع  قق

  .دذعهتاج بولوغا معشذنعث بولعملىةن ظعككع ج بولذص آةلضملةىملعق جعلقعسع ظعساؤؤااغالردا ظحبذنداق 



 ٢٦٥

ف التَّوَقُّعِ  قَـدْ و هـي يف املاضـي لِتقريـب املاضِـي إىل احلـالِي       فصل  حر 
 تْ حـرفَ  يَمِّ ذالـك سُـ    لِجْـ أَو لِ .  أي قُبَيْـلَ هـذا       ، رَكِبَ األمـريُ      قَدْ حنو

و قـد جتـئ     .  أنْ يقـع حالًـا       حَلِصْـ يَ لِ يَ املاضـِ  مُزِلـْ التقريبِ أيضا و هلذا  تَ     
 . قامَ زيدٌ قَدْوابًا لِمَنْ يَسألُ هَلْ قامَ زيد؟ تقول للتأكيد إذا كان ج

ــذُوْبَ   ــدْو يف املضــارع للتقليــل حنــو إنَّ الكَ ــوَادَ  قَ ــدُقُ  و إنَّ اجلَ ــدْ يَصْ  قَ
ــلُ  ــه تعــاىل   ،يَبخَ ــدْ جتــئ للتحقيــق كقول ــدْ{ و قَ ــمُ القَ ــوِّقِيْنَ   يَعْلَ ــهُ الْمُعَ لَّ
 . ١٨األحزاب }مِنْكُمْ

 و  ،  أحْسَـنْتَ  وَ اهللِ    قَـدْ ا و بـني الفعـل بالقسـم حنـو           و جيوز الفصل بينه   
 .قد حيذف الفعلُ بعد قَدْ عندَ القرينةِ  كقول الشاعر

 ؛ أي و    قَـدِنْ أَفِدَ الْتَرَحُّلُ غريَ أنَّ رِكَابَنَا  لَمَّا تَزُلْ بِرِحَالِنَـا وَ كَـأَنْ              : شعر
 .كَأَنْ قد زالتْ 

ون ع صةس ظ ذمحعلعرع (»حـــروف التَّوَقُّـــعِ«ل عبعرعنح ىش قوش ذص هةرذتةؤؤةقق »قَـــدْ«:  )آىت ع بول دا ي مازع،ص

ذنع هالغا ع خئت هصادشا(» رَكِــبَ األمــريُقَــدْ« : مةسعلةن .لضةن بولعدذعتعن ظعشلىحىالشتذرذش ظنقعئي آةلضةندة ظ

ذ،)نضةنعدععم العال ظاتقئه ــدْ«معسالدعكع   ب ةر»قَ ــبَ«ص  دئضةن ه ان ص ئد» رَكِ  زىظعلعنعث يئضةن ظأتكةن زام

ذص نقعنالشتذرغائي تعنع هال زامانغاقش ؤاعرئب ذبمذشذ سةؤة دةل ،بول ــدْ« تعن ظ  )عصالشتذرذش هةرنقعئي (»قَ
  .دذعلعدةصمذ ظات

دا آةلضةندة يمازع» قَــدْ«
ا  ذنع هالغ ظ

تذرعدعغان يئ ع   قعنالش رول
انلعقتعن ث يمازع بولغ نع

ذص آ  ةت بول ع شعلئهال
عز » قَــــــــــــدْ«  دذرذس س
 .لمايدذبو

نمذ ىحىتةآعت ظ  ظذ ضاهعدا
ل علةن  .لعدذعتعظعش : مةس

ــامَ زيــــــــد؟ « ــلْ قــــــ دةص  »هَــــــ
ورعغان آعش ةن  عس ة جاؤاب ض

زضة  عنعثعضئد » قامَ زيدٌ  قَدْ«
 .ظوخشاش
ذ ةدة »قَـــــدْ«  ب  مذزارعظ

ةندة مةنلعك  آةلض  قعس
ا  عنع ظعص دعلةش مةنعس

ل ىحىظ . لعدذعتعن ظعش
علةن   قَــدْ إنَّ الكَــذُوْبَ  «: مةس

 .» يَبخَلُقَدْ و إنَّ اجلَوَادَ  يَصْدُقُ
اهعدا  ةت عجةزم ض ي

ادعلةش عمةنعس نع ظعص
لعت ىحىظ ذ ظعش . دذعلعنم

علةن ــدْ{:  مةس ــمُ القَــ ــهُ  يَعْلَــ لَّــ
اللَّــــــــــهُ (}الْمُعَــــــــــوِّقِيْنَ مِــــــــــنْكُمْ 

قذنلذق  ع توس ظعحعثالردعك
ذحعال دان قعلغ رنع ظوب

  .)بعلعدذ
ذنعث » قَـــــــدْ« ةن ظ بعل
سعنع قةسةم   عظعلعنعث ظار ئص

ارقعل مذ عتئق ظايرعؤعظ ش
 . » أحْسَنْتَ وَ اهللِ قَدْ«:  مةسعلةن .دذرذس بولعدذ

لَمَّـا تَـزُلْ   أَفِـدَ الْتَرَحُّـلُ غـريَ أنَّ رِكَابَنَـا      «  : مةسعلةن  .تعدذ ئ آمذنعص ع هةزعص قعل عظعلئ ظذنعث ص   ظةهؤالدانة بولغان يع قةر
ع يئ (»قَـــدِنْبِرِحَالِنَـــا وَ كَـــأَنْ  ثعش ؤاقت دعمئ مذ قال ئكعن. قعنلعشعص ى،ل ذالغلعرعمعز ي ئ-ك  ظ اقلعرعمعزنع ظ لعص  ت

ا وَ كَأَنْ أَفِدَ الْتَرَحُّلُ غريَ أنَّ رِكَابَنَا  لَمَّا تَزُلْ بِرِحَالِنَ       « سعيبذنعث ظةسلع  ،) ضوياآع ماثعدعغاندةآال تذراتتع   ،ماثمعغان بولسعمذ 
  .ظعدع  »قد زالتْ
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هلمـا صـدرُ الكـالم  و تـدخالنِ          ،  و هَلْ    فصل  حرفا االستفهامِ اهلمزةُ      
.  قـامَ زيـد      هَـلْ  أو فعليةً حنو     ، زيدٌ قائم     أ على اجلملةِ امسيةًً كانت حنو    

و دخولُهمــا علــى الفعليــة أكثــر إذ االســتفهام بالفعــل أوىل  و قــد تــدخل  
 أ و  ، زيــدًا ضــربتَ أاهلمــزةُ يف مواضــعَ ال جيــوز دخــول هَــلْ فيهــا حنــو 

 و ، و أ وَمَنْ كـانَ    ، زيدٌ عندَك أمْ عمرٌو    أ و   ،و أخوك   تَضرب زيدًا و ه   
 و ال تسـتعمل     ، ٥١يونس }هِمَّ إذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِ     ثَأَ  {و   ،أ فَمَنْ كانَ    

 . و ههنا حبث. هَلْ يف هذه املواضعِ 
 و أمَّا هلـا صـدرُ الكـالم  و يـدخل             ، و لَوْ    ،فصل  حروف الشرطِ  إنْ       

 . اجلملتنيِ امسيتنيِ كانتَا أو فعليتنيِ أو خمتلفتنيِ كلُّ واحدٍ منها على
 .  زُرْتَنِي أكرمتُك إنْفإنْ لالستقبال  و إنْ دخلتْ على املاضي حنو 

ظعككع  ظعبارةت    دعن    » هَـلْ  ،  أَ«هامنعث  فعظعست  : )ظال ظذالنمعسع  وس (»حرفا االسـتفهامِ  «ل  عظعككعنحع صةس  ظون

 » قـامَ زيـد  هَـلْ «ملعلةرضعمذ ىملعق جعضةنضة ظوخشاش ظعسئد » زيدٌ قائمأ« بذالر . دذعلئشعدا آ ئنعث ب عملىجصع  هةر
اش صئد ة ظوخش دذىعق جلظعلئضةنض عمذ آعرع ذنداقتعمذ ،ملعلةرض ار ش م ظ ئظعل و سلعققعظعس تعن ص ظال سوراش

  .شع آأصرةك بولعدذ عآعر ظعلغائ ظذالرنعث صنبولغانلعقتعظال سوراش ياخشع وظارقعلعق س
 ؛» زيـدًا ضـربتَ  أ«: مةسعلةن   .رعدذ ئؤعلئذرذس بولمايدعغان ظورذنالردعمذ آ  لعشع د  ئنعث آ   »هَلْ« ضاهعدا  »أَ«

 )نعث اهلل ( {} إذَا مَـا وَقَـعَ آمَنْـتُمْ بِـهِ    مَّثـَ أَ  {؛» فَمَـنْ كـانَ  أ« ؛»وَمَنْ كانَأ « ؛»زيدٌ عندَك أمْ عمرٌوأ « ؛»و هو أخوك  ضرب زيدًا تَأ  «
ى ازابع ي ةندة ظ ز بةرض
دعن ذنعثغا  ظان ظ

ا بذ    ،}ظعشةندعثالرمذ؟  مان
ورذنالردا ث » هَـــــلْ« ظ نع

   .دذرذس بولمايدذ شععلئآ
ون ظ ع عحىظ ل عصةسنح

ــروف الشـــرطِ « ةر( »حـ  تش
ذمحعلعرع ةر:  )قوش ت ش

 » أمَّا ،  لَوْ     ،إنْ« هةرصلعرع
ا  ذالر   لعقالررقات ذص ب  بول

 .دذع لئشعدا آ بئنعث  عملىج
ذالر ع ج ب ث عملىظعكك نع

 ،دعغان بولذص  ع لئظالدعغا آ 
اآع    ع ي ذ ظعككس ظ

دذ   ة بولع عملعق جذمل  ،ظعس
ة    ئظعللعق جىمل اآع ص ي
رع    اآع بع دذ ؤة ي بولع

ملع رع  ظعس ة بع ق يةن
 .صئظعللعق جىملة بولعدذ

ه   ع   « :تةنبع ذ ظعككس ظ
 »ملة بولعدذ ىظعسعملعق ج 

بعقلعساق سأزنع تةت  ضةنئد
ة  دعكع يةآىنض تأؤةن

   :رعشعمعز ئظ
دعكع   ذالرنعث ظعحع ب

ــوْ« ؤة »إنْ« ن » لَــــــــ دع
ارةت ظعككعس   عظعب

ة    عغا آةلس عمنعث بعش ظعس
تة ىنىآأر ملعق ع ظعسش
ردع ة عض ملىج آع

عمذ ظةم ة  ةدئيعلس لعيةتت
ة ملعىق جعظعللئص ض

دذ   ةن بولع  .آعرض
علةن   نَ مِّــــدٌحَــــأَ نْإِوَ{: مةس

ةر (}كَارَجَتَ اسْـــنَيْكِرِشْـــمُالْ ظةض
مذشرعكالردعن بعرةر آعشع   
انلعق  ةندعن ظام س

ة ــة )تعلعس ــوْ{ ، ٦التوبـ ــتُمْ لَـ  أَنْـ
ذثالردا بولسا   ظةضةر صةرؤةردعضارعمنعث رةهمةت خةز    (} رَبِّـيْ  تَمْلِكُوْنَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ   ،  ١٠٠اإلسـراء  )عنعلعرع سعلةرنعث قول

ذ  لعدة الر ب دع دةص » رَبِّـــيْ تَمْلِكُـــوْنَ خَـــزَائِنَ رَحْمَـــةِأَنْـــتُمْ تَمْلِكُـــوْنَ لَـــوْ«، » كَارَجَتَ اسْــ نَيْكِرِشْـــمُ الْنَ مِّـــدٌحَـــأَ كَارَجَتَاسْـــ نْإِوَ«ظةس  ظع
دذ  ةك ئد. مألحةرلعنع ارةت   »« ؤة »«م ن ظعب عذ بدع ةرظعكك دذ  ى ج،ص ه ة آعرمةي ة ظعسمعييةض ذنع . مل ب

ت ةتتعكع  وظاص ذ ظعككع  «رنعث آعيعنكع ب ةرب دعن آ،صه ةئ ظأزع ئظعلنعث بول ؤيعن ل دعرةن ص اآع تةق عنع ىزةن ي ش
  .رعدذئمذ ظعسصاتالص بدعضةن سأزع» تةقةززا قعلعدذ

ا آ »« ادعلةش ظ  حلةئبولس عنع ظعص ان مةنعس لىحىةك زام ازذ، علعدتعن ظعش ةن  عظعلئع صم دعغا آعرض نعث ظال
 . »«: مةسعلةن  .تعدذئضة ظأزضةرتعؤع مةنعس زامانلةحةكئنع آع ظذنعث مةنعس،مذعهالةتت
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 و ،نِـي أكرمتُـك   رُ تَزُوْلَـوْ و لَوْ  للماضي و إنْ دخلتْ على املضـارع حنـو           

  .مُكَرِكْرِي فأنَا أُ أنت زَائِإنْيلزمهما الفعلُ لفظًا كما مَرَّ أو تقديرًا حنو 

ــكَ       ــال آتِيْ ــال يق ــورِ املشــكوكةِ ف ــم أنَّ إنْ ال تســتعمل إال يف األم  إنْو اعل

 . طلعتْ الشمسُ إذا بَلْ يقال آتِيك ،طَلَعَتْ الشمسُ 

ــوْ تــدل علــى نفــيِ اجلملــةِ الثانيــةِ بِســببِ نفــيِ اجلملــةِ األوىل   كقولــه . و لَ

  . ٢٢األنبياء }إلَّا اهللُ لَفَسَدَتَا كَانَ فِيْهِمَا آلِهَةٌ لَوْ{ تعاىل

مُ يف أولِ الكــالمِ  و تقــدمَ علــى الشــرط جيــب أن يكــون سَــو إذا وقــعَ القَ

ــا حنــو وَاهللِ إنْ       ــيًا لفظً ــه حــرفُ الشــرطِ  مَاضِ ــدخل علي ــذي ت الفعــلُ ال

 . لَأهْجَرْتُكَ مل تأتين  أو معنى حنو وَ اهللِ إنْ ، لَأ كرمتُك أتَيْتَنِي

 

ــوْ« ان مةنعس »لَ ادعلةش ظع بولسا ظأتكةن زام ة صعمذزارذ، دعتعلعظعشل نىحىنع ظعص آةلضةن  دعغالنعث ظاعلئظعظ

   .»نِي أكرمتُك تَزُوْرُلَوْ«: مةسعلةن  .تعدذئةن زامان مةنعسعضة ظأزضةرتعؤظأتك ظذنعث مةنعسعنع مذعهالةتت

ار   ذظعلنعث بول ئنغان ص   ع قعل ع  ريعن ظاشكارا زعك  ئدةك ظأزعدعن آ  عنعقعرعدا ظأتك ذظعككع هةرص ي   بذ اآع ب  شعنع ي
ذنعث  ،»ئِــرِي فأنَــا أكرمُــك أنــت زَاإنْ«: مةسعلةن  .دذ عقعل ع تةقةززا عنشذظعلنعث بولئدعغان صعنعلحةرلأظعدع دةص م  ب

 نعصع ظعل هةزعص قعل   ئضةن ص   ئد »كُنْـتَ « دعنث عبذن،  نعدذعلحةرلأظعدع دةص م   » زَائِرِي فأنَا أكرمُك   كُنْتَ إنْ«ظةسلعسع  

اظعلع ،صعتئآ ذنعث ص  ظ
ر ان زعمع  »تَ«بولغ

ص نعل قعلععمذنصةس
ة عقع شةآعرعقذي لض

 . دةص قارعلعدذظأزضةرضةن
 زىصةقةت ي  »إنْ«:  هعتةنب

ةك قعل ئب دعغان عنعرعشع ش
الردعال ل ظعش  .دذعلعتعظعش

ذثا ــكَ  «،ش ــتْ إنْآتِيْـــــ  طَلَعَـــــ
كة  ئد »الشـــــــــــــــمسُ  يعش

دذ  ةلكع ،بولماي  إذاآتِيـــك « ب
  .دذعلعيئد »طلعتْ الشمسُ

ــوْ« ا ظ  »لَـــ لقع اؤؤابولس

ث يعملىج ز ىنع
ةنلععمربة ةؤةبعدعن كض ع س

ز ى ي مذنعثعملىظعككعنحع ج 
ةت  كضةنلععبةرم ة داالل عض

 كَانَ  لَوْ{:  مةسعلةن .قعلعدذ  
ذ.  }فِيْهِمَــا آلِهَــةٌ إلَّــا اهللُ لَفَسَــدَتَا  ب

كَانَ فِيْهِمَـا آلِهَـةٌ إلَّـا       «معسالدعكع
ةن بعرعنئد »اهللُ ع ض ح

ث يعملىج  زىنع
ةنلع ةنع ،عكبةرمعض  ي

قا »اهللُ« ن باش اله  دع  ظع

ةؤةبعدعن   انلعقع س ع ج ئد »لَفَسَــدَتَا«بولمعغ ةن ظعككعنح ةىض دعمرز بةىي مل ة،ع مان ي ذص نمعئ ز-نع ظاس  بذزذل

 .آةتمعدع 
ةر ةم ج ،ظةض ث بعملىقةس ة ئنع عدا آةلس ةر ،ش دعغا ش ئظعلنعث   ت هةر ظال ةن ص ع آةلض  » لَــأ كرمتُــك أتَيْتَنِــيوَاهللِ إنْ «ص

ة ئد اش ل ة ظوخش ازع ههع جةزؤضةنض ائةتتعن م ئظعل بولعلعنبس عذدعغان ص اآع  ش ــأتين وَ اهللِ إنْ «ي ــكَمل تـ  »لَأهْجَرْتُـ

  .رةكئشع آذظعل بولئدعغان صعنعلبسائجةهةتتعن مازع ه ةضةنضة ظوخشاش مةنئد
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 ال جــزاءً  ،مِ سَــ يْنَئِــذٍ تكــون اجلملــةُ الثانيــةُ يف اللفــظ جوابًــا لِلقَ     و حِ

ــالمِ و      ــن ال للشــرط فلــذلك وجــبَ فيهــا مــا وجــبَ يف جــوابِ القســم مِ

 أمَّا إنْ وقعَ القسمُ يف وسـطِ الكـالمِ جـازَ     ، كما رأيتَ يف املثالنيِ      ،حنوِها

 و ،َالتِيَنَّـكَ  وَ اهللِ تَيْتَنِـي  مُ بـأن يكـون اجلـوابُ لـه حنـو إنْ أ       سَـ  القَ رَبَتَعْ يُّ أنْ

 .آتِكَ وَ اهللِ جازَ أن يُلغى حنو إنْ تَأْتِنِي 

 

ذ دا ظعككعنح ب ةعسعحاغ ةرتنعث جازاسع ظةمةس ؤ ل ةتتعن ش اؤ ،زع جةه ةلكع قةسةمنعث ج ائبع ها ب . دذعلعنبس

ذ ةؤة مذش عز تعنبس الد ع ظقععرعقذ ينعثس ع معس ةنع آأرضاكك ذ عثعزض اش ظ اؤ  ىج  ظوخش ةمنعث ج دة قةس بع املع

 .ر بولعدذىشع زأرذلةرنعث بولبظوخشاش هةر ضة »َل«عدعغان ر بولىن زأرىحىظ

نعث عملىقةسةم ج ،ظةضةر

 لعص قالسائسعدا آعرذظوتت

دةىج( ذنعث  )ملع ظ

اؤا اراص بععنبج  ،ار دةص ق

ذ ةمنع ظ ظ ا عتئقةس بارغ

دذعلئظ قعمذ بولع  .ش

علةن   وَ اهللِ إنْ أتَيْتَنِـــي «: مةس

ــكَ ذنعث  . »َالتِيَنَّـــــ اآع ظ ي

اؤ اراص نعابعج وق دةص ق  ي

ذ ةمنع  ب ارحع عبقةس ك

دذعتئؤعلعق كعمذ بولع  .ش

علةن א«:  مةس

«. 

الدعكع اؤؤاظ لقع معس

ع ج اؤابع دةص قار  ىظعككعنح ةمنعث ج ع قةس عمعز ظ عملعن ث ت »« ثغاعنذش ةنلع ذقاتارلعقالرنع ذص آةلض ع كتذش

ع ج ظعككعن. دذر نىحىظ الدعكع ظعككعنح ع معس لعق ىح اؤابع دةص قارعماس ةمنعث ج ع قةس دا ع ظذن،معزعملعن ث

 .ندذرعصلةرنعث بولمعغانلعقعدقاتارلعق هةر »«شلعك بولغان عضئدا بولذشقا تعقةسةمنعث جاؤاب
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 الذينَ سَعِدُوا   أمَّاو أمَّا لِتفصيل ما ذُكِرَ جمملًا حنو النَّاسُ سَعِيْدٌ و شَقِيٌّ            
 و ، و جيـب يف جواهبـا الفـاءُ    ، الذينَ شَقُوْا فَفِـي النَّـار ِ    أمَّافَفِي اجلنةِ و    

ن يكون األولُ سببًا للثاني و أن حيـذف فعلُهـا مـع أنَّ الشـرطَ ال بـد لـه                     أ
 و ذالك ليكون تَنْبِيْهًا على أنَّ املقصودَ هبا حكمُ االسمِ الواقعِ        ،مِن فعلٍ   

 تقديره مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَـيْءٍ فَزَيـدٌ مُنطلـقٌ           ،بعدَها حنو أمّا زيدٌ فَمُنْطلقٌ      
 حَتّى بَقى أمَّا    ،و اجملرورُ و أُقِيْمَ  أمّا  مقامَ مَهْمَا          فَحُذِفَ الفعلُ و اجلارُّ     

لشـرطِ علـى فـاءِ اجلـزاءِ      و لَمَّا مل يُنَاسِبْ دخـولُ حـرفِ ا       ،فَزَيدٌ مُنطلقٌ   
 النُحَاةُ الفاءَ إىل اجلزءِ الثانِي و وَضَعُوْا اجلـزءَ األولَ بَـيْنَ أمَّـا و الفـاءِ                  نَقَلَ

 ثــم ذالــك اجلــزءُ األولُ إنْ كــان صَــالِحًا     عِوَضًــا عَــنْ الفعــلِ احملــذوفِ   
لالبتـداءِ فهـو مبتـدأٌ كمـا مَـرَّ و إال فَعَامِلُـهُ مـا يكـونُ بعـدَ الفـاءِ كأمَّـا يَــوْمَ            

 .  فَمُنطلقٌ عامِلٌ يف يوم اجلمعةِ على الظَرْفِيَّةِ ،اجلُمُعَةِ فَزَيدٌ مُنطلقٌ 

ــا« ا ي »أمَّـ ةل زعك ذبولس دا مذجم عنع تةعقعلع رقعرع ان نةرس ش ظيعلعسصنغ ان قعلع لىحى باي  .لعدذعتعن ظعش

 .» الذينَ شَقُوْا فَفِي النَّارأمَّا الذينَ سَعِدُوا فَفِي اجلنةِ و أمَّادٌ و شَقِيٌّ النَّاسُ سَعِيْ«:  مةسعلةن

ــا« دا »أمَّ ث جاؤابع ث آ »فَ« نع ث ظعككعنحع ج عملىلقع جاؤؤالعشع ؤة ظ ئنع ةىنع ةؤةىحىظ مل عذ بولبن س  ،ش
ةرت هةر  ذنداقال ش ذق    ش دعغان تذرذقل ئظعلدعن ظايرعلماي ع ص ةزعص   ص ئظعلعنعث ه ذنعث ص ع زأرى ظ نعص آئتعش ر قعلع

دذ داق . بولع نبذن ةزعص قعلع ــا«شع ذر بولىعشعنعث زأرتئص آعه تع »أمَّ ع سأزلةش يعن ئثدعن آع مةقسةت ظذننن
عمنعث  ئآ دعغان ظعس لع

أآمعنع تةصس   ان  عيلعه  باي
ةنلع ش ظعك عنع كقعلع

ل دذرىحىش ظعتعظةس  .ن
علةن أمّـــــــــا زيـــــــــدٌ  «: مةس

النعث . » فَمُنْطلـــــقٌ ذ معس ب

ع يظةسلع ــنْ   مَهْ«س ــنْ مِـ ــا يَكُـ مَـ
ذص» شَـــيْءٍ فَزَيـــدٌ مُنطلـــقٌ   ،بول

ــا« تعن  »أمَّــــ ع سأزلةش  ن
دعن  ةت ظذنعث مةقس

ع  آئ ةن  دئ» زيــــدٌ «يعنك ض

ضةن دئ» مُنطلقٌ«ظعسعمنعث  
أآ ش عمه ان قعلع نع باي

كةرتعش  ةنلعكعنع ظةس ظعك
ى ةن ئد »يَكُـــــــنْ«ن ظىح ض

 »مِــــــنْ شَــــــيْءٍ « ظعل ؤةئص
ارئد ةن ج ةجرذر  ؤة ض م

 ةن ؤةنعص آةتك  ع هةزعص قعل 
ــا« ث ظورن »مَهْمَـــــ اعنع  غ

ذزذلغان »أمَّـــــــــــا«  ،تذرغ

دا عظاخ  »أمّــا فَزيــدٌ مُنْطلــقٌ«رع

ان ذ  .قالغ دا ب  »أمّــا« حاغ
ةرت هةرصئد ةن ش نعث عض

ازا  ئد »فَ« ةن ج ض
دعغاهةرص  آعرعشع عنعث ظال

عص بولم  انمذناس  .اي قالغ
نعص ع هةزعص قعل  ؤةلدعغا يأتكعضةن   زظعنعث ظا دئضةن ظعككعنحع جى   »مُنْطلقٌ«نع  » فَ «ع ظالعملعرع ؤ نةه ،شذثا

ةن ص عؤةز بولئظعلدعن ظئآةتك ان ى جعلقاؤؤان ظىحى ظذش ع بولغ ع  »زيــــدٌ«زظ ةن  ب»فَ«ن ث  »أمّــــا«عل نع
     .ضةنرىسعغا آةلتعرذظوتت

ةر ذالرنعث  ، ظةض ذ ظظ عزظعىلقع جاؤؤاظاش قا ياس دا بولذش ا يرع مذبتع دا ظذس دذعدةك مذبتنعتكعأقعرع . دا بولع
امعلع بولعدذريعنكع نةئدعن آ »فَ« معساظذنداق بول   بذ ،»أمَّــا يَــوْمَ اجلُمُعَــةِ فَزَيــدٌ مُنطلــقٌ«:  مةسعلةن .سة ظذنعث ظ

  .دذر »مُنطلقٌ«نعث ظامعلع  »يَوْمَ اجلُمُعَةِ«عص بولغان هالةتتعكع رزة معسالدعكع
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. مَّا يتكلم به كلمِ  و رَدْعِهِ عَفصل  حرف الردعِ كَلَّا وُضِعَتْ لِزَجْرِ املت

وَأَمَّــا إِذَا مَــا ابْتَلَــاهُ فَقَــدَرَ عَلَيْــهِ رِزْقَــهُ فَيَقُــولُ رَبِّــي أَهَــانَنِ {كقولـه تعــايل  

ــا ــا . أي ال يــتكلم هبــذا فانــه لــيس كــذالك ،  ١٦الفجــر}كَلَّ ــعُ كَلَّ و وَضْ

قِيْـلَ لَـكَ اضـربْ       و قد جتئ بعدَ األمر أيضا كمـا إذا           ،لِزَجْرِ  بعدَ اخلربِ     

 و قــد جتــئ مبعنــى حَقًّــا ، أي ال أفْعَــلُ هــذا قــط ،كَلَّــا فقلــتَ !  زيــدًا 

و حينئـذٍ تكـون امسًـا       ،  ٣التكـاثر  } سَـوْفَ تَعْلَمُـوْنَ     كَلَّا {كقوله تعاىل 

ــا  ــا حرفً ــه مشــاهبًا لِكَلَّ  و قيــل تكــون حرفــا أيضــا مبعنــى إنَّ  ،يُبْنــى لكون

 .  بِمَعنى إنَّ،   ٦العلق} إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىكَلَّا{ لِتحقيقِ اجلملةِ حنو

أتعنحع صةس ظون  عية دصع مذتةآةللعمضة رةدرةت قعلعش هةر:  ) قوشذمحعلعرعرةت قعلعش( »حــرف الــردعِ«ل عت

وَ أمَّـا إذَا مَـا ابْتَلـهُ فَقَـدَرَ     {: مةسعلةن   .دذر »كَلَّـا «نلةنضةن عن تةيىحىؤاتقان سأزعدعن قايتذرذش ظ   عقعل ظذنع   رعش ؤة ئب

 »نداق ظةمةس ظعش ظذ ! معسذن ئظذنداق د  «سععنعث مةن  »كَلَّـا «دعكع ع ملىج بذ  ،}كَلَّـا  قَـهُ فَيَقُـوْلُ رَبِّـيْ أهَــانَنِ   عَلَيْـهِ رِزْ 

 .ضةنلعكتذر ئد

ة  »كَلَّــــــا« ث رةددعي  نع

ع  ىن تةيعنلعنعش  ظىح
دةكعرعقذي( ةؤةردعن )قع  خ
اهعدا   يعنئآ عمذ ض بولس

ذيرذقتعن آ ذ عيئب نم
دذئآ علةن  .لع   : مةس

ة   »!اضـــــربْ زيـــــدًا«سعزض

ةندةعيئد دةص  »كَلَّــــــا« لض

اش عيغعنوق ا ظوخش  ،ثعزغ
ع   ذنعث مةنعس ةن «ب م

ةتظدزةي  يعنع ق
ةنمايظذر ةنلعك ئد» م ض

 .بولعدذ
ذ اهعدا ظ  ض

ةن« ةن ئد» هةقعقةت ض
ذعمةن دذ ئآ دعم . لع

علةن ــا{:  مةس ــوْفَ كَلَّــــ  سَــــ

ذ. }تَعْلَمُـــــوْنَ ذ   ب دا ظ حاغ

ع »كَلَّـــا« ةر ن ان ه ص بولغ

ةتتعكع  ــا«هال انلعقتعن  »كَلَّـ اص قالغ ا ظوخش ةبنع قعل،غ دذ د ع م عم بولع ان ظعس ةكئنغ ةر ج،س ث عملى بةزعل نع

ذن تلةنع جةزمعمةزم دعغان ئن آىحى ظشىرىش ةعمةنعس »إنَّ«لع دذ دةص ردعكع ه  } إنَّ الْإنْسَـــانَ لَيَطْغـــىكَلَّـــا{ص بولع

  .ضةن ئدة آةلضةن دعسعمةن »إنَّ« نع »كَلَّا«ثدعكع ع بذن،صىرىضةن معسالنع آةلتئد
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فصل  تاءُ التأنيث الساكنةُ تُلحق املاضـيَ لتـدل علـى تأنيـث مـا أسـند                   
 و ، و قد عرفتَ مواضعَ  وجوبِ إحلاقِها         ، هندٌ   تْإليه الفعلُ حنو ضرب   

كَ إذا لَقِيَهَا سـاكنٌ بعـدها وَجَـبَ حتريكُهـا بالكسـر ألن السـاكن إذا حُـرِّ                 
ــرِّكَ بالكســر حنــو قــد قَاَمــ   ــلوةُ تِ حُ ــا  ،الصَّ ــا ال توجــب رَدَّ م  و حركتُه

 ألن حركتــها عارضــيةٌ ،تِ املــرأةُ اْحُــذِفَ ألجْــل ســكونِها فــال يقــال رَمَــ 
 و أما إلْحَـاقُ     ،واقعةٌ لرفع إلْتِقَاءِ الساكننيِ فقوهلم املرأتَانِ رَمَاْتَا ضَعِيْفٌ         

ــعِيْفٌ  فــال يقــال قَاْمَــ  عالمــةِ التثنيــةِ و مجــعِ املــ   اذكرِ و مجــعِ املؤنــثِ فَضَ
 و بتقدير اإلحلاق ال تكـون      ، النساءُ   نَ و قُمْ  ، الزيدونَ   وْا و قامُ  ،الزيدانِ  

 علــى أحــوال  قبــل الــذكرِ  بَــلْ عالمــاتٍ دالَّــةًالضــمائرَ لِــئال يلــزم اإلضْــمَارُ
 .الفاعلِ كتَاءِ التأنيثِ 

ون ع(»تـــــاءُ التأنيـــــث الســـــاكنةُ«ل ععنحع صةسبةش ظ اللعق جعنس ث يظاي ع» تْ« تىرنع نعث :  )س مذظةننةس

اظعلنعث مذظةننةس ظعكةنلع   ع قعلت ظعل ظعسنا ئسع ص   »تْ«قعنلساآع  نعث ين مازعىح ىعنع ظعصادعلةش ظ كنغان ص

 .» هندٌتْضرب«: مةسعلةن  .قوشذلعدذ  رعغاعظاخ

دعثعز  عض ألدة ظ عةس صدعكع  ع ر بولعدعغان ظورذنالرنع صاظعل هةقق    ىشع زأر علعتئذنعث ق  ظ ةردة    بذ  ، شذثا  .نعص بول ي
   .هةقتة توختالمايمعز ظذ

ةر دعن آعظذن ،ظةض يعن ئث
ا ةرص آآعس لعص ئنلعق ه
ذ لعصئق ةتلعك عةرهنع ظ ك

وغرا قا ت ة  قعلعش آةلس
زعآةس  .رةلعك قعلعمع

علةن ــ«  :مةس تِ قـــــــد قَاَمـــــ

ةر »الصَّــــلوةُ ذنعث ه تع عكعب

لعد اآعنلعق ةظةس  س
ةؤةبعدعن  انلعقع س بولغ

ةزعص قعل  ةن ع ه نعص آةتك
ذرذص  هةر نع قايت ص
ع ععيرزأرى نعثشلعئآ ت

وق ــ« ،ذثاش. ي » تِ املــرأةُاْرَمَ

 ،نكع ى ح.شكة بولمايدذ  عيئد
ق عكعتع ساآعنل عظذنعث هةر 

نعث ب ةردة  رعظعككع هةرص ي
ش عتعضى تعنعشعشعرظذح
ةن ؤاقىحىظ ق عن آةلض تلع

ذرعهةر ذ  .كةتت  دةل مذش

ةؤة ــا « تعنبس ــانِ رَمَاْتَـ  »املرأتَـ

 .ش ياخشع ظةمةسعيئد

ــ« ــدانِاقَاْمَـــ ــامُ« ؛» الزيـــ  وْاقـــ

 مذظةننةسنعث  يجةمظع  مذزةآكةرنعث ؤةي جةمظع،نعثسنعظعلالرغا تة ئ ص ضةنضة ظوخشاش  دئ » النساءُ نَقُمْ« ؛»الزيدونَ

ةتلعرعنع ق ةئظاالم قا آةلس ذكتعش ةس  بذم ع ظةم الدعك قععرعقذي. ياخش دا بعتئدةك قعمعس ان حاغ ر علعص قالغ
عنع زعك  ر آةلت  لعقع عرنةرس ذرذن زعمع تعن ب ذص قالم ىش ةنلعك بول لعقع ظرض علةر ذ ظ،نىحىاس ر  بةلض زعمع

ائه ة،دذيامالنبس نعث ل ب ةهؤال   »«كع مذظةننةس اظعلنعث ظ اش ص ة ظوخش داقلعقعسعض عتعص عنعث قان نع آأرس

  .نعدذعلبسائرعدعغان بةلضة هئب
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 الكلمةِ  ال لِتأكيـد الفعـلِ وهـى    تتبعُ حركةَ آخِرِنُ نونٌ ساكنةٌ فصل  التنوي 

 .مخسة أقسام  

و هو ما يدل علـى أنَّ االسـم مُـتمكنٌ يف مقتضـى االمسيـةِ              األول للتَمَكُّنِ   

  .رجلٌ و ،زيدٌأي أنه منصرفٌ حنو 

 أي أُسْكُتْ   صَهٍو الثاني للتَنْكِيْرِ و هو ما يدل على أن االسمَ نكرةٌ حنو             

ــا يف ــاه أُسْـــكُتْ ،  وقـــتٍ مَّـــا سُـــكُوْتًا مـ ــهْ  بالســـكون فمعنـ ــا صَـ و أمَّـ

 .السكوتَ اآلنَ 

، ذٍو الثالث للعِوَضِ  و هو ما يكون عِوَضًا عن املضاف إليه حنو حِيْنَئـِ              

 . أي حِيْنَ إذا كانَ كذا ذٍ و يَوْمَئِ ،ذٍو سَاعَتَئِ

 

ضة ظةضعشعص  عتعكعرعنعث هةر ع آةلعمعلةرنعث ظاخ  ،معزعضعنئتةنؤعن د  ) :تةنؤعن(»التنوينُ«ل  ععنحع صةس ظالت ظون  
دةك ع  بذنعث تأؤةندعك .مةيدعغان ساآعنلعق نذندعن ظعبارةتتذر    لعن ظعشلعت  ةش ظىحى تلعظعلنع تةآ ئ ص دعغان ؤة لعئآ

 :ك رولع بارىرلىبةش ت
ع ةآك ع ظعس ، بعرعنحعس ةنلع عمالرنعث مذتةم ار  كن ظعك ع ب ادعلةش رول ةنؤ  ، عنع ظعص داق ت ةن    بذن أزع آعرض عن ظ

عمنعث مظعس عيعتعدة ح ظعس ذرغان لعق خذسذس ةعكةنلعكظعسعم ظععث ت ذنعث مذنسةرعص ظعكةنلع ،ض ةنع ظ ةعك ي  ض
دعغان تةنؤ ةت قعلع دذرعداالل علةن .ن ــدٌ«:  مةس ــلٌ« ؛»زيــ ةنؤع. »رجــ ذالرنعث ت ع علعرع ظعسنب منعث تةقةززاس

ذش لعقظعلنعث تةقةززاسع مذنسةرعص بولئ ص،مذنسةرعص بول انلعقتعنماس تعن  ، بولغ ذالرنعث مذنسةرعص بولذش  ظ
ارةت ظعس   لعقنعثمعظعب
عيعتع ث دة خذسذس حع

ادعلةش ت ذرغانلعقعنع ظعص
 .ضةنلن آةىحىظ

ع  ، ظعككعنحعس
ةآعرة عظعس مالرنعث ن

ةنلع ادعلةش كظعك عنع ظعص
ا ع ب ذر،رول ةنؤعن عخ  ب ل ت

ةن ظعس  أزع آعرض منعث عظ
ةآعرة ظعكةنلع ة كن عض

ةت قعل علةن.دذ عداالل : مةس
ع .»صَــــهٍ« ذنعث مةنعس  ب
ا عؤاق رعمةلذم ب « ذم   تت مةل

ذددةت ش ذكىم » !غعنر ت
دذ ضئد ةمما.ةنلعك بولع  ،ظ
 دةص تةنؤعنسعز   »صَهْ« ظذ

ة  ازعر ش«آةلس  كىه
ذرغعن ةن مةنئد »ت  دةعض

ذص فص مةرعلئآ ة بول
 .دذعقال
ةر ب ةنؤعن   ةزعل داق ت بذن

ماظذل  ةن ظةس ؤات بعل ظةس
ظالالرغ اس العظةص مذ  خ دةص
دذ ذثا. قاراي  و زيــــــدٌ« ش

اش  ئد »رجــلٌ ة ظوخش ضةنض
ةنؤعن مالردعكع تعظعس

ةرع  ذالرنعث مذنس ص ظ
ةنلع ادعلةش كظعك عنع ظعص

ةن ىحىظ ن آةلض
 . دةص قارايدذدذعلعنبسائه

عى ظ ث ،حعنحعس  ظأزعنع
ذم ب عنعث  رعمةل نةرس

دا آةل عنع كةنلعضظورنع
ار ع ب ادعلةش رول  ،ظعص

ث بذالرنع  .»ذٍيَوْمَئـِ « ؛»ذٍسَـاعَتَئِ « ؛»ذٍحِيْنَئِ«: مةسعلةن  .  آةلضةن بولعدذ  ان مذزاصذن ظعلةينعث ظورنعد   عبذنداق تةنؤ 

 ضةن آةلعمة   ئد »يَـوْمَ «ثدعكع   ع بذن ،بولذص  »يَـوْمَ إذا كـانَ كـذا      « ؛» إذا كـانَ كـذا       سَاعَةَ« ؛»حِيْنَ إذا كانَ كذا   «سع  يظةسلع

ع ؤة »إذا« دعن آ »إذا« نعث مذزاص ا ظأزع ذص ىكع جنيعئبولس ع بول ام س ،ملعنعث مذزاص  ذظن ىحىأزلةش ظظعخح

نىج ة هةزعص قعلع ذنعث ظورن ص آةتكةن ؤةعمل ةلتغعظ ةنؤعن آ ا ق »إذا«ص ىلىرىا ت ذ،شذلغانوغ ةن ظ   شذنعث بعل

  .ص قالغان ذبول »ذٍيَوْمَئِ« ملةىج



 ٢٧٣

ــع املؤنـــثِ ا     ــذي يف مجـ ــوينُ الـ ــو التنـ ــةِ  و هـ ــع للمُقابِلَـ ــو  و الرابـ ــاملِ حنـ لسـ

 . و هذه األربعة ختتص باالسم،مسلماتٍ 

ــاتِ  و املصــاريعِ كقــول    ــرَ األبِيَ ــرَنُّمِ  و هــو الــذي يلحــق آخِ و اخلــامس لِلتَّ

 .الشاعر

 و نْ و قُــوْلِي إنْ أصَــبْتُ لَقَــدْ أصَــابَ،نْ  و العِتَـابَ أقِلّــى اللَّــوْمَ عَــاذِلَُ: شـعر 

  نْكَيَا أبَتَا عَلَّكَ أوْ عَسَا: شعر.كقوله

 أو إبْنَـةٍ مضـافًا إىل عَلَــمٍ   و قـد حيـذف مِـن العَلَـمِ إذا كـانَ موصـوفًا بِـإبْنٍ       

 . ابْنَةُ بكرٍ هندُ بْنُ عَمْرٍو  و زيدُآخَرَ حنو جاءني 

ع ذم بع ظأز،تأتعنحعس ث مةل ةنلععرنةرسعنع عدا آةلض ارعكنعث قارشعس ع ب ادعلةش رول ةمظع،نع ظعص ذ ج  ي ب

دذر  العمدعكع تةنؤعن ةس س دعكع عبذن ،»مســلماتٍ«:  لةنعمةس .مذظةنن ةن »ا«ث ا » ت« بعل  »مســلمونَ« بولس

 .نعث قارشعسعدا آةلضةن » نَ« تةنؤعن بولسا ،عدا آةلضةنعسنعث قارش »و«دعكع

ل رولع ظعسعم     ع بةشعنحع خ  تأؤةندعكع  ، مذعخاس بولس  مالرغعالعل رولع صةقةت ظعس   عتأت خ  قععرعقذيعث  ننع تةنؤ
اق ئص ؤة ظعلالرغا ظورت

 .بولعدذ

ع   »لتَّــــــرَنُّمِ ا «،بةشعنحعس

ايراش( ن ىحىظ) س
  بذ  ،لعدعغان بولذص  عتعظعشل

ةنؤعخ ت ؤة  بئنعل ت يع
ا  راالرنعث ظاخعرعغ معس

ذلعدعغان تةنؤعن    .دذرقوش

أقِلّى اللَّوْمَ عَاذِلٌ و    « : مةسعلةن

قُــوْلِي إنْ أصَــبْتُ لَقَــدْ « ؛»بَنْالعِتَــا

ماالمةتحع ظازراق  ( »ابَنْأصَ

ازراقبعظةي ايعغعن لةص ظ  ،آ
ةر قع وغرا ظةض نعم ت لغع

ا دةل تاص تعث بولس

عندئ يَــــا أبَتَــــا عَلَّــــكَ أوْ « ؛)!ض

 .»نْعَسَاكَ

قا  اهعدا باش ةم  رعب  ض ظةل
ان عظعس ذزاص بولغ مغا م

ــةٍ « ــنٍ أو إبْنَـــــــ ةن  »إبْـــــــ بعل

ةم ظعس ىس ةزعص قعلع رمالعصةتلةنضةن ظةل ةنؤعن ه دذئص آنعدعنمذ ت ــدُجــاءني « : مةسعلةن .تع ــرٍو زي ــنُ عَمْ ــةُ هنــدُو   بْ  ابْنَ

ة نع ظةترظذال ،ظةمما .ندعال ظعشلةيدذغاصةت بولىس الر قاتارلعق »إبْنٍ أو إبْنَةٍ  « قاظعدة صةقةت ظذ   بذ. »بكرٍ اآع   ف ان ي  باي

  .» ابْنَةُ بكرٍهندٌو   عَمْرٍو  ابْنُزيدٌجاءني « : مةسعلةن .نمايدذعن هةزعص قعلعسةك تةنؤئبةدةل د



 ٢٧٤

فصل  نونُ التأكيدِِ و هى وضعتْ لتأكيد األمـرِ و املضـارعِ إذا كـان فيـه          
 ضربنيِ خَفِيْفَةٌ أي ساكنةٌ     و هى على  . طَلَبٌ بإزاءِ قَدْ لتأكيد املاضي      

 و ثَقِيْلَـةٌ أي مُشَـدَّدَةٌ مفتوحـةٌ أبـدا  إن مل يكـن قبلـها                  ، نْأبدا حنـو إضـربَ    
ــرِبَ ــرِبَا ،نَّ ألِــفٌ حنــو إضْ  و ،نِّ  و مكســورةٌ إن كــان قبلــها ألِــفٌ حنــو إضْ

 و تدخل يف األمـر و النـهيِ و االسـتفهامِ  و الـتمين والعَـرَضِ                  ،  نِّإضْرِبْنَا
 ال  ، نْ و ال تَضْـرِبَ    ،نَّ   إضْـرِبَ  ، نْزًا ألن يف كلٍ منـها طلبًـا حنـو إضْـرِبَ           جوا

لَيْتَـــكَ ، نْ و لَيْتَـــكَ  تَضْـــرِبَ،نَّ ضْـــرِبَ هَـــلْ تَ، نْ و هَـــلْ تَضْـــرِبَ،  نَّتَضْـــرِبَ
 .ريًا بِنَا فَتُصِيْبَ خنَّ ألّا تَنْزِلَ، بِنَا فَتُصِيْبَ خريًا نْ و ألّا تَنْزِلَ، نَّتَضْرِبَ

 و قد تـدخل يف القسـم وُجُوْبًـا لوقوعـه علـى مـا يكـون مطلوبًـا للمـتكلم                   
غالبًا فأرَادُوا أن ال يكون آخِـرُ القسـمِ خاليًـا عـن معنـى التأكيـدِ كمـا ال                    

 . كذا نَّخيلو أولُهُ منه حنو وَاهللِ لَأفْعَلَ

ةتتعنحع  ون ي ــدِِ «ل ع صةسظ ــونُ التأكيــ ةآعتنعث (»نــ ع» ن«ت ةآ:  )ن ذنعت ازعينع ع تنعث ن ــدْ«م ةن »قَــ  بعل

اش،   ة ظوخش ةص مةن تةآعتلعضةنض دة تةل ععظأزع ا س ةمعرنع ؤة ر ب ةش ظزارعظمذ  ظ ةن عن تةيىحىةنع تةآعتل نلةنض
ذص ذ،بول ع قعس  ظ دذعظعكك ع( .م بولع اآعن ظوق( ةيفعفخة )بعرعنحعس م س دعغان ذداظع علةن .دذر نذن)لع : مةس

ــربَ« رع . »نْإضـ ة بع ةقعلة،يةن ذ ظال (  س ذص ظ دا  بول ا » ا«دع م بولمعس ة ظوقفداظع ت ذةته دعغان تةش  )تلعكعلع

دذر علةن.نذن  :مةس

دا ،ظةضةر. »«  ظالدع

ا  »ا« ذص قالس بول

دعغانعآةس  رةلعك ظوقذلع
دذر علةن.نذن :  مةس

 .»نِّإضْرِبْنَا« ؛»نِّإضْرِبَا«
ةآعتنعث ذنلعرع ت  ن

ةمعر، ةهع ظ ت،ن  ،هامفع ظعس
ةننع ةرةز  ؤة،تةم ةرنعث ظ  ل
دع دة غظال ا دذرذس تةرعقع

دذ عحى. آعرع ذالردا ،نك  ب
ار   ع ب ةص مةنعس  .تةل

علةن  ؛»نْإضْـــــــرِبَ « : مةس

 ؛»نْال تَضْـــــرِبَ« ؛»نَّإضْـــــرِبَ«

 ؛»نْهَلْ تَضْـرِبَ  « ؛»نَّال تَضْرِبَ «

ــلْ « ــرِبَتَهَـــــ ــكَ  « ؛»نَّضْـــــ لَيْتَـــــ

ــرِبَ ــرِبَ « ؛»نْتَضْـ ــكَ  تَضْـ  ؛»نَّلَيْتَـ

 ؛»ا بِنَــا فَتُصِــيْبَ خــريًنْألّــا تَنْــزِلَ«

 .» بِنَا فَتُصِيْبَ خريًانَّألّا تَنْزِلَ«

هالالردا  نحة ع آأص عحعقعش  قادجذ ذقةسةمنعث ؤ   ذشع ظ   ذ بذنداق بول   .آعرعدذ  دةع قةسةمضة ؤاجعص تةرعق   ضاهعدا 
ثمذ عرعنع ظاخ،دةكع بولمعغعن يعتتعن خال عشع تةآ ئلةر قةسةمنعث ب  بدعغانلعقتعن ظةرة ع بول دعظىمعآةللعمنعث  ةمذت

 .» كذانَّوَاهللِ لَأفْعَلَ«:  مةسعلةن .ع ياخشع سانعغانلعقتعندذر بولماسلعقعنيعخالن عتتعتةآ



 ٢٧٥

رِبُنَّ ليدل  إضْ، بُنْو اعلم أنه جيب ضَمُّ ما قبلها يف مجع املذكرِ حنو إضْرِ  
 .على الواوِ احملذوفةِ 

 ليــدل علــى اليــاءِ نَّ إضْــرِبِ، نْو كســرُ مــا قبلــها يف املخاطبــة حنــو إضْــرِبِ
ــمَّ   ــوْ ضُ احملذوفــةِ  و فــتحُ مــا قبلــها يف مــا عَــدَاهُمَا أمَّــا يف املفــرد فألنــه لَ

 يف املثنـى و     لَإلْتَبَسَ جبمـع املـذكرِ  و لَـوْ كُسِـرَ لَـإلْتَبَسَ باملخاطبـةِ  و أمَّـا                  
 .مجعِ املؤنثِ فألنَّ ما قبلها ألِفٌ حنو إضْرِبَانِّ و   إضْرِبْنَانِّ  

و زِيْـدَتْ ألِـفٌ قبـلَ النــونِ يف مجـع املؤنـثِ لكراهــةِ إجتمـاعِ  ثلـثِ نونــاتٍ 
 .نونُ الضمريِ و نونَا التأكيدِ 

و ألنـه لـ  . و نون اخلفيفة ال تـدخل يف التثنيـة أصـال و ال يف مجـع املؤنـث                  
حَرَّكْتَ النونَ مل تبق خفيفةً فلـم تكـن علـى األصـل و إن أبْقِيْتَهَـا سـاكنةً                 

 .يلزم إلتقاءُ الساكننيِ على غريِ حَدِّهِ  و هو غريُ حَسَنٍ 

ةمظع: هعتةنب   ةريج العمدا  مذزةآك ذ س ذنالرنعث ظالدع   ظ ةلعك بول كع هةردعن نعث زةمم ع زأرذص دذىش  .ر بولع

  .رندذىحى ظعشعلعت قدااللة غا »و«ص آةتكةن عشع هةزعص قعلعنلذبذنداق بو . »إضْرِبُنَّ« ؛»بُنْإضْرِ«: مةسعلةن

    : مةسعلةن  .ر بولعدذىشع زأرذرةلعك بولعكع هةرصنعث آةسدعنذنالرنعث ظالدع ظذ غعسعدايبة سععمذخات

 .ندذرىحى ظعشعدااللةت قعل  غا »ي«نعص آةتكةن عشع هةزعص قعلذبذنداق بول . »نَّإضْرِبِ،  نْإضْرِبِ«

ع خ قععرعقذي ل عظعكك
ورذنوظ قا ظ دعن باش  الردارذن

ذنع  ةفظ ذش زأر ةته ر ىظوق
دذ  ةمما.بولع ة فمذ ، ظ رةتت

ذذر بولىزأر ةر ظ ع ظةض  ش
ا جةمظع  ة ظوقذلس ة يزةمم ض

 ،دعغانلعقععتئص آ علعشعظار
اعآةس  رةلعك ظوقذلس

ة ظارعمذخات عص عبةض لعش
دعغانلعقع ئآ تع

ةؤةبعدعندذر ةمما .س  ،ظ
ن  ةمظع  ؤة دةعتةس  يج

تة نمذظة ةنعث  ف نةس ةته
ذنعث  ذر بولىزأر ع ظ ش

 »ا«نعث  عكع نةرس  دعالدعظ

دذر عبولغانلعق  .دعن

علةن  ــرِبَانِّ«: مةس  ؛»إضْــــــ

ــرِبْنَانّ« ةمظع . »إضْــــــــ  يج

تة دعن  مذظةننةس نذن

ادة »ا«ظعلضعرع   نعث زعي

تنعث ظعككع  ع تةآ عشعنعقعل
  .ندذرعقتعبولغانلوه شع مةآرئلعآ يةردة رععث بنح نذنىدعن ظعبارةت ظعنذنع بعلةن زعمعرنعث نذن

 كةت بةرسعثعز ظذ     عنذنغا هةر    ظةضةر  ،نكع ى ح .ضة آعرمةيدذ   نعتةس  مذظةننةسكة ؤة   ية جةمظع يفعفةنذنع تةآعت خ  
اي ق  ةيفعفخة لعئبولم دذ  يلعص ظةس ذص قالع ذرمعغان بول دة ت ةر،  هالعتع دة ق  ظةض اآعنلعق هالعتع عثعز ؤعيوس ةرس

  .ظةمةستذر شع ياخشعذ بولشعص قالعدذ، بذنداقعيةردة جذغل  بعرسع ظعككعنهالدا ساآعنلعق هةرصتعسعز قاظعدع
 .متت بتوفيق اهلل تعاىل 



 ٢٧٦

 األمساء املؤنثات السماعية
 ظاق هةسةل ضَرَبٌ. ٣٧ ظعككع قول اليَدَانِ. ١٩ آأز العَيْنُ. ١
 بذالق اليَنْبُوْعُ. ٣٨ زعتقذعظ الغَوْلُ. ٢٠ ظعككع قذالق األُذْنَانِ   . ٢
 ساؤذت  الْحَدِيْدِدِرْعُ. ٣٩ ةتجةنن الفِرْدَوْسُ  .٢١ جان، روه النَّفْسُ. ٣
 ظعككع صذت القَدَمَانِ  . ٤٠ آئمة الفُلْكُ . ٢٢ هويال الدَّارُ. ٤
 ضةرعج الكَبَدُ. ٤١ شئظعر ؤةزنع  شِعْرٍعَرُوْضُ.٢٣ حئلةك الدَّلْوُ. ٥
 ظىحةي الكَرْشُ. ٤٢ غذالح، بعلةك الذِّرَاعُ. ٢٤ شعح السِّنُّ. ٦
 زةهةرلعك يعالن أَفْعى. ٤٣ تىلكة ثَعْلَبٌ. ٢٥ قانعظعككع ظال الكَفَّانِ. ٧
 قذياش الشَّمْسُ. ٤٤ تذز الْمِلْحُ. ٢٦ دوزاخ جَهَنَّمُ. ٨
 ظعككع تاصان العَقِبَانِ. ٤٥ صالتا الفَأْسُ. ٢٧ دوزاخ السَّعِيْرُ. ٩
 ظات الفَرَسُ. ٤٦ ظعككع ساغرا الوَرِكَانِ. ٢٨ حايان عَقْرَبُ. ١٠
ام، الكَأْسُ  . ٤٧ صاحاق القَوْسُ . ٢٩ معنئز األَرْضُ. ١١ ا، ج  قاح

 صعيالة
 دوزاخ السَّقَرُ. ٤٨ مةنحاناق الْمِنْجَنِيْقُ.٣٠ مةقظةت اإلِسْتُ   . ١٢
ظعككع  قععرعقذي العَضُدَانِ  . ١٣

 جةث الْحَرْبُ. ٤٩ توشقان أَرْنَبٌ. ٣١ بعلةك

 ظعككع ظةمحةك الثَّدِيَانِ. ٥٠ هاراق الْخَمْرُ. ٣٢ دوزاخ الْجَحِيْمُ. ١٤
 ظأمىحىك العَنْكَبُوْتُ. ٥١ قذدذق البِيْرُ. ٣٣ ظوت النَّارُ  . ١٥
 ظذستعرا الْمُوْسى. ٥٢ ظعككع مةثعز الْخَدَّانِ. ٣٤ هاسا العَصى. ١٦
 ظوث قول اليَمِيْنُ  . ٥٣ ظالتذن ذَهَبٌ. ٣٥ شامال الرِّيْحُ   . ١٧
 بارماق اإلِصْبَعُ. ٥٤ دعسعذظالتذن ر التِبْرُ. ٣٦ ظوت ظذحقعنع اللَّظّى  . ١٨
 
ث  الكُرَاعُ. ٦٧ يوتا الفَخْذُ. ٦١ صذت الرِّجْلُ . ٥٥ هايؤانالرنع

 صاحعقع
 آةآة القَدُوْمُ. ٦٨ حعرئخ البَغْلُ. ٦٢ ظعشتان السَّرَاوِيْلُ. ٥٦
 )ذشق(تاز قارا  العُقَابُ  . ٦٩ تأضة اإلِبْلُ. ٦٣ سول قول   الشِمَالُ. ٥٧

ان قو الضُبُعُ. ٥٨ اق ريوغ س
 معز تأضةئس الْجَزُوْرُ . ٧٠ قوي الغَنَمُ. ٦٤ بأرة  

ع الْخَيْلُ. ٦٥ مىرة، تاغاق الكَتْفُ. ٥٩ اتالر توص ، ظ
 لقا عي

 بعر جىص ظاياغ النَّعْلَانِ. ٧١ 

   ظةرآةك تأضة البَعِيْرُ. ٦٦ ظعككع صاحاق السَّاقَانِ. ٦٠



 ٢٧٧

 يثُهُ و تذكريُهُاألمساءُ التى جيوز تأن
 

 معنئقاتتعق ز أَمْتِيْنُ. ١٩ ظاسمان السَّمَاءُ. ١٠ شوتا السُّلَّمُ. ١
 بازار السُّوْقُ. ٢٠ يول السَبِيْلُ. ١١ قازان القِدْرُ. ٢
 هصادعشا السُّلْطَانُ. ٢١ حاشكا ؤاقتع الضُّحى. ١٢ ظعصار الْمِسْكُ. ٣
 تىز يول الصِّرَاطُ. ٢٢ عشياخشعلعن الصَّلَاحُ. ١٣ هالةت الْحَالُ. ٤
 رالوق السِّلَاحُ. ٢٣ ضةدةن القَفَا. ١٤ ظأي البَيْتُ. ٥

 معننةت الْمَنُوْنُ. ٢٤ ياتقذ  بال رَحْمٌ. ١٥ يول الطَرِيْقُ. ٦
 شةيتان الطَاغُوْتُ. ٢٥ صعحاق السِّكِّيْنُ. ١٦ نةم توصا   الثَّرى. ٧
 آعشعلةر توصع القَوْمُ. ٢٦  صاقاقعسقذح السِرْطَانُ. ١٧ ضةدةن العُنْقُ. ٨
 قذيرذق الذَّنُوْبُ. ٢٧ توغرا يول الْهُدى. ١٨ تئل اللِّسَانُ. ٩
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٧٨

ijk 

           
   .}إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ { اللَّه تَعَالَى    قَالَ        

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    
رًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَا

 . مسلم وَرَوَاهُ » بِحَظٍّ وَافِرٍ 
احلمــدهلل الــذي قصـــرتْ عبــارةُ البلغــاءِ عـــن اإلحاطــة مبعــاني آياتِـــهِ ،       

والصالةُ والسـالمُ   . وعجزتْ ألسُنُ الفُصَحَاءِ عن بيانِ بدائعِ مَصنوعاتهِ        
وعلــى آلــه وأصــحابه .  ملــكَ طــريف البالغــة إطنابًــا وإجيــازًا علــى مَــن 

 . الفاحتنيَ هبديهم إىل احلقيقة جمازا
 

 
ijk 

 

   .}إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ { اللَّه تَعَالَى    قَالَ         

ــهُ          ــلَّى اللَّ ــهِ صَ ــولُ اللَّ ــالَ رَسُ قَ

إِنَّ الْعُلَمَـــاءَ وَرَثَـــةُ  « عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ   

ــارًا   ــوا دِينَ ــمْ يُوَرِّثُ ــاءَ لَ ــاءِ إِنَّ الْأَنْبِيَ الْأَنْبِيَ

وَلَــا دِرْهَمًــا إِنَّمَــا وَرَّثُــوا الْعِلْــمَ فَمَــنْ      

ــرٍ   ــظٍّ وَافِ ــذَ بِحَ ــهِ أَخَ ــذَ بِ  وَرَوَاهُ » أَخَ

 .مسلم 

ــاء   ــع العلمــ  احلمــــد هلل الــــذي رفــ

ــارفني ــم  العـ ــرفهم بفهـ ــات و شـ  درجـ

كالمــه املعجــزات و الصــالة والســالم   

على رسـوله الـذي جـاء بـاخلريات و      

 . على آله و أصحابه املخريات 

دذ ارلعق هةم اناالر-ب  ،س

ث  ةت ظالعملعرعنع باالغ

أز ارعلعرع-س ذنعنع   ،ظعب ةتلعرعنعث مةزم ة ظعل  ظاي أز ظعحعض ذق ظ تعنتول ةن ؤة  عش قا آةلض اهةت  قعس صاس

ث رعظالعملعرعنع ذنعث  ، تئللع ةن      ظ اجعز آةلض قا ظ ان قعلعش ىزةللعكعنع باي علعرعنعث ض ةن نةرس ذتقا آةلتذرض ؤذج

ىك  ــه«بىي ذن  » اللَّـ ا بولس ذنداقال ! غ ع     ش ارةت ظعكك تعن ظعب از ؤة ظعتناص ةتنعث ظئيج االمالر، باالغ دذرذت ؤة س

اتةرعصعض ان زاتق ذنعث ظاظعة ظعضة بولغ ة، ظ ة بو-ل ا ؤة هةقعقةتك ازنع   تاؤاباتلعرعغ ارقعلعق ماج دايعتع ظ ان هع لغ

 !ظاحقان ساهابعلعرعغا بولسذن 



 ٢٧٩

 متهيد
 علـمُ  «لِلنظرِ يف أبنيـةِ األلفـاظِ ، و وُضِـعَ     » صرفِ  علمُ ال « لَمَّا وُضِعَ     

للنظرِ » علم البالغة « للنظرِ يف إعرابِ ما تركب منها ، وُضِعَ      » النحوِ  
 : يف أمرِ هذا الرتكِيْبِ ، و هو ثالثةُ علومٍ 

ــده      ــذي يُري ــة املعــين املــرادِ، أيْ ال ــه عــن اخلطــأ يف تأدي األول مــا حيــرتز ب
 . »  علم املعاني «إىل ذهن السامع ، ويُسمى املتكلمُ لِإيصاله 

الثاني ما حيرتز به عن التعقيـد املعنـوي ، أي عـن أن يكـون الكـالمُ غـريَ                    
 . »  علم البيان «واضحِ الداللةِ على الْمعنى الْمُرادِ ، ويسمى 

 . »  علم البديع « الثالث ما يعرف به وجوهُ حتسنيِ الكالمِ ، ويسمى 
 . »  علم البيان «اس يسمى اجلميعَ وكَثِيْرٌ مِن الن

لفـظِ  لمِـن حَيْـثُ ا  »  فَصِـيْحٌ  « والكالمُ باعتباره املعاني والبيانِ يقال إنه    
مِـن  »  بَلِيْغٌ   «، ألنَّ النظرَ يف الفصاحة إىل جمرد اللفظِ دون الْمعاني ، و             

 و أمـا    ،نيِحَيْثُ اللفظِ و املعين مجيعا ، ألنَّ البالغةَ يُنْظَرُ فيها إىل اجلـانب            
باعتبار البـديع فـال يقـال إنـه فصـيحٌ وال بليـغٌ ، ألن البـديعَ أمـرٌ خـارِجِيٌّ                      

 . يراد به حتسنيُ الكالمِ الغريُ 
إذا تقرر ذلك وَجَـبَ علـى طالـب البالغـةِ أن يعـرفَ قبـلَ الشـروعِ فيهـا             

 . معين الفصاحةِ والبالغةِ ، ألهنما مِحْوَرُها وإليهما مَرجعُ أبْحاثِها 

 سأزآعرعش 
ظىحىن، نةهؤع ظعلعمع   )  نع تةتقعق قعلعش  (بعلعملةرؤع  عرعنةزسةرعف ظعلمع سأزلةرنعث قذرذلمعسع هةققعدعكع      

ةز       دعكع ن ع هةققع ةنلعرعنعث ظئظراب أزلةردعن بعرعكتىرىلض ذ س ا ظاش ةر عرعبولس ةتقع (ؤع بعلعمل ع ت شن ) ق قعلع
، بولمعغالعقع - بولغان هالنعث تةقةززاسعغا ظذيغذن   ( ظىحىن تةيعنلعنعؤعدع، باالغةت ظعلعمع مذشذ بعرعكمعنعث      

ق  عنعث ظوبرازلع ان قعلعنعش ان باي العقع-بولغ ذزةل  بولمعغ ث ض ان ؤة تعلعنع ارةت -بولغ دعن ظعب ) بولمعغالعقع
 .ظىحىن تةيعنلةندع ) نع تةتقعق قعلعش(بعلعملةر ؤع عرعنةزظةهؤالع هةققعدعكع 

 :باالغةت ظعلعمع تأؤةندعكعدةك ظىح صةننع ظأز ظعحعضة ظالعدذ 
ع ارقعلعق بعرعنحعس ذ ظ ةت قعلعمة ،ظ تةقس ةنعنع ظعصادعلةش ان م انغ تعن  خات م  آعتعش اقلعنعلعدعغان ظعلع س
ذ  ذص، ب » علـــم املعـــانى«بول

دذ ذ  . دةص ظاتعلع ع ب حىنك
أزلةرنعث  م، س ظعلع
ث   عنعث هالنع مةنعس

ذن تة عغا ظذيغ قةززاس
ان ا-بولغ نع نلعقعبولمعغ

ظأزعنعث تةتقعقات ظوبعكتع    
 .  قعلعدذ

ع ذ  ظعككعنحعس ظ
ارقعلعق ذملعنعث  ،ظ ج

ةنعنع   ان م مةقسةت قعلعنغ
ادعلعمةيدعغان  ةن ظعص رذش

ةنعؤع (»التعقيـــد املعنـــوي« م
لعك ذص )حعضعش  بول

عدعن  قعلعش
م  اقلعنعلعدعغان ظعلع س

ذ   ذص، ب » علـــم البيـــان «بول
دذدةص ظاتع ذ  . لع ع ب حىنك

ةتنع   م، مةقس ظعلع
ولالر   ان ي اش بولمعغ ظوخش
ذ   ارقعلعق تعخعم ظ
نع   ان قعلعش ق باي ظوبرازلع
ظأزعنعث تةتقعقات ظوبعكتع    

 . قعلعدذ
ع ذ ظىحعنحعس  ظ

ارقعلعق ذملعنع ،ظ  ج
نعث  ضذزةللةشتذرذش
يوللعرع تونذلعدعغان ظعلم    

ذ   ذص، ب » علـــم البـــديع «بول
دذ ذ  . دةص ظاتعلع ع ب حىنك

ذ م، ج ملعنع ظعلع
ضىزةللةشتذرذش يوللعرعنع 
ظأزعنعث تةتقعقات ظوبعكتع    

 .قعلعدذ
علةر   ذنحة آعش آأص
ةننع    ىح ص ذقارقع ظ ي

تذرذص  ــم «ظومذمالش علـــــــ
 . دةص ظاتايدذ» البيان

ة  ا   » البيــان«ؤة » املعــاني«جذمل ة قارت ةن لةبزعض ارع بعل ــيْحٌ«ظعتعب دذ» فَصِ ذنكعدعيعلع ةقةت   ، ح اهةتتة ص صاس

باالغةتتة لةبزع ؤة مةنعدعن ظعبارةت        حذنكع ،دعيعلعدذ» بَلِيْغٌ«لةبزع ؤة مةنعضة قارعتا     ،  تعلعدذةبزعال نةزةردة تذ  ل

حىنكع  . مذ دعيعلمةيدذ  » بَلِيْغٌ«مذ ؤة » فَصِيْحٌ«ظعتعبارع بعلةن » البديع«ؤة ،  تذتعلعدذهةر ظعككعلعسع نةزةردة   

 . صةقةت جذملعنع ضىزةللةشتذرذشال ظعرادة قعلعنعدذلعك ماهعيةتتعن تاشقعرع ظعش بولذص ظذ ظارقعلعق» البديعَ«
كة   ع ظذضعنعش ذ ظعلعمن ة ب ان آعشعض ةنمةآحع بولغ ع ظذض ةت ظعلعمعن ةن باالغ ذنداق بولعدعك ش مذش ظع

دذ  ةتنعث مةنعسعنع بعلعشع زأرذر بولع ةت . آعرعشعشتعن ظعلضعرع صاساهةت ؤة باالغ ذ ظعككعسع باالغ حىنكع ب
 . ات ظوبعكتعدذرظعلعمعنعث نعشانع ؤة تةتقعق



 ٢٨٠

 مقدمة
 يف معرفة الفصاحة والبالغة 

 الفصاحةُ
عبــارةٌ عــن : الظهــورُ والبيــانُ ، و يف االصــطالح  :  الفصــاحةُ يف اللغــة 

ــةِ     األلفــاظِ الســهلةِ البينــةِ الظــاهرةِ يف معناهــا املتبــادرةِ إىل الفهــم املَأنُوْسَ
 .االستعمالِ بني الكُتَّابِ والشعراءِ 

 .  وهي تقع وَصْفًا لِلكلمةِ والكالمِ واملتكلمِ 
 : فصاحةُ الكلمةِ 

ــةِ   ــاحةُ الكلمـ ـــ : ففصـ ــها مِِ ــافُخُلُوْصُـ ــاسِ   ن تَنَـ ــةِ القِيَـ ــرُوْفِ وخمالفـ رِ احلُـ
 . والغرابةِ 
سْرَ النطقِ هبا   ها على اللِسانِ وعَ   صْفٌ يف الكلمةِ يُوْجِبُ ثِقْلََ    وَ: فالتنافرُ  

ــدَوْكَسُ للموضــع  األســدِ : حنــو  ــعْرِ  ،الفَ ــعِ لِلشَّ ــزَرُ مبعــين الْمُرْتَفَ  والْمُسْتَشْ
 . الْمَفْتُوْلِ 

كـونُ الكلمـةِ غـريَ جاريـةٍ علـى القـانونِ الصـريفِّ كجمـع                : وخمالفةُ القياسِ   
مثـل األَجْلَـلَ يف     و. بُوْقِ على بُوْقَاتٍ ، إذ القيـاسُ يف جَمْعِـهِ لِلقِلَّـةِ أبْـوَاقٌ               

 . احلمد هلل العَلِيِّ األَجْلَلِ ، فإنَّ القياسَ األَجَلِّ باإلدغامِ : قوله 
كونُ الكلمةِ غـريَ ظـاهرةِ املعنـى وال مَألوفـةَ االسـتعمالِ عنـدَ               :  والغرابةُ  

 .تَكَأْكَأَ مبعنى اجْتَمَعَ : العرب الفصحاء حنو 

 مذقةددعمة
 باالغةت ؤة صاساهةتنعث تةرعصع هةققعدة 

 صاساهةت
ث          ةت ظالعملعرعنع ذص باالغ ةنلعك بول ش دعض ان قعلع ذش ؤة باي كارا بول ع ظاش ةت مةنعس اهةتنعث لذغ صاس

عدا عدا(ظعستعالس ذحع)ظاتالغذس لىك،  -، يازغ ةن، حذشذنذش لعتعلعص ظادةتلعنعلض عدا ظعش اظعرالرنعث ظارعس ش
 .ظاشكارا ظاسان بولغان سأزلةردعن ظعبارةتتذر-ةنعسع ظوحوقم

دذ      ذص آعلع ةت بول ىن سذص ارلعقالر ظىح ةللعم قات ة ؤة مذتةآ ة، جذمل اهةت آةلعم علةن .صاس  « : مةس
ة ظعكةن  شذثا آةلعمعضة قارتا صاساهةتلعك آةلعم     .  دعضةنلةرضة ظوخشاش » «ؤة  » «،»

ا صاساهةتلعك مذتةآةللعم ظعكةن  ا صاساهةتلعك جذملعكةن دعيعش ؤة مذتةآةللعمضة قارت يعش، جذملعضة قارت دع
 . دعيعش مذمكعن بولعدذ

اهةتلعك   ةلعمعنعث صاس آ
 :بولعشع

اهةتلعك   ةلعمعنعث صاس آ
عنعمعز ع دعض  ،بولعش

ةلعمعنعث  عنع (آ مةنعس
دعغان   يعن بولع نعقالش قع ظع

دع ةم ) كعدةرجع آ
ذص  ة بول دعغان آةلعم ظذحراي

ش ذن  ،قعلع ة ظذيغ  قاظعدعض
ش اي قعلع  ؤة بولم

لعرعنعث ت ذز هةرعص ةلةصص
ذص    يعن بول ع قع قعلعنعش

ش ارلعق قعلع  قات
الع  عآةمحعلل ةردعن خ كل

 .بولعشعدذر
عنعمعز» «  ،دعض

ذص    ةت بول دعكع سذص آةلعمع
ا    ةلعمعنعث تعلغ ذ آ ذ، ش ظ
ذز   ر ؤة تةلةصص ظعغع

عن بولذص    قعي  نعثقعلعنعشع
ذرذص  قعلع عنع آةلت ش

دذ علةن. حعقعرع : مةس
أزنع  » א« ةن س دعض

دا،  لعتعدعغان ظورذن ظعش
يعن  ع قع ذز قعلعنعش تةلةصص
ان  بولغ

ؤاس(»א« ) يول
دعضةن سأزنع ظعشلةتكةنضة   
ولتعيعص   ذقعرعغا ص ؤة ي
ادعلةش    احنع ظعص ان ح قالغ

ــزَرُ«ظىحىن  دعضةن » الْمُسْتَشْ
أزنع ظعشلةتكةن ة س ض

 . ظوخشاش
ــة« ــاسِخمالفــــــــــــــ »  القيــــــــــــــ

عنعمعز ةلعمعنعث ،دعض  آ
ــوْقِ« ث » بُـــ ة (نع قاظعدعض

دا ا » بُوْقَــاتٍ«) خعالص هال غ
نعث جةمظع قعللةت    » بُـوْقِ «حذنكع  .  قعلعشعدذر ظذيغذن بولماي   سةرعف قاظعدعسعضة   جةمظعلةنضعنعضة ظوخشاش 

ادعلةش ( ع ظعص دة   ) ن عدعكع قاظع ىن جةمظعلعنعش ــوَاقٌ«ظىح ا ج» أبْ تذرغ اظعرنعث   . ةمظعلعنعش ال ش ر معس ة بع يةن
ــيِّ  « ــلِاحلمــد هلل العَلِ ةن » األَجْلَ رادعض ــلِ«دعكع معس ع      » األَجْلَ ة ظكك دة بويعنح ذ قاظع ذص بذم أزع بول ةن س » ل«دعض

 . بولعشع آعرةك ظعدع» א«ظعدعغام قعلعنعش ظارقعلعق 
א« عنعمعز» א ق بولم  ،دعض عنعث ظعنع ةلعمعنعث مةنعس لعق آ لةرنعث    عاس اهةتلعك ظةرةص ة، صاس ةن بعرض  بعل

 . مةنعسعدعدذر» א«، بذ »«: مةسعلةن . هوزورعدا ظعشلعتعلعشع ظومذمالشمعغان بولعشعدذر
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 : فصاحةُ الكالمِ 
رِ الكلمـاتِ مُجْتَمِعَـةً ، ومِـن ضَـعْفِ          خُلُوْصُهُ مِن تَنَافُ  : وفصاحة الكالم   

 . التَأْلِيْفِ ، ومِن التَعْقِيْدِ مَعَ فَصَاحَةِ كلماتِهِ 
وَصْفٌ يَعـرض للكلمـات جمتمعـةً يوجـب ثِقْلَهـا علـى اللسـانِ               :  فالتنافرُ  

ومَنْشَـأُهُ تَجَـاوُرُ كلمـاتٍ      . وصعوبةَ أدائِها ، وإن كان كـلٌّ منـها فصـيحةً            
ــرُ كلمــةٍ واحــدةٍ   مُتقاربــةِ احلــر ــرْبَحنــو  ولــيس . وفِ ، أو تكري ــرِ قُ  قَبْ

 وَالْـوَرَى  مَعِـى وَإِذَا لُمْتُـهُ         أَمْدَحْـهُ  أَمْدَحْـهُ و حنو كَرِيْمٌ مَتى     .   قَبْرٌ حَرْبٍ
 . لُمْتُهُ وَحْدِى 

كونُ الكلمةِ غريَ جارٍ على القـانونِ النحـوي املشـهورِ           : وضَعْفُ التأليفِ   
 . الذِكْرِ لَفْظًا و رُتْبَةً و حُكْمًا حنو ضَرَبَ غالمُهُ زيدًا كاإلضمارِ قبلَ 

 :جذملعنعث صاساهةتلعك بولعشع 
عنعمعز   ع دعض اهةتلعك بولعش ذملعنعث صاس ذملعنعث ،ج ذق  ،ج اهةتلعك تذرذغل ةلعمعلعرع صاس دا ال، جذغآ نغان

يعن  ذز قعلعنعشع قع الع     تةلةصص ةردعن خ ارلعق آةمحعللكل ذص قعلعش قات اجعز ؤة حئضعش بول ، بعرعكتىرعلعشع ظ
 .بولذشعدذر

ــافرُ« عنعمعز» التنـ ةت       ،دعض ذ سذص ذص، ب ةت بول ان سذص ة قارتعلغ دعكع آةلعمعلةرض قان حاغ ة جذغالش ر يةرض  بع
ةلعمعلعرع  ارلعق آ ذملعنعث ب دا(ج ايرعم تذرغان عمذ ص) ظ اهةتلعك بولس يعن(اس قاندعن آع ة جذغالش ر يةرض ) بع

ر ا ظعغع ةرنعث تعلغ ذص قعلعشعنعآةلعمعل ين  بول ذص قعلعشع ؤة راؤان سأزلةشنعث قع دذبول ذرذص حعقعرع . نع آةلت
لعرعنعث      ع هةرعص ةآللعنعش مةنبةس ذرنعث ش ةردعكع تةناص ةخرةجلعرع(آةلعمعل ةرنعث   ) م ان آةلعمعل ن بولغ يعقع

ذ ا -ظارقعم ع ظارق آعلعش
ةلعمعنعث   ر آ اآع بع ي
عدذر . تةآرارلعنعش

علةن ــيس «: مةس ــرْبَول ــرِ قُ  قَبْ
ةربعنعث (»قَبْـــــــرٌ حَـــــــرْبٍ ه

ن   عنعث يعقع قةبرعس
ةبرة  عدا ق ظةتراص

وق  أَمْدَحْـــــهُكَـــــرِيْمٌ مَتـــــى «).ي
ــهُ ــهُ  أَمْدَحْـ ــوَرَى  مَعِـــى وَإِذَا لُمْتُـ  وَالْـ

ــدِى  ــهُ وَحْـ ذنداق  (»لُمْتُـ ذ ش ظ
عخعكع  ةن س ذنع م ظ

ةن ام،ماختعس ذ بعل   خةلعقم
 بعرضة ماختايدذ، تئللعسام    

 ).تئلالص قالعمةن المذظأز
ادا  ع معس ــرْبَ« بعرعنح  قُـ

ارلعق » قَبْــــرٌ حَــــرْبٍ قَبْــــرِ قات
ةرنعث  آةلعمعل
لعرعنعث  هةرعص
مةخرةجلعرع يعقعن بولذش    

ذ آ ة ب ةن بعرض ةر ةبعل لعمعل
ذ ا -ظارقعم ظارق

ذالرنع   ةنلعكتعن ظ آةلض
يعن  ش قع ذز قعلع تةلةصص

 .ص قالغان بولذ
الدا   ع معس  ظعككعنح

ــهُ« ةن آةلعم » أَمْدَحْـ  ةدعض
ةنلعكتعن   ةآرار آةلض ت
ش   ذز قعلع ذالرنع تةلةصص ظ

 .قعيعن بولذص قالغان
ــأليفِ « ــعْفُ التـــــــــــ » ضَـــــــــــ

عنعمعز  ةرنعث ،دعض  آةلعمعل
ة  ( ة تةرآعؤعض جذمل

عنعث هذر ،)آعرعش  مةش
عدذر   اي قعلعش ذن بولم ة ظذيغ ةهؤع قاظعدعلعرعض ذددع. ن دعغان خ ذ ؤة  قايتع ذ، مةرتعبةتةنم ع لةبزةنم  ظورنعن

بذ معسالدعكع . »ضَــرَبَ غالمُــهُ زيــدًا«: مةسعلةن . لتذرضةنضة ظوخشاش  زعمعر آة،هأآمةنمذ زعكعر قعلماي تذرذص 

ع » غالمُــهُ« لعنعدعغان       » هُ«دعك ع هعساص دعن آعيعنك ذ ظأزع ذ ؤة هأآمةنم ذ، مةرتعبةتةنم ر لةبزةنم ةن زعمع دعض

نعص قالغ  » زيــدًا« ة يئ ة        آ ةهؤع قاظعدعلعرعض هذر ن ع مةش ة آعرعش ة تةرآعؤعض ةرنعث جذمل ذ آةلعمعل انلعقتعن ب
 .  غان هعساصلعنعدذلظذيغذن بولماي قا

ه  ر         :  تةنبع عرع زعكع ةن ظعلض اآع هأآم ةن ؤة ي اآع مةرتعبةت ةبزةن ي ث ل دعغان ظورنعنع ث قايتع زعمعرنع
  . تةصسعالتالرغا قاراث  بعتعدعكع-١٨٦نعث » هداية النحو«قعلعنعدعغانلعق ظةهؤالعغا قعزعقسعثعز 
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واخلفـاءُ  . كالمُ خَفـي الداللـةِ علـى املعـين املـرادِ            أن يكونَ ال  : والتعقيدُ  

إمّا مِن جهةِ اللفظِ ، وهو أن خيتلَّ نظمُ الكالمِ بسببِ تقديمِ الكلماتِ أو    

تأخريِها عن مَوَاطِنِها الْأَصْلِيَّةِ ، أو بالفصـلِ بـني الكلمـاتِ الـيت جيـب أنْ             

ــها بــبعضٍ ، أو باحلــذفِ أو غــريِ ذلــك    ممــا يُوجــب تتجــاورَ ويتصــلَ بعضُ

 مـا قَـرَأَ إلَّـا       «: فإذا قلـتَ    . صَعُوبَةَ فَهْمِ الْمُرَادِ ، ويسمى تعقيدًا لَفْظِيا        

  كـان هـذا الكـالمُ غـريَ فَصِـيْحٍ لِضَـعْفِ               »وَاحِدًا حممدٌ مَعَ كتِابًـا أخِيـهِ      

ــلُهُ   ــهِ ، إذْ أصْ ــدًا    «: تأليفِ ــا وَاحِ ــا كِتابً ــعَ أخِيــهِ إلَّ ــرَأَ حممــدٌ مَ   ، » مــا قَ

ــى    ــدِّمَتْ الصــفةُ عل ــوفِفَقُ ــيْنِ ومهــا أداةُ    الْمَوْصُ ــني املتالزمَ ــلَ ب  ، وفُصِّ

 .  واملضافُ واملضافُ إليه  ،االستثناءِ واملستثين

 

ــدُ« عنعمعز» التعقي عدذر       ،دعض ذص قعلعش ذق بول عنعث تذت ةت قعلعش ة داالل ان مةنعض ةت قعلعنغ ذملعنعث مةقس .  ج

دذ    ةتتعن هاسعل بولع ةبزع جةه اآع ل ذق ي داق تذتذقل دذ (بذن ةتتعن بولع ةنع جةه اآع م ذ). ؤة ي ةبزع نعثؤة ظ  ل

ةرن دعن ظعلضعرعجةهةتتعن بولغعنع، آةلعمعل اآع بةزعسع -عث ظةسلع ظورذنلعرع آعيعن قعلعنعشع سةؤةبعدعن ي

ان آ    ةردة آعلعشع زأرذر بولغ ر ي ة ظذلذشذص بع عنعث ظايرع بةزعسعض ةرنعث ظوتتعرعس ةؤةبعدعن  ةلعمعل ؤعتعلعشع س

ذم  ذملعنعث مةل اآع ج ي

عص ث هةزعص قعلعن   بألعكعنع

ع ةؤةبعدعن ؤة آعتعش  س

ةتنع  اآع مةقس ي

كة قعي ق حىشذنذش عنحعلع

دعغان  تذغدذرع

قا  ذقارقعالردعن باش ي

ةؤ علةر س ةبعدعن نةرس

ة   ذملعنعث تىزعلعشعض ج

ة عدذردةخل ذ  .  يعتعش ا ب مان

ــيّ « ــد لَفْظِــــ دذ» تعقيــــ . دئلع

علةن ــرَأَ إلَّـــا وَاحِـــدًا  «مةس مـــا قَـ

» حممــــــــدٌ مَــــــــعَ كتِابًــــــــا أخِيــــــــهِ

عثعز ذملعنعثدعس ذ ج  ، ب

ةل   ع مذآةمم قذراشتذرذلعش

انلعقتعن  بولمعغ

. لعك هعساصالنمايدذ صاساهةت

ع  ذنعث ظةسلعس ع ظ  حىنك

مــا قَــرَأَ حممــدٌ مَــعَ أخِيــهِ إلَّــا كِتابًــا «

ارا       » كِتابًا«دعضةن سذصةت » وَاحِدًا« ظذ جذملعدة   ،بولذص  »وَاحِدًا دعضةن مةؤسذصتعن ظعلضعرع قعلعندع ؤة ظأز ظ

دع   دعغان ظككع نةرسعنعث ظوتتعرعسع ظايرعؤعتعل ة  . ظايرعلماي ذ ظككع نةرس ع  » «ظ نا هةرعص دعضةن ظعستعس

» «دعضةن   » «بعلةن   » «دعضةن  » «دعضةن مذستةسنا ظعدع، ؤة يةنة      » «بعلةن  

  .ظعدع 
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 ال يُفهَـمُ املـرادُ      ملعنى بِسببِ اسـتعمالِ مَجَـازَاتٍ وكِنَايَـاتٍ       وإمَّا مِن جهةِ ا   
بِها ، وهو أن يَعْمِدَ املتكلمُ إىل التعبريِ عـن معنـى فَيَسْـتَعملُ فيـه كلمـاتٍ                  

دهُ ،  يف غري معانيها احلقيقيـةِ فَيُسِـئُ اختيـارُ الكلمـاتِ للمعنـى الـذي يُريـ                
. فَيَضْطَرِبُ التَعبريُ و يَلتبسُ األمرُ على السامعِ ، ويسمى تعقيدًا معنويا   

 تُطلـق أحْيانًـا و يُـرادُ هبـا اللُغَـةُ ، فـإذا        »اللِسَـانِ   « مثال ذلـك أنَّ كلمـةَ       
 بَثَّ احلـاكِمُ ألْسِـنَتَهُ      «: استعملَ إنسانٌ هذه الكلمةَ يف اجلاسُوْسِ و قال         

:  كان مُخْطِئًا ، وكان يف كالمهِ تعقيدٌ معنويٌّ ، و الصوابُ             »  يف الْمَدِيْنَةِ 
 . بثَّ عُيُونَهُ 

 : فصاحةُ املتكلمِ 
ملكــةٌ يقتــدرُ هبــا علــى التعــبريِ عــن املقصــودِ بكــالمٍ : وفصــاحة املــتكلم 

 .فَصِيْحٍ يف أيِّ غَرَضٍ كانَ 

ة ؤة ماجازالرنع ظعشلعتعش سةؤةبعدعن   ؤة   يعن بولغان آعناي ذنع سأزلةشتعكع مةقسةتنع حىشذنذش قع اآع ظ ي
 مذتةآةللعمنعث   ،حعضعشلعكنعث مةنع جةهةتتعن بولعشع دعضعنعمعز        . اسعل بولعدذ   مةنع جةهةتتعن تذتذقلذق ه   

 ةنعلعرعدعن باشقا مةنعدة ظعشلعتعشع     آةلعمعلةرنع ظأزعنعث ظةسلع م    ،مةلذم مةنعنع ظعصادعلةشنع مةقسةت قعلعص    
 بولمعغانلعقع   نع تاللعشعنعث مذؤاصعق    آةلعمعلةر ظعشلةتكةن    ظىحىن    ؤة ظأزع مةقسةت قعلغان مةننع ظعصادعلةش         

ةؤةبعدعن ظعصادعلع ع س اي قعلعش ذق بولم ةتنعث ظوح بةتةن مةقس ذحعغا نعس ع ؤة ظاثلعغ نعث قااليمعقانلعشعش  ش
ذ  ارلعقلردعن ظعبارةتت . رقات

علةن  ــانِ«: مةس  »اللِسَـــــــ
اهعدا   أز ض ةن س دعض

أزلعنعص ارقعلعق ،س ذ ظ  ب
أز« نعص »س رادة قعلع  ظع

 بعرةر آعشع    شذثا  قالعدذ،
نع  أزنع جاسذس ذ س  ب

لعتعص   تة ظعش ظعصادعلةش

ــنَتَهُ فــــــى    « ــاكِمُ ألْسِــــ ــثَّ احلــــ بَــــ

ة »الْمَدِيْنَــــةِ ع  دعس ذ آعش ظ

ذنعث  قان ؤة ظ خاتاالش

ع  » تعقيـــدٌ معنـــويٌّ«جذملعس

دذ   ان بولع ع. بولغ  توغرعس
ــا « ــثَّ احلــــ ــى   بَــــ ــهُ فــــ كِمُ عُيُونَــــ

ــةِ ذنكع .  دعيشتذر »الْمَدِيْنَ ح

ــونَ« أز  » عُيُـــــ ةن س دعض

نع   اهعدا جاسذس ض
ادعلةش  ىن ظعص ظىح
عمذ  » «ظعشلعتعلس

ذ آعشعنعث     ذثا ظ ىن ظعشلعتعلمةيدذ، ش ذنعث ظىح أز ظ ةن س أز»«دعض ةن س ذتعؤاتقعنعنعث دعض أزدة ت دعن آ

 .جاسذس ظعكةنلعضعنع بعلعش قعين بولذص قالعدذ 
  )مذتةآةللعمنعث صاساهةت جةهةتتعكع ظعقتعدارع (مذتةآةللعمدعكع صاساهةت

دعكع صا عنعمعزمذتةآةللعم اهةت دعض ةللعم ،س ةزةر، مذتةآ ةتظع ن عدعن ق ةرةزدة بولعش داق غ ارقعلعق  قان ذ ظ ظ
ذر    داردعن ظعبارةتت دعغان ظعقتع ادعر بولع ارقعلعق ظعصادعلةشكة ق ةر ظ اهةتلعك جذملعل أزع . مةقسةتنع صاس ةنع ظ ي

 .رنع آأرسعتعدذظعصادعلعمةآحع بولغان مةنعنع صاساهةتلعك جذملعلةر ظارقعلعق ظعصادعلةشتعكع ظعقتعدا
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 البالغة
وَصْـفًا للكـالمِ و     الوصولُ واالنتهاءُ ، وتقعُ يف االصالحِ       : البالغةُ يف اللغة    

 .املتكلمِ فقط 
 :بالغة الكالم 

فبالغةُ الكالمِ مُطابِقتُهُ لِمُقتضى احلـالِ مَـعَ فصـاحةِ ألْفاظِـهِ ، أيْ مُالئمـةُ                
 .كلِّ كالمٍ للموطنِ الذي يُقال فيه و األشخاصِ الذينَ يُخاطبونَ 

ــام  ( واحلــالُ  ــى أنْ   ) و يُســمى باملق ــتكلم  عل ــلُ لِلم ــرُ احلام ــردَ هــو األم  ي
 . عبارتَهُ على صورةٍ خمصوصةٍ

هو الصورةُ املخصوصـةُ الـيت      ) ويسمى باالعتبارِ الْمُناسبِ    ( واملقتضى  
 .تُورَدُ عليها العبارةُ 

ومقتضـــى احلـــالِ مُختلـــفٌ فـــإنَّ مقامـــاتِ الكـــالمِ مُتفاوتـــةٌ ، مثلًـــا كـــونُ 
ــدَ احلكــمِِ ، و    ــى تَأكِيْ ــرًا للحكــمِ حــالٌ تَقْتَضِ التأكيــدُ هــو املخاطــبِ مُنْكِ

واملدحُ حالٌ يَدْعُوْ لِإيرادِ العبـارةِ علـى صـورةِ اإلطنـابِ       . مقتضى احلالِ   
وذكاء املخاطبِ حالٌ يَـدْعُوْ لِإِيْرادِهـا       . ، واإلطنابُ هو مقتضى احلالِ      

فإيرادُ الكالمِ مؤكـدًا    .  و اإلجيازُ هو مقتضى احلالِ       ،على صورةِ اإلجيازِ  
 . إلجيازِ مطابقة للمقتضى أو على صورةِ اإلطنابِ أو ا

 باالغةت
ذص    تعش، ظاخعرلعشعش بول ع يع ةت مةنعس ةتنعث لذغ ىنال    ،باالغ ةللعم ظىح ة ؤة مذتةآ ةقةت جذمل تعالدا ص ذ ظعس  ظ

 .لعدذعسذصةت بولذص آ
 :جذملعنعث باالغةتلعك بولعشع 

عنعمعز  ع دعض ةتلعك بولعش ذملعنعث باالغ ةن بع ،ج ع بعل اهةتلعك بولعش أزلعرعنعث صاس ذملعنعث س ذ ج ة ظ  ،رض
عدذر ذن بولعش عغا ظذيغ ث تةقةززاس ان  . هالنع أز قعلعنغ ا ؤة س ةن ظورذنغ ذملعنعث سأزلةنض داق ج ةنع هةرقان ي

عق   ة مذؤاص آعشعلةرض
 .آعلعشعدذر

عنعمعز ال دعض  ،ه
ث   ةللعمنع ظأزعنع مذتةآ

عنع مةخسذس شةآعلدة     سأز
كة ذحع سأزلةش  مةجبذرلعغ
تذر اهعدا   . ظعش ذ ض ظ

 . دةصمذ ظاتعلعدذ» املقام«

عنعمعز مذق ةزا دعض  ،ت
ارةت   تعدة ظعب ذنعث ظذس ظ
ذس   ذرذلعدعغان مةخس س

ةآعلدذر  اهعدا  . ش ذ ض  «ب
مذ » االعتبــــــار الْمُناســــــب دةص

 .ظاتعلعدذ
ةر   ع ه ث تةقةززاس هالنع

دذ  ل بولع ذثا ،خع  ش
ذ   ةرنعث ظورنعم جذملعل
دذ  ةرعقلعق بولع . ص

علةن  نعث : مةس مذخاتةص
هأآذمنع ظعنكار قعلعدعغان   

ع  ع بولعش ذ ،آعش  ش
أآ نع  ه ىمنع تةآعتلةش

دذر   دعغان هال ةززا قعلع عدذر   . تةق ث تةقةززاس أزع هالنع نعث ظ مذ . ؤة تةآعتلةش أزلةرنعؤة ماختاش علع س  تةصس
دذر      ة ؤ. تةصسعلع شةآعلدة آةلتىرىشنعث ظأزع هالنعث تةقةززاسعدذر         . شةآعلدة آةلتذرذشنع تةلةص قعلعدعغان هال

ع     رةك بولعش نعث زع ة مذخاتةص أزلةرنع  يةن ام  س دذر     ظعخح دعغان هال ةص قعلع نع تةل ةآعلدة آةلتذرذش ام .  ش ظعخح
دعمةك جذملعنع تةآعتلةنضةن هالدا آةلتىرىش ياآع تةصسعلع شةآعلدة          . آةلتىرىشنعث ظأزع هالنعث تةقةززاسعدذر   

ث هةممعسع     ةلتىرىش قاتارلعقالرنع ةآعلدة آ ام ش اآع ظعخح ةلتىرىش ؤة ي عغا ظذيغذنلعشعش  ،آ ث تةقةززاس  هالنع
  .ظىحىندذر



 ٢٨٥

لتقديمِ والذكرِ والفصلِ واإلجيازِ وهكذا مَقامُ كلٍّ مِن التنكريِ واإلطالقِ وا 
وكذا لكل مِن أدواتِ الشرطِ مع املاضِى مَقامٌ ليس         . يُبَايِنُ مَقَامَ خِالفِهِ    

 . له مع املضارعِ ، و على هذا القِياسِ 
 وإرْتِفاعُ شأنِ الكـالمِ يف الْحُسْـنِ والقبـولِ بِمُطابقتِـهِ لِمقتضـى احلـالِ ، و                 

 .ابِقَتِهِ لَهُ إنْْحِطَاطُهُ بِعَدَمِ مُطَ
 : بالغةُ املتكلمِ 

مَلَكَةٌ يَقْتَدِرُ بِها علـى التعـبريِ عـن املقصـودِ بكـالمٍ بَلِيْـغٍ               : وبالغة املتكلم   
 . يف أيِّ معنى قَصْدُهُ 

فَفَصَاحَةُ الكالمِ شرطٌ يف بالغتِهِ ، وكـلُّ كـالمٍ بَلِيْـغٍ فَصِـيْحٌ ، ولـيسَ كـلُّ                   
 . فَصِيْحٍ بَلِيْغًا 

 : مالحظة 
ويُعرفُ التنافرُ بالذوق السليمِ ، وخمالفةُ القياسِ بِعِلْمِ الصَرْفِ ، وضَعْفِ 
التَّأْلِيْفِ والتَعْقِيْدِ اللَفْظِىِّ بِعِلْمِ النَّحْوِ ، والغرابةُ بِكَثِرَةِ الْاِطِّلَاعِ علـى كـالمِ             

ــوَالُ و مُق   ــانِ ، واألحْ ــمِ الْبَيَ ــمِ العــربِ ، والتعقيــدُ املعنــوىُّ بِعِلْ تضــياتُهَا بِعِلْ
 . الْمَعَانِيِّ 

فَوَجَبَ علـى طالـبِ البالغـةِ معرفـةُ اللغـةِ والصـرفِ والنحـوِ واملعـانيِّ و                  
 . البيانِ مع كونِهِ سَلِيْمَ الذُوْقِ كَثِيْرَ الْاِطِّلَاعِ على كالمِ العربِ 

ذنعثدةك لع        ش ش، صةس ر قعلع ش، زعكع عرع قعلع ةلتىرىش، ظعلض ةق آ ةلتىرىش، مذتل ةآعرة آ عز(ن  )ظةتصعس
مةرعصة  ( ظأزعنعث قارشعسع بولغان        ،آةلتىرىش، ؤة ظعخحام آةلتىرىش قاتارلعقالردعن ظعبارةت هةر بعرعنعث ظورنع        

ش، ؤةس    ةزعص قعلع ةلتىرىش، ه يعن آ ةلتىرىش، آع ةيعت قعلعص آ ةلتىرىش، ق ة (لعآ ةلتىرىش ؤة   قعلعص)ظةتص آ
ةرعقلعنعدذ        )ةصسعلع آةلتىرىش قاتارلعقالرنعث   ت ؤة يةنة شذنعثدةك مازع بعلةن آةلضةن      .  ظورنع بعلةن ظاالهعدة ص

ث     ةر بعرعنع تعلعرعدعن ه ةرت ؤاس دعكع  (ش اس هال ة م ع     ) ظأزعض ةن آعلعش ة بعل ذالرنعث مذزارعظ ذص ظ ع بول ظورن
  .مذ مذشذ قاظعدة ظاساسعدا بولعدذؤة قالغانلعرع. مذؤاصعق بولمايدذ

ع        تذن بولعش ةهؤالعنعث ظىس ةتتعكع ظ ذش جةه ذل بول ىزةل ؤة مةقب ذملعنعث ض عغا   ،ج ث تةقةززاس ذنعث هالنع  ظ
ةن،    ع بعل ذن بولعش ظذيغ

أؤةن  ا ت ع بولس بولعش
ةن   لعقع بعل ذيغىن بولماس ظ

 .بولعدذ
ةت   دعكع باالغ مذتةآةللعم

عنعمعز  داق   ،دعض قان
ةنعنع ةت  م مةقس

عدعنقعل ةزةر،   عش ةتظع ن ق
ةللعم  ارقعلعق  مذتةآ ذ ظ ظ

ع ةتلعك عتمةقس نع باالغ
ارقعلعق   ةر ظ جذملعل
ادعر   كة ق ظعصادعلةش
داردعن  دعغان ظعقتع بولع

ذر أزع  . ظعبارةتت ةنع ظ ي
ان   ادعلعمةآحع بولغ ظعص
ةتلعك  ةنعنع باالغ  م

ارقعلعق   ةر ظ جذملعل
ادعلةش دارنع ظعص  ظعقتع
 .آأرسعتعدذ

اهةتلعك   ذملعنعث صاس ج
 ظذنعث باالغةتلعك   ،عشعبول

ةرتتذر عدعكع ش . بولعش
ان   ةتلعك بولغ باالغ
ة   داق جذمل هةرقان

اهةتلعكتذر ةمما ،صاس  ظ
ذملعنعث  اهةتلعك ج صاس
ةتلعك  ع باالغ هةممعس

 .بولمايدذ
 :مذالهعزة 

اغالم » א« س

ارقعلعق،     » א« ظارقعلعق،   تذيغذظعستعتعك   א«ؤة » א«سةرعف ظعلعمع ظ ةر  »א ل

א«نةهؤع ظعلعمع ظارقعلعق،     ارقعلعق،           » א א«ظةرةص جذملعلعرعدعن آأصرةك خةؤةردار بولذش ظ » א

ةن ع ص ةززالعرع  ظعككعنح ذالرنعث تةق الالر ؤة ظ ارقعلعق، ه ةن ظ ع ص دذبعرعنح ارقعلعق تونذلع ةت .  ظ ذثا باالغ ش
ةللعم  رةك خةؤةردار بولذش ؤة ساغالم ظعستعتعك  بولذشنع ظعستعضةن آعشعضة،مذتةآ دعن آأص ةرةص جذملعلعرع  ظ

عس ؤة ظ       ا، سعنتاآس عكا، فونتعك ة، لعكس ةن بعرض ع بعل ة بولعش ا ظعض عنعش  زوقق ع ظذض تعكا ظعلعملعرعن  عستعلعس
 .زأرذر بولعدذ



 ٢٨٦

 علم املعانى
فُ بِـه أحـوالُ اللفـظِ العربـي الـيت بِهـا يُطـابقُ الكـالمُ مقتضَـى                  هو عِلْمٌ تُعْرَ  

 . احلالِ 
 : ويَنْحَصِرُ املقصودُ مِن عِلْمِ املعاني يف تسعةِ أبوابٍ 

 الباب األول
 اخلرب واإلنشاء

 . كلُّ كالمٍ هو إمَّا خَبَرٌ أو إنْشَاءٌ 
افَرَ مُحمـدٌ ، وعَلِـىٌّ      حنـو سَـ   . فاخلربُ ما يَحْتَمِلُ الصدقَ والكِذْبَ لِِذَاتِـهِ        

 .مٌقِيْمٌ 
 .  يَا عَلِيُّ ، وأَقِمْ ذَاكَ بِ هذابِعْتُحنو واإلِنْشَاءُ بِضِدِّهِ 

 .  والْمُرَادُ بِصِدْقِ اخلربِ مُطَابِقَتُهُ للِْوَاقِعِ ، وبِكِذْبِهِ عَدَمُ مُطابِقَتِهِ لِلواقعِ 
 

 علم املعانى
 

نع تونذشتذرعدعغان   ذشذش ظةهؤاللع   ث تةقةززاسعغا ظذيغذنل    ظةرةصحة سأزلةرنعث هالنع   ،دعضعنعمعز» علم املعانى «
 . ظعلعمدذر

 .دا سأزلعنعدعغان مةقسةت توققذز باصقا يعغعنحاقلعنعدذ» علم املعانى«
 

 
 

  بعرعنحع باص
 

 خةؤةر ؤة ظعنشا
 

اآع   ة ي داق جذمل هةرقان
دذ  ةؤةرع بولع اآع   ؤةخ  ي
 .ظعنشاظع بولعدذ

ةؤةرع  ة خ جذمل
-س ظأزعنعث را  ،دعضعنعمعز

ان   الع بولغ ا ظعهتعم يالغانغ
«:مةسعلةن. جذملعدذر

ذ .»«، »  ب
ةن    ذملعنع آأرض ع ج ظعكك

ث   داق ظادةمنع ذ «هةرقان ب
اآع  تمعدذ ي راس

دذ؟ دةص » يالغانمع
دذ،    ذمكعن بولع ع م ظويلعش

ت    ذالرنعث راس ذ ظ ا ب -مان
ث   ا ظعهتعمالعنع يالغانغ
  . بولغانلعقعدعن ظعبارةتتذر

ه  تذرنعث : تةنبع ظاص
دة » א« ع ظاالهع ن

ع، راس ر قعلعش -زعكع
ث   ا ظعهتعلمالعنع يالغانغ
ا  ارلعقعنع ظعتعبارغ ب
ىحعنعث   تا سأزلعض ظعلعش
ةلكع  ةس ب ا ظةم هالعغ
جذملعنعث ظأزعنعث هالعغا 
دعغانلعقعنع  قارعلع
ذش  ذرذص قوي ظذخت

 . ظىحىندذر
اظع   ة ظعنش جذمل

عنعمعز ة ،دعض  جذمل
ةؤةرعنعث ظة  عحة خ آس

ث راس( ا -ظأزعنع يالغانغ
ان   الع بولمعغ ظعهتعم

ة علةن. دذر) جذمل  : مةس
ذنع (»אא« ب

عمةن  ا تئضعش ، )ظانعثغ
ذ ظعككع .»«  ب

ع       دة ظعككعلعنعش أزلةؤاتقانلعقع هةققع ان س اآع يالغ ت ي ةللعمنعث راس عنعث مذتةآ ان آعش ذملعنعث ظاثلعغ ج
ة  عمذ ظ ذمكعن بولس ذمكعن ظةمةس    م دة ظعككعلعنعشع م انلعقع هةققع اآع يالغ ث راست ي ذملعنعث ظأزعنع . مما ج

ذنكع  دعكع  ح عتعش«بعرعنحع جذملع ةتتعنال     » س ذز قعلعش جةه ةقةت تةلةصص اظعلعغا ص ث ص ئظعل ظأزعنع ةن ص دعض
اآع يذ               انلعقع ؤةي ز بعرعدعغانلعقع   مةنسذص قعلعنغان بولذص، نعسصةتنعث يذز بعرعص بولغانلعقع ياآع يذز بعرعؤاتق

ان     ةت قعلعنمعغ رع مةقس ح بع ارلعقالردعن هع ت  . قات ذنعث راس ذثا ظ ان  -ش الع بولمعغ ا ظعهتعم ذنداقال  .يالغانغ  ش
 .يالغانغا ظعهتعمالعنعث يوقلذقعدعن ظعبارةتتذر-مانا بذ ظذالرنعث راست. ظعككعنحع جذملعمذ شذنداق بولغان 

،ظذنعث يالغان بولعشع دعضةندعن    شع معلعيةتكة ظذيغذن بولع    خةؤةرنعث راس بولعشع دعضةندعن مذرات ظذنعث ظة       
لعقعدذر  ذن بولماس ة ظذيغ ذنعث ظةمعلعيةتك ذرات ظ ذن  . م ةؤةر راس، ظذيغ ان خ ذن بولغ ة ظذيغ ةك ظةمعلعيةتك دعم

  .بولمعغعنع يالغاندذر



 ٢٨٧

مَحْكُُوْمٌ عَلَيْـهِ وَمَحْكُـومٌ بِـهِ       : ولكل مجلةٍ مِنْ جُمَلِ اخلربِ والْإنْشَاءِ رُكْنَانِ        

ا ، وما زَادَ على املسندِ إليـه        ، ويُسمى األولُ مسندًا إليه والثاني مسندً      

واملسندِ مِن الْمَفَاعِيْلِ واحلالِ والتمييزِ والتوابعِ والنواسخِ وأدواتِ الشرطِ 

 . والنفي واملضافِ إليهِ فَهُوَ قَيْدٌ 

الفاعِلُ ونائِبُهُ ، واملبتدأُ الذي لَهُ خَبَرٌ ، ومـا        : ومَوَاضِعُ املسندِ إليه هي     

 .سْمِ كانَ وأخواتِهاأصْلُهُ املبتدأُ كَاِ

ومَوَاضِعُ املسـندِ هِـيَ الفعـلُ التـامُّ ، واملبتـدأُ الْمُكْتَفـي بِمَرْفُوْعِـهِ ،وخَبَـرُ                  

ــلُهُ خــربُ املبتــدأِ كخــربِ كــانَ وأخواتِهــا ، واســمُ الفِعْــلِ ،    املبتــدأِ ومــا أصْ

 . واملصدرُ النائبُ عَن فعْل الْأَمْر 

ة ع    جذمل ذملعنعث ظعكك داق ج ةر قان ارةت ه اظعدعن ظعب ة ظعنش ةؤةرع ؤة جذمل اشخ ألعكعب ذص ب ذالر  ، بول ظ

ذر  ىحعدعن ظعبارةتت ذالرنعث ظةؤؤةلعقعسع . هأآىملةنضذحع ؤة هأآىملعض ــنَدٌ إليــه«ب ــنَدٌ«، ظككعنحعسع »مُسْ » مُسْ

 .دةص ظاتعلعدذ

ــنَدٌ« ــه « ؤة» مُسْ ــنَدٌ إلي ةن  » مُسْ ذص آةلتىرىلض ة قوش ابعالر،    ض ةميئز، ت ال، ت ظذلالر، ه ــانَ«مةص ة ظوخشاش  » ك ض

 . هعساصلعنعدذنةرسعلةر قةيعت علعرع، نةصع ؤة مذزاصذن ظعلةي قاتارلعقناسعخ قعلغذحع صئظعلالر، شةرت ؤاست

آعلعش  نعث  » مُسْنَدٌ إليه «

ورذنلعرع اظعص ظ اظعل، ن  ص
ان  ص ةؤعرع بولغ اظعل، خ

دا، ؤة   ؤة »«مذبتع

لعرعنعث   ذنعث ظوخشاش ظ
اش   عغا ظوخش ظعسمعس
ان    دا بولغ ع مذبتع ظةسلعس

علةردذر ةنع . نةرس ي
رال، جذملعدة صةقةت مذشذال   

ــه « ــنَدٌ إليــــــ ذص » مُسْــــــ بول

 .آعلةلةيدذ

ــنَدٌ« ث » مُسْــ ش نع آعلع

ةل  ورذنلعرع مذآةمم ظ

ئظعلالر،   »  زيـــدٌقـــائمٌمـــا «(ص

ع  ا » قـــــــــــائمٌ«دعك غ

ظع  ) ظوخشاش ث رةص ظأزعنع
ةنال  ع بعل قعلعنعش
دا،   ايعلعنعدعغان مذبتع آذص

ذنعث  »«  ؤة ظ

لعرعنعث  ظوخشاش
اش   ة ظوخش خةؤعرعض
ان    ةؤةر بولغ ع خ ظةسلعس

ئظعل ؤة  آةل عم ص ة، ظعس عم
ورذن    ئظعلعدعن ظ ةمعر ص ظ
ان   ار بولغ باس

يةنع . مةسدةرقاتارلعقالردذر
 . بولذص آعلةلةيدذ» «صةقةت مذشذالرال 

ه  الع       : تةنبع دةرنعث معس ان مةس ار بولغ ورذن باس ئظعلعدعن ظ ةمعر ص ال ( » االمهــالتركــا«: ظ لذقنع تاش !) سذس

א«بذنداق  . ظعدع» א« بذنعث ظةسلعسع  ،بذلذص نعث ظالدعدعكع صئظعل هةزعص قعلعنعص      » א

ئظعل ؤة    ان ص ةزعص قعلعنغ دة ه א«آةتكةن ل     » א عنعث ظامع ةر ظعككعس ارةت ه دةردعن ظعب ان مةس بولغ

   . بولغان بولعدذ» «بولذشع دذرذس بولغانلعقتعن ظةمةل قعلعشنع مةسدةرضة بةرسةك ظذ، 
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 الكالم على اخلرب

 : تَقْسِِيْمُ اخلربِ إىل مجلةٍ فعليةٍ وامسيةٍ 

 . واخلربُ إمَّا مجلةٌ فعليةٌ وإمَّا جُملةٌ امسيةٌ 

ملةُ الفعليةُ مَوْضُـوْعَةٌ لِإِفَـادَةِ التَجَـدُّدِ واحلُْـدُوْثِ يف زَمَـنٍ مَخْصُـوْصٍ                فاجل

مع اإلِخْتِصَارِ ، وقَدْ تُفِيْدُ اإلسْـتمرَارَ التجـدديَّ بِـالقَرَائِنِ إذا كـانَ الفعـلُ                

  بِالْعَشِــيِّ يُسَــبِّحْنَ إِنَّــا سَــخَّرْنَا الْجِبَــالَ مَعَــهُ    {مُضَــارِعًا كقولــه تعــاىل   

، فَالْقَصْدُ الدَلَالَةُ على حُدُوْثِ التسبيحِ مِن اجلبـالِ آنًـا بَعْـدَ      }وَالْإِشْرَاقِ

 . آنٍ و حَالًا بَعْدَ حَالٍ 

 جذملة خةؤةرع هةققعدة

 

  :تةقسعم قعلعشضة عجذملظعسعملعق  ؤة صئظعللعقجذملة خةؤةرعنع 

 .جذملة خةؤةرع، ياآع جذملة صئلعيية بألعدذ ؤة ياآع جذملة ظعسمعييية بألعدذ

ام     ئلعيية، ظعخح ة ص جذمل

ر   ذس بع ةن مةخس أز بعل س

زاماندعكع سادعر بولذش ؤة     

ادعلةش  نع ظعص يئثعلعنعش

ىن تة ةندذرظىح . يعنلةنض

ذ  ةر ظ ة  ظةض ئظعل، مذزارعظ  ص

ا  ئظعلع بولس ذص -ظارقعم

ةن    رعش بعل ذز بع ا ي ظارق

ذرعؤاتقان   نعص ت يعثعلع

. داؤاملعشعشنع ظعصادعلةيدذ 

إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَـالَ     {:مةسعلةن  

ــهُ  ــبِّحْنَمَعَ ــرَاقِيُسَ ــيِّ وَالْإِشْ  } بِالْعَشِ

اغالرنع  ( ةن ت ز هةقعقةت بع

ذن  وي س ا ب دذرذص داؤذتق

ةن  ذالر داؤذت بعل ةردذق، ظ ب

اتتع ة نعث » اهلل«). ظةتعضعنع ؤة ظاخشعمع تةسبعه ظعيت ذ ظايةتت ئظعلنع مذسنةد قعلعص دع»   يُسَــبِّحْنَ«ب ضةن ص

ذ تشآةلتىرذ عز ظارقعم بعنعث ظذزلعكس ان تةس عدعن ظعيتعلعؤاتق اغالر تةرعص عدع ت ذز -عكع مةقس ا ي ظارق

  .ربعرعؤاتقانلعقعغا ظعشارةت قعلعشتذ
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مسـندِ لِلْمُسـندِ إليـه إذا كـانَ         واجلملةُ االمسيةُ مَوْضُـوْعَةٌ لِمُجَـرَّدِ ثُبُـوْتِ الْ        
إِنَّ {وكقولـه تعـاىل     . ا مُفـردًا أو مجلـةً امسيـةً حنـو عَلِـىٌّ مُسَـافِرٌ               خربُه

 »يُخَادِعُونَ«، فإنَّ ١٤٢النساء } خَادِعُهُمْهُوَ اللّهَ وَ  يُخَادِعُونَالْمُنَافِقِنيَ  
  دونَ حَاجَـةٍ إىل قرينـةٍ تَـدُلُّ       يُفِيْدُ التجددَ مرةً بَعْدَ أُخْري مُقَيِّـدًا بِالزَّمَـانِ        

يُفِِيْـدُ الثُبُـوْتَ مُطْلَقًـا مِـنْ غَيْـرِ نَظَـرٍ إىل       » هُوَ خَـادِعُهُمْ  وَ«  وقوله  عليه ، 
وقَدْ تُفِيْدُ الـدوامَ و االسـتمرارَ بِـالقرائنِ إذا مل يكـنْ يف              . زمانٍ خمصوصٍ   

خربِها فِعْلٌ كَأَنْ يكونَ يف مَعْرَضِ الْمَدْحِ أو الذمِّ  أو حنوِ ذلـك حنـو العِلْـمُ                  
ــافِعٌ ــه تعــاىل و . ن ــكَ {كقول ــيمٍ  وَإِنَّ ــقٍ عَظِ  وكقــول  ٤القلــم }لَعَلــى خُلُ

 : النضر بن جويرية يَتَمَدَّحُ بالغين والكرمِ 
  .مُنْطَلِقٌلَكِنْ يَمُرُّ عَلَيْهَا وَهُوَ * لَايَأْلَفُ الدِرْهَمُ الْمَضْرُوْبُ صُرَّتَنَا 

 .رْهَمِ دَائِمًا ثَابِتٌ لِلْدِيَعْنِى أنَّ اإلنْطِالقَ مِنَ الصُّرَّةِ
وأمَّا إذا كانَ خربُها مجلةً فِعْلِيَّةً فإنَّها تُفِيْدُ التجددَ مُقَيَّدًا بِأَحَدِ الْأَزْمِنَـةِ             

 . الثَّلَاثَةِ 
 

ضة  » إليـه  الْمسـندِ «نعث  » الْمسـندِ «يية،  جذملة ظعسمع    حاغدعكع    مذصرةت ياآع ظعسعملعق جذملة بولغان      خةؤةرع

ةندذر   ىن تةيعنلةنض ادعلةش ظىح انلعقعنعال ظعص ابعت بولغ علةن . س ــافِرٌ«: مةس ــىٌّ مُسَ ذ جىملعنعث . »عَلِ ــافِرٌ«ب  »مُسَ

 الْمسـندِ «  دعضةن »عَلِـىٌّ « نعث» الْمسندِ «ساصعرلعقتعن ظعبارةتظذنعثدعن مذدعضةن خةؤعرع مذصرةت بولغانلعقتعن   
شذبهعسعزآع،  ( }هُوَ خَـادِعُهُمْ   اللّهَ وَ  يُخَادِعُونَإِنَّ الْمُنَافِقِنيَ   { : يةنة بعر معسال   ،ال ظعصادعلعضةن  سابعت بولغانلعقع  ضة» إليه

عقالر  عدذ،   »اللّـــهَ«مذناص دعماقحع بولعش ع ظال ذالرنعث ظ » اللّـــهَ«ن دذ   ظ ازا بعرع ا ج دامحعلعقعغا يارعش ذ  ). ال ب

الدعكع  » يُخَـــــادِعُونَ«معس
ئظعللعق  ةن ص ةدعض  ،جىمل

ش ع  -ظع ةتنعث قايس هةرآ
ذز بةرضةنلعضعضة  دا ي زامان
دعغان  ةت قعلع داالل
ذهتاج   ة م قةرعنعض

نع ظىح  هأآىم ،بولماستعنال
ةيعت   ة ق ث بعرعض زاماننع
ش دا ظع ان هال -قعلغ

ا  -هةرآةتنعث ظارقعمذ   ظارق
ذرغانلعقعنع  عيعث نعص ت لع

ةمما، ــوَ وَ «ظعصادعلعضةن ظ هُ
دعضةن ظعسعملعق   » خَادِعُهُمْ

ذس   ا، مةخس ة بولس جذمل
ا   رةر زامانغ بع

ش  تعنال ظع -قارعماس
دا    ةق هال ةتنعث مذتل هةرآ
عنع  ذز بةرضةنلعض ي

 .ظعصادعلعضةن
معيية،  ة ظعس   جذمل

ئظعل بولمعغان  دة ص خةؤعرع
دا ذظةهؤال ا - ظارقعم ظارق

رعش  ذز بع ةؤي  ةبعدعنس
ظذزلىآسعز  هاسعل بولغان    

نع  مذداؤاملعشعش
ذددع  ادعلةيدذ، خ ظعص

ذنعث اآع ماخ ،ظ اش ي ت
ةت  لةش مةقس ظةيعص
ورذندا   ان س قعلعنغ
اش  ة ظوخش . آةلضعنعض

علةن  العِلْـــــــــــــــمُ «: مةس
ةظةت  (»نـــــافِعٌ م مةنص ظعلع

ذحعدذر ر   ،)بةرض ة بع يةن
ال ــكَ { :معس لَعَلـــى خُلُـــقٍ  وَإِنَّـ
ــيمٍ ةن  (}عَظِــ ةن هةقعقةت س

ة   بذ ةقالققا ظعض ذك ظ ي
ةن ال ،)س ر معس ة بع : يةن

ــرَّتَنَا    « ــأْلَفُ الــدِرْهَمُ الْمَضْــرُوْبُ صُ ــا وَهُــوَ    * لَايَ دذ ؤة    (»مُنْطَلِــقٌلَكِــنْ يَمُــرُّ عَلَيْهَ ةميانلعرعمعزغا آأنةلمةيؤاتع ةر ه ذيما داحانل ق

دذ    ص تذرعؤاتع عز حعقع دعن توختاؤس ئظعردا   ). ظذنعث ذ ش اظعر، ب عمنع ةن دئض» مُنْطَلِـــقٌ«ش ص  ظعس ةؤةر قعلع خ
ارقعلعق  ةلتىرذش ظ ةرنعث هةمآ ذرعتعئدعن هةمعشة حعقعص آعياندةرهةمل ادعلةش مةقسعدعضة غانلعقعنع ص ت ظعص

ةيدا بولذش مةنعسع                     ،يةتكةن ئظعلدا بولسا يئثعدعن ص حذنكع ظعسعمدا هةمعشة سابعت بولذش مةنعسع بولعدذ، ص
  .بولعدذ
ظىح زاماننعث بعرعضة   هةرآةتنعث -ظعشصئظعللعق جذملة بولذص قالسا بذ،    ؤعرع  نعث خة ة جذملة ظعسمعيي  ،ظةمما

دا يعثعلعنعنقةيعت قعل ة غان هال ئظعللعق جىمل ة ص ادعلةيدذ، ؤة بذ حاغدا مذشذ جةهةتت ذرعؤاتقانلعقعنع ظعص عص ت
 ). بعلةن بةخعت قذحعدذؤةتةن ظأز صةرزةنتلعرع(»الوَطَنُ يَسْعُدُ بِأبْنَائِهِ «:مةسعلةن  .بعلةن ظوخشاش هعساصلعنعدذ
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 : الغرضُ مِن إِلْقَاءِ اخلربِ 

 :األصْلُ يف اخلربِ أنْ يُلْقي لِأَحَدِ غَرَضَيْنِ 

إِفَادَةُ الْمُخَاطَبِ احلكمَ الـذي تَضَـمَّنَتْهُ اجلملـةُ إنْ كـانَ جاهِلًـا بِـه ،                 ) ١

 . ويُسمى ذلك فائدةَ اخلربِ حنو الدينُ الْمُعَامِلَةُ

 إن كـانَ املخاطـبُ   ،دةُ املخاطبِ أنَّ املتكلمَ عـالِمٌ هبـذا احلكـمِ         إِفا) ٢

وأنـتَ  . عالِمًا به ، ويسمى ذلك الزمَ الفائدةِ حنو أنـتَ حَضَـرْتَ أمْـسِ               

 . طالبٌ يف هذه املدرسةِ 

 :بعرعشتعكع مةقسةت  خةؤةر

ظككع خعل مةقسةتنعث بعرعنعث سةؤةبعدعن         ) تأؤةندعكعدةك (خةؤةر هةققعدعكع ظةسلع قاظعدة، ظذ خةؤةرنعث          

 .بايان قعلعنعشعدذر

ادعلةص      كة ظعص أآىمنع مذخاتةص ان ه ة ظالغ أز ظعحعض ة ظ ا، جذمل ةؤةر بولس دعن بعخ ةص هأآىم بعرعنحعسع مذخات

ذ  ذص، ب ــةُ«: مةسعلةن. دةص ظاتعلعدذ» فائــدةَ اخلــربِ«بعرعش بول ةردة . )دعن دعضةن مذظامعلعدذر(»الــدينُ الْمُعَامِلَ ذ ي ب

دعن   ةص هأآىم مذخات

ةؤةر انلعقتعن بعخ  بولغ

ان   ة ظالغ أز ظعحعض ة ظ جذمل

ة   ث مذظامعل دعننع

ارةت  دعن ظعب ظعكةنلعكع

كة   أآىم مذخاتةص ه

 .ظعصادعلةص بعرعلضةن

ع ةص ظككعنحعس  مذخات

هأآىمدعن خةؤةردار بولسا،    

ةللعمنعث ثمذتةآ   ظأزعنع

أآىمنع   ذ ه ش

دعغانلعقعنع  بعلع

ادعلةص   كة ظعص مذخاتةص

ذ    ذص، ب رعش بول الزمَ «بع

ــدةِ دذ» الفائـــــــ . دةص ظاتعلع

علةن ــرْتَ  «: مةس ــتَ حَضَـــ أنـــ

ىن  (»أمْــــــــسِ عز تىنىض س

دعثعز تعكع ظوقذ  (»أنــتَ طالــبٌ فــى هــذه املدرســةِ    «؛ ) آةل ذ مةآتةص عز ب ذحعس اش )غ ة ظوخش ع . دئضةنلةرض  بعرعنح

معسالدا مذخاتةص ظأزعنعث ظاخشام آةلضةنلعكعدعن ظعبارةت هأآىمنع بعلعدذ، شذثا مذتةآةللعمنعث بذ سأزنع                       

تذر  ذرذص قويذش كة ظذقت دعغانلعقعنع مذخاتةص ذ بعلع أآىمنع ظأزعنعثم ذ ه عدع مذش تعكع مةقس ذنعثغا قعلعش  .ظ

 .شظعككعنحع معسالمذ مذشذنعثغا ظوخشا
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 : وقد يُلقي اخلربُ لِأغْراضٍ أُخْري تُسْتفادُ مِن سِيَاقِ الكالمِ 

رَبِّ  {:  كإظهارِ التَحْسِرْ ، كقوله تعاىل حِكايَةً عن امرأةِ عِمْـرانَ            - ١
 . } إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى

قَـالَ  {:  وإظْهارِ الضَعْفِ ، كقول زَكَرِيَا عليه السالم يُخَاطَـبُ رَبَّـهُ             -٢
 .}رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً 

ــوكُ كواكــبُ  :    والفخــرِ ، كقــول الشــاعر  -٣ ــمْسٌ والْمُلُ ــكَ شَ     * إنَّ
 .طلعتْ لَمْ يَبْدُ مِنْهُنَّ كوكبٌ إذا 
 .  والْحَثِّ على السَّعْىِ و اجلِدِّ حنو  اجلزاءُ على قَدْرِ العَمَلِ -٤

وكإظهارِ الفَرْحِ ، والتَنْشِيْطِ ، واملدحِ ، والتوبيخِ ، والعِظَةِ واالعتبارِ إىل            
ــري    ــراضٍ أُخْ ــنْ أغْ ــك مِ ــذُوْ  . غــريِ ذل ــك إىل ال ــةِ ذل قِ واملرجــعُ يف معرف

 . والعَقْلِ السَّلِيْمِ 

ةتلةر     دةك مةقس ادعلعنعدعغان، تأؤةندعكع عدعن ظعص ذملعنعث سأزلعنعش عرعت، ج دعن س اهعدا يذقارقع ةؤةر ض خ
 .سةؤةبعدعنمذ بايان قعلعنعدذ

ظوغذل صةرزةنت آأرذص بةيتذل        (نعث ظايالعنعث     ظعمران: مةسعلةن   .  هةسرةتنع ظعزهار قعلغانغا ظوخشاش        -١
سأزعدعن هعكاية قعلعنعص سأزلةنضةن،      ) غا هةسرةتلةنضةن هالدا قعلغان   مذقةددةسنعث خعزمعتعضة ظاتعيالمعغعنع  

ةردة،  .) دعدعظع صةرؤةردعضارعم قعز تذغذص قالدعم    (} رَبِّ إِنِّـي وَضَـعْتُهَا أُنثَــى    {:تأؤةندعكع ظايةتكة ظوخشاش    بذ ي

ان     مذ بعلعدعغان تذر  » اهلل«ظأزعنعث قعز تذغقانلعقعنع ظأزعمذ ؤة مذخاتةص بولغان   ظذنعث   ذقلذق بذ خةؤةرنع باي

ث   ع، ظأزعنع قعلعش
هةسرعتعنع ظعزهار قعلعش     

  .ظىحىندذر
ار -٢ اجعزلعقنع ظعزه  ظ

اش  ا ظوخش . قعلغانغ
علةن  دعكع  :مةس تأؤةن

ةت ةرعييا ظاي تعكع زةآ
االم نعث ظةلةيهعسس

ةن  ارعغا دعض صةرؤةردعض
اشسأزعض قَـــالَ { :ة ظوخش

لَ ي وَاشْـتَعَ رَبِّ إِنِّي وَهَـنَ الْعَظْـمُ مِنِّـ      
ذ  (}الــــــــــــرَّأْسُ شَــــــــــــيْباً ظ

ارعم« ةن ! صةرؤةردعض م
ىح ةن آ -هةقعقةت

ةتتعم،  دعن آ قذؤؤعتعم
) . دعدع » حعحعم ظاقاردع  

ةللعم ؤة    ةهؤال مذتةآ ذ ظ ب
ةر   ارةت ه تعن ظعب مذخاتةص
ق   ة ظعنع ظككعلعسعض

عمذ،  ةرعييا بولس زةآ
االم  ث ظةلةيهعسس ظأزعنع

ار   اجعزلعقعنع ظعزه ظ
قعلعش ظىحىنال بذ خةؤةرنع     

 .ان قعلغان باي
ة  صةخعرل-٣ ةنضةنض

اش علةن . ظوخش : مةس
 * شَـمْسٌ والْمُلُـوكُ كواكـبُ      إنَّكَ«

ــنْهُنَّ     ــدُ مِـــــ ــمْ يَبْـــــ ــتْ لَـــــ إذا طلعـــــ
ــبٌ ةن،  (»كَوْكَـ ةن قذياشس س

 .)باشقا صادعشاالر يذلتذزدذر، قذياش حعققاندا ظذالردعن بعرعمذ آأرذنمةيدذ
اش   -٤ ذرغانغا ظوخش قا قعزعقت علةن .  تعرعشعش ــلِ   «: مةس ــدْرِ العَمَـ ــى قَـ ــزاءُ علـ نعث   (»اجلـ ان ظعش ات قعلغ مذآاص

 ) .معقدارعغا قاراص بولعدذ
ؤة يةنة خذشاللعق، تعتكلعشعش، ماختاش، آايعش، ظعبرةت قاتارلعقالرنع ؤة ظذالردعن باشقعالرنع ظعزهار قعلعش               

ةؤةر ب ذ خ دذظىحىنم ان قعلعنع دعغان . اي ةت قعلعنع تا مذراج ذالرنع تونذش تب ة، ظعس اغالم  مةنب ذ ؤة س عتعك تذيغ
 .ظةقعلدذر



 ٢٩٢

 ) : أضْرُبُ اخلربِ ( كَيْفِيَّةُ إِلْقَاءِ اخلربِ 
رِيْنَ ، يَنْبغـي    حَيْثُ كانَ قَصْدُ الْمُخربِ بِخَـربِهِ إفـادةَ املخاطـبِ أحـدَ األمْـ             

أنْ يقتصرَ مِن الرتكيبِ على قَدْرِ احلاجةِ ، ال زائدًا عليه لِئَلَّا يكونَ عَبَثًا          
، وال ناقِصًـــا عَنـــها لِـــئَال يَخِـــلَّ بـــالغرضِ ، لِهـــذا ختتلـــفُ صُـــوَرُ الكـــالمِ  

 . باختالفِ أحوالِ الْمُخاطبِ 
لقِيَ إليه اخلـربُ مُجـردًا    فإنْ كان املخاطبُ خالِيَّ الذِهْنِ مِن احلكمِ أُ    - ١

 .عِن التأكيدِ حنو أخُوكَ قادِمٌ 
ــهِ -٢ ــوْتِ احلكــمِ وعَدَمِ ــرَدِّدًا يف ثُبُ ــنَ  ، وإنْ كــانَ مُتَ ــهِ حَسُ ــا لِمَعرفتِ  طالِبً

 .  أخاكَ قادِمٌ إنَّتَوْكِيْدُهُ بِمؤكدٍ وَاحِدٍ حنو 
يْنِ أو أكثــرٍ  وإنْ كــانَ مُنكــرًا لِلحكــمِ وَجَــبَ توكيــدُهُ مبؤكــدٍ أو مؤكــدَ -٣

ــادِمٌ ، أو  لَ أخــاكإنَّ أخــاك قــادمٌ ، أو إنَّحَسْــبِ درجــةِ اإلنكــارِ حنــو   قَ
 .قَادِمٌ لَ أخاكإنَّ وَاهللِ

 :بايان قعلعشنعث تىرلعرع  خةؤةرنع

 مذخاتةصكة مةلذم بعرظعشنع خةؤةر قعلعش بولغاندا، ظورذنسعز        ،خةؤةر بةرضىحعنعث خةؤةر بعرعشتعكع مةقسعدع    

دعن ظاشذر ىن ظعهتعياج لعقع ظىح ذص قالماس أزنعث بول ةن س ةتكة ذصمذؤةتمعض ةؤة مةقس ى يةتمةدةخل لعك ظىح ن س

. تعشع الزعم  هالدا بعرعكمعدعن مةلذم بعر جذزظعنع ظعهتعياجغا قاراص قعسقار        ظعهتعياجدعن قعسقارتعصمذؤةتمعضةن   

ةآلع   ذملعنعث ش ذثا ج ش

ةهؤالعنعث  نعث ظ مذخاتةص

ع  عصظأزضعرعش  ظةضعش

دةك( ) تأؤةندعكع

 .ظأزضعرعدذ

ةص  -١ ةر مذخات  ظةض

ا،   ةؤةر بولس دعن بعخ هأآىم

ذنعثغا ت  ةؤةر ظ عز خ ةآعتس

دذ با ان قعلعنع علةن. ي : مةس

 . »أخُوكَ قادِمٌ«

ةص  -٢ ةر مذخات  ظةض

ذز  ث ي ةن هأآىمنع -بةرض

دة  ع هةققع بةرمعضةنلعض

ة ذنع  ؤة ظككعلةنس ظ

بعلعشكة قعزعقسا هأآىمنع    

ةن   ةآعت بعل ر ت بع

عدذر  ةش ياخش . تةآعتل

 .» أخاكَ قادِمٌإنَّ«: مةسعلةن 

ا هأآىمنع، بعر             ظةضةر مذخاتةص هأآىمنع ظعنكار قعلعدعغان آعشع بو       -٣ لسا ظعنكار قعلعش دةرجعسعضة قارعت
اآع ظذنعثدعن آأصرةك تةآعت بعلةن تةآعتلةش زأرذر بولعدذ           إنَّ «؛» أخـاك قـادمٌ  إنَّ«: مةسعلةن  . ياآع ظككع ؤة ي

 .»قَادِمٌ لَ أخاكإنَّ وَاهللِ «؛»قَادِمٌ لَأخاك



 ٢٩٣

فاخلربُ بالنسبةِ لِخُلُوِّهِ مِن التوكيدِ واشْتِمَالِهِ عليهِ ثالثةُ أضْرُبٍ ، ويسـمى            
 .الضربُ األولُ إبْتِدَائِيا ، والثاني طَلَبِيَّا ، والثالثُ إنْكارِيا 

قَسَـمِ ، والمُ  إنَّ ، وأنَّ ، وأدواتُ ال  : ولِتَوْكيدِ اخلـربِ أدْواتٌ كـثريةٌ ، منـها          
االبتداءِ ، ونونا التوكيدِ ، وأحرفُ التنبيـهِ ، واحلـروفُ الزائـدةُ ، وقَـدْ ،                 

 . وأمَّا الشرطيةُ ، والقَصْرُ ، وضَمِيْرُ الفَصْلِ ، والتَكْرَارُ
وإِلْقَاءُ اخلربِ على األضْرُبِ السابِقَةِ يُسـمى إخـراجَ الكـالمِ علـى مقتضـى               

 . الظاهرِ 
 :  على خالفِ مقتضى الظاهرِ إخْراجُ الكالمِ

وقَدْ يَغُضُّ املتكلمُ النظرَ عن ظـاهرِ حـالِ املخاطـبِ ، ويَعتـربُ فيـه حالًـا         
ويسمى ذلك إخراجَ   . أُخْرى لِسَبَبٍ مَّا ، ويُخاطبُهُ على هذا االعتبارِ         

 : الكالمِ على خالفِ مقتضى الظاهرِ و مِن ذلك ما يَأْتِي 
حلكمِ والزِمِهِ مَنْزِلَةَ اجلاهلِ بِهِمَا ، لِعَـدَمِ جَرِيْـهِ علـى             أنْ يُنْزَلَ العالِمُ با    -١

ــلَاةِ    ــارِكِ لِلصَّ ــلِمِ التَّ ــهِ كقولــكَ لِلْمُسْ ــلُ بِ ــهِ وهــو العَمَ ــالةُ : مقتضــى عِلْمِ الصَّ
 . وَاجِبَةٌ 

 

ةك  ان    دعم ة ظالغ أز ظعحعض ةآعتنع ظ ةؤةر ت ا قا-خ اظالمعغانلعقعغ دةكعريذقع (رعت ذص  ) قع ذرلىك بول ىح ت  ،ظ
 .دةص ظاتعلعدذ» إنْكارِيّ«، ظىحعنحعسع »طَلَبِيّ« ، ظككعنحعسع» إبْتِدَائِيّ«بعرعنحعسع 

إنَّ ، وأنَّ ،     «:ةندعكعلةرمذ شذنعث جذملعسعدعندذر      تأؤ ، بولذص   ناهايعتع آأص     ؤاستعلعرع نعثخةؤةرنع تةآعتلةش 
ءِ ، ونونــا التوكيــدِ ، وأحــرفُ التنبيــهِ ، واحلــروفُ الزائــدةُ ، وقَــدْ ، وأمَّــا الشــرطيةُ ، والقَصْــرُ ، وضَــمِيْرُ الفَصْــلِ ،            وأدواتُ القَسَــمِ ، والمُ االبتــدا 

 .»والتَكْرَارُ

ذقع ةؤةرنع ي قع عرخ
ان  ةن باي ا ظاساس يولالرغ
ث   ر هالنع ش زاهع قعلع
ةن  عغا ظاساس تةقةززاس
ىزىش دةص  ة ت جذمل

 .ظاتعلعدذ
ث ت عهالنع نعث ةقةززاس

 :ظةآسعحة جذملة تىزعش
ةللعم   اهعدا مذتةآ ض
ث   نعث هالعنع مذخاتةص
عدعن   رع تةرعص زاهع
دذ ؤة  ةزعرعنع ظاغدذرع ن
ذ    تعن ظ ذم سةؤةص مةل
دعكع   عنعث هةققع آعش
باشقا بعر هالنع ظعتعبارغا     

دذ  ا  دةظالع ذ ظعتعبارغ  مذش
أز    ذنعثغا س ةن ظ ظاساس

ا بذ     . قعلعدذ هالنعث  «مان
عحة   عنعث ظةآس تةقةززاس

ىزعش جذم ة ت دةص » ل
دذ ةر . ظاتعلع تأؤةندعكعل

 .شذنعث جذملعسعدعندذر
أآىم ؤة    ع ه بعرعنحعس
ظذنعث الزعمعنع بعلعدعغان     

ةن     عغا ظاساس ث تةقةززاس ذ بعلعمنع عنعث ش ذتمعغانلعقع آعش ش ت دعغ  ظع عنع بعلمةي ذ ظككعس ةؤةبعدعن ظ ان  س
نامازنع تةرك    : مةسعلةن   .  قعلعشعتذر  ظذ بعلعمنعث تةقةززاسع ظذنعثغا ظةمةل        . آعشعنعث ظورنعغا حذشذرذلعشع  

 مذخاتةص نامازنعث صةرعز     يةردةبذ  .  دعضعنعثعزضة ظوخشاش  )ناماز صةرعزدذر (»الصَّالةُ وَاجِبَةٌ   «ةن مذسذلمانغا   ظةتك

بعلعمعنعث تةقةززاسع اليعق ظعش قعلمعغانلعقتعن          ظأزعنعث مذشذ    ظعكةنلعضعنع بعلسعمذ ناماز ظوقذش ظارقعلعق      
  .زلعضعنع بعلمةيدعغان آعشعنعث ظورنعغا حذشذرذلضةن نامازنعث صةرع



 ٢٩٤

دِ ، إذا تَقَدَّمَ يف الكـالمِ مَـا    أنْ يُنْزَلَ خالِيُّ الذِهْنِ مَنْزِلَةَ السَائِلِ الْمُتَرَدِّ       -٢
ــرِ   ــمِ الْخَبَ ــيْرُ إىل حُكْ ــه تعــاىل . يُشِ ــذِينَ  { : كقول ــي الَّ ــاطِبْنِي فِ وَالَ تُخَ

 . }ظَلَمُواْ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ 
ــرَ عليــه شــئٌ مِــن أَمَــارَاتِ  -٣  أنْ يُجْعَــلَ غــريُ الْمُنكــرِ كــاملنكرِ ، إذا ظَهَ

 . }ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ {كقوله تعاىل . الْإِنْكَارِ 
 أن يُجْعَلَ املنكرُ كَغَيْرِ املنكرِ إنْ كـانَ لَدَيْـهِ دَلَائِـلٌ وشَـوَاهِدٌ لَـوْ تَأَمَّلَـهُ                   -٤

: لَإِرْتَـــدَعَ عـــن إنكـــارِهِ ، كقولـــه تعـــاىل خياطـــبُ مُنكـــرى وَحْدَانِيَتِـــهِ        
اإلسْـالمُ  : لِمَن يُنْكِرُ حقيـةَ اإلسـالمِ      و كقولكَ   . }وَإِلَـهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ  {

 . العِلْمُ أَفْضَلُ مِنَ الْمَالِ : ومثله . حَقٌّ 
و كَتَنْزِيْلِ الْمرتددِ مَنزِلَـةَ الْخَـالِيِّ ، وتنزيـلِ املـرتددِ مَنزلـةَ املنكـرِ ، وتنزيـلِ             

 . املنكرِ منزلةَ املرتددِ 
 . تِبَارَاتُ النَّفي وهذا كلُّهُ اعتباراتُ الْإِثْبَاتِ ، وكذا إعْ

ع دعن     ظككعنحعس دا هأآىم ةن حاغ عرع ظأتك ة ظعلض دعغان نةرس ارةت قعلع ة ظعش ةؤةرنعث هأآمعض دة خ جذملع
: مةسعلةن  . ان آعشعنعث ظورنعغا حذشذرذلعشع  خةؤعرع يوق آعشعنعث هأآىم هةققعدة ظككعلعنعص سذظال سورعغ    

بذ معسالدا خةؤةرنعث    . !) توغرعسعدا ماثا سأز ظاحمعغعن  زذلذم قعلغانالر(}قُونَم مُّغْرَإِنَّهُي الَّذِينَ ظَلَمُواْ   وَالَ تُخَاطِبْنِي فِ  {

ان  أآمع بولغ دعكع » إِنَّهُــــم مُّغْرَقُــــونَ«ه اش هةققع ة ياس دعغان، آعم ارةت قعلع ة ظعش ةن سأزض ث »اهلل«دعض  نع

ةرمانع دعن نعثص دعكع   ظعلضعرع ظأتكةنلعضع ؤة ظارقع اظةت تعلعمةسلعك هةققع ذالرغا شاص ــذِينَ «ظ ــاطِبْنِي فِــي الَّ وَالَ تُخَ
عمعغان ذظال سور  دعن س   » اهلل« ضةرحة    نوه ظةلةيهعسساالم     نازعل بولغانلعقع سةؤةبعدعن   نعثظايةت دعضةن   »ظَلَمُواْ

ذ ةر «بولسعمذ، ظ ذالر غ ق ظ
دذ؟ ذظالدةص» قعلعنام   س

سورعغان آعشعنعث ظورنعغا   
ةنحذشذر ذنعثغا ؤةذلض   ظ

ــونَ« دةص  »إِنَّهُــــــــــــــم مُّغْرَقُــــــــــــ
ذمل ةشج  عنع تةآعتل

 . قعلعنغانظارقعلعق سأز
ث   ع ظعنكارنع ظذحعنحعس
ظعصادعلعرعدعن بعرةر نةرسة    
ار   دا ظعنك ةن حاغ آأرذلض
عنعث   ان آعش قعلمعغ

ة  ظعنع ان آعشعض ار قعلغ ك
عدذر . ظوخشذتذلعش

علةن  علةر : مةس آعش
ان   ار قعلمعغ ذمنع ظعنك ظأل

ذال  عمذ ظ ع بولس ر ياخش
ظةمةللةر ظارقعلعق ظذنعثغا   
اي،   ةييارلعق قعلم ت
ةنلعكتعن   لةتتة يذرض غةص

ذمنع   » اهلل« ذالرنع ظأل ظ
عنعث   ان آعش ار قعلغ ظعنك

مْ إِنَّكـُ ثُـمَّ  {ظورنعغا حذشذرذص   
ــونَ   ــكَ لَمَيِّتُ ــدَ ذَلِ ة  }بَعْ دعضعنعض

 .ظوخشاش
ع  ار تأتعنحعس ظعنك
ذحعنعث   عدا قعلغ ظةتراص

ة ظأزعن  ذص آأرس ث ظويلذن ع
نعص  دعن يع ظعنكارع
دعكع   دعغان دةرعجع آعتع
ا،  اآعتالر بولس ل ؤة ص دةلع
ذ   ار قعلغذحعنعثم ظعنك
ة  ان آعشعض ار قعلمعغ ظعنك
عدذر اش قعلعنعش . ظوخش

علةن   ث »اهلل «:مةس  نع

وخشاش،  دعضعنعضة ظ   }وَإِلَــهُكُمْ إِلَـهٌ وَاحِـدٌ     {ظأزعنعث بعرلعضعنع ظعنكار قعلغذحعغا قارتا هأآىمنع تةآعتلعمةستعنال         
 .حذنكع ظذ ظعنكار قعلغذحع ظأزعنعث ظةتراصعدعكع صاآعتالرنع ظويالنسا ظأزعنعث ظعنكارعدعن يانعدذ

ار        ذحعنع ظعنك ا، ظككعلةنض عنعث ظورنعغ ةؤةر آعش دعن بعخ ذحعنع هأآىم دة ظككعلةنض أآىم هةققع ة ه ؤة يةن
ا بذالرنعث   . رضةنضة ظوخشاش   قعلغذحعنعث ظورنعغا ؤة ظعنكار قعلغذحعنع ظعككعلةنضذحعنعث ظورنعغا حذشذ       مان

 .هةممعسع هالنعث تةقةززاسعنعث ظةآسعحة جذملة تىزضةنلعك هعساصلعنعدذ
ذقع ذص      عري الالر بول ان معس ةن بولغ ا ظاساس ذملعنعث ظعتعبارعغ لذق ج ع بولذش عز ،قعالرنعث هةممعس  بولذشس

 .جذملعنعث ظعتعبارعمذ شذنعثغا ظوخشاشتذر



 ٢٩٥

 الكالم على اإلنشاء

 طَلَبِيٌّ وغريُ طَلَبِيٍّ : اإلنشاءُ نَوْعَانِ 

 .  يُطْلَبُ بِه حُصُوْلُ شَيْئٍ مل يَكُنْ وقتَ الطلبِ فالطليبُّ ما

التعجبُ ، والْمَـدْحُ  : وغريُ الطليبِّ ما ال يُطْلَبُ بِه شَيْئٌ ، وله صِيَغٌ مِنْها     

وهذا النـوع لـيس   . ، والذَّمُّ ، والقَسَمُ ، وأفعالُ الرِجاءِ ، وصِيَغُ العُقُوْدِ  

أَنَّ أكثـرَ صِـيَغِهِ يف األصْـلِ أخْبَـارٌ نُقِلَـتْ إىل             مِنْ مَبَاحِـثِ عِلْـمِ الْمَعَـانِي لـِ        

 . اإلنشاءِ 

األمْـــرُ والنَّهْـــيُ واإلِسْـــتفهامُ والتَمَنِّـــيُّ : ويكـــون الطلـــيبُّ بِخَمْسَـــةِ أشْـــيَاءٍ 

 . والندَاءُ 

 جذملة ظعنشاظع هةققعدة
 . ع ؤة غةيرع تةلةبعدعن ظعبارةتتذر تةلةب،كع تىرلىك بولذصظعنشا ظك

ا يوق نةرسعنعث هاسعل بولعشع        ب تةلة ،تةلةبع دعضعنعمعز  ارقعلعق تةلةص قعلعنعدعغان     ، قعلعنغان ؤاقعتت  ظذ ظ
عن مذشذ سأزنع قعلغان مذتةآةللعم ظذرذشنع تةلةص قعلغان ؤاقعتتا ظذرذشت        . »إِضْرِبْ زيدًا «: مةسعلةن  . نةرسعدذر

ذص   ذز بةرمعضةن بول ذ ظعش تعخع ي ارةت ب ةللعم ،ظعب ــرِبْ« مذتةآ ذز بةرمعضةن شذ   » إِضْ ارقعلعق ي دعضةن سأز ظ

 . ظعشنعث هاسعل بولعشعنع تةلةص قعلغان 
ةبع   ةيرع تةل غ

عنعمعز ارقعلعق  ،دعض ذ ظ  ظ
ةص  ة تةل ح نةرس هع
عدذر  دعغان نةرس . قعلعنماي

ان    ر قانحعلعغ ذنعث بع ظ
ذص  ع بول   التعجـــبُ«سعغعس

والْمَــدْحُ  والـــذَّمُّ  والقَسَـــمُ  وأفعـــالُ  
ــاءِ  ــوْدِ الرِجــــــ ــيَغُ العُقُــــــ »  وصِــــــ

ذنعث  ارلعقالر ش قات
عدعندذر . جذملعس

علةن  ــ«: مةس ــا أحْمَــــ  نَسَــــ
ةن (»ازيـــدً ة دعض ت نعم زةي

ع ــ نِ« ؛)ياخش ــلُمَعْـــــ   الرجـــــ
ــدٌ ةن   (»زيـ ة دعض ت نعم زةي

ة؟   ع ه ع آعش  ؛!)ياخش
ظةمرع (» و عمرٌ  الرجلُ سَئْبِ«

ة ة دعض ع نعم ار آعش ن ناح
ة؟ ــ«؛ !)ه هِ ال يُـــــــــؤَخَّرُ لِلَّـــــــ

ةن » اهلل«(»األجَــــــــلُ  بعل

ةل قة ةمكع ظةج س
ةن  ؛)آعحعكتذرذلمةيدعك

 حممـــــــــــــــــــدٌ أنْ عَســـــــــــــــــــى«
ايتعص (»يعـــودَ ةت ق مذهةمم

ذمكعن ــتُ« ؛)آعلعشع م  بِعْ
 .)تئضعشعمةن ظانعثغا نعبذ(»ذَاكَ بِهذا

ةتقعقات ظوبعكتعلعرعدعن ظةمةس، حىنكع ظذنعث      نعث  » א«ظعنعشانعث غةيرع تةلةبع بولغان بذ تىرع        ت
 . ع ظعنشاغا يأتكةلضةن خةؤةردذرآسعغعلعرعنعث آأصرة

ذالر     ذص، ظ دعغان بول ا آعلع ارقعلعق بارلعقق ة ظ ةش نةرس ةبع ب ــدَاءُ «تةل ــيُّ والنِــ ــتفهامُ والتَمَنِّــ ــيُ واإلِسْــ ــرُ والنَّهْــ » األمْــ

 .قاتارلعقالردذر



 ٢٩٦

 األمر
 :  صِيَغٍ األمْرُ طَلَبُ الفِعْلِ على وَجْهِ الْإِسْتِعْالءِ ، وَلَهُ أرْبَعُ

ــذِ{ فِعْــلُ األمْــرِ كقولــه تعــاىل -١ ــوَ وَخُ ــرْ الْعَفْ ــالْعُرْفِ وَأْمُ ــرِضْ بِ  عَــنِ أَعْ
 . ١٩٩األعراف }الْجَاهِلِنيَ 

ــه تعــاىل   -٢ ــرِ كقول ــالمِ األمْ ــرُوْنٌ بِ ــقْ{ الْمُضــارع الْمَقْ ــن لِيُنفِ ــعَةٍ مِّ  ذُو سَ
 .    ٧ الطالق }سَعَتِهِ 

 . بالصَّبْرِ عَلَيْكَ على الفَالحِ ، وحَيَّو     اسمُ فِعْلِ األمْرِ حن-٣
 .  الْمَصْدَرُ النَّائِبُ عن فِعْلِ األمْرِ حنو سَعْيًا يف الْخَيْرِ -٤

وقد تَخْرُجُ صِـيَغُ األمْـرِ عـن مَعْنَاهَـا الْأَصْـلِيِّ وهـو الْإيْجَـابُ واإلِلْـزَامُ إىل                   
 : رَائِنِ األحْوَالِ ، مِنْها مَعَانٍ آخَرَ تُسْتَفَادُ مِن سِيَاقِ الكالمِ وقَ

 .  لِيْ اغْفِرْ  الدُّعَاءُ ، حنو رَبِّ -١
يْ علـى إتْمَـامِ هـذا       سَـاعِدْنِ :   اإلِلْتِمَاسُ ، كقولكَ لِمَنْ يُسَاوِيْكَ رُتْبَةً         -٢

 . العَمَلِ 
 

 ظةمعر
عنعمعز  ةمعر دعض أزعنع،ظ عدا    ظ ذش ظاساس تىن تذت قعالردعن( ظذس ش) باش ةص   -ظع نع تةل ةتنع ظورذنداش هةرآ

 .بذنعث تأؤةندعكعدةك تأت تىرلىك سعغعسع بولعدذ. قعلعشتذر

ئظعلع    ذيرذق ص ع ب علةن . بعرعنحعس ذتقعن،   (} عَــنِ الْجَــاهِلِنيَ أَعْــرِضْ بِــالْعُرْفِ وَأْمُــرْ الْعَفْــوَ وَخُــذِ{: مس ذنع دوست ت ظةص

 ).!بذيرعغعن، نادانالر بعلةن تةث بولمعغعنياخشعلعققا 

باي آعشع    (} ذُو سَـعَةٍ مِّـن سَـعَتِهِ         لِيُنفِـقْ {: مةسعلةن. ذتاشتذرذلغان مذزارعظة سعغا ت » لِ«ظعككعنحعسع ظةمعرنعث   

عنع   العنع ؤة بالعس ظاي
ا  ا يارعش ث بايلعقعغ ظأزعنع

 ).!تةمعنلعسذن
ةمعر   ع ظ ظىحعنحعس

ةن   عدة آةلض ــمُ «مةنعس اســ
ــلِ علةن . الر » فِعْـــــــ : مةس

ــيَّ« ــى حَــــــــــــــــــــــــ  علــــــــــــــــــــــــ
ا (»الفَـــــــــــــــالحِ نعجاتلعقق

ثالر ــكَ« ؛)!آعلع  عَلَيْــــــــــــ
ــبْرِ م  (»بالصَّـــ ةبرعنع الزع س

  .)!تذت
ذيرذق  ع ب تأتعنحعس
ار   ورذن باس ئظعلعغا ظ ص
دةرلةر  ان مةس . بولغ

علةن  ــى  «: مةس ــعْيًا فـــــ سَـــــ
علعققا (»الْخَيْــــــــــــــرِ ياخش

 ) . !تعرعشقعن
ذيرذق  اهعدا ب ض
ث  عغعلعرع ظأزلعرعن س

تعنؤاج ص قعلعش ارةت ع  ظعب
دعن   لع مةنعلعرع ظةس
ع ؤة  ةهؤالالرنعث قةرعنعس ظ
عدعن   ذملعنعث سأزلعنعش ج
قا   ادعلعنعدعغان باش ظعص

 . تأؤةندعكعلةر مذشذنعث جذملعسعدعندذر. مةنعلةرضعمذ حعقعص آعتعدذ

ذ ظعشلعتعلعدذ -١ ا ظىحىنم اهعدا دذظ ذيرذق سعغعلعرع ض ــرْرَبِّ «: مةسعلةن .  ب ــيْاغْفِ ع صةر(» لِ ؤةردعضارعم معن

  . )مةغصعرةت قعلغعن
 ةظأزعثعز بعلةن مةرتعؤة جةهةتت    : مةسعلةن  .  بذيرذق سعغعلعرع ضاهعدا ظعلتعماس ظىحىنمذ ظعشلعتعلعدذ          -٢

 . دعضعنعثعزضة ظوخشاش)بذ ظعشنع تذضعتعشعمضة يارعدةم قعلعغعن(»سَاعِدْنِيْ على إتْمَامِ هذا العَمَلِ«تةث آعشعضة 



 ٢٩٧

 :   الْإِرْشَادُ ، كقوله -٣
 لْيَكْتُـب هُ وَ اكْتُبُوالَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمى فَ        يَا أَيُّهَا   {

 .  ٢٨٢ البقرة }بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
 حنو،   النَّصْحُ - ٤
 .كَ مِنْهُمْ ثُغْرُ مُبْتَسِمٍ ال يَغُرَّو*  على حَذَرٍ لِلناسِ تَسْتِرُهُ كُُنْ و
بِصُـبْحٍ ومَـا    *  انْجَلِـى أَ لَاأَيُّهَا الْلَيْلُ الطَوِيْلُ أَلَا      :   نِّى ، كقوله      التَّمَ  - ٥

 . الْإِصْبَاحُ مِنْكَ بِأمْثَلٍ 
ــاىل  -٦ ــه تعــ ــدُ ، كقولــ ــلْ {   التَّهْدِيْــ ــواْقُــ ــى  تَمَتَّعُــ ــريَكُمْ إِلَــ ــإِنَّ مَصِــ  فَــ

    .٣٠إبراهيم}النَّارِ 
ن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّـا نَزَّلْنَـا عَلَـى عَبْـدِنَا     وَإِ{  التَعْجِيْزُ كقوله تعاىل      – ٧

 .٢٣البقرة} بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ فَأْتُواْ
 .١٦الطور }لَا تَصْبِرُوا أَوْ فَاصْبِرُوا{   التَسْوِيَّةُ  كقوله تعاىل - ٨

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَـدَايَنتُم بِـدَيْنٍ إِلَـى            {:مةسعلةن  . يورذق ظىحىنمذ ظعشلعتعلعدذ  -عرع ضاهعدا يول   بذيرذق سعغعل  -٣
ذنع ! ظع مأمعنلةر( } بَّيْــنَكُمْ كَاتِــبٌ بِالْعَــدْلِلْيَكْتُــبهُ وَاكْتُبُوأَجَــلٍ مُّسَــمى فَــ ةرعز بعرعشسةثالر ظ ارا ق أز ظ مذددةت بةلضعلةص ظ

اراثالردعكع خةت بعلعدعغان آعشع ظذنع آةم       ه ادعللعق بعلةن     -أججةت قعلعص يعزعص قويذثالر، ظ زعيادة قعلماي ظ
 ).يازسذن

كَ ال يَغُـرَّ و*  على حَذَرٍ لِلناسِ تَسْـتِرُهُ      كُُنْ  و«: مةسعلةن  .  بذيرذق سعغعلعرع ضاهعدا نةسعهةت ظىحىنمذ ظعشلعتعلعدذ      -٤
آعشعلةرضة  (»مِنْهُمْ ثُغْرُ مُبْتَسِمٍ  

ان   بةتةن ظعهتعياتح نعس
عنع   ذر، س ذنع يوش ول، ظ ب

ذال ردعن ظ
ةنلعرعنعث  آىلذمسعرعض

ع عحعش داص نعث ظعق  ظال
 ) .آةتمعسذن

عغعلعرع  -٥ ذيرذق س  ب
ارزذ  اهعدا ظ تةك -ض  ظعس

لعتعلعدذ  ذ ظعش . ظىحىنم

علةن  أَلَــــا أَيُّهَــــا الْلَيْــــلُ «: مةس
ذزذن (»انْجَلِــىالطَوِيْــلُ أَلَــا  ظع ظ

 !) .ساثحذآعحة يورع
عغعلعرع  -٦ ذيرذق س  ب

ذ    د ظىحىنم اهعدا تةهدع ض
لعتعلعدذ علةن . ظعش : مةس

ــلْ { ــواْقُـ ــإِتَمَتَّعُـ نَّ مَصِـــريَكُمْ إِلَـــى  فَـ
ذالرغا(}النَّـــارِ ث : ظ دذنيانع

ةن   دعن بةهرعم نعمةتلعرع
عزآع،   ذثالر، شذبهعس بول
دعغان   علةرنعث بارع س
 . )جايعثالر دوزاقتذر دعضعن

عغعلعرع  -٧ ذيرذق س  ب
اهعدا نعض ع تةرةص   قارش

ا  عص ظورذنغ صاسس

ذ ظعشلعتعلعدذ ــدِنَا   {:مةسعلةن . حذشذرذش ظىحىنم ــا عَلَــى عَبْ ــا نَزَّلْنَ ــتُمْ فِــي رَيْــبٍ مِّمَّ ــأْتُواْوَإِن كُن ــهِفَ ــورَةٍ مِّــن مِّثْلِ دعمعز (} بِسُ بةن

ذرعن   رةر س اش بع ذرظانغا ظوخش ةثالر، ق دعن شةآلةنس ان قذرظان ل قعلغ ة نازع رعص مذهةممةدآ دانغا حعقع ع مةي
 .)بعقعثالر

لَا  أَوْ   فَاصْبِرُوا { :مةسعلةن. ةش ظىحىنمذ ظعشلعتعلعدذ   بذيرذق سعغعلعرع ضاهعدا بةرعبعر ظعكةنلعكنع ظعصادعل      -٨
 .)مةيلع سةبرع قعلعثالر مةيلع سةبرع قعلماثالر، سعلةرضة بةرعبعردذر(}سَوَاء عَلَيْكُمْ  تَصْبِرُوا



 ٢٩٨

 حَتَّــى يَتَبَــيَّنَ لَكُــمُ الْخَــيْطُ اشْــرَبُواْ وَكُلُــواْوَ{   الِإبَاحَــةُ كقولــه تعــاىل -٩
 . ١٨٧البقرة}األَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ األَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ 

فَلَمَّـا عَتَـوْاْ عَـن مَّـا نُهُـواْ عَنْـهُ قُلْنَـا لَهُـمْ                {التَّسْخِيْرُ ، كقوله تعاىل       -١٠
 . ١٦٦األعراف} قِرَدَةً خَاسِئِنيَ ُكونُواْ
أَوْ   حِجَارَةً أَوْ حَدِيداً   كُونُواْقُل  {  اإلِهَانَةُ والتَّحْقِيْر ، كقوله تعاىل        -١١

 . ٥٠ - ٥١اإلسراء}مَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْخَلْقاً مِّ
 . هِنْدًا أَوْ أُخْتَهَاتَزَوَّجْ:   التَّخْيِيْرُ كقولك -١٢
ــاىل  -١٣ ــه تعـــــ ــارُ ، كقولـــــ ــرُواْ{   اإلِعْتِبَـــــ ــرِهِ إِذَا  انظُـــــ ــى ثَمَـــــ  إِلِـــــ

  .٩٩األنعام}أَثْمَرَ 
ــاىل   -١٤ ــه تعــــ ــبُ كقولــــ ــرْ{  التَّعَجُّــــ ــكَ   انظُــــ ــرَبُواْ لَــــ ــفَ ضَــــ  كَيْــــ

 .٤٨اإلسراء}األَمْثَالَ 
ــاىل   -١٥ ــه تعــــــ ــانُ ، كقولــــــ ــواْفَ{ اإلِمْتِنَــــــ ــمُ  كُلُــــــ ــا رَزَقَكُــــــ  مِمَّــــــ
  .١١٤النحل}اللّهُ 
  . اُدْخُلْ:   اإلِذْنُ ، كقولكَ لِمَنْ يَطْرُقُ الْبَابَ -١٦
 ٤٦احلجر}هَا بِسَالَمٍ آمِنِنيَ ادْخُلُو{  اإلِكْرَامُ كقوله تعاىل -١٧

ذيرذق-٩ ا  ب ادعلةش ظىحىنمذ ظعشلعتعلعدذسعغعلعرع ض  حَتَّــى اشْــرَبُواْ وَكُلُــواْوَ{: مةسعلةن . هعدا دذرذسلذقنع ظعص
ــنَ الْخــَ    ــيَضُ مِ ــيْطُ األَبْ ــمُ الْخَ ــيَّنَ لَكُ ــرِ يَتَبَ ــنَ الْفَجْ ــوَدِ مِ اث      (}يْطِ األَسْ ةنع ت ا ي عدعن ظايرعلغانغ ارا يعص ع ق اق يعص ث ظ اآع تاثنع ت

 .)ريورعغانغا قةدةر يةثالر، ظعحعثال
فَلَمَّـا عَتَـوْاْ   {: مةسعلةن  .  بذيرذق سعغعلعرع ضاهعدا مةسخعرة قعلعشعنع ظعصادعلةش ظىحىنمذ ظعشلعتعلعدذ          -١٠

ــمْ    ــا لَهُ ــهُ قُلْنَ ــواْ عَنْ ــا نُهُ ــن مَّ ــواْعَ ــئِنيَكُونُ ــرَدَةً خَاسِ انلعقلعرع   (} قِ اش تارعتق ةرعك ظعتعشتعن ب ان نةرسعنع ت ةهع قعلعنغ ذالر ن ظ
 ).خار مايمذن بولذص آعتعثالر دعدذق: ظىحىن، ظذالرغا

عغعلعرع -١١ ذيرذق س  ب
ارةتنع   اهعدا هاق ض
ذ   ادعلةش ظىحىنم ظعص

لعتعلعدذ علةن . ظعش : مةس
ــل { ــواْقُ ــداً كُونُ ــارَةً أَوْ حَدِي  أَوْ  حِجَ

ــاً مِّ ــي  خَلْقــــــــ ــرُ فِــــــــ ــا يَكْبُــــــــ مَّــــــــ
سعلةر تاش ياآع   {}صُدُورِكُمْ

اتلعقنع  اآع هاي أمىر ي ت
ذ  ش تئخعم ةؤؤذر قعلع  تةس

ة    ر نةرس ان بع يعن بولغ قئ
ةثالرمذ  ذص آةتس  اهلل (بول
 .})سعلةرنع تعرعلدىرعدذ

عغعلعرع -١٢ ذيرذق س  ب
ارلعق   اهعدا ظعختعي ض
ادعلةش   نع ظعص بعرعش
لعتعلعدذ  ذ ظعش . ظىحىنم

علةن  א«: مةس
ةن  (» دعخان بعل هعن

ع  ذنعث هةمشعرعس اآع ظ ي
   .)بعلةن توي قعل

ذير-١٣ عغعلعرع  ب ذق س
ش   رةت ظعلع اهعدا ظعب ض
ادعلةش  عنع ظعص آعرةآلعض
لعتعلعدذ  ذ ظعش . ظىحىنم

 إِلِـى ثَمَـرِهِ     انظُـرُواْ { : مةسعلةن  
ع  (}إِذَا أَثْمَـــرَ  ذالرنعث يعث ظ

 .)تذتقان معؤعسعضة قاراثالر
عغعلعرع -١٤ ذيرذق س  ب

نع  اهعدا ظةجةصلعنعش ض
ادعل ذ ظعص ةش ظىحىنم

لعتعلعدذ  علةن. ظعش : مةس
 }يْفَ ضَرَبُواْ لَكَ األَمْثَـالَ     كَ انظُرْ{
ظذالرنعث سعنعث توغراثدا    (

ردةم   ةر، بع ردةم سعهرعض بع
ذن  ردةم مةجن اظعر ؤة بع ش
ذن   ةندةك نذرغ دعض

 ).؟!معسالالرنع آةلتذرضعنعضة قارعغعنا
 مِمَّـا  واْكُلـُ فَ{: مةسعلةن  . نذن بولغانلعقنع ظعصادعلةش ظىحىنمذ ظعشلعتعلعدذ   م بذيرذق سعغعلعرع ضاهعدا مة    -١٥

 .)سعلةرضة رعزعق قعلعص بةرضةن نةرسعلةردعن يةثالر» اهلل«(}رَزَقَكُمُ اللّهُ
ظعشعكنع  : مةسعلةن  .  بذيرذق سعغعلعرع ضاهعدا رذخسةت قعلغانلعقنع ظعصادعلةش ظىحىنمذ ظعشلعتعلعدذ           -١٦

 .دعضعنعثعزضة ظوخشاش » א«حةآكةن آعشعضة 
اهعدا هأر -١٧ ذيرذق سعغعلعرع ض ذ ظعشلعتعلعدذ  ب ادعلةش ظىحىنم ــا ادْخُلُو{: مةسعلةن . مةتلعضةنلعكنع ظعص هَ

 ).دئيعلعدذ! ظعسةن، تعنعح آعرعثالر-ظذالرغا جةننةتكة ظامان(}بِسَالَمٍ آمِنِنيَ



 ٢٩٩

 النهي
 وَاحِدَةٌ النَّهْيُ طَلَبُ الْكَفِّ عن الفعلِ على وَجْهِ االستعالءِ ، ولهُ صِيْغَةٌ          

 فِـي األَرْضِ  الَ تُفْسِـدُواْ  وَ{كقوله تعـاىل    . وهي املضارعُ مع  ال الناهيةُ       
 . ٥٦األعراف}بَعْدَ إِصْالَحِهَا

وقَدْ تَخْرُجُ صيغتُهُ عن معناها األصْلي إىل مَعـانٍ آخَـرَ تُفْهَـمُ مِـن سِـياقِ                 
 : منها . الكالمِ وقَرَانِ األحْوالِ 

ــه-١ ــدُّعَاءُ ، كقولـــ ــا {  تعـــــاىل   الـــ ــذْرَبَّنَـــ ــينَا أَوْ الَ تُؤَاخِـــ نَا إِن نَّسِـــ
 . ٢٨٦البقرة}أَخْطَأْنَا 

 .لَيْكَ مَكَانَكَ حَتى أَعُوْدَ إِال تَبْرَحْ: اسُ، كقولك لِمَنْ يُسَاوِيْكَ  اإلِلْتِمَ-٢
 .  أَيَّتُهَا السَّمَاءُ مْطَرِيْال تُ  التَّمَنِّى ، حنو -٣
 .  أَمْرِيْ ال تُطِعْ: ك لِخَادِمِكَ   التَّهْدِيْدُ ، كقول-٤
 عَـنْ أَشْـيَاء     الَ تَسْـأَلُواْ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُـواْ      {  اإلِرْشَادُ ، كقوله تعاىل       -٥

  ١٠١املائدة}إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ 
يَـوْمَ إِنَّمَـا     الْ لَـا تَعْتَـذِرُوا   يَا أَيُّهَا الَّـذِينَ كَفَـرُوا       { التَّيْئِيْسُ ، كقوله تعاىل      -٦

 . ٧التحريم}تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 
 . نَفْسَكَ فيْمَا تَعبُ فيه الكرامُ ال تَجْهَدْبيْخُ ، حنو ْ التَّو-٧

 نةهع
عنعمعز  ةهع دعض عدا    ،ن ذش ظاساس تىن تذت أزعنع ظذس قعالردعن( ظ ش) باش ةص   -ظع لعنع تةل ةتنع قعلماس هةرآ

الَ وَ{: مةسعلةن . للة آةلضةن مذزارعظةدذر  بعلةن بع» ال« ظذ حةآلعضىحع ،بعرال سعغعسع بولذص  بذنعث  . قعلعشتذر
ــدُواْ ــالَحِهَا  تُفْسِـ ــدَ إِصْـ ــي األَرْضِ بَعْـ دة      » اهلل«(} فِـ ةر يذزع يعن، ي ةندعن آع ذزعنع تذزعض ةر ي ةؤةتعص ي ةيغةمبةرلةر ظ ص

 ).بذزذقحعلعق قعلماثالر
 مةنعسعدعن، ظةهؤالالرنعث قةرعنعسع ؤة    ي ظةسلع عص قعلعشتعن ظعبارةت     ؤاج نةهعنعث سعغعسع ضاهعدا ظأزعنعث    

قا   دعغان باش عدعن ظذقعلع ذملعنعث سأزلعنعش دذ ج ص آعتع عمذ حعقع ذنعث . مةنعلةرض ةر مذش تأؤةندعكعل
 .جذملعسعدعندذر

ع  -١ ةهعنعث سعغعس  ن
ذ   ا ظىحىنم اهعدا دذظ ض

لعتعلعدذ علةن . ظعش : مةس
ن نَّسِــــينَا أَوْ  إِنَاالَ تُؤَاخِــــذْرَبَّنَــــا {

 }أَخْطَأْنَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ارعمعز( ةر ! صةرؤةردعض ظةض

اآع  اق ي ز ظذنذتس بع
خاتاالشساق بعزنع جازاغا  

 . )تارعتمعغعن
عغعلعرع  -٢ ذيرذق س  ب

اس ظىحىنمذ   ضاهعدا ظعلتعم  
لعتعلعدذ علةن. ظعش : مةس

ةرتعؤة   ةن م أزعثعز بعل ظ
ال « تةث آعشعضة     جةهةتتة

 مَكَانَـــــــكَ حَتـــــــى أَعُـــــــوْدَ تَبْـــــــرَحْ
ــكَإِلَ ة  (»يْــــ ةن قايعتقعح م

ا  دعن ظايرعلم  !)ظورنعث
 .دعضعنعثعزضة ظوخشاش

ع  -٣ ةهعنعث سعغعس  ن
ارزذ  اهعدا ظ تةك -ض ظعس

لعتعلعدذظىحىنم . ذ ظعش
علةن   أَيَّتُهَــــا ال تَمْطَـــرِيْ «: مةس
ــمَاءُ مان (»السَّـــــ ع ظاس ! ظ

  .)يامغذر ياغدذرمعساثحذ
ع  -٤ ةهعنعث سعغعس  ن

ذ    د ظىحىنم اهعدا تةهدع ض
لعتعلعدذ علةن . ظعش : مةس

ةتكارعثعزغا   ال تُطِــعْ«خعزم
ذي   (»أَمْــرِيْ ذمغا ب ذ يرذق ب

ة ذنماي باق  )س
 .دعضعنعثعزضة ظوخشاش

ع  -٥ ةهعنعث سعغعس  ن
ول  اهعدا ي ورذق -ض ي

لعتعلعدذ  ذ ظعش . ظىحىنم
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ  {: مةسعلةن  

ــأَلُواْ ــيَالَ تَسْ ــنْ أَشْ ــمْ  عَ ــدَ لَكُ اء إِن تُبْ
ظةضةر سعلةرضة ظاشكارا قعلعنسا سعلةرنع بعظارام قعلعص قويعدعغان نةرسعلةر توغرذلذق                ! ع مأمعنلةر ظ(}تَسُؤْكُمْ

 .)صةيغةمبةردعن سورعماثالر
 لَـا تَعْتَـذِرُوا  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا {: مةسعلةن  .  نةهعنعث سعغعسع ضاهعدا ظذمذتسعزلةندذرذش ظىحىنمذ ظعشلعتعلعدذ -٦

ــوْمَ إِنَّ ــالْيَ ــا تُجْ ــا كُنــتُمْ تَعْمَلُــونَمَ عرالر(}زَوْنَ مَ ع آاص ةقةت قعلمعشعثالرنعث جازاسعنعال  ! ظ اثالر سعلةر ص أزرة ظعيعتم بذضىن ظ
 .)تارتعسعلةر

لعتعلعدذ  -٧ ذ ظعش ايعش ظىحىنم اهعدا آ ع ض ةهعنعث سعغعس علةن .  ن ــا تَعِــــبَ فيــــه  «: مةس ــدْ نَفْسَــــكَ فِيْمَــ ال تَجْهَــ
 .!)ة ظأزعثنع ظارتذقحة زورلعمعغعنص قالغان نةرسعضظذلذغالر قعينعلع(»الكرامُ



 ٣٠٠

 االستفهام
اهلمـزةُ ،   : وأدواتُهُ  . لَبُ الْعِلْمِ بِشَئٍ مل يكنْ مَعْلومًا مِنْ قَبْلُ         اإلِسْتِفْهَامُ طَ 

. ، وأيَّانَ ، وكَيْفَ، وأَيْنَ، وأَنَّى، وكَمْ ، وأَيُّ تىوهَلْ ، ومَا ، ومَنْ ، ومَ
 : وهذه األدواتُ تَنْقَسِمُ بِحَسْبِ الْطَلَبِ إىل ثالثةِ أقْسَامٍ  
. رُ تَارَّةً والتَّصْدِيْقُ تَارَّةً أُخْرى ، وهو اهلمزةُ ما يُطْلَبُ بِهِ التَّصَوُّ )١
 . ما يُطْلبُ به التَّصديقُ فَقَطْ ، وهو هَلْ  )٢
 . ما يُطلبُ به التصورُ فقطْ وهو بَقِيَّةُ ألْفَاظِ الْإِسْتفهامِ )٣

 :  اهلَمْزَةُ -١
 . فاهلمزةُ يُطْلَبُ بِها التصورُ أو التصديقُ 

الْمُفْرَدِ ، والْمَسْؤُلُ عنهُ يف هذه احلالِ مـا يلـى اهلمـزةَ             والتصورُ هو إدْرَاكُ    
 أم مسندًا حنو    ، بَنى هذه الدارَ ؟    عَلِيٌّ، سَواءٌ أَ كَانَ مُسندًا إليه حنو أ         

 راكبًا  أم حالًا حنو أ ، تُرِيْدُ ؟إيَّايَ أم مفعلًا حنو أ ، مَحْمُودًا ؟ أكْرَمْتَأ  
 يف املســـجدِ أ ، قَـــدِمْتَ ؟جلمعـــةِيـــومَ ا أم ظرفًـــا حنـــو أ  ،جِئْـــتَ ؟ 

 . ؟ وهكذاصَلَّيْتَ
 

 ظعستعصهام
 ،  أ«ظذنعث ؤاستعلعرع     .  تئخعحة مةلذم بولمعغان نةرسعنع بعلعؤعلعشنع تةلةص قعلعشتذر       ،ظعستعصهام دعضعنعمعز 

 .ردعن ظعبارةتتذرقاتارلعقال» وهَلْ ، ومَا ، ومَنْ ، ومَتى ، وأيَّانَ ، وكَيْفَ ، وأَيْنَ ، وأَنَّى ، وكَمْ ، وأَيُّ
 .بذ ؤاستعالر تةلةص قعلعشعنعث ظوخشعماسلعقع سةؤةبعدعن تأؤةندعكعدةك ظىح قعسعمغا بألعنعدذ

 .  ظذ ظارقعلعق بعر قعتعم تةسةؤؤذر يةنة بعر قعتعم تةستعق هةققعدة سورذلعدعغعنع بولذص، بذ هةمزعدذر-١
 .دذر» هَلْ«ذص، بذ  ظذ ظارقعلعق صةقةت تةستعق هةققعدعال سورذلعدعغعنع بول-٢
 . يذقعرعقع ظعككعسعدعن باشقعلعرعدذر ظذ ظارقعلعق صةقةت تةسةؤؤذر هةققعدعال سورذلعدعغعنع بولذص، بذ -٣

 .تأؤةندة بذ ظىحع بعلةن تةصسعلع تونذشذص ظأتعمعز
 : هةمزة -١

ارقعلعق  ةمزة ظ ه
تعق   اآع تةس ةؤؤذر، ي تةس

ورذلعدذ علةن . س أَ «: مةس
 زيـدٌ   قَدِمَأ  «،  »دَ؟ زيدٌ أمْ قَعَ   قَامَ
الدا . » ؟ ع معس بعرعنح

ذظ ورعغذحع، س ال س
د اآع  زةي ذرذش ي نعث ظولت

ع  ارةت ظعكك تعن ظعب تذرذش
ع   نعث بعرعن ظعش

انلعقعنع  ةنع (قعلغ ي
ذت  بةتنعث مةؤج نعس

عنع عمذ ) ظعكةنلعض بعلس
انلعقعنع   عنع قعلغ قايس
بعلمعضةنلعكتعن ظعككعنعث  
ص    ةيعن قعلع ع ت بعرعن

ةص قعلغ نع تةل ان، بعرعش
الدا سذظال   ظعككعنحع معس

ورعغذحع،  ش«س » آعلع
نع    ارةت ظعش ن ظعب تع

ــدٌ« ان » زيــــ ث قعلغ -نع
انلعقعنع  ةنع (قعلمعغ ي

ةن  ذز بةرض بةتنعث ي -نعس
عنع ) بةرمعضةنلعض

نعث  ةنلعكتعن ظعش بعلمعض
ةن ذز بةرض -ي

سورعغان، بةرمعضةنلعكعنع 
ذظالغا، زةي    ذ س ذثا ب د ش

ا  ةآحع بولس دع دعم آةل
ــمْ« يعش » نَعَـ اردع قعلعق، ظ

ا   ةآحع بولس دع دعم  آةلمع
ارقعلعق » ال« يعش ظ دع

 .دذجاؤاص بعرع
عنعمعز ةؤؤذر دعض  ،تةس

رةتنعال   ةقةت مذص ص
تذر علةن  .بعلعش أَ «: مةس
ــامَ ــدٌ قَــــ ــرٌو أمْ زيــــ ذ . »؟عمــــ ب

ذظ الدا س ال معس
ورعغذحع،  دعن «س ظورنع

ذرذش ارةت » ت ن ظعب تع
نعث ي عص رذز بعظعش

انلعقعنع  عمذ بولغ بعلس
ذنعث آعم تةرص انلعقعنع سورعغان  ظ ذ ظعشنع آعمنعث قعلعغ ةنلعكعنع بعلمعضةنلعكعتعن ب ذز بةرض  دعمةك .عدعن ي

ذقعرعقع ظعككع معسالدا ظعش  ةن-ي ذز بةرض ةتنعث ي ذ سوظال تةستعق  -هةرآ بةرمعضةنلعكعنع سورعغانلعقتعن ب
الدا ظعش     ع معس ةمما، آئيعنك ابالنغان ظ وظال هعس دعكع س عدعن ي  -هةققع م تةرعص ةتنعث آع ةنلعكع هةرآ ذز بةرض

 .هةققعدة سورالغانلعقتعن بذ سوظال تةسةؤؤذر هةققعدعكع سوظال هعسابالرنغان
داق  ةؤؤذر  ( بذن ارقعلعق تةس ةمزة ظ ورالغانه دة س دا ) هةققع أزع  هةمظةهؤال ة ظ ةن نةرس ال آةلض ة ظذلعشعص  زعض

عنة   ورالغان نةرس دة س دذهةققع ةتتا.  بولع ــيٌّأ  «ه ــدارَ  عَلِـ ــذه الـ ــى هـ ة» ؟ بَنـ ةي   دعضةنض نةدذن ظعل اش مذس  ظوخش
اآع           »  زيـدٌ؟  قَـامَ أَ  «بولعشعدعن ياآع    دعضةنضة ظوخشاش   » ؟ تُرِيْـدُ إيَّـايَ أ  «دعضةنضة ظوخشاش مذسنةد بولعشعدعن ي

« ؛»؟א«دعضةنضة ظوخشاش هال بولعشعدعن ؤة ياآع » ؟א«مةصظذل بولعشعدعن ياآع  
ين آةلضةن   لةردعضةن» א دعن آع ةزةر هةمزع ةتظع ن ة ظوخشاش زةرعص بولعشعدعن ق أزع نةرسةض  ظ

  .هةققعدة سورالغذحع هعساصلعنعدذ
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 أخـوك و يكون لِلهمزةِ مُعَادِلٌ  يُذْكَرُ بعد أَمْ  غالِبًا حنـو أ أنـت املسـافرُ أمْ                   
ــا جئــت أم   ــالُ أم   ماشــيا؟ وأ راكب ــتَرِيْحُ العَمَّ ــة يَسْ ــوم اجلمع ــومَ  ؟ و أي ي

 بِآلِهَتِنَـا يَـا     قَالُوا أَأَنتَ فَعَلْتَ هَـذَا    {؟ وقَدْ يُحْذَفُ الْمُعَادِلُ حنو      األحَدِ  
 فَفي هذه الْأمْثِلةِ  ال يَطْلُبُ مَعْرِفَـةَ النِّسْـبَةِ لِأنَّهـا             ،٦٢ األنبياء}إِبْرَاهِيمُ  

ــابُ        ــذَا يُجَ ــهُ ، ولِ ــرَدٍ ويَطلــب تَعْيِيْنَ ــأَلُ عــن مُفْ ــه يَسْ ــه ، ولكنَّ ــةٌ ل مَعْرُوْفَ
ينيِ أحَــدِ الْمُعَــادِلَيْنِ بَعْــدَ وتُســمى أمْ هــذه مُتَّصِــلَةً ، ألنَّهــا لِتَّعْــ. بــالتَّعْيِيْنِ 

 .ثُبُوتِ أصْلِ الْحُكْمِ 
ــادِلِ ،      ــرُ الْمُعَ ــعُ ذِكْ ــبَةِ ، ويف هــذه احلــال يَمْتَنِ والتصــديقُ هــو إدْرَاكُ النِّسْ

 زيدٌ؟ وأ تَتَحَرَّكُ األرضُ ؟      قَدِمَويَكْثُرُ دُخُوْلُها على اجلملةِ الفعليةِ حنو أ        
دٌ بــنيَ ثبــوتِ النســبةِ ونَفِيهَــا ، ولــذلك يَطلــبُ مَعرفــةَ والْمُــتكلمُ هُنَــا مُتَــرَدِّ

. النسبةِ ، ويكونُ جوابُهُ بِنَعَمْ إنْ أُرِيْدَ اإلثباتُ ، و بِال  إنْ أُرِيْـدَ النَّفـي                 
 .فإنْ جاءتْ أمْ بعدَ مهزةِ التصديقِ قُدِّرَتْ مُنْقَطِعَةً ، وتكون مبعنى بَلْ 

أ أنـت املسـافرُ أمْ   «: مةسعلةن  . دعن آعيعن زعكعر قعلعنعدعغان قارشع تةرعصع بولعدذ            » أَمْ«هةمزعنعث، آأصعنحة    
ــا جئــت أم   «؛» ؟أخــوك ــومَ أ«؛ »؟ماشــياأ راكب ــةِي ــالُ أم   اجلمع ــتَرِيْحُ العَمَّ ــدِ  يَسْ ــومَ األحَ ةزعص    . »؟ي اهعدا ه ةرةص ض ع ت ذ قارش ظ

دذ مذ آعتع علةن . قعلعنعص ذالر(}ا بِآلِهَتِنَـــا يَـــا إِبْـــرَاهِيمُقَـــالُوا أَأَنـــتَ فَعَلْـــتَ هَـــذَ {: مةس راهعم«: ظ ع ظعب ذتلعرعمعزنع ! ظ ب

 . )دعدع» مذشذنداق قعلغان سةنمذ؟
ذقع الري ق بولغ  الردا عقع معس ة ظعنع ورعغان آعشعض ذظال س بةت س دعكع نعس بةتنعجذملع ذ نعس  انلعقتعن ظ

ةلكع   ورعمعغان، ب س
ر ورعغان ؤة عنةتمذص  س

ص   ةيعن قعلع ذنع ت ظ
ان   ةص قعلغ نع تةل .  بعرعش

ةردة  ذ ي ذثا ب ش
ةن  » أَمْ«ظعشلعتعلض

 هأآىمنعث سابعت    يظةسلع
يعن   دعن آع بولغعنع

ذ ع -قارعم ع ظعكك قارش
نعث بعر ةيعن تةرةص ع ت عن

ىن  قعلع رعش ظىح ص بع
ةن  » أَمْ«ظعشلعتعلض

ابلعنعدذ ة هعس ذ ظادةتت  ، ب
ــلَةُ« دةص » أَمْ  الْمُْتَّصِــــــــــــــــــــــــ

 . ظاتعلعدذ
عنعمعز  تعق دعض  ،تةس

جذملعنعث ظوتتعرعسعدعكع   
تذر  ةتنع بعلعش . نعسص

داق  ارقعلعق  (بذن ةمزة ظ ه
دة  تعق هةققع تةس

ورالغان دا ) س ظةهؤال
ع  دعن آعيعنك هةمزع

ةلعمعنعث قا ع آ رش
ش   ر قعلع عنع زعكع تةرعص
ذ    ة ظ دذ ؤة يةن حةآلعنع
ئظعللعق  ةمزعنعث ص ه

ة آ أص  جذملعض ع آ عرعش

دذ  علةن. بولع  قَـــدِمَأ  «:مةس
א«؛ »زيــــدٌ؟

ةن       »؟ ذز بةرض ةتنعث ي عدعكع نعسص ذملعنعث ظوتتعرعس ةردة ج ذ ي ةللعم ب دة  - مذتةآ ع هةققع بةرمعضةنلعض
، شذثا بذ آعشعضة بعرعلعدعغان جاؤاص        نعسصةتنع بعلعشعنع تةلةص قعلغان    ؤةصتعنظككعلعنعص قالغان ؤة مذشذ سة    

ارقعلعق، ظعسصاتلعماسلعق ظعرادة قعلعنسا           » « نعسصةتنع ظعسصاتالش ظعرادة قعلعنسا    دعيعش  » «دعيعش ظ

 ؤة  مألحةرلعنعدذ  ا ظذ مذنقةتعظة دةص     تةستعقنعث هةمزعسعدعن آعيعن آعلعص قالس     »«ظةضةر  . ظارقعلعق بولعدذ 

ةلكع تأضة آةلدعمذ؟  (»«: مةسعلةن  . مةنعسعدة بولعدذ » «بذ حاغدا    ا؟  قوي آةلض   ب !) ةنمعتع ي

 .دئضعنعثعزضة ظوخشاش
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 :  هل -٢
وهَلْ يُطْلَبُ بِهَـا التصـديقُ فقـطْ ، ويَمْتَنِـعُ مَعَهـا ذِكْـرُ الْمُعَـادِلِ ، وتَـدخُلُ                    
على الْجُمْلَتَيْنِ حنو هَلْ قَدِمَ أَخُوكَ ؟ وهَلْ أَخُوكَ قَـادِمٌ ؟ ويُجَـابُ بِـنَعَمْ              

 . أوْ لَا 
 : الفَرْقُ بنيَ اهلمزةِ وهَلْ 

مزةِ وهَلْ فُرُوْقٌ ، فَهَلْ ال تَدخلُ على النفـي ، وال علـى الْمضـارع                بَيْنَ اهل 
الـــذي للحـــالِ ، وال علـــى الشـــرطِ ، وال علـــى إنَّ ، وال علـــى حَـــرْفِ   

 . العطفِ ، خبالف اهلمزةِ فإنَّها تَدخل على جَمِيْعِ ما ذُكِرَ 
 :  بقيةُ أدواتِ االستفهامِ -٣

 التصورِ فَقَطْ ، فَيُسْأَلُ هبـا عـن مَعْنَاهَـا ،           وبقيةُ أدواتِ اإلسْتفهامِ لِطَلَبِ   
 . و يكون اجلوابُ معها بِتَعْيِيْنِ الْمَسؤولِ عنه 

  يف الدار؟ مَنْ: يُطلب هبا تعينيُ أفْرادِ العُقالءِ كقولك ) مَنْ ( فــــ 
 مـا  الكـري ؟ و    مايُطلب هبا شَرْحُ اإلسْمِ أو حقيقةُ الْمُسَمَّى حنو         ) مَا(و

 .  ويسأل هبا عن الوصفِ اإلنسانُ؟

 : هل  -٢ 

. ةآلعنعدذ ح ظذنعث بعلةن قارشع تةرةصنع زعكعر قعلعش             ،ظارقعلعق صةقةت تةستعقال سورعلعدعغان بولذص    » هَلْ«

هَـلْ   «؛»هَلْ قَدِمَ أَخُـوكَ ؟ «: مةسعلةن . دعن ظعبارةت ظعككع خعل جذملعضة آعرعدذ يية ؤة ظعسمع  ييةصئظلع» هَلْ «ظذ
 .دعيعش ظارقعلعق جاؤاص بعرعلعدذ»  لَا«ياآع » نَعَمْ«ظارقعلعق سورالغان سذظالغا » هَلْ«. »أَخُوكَ قَادِمٌ ؟

نعث  » هَـلْ «هةمزة بعلةن   
 :ظوتتعرعسعدعكع صةرعق 

نعث  » هَـلْ «هةمزة بعلةن   
ذن   عدا نذرغ ظوتتعرعس

ذص  ةرعقلةر بول » هَــــلْ «،ص
عدعكع  ال مةنعس ع، ه نةص

ة، شةرت،  ؤة » إنَّ«مذزارعظ
لعرع  ع هةرعص ظةتص
دذ ا آعرمةي . قاتارلعقالرغ

بذ ظةهؤالالر هةمزعنعث   مانا  
ذص عحة بول ةمزة ،ظةآس  ه

ر   دا زعكع يذقعرع
نعث هةممعسعضة  الرقعلعنغان

 .آعرعؤعرعدذ
هام -٣ ظعستعص

تعلعرعنعث  ذقعؤاس قع عري
 :ظعككعسعدعن باشقعلعرع

تعلعرعنعث   هام ؤاس ظعستعص
ةقةت  انلعرع ص قالغ
وراش  ةؤؤذرنع س تةس
ذ    لعتعلعص، ش ىنال ظعش ظىح
ع   تعالرنعث مةنعس ؤاس

ورعلعدذ  ذالرغا . س ظ
دعغان جاؤاص  مذبعرعلع

ةيعن  سورلعنغان نةرسعنع ت
ارقعلعق   رعش ظ ص بع قعلع

 .بولعدذ
ارق » مَــــــــــــــنْ « علعق ظ

ةرنعث بعرةرسعنع  ظةقعللعقل
تةيعن قعلعص بعرعش تةلةص      

«: مةسعلةن . قعلعنعدذ
؟ א  .»א

ظارقعلعق ظعسعمنع  » مَا«
: مةسعلةن  .  تةلةص قعلعنعدذ    نةرسعنعث ماهعيعتعنع بايان قعلعص بعرعش       شةرهعلةص بعرعش ياآع تعلغا ظعلعنغان    

بعرعنحع معسالدا سذظال سورعغذحع  . )ظعنسان دعضةن نعمة؟ (»سانُ؟ اإلن ماو «،  )آةرا دعضةن نعمة؟  (» الكري ؟  ما«
ذنعثغا        » א« انلعقتعن ظ ةص قعلعنغ نع تةل ذنع حذشةندذرذش ةي ظ عنع بعلةلم أزنعث مةنعس ةن س ة «دعض تأض

دعضةن سأزنعث ماهعتعنع حذشةندذرذش        » א«دةص جاؤاص بعرعلدذ، ظعككعنحع معسالدا          » قذشنعث ظعسمع 

ظذ ظارقعلعق مةلذم بعر نةرسعنعث      ؤة يةنة   .  دةص جاؤاص بعرعلدذ  » إنه حَيْوَانٌ نَاطِقٌ  «غانلعقتعن ظذنعثغا   تةلةص قعلعن 

  .دةص جاؤاص بةرضةنضة ظوخشاش» طويلٌ«دعضةن آعشعضة  » زيدٌ؟ما«: مةسعلةن . سىصعتع هةققعدعمذ سورعلعدذ



 ٣٠٣

 متـى يُطلب هبا تعـينيُ الزمـانِ ، مَاضِـيًا كـان أو مُسـتقبال حنـو       ) مَتَى  (و  
  تَذهبُ ؟ متىجئتَ ؟ و

يُطلب هبا تعينيُ الزمانِ الْمُستقبلِ خاصةً ، وقِيْلَ تُسـتعمَلُ يف           ) أَيَّانَ  ( و  
ــعِ التف ــاىل   مَواضِـ ــه تعـ ــا يف قولـ ــهويلِ ، كمـ ــيمِ والتـ ــأَلُ {خـ ــانَيَسْـ ــوْمُ أَيَّـ  يَـ

  .٦القيامة}الْقِيَامَةِ 
  أنتَ ؟ كَيْفَيطلب هبا تعينيُ احلالِ حنو ) كيف (و 
  تَذْهَبُ ؟أيْنَ بَيْتُكَ ؟ وأيْنَيطلب هبا تعينيُ املكانِ حنو )  أين ( و 
كقولــه تعــاىل  ) كَيْــفَ ( مبعنــى تَــأْتِى لِمَعَــانٍ عِــدَّةٍ ، فتكــون    ) أنَّــى (و 

ِمـنْ  ( ومبعنـى   . ٢٥٩البقـرة } يُحْيِـي هَــَذِهِ اللّـهُ بَعْـدَ مَوْتِهَـا           أَنَّىَقَالَ  { 
ــنَ  ــه تعــاىل ) أي ــرْيَمُ  { كقول ــا مَ ــالَ يَ ــىقَ ـــذَا أَنَّ ــكِ هَ ، ٣٧آل عمــران} لَ

  يَحضرُ الغائبونَ ؟ أنىحنو ) متى ( ومبعنى 
  لَبِثْتُمْ ؟كَمْددِ الْمبهمِ حنو يطلب هبا تعينيُ الع) كَمْ (و
ــا حنــو أيُّ     ) أيٌّ (و  يطلــب هبــا تعــينيُ أحــدِ الْمُتشــارِكَيْنِ يف شــئٍ يَعُمُّهُمَ

األخوينِ أكْبَـرُ سِـنا ؟ ويُسـألُ هبـا عـن الزمـانِ والْمَكـانِ واحلـالِ والعـددِ                    
 والعاقــلِ وغــريِهِ حَسْــبَ مــا تُضــاف إليــه ، ولــذا تأخــذ أيٌّ معناهــا مِمَّــا 

 . تُضاف إليه 

ةزة             » مَتَى« اآع مذستةقبةل بولعشعدعن قةتظع ن ارقعلعق مازع ي . ر ؤاقعتنع تةيعنلةص بعرعش تةلةص قعلعنعدذ          ظ

 .»؟ تَذهبُمتى «؛»؟ جئتَمتى«: مةسعلةن 

ــانَ« دذ    » أَيَّــ ةص قعلعنع ال تةل اننع تةيعنلةش ةك زام ةقةت آعلةح ارقعلعق ص ذ. ظ دعال  نعظ ة ظورذنلعرع  مذبالعغ

ار دعغان قاراشمذ ب ــأَلُ {: مةسعلةن . ظعشلعتعلعدذ دةي ــانَيَسْ ــأَيَّ ــوْمُ الْقِيَامَ ذ (}ةِ  يَ دذ دةص : ظ ع قاحان بولع قعيامةت آىن
 .)سورايدذ

 .»؟ أنتَكَيْفَ«:مةسعلةن . بعرعش تةلةص قعلعنعدذظارقعلعق ظةهؤالنع تةيعنلةص » كيف«

ارقعلعق » أيـــــــــــــن« ظ
رعش     ةص بع ع تةيعنل ظورذنن
دذ ةص قعلعنع . تةل

علةن  ــنَ«: مةس ــكَأيْ  ؛»؟ بَيْتُ
 . » تَذْهَبُ ؟أيْنَ«

ــى« ا » أنَّ ر قانحعلعغ ن بع
ادعلةش  ةرنع ظعص مةنعل
ذص دعغان بول ىن آعلع  ،ظىح

ــالَ { ــىَقَ ــأَنَّ ـــي هَ ــدَ  يُحْيِ ــهُ بَعْ ـَذِهِ اللّ
ذ(}مَوْتِهَــــــا ذ اللّــــــهُ«: ظ  ب

ةن   ةهةرنعث ظألض ش
داق   عنع قان ظاهالعس

دىرةر دع»تئرذل ) دع
اش   ة ظوخش دعضةنض

ــفَ« عدعمذ » كَيْـــــــ مةنعس

 أَنَّـى قَالَ يَا مَرْيَمُ    { آعلعدذ، ؤة   
ـــذَا ذ( }لَــــــكِ هَــــ ع «: ظ ظ

ةردعن      ! مةريةم بذ ساثا قةي
دع ع»؟آةل )  دةيتت

اش   ة ظوخش ــنْ «دعضةنض مِــ
مةنعسعدعمذ آعلعدذ، » أيـنَ 

 يَحضـرُ الغـائبونَ     أنـى «شذنداقال  
ان (»؟ وقالر قاح ي

دذ؟ ة )آعلع  دعضةنض
اش  » متـــــــــــــــى«ظوخش

 . مةنعسعدعمذ آعلعدذ
ذم   » كَمْ« ظارقعلعق نامةل

ةش  اننع تةيعنل ان س بولغ
دذ ةص قعلعنع .  تةل

علةن   لَبِثْــــــــتُمْ كَــــــــمْ«: مةس
 .)قانحعلعك تذردذثالر(»؟

ع     » أيٌّ« عرعكنعث بعرعن ان ظعككع ش ان نةرسعدة شعرعكلعشعص قالغ اق بولغ ة ظورت ةر ظعككعسعض ارقعلعق ه ظ
ظعككع قعرعنداشعنعث قايسعسعنعث يعشع     (»؟א«: مةسعلةن  . تةيعنلةص بعرعش تةلةص قعلعنعدذ   

ة . )حوث؟ ورذن، هال،سان، ظاقعل ؤة  »  «ؤة يةن ارقعلعق ؤاقعت، ظ ذ ظ اراص ظ ا ظعزاص قعلعنغان نةرسعضة ق غ
ورعلعدذ دة س ع هةققع ث هةممعس ةيرع ظاقعلالرنع ذثا . غ ان » «ش زاص قعلعنغ ة ظع عنع ظأزعض ث مةنعس ظأزعنع

 .هةرعصتذر»  «حذنكع بذ .  دةيمعزنةرسعدعن ظالعدذ



 ٣٠٤

األصــلي وهــو طلــب (اســتعمالُ هــذه األدواتِ يف غــريِ معناهــا احلقيقــي 
  ) .العلم مبجهول

إىل مَعـانٍ   ) احلقيقيـة   ( وقَدْ تَخْرُجُ ألْفاظُ اإلسْتفهامِ عن مَعَانِيْهَا األصْلِيَّةِ        
 : أُخْرى تُسْتَفادُ مِن سِياق الكالمِ ، منها 

أَنتَ قُلتَ  أَوَإِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ  {  التقريرُ ، كقوله تعاىل       -١
 . ١١٦املائدة}يَ إِلَـهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّ

 جَـــــــزَاء الْإِحْسَـــــــانِ إِلَّـــــــا هَـــــــلْ{  النَّفـــــــي ، كقولـــــــه تعـــــــاىل -٢
  . ٦٠الرمحن}الْإِحْسَانُ 

قُلْ أَرَأَيْتُكُم إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ        {  اإلنْكارُ ، كقوله تعاىل       -٣
 . ٤٠األنعام}عُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِنيَ غَيْرَ اللّهِ تَدْ أَالسَّاعَةُ

إِنَّمَـا يُرِيـدُ الشَّـيْطَانُ أَن يُوقِـعَ بَيْـنَكُمُ الْعَـدَاوَةَ             {  األمْرُ ، كقوله تعاىل       -٤
 هَـلْ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْـرِ اللّـهِ وَعَـنِ الصَّـالَةِ فَ              

 .  أي انتهوا ٩١ملائدةا}أَنتُم مُّنتَهُونَ 
 

 يتعن ظعبارةت ظأزلعرعنعث ظةسلع    » نامةلذمنع بعلعشنع تةلةص قعلعش     «عصهام ؤاستعلعرعنعث،     ظعست قععريذقع  
  :مةنعلعرعدعن باشقا مةنعلةردة ظعشلعتعلعشع 

تعلعرع   هام ؤاس اهعدا ظعستعص لع ض ث ظةس ادعلعنعدعغان    يظأزلعرعنع عدعن ظعص ذملعنعث سأزلعنعش دعن ج  مةنعلعرع
 . تأؤةندعكعلةر شذنعث جذملعسعدعندذر،صباشقا مةنعلةرضة حعقعص آعتعدعغان بولذ

يَ إِلَــهَيْنِ مِـن دُونِ   أَنـتَ قُلـتَ لِلنَّـاسِ اتَّخِـذُونِي وَأُمِّـ      أَوَإِذْ قَـالَ اللّـهُ يَـا عِيسَـى ابْـنَ مَـرْيَمَ          {:مةسعلةن   .  دوآعالت بةرضىزىش ظىحىن     -١
دا ( }اللّــهِ أز ؤاختع ــهُظ ةم ظوغلع ظعسا«: ظعيتتعاللّ ة، سةن آع! ظع مةري ــهُشعلةرض امنع  اللّ ةن ظان ذص مةن بعل نع قوي

ؤعلعثالر  اله قعلع ع ظع ظعكك
 .)»دعدعثمذ؟

ىن  -٢ ع ظىح .  نةص

علةن  ــلْ {:مةس ــزَاء هَـــــ  جَـــــ
الْإِحْسَـــــــــــــــــــــــــــانِ إِلَّـــــــــــــــــــــــــــا 

ــانُ  ش (}الْإِحْسَـــ ع ظع ياخش

ع  ةقةت ياخش ذحع ص قعلغ
عدذ  اتقا ظعرعش ذ  .)مذآاص ب

ةتتعكع  ــلْ«ظاي ع » هَـــ نةص

 .مةنعسعنع ظعصادعلعضةن
ىن  ظ-٣ ار ظىح . عنك

علةن  قُــــلْ أَرَأَيْــــتُكُم إِنْ  {:مةس
 أَتَــاكُمْ عَــذَابُ اللّــهِ أَوْ أَتَــتْكُمُ السَّــاعَةُ

ــتُمْ  أَ غَيْـــــــرَ اللّـــــــهِ تَـــــــدْعُونَ إِن كُنـــــ
ةد(}صَــــادِقِنيَ  ع مذهةمم ! ظ

ظةضةر سعلةر    «ظعيتقعنكع،  
تعص   راسحعل بولساثالر ظئي
ة  ةر سعلةرض ثالر، ظةض  بعقع

ا   א ازابع ي ث ظ آع  نع

ة،  ةت آةلس ن  אقعيام دع

ا  ة ظعلتعج غةيرعض
علةر؟ ذ  .)»قعالمس ب

ةتتعكع  ار » «ظاي ظعنك

 .مةنعسعنع ظعصادعلعضةن

 عَـن ذِكْـرِ اللّـهِ وَعَـنِ     إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ    {:مةسعلةن  .  ظىحىن   بذيرذق -٤
اداؤةت تذغدذرماقحع، سعلةرنع      ر ظارقعلعق ظاراثالردا دذشمةنلعك ؤة     قعما شةيتان هاراق ؤة  (} أَنتُم مُّنتَهُونَ    هَلْالصَّالَةِ فَ   ظ

ازدعن ؤة ماق  א نام تعن توس اد ظعتعش ع ي اراق ؤة   ن دع ه علةر ظةم دذ، س علةر؟ حع بولع اردعن يانمامس ذ  .) قعم ب

 .ظعنكار مةنعسعنع ظعصادعلعضةن» «عكع ظايةتت
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أَالَ تُقَـــاتِلُونَ قَوْمـــاً نَّكَثُـــواْ أَيْمَـــانَهُمْ وَهَمُّـــواْ { كقولـــه تعـــاىل   النَّهْـــىُ ،-٥
خْشَوْنَهُمْ فَاللّـهُ أَحَـقُّ أَن تَخْشَـوْهُ         أَتَ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ     

 . ١٣التوبة}إِن كُنتُم مُّؤُمِنِنيَ 
وَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّـنَ       أَ لُوا سَوَاء عَلَيْنَا  قَا{   التَّسْوِيَّةُ ، كقوله تعاىل     -٦

 .١٣٦الشعراء}الْوَاعِظِنيَ 
ــاىل   -٧ ــه تعــ ــتمين ، كقولــ ــلفَ{   الــ ــفَعُواْ    هَــ ــفَعَاء فَيَشْــ ــن شُــ ــا مِــ  لَّنَــ

 . ٥٣األعراف}لَنَا 
تِجَارَةٍ  أَدُلُّكُمْ عَلَى    هَلْيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا     {  التَّشْوِيْقُ ، كقوله تعاىل       -٨

 . ١٠الصف}تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ 
 ١ - ٢احلاقة } الْحَاقَّةُ مَاالْحَاقَّةُ {:   التعظيمُ ، كقوله -٩

  هذا الذي مَدَحْتَهُ كَثِيْرًا ؟  أَ:  التحقريُ ، كقولك -١٠
 

م بَـدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَـرَّةٍ            { :مةسعلةن  .  نةهع ظىحىن    -٥ خْشَـوْنَهُمْ فَاللّـهُ أَحَـقُّ أَن     أَتَأَالَ تُقَاتِلُونَ قَوْماً نَّكَثُـواْ أَيْمَـانَهُمْ وَهَمُّـواْ بِـإِخْرَاجِ الرَّسُـولِ وَهـُ
 قةسعمعنع بذزغان، صةيغةمبةرنع هةيدةص حعقعرعشنع قةستلعضةن ؤة سعلةرضة ظالدع بعلةن        (}نيَ  تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِ   

  ظذالردعن قورقامسعلةر؟ ظةضةر مذظمعن بولساثالر ، قورقذشذثالرغا             هذجذم قعلغان قةؤعمضة ظذرذش ظاحمامسعلةر؟     
 .مةنعسعنع ظعصادعلعضةننةهع » «بذ ظايةتتعكع  ). ظةث اليعقتذراهلل

ىن  -٦ ةرعبعرلعك ظىح .  ب

 قَالُوا سَوَاء عَلَيْنَـا    {:مةسعلةن  
وَعَظْـــــــتَ أَمْ لَـــــــمْ تَكُـــــــن مِّـــــــنَ    أَ

ــوَاعِظِنيَ  ع (}الْ ذالر ظئيعتت : ظ

ةن، « عهةت قعالمس نةس
ة   ةن بعزض قعلمامس

ةرعبعر ةتتعكع  ).»ب ذ ظاي ب
ةرعبعرلعك » « ب

 .مةنعسعنع ظعصادعلعضةن
ارزذ-٧ تةآنع - ظ ظعس

ىن  ادعلةش ظىح . ظعص

 لَّنَــــا مِــــن هَــــلفَ { :علةن مةس
ــا   ــفَعُواْ لَنَ ــفَعَاء فَيَشْ ة (}شُ بعزض

دعغان   اظةت قعلع شاص
دذ؟  اظةتحعلةر بارمع  .)شاص

ةتتعكع  ذ ظاي » هَـــــــل«ب

ارزذ عنع  ظعستةك-ظ مةنعس
  .ظعصادعلعضةن

ىن -٨ علةن .  ظىح  :مةس
ــوا   { ــذِينَ آَمَنُ ــا الَّ ــا أَيُّهَ ــلْيَ ــمْ هَ  أَدُلُّكُ

ــارَةٍ تُنجِــيكُم   ــى تِجَ ــنْ عَــذَابٍ  عَلَ  مِّ
ــيمٍ  ةر (}أَلِـــــ ع مأمعنل ! ظ

اتتعق   علةرنع ق ة س سعلةرض
دعغان   تعن قذتذلدذرع ظازاص

 .مةنعسعنع ظعصادعلعضةنقعزعقتذرذش » «بذ ظايةتتعكع  ).بعر تعجارةتنع آأرسعتعص قويايمذ؟

ىن  -٩ عتعش ظىح وث آأرس علةن .  ح ــةُ  {:مةس ــاالْحَاقَّ ــةُ مَ ةت (} الْحَاقَّ ةت نع. قعيام دذرقعيام ةتتعكع   ).؟مع ذ ظاي ب

 .مةنعسعنع ظعصادعلعضةنحوث آأرسعتعش » «

א؟«: مةسعلةن  . ع ظعصادعلةش ظىحىن     آأزضة ظعلماسلعقن  -١٠ א سةن آأص ماختعغان آعشع     (»א

 . مةنعسعنع ظعصادعلعضةنظعلماسلعقآأزضة » «بذ ظايةتتعكع  .)ظئشذمذ؟
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لِ هَـذَا الرَّسُـولِ يَأْكُـلُ الطَّعَـامَ          مَـا  وَقَـالُوا {  التعجبُّ ، كقوله تعاىل       -١١
  .٧الفرقان}وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ 

 لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَـاءهُمْ رَسُـولٌ        أَنَّى{  اإلسْتِِبْعَادُ ، كقوله تعاىل       -١٢
 ١٤ -١٣الدخان}مُّبِنيٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ 

مَّسَّـتْهُمُ الْبَأْسَـاء وَالضَّـرَّاء وَزُلْزِلُـواْ        {   اإلسْتبطاءُ ، كقوله تعـاىل        - ١٣
ــ ــهُ  حَتَّ ــواْ مَعَ ــذِينَ آمَنُ ــولُ وَالَّ ــولَ الرَّسُ ــهِ  مَتَــىى يَقُ ــرَ اللّ ــهِ أَال إِنَّ نَصْ ــرُ اللّ  نَصْ

 . ٢١٤البقرة}قَرِيبٌ 
. ٦الفجر}مْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ أَلَ{  الوَعِيْدُ، كقوله تعاىل -١٤
صَــالَتُكَ  أَشُــعَيْبُقَــالُواْ يَــا {  الــتَّهَكُّمُ واإلسْــتهزاءُ ، كقولــه تعــاىل -١٥

 . ٨٧هود}تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا 
 أَيْنَفَــــ{  التَّنْبِيْــــهُ علــــى ضَــــاللِ الْمُخَاطَــــبِ ، كقولــــه تعــــاىل      -١٦

 . ٢٦التكوير}تَذْهَبُونَ 
 . إىل غريِ ذلك مِن املعاني اليت مل يردْ فيه اإلستفهامُ احلقيقيُّ 

 

مذشرعكالر  (}امَ وَيَمْشِـي فِـي الْأَسْـوَاقِ      لِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُـلُ الطَّعَـ       مَا وَقَالُوا {:مةسعلةن  . ادعلةش ظىحىن    تةظةججذصنع ظعص  -١١

ةتتعكع     .)دئدع» بازارالردا تاماق يةيدعغان ؤة ظذنعثدا معثعص يذرعدعغان بذ قانداق صةيغةمبةر؟         « » مَـا «بذ ظاي
 .ةججذص مةنعسعنع ظعصادعلعضةنتةظ
ادعلةش ظىحىن   ي-١٢  لَهُــمُ الــذِّكْرَى وَقَــدْ جَــاءهُمْ رَسُــولٌ مُّــبِنيٌ ثُــمَّ تَوَلَّــوْا عَنْــهُ وَقَــالُوا مُعَلَّــمٌ أَنَّــى {:مةسعلةن  . عراق ساناشنع ظعص

ذز     . ظذالر قانداقمذ ظعبرةت ظالسذن، هالبذآع، ظذالرغا رذشةن صةيغةمبةر آةلدع        (}مَّجْنُونٌ   ظاندعن ظذالر ظذنعثدعن ي
دع ؤة ظأر ذ «:ع ظ

ةندذر،  ظذضعتعلض
دذر دع» مةجنذن ذ  .)دئ ب
ةتتعكع  راق  » أَنَّـــى«ظاي يع
اناش عنع  س مةنعس
 .ظعصادعلعضةن

تا دةص -١٣  ظاس
ادعلةش   انلعقنع ظعص قارعغ

ىن  علةن . ظىح  :مةس
مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُـواْ     {

 مَعَـهُ   حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُـواْ     
 نَصْــــرُ اللّــــهِ أَال إِنَّ نَصْــــرَ اللّــــهِ مَتَــــى

علةردعن (}قَرِيـــــــــــــــبٌ  س
ظعلضعرع ظأتكةن ظذممةتلةر   
ا،  ظعغعرحعلعقالرغ
ذحرعغان ؤة   ة ظ آذلصةتلةرض
دع   ةن ظع حذحعتعؤعتعلض
ةيغةمبةر ؤة   ةتتا ص ه

ةر ث اهلل «: مذظمعنل نع
دذ؟ دعمع قاحان آعلع » يارع

دع  ةن ظع ذ  .)دعض ب
ةتتعكع  ــى«ظاي تا » مَتَـ ظاس

عنع   انلعق مةنعس دةص قارعغ
 .ظعصادعلعضةن

ىن  -١٤ ذش ظىح .  قورقذت
مْ تَـرَ كَيْـفَ فَعَـلَ       أَلـَ  {:مةسعلةن  

 }رَبُّـــــــــــــــــــــــــكَ بِعَـــــــــــــــــــــــــادٍ 
اد ( ارعثنعث ظ نع صةرؤةردعض

انلعقعنع  داق جازالعغ قان
ذ؟ ذ  .)آأرمعدعثم ب

ةتتعكع   قورقذتذش »أَ«ظاي
 .مةنعسعنع ظعصادعلعضةن

ذزذش ؤة  -١٥ زا تارتق  ظع
سعنعث  ! ظع شذظةيب«:ظذالر(}صَالَتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا  أَقَالُواْ يَا شُعَيْبُ {:مةسعلةن . رة قعلعش ظىحىن   مةسخع

ا  عنع ظات ث س دذ؟     -نامعزع قا بذيرذم ع تاشالتقذزذش علةرنع بعزن ان نةرس ص آعلعؤاتق ادةت قعلع وؤعلعرعمعز ظعب » ب
 .مةنعسعنع ظعصادعلعضةنظعزا تارتقذزذش ؤة مةسخعرة قعلعش » أَ«بذ ظايةتتعكع  ).دئدع

ىن    -١٦ رعش ظىح ه بع ا تةنبع ا قارت زعص آعتعؤاتقالعقعغ نعث ظع علةن .  مذخاتةص ــ {:مةس ــذْهَبُونَ أَيْنَفَ ة (} تَ قةيةرض

 . مةنعسعنع ظعصادعلعضةنتةنبعه بعرعش» أَيْنَ«بذ ظايةتتعكع  .)بارعسعلةر؟
 . ةنعنع ظعصادعلةش ظىحىنمذ ظعشلعتعلعدذؤة يةنة بذالردعن باشقا م
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 التمين
 التمين طَلَبُ شئٍ مَحْبوبٍ ال يُرْجي حصولُهُ ، لكونهِ مُستحيلًا أو بَعِيْـدَ             

ــوعِ  ــتَ: األول كقولــه . الوُقُ ــلَيْ ــرِ  بَّابَ الشَّ ــوْدُ ، والثــاني كقــول الْمُعْسِ :  يَعُ
 ! دِيْنَارٍ  لِيْ أَلْفَلَيْتَ

 . و األداةُ األصْلِيَّةُ لِلتمين هي لَيْتَ 
ــلَّ ، كقولــه تعــاىل    ــوْ ولَعَ ــلْ ولَ ـــ هَ ــدْ يَتَمَنَّــي بــ ــلفَ{ وقَ ــفَعَاء هَ ــن شُ ــا مِ  لَّنَ

ــا فَيَشْـــفَعُواْ  ــا كَـــرَّةً فَنَكُـــونَ مِـــنَ    لَـــوْفَ {و. ٥٣األعـــراف}لَنـَ  أَنَّ لَنـَ
وَقَـــالَ فِرْعَـــوْنُ يَـــا هَامَـــانُ ابْـــنِ لِـــي {و   . ١٠٢الشـــعراء}الْمُـــؤْمِنِنيَ 
أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي   أَبْلُغُ الْأَسْبَابَلَّعَلِّيصَرْحاً 
 .  ٣٦ - ٣٧غافر}اذِباً لَأَظُنُّهُ كَ

و إذا كانَ األمْرُ الْمَحبوبُ مِمَّا يُرجي حُصولُهُ كان طلبُـهُ تَرْجِيـا ، ويُعَبَّـرُ                
ــاىل      ــه تعـــ ــلَّ ، كقولـــ ــى ولَعَـــ ــه بِعَســـ ــىفَ{ فيـــ ــهُ أَن يَـــــأْتِيَ  عَسَـــ  اللّـــ

ــهَ يُحْــــــدِثُ بَعْــــــدَ ذَلِــــــكَ  لَعَــــــلَّ{ و  . ٥٢املائــــــدة}بِــــــالْفَتْحِ   اللَّــــ
 .  ١قالطال}أَمْراً 

وقَدْ يُسْتَعْمَلُ فيه لَيْتَ ، لِغَرَضٍ وهو إبْرَازُ الْمَرْجُـوِّ يف صـورةِ الْمُسـتحِيْلِ               
 .، مُبَالِغَةً يف بَعُدِ نِيْلِهِ 

 ظعستةك-ظارزذ
عنعمعز» الـــتمين« انلعقع  ،دعض راق بولغ دعن يع ع ظعهتعمال ذز بعرعش اآع ي انلعغع ي عنعث بولمعغ  مذمكعنحعلعض

ةص قعل    عنع تةل ىحع نةرس ع آأرذلض دعغان ياخش ىت قعلعنماي ع ظىم عل بولعش ةؤةبعدعن هاس تذرس ةؤؤةلقع . عش ظ
بَّابُ يَعُـوْدُ    لَيْـتَ  «:نعث معسالع   ) عغان بولم مذمكعنحعلعكع( ايتعص آةلسعكةن       (» الشـَّ  ، ظعككعحع    )آاشكع ياشلعق ق

ان  ( راق بولغ دعن يع ع ظعهتعمال ذز بعرعش الع ) ي ث معس عنعث   :نع ان آعش ا قالغ ــتَ«قعيعحعلعقت ــفَ لَيْــ ــيْ أَلْــ   لِــ
 . دعضةن سأزعضة ظوخشاش )آاشكع معنعث معث تةثضةم بولسعكةن(»!دِيْنَارٍ

ار تةآنع-زذظ  ظعس
ىن   ادعلةش ظىح ظعص
لع  ةن ظةس تةيعنلةنض

 .دذر» لَيْتَ«ؤاستة، 

اهعدا  ــلَّ «ض ــوْ ولَعَـ ــلْ ولَـ » هَـ
ذ  ارلعقالر ظارقعلعقم قات
دذ  ارزذ قعلعنع . ظ

علةن  ن  لَّنَــــا مِــــهَــــلفَ{ : مةس
ة (}شُـــفَعَاء فَيَشْـــفَعُواْ لَنَـــا بعزض

دعغان   اظةت قعلع شاص
دذ؟  اظةتحعلةر بارمع  .)شاص

لَنَــــا كَــــرَّةً فَنَكُــــونَ مِــــنَ   أَنَّ لَــــوْفَ{
ة  ( }الْمُــــؤْمِنِنيَ   ةر بعزض ظةض

عتع    ايتعش صذرس ا ق دذنياغ
دع   ا ظع ز  بولس ة  بع ظةلؤةتت

 .  )مأظمعنلةردعن بوالتتذق  
وَقَــالَ فِرْعَــوْنُ يَــا هَامَــانُ ابْــنِ لِــي {

بَابَ    لَّعَلِّيصَرْحاً   بَابَ    أَبْلُـغُ الْأَسـْ أَسـْ
ــأَطَّلِعَ إِلــَ   ــمَاوَاتِ فَ ــى  السَّ ــهِ مُوسَ ى إِلَ

ــاً مُوسَـــــ ــهُ كَاذِبـــ ــــي لَأَظُنُّـــ  }ى وَإِنـِّ
عرظةؤعن ( ان«ص ع هام ! ظ

ا  ر بعن عز بع ا ظعض ماث
سالغعن، ظذنعث بعلةن مةن    

ا ماننعث -دةرؤازعالرغ ظاس
عم   ا يعتعش دةرؤازعلعرعغ
ةن  ذنعث بعل ذمكعن، ش م
ع  انعث ظعالهعن ةن مذس م
ةن   ةن هةقعقةت أرةي، م آ
انحع دةص   انع يالغ مذس

  ).دعدع»مةنضذمان قعلع
ةر ع ظةض  ياخش
ىحع  ذص     ،آأرذلض ش بول ىت قعلع ش ظىم ةص قعلع ذنع تةل ا ظ ش بولس دعغان ظع ذت قعلعنع ع ظذم عل بولعش  هاس

ذ   لعنعدذ، ب ادعلعنعدذ  » لَعَـــلَّ«ؤة » عَســـى«هعساص ارقعلعق ظعص ارلعقالر ظ علةن . قات  اللّـــهُ أَن يَـــأْتِيَ  عَسَـــىفَ { :مةس
ــهَ(}بِــالْفَتْحِ  ا ق اللَّ ة ظات دذغةلب ــدَ ذَلِــكَ أَمْــراً {  .)علع ــهَ يُحْــدِثُ بَعْ ــهَ (}لَعَــلَّ اللَّ دانغا  اللَّ رةر ظعشنع مةي شذنعثدعن آعيعن بع

 . )آةلتىرعشع مذمكعن
دا    ةتلعك هال تة مةقس ذتنع ظعصادعلةش ــتَ«ظذم دذ  » لَيْـ لعتعلص قالع ذ ظعش ذ.م تعكع ظ ةت، نع ظعشلعتعش  مةقس

ع مذبا عنعث يعراقلعقعن عش مذمكعنحعلعض وق ظعرعش الع ي عنع ظعهتعم ار نةرس الع ب ىن، ظعهتعم ش ظىح ة قعلع لعغ
 .سذرةتتة آأرسعتعشتعن ظعبارةتتذر
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 النداءُ
 . النداءُ طلبُ إقْبَالِ الْمُخَاطَبِ عَليهِ بِحَرْفٍ نائِبٍ مَنَابَ  أدْعُو

فاهلمزةُ وأيْ  . اهلمزةُ وأيْ ويَا و آ وآيْ وأَيَا وهَيَا و وَا           : ثَمَانيةٌ  وأدْوَاتُهُ  
 . لِنِدَاءِ الْقَريبِ ، وغريُمها لِنِدَاءِ البَعِيْدِ 

ــاهلمزةِ وأَ   ــادَى بِ ــةَ الْقَرِيْــبِ فَيُنَ ــدُ مَنْزِلَ ــه وقــدْ يُنــزَلُ البَعِيْ يْ ، إشــارةً إىل أنَّ
 . متكلمِ صارَ كاحلاضِرِ مَعَهُ استحضارِهِ يف ذهْنِ الْلِشِدَّةِ

 : وقَدْ يُنْزَلُ الْقَرِيْبُ مَنْزِلَةَ الْبَعِيْدِ فيُنادى بإحْدي أدواتِ البعيدِ لِعِلَلٍ 
  لِلداللةِ على عُلُوِّ مَرتبتِهِ ، فيُنْزَلُ بُعـدُ دَرْجَتِـهِ مَكـانَ بُعـدِ الْمَسَـافَةِ                  -١

فَلَقَـــدْ عَلِمْـــتُ بِـــأَنَّ عَفْـــوَكَ * رَةً  رَبِّ إنْ عَظُمَـــتْ ذُنـــوْبِي كَثْـــيَـــا: حنـــو 
 .أعْظَمُ 

 هَـذا ال    يَـا :  لِِإلشَارَةِ إىل إنْحِطَاطِ مَرتبتهِ كقولك لِمَنْ هو بـني يـديْك             -٢
 .تَتَكَََلَّمْ حَتّى يُؤذَنَ لَكَ 

 نعدا
دعنع قعلعشعنع             » أدْعُو «،دعضعنعمعز» النداءُ« ارقعلعق ظأزعضة، مذخاتةصنعث ظال نعث ظورنعدا آةلضةن هةرعص ظ

 .تةصةص قعلعشتذر
ذنعث ؤاستعلعرع سةآكعز بولذص ذالر ،ظ ارلعقالردذر»  و آ وآيْ وأَيَــا وهَيَــا و وَا وأيْ ويَــاأ« ظ ذالردعن. قات ةن »أ «ب  بعل

 .يعقعننع حاقعرعش ظىحىن، قالغانلعرع يعراقنع حاقعرعش ظىحىن ظعشلعتعلعدذ »أيْ«

راق  اهعدا يع ث ض ، يعقعننع
ىرىلعدذ  ا حىش  دة ظورنعغ

ذحعنعث  حاقعرعلغ
دة  ةللعمنعث زعهنع مذتةآ

ذص   د ازعر بول م ه اظع
دعغانلعقع  ةؤةبعدعن تذرع س

ذنعث ةن ظ ةللعم بعل  مذتةآ
ذص    دةك بول ة تذرغان بعلل
ارةت  ا ظعش قالغانلعقعغ
عدعن   ع يذزعس قعلعش
ذ  ع مذناداالرم يعراقتعك

ةر » «ؤة » « ل
دذ   ارقعلعق حاقعرعلع  ؤةظ

ة دةك يةن  تأؤةندعكع
لةر انلعقتعنسةؤةص   بولغ

ث    ن، يعراقنع اهعدا يعقع ض
ا   ىرىلعدذظورنعغ دة  حىش

دعيعراقن غان ع حاقعرع
رةر  تعالرنعث بع ع ؤاس

ارقعلعق  ع   ظ دعكع آعش  يئقع
 .حاقعرلعدذ

ذحعنعث -١  حاقعرعلغ
عنعث  مةرتعؤعس
ةت  ة داالل ظذستىنلعضعض
ن،   ىن يعقع ذن ظىح قعلس

ع حاقعر دعغان يعراقعن ع
تةظارقعلعق  ؤاس

دذ ذثا حاقعرعلع ، ش
ةن   ذحع بعل حاقعرغ
ذحعنعث  حاقعرعلغ
ة  عدعكع دةرج ظارعس

ورذن عيعراقلعق  ظ
ةتتعكع ي ث جةه عراقلعقنع

ذرذلعدذ  ا حذش . ظورنعغ
عيعص ! ظع صةرؤةردعضارعم(»*«: مةسعلةن  ضذناهلعرعم آأص

عمذ، ةن بولس ةنآةتك ة م عرعتعثنعث ظةلبةتت عنعث مةغص ةن س ع بعلعم ايتع حوثلعقعن ئظع. ) ناه ذ ش اظعر ب ردا، ش
ذحع انحاقعرعلغ ىن  »  « بولغ ذن ظىح ةت قعلس ة داالل عنعث ظىستىنلعضعض ذنع مةرتعؤعس ارقعلعق » «ظ ظ

 .حاقعرغان
 حاقعرعلغذحعنعث مةرتعؤعسعنعث تأؤةنلعضعضة دااللةت قعلسذن ظىحىن يعقعن، يعراقعنع حاقعرعدعغان ؤاستة               -٢

ادةم ساثا رذخسةت    (»א «يعنعثعزدعكع آعشعضة : مةسعلةن  . ظارقعلعق حاقعرعلعدذ  هةي ظ
 . دعضعنعثعزضة ظوخشاش!)قعلعنغعحة ضةص قعلما
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  لِإلشْعَارِ بِغَفْلَةِ السَّامِعِ و شُرُودِ ذِهْنِهِ ، فيُعْتَبَرُ كأنه غريُ حاضِرٍ يف              -٣
لِمَـنْ تَجْمَـعُ الـدنيا وأنـتَ      *  جامِعَ الدُّنْيَا لِغَيْرِ بَلَاغَةٍ      أيَا: قوله  الْمَجْلِسِ ك 

 .تَمُوتُ 
وقَدْ تَخْرجُ صيغُ النداءِ عن معناها األصْـلي إىل مَعَـانٍ أُخْـرى تُفْهَـمُ مِـن                 

 : القَرَائِنِ ، ومِنْ ذلك 
 . كَلَّمْ  مَظْلُومُ تَ يَا:  اإلغْرَاءُ ، كقولك لِمَنْ أَقْبَلَ يتظلم -١
ــاىل  -٢ ــه تعــ ــرُ ، كقولــ ــافِرُ {  التَّحْسِــ ــولُ الْكَــ ــاوَيَقُــ ــتُ   يَــ ــي كُنــ  لَيْتَنِــ

 . ٤٠النبأ}تُرَاباً 
ــه  -٣ ــةُ ، كقول ــرُ والْمَلَامَ ــا   أَ:  الزَّجْ ــابُ أ لَمَّ ــؤَادِي مَتــى الْمَتَ ــحُ *  فُ تَصْ

 .والشَيْبُ فَوْقَ رَأْسِيْ أَلَمَّا

 . منيَ هللِ لِلمسل يا االستغاثةُ حنو-٤
 .  لَلْمَاءِ يا التعجبُ حنو-٥
ــاىل   -٦ ــه تع ــلَ    {  االختصــاصُ كقول ــيْكُمْ أَهْ ــهُ عَلَ ــهِ وَبَرَكَاتُ ــتُ اللّ رَحْمَ

 .٧٣هود}الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ 
 

لةتتة ظعكةنلعضعنع هعس قعلدذرذش ظىحىن سورذندا                  -٣  حاقعرعلغذحعنعث زعهنعنعث ضال ظعكةنلعضعنع ؤة غةص
دا بولسعمذ، يعراق   ةرحة يعقعن ارعلعص ض دةك ق دعغان ؤاس يوقتعكع ع حاقعرع دذعن ارقعلعق حاقعرعلع علةن. تة ظ : مةس

 جـامِعَ الـدُّنْيَا لِغَيْـرِ    أيَـا  «: يةنة بعر معسال. دعضعنعثعزضة ظوخشاش»  هَذا ال تَتَكَََلَّمْ حَتّى يُؤذَنَ لَكَ    يَا«يعنعثعزدعكع آعشعضة   
ــةٍ  ــوتُ   * بَلَاغَ ــدنيا وأنــتَ تَمُ ــعُ ال ــنْ تَجْمَ دعغان (»لِمَ ع يعتةلمةي ؤعتعص   ظ ذص آعتع لعغذحع، سةن ظأل ا توص ىن دذني ذر ظىح ظأم

 ).دذنيانع آعم ظذحذن توصالؤةتعسةن؟
لع»  النـــــداءُ« اهعدا ظةس عغعلعرع ض ث س قا  ينع دعغان باش ةؤةبعدعن بعلعنع ةرعنعنعث س دعن، ق  مةنعلعرع

 . تأؤةندعكعلةر شذنعث جذملعسعدعندذر. مةنعلةرضعمذ حعقعص آعتعدذ
ذحىن  -١ كىرتىش ظ  آىش
علةن . لعتعلعدذظعش : مةس

ان  نعص آعلعؤاتق زارلع
كىرتىش   ة آىش آعشعض

عدعدة  ــا«مةقس ــومُ يَـــــ  مَظْلُـــــ
ــمْ ذمغا (»تَكَلَّــــــ ةي زذل ظ

ل   ةص قع ذحع ض  )ظذحرعغ
 .دعضعنعثعزضة ظوخشاش 

نع  -٢  هةسرةتلعنعش
اد ذحىن ظعص علةش ظ

لعتعلعدذ علةن. ظعش : مةس
ــافِرُ{  لَيْتَنِـــي كُنـــتُ  يَـــاوَيَقُـــولُ الْكَـ

ع(}تُرَابــاً كع «رالر آاص آاش
مةن تذصراق بولذص آةتكةن     

 .)دةيدذ» !بولسامحو
ا-٣ ش  - تاص ة قعلع تةن

لعتعلعدذ  ذحىن ظعش . ظ
علةن  ــؤَادِي مَتــــى أَ«: مةس  فُــ

ــا  ــابُ أ لَمَّـ ــيْبُ * الْمَتَـ ــحُ والشَـ تَصْـ
ــا ــيْ أَلَمَّ ــوْقَ رَأْسِ ذرةك (»فَ ع ي ظ

ان ؟ ة قاح ق ! تةؤب قعرعلع
عمذ   عمغا حذشعؤاتس بعش
ذثنع   ة هذش تئخعح

 ).مايؤاتامسةن؟تاص
ذحىن » االســــتغاثة «-٤ ظ

لعتعلعدذ علةن. ظعش : مةس
ع (»يـــا لَلَّــــهِ لِلمســــلمنيَ «  اهللظ

 !!!).مذسذلمانالرنع قذتقاز
ذحىن  » التعجــب  «-٥ ظ

لعتعلعدذ . ظعش
 .!)ظوهوي ظاؤذ سذنع(» يا لَلْمَاءِ «:مةسعلةن 

لعتعلعدذ  -٦ ذحىن ظعش ادعلةش ظ نع ظعص علةن .  خاسالشتذرذش ــ{: مةس ــتِ إِنَّــ   رَحْمَ ــلَ الْبَيْ ــيْكُمْ أَهْ ــهُ عَلَ ــهِ وَبَرَكَاتُ ــدٌ تُ اللّ هُ حَمِي
ــدٌ ــه(}مَّجِي ذن،       اللّ ل بولس ةثالرغا نازع علةرنعث ظاظعل ةتلعرع س ع ؤة بةرآ ث رةهمعت ــهنع كة   اللّ ةن مةدهعلةش هةقعقةت

ذر ذر، ظذلذغالشقا اليعقت ةتتعكع . )اليعقت ذ ظاي ــلَ الْبَيْــتِ«ب دعك» أَهْ دا هةرع هةزعص نعث ظال صع قعلعنعص آةتكةن نع

 .دعن خاسالشتذرذش ظذحىن آةلضةن» كُمْ«ظذنع 
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  :تَنْبِيْهٌ

وَفَّقَـكَ  " ثُمَّ اخلربُ قدْ يَقَعُ مَوْقِعَ اإلنشاءِ ، إمَّا لِلتَّفَاؤلِ بِلَفظِ الْماضـي حنـو               

ــ ــمَّ وَفِِِّ" وي اهللُ لِلتَّقْ ــوَي يف مَقــامِ اَللَّهُ ــهُ لِلتَّقْ ــا لِإل. قْ ــرَازِ عــن صــورةِ وإمَّ حْتِ

. يف مَقامِ اللـهمَّ ارْحَـمْ فُالنًـا         " رَحِمَ اهللُ فُالنًا    "األمْرِ تأدِبًا واحْتِرامًا حنو     

وَإِذْ {وإمَّا لِلمُبَالِغَةِ يف الطَّلَبِ لِلتَّنْبِيْهِ على سُـرْعَةِ الْإمْتِثـالِ كقولـه تعـاىل          

" ال تُسْـفِكُوا  " ، لَمْ يَقُـلْ     ٨٤البقرة }الَ تَسْفِكُونَ دِمَاءكُمْ  أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ   

قَصْـــدًا لِلمُبَالِغَـــةِ يف النـــهي حَتـــى كـــأنَّهم نُهُـــوا فَـــامْتَثَلُوا ثُـــمَّ أَخْبَـــرَ عَـــنْهُمْ 

 . بِاإلمْتثالِ 

 

 :  تةنبعه

ذص    دعغان بول دا آعلع انعث ظورنع اهعدا ظعنش ةؤةر ض داق بولعشع  ،خ ــوَي « بذن ــهُ لِلتَّقْ ــمَّ وَفَّقْ ا  » اَللَّهُ ةننعث ظورنعغ دعض

اآع ظعهتعرام ؤة ظةدةص        دعيعش ظارقعلعق مازع لةبزعدعن صايد    » كَ اهللُ لِلتَّقْوي  وَفَّقَ« علعنعص خذش صال ظعلعش ظىحىن ي

عدعن  ــمْ  «يذزعس ــهمَّ ارْحَــــ اللــــ

ا   » فُالنًـــا ةننعث ظورنعغ دعض

ــمَ اهللُ فُالنًـــــا « يعش » رَحِـــ دع

ذيرذق شةآعلدة  ارقعلعق ب ظ

اقلعنعش   تعن س سأزلةش

را   زراق ظعج اآع تع ىن ي ظىح

اهالندذرذش   قا ظاض قعلعش

نع  عدعن تةلةص يذزعس

. حىندذر مذبالعغة قعلعش ظى   

علةن  ــذْنَا {: مةس وَإِذْ أَخَـــــــ

ــفِكُونَ  مِيثَــــــــــــــــــاقَكُمْ الَ تَسْــــــــــــــــ

ــاءكُمْ  دا (}دِمَـــــ أز ؤاختع ظ

ر ع  -بع ث قعنعن بعرعثالرنع

لعككة  ن ... تأآمةس حع

دذق  ان ظع دة ظالغ وي سذنغان ظذنعثدعن     » اهللُ«.   )ظةه ذ ب ةن، ظذالرم تعن حةآلةنض ان تأآىش ذالر ق ةردة، ظ ذ ي ب

نةهعنع مذبالعغة قعلعشعنع      ) سأزلةش ظارقعلعق (نلعقعنع خةؤةر قعلغاندةك دةرجعدة     آعيعن ظذالرنعث بوي سذنغا   

 .دعضةن» الَ تَسْفِكُونَ دِمَاءكُمْ«دعمةستعن مذزارعظة سعغعسع ظارقعلعق » ال تُسْفِكُوا«مةقسةت قعلغانلعقتعن 
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قُـلْ  { واإلنشاءُ قدْ يَقَعُ مَوْقعَ اخلربِ ، لِإِظْهَـارِ العِنَايَـةِ بِشَـئٍ  كقولـه تعـاىل                

، ٢٩األعـراف }أَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِنـدَ كُـلِّ مَسْـجِدٍ         أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَ   

ــمْ ــلْ لَ ــوهِكُمْ  "  يَقُ ــةِ وُجُ ــأمْرِ الصــالةِ   " وإقام ــة بِ ــا . إشــعارًا بالعناي و إمَّ

قَـالَ  { للتحاشي واالحْرتازِ عن مُساواةِ الالحِـقِ بالسـابِقِ كقولـه تعـاىل             

" ، لَـمْ يَقُـلْ      ٥٤هـود }اشْهَدُواْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّـا تُشْـرِكُونَ         وَ إِنِّي أُشْهِدُ اللّهَ  

 .  تَحاشِيا وفِرارًا مِن مساواةِ شهادتِهم بشهادةِ اهللِ تعاىل "وَأُشْهِدُكُمْ 

ذم   ة   مةل اهعدا خ ار قعلعش ظىحىن ظعنشامذ ض ر نةرسعضة آأثذل بألضةنلعكنع ظعزه دذبع دا آعلع . ؤةرنعث ظورنع

صةرؤةردعضارعم معنع ظادعل بولذشقا     «ظئيتقعنكع، (}جُـوهَكُمْ عِنـدَ كُـلِّ مَسْـجِدٍ    قُلْ أَمَـرَ رَبِّـي بِالْقِسْـطِ وَأَقِيمُـواْ وُ       {:مةسعلةن  

ةردة   ).  » غا يذزلعنعثالراللّه بذيرعدع، هةر بعر سةجدة قعلغاندا  » الْقِسْـطِ «ذملة  دعضةن ج » وُجُـوهَكُمْ  وَأَقِيمُـواْ «بذ ي

ة   ة ظةتص ض

دعغانلعقتعن  إقامـــةِ «قعلعنع

ــوهِكم ع » وُجُـــــــــ دعيعلعش

لع عمذظةس ا ي بولس  نامازغ

قا  دة بذيرذش ذل ظاالهع آأث

س  ةنلعكنع هع بألض

ىن   دذرذش ظىح ــواْ«قعل  وَأَقِيمُ

ا  » وُجُـــــــــوهَكُمْ  دةص ظعنش

 . شةآعلدة آةلتذرذلضةن 

ة  ئآ ع ظةؤؤةلقعض ينكعن

تعن  تذرذص قويذش تةثلةش

ة اقلعنعش حةتن ش ؤة س

اهعدا    ا ض ذ ظعنش ظىحىنم

. خةؤةرنعث ظورنعدا آعلعدذ    

ــهِدُ  { :مةسعلةن  ــالَ إِنِّــي أُشْ قَ

ــهَ ــا   وَاللّــ ــهَدُواْ أَنِّــــي بَــــرِيءٌ مِّمَّــ اشْــ

ــرِكُونَ  ع( }تُشْــ ود ظئيتت : ه

ةن « ةن هةقعقةت » א«م

علةرنعث  ةن س ذؤاه بولذثالرآع،م علةرمذ ض ذؤاه قعلعمةن،س ع ض ذص» א«ن ع قوي ةن ن ئرعك آةلتذرض  ش

ادا ذتلعرعثالردعن ظ دعكع .  )جذدامةن-ب عنعث ظالدع ة هةرعص ةن » א«هود ظةلةيهعسساالم ظةتص ذؤالعقع بعل نعث ض

إِنِّـي  «ظةتصة هةرعصعدعن آعيعن زعكعر قعلعنغان قةؤمعنعث ضذؤالعقعنع تةثلةشتىرىص قويذشتعن ساقلعنعش ظىحىن                  

 . ع دعمعد» وَأُشْهِدُكُمْأُشْهِدُ اللّهِ 
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 الباب الثاني
 يف الذكر واحلذف

ــى معنــى يف الكــالم       ــدل عل ــأيُّ لفــظٍ يَ ــا فَ ــادةُ الســامعِ حكمً ــدَ إف إذا أُرِيْ
فاألصلُ ذِكْرُهُ لِتَأْدِيَةِ املعنى املرادِ به حنو العِلْـمُ خَيْـرٌ مِـن الْمَـالِ ، واألدَبُ             

 .خريٌ مِن العِلم 
يُّ لفظٍ عُلِمَ مِن الكالمِ لِوُجُودِ الدالِّ عليه األصْلُ حَذْفُهُ ، لِالخْتصارِ            و أ 

فَأَقْبَلَـتِ امْرَأَتُـهُ    {واالحْرتازِ عن العَبْثِ بِنَاءً علـى الظـاهرِ كقولـه تعـاىل             
 أيْ أنـا    ، ٢٩الذاريات}فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ        

ــأَرْضَ  {كقولــه تعــاىل عَجُــوْزٌ ، و ــنْ خَلَــقَ السَّــمَاوَاتِ وَالْ ــأَلْتَهُم مَّ ــئِن سَ وَلَ
ــهُ  ــولُنَّ اللَّ ــنَّ اهللُ ، ٢٥لقمــان}لَيَقُ ــهَ { وكقولــه تعــاىل .  أي خَلقهُ أَنَّ اللّ

.  أيْ ورَسُولُهُ بريء مِنه أيْضًا ،٣التوبة}بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِنيَ وَرَسُولُهُ 
ذانِ األصْــالنِ فــال يَعْــدِلُ عــن مقتضــى أحــدمها إىل      و إذا تَعَــارَضَ هــ 

 .مقتضى اآلخرِ إال لِدَاعٍ 

 باص ظعككعنحع
 زعكعر قعلعش ؤة هةزعص قعلعش هةققعدة

ة                 ت مذخاتةصكة هأآىمنع ظعصادعلةص بعرعش مةقسةت قعلعنغاندا، سأزلةرنعث قايسعسع جذملعدعكع مةنعضة داالل
ظذقتذرذش ظىحىن ظذنع زعكعر        تولذق   لةش مةقسةت قعلعنغان مةنعنع      قعلسا، شذ سأز ظارقعلعق باشقعالرغا ظعصادع     

ش ظة لعقعلع ايس علةن . لعنعدذب هعس ــرٌ مِـــن الْمَـــالِ «: مةس ــمُ خَيْـ عدذر (»العِلْـ دعن ياخش م مال األدَبُ خـــريٌ مِـــن «، )ظعلع
  .)ظةدةص ظعلعمدعن ياخشعدذر(»العِلم

ن بعلعنعص تذرسا،   ؤة قانداقلعكع سأز، ظأزعضة دااللةت قعلغذحعنعث بولغانلعقع سةؤةبعدعن جذملعنعث سعياقعدع         
تعن  عز سذزلةش  ظورذنس

ام   اقعلعنعش ؤة ظعخح س
رع    ىن زاهع أزلةش ظىح س
ذنع   ةن ظ ا ظاساس هالغ

ؤعتعش ظةسلع  ةزعص قعلع  يه
ا علةن . لعنعدذبهعس : مةس

كَّتْ      { فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصـَ
وَجْهَهَـــــــــــا وَقَالَـــــــــــتْ عَجُـــــــــــوزٌ    

ث (}عَقِـــــــــــيمٌ  ظعبراهعمنع
علعص  ذرةن س الع س ظاي

ص، اتالصآعلع ع آاح :  يىزعن
ذغما « ةن ت اي م س موم

ام دع» تذرس ذ .)دع  ب
ةتتعكع  ــوزٌ«ظاي ث » عَجُـ نع

دعكع  ــا«ظالدع ةن » أنَــ دعض
ملعنعث سعياقعدعن ىسأز ج

مةلذم بولغانلعقتعن هةزعص     
ةن  نعص آةتك ةزعص . قعلع ه

ة    ةننعث يةن نعص آةتك قعلع
ر معسالع  ــأَلْتَهُم {: بع ــئِن سَ وَلَ

الْـأَرْضَ لَيَقُـولُنَّ    مَّنْ خَلَقَ السَّـمَاوَاتِ وَ    
ــ ةن  (}هُاللَّــــــــــ ةر س ظةض

ظاسمانالرنع ؤة   «: ظذالردعن
م   ع آع زعمعنن

اراتتع اث، »؟ي دةص سورعس
ذم  ذالر حوق دةص » א «ظ

دذ  اؤاص بعرع ذ  .)ج  ب
ذ  ةن » اللَّـــــهُ«ظايةتتعم بعل

ث » لَيَقُــــــــــــــــــــــولُنَّ« نع

عدعكع  ــنَّ«ظوتتعرعس » خَلقهُـ
أز ج ةن س ث ىدعض ملعنع

ذم  عياقعدعن مةل س
نَ الْمُشْـرِكِنيَ   أَنَّ اللّـهَ بَـرِيءٌ مِّـ       {: هةزعص قعلعنعص آةتكةننعث يةنة بعر معسالع        .كةن  بولغانلعقعتعن هةزعص قعلعنعص آةت   

ــولُهُ ذ  .}وَرَسُ ذ ظايةتتعم ــولُهُ« ب ع  » وَرَسُ ن آعيعنك ــا  «دع ــه أيْضً ــريء مِن ذم     » ب عياقعدعن مةل ذملعنعث س أز ج ةن س دعض
 . بولغانلعقعتعن هةزعص قعلعنعص آةتكةن 

لعك ظأز ظارا قارشعلعشعص قالسا صةقةت ظعهتعياج      ي قعلعشتعن ظعبارةت بذ ظعككع ظةسلع     زعكعر قعلعش ؤة هةزعص   
دذ       عغا حعقعلع ث تةقةززاس ة بعرعنع عدعن يةن ث تةقةززاس ةؤةبعدعنال بعرعنع دا    . س ان ظةهؤال اج بولمعغ ةنع ظعهتعي ي

ةز          دا ه لعك ظورذن قا تئضعش ةزعص قعلعش ش، ه ر قعلع دا زعكع لعك ظورذن قا تئضعش ر قعلعش ش زأرذر زعكع عص قعلع
قا             ةزعص قعلعش دذ، ه ةزعص قعلعنع دا ه لعك ظورذن قا تئضعش ر قعلعش دا زعكع اجلعق بولغان ةمما ظعهتعي دذ، ظ بولع

 .تئضعشلعك ظورذندا زعكعر قعلعنعدذ
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 الذكر
 : يَامِ قَرِيْنَةٍ تُمَكِّنُ مِنَ الْحَذْفِ  ومِنْ مُرَجِّحَاتِ الذِّكْرِ مَعَ قِ

ـــئِكَ عَلَــى هُــدًى مِّــن {  زِيــادةُ اإليْضــاحِ والتقريــرِ ، كقولــه تعــاىل -١ أُوْلَ
 . ٥البقرة} هُمُ الْمُفْلِحُونَ أُوْلَـئِكَرَّبِّهِمْ وَ

 االحتياطُ لِضَعْفِ االعْتمادِ علـى القرينـةِ أو لِضـعفِ فَهْـمِ السـامعِ ،                -٢
مَّــنْ { يف جــواب ، ٩الزخــرف} الْعَزِيــزُ الْعَلِــيمُ خَلَقَهُــنَّ{ تعــاىل كقولــه

  . ٩ الزخرف}؟خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
ــدُ التعظــيمَ حنــو      -٣ ــان اللفــظ يُفِيْ ــيْمِ إذا ك ــارُ التَعْظِ ــؤمننيَ  إظه ــرُ الْمُ  أمِيْ

 . حاضِرٌ 
ــعِرُ باإلها -٤ ــرِ إذا كــان اللفــظُ يُشْ ــيْمُنــةِ حنــو  إظهــارُ التَحْقِيْ  الســارِقُ اللَئِ

 . حَاضِرٌ 

 قعلعش زعكعر
ةر( اجعنع       ) تأؤةندعكعل ش ظعهتعي ر قعلع ذ زعكع ة تذرذقلذقم دعغان قةرعن ان بعرع قا ظعمك ةزعص قعلعش ه

 . دعندذرنعث جىملعسعةرآىحةيتكىحعل
قا      -١ ةزعص قعلعش ذ ه ش ظىحىنم ادة قعلع نع زعي ةقرعر ؤة ظعزاهالش دذ    ت ر قعلعنع دا زعكع لعك ظورذن . تئضعش

، ظةنة شذالر صةرؤةردعضارعنعث توغرا يولعدا بولغذحعالردذر (} هُمُ الْمُفْلِحُونَ   أُوْلَـئِكَأُوْلَـئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَ     {: مةسعلةن  

  .)ظةنة شذالر بةخعتكة ظعرعشكىحعلةردذر
نعث -٢  مذخاتةص

دارعنعث  ذنذش ظعقتع حذش
اآع  دعن ي ظاجعزلعقع
عنعث   ة تايعنعش قةرعنعض
ات  دعن ظعهتعي ظاجعزلعقع
ةزعص   ذ ه قعلغانلعقتعنم
لعك  قا تئضعش قعلعش
دذ    ر قعلعنع دا زعكع . ظورذن

علةن  ــقَ  { :مةس ــنْ خَلَـــــ مَّـــــ
 }؟السَّـــــــــــــمَاوَاتِ وَالْـــــــــــــأَرْضَ

ما( ع ظاس نالرنع ؤة زعمعنن
اراتتع  م ي ةن ) آع دعض

ةن  ذظالغا جاؤاب ــزُ «س الْعَزِيــ
ــيمُ تعن » الْعَلِ ــنَّ{دعمةس  خَلَقَهُ

اؤاب  }الْعَزِيـــــزُ الْعَلِـــــيمُ دةص ج

 . ظوخشاشبةرضةنضة
ذقنع  -٣ أز ظذلذغل  س

ا،  ادعلةيدعغان بولس ظعص
ادعلةش   ذقنع ظعص ظذلذغل
قا    ةزعص قعلعش ذ ه ظىحىنم

لعك ظ ر  تئضعش دا زعكع ورذن

هـل  «: مةسعلةن. علعنعدذ  ق
ــرَ ــؤمننيَ حَضَ ــرُ الْمُ ذ؟ (» أمِيْ ةمعرع آةلدعم ةرنعث ظ ةن  )مأظمعنل ة جاؤاب ةن آعشعض ــؤمننيَ « دعض ــرُ الْمُ ــرٌأمِيْ ة »  حاضِ دعضةنض

 .ظوخشاش
قا    -٤ ةزعص قعلعش ذ ه ادعلةش ظىحىنم نع ظعص ا، آةمسعتعش ادعلةيدعغان بولس ارةتنع ظعص أز هاق لعك  س تئضعش

دعضةنضة  »  حَاضِـرٌ  السـارِقُ اللَئِـيْمُ    «دعضةن آعشعضة جاؤابةن       »  زيـدٌ  هـل حَضَـرَ   «: مةسعلةن   . نعدذ ظورذندا زعكعر قعلع   

 .ظوخشاش
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:  بَسَطُ الكالمِ حُيْثُ اإلصْغاءُ مَطلوبٌ ، كقول موسى عليه السـالم             -٥
 أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَـا مَـآرِبُ          قَالَ هِيَ عَصَايَ    {

ــرَى ــه }أُخْـ ــاىل  ، ١٨طـ ــأله تعـ ــيْنَ سـ ــا  {:  حِـ ــكَ يَـ ــكَ بِيَمِينِـ ــا تِلْـ وَمَـ
 . ١٧طه}مُوسَى 

 .  قائلٌ هذاالنيب صلى اهلل عليه وسلم التَبَرُّكُ حنو   -٦
 التَّسْجِيْلُ على السامعِ حتى ال يَتأتى لَه اإلنكارُ  كما إذا قال احلاكمُ              -٧

 زَيـدٌ هـذا   نَعَمْ  : كذا ؟ فَيَقُولُ الشاهدُ     هَلْ أقَرَّ هذا بِأنَّ عليهِ      : لِشاهدٍ  
 . أقَرَّ بِأنَّ عليه كذا 

ضُ بِغَبَـــاوَةِ االسْـــتلذاذُ بِـــذكْرِ الْمَحبـــوبِ والْمَعْشُـــوقِ ، والتَّعْـــرِيْ : ومِنْهـــا 
 . ، والتَّهْوِيْلُ ، والتَّعَجُّبُ ، وحنوُ ذلكَ السامعِ

دا     -٥ ةزعص قعلعشقا تئضعشلعك ظورذن ذ ه ذزارتعش ظىحىنم نع ظ دا ضةص ان ظورذن اثلعتعؤعلعش مةقسةت قعلعنغ  ظ

ظوث  ! ظع مذسا  (}وَمَـا تِلْـكَ بِيَمِينِـكَ يَـا مُوسَـى       { نعث » اهلل«مذسا ظةلةيهعسساالمنعث،     :مةسعلةن  . زعكعر قعلعنعدذ   

ذ؟    ة ظ دعكع نعم ةن  ) قولذث ذظالعغا جاؤاب ةن س أَتَوَكَّـــأُ عَلَيْهَــا وَأَهُــشُّ بِهَـــا عَلَــى غَنَمِــي وَلِـــيَ فِيهَــا مَـــآرِبُ      قَـــالَ هِــيَ عَصَــايَ   { دعض

علةن قويلعرعمغا غازاث قعقعص بعرعمةن،       ظذ معنعث هاسام، ظذنعثغا تايعنعمةن، ظذنعث ب      «: مذسا ظئيتتع ( }أُخْرَى

قا   ة باش ث يةن دا معنع ظذنع
ار  ذ ب ) »ظئهتعياجلعرعمم

  . دعضعنعضة ظوخشاش 
نع   -٦ ا ظعلعش تئلغ

انعغانلعقتعنمذ  ةررذك س  تةب
تئضعشلعك  هةزعص قعلعشقا    

دذ  ر قعلعنع دا زعكع . ظورذن

علةن  ــالَ «: مةس ــل قـ ــذا  هـ  هـ

ــولَ ــولُالقـــ ةن » ؟ اهللِ رســـ دعض

ة  ة جاؤاب الـــــنيب «ن آعشعض

»  قائـلٌ هـذا    صلى اهلل عليه وسـلم    

 .دعضةنضة ظوخشاش 
ذز  -٧ نعث ي  تئنعؤعلعش

ىن،   ع ظىح بةرمةسلعض
اتعرلعؤعلعش   ع خ ظعقرارن
ةؤةبعدعنمذ   اجع س ظعهتعي
هةزعص قعلعشقا تئضعشلعك     
دذ   ر قعلعنع دا زعكع . ظورذن

علةن  اآعم، : مةس ه

ذؤاحعالردعن  ــذا   «ض ــرَّ ه ــلْ أقَ هَ

كارنعث دةص» بِـــأنَّ عليـــهِ كـــذا ؟ ذؤاحعالرنعث، جاؤاص ورعغاندا، ض دع « س ان ظع ةت قعلمعغ ع مةقس ذؤاحعالر معن » ض

 .دةص ضذؤالعق بةرضعنعضة ظوخشاش » אא«دعيشعنعث ظالدعنع ظعلعش ظىحىن 

ةززةتلعنعش، مذخاتة            ارقعلعق ل اآع ظأز مةشذقعنع زعكعر قعلعش ظ صنعث ضالؤاثلعقعغا   ياخشع آأرضةن آعشعنع ي
 . ظعشارةت قعلعش، هةيؤة قعلعش ؤة ظةجةصلعنعش قاتارلعقالرمذ يذقارقعالرنعث جذملعسعدعندذر
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 احلذف
 : ومِن دواعي احلذفِ 

:   ضَيْقُ الْمَقـامِ عـن إطَالَـةِ الكـالمِ بِسَـبَبِ التّوَجُّـعِ والتَّضَـجُّرِ كقولـه                    -١
أو بِسَـــبَبِ .  عليـــل أنـــاأي *.قَـــالَ لِـــيْ كَيْـــفَ أنْـــتَ ؟ قُلْـــتُ عَلِيْـــلٌ 

ــه   ــوَزْنِ كقول ــةِ ال ــدَنَ :  مُحَافِظَ ــا عِنْ ــنُ بِمَ ــا نَحْ ــتَ بِمَ ــدَكَ رَاضٍ * ا وأنْ عِنْ
 والرَّأْيُ مُخْتَلِفٌ 

 .غَزَالٌ :   اخلَوْفُ مِن فَوْتِ الفُرْصَةِ كَأنْ يقولُ رجُلٌ لِصَيَّادٍ -٢
 .  إخْفَاءُ األمْرِ عن غريِ الْمُخاطَبِ -٣
 .  حُصُولُ اإلنكارِ عندَ احلاجةِ -٤
 .  تَعْيِنُ الْمُسندِ إليه حقيقةً أو ادعاءً -٥
  إيهــامُ صَــوْنِهِ عــن لِسَــانِكَ تَعْظِيْمًــا لــه أو صَــوْنِ لِسَــانِكَ عنــه حتقــريًا -٦

 . لًهُ 

 هةزعص قعلعش
ةر( اجعنع       ) تأؤةندعكعل ش ظعهتعي ةزعص قعلع ذ ه ة تذرذقلذقم دعغان قةرعن ان بعرع قا ظعمك ر قعلعش زعكع

 . دعندذرنعث جىملعسعآىحةيتكىحعلةر
دا       » ؟« -١ دعضةنضة  » ؟«دئيعشكة تئضعشلعك ظورذن

א*א« ظوخشاش ؤايساش ؤة زارلعنعش سةؤةبعدعن ياآع      دئيعشكة  » א
دا א*« تئضعشلعك ظورذن  شئظعرنعث ؤةزنعنع دعضةنضة ظوخشاش» א

ذملعنع ظذزار   ةؤةبعدعن ج اقالش س ةي س ار بةرمعض اراظعت ي قا ش ةزعص   تعش أز ه لعك س قا تئضعش ر قعلعنعش  زعكع
 . تعدذئقعلعنعص آ

تعنمذ، زعكعر قعلعنعشقا تئضعشلعك سأز هةزعص قعلعنعص ةنلعكصذرسةتنعث آعتعص قعلعشعدعن ظةنسعرعض -٢
دذ ئآ علةن . تع ا  : مةس عنعث ظوؤحعغ ر آعش ذم بع ا » אא«مةل يعش ظورنعغ ا » א«دئ ال قويغعنعغ دةص

 .ظوخشاش
تعن -٣  مذخاتةص

نع  قعالردعن ظعش باش
ر  ىن، زعكع ذرذش ظىح يوش
قعلعنعشقا تئضعشلعك سأز    

نعص آ  ةزعص قعلع د ئه . ذتع
علةن  ةآحع : مةس آةلم

عنعث  ان آعش بولعؤاتق
ةقةت  عدعن ص آعملعض
عزنعث  ةن س ةص بعل مذخات
دا    ار ظةهؤال ةؤعرعثعز ب خ
قعالردعن  ذنع باش ظ
عدعدة   ذرذش مةقس يوش

يعش » « دئ
ا  يعش » «ظورنعغ دئ

ةن عنعثعزغا البعل  حةآلةنض
 .ظوخشاش

اجلعق -٤  ظعهتعي
بولغاندا ظعنكار قعلعشنعث   
ىن،    ع ظىح ذمكعن بولعش م
قا   ر قعلعنعش زعكع
ةزعص   أز ه لعك س تئضعش

نعص آ دذئقعلع . تع
علةن  ر : مةس ذم بع مةل

ان  آعشعنعث ضئصع بولعؤاتق
ورذندا،   عنع «س ةن س م
ةن يعش » دعمعض دئ

ش  ار قعلع ارقعلعق ظعنك ظ
ىن  ذن ظىح ذمكعن بولس م
ايال   معنع ظاتعم ذنعث ظعس ظ

» «
 .زضة ظوخشاشدعضعنعثع

ث » א «-٥ نع
اآع   ةن ي هةقعقةت
ةن   ةن مذظةيي ظعددعظاظ
ةؤةبعدعن،   انلعقع س بولغ
قا   ر قعلعنعش زعكع
ةزعص   أز ه لعك س تئضعش

نعص آ دذقعلع . ئتع
علةن א« :مةس

. »א«،»א
النعث   ع معس بعرعنح

ع  א«ظةسلعس א
ذص» א  »א« ،بول

ةن   ةن مذظةيي هةقعقةت
، مذتةآةللعم  بولذص » א«سع  يظعككعنحع معسالنعث ظةسلع  . بولغانلعقتعن هةزعص قعلعنعص آةتكةن   

 .ؤةتكةن هةزعص قعلعنعظذتذر، دةص قارعؤالغانلعقتعن د، ظذ زةي هةدعية قعلعدعغان آعشع مذظةييةنمعثالص
ةتت -٦ ذغلعغانلعق جةه ذ ظذل ةت    عن ظ ةنلعك جةه ذنع هاقارةتلعض اآع ظ انلعقعثعزنع ي ا ظالمعغ عن تنع تئلغ

 زعكعر قعلعنعشقا تئضعشلعك    عثعزنع هعس قعلدذرذص قويذش ظىحىن    سأزلةشتعن ساقالص قالغانلعق  ظذنع  تئلعثعزنع  
دذ  مذ آعتع ةزعص قعلعنعص علةن . سأز ه ةللعم بعرعنحع مع. »«؛ »«: مةس الدا مذتةآ س

نعث ظعسمعنع بعؤاستة سأزلةشكة        » א«نع ناهايعتع حوث آأزضةنلعكتعن معنعث بذ ظةرزعمةس تئلعم               » א«
 ظعككعنحع    ظىحىن صئظعلنع مةجهذل آةلتىرضةن،     هعس قعلدذرذش   ظاثلعغذحعالرغا ظةرزعمةيدذ دةص قارايدعغانلعقعنع  

 مذتةآةللعم شةيتاندعن ظعبارةت بذ مةلظذننع تئلغا ظعلعش      ،بولذص» א«سع  يمعسالنعث ظةسلع 
ىن      ذش ظىح دذرذص قوي ذحعالرغا هعس قعل ارلعقعنع ظاثلعغ دعغان قارعشعنعث ب اي دةي ع بولغعؤالم ارقعلعق تئلعمن ظ

 .دعضةن لةبزعنع هةزعص قعلعؤةتكةن» א«
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وَقَـالَ الَّـذِينَ كَفَـرُوا    { إتِّبَاعُ االسْتِعمالِ الوارِدِ بِالْحَذْفِ كقولـه تعـاىل         -٧
لْقُرْآنِ وَلَا بِالَّـذِي بَـيْنَ يَدَيْـهِ وَلَـوْ تَـرَى إِذِ الظَّـالِمُونَ مَوْقُوفُـونَ        لَن نُّؤْمِنَ بِهَذَا ا 

عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِـعُ بَعْضُـهُمْ إِلَـى بَعْـضٍ الْقَـوْلَ يَقُـولُ الَّـذِينَ اسْتُضْـعِفُوا لِلَّـذِينَ                    
.  أنـتم مَوْجُـودُوْنَ   أي لـوال ،  ٣١سـبأ }اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِنيَ     

، ١٠٠اإلسـراء }قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّـي      {وقوله تعاىل   
ــن       ــدِلَ مِ ــم أُبْ ــرِ ث ــوْدِ الْمُفَسِّ ــلُ لِوُجُ ــذِفَ الفِعْ ــو متلكــون متلكــون ، فَحُ أي ل

) أنتم (وقوله  ". نَأَنتُمْ تَمْلِكُو  لَّوْ"الضمريِ الْمُتَّصِلِ ضَمِيْرٌ مُنْفَصِلٌ فصار  
وحنـو  . إنَّمَا تَدْخُلُ على الفِعْلِ     ) لَوْ  (ليس مببتدأٍ بَلْ فاعلُ مَحْذُوْفٍ لِأنَّ       

وحنـو إنَّ  . خَرَجْتُ فـإذا زيـدٌ ، أيْ زيـدٌ مَوْجُـودٌ أو حاضِـرٌ أو وَاقِـفٌ             
عَنْهَا إىل اآلخِرَةِ   مَحَلًّا وإنَّ مُرْتَحَلًا ، أيْ إنَّ لَنَا يف الدنيا حُلُولًا ، وإنَّ لَنَا              

أو الواردِ علـى تَـرْكِ   . وحنو نِعْمَ الزَّعِيْمُ سَعْدٌ ، أي هو سَعْدٌ  . اِرْتِحَالًا  
نَظَائِرِهِ كمَا يف الرَّفْعِ على الْمَدْحِ أو الذَّمِّ أو التَرحم حنو مَرَرْتُ بِزَيْدٍ اهلمامُ              

 . كَ الْمِسْكِيْنُ، ورأيتُ بَكرًا اللَئِيْمُ ، واللهُمَّ ارْحَمْ عَبْدَ
 

 زعكعر قعلعنعشقا تئضعشلعك سأز هةزعص قعلعنعص       ىحىنآةلضةن ظعستعمالغا ظةضعشعش ظ    هةزعص قعلعنعص    -٧ 
يْنَ يَدَيْـهِ وَلَـوْ تَـرَى إِذِ الظَّـالِمُونَ مَوْقُوفُـونَ عِنـدَ رَبِّهِـمْ يَرْجِـعُ بَعْضُـهُمْ إِلَـى                  {:مةسعلةن  . آعتعدذ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بـَ
ــتَكْبَرُوا لَوْلــَ بَعْــضٍ الْ ــذِينَ اسْ ــعِفُوا لِلَّ ــذِينَ اسْتُضْ ــولُ الَّ ــوْلَ يَقُ ــؤْمِنِنيَقَ ــا مُ عرالر(}ا أَنــتُمْ لَكُنَّ ذرظانغا ؤة ظذنعثدعن ظعلضعرعكع  «: آاص ذ ق ب

ةنمةيمعز   عز ظعش الرغا هةرض دذ »آعتاص ان      . دةي وختعتعص قويعلغ اهعدا ت ارعثنعث دةرض ع صةرؤةردعض ةر زالعمالرن ظةض
سع بةزعسع بعلةن جعدةللعشعؤاتقاندا آأرسةث ظعدعث ظةلؤةتتة قورقذنحلذق هالنع آأرةتتعث، بوزةك                     حاغدا بةزع 

ا  انالر حوثحعلعق قعلغانالرغ ذق   «:قعلعنغ ان ظئيتاتت ذم ظعم ز حوق اثالر بع علةر بولمعس ةر س دذ» ظةض ذنعث ) دةي ب
العتع  ــا أَنــتُمْ «هةزعص قعلعنمعغان ه ــودُوْنَلَوْلَ ــؤْمِ مَوْجُ ــا مُ دع » نِنيَلَكُنَّ ر معسال. ظع ة بع ــةِ  {يةن ــزَآئِنَ رَحْمَ ــونَ خَ ــتُمْ تَمْلِكُ ــوْ أَن قُــل لَّ

ظةضةر «: ظئيتقعنكع(}رَبِّي  
ةت   ارعمنعث رةهم صةرؤةردعض
علةرنعث   ةزعنعلعرع س خ

 ، بولذص )»قولذثالردا بولسا 
لعدة   ذ ظةس قُــل لَّــوْ تَمْلِكُــونَ   «ب

ــي    ـ ــةِ رَبـِّ ــزَآئِنَ رَحْمَــ ــونَ خَــ » تَمْلِكُــ
دع، ت عرلةص ظع ةصس

ع  دعغان ظعككعنح بعرع
ذت  ئظعل مةؤج ص
ع   انلعقتعن بعرعنح بولغ
نعص   ةزعص قعلع ئظعل ه ص
ذنعث مذستةتعر   ةتتع ؤة ظ آ
زعمعرع مذنصةسعل زعمعرغا     
ظايالندذرذلدع شذنعث بعلةن    

ذ  ــزَآئِ   {ظ ــونَ خَ ــتُمْ تَمْلِكُ ــوْ أَن ــل لَّ نَ قُ
دع}رَحْمَـــةِ رَبِّـــي ذص قال ،  بول

ةردعكع   ذ ي ، »أَنــــــــتُمْ«ب
ةلكع مذبت ةس ب دا ظةم ع

ئظعلنعث  ان ص هةزعص قعلعنغ
اظعلعدذر ذنكع . ص ، »لَّـــوْ«ح

دذ   ئظعلغعال آعرع ةقةت ص  .ص
خَرَجْــتُ «: يةنة بعر معسال 

ذص» فــإذا زيــدٌ ةردة ،بول ذ ي  ب
يعن  » زيـــــــــدٌ « ن آع دع

لعك   كة تئضعش آعلعش
ان  اآع » مَوْجُـــــودٌ«بولغ ي

ــرٌ« اآع » حاضِــــــــــــ ؤة ي
ةؤةر  » وَاقِـــــفٌ« ةن خ دعض

نعص آة ةزعص قعلع ةنه . تك
ة بعر معسال إنَّ مَحَلًّــا «: يةن

ذص» وإنَّ مُرْتَحَلًـــا ذنعث ،بذل  ب
ع يظةسلع إنَّ لَنَـــا يف الـــدنيا  «س
ــا ــرَةِ  حُلُولًــ ــا إىل اآلخِــ ــا عَنْهَــ  وإنَّ لَنَــ

ــا دع،» اِرْتِحَالً نعص آة       ظع ةزعص قعلع ةن ه ة ظاساس نعص آةتكةنلعضعض ةزعص قعلع لعرعنعث ه اآع ظوخشاش ةن ؤة ي لض
ذظعستعمالغا ظةضع دذ شعش ظىحىنم ــدٍ «خذددع .  زعكعر قعلعنعشقا تئضعشلعك سأز هةزعص قعلعنعص آعتع مَــرَرْتُ بِزَيْ

نع رةصظع ظوقعغانغا ؤة       » اهلمـامُ « دعضةن معسالدا مةدعلةش ظاساسعدا          )نعث قعشعدعن ظأتتذم  دباتذر زةي ( »اهلمامُ
مْ عَبْـدَكَ    «نع رةصظع ظوقعغانغا شذنداقال     » يْمُاللَئِ«دعضةن معسالدا ظةيعصلةش ظاساسعدا     » ورأيتُ بَكرًا اللَئِيْمُ  « واللـهُمَّ ارْحـَ

ــكِيْنُ ةش  » الْمِسْــ ةت تئل الدا رةهم ةن معس عدا دعض ــكِيْنُ« ظاساس اش  » الْمِسْــ ا ظوخش ظع ظوقعغانغ ع رةص ذالر . ن ب
مْ عَبْـ     «؛  » اللَئِـيْمُ  هـو  رأيـتُ بَكـرًا   «؛  »امُمَـ هُ الْ هـو  مَـرَرْتُ بِزَيْـدٍ   «ظةسلعدة كِيْنُ  هـو  دَكَاللـهُمَّ ارْحـَ » هـو « بذالردعكع   ،بولذص »   الْمِسـْ

دعضةنضة ظوخشاش مذبتعداالر باشقا ظورذنالردعمذ هةزعص قعلعنعص آعتعدعغانلعقتعن بذ يةردعمذ شذ ظعستعمالغا        
 .هةزعص قعلعنعص آةتكةنلذص ظةضةشتذرذ
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وَاللّـهُ يَـدْعُو إِلَـى دَارِ       {التَعْمِيْمُ بِاخْتِصَـارٍ كقولـه تعـاىل        : و مِن الْحَذفِ    

ــالَمِ  ــونس}السَّ ــادِهِ  ،  ٢٥ي ــعَ عِبَ ــدْعُو جَمِيْ ــولِ . أي يَ ــذْفَ الْمَعْمُ ألنَّ حَ

 . يُؤْذِنُ بِالعُمُومِ 

زِيْـلُ الْمُتَعَـدِّيِّ مَنزلـةَ الـالزمِ ، لِعَـدَمِ تَعَلُّـقِ الغَـرَضِ بـالْمَعْمُولِ كقولـه                   ومِنْهُ تَنْ 

 . ٩الزمر}هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ { تعاىل 

 ويُعَدُّ مِنَ الْحَذْفِ إسْنادُ الفِعْلِ إىل نائِبِ الفاعِلِ ، فَيُقال حَـذْفُ الفاعـلِ             

خُلِقَ اإلِنسَـانُ  { لِلخَوْفِ مِنْهُ أو عَليهِ أو لِلعِلْمِ بِهِ أو الْجَهْلِ كقوله تعاىل          

  .» سُرِقَ الْمَتَاعُ «، وحنو ٢٨النساء}ضَعِيفاً 

وَاللّـهُ يَـدْعُو    {: مةسعلةن   . ذريةنة قعسقارتعش ظارقعلعق ظومذمنع ظعصادعلةشمذ هةزعص قعلعشنعث جذملعسعدعند         ؤة

، بةندعلعرعنعث هةممعسعنع     »يَدْعُو جَمِيْـعَ عِبَـادِهِ    «يةنع  )  آعشعلةرنع ظامان جايغا دةؤةت قعلعدذ     اللّهُ (}إِلَى دَارِ السَّالَمِ    

 . حذنكع مةظمذلنع هةزعص قعلعؤعتعش ظومذملذقتعن دعرةك بعرعدذ. جةننةتكة حاقعرعدذ
ةتنعث م ة مةقس ا  ؤة يةن ئظعلنعث ظورنعغ م ص ئظعلنع الزع ةددع ص انلعقتعن مذتةظ ع بولمعغ ذلغا ظاالقعس ةظم

ةزعص   مذ ه حذشذرذش
نعث  قعلعش
عدعندذر . جذملعس

علةن  هَـــــلْ يَسْـــــتَوِي  { :مةس

الَّــــــــذِينَ يَعْلَمُــــــــونَ وَالَّــــــــذِينَ لَــــــــا 

دعغانالر (}يَعْلَمُـــــــــونَ  بعلع

دعغانالر   ةن بعلمةي بعل
دذ  اراؤةر بوالم ذ ). ب ب

ةتتعكع »  «ظاي

ةددع  ئظعل مذتةظ ةن ص دعض
ذنعث   انلعقتعن ظ بولغ
مةصظذلعنعث آعلعشع زأرذر    

عمذ  ةردعكع  بولس ذ ي ب
ةتنعث ظذلغا  مةقس ذ مةص ظ

انلعقتعن  ع بولمعغ ظاالقعس
ئظعلنعث    م ص ئظعل الزع ذ ص ب
م  ا حىشىرىلىص الزع ظورنعغ
ر   ظذلع زعكع ئظعلنعث مةص ص
ذ  دةك بذنعثم قعلعنمعغان
ر   ظذلع زعرآع مةص

 .عنمعغانقعل
ب  ئظعلنع ناظع ة ص ؤة يةن
مذ    ناد قعلعش اظعلغا ظعس ص

لعنعدذ       اآع ظذنعثدعن ظةنسعرعضةنلعك        ظذنعثدعن   شذثا   . شذ هةزعص قعلعشنعث جذملعسعدعن هعساص انلعق ي قورقق
ةنلعك    اآع بعلمعض ةنلعك ؤة ي ذنع بعلض اآع ظ ةؤةبلةر ي ارلعق س اظعل  دعن  قات ةقعقع ص دذ  ه نعص آعتع ةزعص قعلع . ه

علةن  ــعِيفاً  {:مةس ــانُ ضَ ــقَ اإلِنسَ دع (}خُلِ اجعز يارعتعل ان ظ ــاعُ «؛ )ظعنس ــرِقَ الْمَتَ دع (»سُ ال ظوغذرالن ةللعم، . )م مذتةآ

ذن دةص   تعص قالمعس ان يئ ذنعثغا زعي اآع ظ انلعقتعن ي دعن قورقق عمذ ظذنعث عنع بعلس ث آعملعض ةردة ظوغرعنع بذي
 .لعكتعن صئظعلنع مةجهذل آةلتىرضةن ظذنعث آعملعضعنع بعلمعضةنظذنعثدعن ظةنسعرعضةنلعكتعن ؤة ياآع



 ٣١٨

 الباب الثالث 

  يف التعريف و التنكريِ
 

ــلٌّ ــم     كُ ــع الفه ــيَّنٍ  وإال امتن ــى مُعَ ــدل عل ــةِ  ي ــنَ النكــرة واملعرف إال أن ، مِ

النكـــرةَ يُفهـــم منـــها ذاتُ املعـــنيِ فحســـب وال يفهـــم منـــها كونُـــهُ معلومًـــا   

 . واملعرفةَ يُفهم منها ذاتُ املعنيِ وكونُهُ معلومًا للسامع ،للسامع 

 وإمـا بقرنيـة   ،و التعني يف املعرفة إما أن يكون بنفس اللفـظ يف األعـالم             

 .خارجية كما يف غريه من بقية املعارف 

 

 ظىحعنحع باص
 مةرعصة آةلتىرىش ؤة نةآعرة آةلتىرىش هةققعدة

ا،       داق بولمعس ةر ظذن دذ، ظةض ةت قعلع ة داالل ةن نةرسعض رع مذظةيي ةر بع ارةت ه دعن ظعب ة ؤة نةآعرع مةرعص
ع      ان بوالتت ذمكعن بولمعغ ع م هذمعنعث بولعش ال    . مةص ةن زات دعن مذظةيي ن نةآعرع ث،   لعكع ذ زاتنع دذ ؤة ظ ظذقذلع

ث،            ذ زاتنع دذ ؤة ظ ذ ظذقذلع ةن زاتم ا مذظةيي عدعن بولس دذ، مةرعص ذمع حعقماي ذش ظذق ذم بول ذحعغا مةل ظاثلعغ
ذش   ذم بول ظاثلعغذحعغا مةل

:  مةسعلةن    .ظذقذمع حعقعدذ 

بذالرنعث . »زيدٌ«؛  »رجلٌ«

ةن    ع مذظةيي ةر ظعككعلعس ه
دع    ةت قعل ا داالل ر زاتق بع

ةمما،   ةن دعض» رجــــــلٌ«ظ

ذحعغا  عم ظاثلعغ ظعس
ا  ان زاتق ذم بولغ نامةل

دع،   ةت قعل » زيـــــدٌ «داالل

ا   عم بولس ةن ظعس دعض
ذم بولغان  ظاثلعغذحعغا مةل
ا  دع، مان ةت قعل ا داالل زاتق
بذ مةرعصة بعلةن نةآعرعنعث    

 .تىص صةرقعدذر
ةنلعك   عدعكع مذظةيي مةرعص

اآع  عمالردي اس ظعس عدةك خ
ث   أزنعث ظأزعنع س

اآ  دذ، ي ةؤةبعدعال بولع ع س
عمالردعن   اس ظعس قا خ باش

علةردعدعكعدةك  مةرعص
ةرعنعنعث   عرتقع ق س
دذ ةؤةبعدعن بولع  .س

، هاسعل بولغان  بعرعنحع معسالدعكع مذظةييةنلعك سأزنعث ظأزعدعنال     .»هذَا«؛ » زيدٍغالمُ«؛  »زيدٌ«: مةسعلةن  

الدعكع    ع معس ةمما ظعككعنح ع     » «ظ دعن آئيعنك ةنلعكع ظأزع عمنعث مذظةيي ةن ظعس ث » «دعض نع

ان عل بولغ ةؤةبعدعن هاس الدعكع س ع معس ارةت » هـــذَا«، ظىحعنح ا ظعش ةنلعكع بولس عمنعث مذظةيي ةن ظعس دعض

  .قعلعنغان نةرسعنعث مذخاتةصكة مةلذم بولشعدعن ظعبارةت هالع قةرعنعنعث سةؤةبعدعن هاسعل بولغان



 ٣١٩

 تعريف املسندِ إليه و تنكريُهُ
 

 :تعريفُ املسندِ إليه 
يكــون معرفــةً ألنــه حمكــوم عليــه فينبغــى أن يكــون   حــق املســند إليــه أن 

 .متعينا ليكون  احلكم مفيدا 
 :تعريفُ املسندِ إليه باإلضمار 
ــمارِ ــؤتى باملســندِ إليــهِ باإلضْ ــا مَقــام الــتكلم كقولــه عليــه  ،يُ  ألنَّ املقــامَ  إمَّ

و إمـا مقـام اخلطـاب    .  ابن عبد املطلب   أنا ، النيب ال كذب     أنَا: السالم  
وإمـا  . ٦٢األنبيـاء  } فَعَلْـتَ هـذَا بِآلِهَتِنَـا يَـا إِبْـرَاهِيْمُ          أَنْتَأَ{اىلكقوله تع 

ــبِرُوْا {مقــام الغيبــة بكــون املســند إليــه مــذكورا لفظــا كقولــه تعــاىل   فَاصْ
أو معنــى . ٨٧األعــراف } خَيْــرُ الْحَــاكِمِيْنَهُــوَ بَيْنَنَــا وَاهللُحَتــى يَحْكُــمَ 

ــة لفــظِ عليــه   ــدِلُوْا  {لِدالل ــوَاعْ ــوى هُ ــرَبُ لِلتَّقْ ــدة } أَقْ ــا يف  .٨املائ  لِمَ
لِكُـلِّ وَاحِـدٍ    هِ  وَلِأَبَوَيْـ { أو لقرنية حـال كقولـه تعـاىل        ،دلِ  اعدلوا معنى الع  
. أي لِأبوي امليت  .١١النساء}ا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌمِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَ

 

 نع مةرعصة آةلتىرىش ؤة نةآعرة آةلتىرىش» املسندِ إليه«

 :نع مةرعصة آةلتىرىش » املسندِ إليه«
تذر   » املســــندِ إليــــه « ة بولذش ةققع مةرعص ث ه ث    . نع ذحعدذر، هأآىمنع ذ هأآىملةنض ذنكع ظ ةتنع(ح ) مةقس

 . نعث مذظةييةن بولعشع الزعمدذر» املسندِ إليه«ظعصادعلةيدعغان بولعشع ظىحىن 
 :نع زعمعر ظارقعلعق مةرعصة قعلعش » املسندِ إليه«
رالر »ليـــهاملســـندِ إ« ، زعمع

) مةرعصة قعلعص  (ظارقعلعق  
آةلتىرعلعدذ، حذنكع ظورذن   

اآع مذتة ةللعمنعث ي آ
دذ  ع بولع علةن. ظورن : مةس

ةيغةمبعرعمعزنعث  ــا«ص  أنَــــ
ــنُ عَبْــــد أنــــا ،الــــنيب ال كــــذب   ابــ

ةيغةمبةر (»املطلــــبِ ةن ص م
الغعنع يوق، مةن   عَبْــد  «ي

ع »املطلـــــــبِ ث ظوغل  )نع
اش ة ظوخش  ،دعضعنعدعكعض

اآع  ذ ي ورذن  ظ ظ
. مذخاتةصنعث ظورنع بولعدذ   

علةن   » اهلل تعـــــــاىل«: مةس
ــا أَنْــتَأَ{نعث  ــتَ هــذَا بِآلِهَتِنَ  فَعَلْ

ــرَاهِيْمُ  ــا إِبْــ ذالر(} يَــ ع «:ظ ظ
راهعم ذتلعرعمعزنع ! ظعب ب

ان   ذنداق قعلغ مذش
ةنمذ؟ دع»س ةن ) دئ دعض

أز اآع دس عدعكعدةك، ؤة ي
ورذن،  ذ ظ ــه«ظ ــندِ إليـ » املسـ

ر   كارا زعكع ث ظاش نع
ع ان  قعلعنعش ةن بولغ  بعل

دذ  ع بولع نعث ظورن . غاظعص
علةن  فَاصْــبِرُوْا حَتــى  {: مةس

ــمَ  ــا وَاهللُيَحْكُــــ ــوَ بَيْنَنَــــ ــرُ هُــــ  خَيْــــ
ــاكِمِيْنَ ث اهللُ (} الْحَــــــ بعزنع

أآىم   ارعمعزدا ه ظ
ص    ةؤر قعلع ة س حعقارغعح

ذرذثالر أآىم اهللُ .ت  ه
ةث   ذحعالرنعث ظ قعلغ

عدذر ة  )ياخشعس دعضةنض
ورذن،    ذ ظ اآع ظ ظوخشاش ي

ةت » ملســـندِ إليـــها« ة داالل ض
أزنعث  دعغان س قعلع

ةؤةبعدعن  » املســـندِ إليـــه«س
دعضةن  }  أَقْـرَبُ لِلتَّقْـوى    هُـوَ اعْـدِلُوْا   {: مةسعلةن   . نعث مةنةن زعكعر قعلعنعشع بعلةن بولغان غاظعصنعث ظورنع بولعدذ                

ةتتعكعظايةتتعكعضة ظوخشاش ذ ظاي ة» املســندِ إليــه«نعث مةنعسعدة » اعــدلوا« ، ب دعغان  داض ةت قعلع » العــدلُ«الل
، مةنةن زعكعر قعلعنغان هعساصلعنعدذ ؤة ياآع ظذ ظورذن،         »املسندِ إليه «ظذ  ن مةنعنعث بولغانلعقع سةؤةبعدعن     دعضة

ةؤةبعدعن    عنعث س ث قةرعنعس ث»املســندِ إليــه «هالنع ع       نع نعث ظورن ان غاظعص ةن بولغ ع بعل ر قعلعنعش ةن زعكع  مةن
العلعرع بولسا، بذ حاغدا       (}ا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَـهُ وَلَـدٌ  لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَهِ وَلِأَبَوَيْ{: مةسعلةن   . بولعدذ ظةضةر مئيتنعث ب

ا ذنعث ظات دعن بعرع تعضعدذ -ظ ة   ) ظانعسعنعث هةر بعرعضة معراسنعث ظالتع ذ ظايةتت ر، » «ب دعكع زعمع
  .ندعبالقعلعق ظعلضعرع ظأتكةن هعساعسع هالنعث قةرعنعسع ظارقايتعدعغان ؤاصات بولغان آعشعنعث زعكر



 ٣٢٠

 :تعريفُ املسندِ إليه بالعلمية 

 لِإِحْضَارِهِ يف ذِهْنِ السَّامِعِ باسْـمِهِ الْخـاصِّ         ،يُعرَفُ املسندُ إليه بالعَلميةِ     

و لِلتَعْظِيْمِ يف األعْالمِ اليت تُشْـعِرُ بالْمَـدْحِ ولِلْإِهَانَـةِ يف            .لِيمتازَ عَمَّا عَدَاهُ    

ــبَ    ــذَّمِّ  حنــو رَكِ ــعر بال ــالمِ الــيت تُشْ ــةُ و هــربَ علــيٌّاألعْ  تيــانُإ ف، مُعاوي

   من لفـظ  ةٌا للداللة على تعظيم مسماه فالتعظيم مَأْخُوذَ   املسندِ إليه  علي 

 ذٌو واإلهَانـةُ مَـأْخُوذَةٌ مِـن لفـظِ مُعاويـةِ ألنَّـهُ مَـأْخُ         ،علىٍّ ألخذه مِن العُلُوِّ     

 .مِن العُوِّ

 :نع ظةلةمعيةت يولع ظارقعلعق مةرعصة قعلعش » املسندِ إليه«

ىن      ع ظىح علةردعن صةرعقلعنعش قا نةرس دعن باش ةن   ظأزع ةن   ظعشلعتعلض مع بعل اس ظعس ــه «خ ــندِ إليـ ع» املسـ  ن

 زيدٌ«: مةسعلةن . ةلةمعيةت يولع ظارقعلعق مةرعصة قعلعمعز  ظظذنع  ظاثلعغذحعالرنعث زعثنعضة هازعر قعلعش ظىحىن      
دعضةن ظعسعم ظذنعث باشقعالردعن صةرعقلعنعشع ظىحىن ظعشلعتعلضةن خاس ظعسمع             » زيدٌ«بذ معسالدعكع   . »قائِمٌ

ذص كة ،بول ذنع مذخاتةص  ظ
ةن   عم بعل ذ ظعس مذش
ذ   ىن ب تذرذش ظىح تونذش

ةردة  قعلعص » املســندِ إليــه«ي

 .آةلتىرىلضةن
س  ؤة  ةدهعنع هع م

دع ةم قعلدذرع غان ظةل
نع  عمالردا ظذلذغالش ، ظعس

س   نع هع آةمسعتعش
ةم   دعغان ظةل قعلدذرع
ارةتنع   عمالردا هاق ظعس

ىن   ادعلةش ظىح املســندِ  «ظعص
ــه ع  »إليــــ ةت يول ، ظةلةمعي

. ظارقعلعق مةرعصة قعلعنعدذ    

علةن   و علــــيٌّرَكِــــبَ «: مةس
ــةُهــــربَ  ا (»مُعاويــ ةلع ظاتق ظ

ة قعحع ص معنعؤعدع مذظاؤعي

» عليٌّ« بذ معسادا    .)آةتتع

ع  ش» املســـندِ إليـــه«ن  ،قعلع

ظةلع دةص ظاتالغان آعشعنع      
ذن    ةت قعلس قا داالل ظذلذغالش
ذغالش  ذ ظذل دذر، ب ظىحىن

تىنلىك(»العُلُــــــــــوِّ« ) ظىس

ان  دةردعن ظعلعنغ ةن مةس ةؤةبعدعندذر» علــــيٌّ«دعض عمنعث س ةن ظعس ةش . دعض ث (»العُــــوِّ«ؤة هاقارةتل بأرعنع

 . دعضةن ظعسعمدعن ظعلعنغاندذر» مُعاويةِ« مةسدةردعن ظعلعنغان  دعضةن)هذلعشع

ه  ذقع: تةنبع الدعكع عري ةن » علــيٌّ«قع معس رادة      » مُعاويــةِ«بعل اهابعلةر ظع عمدعن س ع ظعس ارةت ظعكك ن ظعب دع

  .قعلعنمايدذ
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ــرَّكِ بــه حنــو  ــكَ اهللُ  اهللو لِلتَبَ ــيْ ، يف جــواب مَــن قــال هــلْ أكْرَمَ  ، أكْرَمَنِ

ولِلْتَشَـاؤُّمِ  حنـو      .سَـعْدٌ وللتفاؤل يف األعْالم اليت تُشْعِرُ بـذلك حنـو جـاء            

ــرْبٌ ــدِحَ ــذكرِهِ ك .  يف البل ــتِلْذَاذِ بِ ــن   ولالسْ ــونَ أمســاءَ مَ ــذْكُرُ الْمُحِبُّ مــا يَ

ولِلكنايَةِ عن معنى يَصْلَحُ العَلَمُ له بِحسبِ معناه األصْلي حنـو     . يُحِبُّوْنَهُ  

 . كِنَايَةً عن كونِهِ جَهَنَّمِيا ،أبُو لَهَبٍجاء 

 

ذنع ةررذك سانعغانلعقتعنمذ   ظ ا ظعلعشنع تةب ارقعلعق م»املســندِ إليــه«تئلغ ع ظ ةت يول دذ، ظةلةمعي ة قعلعنع . ةرعص

 . دعضةنضة ظوخشاش»  أكْرَمَنِيْاهلل«دعضةن آعشعضة جاؤابةن » ؟هلْ أكْرَمَكَ اهللُ «: مةسعلةن 

ىن    دذرذش ظىح س قعل ارةت هع ذش بعش عمالدا خ ةم ظعس دعغان ظةل س قعلدذرع ارةت هع ذش بعش » املســـندِ إليـــه«خ

دعضةن ظعسعم،    » سَـعْدٌ «بذ معسالدعكع     . »سَـعْدٌ جـاء   « :مةسعلةن   . ظةلةمعيةت يولع ظارقعلعق مةرعصة قعلعنعدذ        
بةخعت مةنعسعدعكع ظعسعم بولغانلعقتعن ظذ، آعشعضة خذش بعشارةت هعس قعلدذرعدذ شذثا بذ يةردة مذشذ ظةلةم               

عم  ــه«ظعس ــندِ إليـــــ » املســـــ
 . تالالنغانقعلعشقا

س  نع هع شذملذنذش
ةم   دعغان ظةل قعلدذرع
نع   عمالدا شذملذنذش ظعس

دذرذش ظىحىن  س قعل  ذمهع
ة»املســندِ إليــه « ت ، ظةلةمعي

ة   ارقعلعق مةرعص ع ظ يول
دذ علةن . قعلعنع  :مةس

ــرْبٌ« ــدِحَــــــ ذ . » يف البلــــــ ب

الدعكع  » حَـــــــــرْبٌ«معس
ةث   عم، ج ةن ظعس دعض
عم   عدعكع ظعس مةنعس
ذ، آعشعضة   بولغانلعقتعن ظ
س   ذملذقنع هع ش

دذ ةردة . قعلدذرع ذ ي شذثا ب
عم  ةم ظعس ذ ظةل مذش

قا» املســـــندِ إليـــــه «  قعلعش
 .تالالنغان

ظاشعقالرنعث ظأزع ياخشع   
ذقلعرعنعث   دعغان مةش آأرع
ظعسمعنع زعكعر قعلغعنعغا    
ر   ذنع زعكع اش ظ ظوخش
ةززةت  ارقعلعق ل ش ظ قعلع

ذ    ش ظىحىنم س قعلع هع
ةت »املســندِ إليــه « ، ظةلةمعي

ة   ارقعلعق مةرعص ع ظ يول
دذ  علةن . قعلعنع  :مةس

بِــاهللِ يَــا ظَبَيَــاتِ الْقَــاعِ قُلْــنَ لَنَــا      «
ــ نْكُنَّ أَمْ لَيْلَـــــــايَ مِـــــــنَ لَيْلَـــــــايَ مِـــــ

ــرِ رع   اهلل (»الْبَشَـ اينعث آعيكلع ع س ةمكع ظ ةن قةس اندعنمذ؟  !  بعل اآع ظعنس علةردعنمذ ي عم س   -  א . )لةيالس
  .تذزلةثلعك
ة قعلعش ظىحىنمذ       بعلةن مذناسعص آعلعدعغان مةنعدعن     مةنعسع ظعتعبارع   يظةسلع املسـندِ  « شذ ظعسعمنع آعناي

دعضةن  » أبُـو لَهَـبٍ   « بذ معسالدعكع      .»أبُو لَهَـبٍ  جاء  «: مةسعلةن  .  يولع ظارقعلعق مةرعصة قعلعنعدذ    ، ظةلةمعيةت »إليه
ةم ظعسعم، ظأزعنعث  ذ ظعسعم  » ظوتنعث دادعسع«ظةل ةن، ب ارع بعل ارةت ظةسلع مةنعسعنعث ظعتعب دعضةندعن ظعب
ع    ان آعش ةن ظاتالغ ة(بعل انلعق  ) مةن ع بولغ ث دةؤزعخ ذ آعشع عنع ةؤةبعدعن ش دع    س عص بول ة مذناس ذثاض ذ ش  ب

 . رةت مذشذ مةنعدعن آعناية قعلعندعظعسعم، ظذ آعشعنعث دةؤزعخع ظعكةنلعضعدعن ظعبا
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 :تعريفُ املسندِ إليه باسم اإلشارةِ 
 : مِنها ، يُؤْتى باملسند إليه اسمُ إشارةِ لِأغْراض 

هْـنِ   اإلسمِ اإلشارةِ طريقًـا إىل إحْضـارِ مُشـارِ إليـه بِعَيْنِـهِ يف ذِ               نيُ  تعي  -١
ــا   ــرًا مَحْسُوسً ــأنْ يكــون حاضِ ــتكلم والســامع ال يعر،الســامعِ  بِ فــانِ  والْمُ

ــمَهُ اخلــاصَّ وال مُعَيَّ ــا اسْ ــرَ نً ــعٌ،اخَ ــيْ  كقولــك  أَ تَبِيْ ــريً؟  هــذا لِ ا اىل مُشِ
 .شيءٍ ال تَعْرِفُ لَهُ اسْمًا و لَا وَصْفًا 

 .الصَّقْرِ فردًا يف حماسنهِ أبو هذا  متييزُ املسندِ إليه أكملَ تَمْيِيْزٍ حنو -٢
 .  التعريضُ بغباوةِ السامعِ حتى كأنَّهُ ال يَفْهَمُ غَريَالْمَحْسُوسِ -٣
فيقــال ،بيــانُ حــالِ املســندِ إليــه يف القُــرْبِ  أو البُعْــدِ أو التَّوَسُّــطِ        -٤

 . مُحمدٌ ذاكو، مُحَمدٌ ذلك و، مُحمدٌ هذا: مثال 

 :نع ظعشارةت ظعسعمع قعلعش ظارقعلعق مةرعصة قعلعش » املسندِ إليه« 
ــه « ــندِ إليـ ة    » املسـ ةن مةقس تا آأصلعض ة قعلعش ارقعلعق مةرعص ش ظ عمع قعلع ارةت ظعس ع ظعش ار بول لةرتن  ،ذص ب

 .  شذنعث جذملعسعدعندذرتأؤةندعكعلةر
عملعرعنع  -١ ارةت ظعس ةر ظعككعظعش ارةت ه تعن ظعب ةللعم ؤة مذخاتةص ع لعمذتةآ ذنعث س معنع ظ اس ظعس خ

مذظةييةنلةشتىرضىحعمذ بولمعغان ظةهؤالدا، ظاثلعغذحعنعث زعهنعضة ظعشارةت قعلعنغذحعنعث  ظذنع بعلمةيدعغان ؤة   
دة    ع تةرعقع ةينعنع هعسس أز ظ ا     ظ دعغان يولغ ص بارع قا ظعلع ازعر قعلعش لعتعش ه ىن ظعش ــه « ظىح ع،  »املســندِ إلي ن

عتعنعمذ بعلمةيدعغان نةرسعضة        : مةسعلةن   .ظعشارةت ظعسعمع قعلعش ظارقعلعق مةرعصة قعلعمعز      ظعسمعنعمذ ؤة سذص
دا  ان هال ارةت قعلغ ا ظ(»؟هـــذاأَ تَبِيْـــعٌ لِـــيْ «ظعش ذ ماث كىحعمذ؟ب اش) ةضةش ة ظوخش الدعكع . دعضعنعثعزض ذ معس ب

ث، » هــــــــــــــــــــــذا« نع
ة  ذحعنعث زعهنعض ظاثلعغ
ذحعنعث  ارةت قعلعنغ ظعش
ع  ةينعنع هعسس أز ظ ظ

ش رولع  تةرعقعدة هازعر قعلع  
ار ذثا ب ذ ش ذ ظ اب دا ل معس

ىن   ذنعث ظىح ش
 .ظعشلعتعلضةن

نع ظةث  » املسندِ إليه  «-٢
ة   ذقعرع حةآت ي
ىن   تذرعؤعتعش ظىح ظوحذقالش

ارةت »املســـــندِ إليـــــه« ، ظعش
ارقعلعق   ظعسعمع قعل  عنعش ظ

دذ  ة قعلعنع  .مةرعص
علةن   أبـــو الصَّـــقْرِ هـــذا«: مةس

ذ  (»فــــــــــردًا يف حماســــــــــنهِ  ب
ان   انة بولغ ياخشعلعقتا يعض

ــقْرِ  « ــو الصَّـــــــــــ .  )دذر» أبـــــــــــ
عملعرعنعث  ارةت ظعس ظعش
ذحعنع   ارةت قعلعنغ ظعش
عتعص    ةن آأرس ع بعل قول
ادعلةش  دةك ظعص قويعؤاتقان
ةردة      رولع بولغانلعقتعن بذ ي

» ندِ إليــهاملســ«نعث» هــذا«
ذ  ذنع تئخعم ع ظ قعلعنعش

 . ظوحوقالشتذرذؤةتكةن
ذحعنعث -٣  ظاثلعغ

هعسسع نةرسعدعن باشقعنع    
ع دة حذشذنةلمعض دةك دةرجع

ة   الؤاث ظعكةنلعضعض ض
ىن  ش ظىح ارةت قعلع ظعش

ارةت »א« ، ظعش
ارقعلعق     ظعسعمع قعلعنعش ظ
دذ  ة قعلعنع  .مةرعص

علةن    آبَــــــائِيْ أُوْلئِــــــكَ«: مةس
إذَا جَمَعْنَــا يَــا  *  يْ بِمِــثْلِهِمْ  فَجِئْنِــ

ــامِعُ ــرُ الْمَجَ اؤذالر (»جَرِيْ ة ظ ظةن
ةرعر   ع ج رعم ظ ث دادعلع ة     !معنع ةلتىرىص باق عنع آ ذالرنعث ظوخشعش ةندة ظ ورذن جةملعض ع س ذ  .!)، بعزن اظعر ب  ش

دعكع   تةصةآكذردعن بعخةؤةر  يشئظعردا مذخاتةصنع ظةقلع   دعغان آعشع   هعسسع نةرسعدعن باشقعنع حذشذنةلةي        ،هال
ادعلةش ظىحىن  ع » «سانعغانلعقعنع ظعص ةن» א«ن  حىنكع ظعشارةت ظعسعملعرع .قعلعص آةلتىرض

ةقعل      كة ظ ذمعنع حىشىنىش ذنعث مةفه ذص، ظ ةن بول ىنال تةيعنلةنض عتعش ظىح علةرنع آأرس ع نةرس ةقةت هعسس ص
ةمما  دذ ظ علةرظذنعثدعن ظعشلعتعش آةتمةي قا مةرعص ةقعل ظعشعلعتعشكة  نعث مباش ذمعنع حىشىنىش ظىحىن ظ ةفه

   .توغرا آعلعدذ
نعث يئقعندا ياآع يئراقتا ؤة ياآع ظورتهال يةردة ظعكةنلعضعدعن ظعبارةت هالعنع بايان قعلعش             » א «-٤

ارقعلعق مةرعصة قعلعنعدذ     »א«ظىحىن   « ؛»א«: مةسعلةن   .، ظعشارةت ظعسعمع قعلعنعش ظ
 .»א«؛ »
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أمَّا تَعظيمُهُ بالقُرْبِ .بِ أو البُعْدِ ْ تعظيمُ الْمُشارِ إليه أو تَحقريُهُ بالقُر-٥
 ،٩اإلســراء} الْقُــرْآنَ يِهْــدِي لِلَّتِــي هِــيَ أَقْــوَمُ هَـــذَاإِنَّ {فكقولــه تعــاىل 

ــالقُرْبِ   ــريُهُ ب ــذَاأَ{ وتَحق ــذْكُرُ  هَ ــذِي يَ ــتَكُمْ  الَّ ــاء}آلِهَ ــا .٣٦األنبي وأمَّ
تَنْزِيْلًـا  }  الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ      ذَلِكَامل   {تعظيمُهُ بالبُعْدِ فكقوله تعاىل     

وتَحْقـريُهُ بالبُعْـدِ كمـا    . لِبُعدِ دَرْجَتِـهِ ورَفْعِـةِ حملِّـهِ مَنزلـةَ  بُعـدِ املسـافةِ              
 ،  واحلـالُ أنَّـهُ قَرِيْـبٌ         ،٢اعوناملـ } الَّـذِي يَـدُعُّ الْيَتِـيمَ        ذَلِكَفـَ {: يُقال  

 .تَنْزِيْلًا لِبُعْدِهِ عَن ساحَةِ عَزِّ احلضورِ واخلطابِ منزلةَ بُعدِ املسافةِ 

التنبيهُ على أنَّ الْمُسـندَ إليـه الْمُعَقَّـبَ بِأَوْصَـافٍ جَـدِيْرٌ لِأَجْـلِ ذَلِـكَ                  -٦
ذَلِـكَ الْكِتَـابُ الَ     { له تعـاىل  الْأَوْصَافِ بِمَا يُذْكَرُ بَعْدَ اسْمِ الْإشَارِةِ  كقو       

ــتَّقِنيَرَيْــبَ فِيــهِ هُــدًى لِّ ــا   لْمُ ــالةَ وَمِمَّ ــونَ الصَّ ــونَ بِالْغَيْــبِ وَيُقِيمُ ــذِينَ يُؤْمِنُ الَّ
ــونَ ــاهُمْ يُنفِقُ ــكَ   و  رَزَقْنَ ــن قَبْلِ ــزِلَ مِ ــا أُن ــكَ وَمَ ــزِلَ إِلَيْ ــا أُن ــونَ بِمَ ــذِينَ يُؤْمِنُ الَّ
 وَأُوْلَــــئِكَ هُـــمُ عَلَـــى هُـــدًى مِّـــن رَّبِّهِـــمْ أُوْلَــــئِكَ  نُـــونَوَبِـــاآلخِرَةِ هُـــمْ يُوقِ

 ١-٥البقرة}الْمُفْلِحُونَ 

ذغالش    -٥  ارقعلعق ظعشارةت قعلعنغذحعنع ظذل ادعلةيدعغان ظعشارةت ظعسعملعرع ظ ع ظعص راق ؤة يئقعنن اآعيئ  ي
ىن    ش ظىح ارةت قعلع ــه «هاق ــندِ إليـ دذ    »املسـ ة قعلعنع ارقعلعق مةرعص نعش ظ عمع قعلع ارةت ظعس ارةت .  ، ظعش ظعش

ارقعلعق ظذلذغالشنعث معسالع         قعلعنغذحعنع يئقعننع ظعصادعلةيدعغان      الْقُـرْآنَ يِهْـدِي     هَــذَا إِنَّ  {: ظعشارةت ظعسعملعرع ظ
 ظعشارةت قعلعنغذحعنع يئقعننع ظعصادعلةيدعغان    ).بذ قذرظان هةقعقةتةنمذ ظةث توغرا يولغا باشاليدذ      (}لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ    

الع  نعث معس ارقعلعق هاقارةتلةش ارقعلعق ظ عملعرع ظ ارةت ظعس علةرنعث (}ا الَّــــذِي يَــــذْكُرُ آلِهَــــتَكُمْ هَــــذَأَ{ :ظعش س
ظعشارةت قعلعنغذحعنع يئراقنع ظعصادعلةيدعغان ظعشارةت     ظةمما  . )مةبذدلعرعثالرنع ظةيعبلةيدعغان آعشع مذشذمذ؟   

ارقعلعق   عملعرع ظ ظعس
الع  نعث معس  :ظذلذغالش

بذ  }كَ الْكِتَابُ الَ رَيْبَ فِيهِ    ذَلِ{
نعث  ة آعتاص ظايةتت

عنعث مةرتعؤ عس
ع ؤة  ظىستىنلعض
ذقعرعلعقع،   عنعث ي دةرجعس
ث  ث يئراقلعقعنع ظارلعقنع
ا  ظورنعغ
حذشذرذلضةنلعكتعن آعتاص   
ةردة   ئقعن ي ةرحة ي ض
ذغالش    ذنع ظذل عمذ ظ بولس

عدعن   ن  » ذَلِـــكَ «يذزعس دع
ارةت يئراق ع ظعب ن

ارةت  ادعلةيدعغان ظعش ظعص
ارقعلعق ظعشارةت ظعسمع  ظ

دع ارةت . قعلعن ظعش
ذحعنع يئرا ع قعلعنغ قن

ارةت  ادعلةيدعغان ظعش ظعص
ارق  عملعرع ظ علعق ظعس

الع نعث معس  :هاقارةتلةش
ــ{ ــيمَذَلِكَفَ ــدُعُّ الْيَتِ ــذِي يَ ذ } الَّ  ب

ارةت   ةتتعكع ظعش ظاي
ذحع  ــن  «قعلعنغ ــاص بــــ العــــ

عمذ، » وائــــــل ئقعن بولس ي
ا  ذنعث خعت ازعر بظ  ؤة ه

لعك   نعث شةرةص بولذش
سورعنعدعن يئراق بولعشع    
ث   عدعكع يئراقلعقنع مذساص

ا ظور نعغ
ةنلعكتعن،  حذشذرذلض
ادعلةش ظىحىن  يئراقنع ظعص

ــكَ«ظعشلعتعلعدعغان  ، »ذَلِ
ذنع  ارقعلعق ظ ظ

 . ةنضةنهاقارةتلةش ظعصادعل
ان -٦  بعرقانحعلعغ

ةن   ةت ظةضةشتىرىلض سذص
مذسنةدذن ظعلةينعث، ظاشذ    
ةؤةبعدعن،  ةتلةر س سذص
ظعشارةت ظعسمعدعن آعيعن     
ة   ةن نةرسعض آةلض
كة  ظعرعشعش

االيدعغ انلعقعنع اليعقلعش
ىن   اهالندذرذش ظىح ظاض

ــه« ــندِ إليــ ارةت »املســ ، ظعش
 . ظعسعمع قعلعنعش ظارقعلعق مةرعصة قعلعنعدذ

كَ   و   الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّالةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ        لْمُتَّقِنيَذَلِكَ الْكِتَابُ الَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّ      {: مةسعلةن   الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنـزِلَ إِلَيـْ
مُ الْمُفْلِحُـونَ    عَلَى هُـدًى مِّـن رَّبِّهِـمْ    أُوْلَـئِكَ  وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِاآلخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ      ةتتعكع   . } وَأُوْلَــئِكَ هـُ ضة، ظأزعدعن    »لْمُـتَّقِنيَ لِّ«بذ ظاي

مْ            «ؤة » الْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّالةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِ  «آعيعنكع   كَ وَمَـا أُنـزِلَ مِـن قَبْلِـكَ وَبِـاآلخِرَةِ هـُ الَّـذِينَ يُؤْمِنُـونَ بِمَـا أُنـزِلَ إِلَيـْ
دعضةن ظعشارةت  » أُوْلَـئِكَ« ظذ مذشذ سذصةتلةر ظارقعلعق   ،قاتارلعق ظعككع سذصةص ظةلضةشتىرىلضةن بولذص    » يُوقِنُونَ
ــمْ عَلَــى«معدعن آعيعنكع ظعس ادعلةش ظعشقا ظعرعشعشكة اليعق بواللعغان دعضةن » هُــدًى مِّــن رَّبِّهِ ، دةل مذشذنع ظعص

  .قعلعص آةلتىرىلضةن» املسندِ إليه«ع دعضةن ظعشارةت ظعسعم» أُوْلَـئِكَ«بذ يةردة ظىحىم 
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 :تَعريفُ املسندِ إليه بالْمَوْصُولِيَّةِ 
 : مِنها ،يُؤتى باملسند إليه  اسمُ الْمَوْصُول لِدواعٍ 

 الذي حنو  عدمُ عِلْمِ الْمُخاطبِ بِالْأَحْوالِ الْمُخْتَصَّةِ بِهِ سِوى الصِّلَةِ-١ 
 .كانَ مَعَنَا أمْسِ رجلٌ عالِمٌ 

فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ { التفخِيْمُ  والتَّهْوِيْلُ كقوله تعاىل -٢
 .٧٨طه} غَشِيَهُمْ مَاالْيَمِّ 
كقول ،استهجاءُ التصريحِ باإلسمِ إذا كانَ مِمَّا ال يَسْتَحْسِنُ ذِكْرُهُ  -٣

 . خَرَجَ مِن السبيلنيِ مَانَاقِِضَةٌ :  ءِ العُلَمَا
 هُوَ الَّتِيْوَرَاوَدَتْهُ {زيادةُ تقرير الغرض الْمَسُوقِ لَهُ كَالمٌ كقوله تعاىل  -٤

 .٢٣يوسف }فِيْ بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ

 حَارَتْ الذي:  كقوله ،تشويقُ الْمُخاطبِ إىل اخلَبَرِ لِيَتَمَكَّنَ يف ذِهْنِهِ  -٥
 .حيوانٌ مستحدثٌ مِن مجادٍ*  فِيْهِ البَرِيَّةُ

 :رعصة قعلعش نع مةؤسذل قعلعش يولع ظارقعلعق مة» א«
ةؤة» א« تا س ة قعلعش ارقعلعق مةرعص ش ظ ذل قعلع ع مةؤس ذصبن أص بول ذنعث ، آ دةك ش  تأؤةندعكع

 .جذملعسعدعندذر
، »א« ظذ مةؤسذلنعث سعلعسعدعن باشقا خاس ظةهؤالعدعن خةؤعرع بولمعغانلعقتعن  مذخاتةصنعث-١

ظاخشام بعز بعلةن بعرضة     (»א«: مةسعلةن  . مةؤسذل قعلعنعش ظارقعلعق مةرعصة قعلعنعدذ    
» א«دعضةندعن باشقا، ظذ  » « بذ معسالدا مذخاتةصنعث،    .)بعلعملعك ظادةمدذر آعشع  بولغان  

، مةؤسذل  »א« ظذ ضة خاس ظةهؤالالردعن خةؤعرع بولمعغانلعقتعن ظذنعثغا مذشذنع ظةسلعتعش يذزعسعدعن    
 .قعلعنعش ظارقعلعق مةرعصة قعلعنعدع

ىن   -٢ ش ظىح ذبالعغا قعلع تىرىش ؤة م دذ  »א«آأص ة قعلعنع ارقعلعق مةرعص نعش ظ ذل قعلع . ، مةؤس
{: مةسعلةن 

א
عرظةؤن(}  ص

ذالرنع  ل ةن ظ ةشكةرلعرع بعل
ظذالرنع دئثزدا    ،  دععقوغلعؤ

ةت   ةتلعك هال دةهش
دع ة  . )ظورعؤال ذ ظايةتت ب

ك   ذالرنع قانحعلع ظ
نةرسعنعث ظورعؤالغانلعقعنع  

ذق  ر ظوح زعكع
ةؤةب  لعقتعكع س قعلعماس

ك دةص  « ذنع مانحعلع ظ
ش   دذ، ظع ع بولماي بولغعل
ان  ذالرنع ظورعؤالغ ص ظ قعلع

دع ة ظورعؤال ةن » نةرس دعض
ة ادعلةش م نعنع ظعص

 .ظىحىندذر
ةص  -٣ ر قعلعش بعظ  زعكع

عمنع   دعغان ظعس بولع
اقلعنعش   تعن س ظاشكارعالش

ىن  ، »א«ظىح
نعش  ذل قعلع مةؤس
. ظارقعلعق مةرعصة قعلعنعدذ    

علةن   ةقعه : مةس ص
«ظالعمالرنعث   

ظعككع يولدعن  (»א
ارةتنع    ة تاه ان نةرس حعقق

 دعضعنعضة  )ذرغذحعدذرسذند
 .ظوخشاش

ملة ظذنعث ظىحىن    ى  ج  -٤
ةتنع    ةن مةقس سأزلةنض
ؤعتعش  ةآرةك ظورنعتع ب

ىن  ، »א«ظىح
نعش  ذل قعلع مةؤس
. ظارقعلعق مةرعصة قعلعنعدذ    

אא{: مةسعلةن   
يىسىف  (}

ال   دعكع ظاي ذرعؤاتقان ظأي ت
ةن  يىسى أزع بعل تعن ظ ص

نع  عؤةت ظأتكىزىش مذناس
دع   ةص قعل ذ   .)تةل ب

ملعنعث سأزلعنعشعدعكع   ىج
مةقسةت زذلةيخانعث يذسذص   

ذص  ادعلةش بول انلعقنع ظعص ةآلعص قعلغ ة بولذشقا ت ةن بعرض أزع بعل مذشذ مةقسةتنع » א «،ظةلةيهعسساالمنع ظ
» א«نع   » א«ةن ظعسعمنعث ظورنعغا    بةندعلةرنعث زعهنعضة بةآرةك ظورنعتعؤعتعش ظىحىن زذلةيخا دعض      

א. قعلعص آةلتىرضةن    .א
نعث زع -٥ ةؤةرنعث مذخاتةص ذرذش ي    ه خ ة قعزعقت ذ خةؤةرض ىن ظاش اص آعتعشع ظىح ة ظورن عدعن ىنعض א«زعس

دذ » ة قعلعنع ارقعلعق مةرعص نعش ظ א*אא«: مةسعلةن . ، مةؤسذل قعلع
ةردة   . )آعشعلةر هةيران قعلعؤاتقان نةرسة جانسعز شةيظعدعن صةيدا قعلعنغان جانلعقتذر       (» א«بذ ي

ةيدا بولعدذ، دةل شذ حاغدا              » א א«دعيعلعشع بعلةن تةث ظاثلعغذحعغا نعمعدذ ظذ؟ دعضةن قعزعقعش ص
ةردة        »  ذ ي تعن ب ذ سةؤةص دذ، مذش اص آعتع ة ظورن ذحعالرنعث زعهنعض ةؤةر ظاثلعغ ذ خ ة ب دعيعلس

 .قعلعص آةلتىرىلضةن» א«دعن ظعبارةت مةؤسذل » א«
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 جاء األمريُ به ماوأخذتُ :   إخفاءُ األمْرِ عن غريِ الْمُخاطَبِ كقوله -٦
 .وقَضيتُ حَاجَاتِي كما أَهْوى * 

 مِن ثوابٍ أو إىل الوجهِ الذي يُبْنى عليه اخلربُاحلكمِ واإلمياءُ   تعليمُ -٧
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الَّذِينَإِنَّ {عقابٍ أو مدحٍ أو ذمٍّ أوغريِ ذلكَ  كقوله تعاىل 

وقوله تعاىل . ١٠٧الكهف}الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُالً 
 يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي الَّذِينَنِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُو{

 ثَابَرَ وصَبَرَ جَنى مَنْ: وقوهلم . ٦٠غافر}سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ 
 . زَرَعَ اإلمهالَ حَصَدَ الوبالَ مَن: و قوهلم . أطيبَ الثمرِ 

 تَدْعُونَ مِن الَّذِينَإِنَّ {   التنبيهُ على خطأ الْمُخاطَبِ  كقوله تعاىل-٨
 .١٩٤األعراف}دُونِ اللّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ 

ةهؤالنع يوشذرذش ظىحىن   -٦  تعن باشقعالردعن ظ ة  »املســندِ إليــه«مذخاتةص ارقعلعق مةرعص نعش ظ ، مةؤسذل قعلع

صادعشا ظعلعص آةلضةن نةرسعنع ظالدعم   (»وقَضَيتُ حَاجَاتِي كما أَهْوى   *  جاءَ األمريُ به     ماوأخَذْتُ  «: مةسعلةن  . لعنعدذقع
دعم    ادا قعل ة ظ ةتلعرعمنع خالعغعنعمح تعن       ).ؤة هاج عدعن مذخاتةص ةن نةرسعس ص آةلض انعث ظعلع ةردة صادعش ذ ي  ب

 باشقعالردعن يوشذرذش مةقسعدعدة ظذنعث ظعسمعنع ظاتاش      ظذنع  مذتةآةللعم شقعالرنعث خةؤعرع بولمعغانلعقتعن  با
 .ل شةآلعدة مةرعصة قعلعص آةلتىرضةنمةؤسذظذنع ظورنعغا 

ذرذش  -٧ أآىمنع ظذقت ة ه لةش ؤة       بعرض اش، ظةيعص ازا، ماخت اؤاص، ج ةن س دة سذزلةنض ذنعث هةققع ةؤةر ظ  خ
. ، مةؤسذل قعلعنعش ظارقعلعق مةرعصة قعلعنعدذ    »هاملسندِ إلي «ظذنعثدعن باشقا تةرةصلةرضة ظعشارةت قعلعش ظىحىن       

علةن  ــذِينَإِنَّ {: مةس ــوا الَّـ  آمَنُـ
ــوا الصَّــــالِحَاتِ كَانَــــتْ لَهُــــمْ     وَعَمِلُــ

ــزُالً   ــرْدَوْسِ نُــ ــاتُ الْفِــ ذ . }جَنَّــ ب
أآىمنع  ال ه معس

ذر ة ظذخت ةن بعرض ذش بعل
دة  ذنعث هةققع ةؤةر ظ خ
تعن   ةن ساؤاص سأزلةنض

نع  ) تةرةص(ظعبارةت ؤةجهع 
ةن ب ص بةرض ان قعلع  .اي

وَقَــالَ رَبُّكُــمُ ادْعُــونِي أَسْــتَجِبْ    {
ــمْ إِنَّ  ــذِينَلَكُــ ــنْ  الَّــ ــتَكْبِرُونَ عَــ  يَسْــ

ــنَّمَ   ــيَدْخُلُونَ جَهَــــــ ــادَتِي سَــــــ عِبَــــــ
 }دَاخِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِينَ 

ارعثالر ( صةرؤةردعض
دذ ا «: ظئيتع ا دذظ ماث

ذل    ةن قوب ثالر، م قعلع
ةن عزآع قعلعم ، شذبهعس

دعن   ث ظعبادعتعم مئنع
ق اش  حوثحعلع ص ب  قعلع

دا    ار هال دعغانالر خ تارتع
دذ  ة آعرع ). »جةهةننةمض

أآىمنع  ال ه ذ معس ب
ذر ة ظذخت ةن بعرض ذش بعل

دة  ذنعث هةققع ةؤةر ظ خ
ازادعن  ةن ج سأزلةنض

ان  ظعب ع باي ارةت ؤةجهعن
 .قعلعص بةرضةن

ه  ةتتعكع  : تةنبع ذ ظاي ب
دعضةن صئظعل،    » أَسْتَجِبْ«

ةمعر دا ظ نعث جاؤابع
دعغا   ةنلعكتعن ظال آةلض

نعص » ْنإ« دعر قعلع تةق
 . ظوقذلغانجةزمع
بَرَ جَنـى أطيـبَ        مَنْ «  ثَابَرَ وصـَ
تذرغان ؤة (»الثمــــرِ داؤامالش

ةث ياخشعسعنع يعغدع   ةرنعث ظ ةن آعشع معؤعل أآىمنع .)بةرداشلعق بةرض ذ معسال ه ذر ب ة ظذخت ةن بعرض ذش بعل
ص        ان قعلع ع باي ارةت ؤةجهعن تعن ظعب ةن ماختاش دة سأزلةنض ذنعث هةققع ةؤةر ظ ةن خ ــن«.  بةرض ــدَ  مَ  زَرَعَ اإلمهــالَ حَصَ

خةؤةر  ذش بعلةن بعرضة   ظذختذر  بذ معسال هأآىمنع     .)بعصةرؤالعقنع تئرعغان آعشع ظذؤالحعلعقنع ظورعدع      (»الوبالَ
 .ظذنعث هةققعدة سأزلةنضةن ظةيعصلةشتعن ظعبارةت ؤةجهعنع بايان قعلعص بةرضةن

ارقعلعق مةرعصة قعلعنعدذ   »املسندِ إليه« مذخاتةصنعث خاتالعقعغا تةنبعه بعرعش ظىحىن       -٨ . ، مةؤسذل قعلعنعش ظ

ــالُكُمْ الَّــذِينَإِنَّ {: مةسعلةن  ــادٌ أَمْثَ ــهِ عِبَ ــهِ«سعلةر (} تَــدْعُونَ مِــن دُونِ اللّ ادة» اللّ ذص ظعب ذتالرت قعلنع قوي ة غان ب  سعلةرض
  ).ظوخشاش مةخلذقالردذر



 ٣٢٦

 . أَدَّبَكَ فَأَحْسَنَ تربيتَكَ الذي   احلثُّ على التَّعظيم حنو جاء -٩
 نُـزِّلَ عَلَيْـهِ الـذِّكْرُ إِنَّـكَ         الَّـذِي وَقَـالُواْ يَـا أَيُّهَـا       {له تعـاىل     التَهَكُّمُ كقو  -١٠

 .٦احلجر}لَمَجْنُونٌ 
 سَمَكَ  الذيوَرُبَّمَا يُجْعَلُ وسِيْلةًً إىل التعريضِ بِتَعْظِيْمِ شأنِ اخلربِ حنو إنَّ           

شـأنِ غـريِ اخلـربِ     أو تعظـيمِ   ،بَنى لَنَـا بَيْتًـا دَعَائِمُـهُ أَعَـزُّ وأَطْـوَلُ            السماءَ  
 كَـــــــــانُواْ هُـــــــــمُ شُـــــــــعَيْباًكَـــــــــذَّبُواْ الَّـــــــــذِينَ { كقولـــــــــه تعـــــــــاىل 

 الذي أو التعريضِ بإهانةٍ لِشأن اخلربِ حنو إنَّ         ،٩٢األعراف}الْخَاسِرِينَ  
 الذيأو إهانةٍ لشأنِ غريِهِ  حنو إن  . قد صَنَّفَ فِيْهِ كِتابًا اليعرف الفقهَ   

ــع  ــو خاســرٌ  الشــيطانَيتب ــك  وكا.  فه ــذي: لرتغيــب  كقول ــنَتْ ال  حَسَ
 شاهَ خَلْقُـهُ و سَـاءَ       الذيوكالتنفريِ حنو   . خَصَالُهُ ونَبَلَتْ فعالُهُ مَحْبُوْبٌ     

 .خُلْقُهُ مَمْقُوْتٌ 

ا   »א«ظذلذغالشقا تةرغعص قعلعش ظىحىن      -٩ : مةسعلةن . رقعلعق مةرعصة قعلعنعدذ  ، مةؤسذل قعلعنعش ظ
 .)سعنع ظةدةصلةص ياخشع تةربعيلعضةن آعشع آةلدع(»א«

وَقَالُواْ يَـا   {:مةسعلةن . ، مةؤسذل قعلعنعش ظارقعلعق مةرعصة قعلعنعدذ   »א« مةسخعرة قعلعش ظىحىن     -١٠
ــا ــذِي أَيُّهَـ ــهِ الَّـ ــزِّلَ عَلَيْـ ــونٌ   نُـ ــكَ لَمَجْنُـ ــذِّكْرُ إِنَّـ ع (} الـ ذالر ظئيتت ادةم    «: ظ ان ظ ل قعلعنغ ذرظان نازع ع ق ةن  ! ظ ةن هةقعقةت س

 .)»مةجنذنسةن
اتتعلعغعنع         » א« ةؤةرنعث آ اغالردا خ مةن ح ش قعس ة قعلع ارقعلعق مةرعص ش ظ ذل قعلع ع، مةؤس ن

ظاسماننع  شةآسعزآع  (»אא«: لةن مةسع . ظعصادعلةشكة ؤاستة قعلعنعدذ  
ظاسماننع ظذستىن   «بذ معسادا   . )ظىستىن قعلغان زات بعزضة تىرىآلعرع ظعضعز ؤة ظذلذغ بعر ظأينع قذرذص بةردع   

ان زات يعش » قعلغ دع
«ظارقعلعق  

دعضةن خةؤةرنع    » 
اتتعلعغعنع  ذحعنعث آ قعلغ
ا زات  داق آاتت ؤة بذن
ا  نعثمذ آاتت ان ظعش قعلعغ
دعغانلعقنع  بولع

 .ظعصادعلعضةن
ع، » א« ن

مةن  ش قعس ذل قعلع مةؤس
قا    ةؤةردعن باش اغالردا خ ح
اتتعلعغعنع  عنعث آ نةرس

تة ظعصادع كعمذ ؤاس لةش
 الَّـذِينَ { :مةسعلةن. قعلعنعدذ
 كَــــــــانُواْ هُــــــــمُ  شُــــــــعَيْباًكَــــــــذَّبُواْ 

ــرِينَ ادا  . }الْخَاسِـــــ ذ معس ب
ث، » א« نع
ة » א« ارقعلعق مةرعص ظ

ع  ث » «قعلعنعش نع
اتتعلعغعنع ظعصاد كة آ علةش

 .ؤاستة قعلعنغان
ع، » א« ن

مةن  ش قعس ذل قعلع مةؤس
حاغالردا خةؤةرنعث هالعنعث   

عنع ظاهان ةتلعك ظعكةنلعض
تة  كعمذ ؤاس ظعصادعلةش

دذ علةن . قعلعنع «: مةس
אא

عقهعنع (» ص
بعلمةيدعغان ظادةم ظذ هةقتة    

ازدع ذ معسالدا ).آعتاص ي  ب
ث» א«،  א« نع

ع » اص  قعلعنعش آعت
ارةت  تعن ظعب يئزعش
ث   ةؤةرنعث هالعنع خ

عنع ظاها ةتلعك ظعكةنلعض ن
تة  كة ؤاس ظعصادعلةش

ع قعل ان حىنك عقهعنع  عنغ ص
عنعث   دعغان آعش ذبعلمةي  ظ

ظذ آعشعنعث بذ هةقتة ياخشع آعتاص يازالمايدعغانلعقعنع آأرسعتعص         هةققعدة آعتاص يازغانلعقعنع تئلغا ظعلعش      
 .بعرعدذ

ع» א« قا نةرن ةؤةردعن باش اغالردا خ مةن ح ش قعس ذل قعلع ةتلعك  مةؤس ث ظاهان عنعث هالعنع س
دذ تة قعلعنع كعمذ ؤاس عنع ظعصادعلةش علةن . ظعكةنلعض الدا . »אא«: مةس ذ معس ب

 .تلعك ظعكةنلعضعضة ؤاستة قعلعنغاننعث هالعنعث ظاهانة» א«
: مةسعلةن . لةشكعمذ ؤاستة قعلعنعدذ    ع مةؤسذل قعلعش قعسمةن حاغالردا تةرغعص قعلعشنع ظعصاد       نع» א«
 ). سأيىملىآتذرعخعسلعتع ياخشع، قعلعقع ظعسعل بولغان آعش(»א«

ع» א« دذ     ن تة قعلعنع كعمذ ؤاس نع ظعصادعلةش اغالردا نةصرةتلةندذرذش مةن ح ش قعس ذل قعلع .  مةؤس
  ).يارعلعشع سةت، ظةخالقع ناحار بولغان آعشع، يئرضعنعشلعكتذر(»א«: مةسعلةن 
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 :تعريفُ املسندِ إليه باالم 

 لِإفـادة معنـى مِـن املعـانى التـى تُفِيْـدُها          ،السـند إليـه معرفًـا بـاالم         يؤتى  

دىِّ اخلـارجىِّ والمُ    المُ العهـ  : وذلك  أنَّ المَ التعريفِ على قِسمنيِ        .الالمُ  

 .احلقيقةِ 

 وهـي  ،فَالمُ العهدِ اخلارجى هي التى يكون مَـدخولُها مُعَيَّنًـا يف اخلـارج        

 .صَرِيْحٌ وكِنَائِيٌّ و عِلْمِيٌّ : ثلثة أنواع  

 كقولـه   قـدم لِمَـدخولِها ذِكْـرٌ صَـرَاحَةً        أما المُ العهدِ الصرحيىِّ فهي ما ت       -١

ــلْنَا   {تعــاىل  ــا أَرْسَ ــلْنَا إِىل    إِنَّ ــا أَرْسَ ــيْكُمْ كَمَ ــاهِدًا عَلَ ــوْلًا شَ ــيْكُمْ رَسُ إِلَ

  .١٥املزمل  }الرَّسُوْلَ فَعَصى فِرْعَوْنُ رَسُوْلًافِرْعَوْنَ 

 

 :ظارقعلعق مةرعصة قعلعش » ال«نع » املسندِ إليه«

ادعلةش ظىحىن  » ال« ع ظعص ةردعن بعرةرن ادعلةيدعغان مةنعل ان ظعسعم » املســندِ إليــه«ظعص ارقعلعق » ال«بولغ ظ

المُ «ؤة  » المُ العهـدىِّ اخلـارجىِّ    « ظذالر    ،ظعككعضة بألعنعدعغان بولذص     حوث جةهةتتعن   » ال«ظاشذ  . نعدذمةرعصة قعلع 

ارلعقالردعن » احلقيقــــــــةِ قات

 . ظعبارةتتذر

» المُ العهــــــــدىِّ اخلــــــــارجىِّ«

ةن    ذ، آعرض عنعمعز ظ دعض

ة   عم ظةمعلعيةتت ظعس

ان  ار بولغ ةن ب مذظةيي

ل   . دذر» א« ذ خع ب

عقع  ضة  ظاشذ ، هعل     » א«

اش   ة ظوخش دعضةنض

ع   ةرنعث بعرعلعش مةنعل

عص آعلع  دعغان مذناس

ذص، ذ بول ، »صَـــــــرِيْحٌ« ب

دعن  » عِلْمِيٌّ«ؤة   » كِنَائِيٌّ«

ىك   ىح تىرل ارةت ظ ظعب

 .بولعدذ

» المُ العهـــدِ الصـــرحيىِّ  «-١

عنعمعز ع  ،دعض زعكرعس

ةن  كارا ظأتك عمغاظاش  ظعس

ةن  . دذر» ال«آعرض

ــلْنَا إِ{: مةسعلةن  ــا أَرْسَ ــوْنَ  إِنَّ ــلْنَا إِىل فِرْعَ ــا أَرْسَ ــيْكُمْ كَمَ ــاهِدًا عَلَ ــوْلًا شَ ــيْكُمْ رَسُ ــوْلًالَ ــوْنُ رَسُ ــوْلَ فَعَصــى فِرْعَ شذبهعسعزآع، بعز ( }الرَّسُ

ذؤا    ة ض دةك، سعلةرض ةيغةمبةرنع ظةؤةتكةن ر ص ة بع ذحعهصعرظةؤنض ذق  لعق بةرض ةيغةمبةرنع ظةؤةتت ر ص ذ ).  بع ب

 . نعث ظالدعدا ظاشكارا ظأتكةن»فَعَصى فِرْعَوْنُ«نعث زعكرعسع »  لَالرَّسُوْ «آعرضةن» ال «ظايةتتعكع
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مُ العهدِ الكنائيِّ هي مـا تقـدم لِمَـدخولُها ذكـرٌ كنايـةً كقولـه تعـاىل                 و ال  -٢
فـالالم  يف الـذَكَرِ عائـدةٌ إىل     . ٣٦آل عمـران  } كَاألُنثَى   الذَّكَرُوَلَيْسَ  { 

ــه    ــةً يف قول ــرُهُ كناي ــبَقَ ذِكْ ــكَ  { مــا سَ ــذَرْتُ لَ ــي نَ ــارَبِّ إِنِّ ــي  مَ ــي بَطْنِ  فِ
 إذ التحريرُ لِخدمةِ ،نى بِمَا يف كالمها فإنه املع . ٣٥آل عمران }مُحَرَّراً  

 .بَيْتِ املقدسِ مل يكن إال للذكور 
ــا ولكــن        -٣ ــرٌ مطلقً ــدخوهلا ذِكْ ــدم مل ــا مل يتق ــد العلمــي هــي م  والم العه

إِذْ  { للمخاطــب علــمٌ بــه ســواء أكــان حاضــرا أو ال  كقولــه تعــاىل       
ــ{ و  . ١٨الفــــــتح }الشَّــــــجَرَةِيُبَايِعُونَــــــكَ تَحْــــــتَ  ا فِــــــي إِذْ هُمَــــ

 إذا مل يكـن يف البلـد إال     ، األمـريُ خَـرَجَ   : و حنو قولـك     .٤٠التوبة }الْغَارِ
 . أمريٌ واحدٌ 

وَلَـيْسَ   {:مةسعلةن . دذر» ال« آعرضةن  ظعسعمغا زعكرعسع آعنايةتةن ظأتكةن     ،دعضعنعمعز» المُ العهدِ الكنائيِّ  «-٢
ةردة  .} كَالْــــأُنْثىالــــذَّكَرُ ذ ي ع» الــــذَّكَرُ« ب ث  »ال «دعك ث ظايالعنع  فِــــي بَطْنِــــي  مَــــاإِنِّــــي نَــــذَرْتُ لَــــكَ   رَبِّ {، ظعمراننع
ــرَّراً دعم ! صةرؤةردعضارعم(}مُحَ دا سعنعث خعزمعتعثضة ظاتع ازات قعلعنغان هال ةرزةنتعمنع ظ  )مةن قوسعقعمدعكع ص

ان   ر قعلعنغ ةن زعك أزعدة آعنايةت ةن س ان «. دعض ر قعلعنغ ةن زعك عمعز » آعنايةت ث  دئيعش ث ظايالعنع ظعمراننع
ةينع حاغدا    . دذرنعث سةؤةبعدعنآةلعمعسع» مَا«سأزعدعكع   نعث خعزمعتعضة صةقةت   بةيتذلمذقةددةس حذنكع ظذالر ظ

ايتع،    العنعال ظات ذل ب ظوغ
ذثا  ــا«ش لعدة » مَـــــ ظةس

ارةت   زدعن ظعب ذل ؤة قع ظوغ
عنع  ةر ظعككعلعس أز  ه  ظ

ظعحعضة ظالعدعغان بولسعمذ     
نعث « بةيتذلمذقةددةس

دعم  ة ظاتع » خعزمعتعض
ع    أزنعث قةرعنعس ةن س دعض

ظعرادة  دعن  » مَا «بعلةن بذ 

ع اال  قعلعنغعن ذل ب  ظوغ
دذ،   ذم بولع ع مةل ظعكةنلعض

ذثا  ــذَّكَرُ«ش ث » الـــــــ نع

ةن  ع آعنايةت زعكرعس
ةن  عرع ظأتك ظعلض

 .لعنعدذبهعسا
» المُ العهــــــــدِ العلمــــــــيِّ «-٣

عنعمعز، ةن  دعض ذ، آعرض  ظ
ال  ع زادع عمنعث زعكرعس ظعس
ن   عمذ لعكع ةن بولس ظأتمعض
ازعر   ورذنغا ه ةص س مذخات

ذن ذن بول-بولس معس
ذنعثغا مةلذملذق بولغان  ظ

ةن  عمغا آعرض » ال«ظعس

لَقَــدْ رَضِــيَ  {:مةسعلةن . دذر
اللَّهُ عَنِ الْمُـؤْمِنِنيَ إِذْ يُبَايِعُونَـكَ تَحْـتَ         

ظأز ؤاختعدا ظذالر      (}الشَّجَرَةِ

اثا  تعدا س دةرةخ ظاس
دع ةت قعل ــا فِــي {، )بةيظ ــارِإِذْ هُمَ اردا ظ (}الْغَ ذ ظعككعسع غ دا ظ ةينع حاغ دعظ ةتتعكع  .)ع ذ ظعككع ظاي ــجَرَةِ«ب » الشَّ

ةن ــارِ «بعل ةد     » الْغَـ ان مذهةمم ةص بولغ عمذ، مذخات ةن بولس ع ظأتمعض ةلعمعنعث زعكرعس ع آ ارةت ظعكك ن ظعب دع

بولمعسذن ظذنعثغا بذ ظعككعسع مةلذملذق     -ظةلةيهعسساالم ظايةت نازعل بولغاندا بذ ظعككع يةردة هازعر بولسذن        
 شةهةردة صةقةت بعرال صادعشا         :يةنة بعر معسال    . يمعزدة» المُ العهدِ العلميِّ  «نع  » ال«رضةن  بوغانلعقتعن بذالرغا آع  

 . ظوخشاشدعضةنمذ شذنعثغا» األمريُخَرَجَ «بار ظةهؤالدا 
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ــةِ       ــة و املاهي ــدخوهلا موضــوعا للحقيق ــايكون م ــةِ هــي م  ،والمُ احلقيق
ــة أقســام     ــدخوهلا إىل ثالث ــار م ــدِ  : وتنقســم باعتب ــنْسِ  والمُ العَهْ المُ اجلِ

 .نِيِّ والمُ االسْتِغْرَاقِ الذِّهْ
فالمُ اجلنسِ هي مـا يكـون مـدخوهلا مـرادا بـه احلقيقـة نفسـها بقطـع                    -١

 .املاءَ و حنو شربتُ ، الْمَرْأة خري مِن الرجلالنظر عن األفراد حنو 
والم العهــد الــذهين هــي مــايكون مَــدخولُها مــرادًا بــه فــردٌ مبــهمٌ مِــن   -٢

ــهِ يف ا  لــذهنِ إذا قامــتْ القرينــةُ علــى ذلــك أفــرادِ احلقيقــةِ بإعتبــار عهديتِ
ــه تعــاىل   ــهُ  { : كقول ــافُ أَن يَأْكُلَ ــذِّئْبُ وَأَخَ وهــذا يف . ١٣يوســف}ال

 وإن كان يف اللفظ جيـرى عليـه أحكـامُ           ،املعنى  كالنكرة فيعامل معاملتَها    
ــهِ  مبتــدأً و ذَا حــالٍ و وصــفًا للمعرفــةِ  و موصــوفًا    ــنْ وقوعِ املعــارفِ  مِ

 .هبا

ذم بعر نةرسعنعث ماه        دعضعنعمعز، »المُ احلقيقةِ «  بذ ظأزع   . دذر» ال« آعرضةن  غاظعسعم تعضة تةيعنلةنضةن     عمةل
دعن ظعبارةت ظىح قعسعمغا  » المُ االسْتِغْرَاقِ«ؤة  »المُ العَهْدِ الذِّهْنِيِّ«، »المُ اجلِنْسِ«عث ظعتعبارع بعلةن    آعرضةن ظعسعمن 

 . نعدذبألى
عنعمعز، »المُ اجلِــنْسِ  «-١ را      دعض ذنعث ظةص ارقعلعق ظ عم ظ ةن ظعس ذ آعرض ذنعث   د ظ ةقةت ظ تعن، ص لعرعغا قارعماس

أزعال مةقسةت قعلعنعغا دعن ياخشع(»الْمَــرْأة خــريٌ مِــن الرجــلُ«: مةسعلةن . دذر»  ال«ن هةقعقعتعنعث ظ ةر، ظايال ، )ظ
 . » املاءَشربتُ «

دعن ياخشع«بعرعنحع معسالدعن  ارلعق ظايال ةر، ب ارلعق ظ ذم بعر «دعضةن مةنعمذ ؤة » ب ةر، مةل ذم بعر ظ مةل
ع  دعن ياخش ةن » ظايال دعض

ةلكع    دذ، ب ذ حعقماي مةنعم
ة   « ة ظعض ةرلعك ماهعتعض ظ
اللعق ماهعتعضة آع شع ظاي

ع عدعن ياخش ة آعش » ظعض
دذ   ةنا حعقع ةن م . دعض

ةردة       » الرجـلُ «حىنكع بذ ي
ارلعقالردعن » الْمَــرْأة«ؤة  قات

دعغعنع   رادة قعلعنع ظع
دذر  ذالرنعث ماهعتع .  ظ

المذ  ع معس ظعككعنح
اش  ذنعثغا ظوخش . ش

عم   ةتلعك ساؤاقدعش هأرم
ةنتعق    عز م ةر س ظةض

دعن ارظعلعمع وال - ظ ت
ةؤةردار بو عثعز خ لس

ذقع ة عري أزلةر سعزض قع س
لذص بولدع  حذشذنذشلذك بو 

دعن  ذ ظعلعم ةمما ظ ظ
ةؤعرعثعز ذ ا بولمعسخ  ب

ع  ذننع ياخش مةزم
ىنىش ذ  حىش ىن ش  ظىح

 ! ظعلعمضة مذراجةت قعلعث
» الم العهــــــد الــــــذهين «-٢

ار  ة ب عنعمعز، قةرعن دعض
دعكع   دا، زعهنع ظةهؤال
ارع   ذملعقعنعث ظعتعب مةل

ذ   ةن، ظ ةن »ال«بعل  آعرض
ذ  ظ ارقعلعق ش عم ظ عس

ةقعقعتعنعث   عمنعث ه ظعس
ةن  راتلعرعدعن مذبه ظةص
رادة   رع ظع ان بع بولغ

ان  . دذر» ال«قعلعنغ
علةن  ــافُ أَن { : مةس وَأَخَــــ

ــهُ  ــذِّئْبُيَأْكُلَـــــــ ذنع ( }الـــــــ ظ
عدعن   ةص قويعش ث ي بأرعنع

عرةيمةن ةردة  .)ظةنس ذ ي  ب
االمنع  ذص ظةلةيهعسس يذس
قعرعنداشلعرعنعث شعكارغا   
اقحع  ص حعقم  ظعلع

ارةت   دعن ظعب بولغانلعقع
قةرعنة بولغانلعقتعن ياقذص   
ذ بأرعنعث  ظةلةيهعسساالم ظ

ذملعقعنع ظعتعبارغا ظعلعص          ارقعلعق       » الـذِّئْبُ «آعرضةن   » ال«آعشعلةر زعهنعدعكع مةل » بأرة «دعضةن ظعسعم ظ
ان،  رادة قعلغ ع ظع ان بعرعن ةم بولغ راتعدعن مذبه ةقعقعتعنعث ظةص عمنعث ه ةن ظعس ذثا دعض ةتش ذنع ظاي نعث مةزم

 آعرضةن ظعسعمالر مةنة     » א« بذنداق    .دعضةنلعك بولعدذ   » ن ظةنسعرةيمةن  يةص قويعشعدع  بعرةر بأرعنعث ظذنع  «
ذش،        ال بول ذش، زذله دا بول ةتتعن مذبتع ةبزع جةه ذنعثغا ل ةرحة ظ ذثا  ض تذر، ش ة ظوخشاش ة نةآعرعض جةهةتت

ارلعقال       ذش قات ذص بول ة مةؤس ذش ؤة مةرعصعض ةت بول ة سذص عنع مةرعصعض ارةت مةرعص را   ردعن ظعب أآىملعرع ظعج ث ه
ة دذ قعلعنسعمذ مةن ةآعرعنعث مذظامعلعسع قعلعنع ةتتعن ن ع (»א«: مةسعلةن .  جةه معن

ةن  ذم ظأتعم دعن حوق ذننعث يعنع كةلةيدعغان مةلظ الدعكع .)دأش ذ معس ع» א« ب ةآعرعنعث مذظامعلعس ة ن  ض
ع   دعن آعيعنك انلعقتعن ظذنعث ا  » «قعلعنغ عتع هعس ذنعث سذص ة ظ ةن جذمل ذنعثغا بدعض ة ظ لعنعدذ، ظةض

ا       ةن هعس يعن آةلض عدعن آع ة مةرعص ذ جذمل ا ظ ان بولس ع قعلعنمعغ ةآعرعنعث مذظامعلعس ث »א«نعص لعبن  نع
 .هالعتع بولغان بوالتتع
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ادًا بـــه مجيـــعُ أفـــرادِ والمُ االسْـــتِغْرَاقِ هـــي مـــا يكـــون مـــدخولُها مـــر  -٣
المُ االسْـــتغراقِ الْحَقِيْقِـــيِّ و المُ االسْـــتغراقِ :  وهـــي قســـمانِ ،احلقيقـــةِ 
 .العُرْفِيِّ 

فالمُ اإلستغراقِ التحقيقى هي مايكون مَـدخولُها مـرادًا بـه كـلُّ فـردٍ مِمَّـا                 
عَــالِمُ { حاليــةٍ  كقولــه تعــاىل  بِمعونــة قرينــةٍيتناولــه اللفــظُ حبســب اللغــةِ

 أو لفظيـة كقولـه      ،أي كلِّ غائبٍ وشـاهدٍ      . ٩الرعد}الشَّهَادَةِ   وَ غَيْبِالْ
ــاىل  ــانَإِنَّ {تع ــرٍ  الْإِنسَ ــي خُسْ ــلَّ إنســانٍ  ٢العصــر} لَفِ ــدليل ،  أي ك ب

 .االستثناء بعده 
و المُ االسْتغراقِ العُرْفِيِّ هي ما يكون مَدخولُها مرادًا بـه كـلُّ فـردٍ مِمَّـا                 

 ، الـوزراءَ لعُـرْفِ و العـادةِ كمـا تقـول جَمَـعَ امللـكُ         يتناوله اللفظُ حبسـب ا    
 .فإن املقصودَ وزراءُ مَمْلِكَتِهِ ال وزراءُ العالَمِ  أمجع 

ــتِغْرَاقِ«-٣  عنعمعز،» المُ اإلسْـ را    دعض ةقعقعتعنعث ظةص عمنعث ه ذ ظعس ارقعلعق ش عم ظ ةن ظعس ذ آعرض لعرعنعث د ظ

دعن ظعبارةت ظعككع   » المُ االسْتغراقِ العُرْفِيِّ  «ؤة  » المُ االسْتغراقِ الْحَقِيْقِيِّ  « بذ   ،بولذص» ال«هةممعسع ظرادة قعلعنعغان    
 . قعسعمدذر

ةن  » المُ االسْـــتغراقِ الْحَقِيْقِـــيِّ  « ذ آعرض عنعمعز، ظ ةرعنعنعث     دعض ان ق الع بولغ اآع ه ةبزع ي ارقعلعق، ل عم ظ ظعس
 هةر بعر ظةصرادع ظعرادة قعلعنغان          ، ظأز ظعحعضة ظالغان نةرسعنعث     يارعدعمعدة، لذغةت هعساؤع بعلةن بولغان سأز     

ارلعق     لذغةت  نعث  لةبزع ياآع هالع بولغان قةرعنعنعث يارعدعمعدة سأز      يةنع  . دذر» ال« جةهةتتعكع مةفهذمعنعث ب
را ان دعظةص رادة قعلعنغ   ظع

عم ةن ظعس » ال«غا آعرض

 الْغَيْبِعَالِمُ  {:مةسعلةن    .دذر
ــهَادَةِ وَ ع  اهلل(}الشَّـــ  ؤة مةخص

الرنعث  كارا ظعش ظاش
عنع  ىحعدذرهةممعس  .)بعلض

ةتتعكع   ذ ظاي ــبِ«ب » الْغَيْـــ
ةت    أزنعث لذغ ةن س دعض
ذمع   ةتتعكع مةفه جةه
غاظعب نةرسعلةر بولذص، بذ      

ةردة   عدع اهللي ث بعلعش ن  نع
ةرعنعنعث    الع ق ارةت ه ظعب
أزدعن  ذ س دة ظ يارعدعمع
رادة   اظعبالر ظع ارلعق غ ب
ذنعثغا  ذثا ب ان، ش قعلعنغ

ةن  ذ »ال«آعرض  م
ةقعقعنعث  تعغراق ه ظعس

ابلعنعدذ»ال« ع هعس  . م
ع   دعن آعيعنك ظأزع
ارةت   نادعن ظعب ظعستعس
ةرعنعنعث   ةبزع ق ل

دة  رايارعدعمع رعنعث لعدظةص
ان   رادة قعلعنغ هةممعسع ظع

ة  ةن آسأزض نعث » ال«عرض

الع ــانَإِنَّ { :معس  لَفِـــــي الْإِنسَـــ
ةر (}خُسْـــرٍ ان ه ر ظعنس  بع

دذر  ان ظعحعدع ذ  .)زعي ب
ةتتعكع  » الْإِنسَــــــــــانَ«ظاي

ارلعق  أزدعن ب ةن س دعض
رادة  علةر ظع آعش
ذنعثغا  انلعقتعن ظ قعلعنغ

ةن  ذ »ال«آعرض  م
ةقعقعنعث  تعغراق ه ظعس

 . مع هعسابلعنعدذ»ال«

ارقعلعق، ظأرص       دعضعنعمعز، ظذ آع    » يِّالمُ االسْتغراقِ العُرْفِ  «  هعساؤع بعلةن بولغان سأز ظأز           ظادةت -رضةن ظعسعم ظ

صادعشا  (»الـوزراءَ جَمَعَ الْملكُ «: مةسعلةن  . دذر» ال«ظعحعضة ظالغان نةرسعنعث، هةر بعر ظةصرادع ظعرادة قعلعنغان    
ةرنع ارلعق ؤةزعرل دعب ا).  يعغ ىتىن دذني دعغعنع ص ةت قعلعنع ةردة مةقس ذ ي ذ ب ةلكع ش ةس ب ةر ظةم دعكع ؤةزعرل

. ظادةت هعساؤع بعلةن بولغان مةنعسعدذر  -نعث ظأرص » الوزراءَ«صادعشانعث مةملعكعتعدعكع ؤةزعرلةردذر، مانا بذ      
ةر ظعرادة قعلعنغان           ادعكع ؤةزعرل ىتىن دذني ظةضةر لذغةت هعساؤع بعلةن بولغان مةنعسع ظعرادةقعلعنغان بولسا ص

 .اقع ظأرفعنعث ظعستعغراقع هةقعقع بعلةن بولغان تىص صةرقعدذر، مانا بذ ظعستعغربوالتتع
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 أي اسـم اجلـنسِ املفـردِ        ،واستغراق املفرد أمشل من املثنـى و اجملمـوعِ          

تغراقِ  كحرف التعريف  أو النفي كـان مشولُـهُ          إذ دخلتْ عليه أداةُ االس    

لِألفراد  وتناوهلا إيـاه أكثـرَ مِـن مشـول املثنـى  واجملمـوعِ الداخلـةِ عليهمـا                    

 إذا كان فيهـا  رجـلٌ        » يف الدارِ  رِجَالَ ال   «تلك األداةُ  بدليل صحّة        

ــلَ ال « دون ،أو رجــالنِ  ــدارِرَجُ ــه اليصــح إذا كــان فيهــا  » يف ال  فإن

و لِأَنَّ املفردَ الداخلَ عليـه حـرفُ االسـتغراقِ مبعنـى         . جالنِ  رجلٌ أو ر  

 وهلــذا  امتنــعَ  وَصْــفُهُ بِنَعْــتِ الْجَمْــعِ  فِــي ،كــلِّ فــردٍ  ال جممــوعِ األفــرادِ 

  . البِيْضُ الدِرْهَمُ والصُفْرُ الدِيْنَارُحنوِ  أهْلَكَ الناسَ 

 

رةتنعث ذر   مذص تعغراقعدعن ظامراقت ةمظعنعث ظعس نع ؤة ج تعغراقع، تةس ةفع ؤة  . ظعس ةنع ن ة ظوخشاش  » ال«ي ض
را     عمنعث ظةص ع ظعس ان جعنس رةت بولغ ةن مذص تعلعرع آعرض تعغراق ؤاس ذ   عردلعظعس ع، ظ ة ظعلعش أز ظعحعض نع ظ

اآع ظعككع ظةر      ، بذ ةن تةسنع ؤة جةمظعنعث ظأز ظحعضة ظعلعشعدعن ظامراق بولعدذ       ؤاستعلةر آعرض   هويلعدا بعر ي
دا   ار حاغ ــالَال «ب ــدارِرِجَـــ ع » يف الـــ نعث دذرذس بولعش ةمما، دعيش ــلَال «  ظ ــدارِرَجُـــ نعث دذرذس » يف الـــ  دعيعش

ع   لعقعنعث دةلعل ةنبولماس اتالنغاندذربعل نع    . ظعسص تعغراقع، تةس رةتنعث ظعس تعغراقعدعن  مذص ةمظعنعث ظعس ؤة ج
رةتنعث    ةن مذص ذنعثغا ظعستعغراق هةرعصع آعرض ر دةلعلع ظ ة بع امراق دعضةن سأزعمعزنعث يةن » جممــوعِ األفــرادِ«ظ

ةلكع  ةس ب عدة ظةم مةنعس
عدة » كـــــــلِّ فـــــــردٍ« مةنعس

دذر ذثا .بولعدعغانلعقع  ش
 الصُــــفْرُ الــــدِيْنَارُأهْلَــــكَ النــــاسَ «
عرعق(»البِـــــيْضُ الـــــدِرْهَمُو  س

ةر  اق دعرهةمل ار ؤة ظ دعن
االك   علةرنع ه آعش

ع ةن )قعلعؤةتت  دعض
عدا   النعث ظوخشعش معس

ــدِيْنَارُ« ةن» الـــــــــــــــ  بعل

ــدِرْهَمُ« ارلعق » الـــــــــ قات

رةتلةرنع  ــفْرُ«مذص » الصُـــــ

ةن ــيْضُ« بعل ارلعق » البِ قات
ةن  ةت بعل ةمظع سذص ج
ةتلةش دذرذس  سذص

 . بولمايدذ
عنعمعز » كـــلِّ فـــردٍ «  ،دعض

أز    عم ظ ث ظعس هأآىمنع
ر    ظعح ةر بع ان ه ة ظالغ عض

عنع    راتعغا قارعتعلعش ظةص
عتعدذ علةن . آأرس : مةس

ــانَإِنَّ {  لَفِـــــــــــــــــــي الْإِنسَـــــــــــــــــ
ــرٍ  ةر (}خُسْ ان ه ر ظعنس  بع

 مانا بذ   .)زعيان ظعحعدعدذر 
دة   ان ظعحع الدا زعي معس
أآىم  ارةت ه تعن ظعب بولذش

ةآرع        » א« ةر، ب ت، ظأم ان زةي ة ظالغ أز ظعحعض أز ظ ةن س ارلعق ... دعض ة    قات ر آعشعض ةر بع ادعكع ه دذني
  .قارتعلغاندذر

א« راتالرنعث يعغعندعسعغا قارعتعلعشعنع               ، هأآىمنعث  ،دعضعنعمعز » א  ظعسعم ظأز ظعحعضة ظالغان ظةص
א «:مةسعلةن  . آأرسعتعدذ ةردة هويلعدا بولماسلعقتعن ظعبارةت هأآىم      .)هويلعدا ظةرلةر يوق (»א  بذ ي

ت،  ةآرع زةي ةر، ب ع  .... ظأم النعث مةنعس ذ معس انلعقتعن ب عغا قارتعلغ ث يعغعندعس دا «قاتارلعقالرنع هويلع
ةتتعكع  جذغالشقان  ةر  هال اآع ظعككعسع بولغان هالةتتعمذ      . دعضةنلعك بولعدذ »  يوق ظةرل شذثا ظذالرنعث بعرع ي

 .ظذالرنعث بعرلعشعش هالعتع شةآعللةنمعضةنلعكتعن، بذ سأز راس بولعؤعرعدذ



 ٣٣٢

א«  .دذر» א«دعضعنعمعز ظذ، آعرضةن ظعسعم ظةمعلعيةتتة مذظةييةن بار بولغان » א

א« إِنَّـا أَرْسَـلْنَا   {: مةسعلةن  . دذر» א« آعرضةن ظعسعمغا زعكرعسع ظاشكارا ظأتكةن     ،دعضعنعمعز» א
 . }الرَّسُوْلَ فَعَصى فِرْعَوْنُ رَسُوْلًاأَرْسَلْنَا إِىل فِرْعَوْنَ إِلَيْكُمْ رَسُوْلًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا 

 الـذَّكَرُ وَلَـيْسَ   {:مةسعلةن . دذر» ال« آعرضةن ظعسعمغا زعكرعسع آعنايةتةن ظأتكةن   ،دعضعنعمعز» المُ العهدِ الكنائيِّ  «
 .}كَالْأُنْثى
א« عنعمعز،» א عمنعث زعك  دعض ةن ظعس ذ، آعرض ةص      ظ ن مذخات عمذ لعكع ةن بولس ال ظأتمعض ع زادع رعس

ازعر بولسذن ةن  -سورذنغا ه ذق بولغان ظعسعمغا آعرض ذنعثغا مةلذمل ــدْ  {:مةسعلةن . دذر» ال«بولمعسذن ظ لَقَ
 .}الشَّجَرَةِرَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِنيَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ 

 .دذر» א« آعرضةن غاظعسعمتعضة تةيعنلةنضةن عسعنعث ماهمةلذم بعر نةر  دعضعنعمعز،»א«
عنعمعز،»א« را      دعض ذنعث ظةص ارقعلعق ظ عم ظ ةن ظعس ذ آعرض ذنعث   د ظ ةقةت ظ تعن، ص لعرعغا قارعماس

 .»אא«: مةسعلةن . دذر» א «هةقعقعتعنعث ظأزعال مةقسةت قعلعنعغان 
א« ع» א ذ       دعض ةن، ظ ارع بعل ذملعقعنعث ظعتعب دعكع مةل دا، زعهنع ار ظةهؤال ة ب  »א«نعمعز، قةرعن

ان         رادة قعلعنغ رع ظع ان بع ةن بولغ راتلعرعدعن مذبه ةقعقعتعنعث ظةص عمنعث ه ذ ظعس ارقعلعق ش عم ظ ةن ظعس آعرض
 . }الذِّئْبُوَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ { : مةسعلةن . دذر» א«

א« را              دعضع» א ارقعلعق شذ ظعسعمنعث هةقعقعتعنعث ظةص لعرعنعث هةممعسع   دنعمعز، ظذ آعرضةن ظعسعم ظ
 .دذر »א«ظرادة قعلعنعغان 

א« א ةرعنعنعث       » א ان ق الع بولغ اآع ه ةبزع ي ارقعلعق، ل عم ظ ةن ظعس ذ آعرض عنعمعز، ظ دعض
 هةر بعر ظةصرادع ظعرادة قعلعنغان          عحعضة ظالغان نةرسعنعث   ، ظأز ظ  يارعدعمعدة، لذغةت هعساؤع بعلةن بولغان سأز     

ارلعق   لذغةت نعث  لةبزع ياآع هالع بولغان قةرعنعنعث يارعدعمعدة سأز      يةنع  . دذر» א« جةهةتتعكع مةفهذمعنعث ب

 .}الشَّهَادَةِ  وَالْغَيْبِعَالِمُ  {: مةسعلةن .دذر» א«غا آعرضةن ظعسعم  ظعرادة قعلعنغانظةصرادع
א« א ارقعلعق، ظأرص       دعضعنعمعز، ظذ آع    » א  هعساؤع بعلةن بولغان سأز ظأز           ظادةت -رضةن ظعسعم ظ

אא«: مةسعلةن . دذر» א«ظعحعضة ظالغان نةرسعنعث، هةر بعر ظةصرادع ظعرادة قعلعنغان   .»א
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 ٣٣٣

 : مسند إليه باإلضافة تعريف الْ
 :  منها ، يعرف املسند إليه باإلضافة  إىل شيء من املعارف لِمَزَايا 

 ،غالمـي    إلحضـاره يف ذهـن السـامع  حنـو جـاء              أهنا أخْضَرُ طريـقٍ    -١
 .جاء الغالمُ الذي هو  لِي : ألنه أخْضَرُ مِن قولك 

مثال . تضمنها تعظيما  لشأن املضاف  أو املضافِ إليه أو غريِمها             -٢
و مثـال   . } لَـيْسَ لَـكَ عَلَـيْهِمْ سُـلْطَانٌ          عِبَـادِي إِنَّ   {األول قولُهُ تعـاىل     
أخـــو الـــوزيرِ : و مثـــال الثالـــثِ قولـــك . مـــريٌأ تلميـــذي: الثـــانى  قولـــك 

 . تعظيمًا للمتكلم فيهما،ي  وجَلِيْسُ األمريِ زَارَنِ، يعند
مثال .   تضمنها حتقريا لشأن املضاف  أو املضافِ إليه أوغريِ مها            -٣

ــدُ: األول  قولــك  ــصِّ قــادمٌ وَلَ ــقُ : و مثــال الثــانى  قولــك  .  اللِ ــدٍرَفِيْ  زي
  .عمرٌوأخو اللِصِّ : قولك و مثال الثالث . لِصٌّ
ــةً عــن فرعــون        -٤ ــاىل حكاي ــه تع ــا  حنــو قول تضــمنها اســتهزاء و هتكم

 . } إِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ{: خماطبا قومه 

 

 :اصةت ظارقعلعق مةرعصة قعلعش نع ظعز» املسند إليه«
ةؤةبعدعن    ذقحعلعقالر س ذنلعغان ظارت ــه «نذرغ ــند إليــ د  » املســ ة قعلعنع ارقعلعق مةرعص ةت ظ ذص،ظعزاص  عغان بول

 .تأؤةندعكعلةر شذنعث جذملعسعدعندذر
ة قعلعشنعث  » املســند إليــه «-١ ارقعلعق مةرعص ةت ظ ع ظعزاص ازعر  » املســند إليــه«ن ذحعنعث زعهنعضة ه ع ظاثلعغ ن
ول بولغانلعقعدعن  قع ام ي ةث ظعخح علةن مة. دذرلعشتعكع ظ ــيجــاء «: س ذ .»غالمِ ا ب ــذي هــو « مان ــيجــاء الغــالمُ ال »  لِ

 . دعضعنعثعزدعن ظعخحامراقتذر
اآع   » املضـاف «نع ظعزاصةت ظارقعلعق مةرعصة قعلعشنعث      » املسند إليه  «-٢ اآع بذ    » املضـافِ إليـه  «نع ي نع ؤة ي

قا   عدعن باش ظعككعس
عنع ظذلذنة أز  رس نع ظ غالش

ة  ظعحعض
دذرانظالعدعغ . لعقعدعن

الع  عنعث معس  :بعرعنحعس
ــادِيإِنَّ { ــعِبَــ ــيْهِمْ  لَــ يْسَ لَــــكَ عَلَــ

ث (}سُــــــــــــــــــلْطَانٌ معنع
عنعث   ة س بةندعلعرعمض

دذ ىث يةتمةي ذ  .)آىح ب
الدا  ث » اهلل«معس معنع

يعش  دعلعرعم دع بةن
ةرنع   ارقعلعق بةندعل ظ
ذنكع   ذغلعغان ح ظذل
ةن  ذلع بعل انعث ق صادعش

ذلعنعث  دعهقا ث ق ننع
ةرقع  ة ص ةرتعؤة جةهةتت م

دذ، بول ث » اهلل«ع ذلع نع ق
بولذش بةندعكضة نعسبةتةن   
ابلعدذ  ذق هعس . ظذلذغل

ا   ذنكع خوجايعننعث آاتت ح
ذلنعث ع ق  بولعش

ذقعرع  عنع ي مةرتعؤعس
دذ ةؤةب بولع عغا س . بولعش
الع  عنعث معس : ظعككعنحعس

ــريٌ تلميـــــــــــــــــــذي« » أمـــــــــــــــــ
اش  ة ظوخش . دعضعنعثعزض

تاز ب اغا ظذس ذش صادعش ول
ذقعرلعقعنع  ةرتعؤعنعث ي م

اتاليدعغانلعقتعن ذ  ظعسص ب
ةت   ادعكع ظعزاص معس

ث » املضــــــــافِ إليـــــــــه « نع
ذقعرلعقنع  مةرت عنعث ي عؤعس

ةن . ظعصادعلعض
الع عنعث معس : ظىحعنحعس

جَلِيْسُ «؛ »يأخو الوزيرِ عند  «
ع .»ياألمــــريِ زَارَنِــــ ذ ظعكك  ب

ةت  الدا ظعزاص معس
املضـافِ  «مذ ؤة   » املضاف«

ذ بول»إليــــــــــه ان  م معغ
ارةت    مذتة دعن ظعب آةللعم

 .شةخسنع ظذلذغالشنع ظعصادعلعضةن
اآع     »  املضاف «نع ظعزاصةت ظارقعلعق مةرعصة قعلعشنعث      » املسند إليه  «-٣ اآع بذ       » املضـافِ إليـه   «نع ي نع ؤة ي

 اللِـصِّ   وَلَـدُ « :العبعرعنحعسعنعث معس   . ظعككعسعدعن باشقا نةرسعنع تأؤةن آأرذشنع ظأز ظعحعضة ظالغانلعقعدعندذر          
 .»عمرٌوأخو اللِصِّ «: ظىحعنحعسعنعث معسالع »  لِصٌّزيدٍرَفِيْقُ «: ظعككعنحعسعنعث معسالع . »قادمٌ
ق   »  املســـند إليـــه  «-٤ نعث زاثلع ة قعلعش ارقعلعق مةرعص ةت ظ ع ظعزاص شن ة  قعلع أز ظعحعض خعرعنع ظ  ؤة مةس

ة قعلعنعص       : مةسعلةن  . ظالغالعقعدعندذر } إِنَّ رَسُـوْلَكُمُ الَّـذِي أُرْسِـلَ إِلَـيْكُمْ لَمَجْنُـوْنٌ     {دعيعلضةن  صعرظةؤعننعث سأزع هعكاي
 .دعضةن ظايةتتعكعضة ظوخشاش 



 ٣٣٤

 :تنكريُ املسند إليه 
 : أمهها ،يورد املسند إليه نكرةً ألسباب 

ــلَةٍٍٍٍ أو  -١  أال يعلــمَ املــتكلمُ جهــةً مِــن جهــاتِ التعريــفِ مِــن عَلَمِيَّــةٍ أو صِ
 . يَسْئَلُ عَنْكَ رجلٌجاءَ هنا :  فيقول مثال ،غريِمها 

معني مما يصدق عليه اسـم اجلـنس    أي للقصد إىل فرد غري  ،اإلفراد   -٢
أي فـردٌ مِـن     . } يَسْـعى  رَجُـلٌ وَجَاءَ مِنْ أَقْصـى الْمَدِيْنَـةِ       {كقوله تعاىل   

 .  الن الغرضَ  مل يتعلق به معينا ،جنسِ الرجالِ 
قصد إىل نوعٍ خمصوصٍ مِن أنواعِ اجلنسِ  كقوله تعاىل         أي لل  ، النوعية   -٣

وحنـو لِكُـلِّ دَاءٍ     .  نـوعٌ مِـن األَغْطِيَـةِ      أي } غِشَـاوَةٌ وَعَلى أَبْصَـارِهِمْ    { 
 . أي لكل نوعٍ مِن الداءِ نوعٌ مِن الدواءِ ، دَوَاءٌ
 وقــد اجتمعــا يف قــول مــروان بــن أبــى  ، إفــادةُ التعظــيمِ أو الــتحقريِ  -٤

 : حنيفة 
 حَاجِبٌوَلَيْسَ لَهُ عَنْ طَالِبِ العُرْفِ *  عن كل أمرٍ يُشِيْنُهُ  حَاجِبٌلَهُ 

 وليس لـه مـانعٌ حقـريٌ عـن طـالبِ            ،حاجبٌ عن كل قبيح وشني      أىْ له   
 .االحسانِ 

 

 :نع نةآعرة آةلتىرىش » املسند إليه«

لةردعن  ذن سةؤةص ةردعن » املســـند إليـــه«نذرغ وهعملعرع تأؤةندعكعل ذالرنعث م ذص، ظ دعغان بول ةآعرة آةلتىرىلع ن
 .ظعبارةتتذر

ا  ظةلةمعيةر، سعلة ؤة ظذالردعن باشق    نعث » املسـند إليـه  «نةآعرة آةلتىرىش مذتةآةللعمنعث ظذ » ليهاملسند إ  «-١
لذ  ة تونذش دعغان  آشعض ادعلةص بعرع لعرعدعنقنع ظعص ذ بعرةرعنعتةرةص عم ةؤةبع بعلمعضةنلعض علةن . دعندذر س : مةس

 مانا بذ معسادا مذتةآةللعم     .) بعر ظةر آةلدع   بذ يةرضة سةن توغرذلذق سذظال سورعغان     ( »«
معنعمذ ؤة   ةرنعث ظعس ذ ظ ظ
دةك   كة يارعغع مةرعصعلةش
عؤةتلعك  ذنعثغا مذناس ظ
ذ   رةر ظةهؤالنعم بع

ةنلعكتعن   » «بعلمعض
ةآعلدة  ةآعرة ش ع ن ن

 .آةلتىرضةن 
نس  -٢ ذنعثغا جع  ظ

دعغان    ادعق آعلع عم س ظعس
ةن  عدعن مذظةيي نةرس
ةت  ع مةقس ان بعرعن  بولمعغ

عدعنع   انلعق مةقس قعلغ
א«ظعصادعلةش ظىحىنمذ   

ةآع»  ةآعلدة ن رة ش
دذ علةن. آةلتىرىلع : مةس

ــةِ { ــنْ أَقْصــى الْمَدِيْنَ ــاءَ مِ ــلٌوَجَ  رَجُ
ــعى راق ( }يَسْ ةهةرنعث يع ش

ع   ر آعش دعن بع يئرع
يةنع ظةر    .)يىضىرىص آعلعص 

دع  رع آةل عدعن بع جعس
ةنلعكتذر ذ . دعض ذنكع ب ح

ةردة مذظ ةن بع ي ر آعشع ةيي
 .مةقسةت قعلعنمعدع

عمنعث  -٣ نعس ظعس  جع
ر   ذس بع دعن مةخس تىرلعرع
تىرنع مةقسةت قعلغانلعقنع   

א«ظعصادعلةش ظىحىنمذ   
ةآع»  ةآعلدة ن رة ش

دذ علةن. آةلتىرىلع : مةس
ــارِهِمْ  {  ــى أَبْصَــــــــــــــــ وَعَلــــــــــــــــ

ذالرنعث  ( }غِشَــــــــــــــاوَةٌ  ظ
ىك   ر تىرل دة بع آأزلعرع

ار ةردة ب ةنع  .)ص ي
هةر بعر   (» אא «: يةنة بعر معسال    . عضة خاس مةلذم بعر تىرلىك صةردة بار دعضةنلعكتذر       صةردعلةردعن ظأز 

ار ىك داؤاسع ب ىك آعسةلنعث بعر تىرل ار  )تىرل ىك داؤا ب ىك آعسةلضة ظأزعضة خاس بعر تىرل ةنع هةر بعر تىرل  ي
 .دعضةنلعكتذر

ذ    -٤ عتعش ظىحىنم ك آأرس اآع آعحع عتعش ي وث آأرس دذ » א« ح ةآعلدة آةلتىرىلع ةآعرة ش . ن
هةر  ظأزعضة هاقارةت آةلتىرعدعغان    ظذنعث  ( »א*«:مةسعلةن  
ر ظعش ايعتع حوث تعنبع ةص قعلغذحع  ناه ار، ياخشعلعق تةل ذ تودعنتوسقذحعسع ب سقذحعسع  بولسا آعحعككعنعم

وق ةص            .)ي علعق تةل ار، ؤة ياخش اق ب ر توس وث بع عدعغان ح ذنع توس عتعن ظ ه ظعش ار ؤة قةبع ر ناح ةر بع ةنع ه  ي
 .توسعدعغان آعحعكعنةممذ توساق يوققعلغذحعدعن ظذنع 



 ٣٣٥

فَلَمَّـا جَـاء    {:  مثـال األول قولـه تعـاىل         ،دةُ التكثريِ أو التقليـلِ         إفا -٥
ـــ   ــا لَــــ ــنَّ لَنَـــــ ــوْنَ أَئِـــــ ــالُوا لِفِرْعَـــــ ــحَرَةُ قَـــــ ــنُ أَجْراًالسَّـــــ ــا نَحْـــــ  إِن كُنَّـــــ

مِّـنَ اللّـهِ   رِضْـوَانٌ  وَ{ مثـال الثـانى قولـه تعـاىل       . ٤١الشعراء}الْغَالِبِنيَ  
 .٧٢التوبة}أَكْبَرُ 

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُـذِّبَتْ     {والتكثري يف قوله تعاىل     وقد اجتمع التعظيم    
 ذَوُوْ عَـدَدٍ    رُسُـلٌ ذَوُوْ آيـاتٍ عِظـامٍ و       أي    . ٤فاطر} مِّن قَبْلِكَ    رُسُلٌ
 أي  ، شَـيءٌ وقدْ يكون للتحقريِ والتقليـلِ حنـو  حَصَـلَ لِـيْ مِنْـهُ               .  كَثِيْرٍ  

 .حَقِيْرٌ قَلِيْلٌ 
ــه عــن املخاطــ  -٦ ــكَ  يَقــورجــال  أنَّب  حنــو مسعــتُ  قصــد إخفائ ل إنَّ

 .      تُخْفى امسُهُ حتى ال يَلْحَقَهُ أذى، انْحَرَفْتَ عَن صَوَابٍ

ــه تعــاىل     ــن تــنكريِ غــريِ املســند إليــه لإلفــرادِ والنوعيــةِ  حنــو    قول : ومِ
 .٤٥النور }مَّاءٍ مِن دَابَّةٍوَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ {

 مِّـنَ  حَـرْبٍ فَـأْذَنُواْ بِ {  التحقريِ كقولـه تعـاىل    ومِن تنكريِ غريهِ للتعظيمِ أو    
إِن نَّظُنُّ { كقوله تعاىل .   أي حَرْبٍ عظيمٍ     ٢٧٩البقرة}اللّهِ وَرَسُولِهِ   

 .  أي نظن بالساعة ظنا حقريا ضعيفا ٣٢اجلاثية }َظنّاًإلَّا 

بعرعنحعسعنعث  . نةآعرة شةآعلدة آةلتىرىلعدذ     » املسـند إليـه   «آأصلىآنع ياآع ظازلعقنع ظعصادعلةش ظىحىنمذ         -٥ 

ــا لــَ  { :لع معسا ــنَّ لَنَ ــوْنَ أَئِ ــالُوا لِفِرْعَ ــحَرَةُ قَ ــاء السَّ ــا جَ ــالِبِنيَ  أَجْراًفَلَمَّ ــنُ الْغَ ــا نَحْ تعص  (} إِن كُنَّ عرظةؤعننعث قئشعغا يئ سعرعضةرلةر ص
ظعككعنحعسعنعث  ). دعدع » ؟ظةضةر غةلبة قعلساق بعزضة حوقذم آاتتا مذآاصات بعرعلةمدذ        «آةلضةندة صعرظةؤعنضة   

 . )نعث آعحعككعنة رازعلعقعمذ آاتتعدذراللّهِ (}مِّنَ اللّهِ أَكْبَرُرِضْوَانٌ وَ{: معسالع

 نع ظعصادعلةش دا آأصلىك بعلةن ظذلذغلذق » رُسُلٌ«دعضةن سأزعدعكع  } مِّن قَبْلِكَ رُسُلٌوَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ { نعث   اللّهِ
الر ظعنكار قعلغان بولسعمذ قايغذرمعغعن، سةندعن بذرذن،        ضةرحة سعنع ظذ     « ظذنعث مةنعسع     ،جةم بولغان بولذص  

ة   ة ظعض ذغ ظايةتلةرض ظذل
ذنلعغان   ان نذرغ بولغ
ار   ةيغةمبةرلةرمذ ظعنك ص

ان ةنلعك » قعلعنغ دعض
نعث  » املسند إليـه  «. بولعدذ  

ةآعرة ةآعلدة  ن ش
ع  اهعدا آةلتىرىلعش ض

ةن   لعك بعل ظةرزعمةس
ازلعق ادعلةشظ  نع ظعص

 : مةسعلةن. ظىحىنمذ بولعدذ 
ــهُ «  حَصَــــــــــــــلَ لِــــــــــــــيْ مِنْــــــــــــ

ا  (»شَـــــيءٌ دعن ماث ظذنعث
ة ظةرزعم ةس آعحعككعن

 .)نةرسة هاسعل بولدع
تعن -٥ ذنع مذخاتةص  ظ

املسـند  «يوشذرذش ظىحىنمذ   
ةآعلدة » إليـــــــه ةآعرة ش ن

دذ علةن . آةلتىرىلع : مةس
ــتُ« ــال أنَّ مسعــ ــكَ  رجــ ــول إنَّــ  يَقــ

ــوَابٍ   ــن صَــ ــتَ عَــ ر (»انْحَرَفْــ بع
وغرا     عنعث ت دعن س ظادةم

دع ذص يول ن بذرذل
عثنع  آةتكةنلعض

دعم ذنعثغا  .)ظاثلع ظ
ةت ذن  ظةرزعي تعص قالمعس  يع

» «بذ يةردعكع   ظىحىن  
ةآعرة   عم ن ةن ظعس دعض

 .  شةآعلدة آةلتىرىلضةن
 }مَّـاءٍ  مِـن    دَابَّةٍوَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ    {

دعضةن ظايةت، بعرلعكعنع ؤة    
ىن   ادعلةش ظىح ع ظعص تىرعن

قا » א« ن باش دع
  هةر  א«ظذنعث مةنعسع     شذثا ظذنعثغا تىر مةنعسع ظعيتقاندا      . نع نةآعرة آةلتىرضةننعث جذملعسعدعندذر   نةرسع

اراتتع          دا      دعضةنلعك  » بعر تىرلىك جاندارنع، بعر تىرلىك سذدعن ي بولسا  بولعدذ، بعر ظعكةنلعك مةنعسع ظعيتقان
 . بولعدذنلعك دعضة»   هةر بعر جاندارنع، بعر تامحة سذدعن ياراتتعא«

ة ذؤة يةن دعكع ظعككع ظايةتم ةننعث جذملعسعدعندذر» א«  تأؤةن ةآعرة آةلتىرض  :دعن باشقا نةرسعنع ن

قُلْتُم مَّـا  {  ؛) بعلعص قويذثالر آاتتا بعر جةثنعؤة ظذنعث رةسذلع تةرصعدعن بولغان  اللّهِ (} مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ  حَرْبٍفَأْذَنُواْ بِ { 
ذز بعرعدذمذ دعمةيمعز لعكعن           «( ٣٢اجلاثيـة  }ظَنّـاً ي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُـنُّ إِلَّـا         نَدْرِ ذز  قعيامةتنعث نعمعلعضعنع بعلمةيمعز، ي ي

  ).دعدعثالر» بعرعص قاالرمذ دةص ظازراقال ؤةهمعلعنعص قالعمعز



 ٣٣٦

 تعريف املسند و تنكريه
 :  تعريف املسند 

 :يعرف املسند لِأحد أمرينِِ 
دةُ السامعِ حكما على أمرٍ معلومٍ له بإحدى طُرُقِ التعريفِ  بأخر            اإف -١

 ، اخلطيـبُ مثله يف كونه معلوما للسامع بإحدى طُرُقِ التعريف  حنو عَلِيُّ            
ــا  بامسِــهِ وشخصِــهِ  فــإنَّ ــمَ أنَّ هُنَــاكَ ، املخاطــبَ قــد عَــرَفَ عَلَي  ثــم عَلِ

 ولكن اليعلم أنَّ عَلِيا هو ذالك اخلطيـبُ فتقـول لـه             ،خطيبًا ذَائِعَ الصَّيْتِ    
ــىٌّ اخلطيــبُ : حينئــذ  ــرَفَ  . عَلِ ــمَّ عَ ــا ثُ ــا معروفً ــمَّ خطيبً ــمَ أنَّ ثَ واذا عَلِ

 ولكن اليدرى أن ذالـك اخلطيـب هـو هـذا      ،شخصًا بِعَيْنِهِ يُسَمى أمحدَ     
  . أَحْمَدُاخلطيبُ : الشخصُ فتقول له حينئذ 

إفادة السامعِ قَصْرَ املسـندِ علـى املسـندِ إليـه إذا كـان التعريـفُ بـال                   -٢
 .  إذا مل يكن أمري سِوَاهُ ، األمرياجلنسيةِ حنو زيدٌ 

 . أَتَمَّ وَأَمَّا ختصيصُهُ باإلضافة والوصفِ فَلِكَوْنِ الفائدةِ 
 

 مةرعصة قعلعش ؤة نةآعرة قعلعشنع » املسند«
 :مةرعصة قعلعش نع » املسند«

 . مةرعصة قعلعنعدذ» املسند«دعكعدةك ظعككع ظعشنعث بعرعنعث سةؤةبعدعن تأؤةن
ذم بولغان ظعش  -١ كة مةل ارقعلعق مذخاتةص دعن بعرع ظ عنعث يوللعرع دعكع هأآىمنع، ) املســند إليــه( مةرعص هةققع

بولغان  مةرعصعنعث يوللعرعدعن بعرسع ظارقعلعق ظاشذ مذخاتةصكة مةلذملذق بولذشتا ظاشذ ظعش بعلةن  ظوخشاش             
ارقعلعق ظعصادعلةش ظىحىن           بذ معسالدا    . »اخلطيـبُ عَلِـيُّ   «: مةسعلةن   . مةرعصة قعلعنعدذ   » املسـند «يةنة بعر ظعش ظ

دعن  عنعث يوللعرع مةرعص
ةت    ان ظةلةمعي رع بولغ بع
ذم      ظارقعلعق مذخاتةصكة مةل

هةققعدعكع  » عَلِيُّ«بولغان  
أ عنعث ه آىمنع، مةرعص

ر  دعن بع ان يوللعرع ع بولغ
ث» ال« ع نع  آعرعش

كة   ذ مذخاتةص ارقعلعق ظاش ظ
ة ظاشذ   بولذش جةهةتت  مةلذم

ــيُّ« اش  » عَلِـ ةن  ظوخش بعل
ش   ر ظع ة بع ان يةن بولغ

النغان  ــبُ«هعساص »  اخلطيــــ
ظارقعلعق ظعصادعلةش ظىحىن   

ذ  ــند«ب ة » املســــــ مةرعص
ان  ع . قعلعنغ قعسقعس

لذق   كة تونذش مذخاتةص
ان  ة » املســـند إليـــه «بولغ ض

قعلعنغان هأآىمنع يةنة شذ    
لذق  م كة تونذش ذخاتةص

ــند« ارقعلعق » املســــــــــ ظ
ىن،  ادعلةش ظىح ظعص

 شةآعلدة  مةرعصة » املسـند «
دذ ةص . آةلتىرىلع ذ مذخات ب

ةردة ــيُّ «ي ةن »عَلِــــــ  بعل
ارةت  » اخلطيــــبُ« ن ظعب دع

هةر ظعككعلعسعنع بعلسعمذ    
عنعث    ذ ظعككعس ةمما ظ ظ
ظوتتعرعسعدعكع ظعسناتتعن 

، شذثا مذخاتةص   دذربعخةؤةر
عيعتع ؤ ةلعنع شةخس ة ظ

مع بع ذص  ظعس ةن قوش ل
ا ة تونعس ةردة  ؤة يةن ذ ي  ش

نعث   ر خةتعص ق بع داثلع
ذبارلعقعنع ن  م ة لعكع  بعلس

نعث    ذ خةتعص ةلعنعث ظاش ظ
عنع   أزع ظعكةنلعض ظ

حاغدا ظذنعثغا بذ  بعلمعسة،  
ظةلع ظاشذ    (»اخلطيـبُ عَلِىٌّ  «

ةر،دةيسعز) خةتعص شذ ارلعقعنع ب ، ظةض نعث ب ر خةتعص ذلغان بع ةردة تون ةص شذ ي ةد دةص  مذخات دعن ظةخم علسة ظان
ظاتعلعدعغان بعر آعشعنع بعلسة ؤة لعكعن ظاشذ خةتعصنعث شذ ظةخمةد ظعكةنلعضعنع بعلمعسة بذ حاغدا ظذنعثغا            

 .دةيسعز) ظذ خةتعص ظةخمةد شذ(»א«
ادعلةيدعغان » א «-٢ دا، » א«جنسعنع ظعص ارقعلعق مةرعصة قعلعنغان ضة » א «ثنع» א«ظ

تعن باشقا   زةيد : مةسعلةن   .  مةرعصة قعلعنعدذ    »املسـند «قةسعر قعلغانلعقنع مذخاتةصكة ظعصادعلةص بعرعش ظىحىن          
 .دعضعنعثعزغا ظوخشاش)  صادعشادذرالزةيد(»א «ظةهؤالداصادعشا يوق 

ان صايدعنعث تولذقراق بولعشع   نع ظعزاصةت ؤة سذصةتلةر بعلةن خاسالشتذرذش مذخاتةصكة بعرعدعغ       » א«ظةمما  
  .ظىحىندذر



 ٣٣٧

 : تنكري املسند 

 : هَا  مِنْ،ينكر املسندُ لِأُمُوْرٍ

 .كاتبٌمُحَمَّدٌ : عدمُ احلصرِ كقولك  -١

ذَلِكَ الْكِتَابُ الَ رَيْبَ فِيهِ {قصدُ التفخيمِ والتعظيمِ كقوله تعاىل  -٢

 فالتنكري للداللة على فخامةِ هدايةِ الكتابِ و ،٢البقرة}لِّلْمُتَّقِنيَ هُدًى 

 . كَمَالِهَا 

  . شيأًقصدُ التحقريِ حنو ما زيدٌ  -٣

 .  بالباب واقفٌيه يف التنكري حنو تلميذٌ إتباع املسند إل -٤

 :نع نةآعرة آةلتىرىش » املسند«

ذص     » املســــــند« دعغان بول ةآعرة آةلتىرعلع ةؤةبعدعن ن الر س ذنلعغان ظعش ذنعث  ،نذرغ ةر ش  تأؤةندعكعل

 .جذملعسعدعندذر

دعن -١ دذ» املســند« قةسعر قعلعشنعث بولمعغانلعقع ةآعرة قعلعنع ــدٌ «: مةسعلةن . ن ذ معسالدا . »بٌكاتــمُحَمَّ ب

ةآعرة » كاتــــــــــــــــبٌ« ن

ةنلعكتعن  آةلتذرذلض
ةممةت مةلذم بعر خعل      مذه

ذحعلعققعال عر يازغ  قةس
 . معدععص قالقعلعن
وث آأر-٢ عتعش ؤة  ح س

ذ   ذغالش ظىحىنم ظذل

ةآعرة » املســـــــــــــــند« ن

ذَلِكَ {: مةسعلةن. قعلعنعدذ

هُــــــدًى الْكِتَــــــابُ الَ رَيْــــــبَ فِيــــــهِ 

ــتَّقِنيَ  ح  (}لِّلْمُ تا هع ذ آعتاص  ب

ةقؤادارالرغا  ذر، ت شةك يوقت
ةتتعكع    )يئتةآحعدذر  بذ ظاي

ةآعرة   » هُــــــدًى « ث ن نع

نعث   ذ آعتاص ع ب قعلعنعش
هعدايعتعنعث آاتتعلعغع ؤة   
ةت   ا داالل آامعللعقعغ

 .  قعلسذن ظىحىندذر

زةيت هعح نةرسة   (»شيأًما زيدٌ   «: مةسعلةن  . نةآعرة قعلعنعدذ » املسند«نع ظعصادعلةش ظىحىنمذ    ش هاقارةتلة -٣

 .)ظةمةس

 واقـفٌ تلميـذٌ   «: مةسعلةن   . نةآعرة قعلعنعدذ   » املسـند «ضة ظةضةشتىرىش ظىحىنمذ    » املسند إليه « نةآعرعلعكتة   -٤

 . )ظوقذغذحع ظعشعك ظالدعدا تذرغذحعدذر(»بالباب



 ٣٣٨

 الباب الرابع
 يف التقديم والتأخري

  التقديم -١
 : تقديمُ الْمسند إليه 

 : يُقَدَّمُ الْمسندُ إليه لِأَغْراضٍ ، مِنْها 
ــلَ -١ ــديمِ األصْ ــوْنُ التق ــهِ إذْ هــي الْمَحْكــُ   كَ ــه ، وال مُقتضــي   فِي وْمُ علي

 . لِلْعُدولِ عنه 
  تَمَكِّنيُ اخلربِ يف ذِهْنِ السامعِ ، لِأَنَّ يف الْمُبتدأِ تَشْوِيْقًا لَهُ كقوله تعاىل               -٢

 . ١٣احلجرات}مْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ أَكْرَمَكُإِنَّ { 
ــتطري ،  -٣ ــه صــاحلا للتفــاؤل وال ــلُ الْمســرة أو املســاءة لكون  مثــال  تَعْجِيْ

السَــفَّاحُ يف دارِ : ومثــال الثــاني قولــك  . سَــعْدٌ يف دارِكَ : األول قولــك 
 . صديقِكَ 

 اهْتِـدَيْتُ   اسـمُ اهللِ  : ربكِ بِذكرهِ أو التلذذِ كقولك يف األول        ت تعجيلُ ال  -٤
 .  جاءت لَيْلَى: بِهِ ، وكقولك يف الثاني 

 تأتعنحع باص
 ظعلضعرع آةلتىرىش ؤة آعيعن آةلتىرىش هةققعدة

 
  ظعلضعرع آةلتىرىش -١
 : آةلتىرىش نع ظعلضعرع» املسند إليه«

 . شذنعث جذملعسعدعندذر قعلعنعدعغان بولذص، تأؤةندعكعلةر ظعلضعرع، »املسند إليه« ةلةرد مةقسةتلعغاننذرغذن
ذ -١ ذ ظ انلعقع ؤة ب ش بولغ عرع آعلع دة ظعلض لع قاظع دعكع ظةس ذنعث هةققع انلعقتعن ظ ذحع بولغ  هأآىملةنض

 . لعدذى سةؤةبعدعن ظعلضعرع آةلتىرقاظعدعدعن بذرذلذشنع تةقةززا قعلغذحعنعث بولمعغانلعقع
ة     -٢ ذحعنعث زعهنعض ةؤةرنع ظاثلعغ انلعقتعن خ عيعتع بولغ ذرذش خذسذس ة قعزعقت دادا خةؤةرض ذ مذبتع ش

ىن  ؤعتعش ظىح ظورنعتع
عرع » املســـــند إليـــــه « ظعلض

دذ علةن. آةلتىرعلع : مةس
. }مْ عِنــدَ اللَّــهِ أَتْقَــاكُمْأَكْــرَمَكُإِنَّ {

ةتتعكع   ذ ظاي ــرَمَكُ«ب » مْأَكْــ
زعكعر  » املسند إليـه  «دعضةن  

ان عقعل ان نغ هام
ذ   ذحعالردا ب ظاثلعغ
عنعث   ةتلعك آعش هأرم
زعقعش   ا قع ة قارت آعملعكعض
ذ  دذ، دةل مذش ةيدا بولع ص

ةيتتة  ةن » أَتْقَـــــاكُمْ«ص دعض
ذ    ا ب ر قعلعنس ةؤةر زعكع خ
اص    ة ظورن ذالرنعث زعهنعض ظ

    .آعتعدذ
ــه  «-٣ ــند إليــ ث »املســ  نع

رعش ؤة  ارةت بع ذش بعش خ
رعش ش ال بع ذم ص

انلعقتعن   االهعيعتع بولغ س
اآع   زراق خوش قعلعش ي تع
ا قعلعش ظىحىن        تعزراق خاص

عرع آةلتىر دذىظعلض . لع
الع   عنعث معس : بعرعنحعس

ةظعد (»سَـــــــعْدٌ يف دارِكَ « س
دا . )هويالث

: ظعككعنحعسعنعث معسالع 
السَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَّاحُ يف دارِ «

ــديقِكَ ةلالت (»صـــــــــــــــ ج
عدا  تذثنعث هويلعس  .)دوس

ال  ع معس دعكع بعرعنح
عم » « ةن ظعس دئض

رعش  ارةت بع ذش بعش  خ
ة   ة ظعض ساالهعيعتعض

انلعقتعن  ذنع ظ بولغ
ذملعنعث بعشعدعال  ر ج زعكع

ذش   زراق خ ص تع قعلع
ىن  رعش ظىح ارةت بع بعش
ةن،   عرع آةلتىرىلض ظعلض
الدعكع    ع معس ظعككعنعح

ة ظئضة   دئضةن ظعسعم» א« رعش ساالهعيعتعض ال بع انلعقتعنشذم ص ذنع بولغ ر  ب  جىملعنعث بعشعدعال زعكع
ةن       عرع آةلتىرىلض ىن ظعلض دذرذش ظىح ال ظال ذم ص زراق ش ارقعلعق تع ذرذن   . قعلعش ظ ة ب عز آعحعكعن ال س ظعهتعم

ذنداق          ةر ش ذمكعن، ظةض عثعز م ع دعيعش ةرقع بوالتت ك ص ث قانحعلع ر قعلعغاننع ين زعكع ةن آع ان بعل ر قعلغ زعكع
د     وظالعثعزنعث بعرع ذ س عثعز ب ان بولس اؤابعمعز ظويالؤاتق ع     «عغان ج ةن ظعكك دا آأرض عز يذقعرع م س ة داظع جىمل

 .، دعيعشتعن ظعبارةتتذر»جىملعدةك قعسقا بولمايدذ
اآع لةززةتلعنعش   -٤ ةررذك ظعستةش ي ارقعلعق تةب ر قعلعش ظ ذنع زعكع زلعتعشظ ذ نع تع » א« ظىحىنم

دذىظعلضعرع آةلتىر الع . لع א«: بعرعنحعسعنعث معس א ةت  »א«(»א ارقعلعق هعداي نعث ظعسمع ظ
ةيلع (»«: ظعككعنحعسعنعث معسالع    . )تةلةص قعلدعم  א« بعرعنحع معسالدا    .) آةلدع  ل دئضةن  » א

 »«سأزنع جىملعنعث بعشعدعال زعكعر قعلعش ظارقعلعق تةبةررىك ظعستةشنع تعزلةتكةن، ظعككعنحع معسالدا            
 .عنعث بعشعدا زعكعر قعلعش ظارقعلعق لةززةتلعنعشنع تعزلةتكةننع جىمل



 ٣٣٩

 تُرْجَـى ،   اهللِرحْمـةُ  إيهام أنه ال يزول عـن القلـبِ لكونـه مطلوبـا حنـو          -٥
 .  جاءَ الْحَبِِيْبُ اهللِ قَرِيْبٌ ، ونَصْرُو
ــرْفَ   -٦ ــيَ الْمُســندُ إليــه حَ ــا و وَلِ  إفــادةُ التخصــيصِ إذا كــانَ اخلــربُ فِعْلً

فإنْ لَمْ يِلِ . أيْ لَمْ أقُلْهُ مَعَ انه مَقُولٌ لِغِيْرِيْ . قلت هذا أنا النفي حنو ما 
 ال يكونَ يف الكـالمِ حَـرْفُ النفـيِ أو يكـونَ             الْمسندُ إليه حَرْفَ النفيِ بِأنْ    

ــةً   ــأَخِّرًا عــن الْمســند إليــه فــإنْ كــانَ مَعْرِفَ ــرْفُ النفــيِ مُتَ ــهُ حَ ــادَ تَقْدِيْمُ  أَفَ
هُ بالْمُسندِ ، ردا علـى مَـن زَعَـمَ انفـرادَ غـريِهِ بـاخلرب الفِعْلـيِّ أو                   تَخْصِيْصَ

ويُؤَكَّـدُ علـى    . يْتُ فِـي حَاجَـةِ زيـدٍ       سَـعَ  أنا: زَعَمَ مُشَارِكَتَهُ فِيهِ كقولك     
وقَـدْ يُفِيْـدُ تَقْوِيَّـةَ      . األولِ بِنَحْوِ ال غَيْـرِيْ ، وعلـى الثـاني بنحـو وَحْـدِيْ               

 يُعْطِــي هــو: الْحُكْــمِ وتَقريــرَهُ لَــدي الســامعِ بِــدُوْنِ تَخْصِيْصِــهِ كقولــك       
 . الْجَزِيْلَ 

أفَادَ ختصيصَ اجلـنسِ أو الواحِـدَ بـه حنـو           وإنْ كانَ نكِرَةً أُخْبِرَ عَنْهُ بِفِعْلٍ       
 .  جاءنِيْ ، أيْ ال امْرأة وال رجالنِ رَجُلٌ

 

دعغانلعغعغا »املســـند إليـــه«-٥  عدعن حعقماي م ظعس ةؤةبعدعن داظع انلعغع س ذص بولغ ة مةتل ث مذتعكةللعمض  نع
ىن    ش ظىح ارة قعلع عرع آةلتىرظعش دذىظعلض علةن  .لع ــةُ«: مةس ــىرحْمـ ىت    »اهللِ«(» اهللِ تُرْجَـ ع ظىم ث رةهمعت نع

 .)مةهبذب آةلدع(» جاءَالْحَبِِيْبُ«؛ )نعث ياردعمع يئقعن»اهللِ«(» اهللِ قَرِيْبٌَنصْرُ«؛ )نعدذقعلع
ــه  «-٦ يعال آع  »املســند إلي عدعن آع ةفعنعث هةرص صن ذ    ،لع ادعلةش ظىحىنم لعقنع ظعص دا خاس ئظعل بولغان ةؤةر ص  خ
بذ سأز دعيعلضةن بولسعمذ     « مةنعسع   بذنعث »قلـت هـذا  أنـا  مـا  «:مةسعلةن    .ظعلضعرع آةلتىرعلعدذ   » املسند إليه «

 املسند «ظةضةر جذملعدة نةفع هةرصعنعث بولمعغانلعغع ياآع نةفع هةرعصع    . دعضةنلعك بولعدذ » بذنع مةن دعمعدعم  
يعن   » إليـــــــــــه ن آع دع

ةؤةبعدعن انلعغع س   بولغ
دعن » املســـــند إليـــــه « نةفع

ذنداقال    ة ش يعن آةلمعس آع
ذ  ــه «ظ ــند إليـ ة » املسـ مةرعص

ذنعث ظع ا ظ عرع بولس لض
أزعنع  ع، ظ آعلعش

ة  » املســـــــــــــــــــــند« آ
ىن  تذرذش ظىح خاسالش
ذ،   دذ ؤة ب ان بولع بولغ
ذ   ةؤةرنع ش ئظعللعق خ ص

قا » املســـند إليـــه« ن باش دع
ع يا دع دةص  لبعرعن ذز قعل غ

ة   ان آعشعض ذمان قعلعغ ض
رةددعية بةرضةن ياآع باشقا     
عص    ة شعرعكلعش بعرعض
ان    ذمان قعلغ دع دةص ض قعل
ةن   ة بةرض ة رةددعي آعشعض

دا  دذهال ةن بولع . آةلض
علةن  ــا«: مةس ــي  أن ــعَيْتُ فِ  سَ
ــدٍ  ــةِ زيـ ةنال (»حَاجَـ ةقةت م  ص

ة   ث هاجعتعض زةيتنع
ئظعللعق    ). آذحذدذم ظاشذ ص

» املسـند إليـه   «خةؤةرنع شذ   
ع يا   قا بعرعن ن باش ذز لدع غ

ذمان   دع دةص ض قعل
ارةت  دعن ظعب قعلغان

ا قاراشقا     ربع نحع خعل خات
ذ    ةندة ظ ة بةرض رةددعي

ال  ــرِيْ«معس  »ال غَيْـــــــــــ
 أنـا «ظارقعلعق تةآعتلعنعص   

» ال غَيْرِيْسَعَيْتُ فِي حَاجَةِ زيدٍ     
دذ ذنع ،دعيعلع قا  ظ باش

عص  ة شعرعكلعش بعرض
ان    ذمان قعلغ دع دةص ض قعل
ةندة   ة بةرض ة رةددعي آعشعض

ال  ذ معس ــدِيْ«ب » وَحْـــــ
 أنـا «ظارقعلعق تةآعتلعنعص   
دذ » وَحْــــدِيْسَـــعَيْتُ فِـــي حَاجَــــةِ زيـــدٍ     اهعدا خاسال. دعيعلع ذحعنعث  ؤة ض تعن ظاثلعغ أآىمنع زعهنع شتذرماس دعكع ه

 .)ظذ ناهايعتع آأص بعرعدذ(» يُعْطِي الْجَزِيْلَهو«: مةسعلةن . تةقرعرلةش ؤة آىحةيتعشنع ظعصادعلةيدذ
ع     ةفع هةرعص اآع ن انلعغع ي عنعث بولمعغ ةفع هةرص دة ن ةر جذملع ــه«ظةض انلعغع  » املســـند إليـ يعن بولغ ن آع دع

ةؤةبعدعن ذ   » املســند إليــه« س يعن ظ دعن آع ة ظان يعن آةلمعس دعن آع ا » املســند إليــه«نةفع ذص قالس ةآعرة بول ذ ،ن  ظ
ئظعل          ادعلةيدعغان ص نع ظعص ع خاسالشتذرذش عدعن بعرن ذ جعنس اآع ش نع ي عنع خاسالشتذرذش دعن، جعنس نةآعرع

ارقعلعق خةؤةر بعرعلعدذ ةنع . »رَجُــلٌ جــاءنِيْ«: مةسعلةن . ظ ال ظةمةس«ي دع، ظاي ةر آةل ئظعل  بدعضةندة» ظ ذ ص
ةر، ظعككع ظةمةس «جنسعنع خاسالشتذرذشنع،  ر ظ ع خاسالشتذرذشنع  » بع دعضةندة بذلسا شذ جعنسعدعن بعرن

 .لعنعدذبظعصادعلعضةن هعسا



 ٣٤٠

، وذلـك إذا كـانَ الْمسـند إليـه          ) عُمُوْمِ السَّلْبِ   (  إفادةُ تَعْمِيْمِ النفيِ     -٧
ــةً    أداةَ ــمْ تكــنْ مَعمول ــدَّمَتْ علــى أداةِ النفــيِ ولَ ــعٍ ، تَقَ ــلٍّ وجَمِيْ ــومٍ كَكُ  عُمُ

ــدُ نفــيِ     ــلِ ويُفِيْ ــل الفِعْ ــهُ النفــيُ إذْ ذلــك علــى أصْ للفعــلِ الْمَنفــي ، فَيَتَوَجَّ
احلكمِ عن كُلِّ فَرْدٍ مِن أفرادِ ما أُضِيْفَ إليه كُلٌّ حنـو كُـلُّ ذلـك مل يكـنْ ،                     

  .  »شُمُولَ النفيِ« ويسمى . عْ هذا وال ذلك لَمْ يَقَ: املعنى 
 كُلُّ مَا يَتَمَنَّى الْمَرْءُ يُدْرِكْهُ ، مَافإنْ تَقدمَ النفيُ على أداةِ عُمُومٍ لفظًا مثل       

كُـلَّ الصَـفْحَاتِ لَـمْ    : أو تَقْـدِيْرًا بـأنْ كانَـتْ معمولـةً للفعـل الْمنفـي كقولـك        
 خاصَّةً دونَ أصْل الفعلِ ، وأفـادَ الكـالمُ   أطلعْ ، تَوَجَّهَ النفيُ إىل الشمولِ  

، فَيَحْتَمِلُ ثُبُوتَ البَعْضِ كما يَحْتَمِلُ نَفْيَ كُلِّ        ) سَلْبَ العُمُومِ   (نَفْيَ اجملموعِ   
 . »نَفْيَ الشُمُولِ « فَرْدٍ ، ويُسمى 

مِ عن كُـلِّ    فإذا جاءَ مِن هذا القَبِيْلِ ما يُفِيْدُ عُمُومَ النَّفْيِ أيْ سَلْبَ الْحُكْ           
ــه تعـــــاىل   ــا يف قولـــ ــرْدٍ كمـــ ــالٍ   {  :فَـــ ــلَّ مُخْتَـــ ــبُّ كُـــ ــا يُحِـــ ــهُ لَـــ وَاللَّـــ

 فَلَيْسَ ذلكَ مِن اصْلِ الوَضْعِ بَلْ مِن قَرِيْنَـةٍ خَارِجِيَّـةٍ            ٢٣احلديد}فَخُورٍ  
 . وهي تَحْرِيْمُ االخْتِيَالِ 

 مذسنةدذن   بذنداق بولعشع،  .ظعلضعرع آةلتىرعلعدذ » املسند إليه «عنعث ظومذملعقعنع ظعصادعلةش ظىحىنمذ     فنة-٧ 

ة  ةي، ن تعلةرد فظعل ذحع ؤاس دعكع   ع قعلغ ةن هال عرع آةلض اش،  » جَمِيْــعٍ«ؤة » كُــلٍّ«عن ظعلض ة ظوخش دعلضةنلةرض

ةن     ا ؤة م ذص قاس تعلةر بول ادعلةيدعغان ؤاس ذمنع ظعص ة    فظوم دا ن ذ حاغ ا ب ذلع بولمعس ئظعلنعث مةظم ذش فع ص ع بول
ع فآىمنعث نة  لعرعنعث هةر بعرعدعن هأ  ظعزاص قعلعنغان نةرسعنعث ظةصرادغا» كُلٌّ«ة  دظةسلع صئظعلغا يذزلعنعدذ،    

انلعقعقعلعن ادعلةيدذغ علةن . نع ظعص ع  »  ذلــــك مل يكــــنْ كُــــلُّ«: مةس ذنعث مةنعس دع  «ب ذز بةرمع عمذ ي » بعرس

ةنلعكتذر الدا  . دعض ذ معس ب
ةن لعفم ئظعل يعلعك، ظةس  ص

ان   ةن » مل يكـــــنْ«بولغ دعض

ةنلعكتعن   ئظعلغا يذزلةنض ص
را        قا دبذ صئظعل هةر بعر ظةص

ةن  العتع بعل علعك ه نةص
دذ ذ . يذزلعنع ذثا ظ ش

ر    ةر بع أآىمنع ه ه
را ان دظةص ع قعلغ تعن نةص
ذ بهعسا شُــمُولَ «لعنعدذ ؤة ب
 .دةصمذ ظاتعلعدذ» النفيِ

مَا كُلُّ مَا يَتَمَنَّى «ع  فظةضةر نة  
ــهُ ــرْءُ يُدْرِكْـ ارزذ (»الْمَـ ع ظ آعش

عنعث   ان نةرسعس قعلغ
) هةممعسعضة ظعرعشةلمةيدذ 

اش   ة ظوخش دعضةنض
ذقنع  ظومذمل

ت  ادعلةيدعغان ؤاس عدعن ظعص
ا   عرع بولس ةبزةن ظعلض ل

اآع  ــمْ «ي كُــــــلَّ الصَــــــفْحَاتِ لَــــ
ةرنعث (»أطلــــــــــــــــعْ بةتل

دعم  عنع آأرمع ) هةممعس
ع، فدعضةنضة ظوخشاش ظذ نة   

ذلع    ئظعلنعث مةظم ع ص مةنص
دعرةن   ارقعلعق تةق ذش ظ بول

ة   ا، ن عرع بولس علعك، فظعلض
لع ةس يظةس ئظعلغا ظةم  ص

ذققعال    ةقةت ظومذمل ةلكع ص ب
را              فذغالمعنعث نة شذثا جذملة ج  . يذزلعنعدذ نع دع بولغانلعقعنعال ظعصادعلةيدذ، مذشذ سةؤةصتعن ظذنعث هةر بعر ظةص

 . ظعهتعمالع بولعدذمعغانغعمذ قعلع ف نةدالرنعرافع قعلغانلعققا ظعهتعمالع بولغعنعدةك بةزع ظةفنة
ة ة فن ة ن عرع آةلس تعدعن ظعلض ادعلةيدعغان ؤاس ذقنع ظعص لعفع ظومذمل ةلكيع ظةس ةس ب ئظعلغا ظةم ةقةت  ص ع ص

دذ، دعضةن مذشذ قةبعلعدعن  ذققعال يذزلعنع ــهُ لَــا يُحِــبُّ كُــلَّ مُخْتَــالٍ فَخُــورٍ { ظومذمل ــهُ(}وَاللَّ أزعنع  اللَّ ةر ؤة ظ مذتةآةببعرل

راتتعن            ) حوث تذتقذحعالرنعث هعح بعرعنع ياخشع آأرمةيدذ      دعضةن ظايةتتعكعضة ظوخشاش هأآىمنعث هةر بعر ظةص
اد انلعقنع ظعص ع قعلعنغ ة آعلعص قالسانةص ذ ظةسلع،علةيدعغان جذمل ةلكع  ي ب  تةيعنلةشنعث سةؤةبعدعن ظةمةس ب

 .نعث هاراملعقعدذرايةتتعكع سعرتقع قةرعنة مذتةآةببذرلعقبذ ظ. سعرتقع بعر قةرعنعنعث سةؤةبعدعن بولغان بولعدذ



 ٣٤١

 : تقديم املسند 
 :ها يقدم املسند ألسباب ، من

 . عَلِيٌّ قامَ  كونُ الْمسندِ عامِال حنو -١
  الطريقُ ؟ أيْنَ كونُ الْمسندِ مِمَّا يُوجبُ صدارةَ الكالمِ حنو -٢
 ختصيصهُ باملسند إليه ، أيْ قَصْرُ املسند إليـه علـى الْمسـندِ كقولـه                -٣

ا خُمُورِ الـدنيا فـإنَّ فيهـ       أيْ بِخِالفِ    ٤٧الصافات} غَوْلٌ فِيهَالَا  {تعاىل  
 . غَوْلًا
ــتٌ  كقولــه   -٤ ــرِ علــى أنــه خــربٌ ال نَعْ ــن أوِّلِ األمْ ــهُ  : التنبــهُ مِ ــمٌ ال لَ  هِمَ
 .هَي لِكِبارِهَا مُنْتَ

ــلَ   ــرَ الْمُســندُ وقِيْ ــوْ أُخِّ ــ: إذْ لَََ ــدَاءًهِمَ ــوَهَّمَ ابْتِ ــهُ ، لَتَ ــتٌ  »لــه«  أنَّ مٌ لَ  نَعْ
 . لِشِدَّةِ حاجَةِ النَكْرَةِ إليه 

 :نع ظعلضعرع آةلتىرىش »  املسند«

 . علعدعغان بولذص، تأؤةندعكعلةر شذنعث جذملعسعدعندذرظعلضعرع آةلتىر» املسند«لعغان سةؤةصلةردعن ننذرغذ

 .» عَلِيٌّقامَ «: مةسعلةن . نعث ظامعل بولغانلعقع سةؤةبعدعن ظذ ظعلضعرع آةلتىرعلعدذ» املسند «-١

. عن ظعلضعرع آةلتىرعلعدذ  قةززا قعلعدعغان نةرسة بولغانلعقت   نعث جذملعنعث بعشعدا آعلعشنع تة    » املسند« -٢ 

 .»؟ الطريـقُ  أيْنَ«: مةسعلةن  

دعكع    ذ جىملع » أيْــــــنَ«ب

هام    نةد ظعستعص ةن مذس دعض
العقتعن   ع بولغ ؤاستعس
جىملعنعث بعشعدا آعلعشع   
زأرذر بولذص قالغان حذنكع    
تعلعرعنعث  هام ؤاس ظعستعص
ث   ةرقاحان جىملعنع ه
ع زأرذر  عدا آعلعش بعش

 . بولعدذ

ــند «-٣ ع » املســــــــــ ن

ــه « ــند إليــ ارقعلعق » املســ ظ

تذرذش  ىن  ظىخاسالش ح
عرع  نةد ظعلض مذس

املسـند  «يةنع   آةلتىرعلعدذ،
ــه ع » إليــ ــند«ن ة » املســ ض

رعش    ص بع عر قعلع قةس
ن ىن  مذس عرع ظىح ةد ظعلض
دذ علةن. آةلتىرعلع : مةس

ةنع  } غَــــــوْلٌ فِيهَــــــا لَــــــا  { ي

ث  ث هاراقلعرعنع دذنيانع
ةتنعث   عحة جةنن ظةآس
دعغان  ةس قعلع دا م هارعقع

وق، د  ة ي ةس   نةرس ةك م ار، دعم ا ب دة بولس اس    ذنيانعثكع ةتكعال خ ذ جانن ةقةت ظاش لعقع ص نعث بولماس  قعلعش
 .قعلعنغان

ةلكع خةؤةر ظعكةنلعضعنع ظاضاهالندذرذص قويذش ظىحىن مذسنةد                      -٤ ظعشنعث بعشعدعال ظذنعث سذصةت ظةمةس ب
ار(»«: مةسعلةن . لعدذىظعلضعرع آةلتىر ذنعث حةآسعز غةيرعتع ب ذ ،ةر حذنكع ظةض.)ظ  ب

الدا  ةلتىر» «معس ين آ نةد آع ةن مذس ا،دعيعل» «لىص ىدعض ةن بولس ةآض يع ن دعن آع ن رعنعث ظأزع

ا   » « قاتتعق بولغانلعقع سةؤةبعدعن      سذصةتنعث آعلعشعضة ظعهتعياجعنع   يعلعص      دةماللعقق سذصةت ظوخشايدذ دع
 .قالعدذ



 ٣٤٢

 فِـي عَافِيَـةٍ   :  التفاؤلُ بإسْمَاعِ الْمُخاطبِ ما يَسُرُّهُ كما تقول للمَـرِيْضِ           -٥
 . صِحَّتُكَ يف تَحَسُّنٍ  ، وأنْتَ
 التشويقُ إىل ذِكْرِ الْمسندِ إليه بأنْ يَشْـتَمِلَ الْمسـندُ علـى وَصْـفٍ أوْ                -٦

ــبِ حنــو       ــرِهِ ، كالتَّعَجُّ ــنَّفْسَ إىل ذِكْ ــوَّقَ ال ــه تَشَ ــافٍ للمســند إلي ــهِأوْصَ  لِلَّ
ــمَ أنــتَ ، واملــدحِ حنــو عظــيمٌوالتعظــيمِ حنــو . دَرُّكَ  ــنِعْ . دٌ  الرجــلُ خَالِ

والدُعَاءِ حنو .  أخُوْكَ فَقِيْرٌوالتَّرَحُّمِ حنو .  الرجلُ خَلِيْلٌ بِئْسَوالذمِ حنو 
 . وغري ذلك .  وُصُوْلُكَ بِالسَّالمةِ مُبَارَكٌ

  التأخري -٢
وأمَّا تَأْخِيْرُ الْمُسندِ . ويُؤَخَّرُ الْمُسندُ إليه لِاقْتِضَاءِ الْمَقَامِ تَقْدِيْمَ الْمُسندِ  

لِأنَّهُ إذا تَقَدَّمَ أحَدُ رُكْنَيِ الْجُمْلَةِ تَأَخَّرَ       . لِمَا مَرَّ فِي تَقْدِيْمِ الْمُسندِ إليهِ       فَ
 . اآلخَرُ فَهُمَا مُتَلَازِمَانِ 

ذنعثغ   -٥  دعغان نةرسعنع ظ ذحعنع خوش قعلع ذش   ظاثلعغ دذرذص قوي ارقعلعق خذش بعشارةت ظال اثلعتعش ظ ا ظ

دذظىحىنمذ مذسن ــةٍ«آعسةل آعشعضة : مةسعلةن . ةد ظعلضعرع آةلتىرعلع  ؤة) ساغالملعقتعدذرسعز(» أنْــتَفِــي عَافِيَ

 . دعضعنعثعزضة ظوخشاش)ياخشعلعنعشتعدذر ساقلعقعثعز(»صِحَّتُكَيف تَحَسُّنٍ «

ةتلةر     قعزعقتذرعدعغانقا  ، زعكعر قعلعش  نع» املسند إليه  «-٦ ظأز ظعحعضة   » الْمُسـندُ «نع بعر ياآع بعر قانحة سذص

ذنع  انلعقتعن ب ظالغ
ةلتىرىش   عرع آ ظعلض

ارقعلعق، ــه  «ظ ــند إليـ »  املسـ

عغا    ر قعلعنعش ث زعكع نع
دذ علةن . قعزعقتذرعلع  :مةس

ــهِ« ــهُ(»  دَرُّكَلِلَّ دذر   اللَّ ظىحىن

علعقعثعز  عزنعث ياخش ) س
عنعثعزدة نةدنعث دعض  مذس
نع ة   تةظةججىص أز ظعحعض ظ

اش  ا ظوخش  ؤة ظالغعنعغ

 ةدعضعنعثعزد»  أنــتَعظــيمٌ«

نةدنعث  عنع مذس ظذلذغالش
ا  ة ظالغعنعغ أز ظعحعض ظ

اش   الرجـــــلُ  نِعْـــــمَ«ؤة ظوخش
ــدٌ عنعثعزد» خَالِــــــــــ  ةدعض

ظأز  ماختاشعنعمذسنةدنعث   
ا   ة ظالغعنعغ ظعحعض

اش  الرجــــلُ بِــــئْسَ« ؤة ظوخش
ــلٌ عنعثعزد» خَلِيْــــــــــ  ةدعض

نةدنعث  نعظمذس  ةيعصلةش
ا  ة ظالغعنعغ أز ظعحعض ظ

» « ؤة ظوخشاش
عنعثعزد نةدنعث  ةدعض مذس

نع   ح ظاغرعتعش أز ظع ظ
ا   ة ظالغعنعغ ظعحعض

«ؤة ظوخشاش 

ظأز ظعحعضة     دذظانع مذسنةدنعث    ةدعضعنعثعزد ) ظامان يعتعص بعرعشعث بةرآةتلعكتذر       -سعنعث تعنعح   (»
 . ؤة باشقعالرعغا ظوخشاشظالغعن

ةؤةبعدعن    انلعغع س ةززا قعلغ نع تةق عرع آةلتىرىش نةدنع ظعلض اراظعتعنعث مذس يعن »א«ش ، آع

نع ظعلضعرع آةلتىرىش بابعدا ظأتكةن     » א«ظةمما مذسنةدنع آعيعن آةلتىرىشكة آةلسةك ظذ       . آةلتىرعلعدذ
دذ    ين آةلتىرلع ةيلعدعن آع لةرنعث تىص عرع      .سةؤةص رع ظعلض ث بع لعق بألعكعنع ع ظاساس ذملعنعث ظعكك ذنكع ج  ح

  .لعنعدذببعرعنع تةقةززا قعلغذحعالر هعسا-قعلعنسا يةنة بعرع آعيعن آعلعدذ، شذثا بذ ظعككعسع بعر



 ٣٤٣

 : كونُ الْمُسندِ جُمْلَةً 
 :وأمَّا كَوْنُهُ جُمْلَةً 

 الذي هُـوَ ثُبُـوْتُ الْمُسـندِِ لِلمُسْـنَدِ إليـهِ أو سَـلْبُهُ               فَلِإِفَادَةِ تَقْوِيَ الْحُكْمِ   )١(
و ذلك لِمَا يف الْجُمْلَةِ مِن تَكرارِ اإلسْنادِ ، ويُخْتَصُّ بِمَا يكونُ            . عَنْهُ  

  . حَضَرَمسندًا إىل ضَمِيْرِ الْمُبتدأِ حنو سَعْدٌ 
ــبَبِيا ، والْمــرادُ بالْمُ )٢( ــلُّولكونــهِ سَ ــبَبِيِّ كُ ــةٍســندِ السَّ  عَلَّقَــتْ علــى  جُمْلَ

 ، قـامَ أبـوهُ   ، وزيـدٌ  أبوه قـائمٌ مُبْتَدَأِ بِعَائِدٍ لَمْ يكنْ مسندًا إليه حنو زيدٌ         
  . مَرَرْتُ بِهِوزيدٌ 

وكونُهــا فِعْلِيَّــةً لِلتَّجَــدُّدِ و . وكَــوْنُ تلــك اجلملــةِ اسْــمِيَّةً لِلــدَّوَامِ و الثُبُــوتِ 
 . األزْمِنَةِ الثالثةِ على أخْصَرِ وَجْهٍ الْحُدُوثِ ، و الداللةِ على أحدِ

 .  وكونُها شَرْطِيَّةً لِلْاِعْتِبَارَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ الْحَاصِلَةِ مِن أدْوَاتِ الشَّرْطِ
وكَوْنُهَا ظَرْفِيَّةً لِاِخْتِصَارِ الْفِعْلِيَّةِ ، إذْ الظرفُ مُتَعَلَّقٌ بالفِعْـلِ علـى األَصَـحِّ              

 .  هو األصْلُ فِي العَمَلِ ، لِأَنَّ الفِعْلَ
 

 :نعث جذملة بولعشع » املسند«
 : جذملة بولعدذ مذسنةدتأؤةندعكعدةك ظعككع سةؤةصتعن 

نةدنعث -١ ة » املســـند إليـــه « مذس ذش ض ابعت بول لعقعدعن-س عنع   بولماس ث آىحةيضةنلعض ارةت هأآىمنع  ظعب
 تةآرارالنغانلعقعدعندذر، بذ،      بذنداق بولعشع حوث جذملعدة ظعسنادنعث     دعلةش ظىحىن مذسنةد جذملة بولعدذ،    ظعصا

دا قارعتعلغاندذر    مذبتعدانعث زعمعرعغا ظعسناد قعلعنغان     خةؤةر بولذص آةلضةن آعحعك جذملة       : لةنمةسع . دا ظةهؤال
ذ جذملعدة ظعسنادنع تةآرارالندع دعيعشعمعز . »حَضَــرَسَــعْدٌ « ــرَ«ب ئظعلنعث » حَضَ ظأزعنعث ظاستعدعكع دعضةن ص

ا   تةتعر زعمعرعغ تعم مذس ر قع انلعقع بع ناد قعلعنغ ث     ظعس ث ظأزعنع ك جىملعنع ذ آعحع ةن ب ذص آةلض ةؤةر بول  ؤة خ
ان ع بولغ  مذبتعداس

ــعْدٌ« ا» سَـــ ةغ ر   يةن بع
ناد  تعم ظعس قع

دذرقعل  .عنغانلعقعدعن
ةك  ةن »حَضَـــــرَ«دعم  دعض

ظعسنادع، ظذنعث   صئظعلنعث  
دعغان  داغا قايتع مذبتع
ا ظعسناد قعلعنعش  عزعمعرغ

ارقعلعق  دع، تةآرارالظ  ن
نادنعث  ذظعس  نداقمذش

ةآعلدة ع  تةآرارلش عنعش
أآىمنع  ه
دعغانلعقتعن  آىحةيتع

 حوث   دئضةن  »حَضَرَسَعْدٌ  «
أآىم جىمل دعكع ه ع

 .دعآىحةيضةن هعسابالن
نةدنعث -٢ ــةٌ « مذس جُمْلَــ

ــبَبِيةٌ ىن  » سَـ العقع ظىح بولغ
دذ   ة بولع نةد، جذمل . مذس

 ،ضعنعمعز ئد» جُمْلَةٌ سَبَبِيةٌ «

ان » املســــند إليــــه  « بولمعغ
ارقعلعق مذبتعداغا     زعمعر ظ
ان  دار قعلعنغ ظاالقع

دذر علةن . جذملع : مةس
قــامَ زيــدٌ «؛ »أبــوه قــائمٌ زيــدٌ «
ــهِزيــدٌ «؛ »أبــوهُ ــرَرْتُ بِ ذ . »مَ ب

ةؤةر    ذملعنعث خ ذح ج ظ
ع،    ذح جذملعس ان ظ بولغ

» املسند إليـه  «ظأزلعرعدعكع  

ان  ةن » هُ«بولمعغ دعض

 .دعن ظعبارةت مذبتعداغا ظاالقعدار قعلعندع» زيدٌ«زعمعر ظارقعلعق 
مذسنةد بولغان شذ جذملعنعث ظعسعملعق جذملة بولعشع سابعت بولذش ؤة داؤاملعشعش مةنعسعنع ظعصادعلةش                   

ذز بعرعش ؤة يئثعلعنعشنع        ظذنعث صئظعللعق جذملة     ظىحىندذر،  ظةث ظعخحام بولذش ظاساسعدا       شذنداقال  بولعشع ي
 .ظذح زاماننعث بعرعضة دااللةت قعلعشنع ظعصادعلةش ظىحىندذر

غان ظوخشاش بولمعغان ظعتعبارالر       عدع ظذ جذملعنعث شةرت جذملعسع بولعشع، شةرت ؤاستعلعرعدعن هاسعل بول            
 .سةؤةبعدعندذر

ذ  دذر   ظ امالش ظىحىن ذملعنع ظعخح ئظعللعق ج ع، ص ص بولعش ذملعنعث زةرع قا  . ج ةهع قاراش ةث س ذنكع ظ ح
  .دذريحذنكع صئظعل ظةمةل قعلعشتا ظةسلع.  صئظعلغا ظاالقعدار بولعدذلةرظاساسالنغاندا زةرعص



 ٣٤٤

 سالباب اخلام
 يف التقييد

 
 الْمُســـندِ إليـــه و الْمُســـندِ -إذا اقتصـــر يف اجلملـــة علـــى ذِكْـــرِ جُزْأَيْهَـــا  

فالْحُكْمُ مُطْلَقٌ ، و إذَا زِيْدَ عَلَيْهِمَا شَـيْئٌ مِمَّـا يَتَعَلَّـقُ بِهِمَـا أو بأَحَـدِهِمَا                  

 . دَ السَّامِعِ فالْحُكْمُ مُقَيَّدٌ ، وذلكَ لِزِيَادَةِ الفَائِدَةِ و تَقْوِيَتِهَا عِنْ

والتَّقْيِيْدُ يكونُ بالْمَفَاعِيلِ والْحَـالِ و التَّمْيِيْـزِ والتَّوَابِـعِ والنَّوَاسِـخِ و ضَـمِيْرِ             

 . الْفَصْلِ و أدْوَاتِ الشَّرْطِ و النَّفْيِ 

 

 ببا بةشعنحع
 قةيعت هةققعدة

أز  دة س ــه «ؤة » املســند «،جذملع ذملعنعث  » املســند إلي ارةت ج ن ظعب ر قع  دع عنع زعكع ع جذزظعس ةن   ظعكك ش بعل لع

  .»قَدِمَ زيدٌ«: مةسعلةن. بلعنعدذ هأآىم مذتلةق هعساحةآلةنسة 

ةر  ارةت » املســـند إليـــه«ؤة » املســـند«ظةض ن ظعب ة بدع ذالرنعث ذ ظعككعسعض ةر ظعككعظ اآع ه ة ي ةبعرعض  لعسعض

ا  ة قوشذلس دار نةرس ظاالقع
ةيعت أآىم ق ان  ه قعلعنغ

ا علةن .لعنعدذبهعس : مةس

قَـــدِمَ «؛  » األدِيْـــبُقَـــدِمَ زيـــدٌ«
ــدٌ ــبُزيـــ ــةِ   األدِيْـــ ــوْمَ الْجُمُعَـــ . »يَـــ

الدا  ع معس » زيـــدٌ«بعرعنح

ارةت   »املســند إليــه«تعن ظعب

ان  دار بولغ ة ظاالقع ض

ةت » األدِيْــــبُ« ةن سىص دئض

انلعقتعن  ر قعلعنغ زعكع
ان    ةدعيب بولغ أآىم ظ ه
دع،   ةيعت قعلعن ة ق زةيدآ
ا  الدا بولس ع معس ظعككعنح

ةر ظ ة ه عككعلعسعض
ر   ة زعكع دار نةرس ظاالقع
انلعقتعن  قعلعنغ

ئلعش« أآىم  » آ ةن ه دئض
دتعن   ان زةي ةدعيب بولغ ظ
ادعر    دة س ة آىنع جىم

قا  دع، بولذش ةيعت قعلعن ق
ذنعثدةك  ذددع ش خ

أآىم   »إضْــرِبْ« ة ه دعيعلس

دذ دة   ان بولع ةق بولغ مذتل
نع   ةن ظعش ذرذش دئض ظ
ذيرذقنع  ذ ب عال ب قعلس

، ظورذندعغان بولعدذ، ظةمما    

ــرِبْ« ــدًا إضْــ ــةِ  زيــ ــوْمَ الْجُمُعَــ » يَــ

  . بذ بذيرذقنع ظورذندعغان بولمايدذ هأآىم قةيعت قعلعنغان بولعدذ دة زةيدنع جىمة آىنعدة ظذرمعغعحة دعيعلسة
ذ     ش ظاثلعغ ةيعت قعلع داق ق رعش    بذن ادعلةص بع ذقراق ظعص ةتنع تول دعكع  حعغا مةقس نعث هوزورع  ؤة مذخاتةص

 .ةيتعش ظىحىندذرظعصادعلةنضةن نةرسعنع آىح

 ؤة  ر، زعمئرذلصةسلع، شةرت ؤاستعلعرع      ضة ظوخشاش نةؤاسعخال     »كانَ«مةصظذلالر، هال، تةميعز، تابعالر،     قةيعت  

 .ع قاتارلعقالر ظارقعلعق بارلعققا آعلعدذفنة



 ٣٤٥

 :  فَوَائِدُ التَّقْيِيْدِ
لِبَيَانِ نَوْعِ الفِِعْلِ أو مَا وَقَعَ عليه أو فِيْهِ أو لِأَجْلِهِ           :  التقييدُ بالْمَفاعيلِ    -١

 . أو بِمُقَارِنَتِهِ 
 . لِبَيَانِ هَيْئَةِ صَاحِبِهَا وتَقْيِيْدِ عامِلِهَا :  التقييدُ بالْحَال -٢
 .  نِسْبَةٍ لِبَيانِ ما خَفَي مِن ذَاتٍ أو:  التقييدُ بالتمييزِ -٣
 :  التَقييدُ بالنَعْتِ لِنِكَاتٍ ، منها -٤

  .تَاجِرٌتَخصيصُ الْمَنْعُوْتِ إنْ كانَ نَكِرَةً حنو جاءَنِيْ رَجُلٌ  )١(
  . الْمَاهِرُتَوْضِيْحُ الْمَنْعُوتِ إنْ كانَ مَعْرِفَةً حنو حَضَرَ الصَّاِنعُ  )٢(
 يَحْتَـاجُ إىل   العَمِيْـقُ  رِيضُالعَـ  الطويـلُ الكَشْفُ عن حَقِيْقَتِهِ حنو الْجِسْـمُ        )٣(

 . فَرَاغٍ يَشْغُلُهُ 

  . عَظِيْمًاالتأكيدُ حنو أمْسِ الدَّابِرِ كانَ يَوْمًا  )٤(

  . األدِيْبُالْمَدْحُ حنو جاءني حممدٌ  )٥(

  . األحْمَقُالذَّمُّ حنو جاءني إبْرَاهِيْمُ  )٦(

  . الْمِسْكِيْنُالتَّرَحُّمُ حنو قَدِمَ زيدٌ  )٧(

 

 :قةيعتنعث صايدعلعرع  
ة حذ        -١ ئظعل، ظذستعض اآع ص ع، ي ئظعلنعث تىرعن ش، ص ةيعت قعلع ارقعلعق ق ظذلالر ظ اآع    مةص عنع ي كةن نةرس ش

اآع             عنع ؤة ي ان نةرس ةؤةص بولغ ة س ذز بعرعشعض ئظعلنعث ي اآع ص ع ي اآع ظورنعن ت ي ةن ؤاقع ذز بةرض ئظعلنعث ي ص
ان قعلعش ظىحىندذر  ئظعلنعث مةظمذلعغا هةمرا بولغذحعنع باي  ٌضــرب زيــد«؛ »ي القــارِةَسَــلْجِ جلســتُ«: مةسعلةن . ص

 .»اتِاجلبَّ  و الربدُجاءَ«؛ »ابًيْأدِتَه ضربتُ«؛ »غَدًا كخلفَ سُلِأجْ«؛ »اعمرً
ارقعلعق قةيعت قعلعش، ظذنعث ظامعلعنعث قةيعت قعلعنغانلعقعنع ؤة هالنعث ظعضعسعنعث شةآلعنع             -٢  هال ظ

 .»ابًاكِرَجاءني زيد « :مةسعلةن  .بايان قعلعش ظىحىندذر
ارقعلعق  -٣ ةميعز ظ  ت

اآع    ش، زات ي ةيعت قعلع ق
ذق  ةتتعن ظوح نعسص

ان نة  ان   بولمعغ عنع باي رس
دذر  ــدي « .قعلعش ظىحىن عن

 زيــد طــابَ«؛ »امًــهَرْدِعشــرون 
  .»اسًفْنَ

ارقعلعق  -٤ ةت ظ  سذص
ذن  ش، نذرغ ةيعت قعلع ق
ذص  تعن بول سةؤةص
ذالرنعث   ةر ش تأؤةندعكعل

 :جذملعسعدعندذر
ةآعرة  ) ١ ذص ن مةؤس

ذنع بولسا  خاسالشتذرذش ظ
ارقعلعق    ةت ظ ىن سذص ظىح
دذ ةيعت قعلعنع . ق

علةن  ــاءَنِ«: مةس ــلٌ جــ يْ رَجُــ
 .»تَاجِرٌ
ة  ) ٢ ذص مةرعص مةؤس

ا  ذنع بولس   ظ
ىن   تذرىش ظىح رذشةنلةش

ةت ظ  ةيعت سذص ارقعلعق ق
دذ علةن. قعلعنع : مةس

 . »الْمَاهِرُحَضَرَ الصَّاِنعُ «
ش  ) ٣ اهعتعنع ظعحع م

ذظىحىن ارقعلعق  م ةت ظ  سذص
دذ ةيعت قعلعنع . ق

علةن  ــمُ «: مةس ــلُالْجِسْـ  الطويـ
ــرِيضُ ــقُ العَـ ــاالعَمِيْـ ــرَاغٍ  يَحْتَـ جُ إىل فَـ
ــغُلُهُ الدعكع  .»يَشْـــ ذ معس  ب

ــلُ« ــرِيضُ«؛ »الطويــــــ ؛ »العَــــــ

ىح   » العَمِيْــقُ« ارلعق ظ قارت
 .سىصةت ظاشذ جعسعمنعث ماهعتعنع ظعحعص بعرعش ظىحىن آةلتىرىلضةن

ةش ظىحىن) ٤ ذتةآعتل دذ   م ةيعت قعلعنع ارقعلعق ق ةت ظ علةن .  سذص ذ  .»عَظِيْمًـــاأمْـــسِ الـــدَّابِرِ كـــانَ يَوْمًـــا    «: مةس ب

 .نعث تةنؤعنعدعن ظعلعنعدعغان ظذلذغلذق مةنعسعنع تةآعتلعضةن» يَوْمًا«دعضةن سىصةت » عَظِيْمًا«معسالدعكع 

 .»األدِيْبُجاءني حممدٌ «: مةسعلةن .  سذصةت ظارقعلعق قةيعت قعلعنعدذمذظىحىن مةدعلةش) ٥

 .»األحْمَقُ إبْرَاهِيْمُ جاءني«: مةسعلةن .  سذصةت ظارقعلعق قةيعت قعلعنعدذمذظةيعصلةش ظىحىن) ٦

ادعلةش ظعح ظاغرعتعشنع ) ٧ ذظىحىنظعص دذم ةيعت قعلعنع ارقعلعق ق ةت ظ ــكِيْنُقَــدِمَ زيــدٌ «: مةسعلةن .  سذص .»الْمِسْ



 ٣٤٦

 :  التقييدُ بالتوْكِيْدِ لِاعْتِبَارَاتٍ ، مِنْها -٥

لِمُجَرَّدِ التَّقْرِيْرِ وتَحْقِيْقِ الْمَفْهُومِ عِنْـدَ اإلحْسَـاسِ بِغَفْلَـةِ السَّـامِعِ حنـو               )١
  . األَمِيْرُجاءَ األمِيْرُ 

ــتَكَلِّمِ أ   )٢( ــوُّزَ الْمُ ــوَهُّمِ الســامعِ تَجَ ــعِ تَ ــهْوَهُ حنــو جــاءَني  للتقريــرِ مــع دَفْ و سَ
  . نَفْسُهُاألمِيْرُ 

ــمُولِ حنــو    )٣( ــدَمِ الشُّ ــعِ تــوهمِ عَ ــةُ {للتقريــرِ مــع دَفْ ــجَدَ الْمَلَائِكَ ــمْفَسَ  كُلُّهُ
 .٧٣ص }أَجْمَعُونَ

 :  التقييدُ بِعَطْفِ البَيَانِ -٦

 عَلِـىٌّ لْحَسَـنِ  لِمُجَرَّدِ التَّوْضِيْحِ لِلْمَتْبُوعِ باِسْمٍ مُخْتَصٍّ بِـهِ حنـو قـالَ أبُـو ا        )١(
 . كَرَّمَ اهللُ وَجْهَهَ 

ــاىل   )٢( ــه تعـ ــدْحِ كقولـ ــةَ  {لِلمَـ ــهُ الْكَعْبَـ ــلَ اللّـ ــتَجَعَـ ــاً  الْبَيْـ ــرَامَ قِيَامـ  الْحَـ
 . ٩٧املائدة}لِّلنَّاسِ 

 .فالبيتَ احلرامَ عَطْفُ البيان على الكَعْبَة لمَدْحهَا بأنَّهَا حَرَمٌ آمنٌ 

ذص -٥  دعغان بول ةيعت قعلعنع ارقعلعق ق ةآعت ظ ةؤةبعدعن ت ارالر س ذنلعغان ظعتعب ذنعث ،نذرغ ةر ش  تأؤةندعكعل
 .جذملعسعدعندذر

ةيعت   ظاثلعغذحعن) ١ ارقعلعق ق ةآعت ظ ةقرعر ؤة تةهقعقلةش ظىحىن ت ذمنع ت ةندة ظذق عث بعخةستةلعضعنع سةزض
 . »األَمِيْرُجاءَ األمِيْرُ «: مةسعلةن . قعلعنعدذ

ةن  )  ٢ زعص آةتك ةللعمنعث ظع ذمان    لعكعنعمذتةآ أزلةؤاتقانلعغعنع ض ارقعلعق س از ظ اآع ماج ان ي  قعلعؤاتق
ذمانعنع نعث ض ة مذخاتةص عتعش بعل ة تىض أآىمنع ن بعرض ةشتةقرعره ةآعت ظ ل ىن ت دذ ظىح ةيعت قعلعنع . ارقعلعق ق

ــرُ «: مةسعلةن ــهُجــاءَني األمِيْ ذ معسالدعكع .»نَفْسُ ــهُ« ب ةآعت، » نَفْسُ ــرُ«دعضةن ت زعص «دعيعلضةندة » جــاءَني األمِيْ ظع
دذ     ةص قعلعؤاتام ازعي ض دع دةص ماج ا آةل ة صادعش ةرمانع آةلس انعث ص اآع صادعش دذ ي ذمان » ؟آعتعؤاتام دةص ض

نعث   ان مذخاتةص قعلعؤاتق
ةن   عتعش بعل ذمانعنع تىض ض
بعرضة هأآىمنع تةقرعرلةش    

 .ظىحىن آةلتىرىلضةن
ذزلىك ) ٣ ظومذمي

عنع   انلعق شذبهعس بولمعغ
ة   ةن بعرض عتعش بعل تىض
ىن  ش ظىح ةقرعر قعلع ت
ةيعت   ارقعلعق ق ةآعت ظ ت

دذ علةن. قعلعنع : مةس
ــةُ  { ــجَدَ الْمَلَائِكَـــــــ ــمْفَسَـــــــ  كُلُّهُـــــــ
ــونَأَجْ الدعكع  . }مَعُــ ذ معس ب

ــمْ« ةآعت  »كُلُّهُــــ ةن ت  دئض
ارقعلعق  ذالرنعث «ظ ظ

ان  ةجدة قعلمعغ ع س هةمعس
ذمكعن ع م ةن » بولعش دئض

ذص  ةن بول ذبهع تىضعتعلض ش
ع  دعن آعيعنك ظذنعث

ــونَ« ةآعت  » أَجْمَعُـ ةن ت دئض
ارقعلعق ذالرنعث  «ظ ظ
ع ذ   هةمعس ةثال قعلغانم ت

ع    ان بولعش ةجدة قعلمعغ س
ذمكعن ذبه» م ةن ش ع دئض

 .تىضعتعلضةن
ان -٦ ع باي  ظةتص

 نعثظارقعلعق قةيعت قعلعش   
لعرع  سةؤةص
ةردعن  تأؤةندعكعل

 .ظعبارةتتذر
اس ظعس  ) ١ ة خ  عمظأزعض

ذنع   ارقعلعق مةتب ظ
تىرى ال  رذشةنلةش ص قويذش

عدعدة ان  مةقس ع باي  ظةتص
دذ ةيعت قعلعنع ارقعلعق ق . ظ

علةن  قــالَ أبُــو الْحَسَــنِ   «: مةس
ذ .»هَ كَــــــرَّمَ اهللُ وَجْهَــــــعَلِــــــىٌّ  ب

 .دئضةن ظعسمع ظارقعلعق رذشةنلةشتىرىلضةن» عَلِىٌّ«دعضةن مةتبذ ظأزعنعث » أبُو الْحَسَنِ«معسالدا 

ةش ظىحىن) ٢ ذمةدعل ان   م ع باي دذ  ظةتص ةيعت قعلعنع ارقعلعق ق علةن . ظ ــةَ   {: مةس ــهُ الْكَعْبَ ــلَ اللّ ــتَجَعَ ــاً  الْبَيْ ــرَامَ قِيَام  الْحَ
ةرةاللّـــهُ(}لِّلنَّـــاسِ  ذل ه ةبعنع  بةيت ان آ ةردعم بولغ ص ب ذ قعلع ىن تذتق علةر ظىح ادا. )آعش ذ معس ع » الْكَعْبَـــةَ «ب ن

اي  « انلعق ج عز ظام ىن    » دةخلعس اش ظىح ارقعلعق ماخت يعش ظ ــتَ«دع أز » الْبَيْ ةن س ذنعثغادعض ان  ظ ع باي   ظةتص

 .تذتقذ  – قِيَاماً            .  قعلعص آةلتىرىلدع



 ٣٤٧

 :  التقييدُ بِعَطْفِ النَّسَقِ لِدَوَاعٍ ، مِنْها -٧
 ، فإنـه أخْصَـرُ   وعَلِـىٌّ تَفْصِيْلُ الْمسند إليه بِاخْتصارٍ حنو جـاءَ حممـدٌ         ) ١

 . مِن جاءَ مُحمدٌ وجَاءَ عَليٌّ 
 ، أو   عَلِـيٌّ    أو ثُـمَّ   فَعَلِىٌّتَفصيلُ الْمسندِ مع االخْتصارِ حنو جاءَ حممدٌ        ) ٢

 ، ألنَّ هذه األحْـرفَ الثالثـةَ مُشـرتكةٌ يف تفصـيل        الْجُنْدُجاءَ األمِيْرُ حتى    
الْْمسندِ إال أنَّ األولَ يُفِيْدُ الرتتيـبَ مَـعَ التعقيـبِ ، والثـاني يُفِيـدُ الرتتيـبَ                  

ذاهبًـا مِـن األقْـوى      ، مع الرتاخِي ، و الثالثُ يُفِيدُ تَرتيـبَ أجـزاء مـا قبلـه             
  . األنْبِيَاءُألضْعَفِ ، أو بالعَكْسِ حنو ماتَ النَّاسُ حَتَّى إىل ا
ــكُّ مِــن الْمــتكلمِ أو التَّ )٣ ــلُالشَّ ــكِيْكُ للســامعِ أو التَّجَاهُ  كقولــه تعــاىل شْ

 . ٢٤سبأ}وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِنيٍ { 

 أو خالـدٌ ار حنـو جـاءني عَلِـيٌّ ال     رَدُّ السامعِ إىل الصوابِ مع االخْتصـ      ) ٤
  . خالدٌلكنْ 

ــدٌ أو     ) ٥ ــدارَ حمم ــدْخُلْ ال ــةُ حنــو لِيَ ــيٌّالتخــيريُ أو اإلبَاحَ ــرْقُ  . عَلِ و الفَ
 . بينهما أنَّهُ يِجوزُ الْجَمْعُ يف اإلباحةِ دونَ التَخْيِيْرِ 

  . عليٌّصَرْفُ احلكمِ إىل آخر حنو مَا جاءَ حممدٌ بَلْ ) ٦

لةردعن   -٧   ذنلعغان سةؤةص ذص  » النســقعطــف «نذرغ دعغان بول ةيعت قعلعنع ارقعلعق ق ذنعث  ،ظ ةر ش  تأؤةندعكعل
 . جذملعسعدعندذر

مانا . » وعَلِىٌّ جاءَ حممدٌ    «: مةسعلةن  . نع تةصسعلع بايان قعلعش ظىحىن    » الْمسند إليه «ظعخحام سأز ظارقعلعق    ) ١
 .ذردعيعشتعن ظعخحامد» جاءَ مُحمدٌ وجَاءَ عَليٌّ«بذ 
ان قعلعش ظىحىن         » الْمسـند «ةن بعرضة    ظعخحام سأزلةش بعل  ) ٢  ؛»فَعَلِـىٌّ جـاءَ حممـدٌ     «: مةسعلةن   . نع تةصسعلع باي
ــمَّ  « ــيٌّجــاءَ حممــدٌ ثُ ــرُ حتــى  «؛ »عَلِ ــدُجــاءَ األمِيْ ةرعص   .»الْجُنْ ىح ه ذ ظ ان قع »  الْمســند« حىنكع ب علع باي ع تةصس لعش ن

ذز بعرعش بعلةن  بعرضة تةرتعصنع             -ذ ظةؤؤةلقعسع ظارقعم    هةققعدة ظورتاق هأآىمضة ظعضة بولغعنع بعلةن،       ا ي ظارق
ظعصادعلةيدذ، ظعككعنحعسع   
رعص    ذز بع ع ي ظةؤؤةلقعس
دعن   ت ظأتكةن ذم ؤاقع مةل

ي عنعث عآع ن ظعككعنعحعس
عنع  ذز بةرضةنلعض ي
ة  ةن بعرض ادعلةش بعل ظعص
ادعلةيدذ،  نع ظعص تةرتعص
ا  ع بولس ظىحعنحعس
ا   ىآتعن ظاجعزغ آىحل
ة  ةن هالةتت يذزلةنض

دع  ث ظالدع كع ظأزعنع
ذم   عنعث مةل نةرس
ةرتعؤعنع  معنعث ت قعس
ذنعث   اآع ظ ادعلةيدذ، ي ظعص

عحة  ــى  «ظةآس ــاسُ حَتَّ ــاتَ النَّ م
دعضةنضة ظوخشاش   » األنْبِيَاءُ

ة    اجعزدعن آىحلىآك ظ
ة  ةن هالةتت يذزلةنض
دعكع   ث ظالدع ظأزعنع
ذم  عنعث مةل  نةرس

ةرتعؤعنع  معنعث ت قعس
ع   ذثا ظةتص ادعلةيدذ، ش ظعص
عرعكع   لعرعدعن ظعلض هةرص

شآ« ةن » علع بعل
ع  ش«آعيعنك » آعلع

ايرعم ع  -ظ ايرعم ظعكك ظ
ابلعنعص   ش هعس آعلع
ان    علع باي نةد تةصس مذس

 .قعلعنغان هعسابلعنعدذ
ةللعمنعث ) ٣ مذتةآ

اآع  ع ي شةآلعنعش
مذخاتةصنع شةآكة سعلعش     
ةس   اآع بعلم ؤة ي
ةؤةبعدعنمذ    ؤعلعش س بولع

ارقعلعق » عطــف النســق « ظ
دذ ةيعت قعلعنع . ق

علةن  ــا{: مةس  أَوْ إِيَّــــاكُمْ وَإِنَّــ
 .}هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِنيٍلَعَلَى 
ام )٤ أزلةش  ظعخح س

نع    ة مذخاتةص ةن بعرض بعل
وغرا ظ  الش   ت ذمغا باش ذق
ىن ــق « ظىح ــف النســـ » عطـــ
 .قةيعت قعلعنعدذ   ظارقعلعق
  .»خالدٌ أو لكنْ خالدٌجاءني عَلِيٌّ ال «: مةسعلةن 

لعقعنع ظعص  ) ٥ اآع دذرذس ارلعق بعرعشنع ي ىنظعختعي ارقعلعق» عطــف النســق« ادعلةش ظىح دذ  ظ ةيعت قعلعنع . ق
ةد آعرسذن (»عَلِــيٌّلِيَــدْخُلْ الــدارَ حممــدٌ أو «: مةسعلةن  اآع مذهةمم ةلع ي ا ظ ذ ظعككعسعنعث ظارعسعدعكع . )هويلعغ ب

ةمما       دذ، ظ ا آعرعشع دذرذس بولع عنعث هويلعغ ةر ظعككعس ارةت ه دعن ظعب ةد ؤة ظةلع لذقتا مذهةمم ةرعق، دذرذس ص
 .بولعدذهويلعغا آعرعشعضة ختعيارلعقتا مةيلع قايسع بولسذم ظعككعسعنعث بعرعنعثال ظع
«: مةسعلةن  . قةيعت قعلعنعدذ  ظارقعلعق» عطف النسق « هأآىمنع باشقا ياققا بذرعؤعتعش ظىحىن    ) ٦

 . )مذهةممةد آةلمعدع ياق بةلكع ظةلع آةلمعدع(»



 ٣٤٨

لِزيادةِ التقريرِ ، إذْ البدلُ كالتفسريِ بعـدَ اإلهبـامِ حنـو            :  التقييدُ بالبَدَلِ    -٨
ــيْ   ــرَ ابْنِ ــىٌّحَضَ ــدل الكــلِ   ، يف عَلِ ــدُ  . ب ــهُو ســافَرَ اجلن ــدل أغْلبُ  ، يف ب

ووَجْهُـكَ بَـدْرٌ    .  ، يف بـدل االشـتمال        عِلْمُـهُ ونَفَعَنِـيْ األسـتاذُ     . البعض  
 .  ، يف بدل الغلط شَمْسٌ

 :  التقييدُ بضمريِ الفصلِ ألغْراضٍ ، منها -٩
لُ التَّوْبَــةَ عَــنْ  يَقْبَـ هُــوَأَلَــمْ يَعْلَمُــواْ أَنَّ اللّـهَ  {التخصـيصُ كقولــه تعـاىل    )١(

 .١٠٤التوبة}عِبَادِهِ 
تأكيدُ التخصيصِ إذا كانَ يف الرتكيـب مُخَصِّـصٌ آخـر كقولـه تعـاىل                )٢(

 . ٥٨الذاريات} الرَّزَّاقُ هُوَإِنَّ اللَّهَ {
 .  العامِل بِعِلْمِهِ هوتَمييزُ اخلربِ عن الصِفَةِ حنو العالِمُ  )٣(

ةي-٨ ارقعلعق ق ةدةل ظ دذر  ب ش ظىحىن ادة قعلع ةقرعرنع زعي ش ت ةم  . عت قعلع ش، مذبه ةدةل ظعلع ع ب حىنك
تذر اش ظعش ة ظوخش عرلةص بةرضةنض يعن تةصس ةندعن آع علةن . سأزلعض ةدةل : مةس ىتىندعن ب ر ص ىتىننع بع ر ص بع

ىتىندعن بةدةل ظالغا    ، بةزعسعنع بعر      )ظوغلذم ظةلع آةلدع   (»عَلِىٌّحَضَرَ ابْنِيْ   «: ظالغاننعث معسالع   :ننعث معسالع   ص

دع   (»أغْلبُــهُســافَرَ اجلنــدُ  « ةر قعل ع سةص ذننعث آأصعنحعس ةدةل     )قوش ىتىندعن ب ر ص عنع بع عؤةتلعك نةرسعس ، مذناس

نَفَعَنِـيْ  «: ظالغاننعث معسالع  
ظذستازعمنعث  (»عِلْمُـهُ األستاذُ  

ةظةت    ا مةنص ع ماث ظعلمعس
دع العقتعن )قعلع ، خات

ةدةلنعث   ان ب ظعلعنغ

الع رٌ وَجْهُــــــــكَ بَــــــــدْ«: معس
اي، (»شَــــــمْسٌ ز ظ هىزعثع

 .)قذياشتذر
ذنلعغان -٩  نذرغ

لةردعن  «سةؤةص

ةيعت  » א ارقعلعق ق ظ

ذص  دعغان بول قعلعنع
ذنعث  ةر ش تأؤةندعكعل

 .جذملعسعدعندذر
تذرذش ) ١ خاسالش

ىن  علةن . ظىح ــمْ  {:مةس أَلَــ
ــهَ   ــواْ أَنَّ اللّ ــوَيَعْلَمُ ــنْ   هُ ــةَ عَ ــلُ التَّوْبَ  يَقْبَ

ذ(}عِبَـــــــادِهِ  » اللّـــــــهَ«الر ظ

ث دعلعرعنعث  النع أز بةن  ظ
ذل   عنع قوب تةؤبعس
دعغانلعقعنع  قعلع

 .)بعلمةمدذ؟
ر   ) ٢ قا بع دة باش بعرعكمع

ةتت  . } الرَّزَّاقُ   هُوَإِنَّ اللَّهَ   {: مةسعلةن  . خاسلعغذحع بار حاغدا شذ خاسلعقنع تةآعتلةش ظىحىن         א«عكع  بذ ظاي » א

ة  ث مةرعص لعقنع ظعصاد نع ع خاس ةنلعكتع آعلعش ىن      » «ن علعض ةش ظىح لعقنع تةآعتل ذ خاس ر ظاش ةن زعمع دعض

  .آةلضةن
ىن  ) ٣ ايرعش ظىح ةتتعن ظ ةؤةرنع سذص ةل  (»אא«: مةسعلةن . خ ة ظةم العم دعضةن بعلعمعض ظ

 .)قعلغذحعدذر



 ٣٤٩

 :  التقييدُ بالنواسِخِ -١٠

 التقييدُ بِها لِألغْراضِ اليت تُؤديها مَعاني ألفاظِ النواسِـخِ ، كاالسـتمرارِ و             

 »ظـلَّ  « وْقِيْتِ بِزَمنٍ مُعَـيَّنٍ يف      ، و التَ   »كانَ « حكايةِ احلالِ الْماضيةِ يف   

كادَ « ، والْمُقاربةِ يف    »مَا دَامَ   « و أخواتِها ، و التوقيتِ بِحالةٍ مُعينةٍ يف         

، و  »كَأَنَّ«  و التَشْبِيْهِ يف »إنَّ وأنَّ « ، و التأكيد يف »بَ وأوْشَكَ وكَرَُ

، »لَيْتَ«، و التَمَنِّي يف   »لَعَلَّ  «  ، و الرجاءِ يف      »لكِنَّ  « االسْتِدْرَاكِ يف   

خَالَ و زَعَمَ   « و الظّنِّ يف    ،  »وَجَدَ و أَلْفََي و دَرَى و عَلِمَ        « واليَقِيْنِ يف   

 . »اتَّّّخَذَ و جَعَلَ و صَيَّرَ « ، و التَحَوُّلِ يف »و حَسَبَ 

 :الر ظارقعلعق قةيعت قعلعش » النواسِخِ«-١٠

ةيعت قعل ارقعلعق ق ذالر ظ ذص ظ دعغان مةقسةتلةر سةؤةبعدعن بول ةرنعث مةنعسع ظورذنداي  خذددع ،عش شذ لةبزعل

اننع  داؤاملعشعشنع ؤةدة » كــانَ« ة قعلعغ النع هعكاي دعكع ه ة مازع ذنعث » ظــلَّ«، ظوخشاش ظعصادعلعضةنض ؤة ظ

علعك  لعرعدا بةلض ظوخشاش

ر   ارقعلعق بع ت ظ ؤاقع

ع  عنعث ؤاختعن نةرس

ةننع  بةلضعلعض

ة اشظوخ ظعصادعلعضةنض ، ش

ــا دَامَ« ةن » مَــــــ دة مذظةيي

ر   ارقعلعق بع ةت ظ هال

ع  عنعث ؤاختعن نةرس

ةنلعكنع   بةلضعلعض

ة اش ظعصادعلعضةنض ، ظوخش

» كــــــــادَ وكَــــــــرُبَ وأوْشَــــــــكَ«

عش   ارلعقالردا يعقعنلعش قات

عنع ة مةنعس  ظعصادعلعضةنض

اش » إنَّ وأنَّ«، ظوخش

ةآعتنع ارلعقالردا ت  قات

ة اش ظعصادعلعضةنض ، ظوخش

نعدة ظوخ» «  شذتذش

ة اش ظعصادعلعضةنض ، ظوخش

عنع» «  دة تىزعتعش

ة اش ظعصادعلعضةنض ، ظوخش

ذمىتنع» لَعَــــــــــــلَّ«  دة ظ

ارزذنع  » لَيْتَ«،  ظوخشاش ظعصادعلعضةنضة ارلعقالردا  » وَجَـدَ و أَلْفََـي و دَرَى و عَلِـمَ         «،  ظوخشاش  ظعصادعلعضةنضة  دة ظ قات

ارلعقالردا ضذماننع     » مَ و حَسَـبَ   خَـالَ و زَعَـ    «،  ظوخشاش  ظعصادعلعضةنضة جةزمعيةتنع ؤة ظعصادعلعضةنضة ظوخشاش     قات

 . ظوخشاشظعصادعلعضةنضة قاتارلعقالردا ظأزضعرعشنع» اتَّّّخَذَ و جَعَلَ و صَيَّرَ«



 ٣٥٠

 :  التقييدُ بالشرطِ -١١
التقييدُ به يكون لِألغْراضِ اليت تُؤديها معاني أدواتِ الشرطِ ، كالزمانِ يف      

ــا   ــنَ ، واحلــال يف كَيْفَمَ ــيِّنَ ذلــكَ يف علــمِ وقــدْ . مَتَــى ، و الْمَكــان يف أيْ بُ
النحـــوِ ، لكـــنْ نَـــذْكُرُ هنـــا مـــا بـــنيَ إنْ وإذَا ولَـــوْ مِـــنْ الفـــرقِ الدقيقـــةِ ،  

 . لِاِخْتصاصِها بِمَزايا تُعَدُّ مِن وُجُوهِ البالغةِ 
  : »لَوْ«  و  »إذا«  و  »إنْ« الفرقُ بَيْنَ 

 عَـدَمُ   »  إنْ« للشرطِ يف االسْتقبال ، لكنْ أصْـل          »إذَا«  و  »إنْ« فَــــ  
إنْ تُكْرِمْنِيْ أُكْرِمْكَ ، وأنـتَ      : اجلزمِ بِوُقُوعِ الشرطِ ، كما تقول لِصاحبِكَ        

إذا :  اجلَزْمُ بِوُقوعِ الشرطِ كما تقول  »إذا«واصْلُ . التَقْطَعُ بأنَّهُ يُكْرِمُكَ 
األحْكـامُ  ا مِـنْ الفَـرْقِ كانَـتْ        ومِنْ أجْـلِ مـا بَيْنَهُمَـ      . زَالَتِ الشَّمْسُ آتِيْكَ    

 و األحْـوالُ الكـثريةُ الوُقُـوعُ        ، لِـإِنْ    النادرةُ الوقوعُ مـع لفـظِ الْمضـارعِ مَوَاقِـعَ         
و إنْ ( املاضِي الدالِّ على حتقيقِ الوُقُوعِ قَطْعًا نظرًا إىل نَفسِ لفظـهِ          ولفظُ

 . لِإِذَامَوَاقِعَ) السْتقبالِ مَعَ إذَا كانَ قَدْ نُقِلَ إىل معنى ا
 

 : شةرت ظارقعلعق قةيعت قعلعش  -١١ 
ةؤةبع          ةتلةر س دعغان مةقس ةنعلعرع ظورذنداي تعلعرعنعث م ةرت ؤاس ش، ش ةيعت قعلع ارقعلعق ق ذ ظ دذظ  .دعن بولع

دا هال مةنعسعنع ظعصادعلعضةنضة      » كَيْفَمَـا «دة ظورذن مةنعسعنع،    » أيْنَ«دا ؤاقعت مةنعسعنع،    » مَتَى «:مةسعلةن

ةرحة نةهؤع      تعلعرع ض ةرت ؤاس ذ ش اش، ب ن     ظوخش عمذ لعكع ان بولس نعص بولغ ان قعلع » إنْ وإذَا ولَــــوْ«دة باي

دعغان ظارتذقلحعلعقالرغا ظعضة بولغانلعغع سةؤةبعدعن ظذالرنعث         لعنعسابقاتارلعقالرنعث باالغةتنعث يوللعرعدعن هع   
ة   عدعكع ظعنحعك ظارعس

ةرعقلةرنع  ةردة ص ذ ي زعكعر ب
 . قعلعص ظأتعمعز

  »لَـــــوْ« ؤة »إذا« ،»إنْ«
 :قاتارلعقالرنعث صةرقع

 قاتارلعقالر  »إذ« ؤة »إنْ«

دعكع شةرت  آةلضذسع زامان
ادعلةش   عنع ظعص مةنعس

لعتعلعدذ  ىن ظعش  ،ظىح

نلعك دعكع  »إنْ «ع هةققع

لع دة يظةس  قاظع
عزنع  ةمراهعثعزنعث س ه
ة   ة جةزم هأرمةتلعشعض

دعغان  دا ؤهظةقعاللماي ال

ذنعثغا   إنْ تُكْرِمْنِـــــــــــــيْ «ظ
ة » أُكْرِمْــــــــــكَ دعضعنعثعزض

ذز   ةرتنعث ي اش ش ظوخش
ة   ة جةزم بعرعشعض
دا  دعغان ظورذن قعاللماي

ع  »إذا«دذر، ظعشلعتعلعش
ا  إذا زَالَــــــتِ الشَّــــــمْسُ «بولس
ــ ة » كَآتِيْــــــــــ دعضعنعثعزض

عدذر     دا ظعشلعتعلعش دعغان ظورذن ة قعالالي ة جةزم ذز بعرعشعض ةرتنعث ي عدعكع  . ظوخشاش ش ذالرنعث ظارعس ذ ب مذش

ةؤةبعدعن   ةرعقنعث س ةن  »إنْ«ص ةبزع بعل ة ل ةلتىرىلىص ، مذزارعظ ع  آ ذز بعرعش ةم ي ان هأآىملةرآ ة  بولغ ض

دع   ذص قال تة بول لعتعلعدعغان ؤاس ذنع»א«ؤة ظعش ا ظ ةؤةبعدعن ع آعلعشث بولس ع  س ان مةنعس ةك زام آعلةح

يذز بعرعشنعث حوقذملعقغا دااللةت قعلعدعغان    قارعغاندا   جةهةتتعن  لةبزع ةنعسعضة ظأزضعرعص آةتكةن بولسعمذ،   م
 . بولغان ظةهؤالالرغا ظعشلعتعلعدعغان ؤاستا بولذص قالدعآأص  بعلةن آعلعص، يذز بعرعشع مازع لةبزع



 ٣٥١

 وَإِن الْحَسَنَةُ قَـالُواْ لَنَـا هَــذِهِ     جَاءتْهُمُفَإِذَا {وقدْ اجْتمعَا يف قوله تعاىل  
 أيْ إذا جـاءَ     ،١٣١األعـراف }تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَى وَمَـن مَّعَـهُ         

آلَ فِرْعَوْنَ حَسَنَةٌ مِن خِصْـبٍ ورَخَّـاءٍ و عَافِيـةٍ وكثـرةِ أوْالدٍ قـالوا نَحْـنُ                
 تَشاءموا مِن مُوْسى و مَن آمَنَ      أَحَقَّاءُ بِها ، وإذا أصَابَهم جَدْبٌ و مَرَضٌ       

 ألنـــهُ الْمُــراد احلســـنةُ   »إذَا« فَعُبِّـــرَ يف جانِــبِ الْحَسَـــنَةِ بِلَفْــظِ   . مَعَــهُ  
ــتْ    ــذلكَ عُرِّفَ ــاعِهِ ، ولِ ــهِ و اتَّسَ ــهِ لِكثرتِ ــوعٌ بِ ــولُها مَقْطُ الْمُطلقــةُ الــيت حُصُ

 ألنَّ السيئةَ نادرةٌ     »إنْ «و أتى يف جانب السَيِّئَةِ بِلفظِ       .تَعْرِيْفَ اجلِنْسِ   
ومِنْـهُ  . بالنسبة إىل احلسنةِ الْمطلقةِ ، ولذلك نُكِّرَتْ لِلداللـةِ علـى القِلَّـةِ            

 تُصِـبْهُمْ سَـيِّئَةٌ بِمَـا       إِن أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَـا وَ       إِذَاوَ{قوله تعاىل   
 . ٣٦مالرو}قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ 

 .  هو مُقْتَضى الظاهِرِ  »إنْ و إذَا«وما تَقَدَّمَ مِن الفرقِ بَيْنَ 
ــتَعْمَلُ    ــرى ، فَتُسْ ــعَ األخْ ــيْنِ مَوْضِ ــن األدَاتَ ــلٌّ مِ ــتَعْمَلُ كُ  يف »إنْ «وقــدْ تُسْ

 : الشرطِ الْمَجْزُومِ بِثُبُوتِهِ لِأَغْرَاضٍ ، مِنْها 
 كُنْـتُ فَعَلْـتُ هـذا       إنْ: و قول الْمُعْتَـذِرِ     التَّجَاهُلُ إذا اقتضاهُ الْمَقامُ حن    ) ١

 . فَعَنْ غَيْرِ قَصْدٍ 

نَةُ قَـالُواْ لَنَـا هَــذِهِ      فَإِذَا {:عتعلعش ظةهؤالع تأؤةندعكع ظايةتتة جذغالشتع  بذ ظعككعسعنعث ظعشل      تُصِـبْهُمْ  وَإِن جَـاءتْهُمُ الْحَسـَ
ــهُ    ــن مَّعَ ــى وَمَ ــرُواْ بِمُوسَ ــيِّئَةٌ يَطَّيَّ عرظةؤعننعث تةرةص }سَ ةنع ص دار   د ي أص بولعشع، ساغالملعق، ظذنذم ةؤالتنعث آ ارلعرعغا ظ

ةت  ن، ؤة مذنب ذالرغا     زعمع دذ، ؤة ظ ةقلعقمعز دةي ذنعثغا ه ز ب ارةت ياخشعلعق آةلسة بع ارلعقالردعن ظعب ايالق قات ي
ان آعشعلةردعن     ان ظئيتق ة ظعم ةن بعرض ذنعث بعل ا مذسا ظةلةيهعسساالم ؤة ظ تعص قالس ذرغاقحعلعق ؤة آعسةل يئ ق

اخلعقتعن مذرات    ظارقعلعق ظعصادعلةندع حذنكع بذ ي    » إذَا«بذ يةردة ياخشعلعق تةرةص     . شذملعنعدذ  آةث   ،ةردعكع ي

داظعرعلعك ؤة آأص بولغانلعغع سةؤةبعدعن هاسعل بولعشعغا جةزمة قعلغعلع بولعدعغان مذتلةق ياخشعلعقتذر،           
جعنسعنع  » الْحَسَنَةُ«شذثا  

ادعلةيدعغان  » الْ«ظعص

دع  ة قعلعن ارقعلعق مةرعص  ظ
ةرةص  انلعق ت » إنْ«ؤة يام

ادعلةندع،   ارقعلعق ظعص ظ
 مذتلةق   ،قحذنكع يامانلع  

ياخشعلعققا نعسبةتةن آةم،    
عنع  ذنعث آةملعض ذثا ظ ش

» سَيِّئَةٌ«ظعصادعلةش ظىحىن   

  يةنة نةآعرة آةلتىرىلدع ؤة  
ا أَذَقْنَا النَّـاسَ رَحْمَـةً فَرِحُـوا        إِذَوَ{

ــا وَ ــدَّمَتْ   إِنبِهَ ــا قَ ــيِّئَةٌ بِمَ ــبْهُمْ سَ  تُصِ
دعضةن   }أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُـونَ      

ذ  دةك ظايةتم يذقارقع
ةننعث  ظعشلعتعلض

 . جذملعسعدعندذر
ةن   دا ظأتك  »إنْ«يذقعرع

ةن  ث »إذَا«بعل  نع

ةرعقتعن   عدعكع ص ظارعس
ر  علةر زاهع ارةت نةرس ظعب

 .هالنعث تةقةززاسعدذر
اه ذ ؤة ض عدا ظ

رع    ةر بع تعلةردعن ه ؤاس
ذقع قا عري قعالردعن باش

ظورذنالردعمذ ظعشلعتعلعدذ،   
ذثا  اش ، »إنْ«ش ظوخش

ذز بعرعشع جةزمةن بولغان شةرعتلةردعمذ ظعشلعتعلعص قالعدذتلةر سةؤةبعدعنقسة مةبولمعغان ةر .  ي تأؤةندعكعل
 . بولسا شذالرنعث جذملعسعدعندذر

ان  -١ ةززا قعلغ اراظعت تةق دا ش ؤعلعش ظىحىن بعلمةس بولظةهؤال ذع ةرعتلةرد م ان ش ةن بولغ ذز بعرعشع جةزم  ة ي
. دعضعنعضة ظوخشاش   »  كُنْتُ فَعَلْـتُ هـذا فَعَـنْ غَيْـرِ قَصْـدٍ           إنْ«ان آعشعنعث   ظأزرة ظئيعتق : مةسعلةن  . دذص قالع ظعشلعتعلع

ذز بةرضةنلعكعضة جةزمة قعالاليدعغان بولسعمذ شاراظعت تةقةززا قعلغانلعقتعن                    بذمعسالدا مذتةآةللعم شةرتنعث ي
 .نع ظعشلةتكةن» إنْ«آعلعشكة تئضعشلعك يةردة » إذَا«ظذنع بعلمةس بولعؤعلعص 



 ٣٥٢

تَنزيلُ الْمُخاطبِ مَنزلةَ اجلاهلِ لْمُخالفتِهِ مقتضـى عِلْمِـهِ كقولـك لِمَـنْ             ) ٢
 .  كانَ أبَاك فَال تُؤْذِهِ إنْ: يُؤذي أبَاهُ 

امِ الـرباهنيِ الْمُقتضـيةِ وُقُـوعَ    التَوبيخُ على الفِعْلِ ، تَنْبِيْهًـا علـى أنـهُ لِِقِيَـ       ) ٣
ِخالفِهِ كــأنَّهُ مَحَـالُ الوُقُـوعِ ، فَيُفْـرَضُ كَمَـا يُفْـرَضُ الْمَحَـالُ لِغَـرَضٍ كقولـه                    

ــاىل  ــفْحاً   {تعــــ ــذِّكْرَ صَــــ ــنكُمُ الــــ ــرِبُ عَــــ ــاً  أَنأَفَنَضْــــ ــتُمْ قَوْمــــ  كُنــــ
ــرِفِنيَ  ــرافُهُمْ   ،  ٥الزخــرف}مُّسْ ــراءةِ إنْ بِالكســرِ ، إذْ إسْ ــقٌ يف ق مُحَقِّ

لكنهُ عُبِّرَ عنه بــــ إنْ تَوْبِيْخًا لَهُـمْ و إشـارةً إىل أنَّ اإلسْـرَافَ مِـن العاقِـلِ                   
يف هـــذا الْمَقـــامِ يَجِـــبُ أنْ ال يكـــونَ إال علـــى سَـــبِيْلِ الفَـــرْضِ والتقـــديرِ  
كالْمَحَاالتِ ، لِاِشْتمالِ الْمَقامِ على اآلياتِ الدالةِ على أنَّ اإلسْـرافَ مِمَّـا             

 . ال ينبغي أنْ يَصْدُرَ عن العاقِل أصْلًا فهو بِمَنْزِلَةِ الْمَحَالِ 

تَغْلِيْــبُ غَيْــرِ الْمُتَّصِــفِ بالشــرْطِ علــى الْمُتَّصِــفِ بِــهِ ، كمــا إذا كــانَ ) ٤
إنْ سَـافَرْتُمَا   : السفرُ قَطْعِيَّ الْحُصُولِ لِسَعِيْدٍ غَيْرَ قَطْعِـيٍّ لِخَلِيْـلٍ فتقـولُ            

ــتُمْ فِـــي رَيْـــبٍ مِّمَّـــا نَزَّلْنَـــا عَلَـــى   إِنوَ{وقولـــه تعـــاىل . كـــانَ كـــذَا   كُنـ
يَحْتَمِلُهُمَــا ،أيْ يَحْتَمِــلُ أنْ يكــونَ للتــوبيخِ و أنْ    ،  ٢٣ البقــرة}عَبْــدِنَا 

 . يكونَ للتَّغليبِ 

ا    م بعلع-٢ عنعث ظورنعغ عز آعش نع بعلعمس انلعقتعن مذخاتةص ش قعلغ الص ظع عغا خع ث تةقةززاس عنع
ذز ةنلعكتعنمذ ي ازار : مةسعلةن . دذص قالعظعشلعتعلع  بعرعشع جةزمةن بولغان شةرعتلةردعمذحذشذرض دادعسعغا ظ

ة   ان آعشعض ــؤْذِهِ  إنْ«قعلعؤاتق ــال تُ ــاك فَ ــانَ أبَ ة ظوخشاش عنعثعزدعض»  ك ةردة مذخ .ض ذ ي ةص  ب ذرذص  ات ص ت ث بعلع ظأزعنع
ظازار قعلعنعؤاتقان آعشعنعث ظأزعنعث دادعسع ظعكةنلعكعنع بعلمةيدعغان   ظذنعثغا  ظازار بعرعؤاتقانلعقتعن    غادادعسع

 .ظارقعلعق سأز قعلعنغان» إنْ«مذظامعلعسع قعلعنعص آعشعنعث 
ذز   مةلذم بعر ظعشقا آايعش ظىحىن      ،»إنْ« -٣  قالعدعغان   مذص  ظعشلعتعلع لةردةعرعشع جةزمةن بولغان شةرعت        ب  ي

اآعتالرنعث بولغانلعقع سةؤةبعدعن           ،آايعش بولذص، بذ  آعرضةن شذ    » إنْ «ظةآسعحة بولذشنع تةقةززا قعلعدعغان ص
ث  ع هأآىمنع ذز بعرعش ي

دعغان ذمكعن بولماي  م
ش   دعكع ظع دةرجع
ظعكةنلعكعضة تةنبعه بعرعص    

 ظذ  ، شذثا   قويذش ظىحىندذر 
نعث  دا  ظعش ةتلعك هال مةقس

ة م ةس نةرس ذمكعن ظةم
ةرةز  دةك ص ةرةز قعلعنغان ص

ذ قعلعنعدعغانلعقعغ عم
ذش   رعص قوي ه بع تةنبع

دذر علةن . ظىحىن : مةس
ذلغان » إنْ«نع » أَن« ظوق

لذبعدعكع  ةت ظذس قعراظ
 أَنأَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحاً     {

كُنــــــــــــــــــــــــــــــتُمْ قَوْمــــــــــــــــــــــــــــــاً 
علةرنعث (}مُّسْــــــــــــرِفِنيَ  س

ةؤعم    قان ق دعن ظاش هةددع
ىن، بولغ انلعقعثالر ظىح

ة ؤةز عهةت -سعلةرض نةس
 )قعلعشنع تةرك قعالمدذق؟    
اش ة ظوخش ةن ظايةتك . دعض

ةردة   ذ ي ذز   » إنْ«ب ع ي ن
ان   ةن بولغ ع جةزم بعرعش
لعتعلدع  ةرعتتة ظعش ش
ذالرنعث   عمعز، ظ دعيعش
ق   خورلعغع ظعنع ظعسراص
ذالرغا  ن ظ عمذ لعكع بولس
دا   ذ ظورذن ايعش ؤة مذش آ
ل   خذرلذقنعث ظاقع ظعسراص

ع ادعر آعش دعن س
لعقعنعث   بولماس
زأرذرلعضعضة، سادعر بولدع    
دعضةندعمذ مذمكعن ظةمةس     
ةرةز قعلغاندةك،      نةرسعنع ص
ا   ش يولعغ ةرةز قعلع ص
ادعر   ةن س ظاساس
ارةت   دعغانلعقعغا ظعش بولع
ذالر   ىن ظ ش ظىح قعلع

دة  ارقعلعق » «هةققع ظ
أزلةندع ذنداقال . س ش

خورلذقنعث س   عدعن ظعسراص ل آعش اراظعتنعث ظاقع أز   ش اآعتالرنع ظ دعغان ص ةت قعلع دعغانلعقعغا داالل ادعر بولماي
ذ     ةؤةبعدعن، ظ انلعغع س ة ظالغ خورلذقظعحعض ع  ظعسراص ذز بعرعش ةس   ي ذمكعن ظةم دذ  م دا بولع عنعث ظورنع . نةرس

نع آةلتذرذش ظارقعلعق ظعسراصخورلذقنع ظذنعث ظةآسعحة    »«بذ ظايةتتة شةآنع ظعصادعلةيدعغان     » א«دعمةك  
ذز بعرعشع                  بولذش ةرةز قعلمعسا ي نع تةقةززا قعلعدعغان صاآعتالرنعث بولغانلعقع سةؤةبعدعن يذز بعرعص قاالر دةص ص
 . دععي بذ ناتوغرا قعلمعشقا آان بولمايدعغاندةك ظورذنغا حذشذردع ؤةمذمكع

عنمذ يذز   شةرت بعلةن سذصةتلةنمعضةن آعشعنع ظذنعث بعلةن سذصةتلةنضةن آعشعضة قوشعؤةتكةنلعك سةؤةبعد          -٤
ةن بولغان شةرعتلةردة   ةر قعلعشع ظعنعق بولغان سةظعدنع  : مةسعلةن . ، ظعشلعتعلعدذ»«بعرعشع جةزم سةص

 كُنـتُمْ فِـي   إِنوَ{ ؤة. دعضعنعثعزضة ظوخشاش  » إنْ سَـافَرْتُمَا كـانَ كـذَا   «سةصةر قعلعشع ظعنعق بولمعغان خةلعلضة قوشذصال      
 .  دعضةن ظايةتنعث آايعش ؤة قوشذؤعتعشتعن ظعبارةت هةر ظعككعسعضة ظعهتعمالع بار}دِنَامَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْرَيْبٍ مِّ



 ٣٥٣

 : تنبيه 
: دًا فِــي مَوضِــعَيْنِ رِطَّــ يف غــري االســتقبالِ قِيَاسًــا مُ»إنْ « قَــدْ تُسْــتَعْمَلُ 

 التأكِيـدِ   إذَا جِـئ بِهَـا يف مَقـامِ       ) ٢. (»كـانَ   «إذا كانَ الشرْطُ لفظَ     ) ١(
 . بَعْدَ وَاوِ احلَالِ لْمُجَرَّدِ الرَّبْطِ دونَ الشَرْطِ 

 : يف مَواضع الشَّكِّ لِأغْرضٍ ، أهَمُّهَا »إذا«وقَدْ تُسْتعملُ 
أنْ يكـونَ مَشْـكُوكًا فِيْـهِ        اإلشارةُ إىل أنَّ مِثْلَ ذلـكَ الشَّـرْطِ ال يَنْبَغِـي             -١

 تَفَضَّـلَ  إذا: ال أدْرِى أيَتَفَضَّـلُ عَلَـىَّ األمِيْـرُ بِـالنَّوَالِ          : حنو قولكَ لِمَـنْ قـالَ       
 . عَلَيْكَ فَكَيْفَ يَكَونُ شُكْرُكَ 

 .  عَدَمُ شَكِّ الْمُخاطبِ -٢
 .  تَنزيلُ الْمُخاطبِ مَنزلةَ اجلازِمِ الذي ال شَكَّ عِنْدَهُ -٣
 . تَغْلِيْبُ اجلازِمِ على غَيْرِ اجلازِمِ -٤

 : تةنبعه 
 :ظعشلعتعلعدذ قعياسع تةرعقعدة تأؤةندعكعدةك ظعككع ظورذندا ظعستعقبالنعث غةيرعدة » إنْ«

نتُمْ  كُ إِنوَ{:  مةسعلةن   .ظعستعقبالدعن باشقا مةنعدة ظعشلعتعلعدذ   » إنْ« شةرعت صئظعلع بولذص آةلسة   » كانَ «)١
 .٢٣البقرة}فِي رَيْبٍ

ةلكع          » و«هال مةنعسعدعكع   تةآعتلةشكة تئضعشلعك ظورذندا،    » إنْ« )٢ دعن آعيعن، شةرعت ظذحذن ظةمةس ب

ا تعقبالدعن با غب ة ظعس ىنال آةلس لعتعلعدذ الش ظىح دة ظعش قا مةنع علةن . ش ــدٌ و«: مةس ــلٌ إنْزيـ ــهُ بَخِيْـ ــرَ مَالُـ ذ . » كَثُـ ب
أزلعنعش جىملعن ث س ع

دنعث  ع زةي ظورن
كة  ع تةآعتلةش بعخعللعقعن
ذص،   ورذن بول لعك ظ تئضعش

دا  » إنْ« ذنداق ظورذن مذش

دعن  » و«هال مةنعسعكع   
ذ      ذ ب دع ؤة ظ يعن آةل آئ
يةردة شةرت ظىحىن ظةمةس      
ىن  اغالش ظىح ةلكع ب ب
ذنع    ذثا ظ لعتعلدع، ش ظعش
تعقبالدعن  ةردة ظعس ذ ي ب
باشقا مةنعدة ظعشلعتعلدع 

 .دةيمعز
ذننذ ةتلةر لعغانرغ  مةقس

ةك   ةؤةبعدعن ش س
دا  » إذا«ظورذنلعرع

لعتعلعص دعغان ظعش  قالع
ذص ذهعملعرع ،بول ذنعث م  ب

ةردعن  تأؤةندعكعل
 :ظعبارةت 

ةرت -١ داق ش  بذن
نعث   دة شةآلعنعش هةققع
ة  ق ظةمةسلعضعض اليع
ىن   ش ظىح ارةت قعلع ظعش
ع  ذز بعرعش ةرتنعث ي ش
شةآلعك بولغان ظورذندعمذ     

. لعدذظعشلتعلعص قا » إذا«
ة : مةسعلةن  صادعشا هةدعي

ات    ة ظعلتعص ةن بعزض بعل
ةن  عتةرمذ؟ دعض آأرس

ة  ــلَ عَلَيْــــكَ إذا«آعشعض  تَفَضَّــ
» فَكَيْـــــــــفَ يَكَـــــــــونُ شُـــــــــكْرُكَ
بذ  . دعضعنعثعزضة ظوخشاش 

لعيدة  ورذن ظةس ظ
لعك  كة تئضعش شةآلعنعش
عمذ  ورذن بولس ظ
كة  ةللعم مذخاتةص مذتعك

ةردة » شةآلةنمةثظذ صادعشانعث ظعلتعصات آأرسعتعشعدعن « ذ ي نع » إذا«دعضةنضة ظعشارةت قعلعش ظىحىن ب
 .ظعشلةتكةن

نعث شةلع-٢ ةؤةبعدعن  مذخاتةص انلعغع س عنعث بولمعغ ذ نعش ةرتنعث ي دا   ش ان ظورذن ةآلعك بولغ ع ش  ز بعرعش
 . ظعشلتعلعص قالعدذ» إذا«
نع -٣ دة مذخاتةص ةنل  آأثلع ا حذشذرض ذحعنعث ظورنعغ ة قعلغ ان جةزم ذز  شةآلعنعش بولمعغ عكتعنمذ شةرتنعث ي

 . ظعشلتعلعص قالعدذ» א«ا بعرعشع شةآلعك بولغان ظورذند
ذز بعرعشع شةآلعك            -٤  جةزمة قعلغذحعنع جةزمة قعلمعغان آعشعضة قوشعؤةتكةنلعك سةؤةبعدعنمذ شةرتنعث ي

 .ظعشلتعلعص قالعدذ» א «ابولغان ظورذند



 ٣٥٤

ــا  ــبَ أنْ    ولَمَّ ــتِقبالِ وَجَ ــزَاءِ بالشــرطِ يف االسْ ــقِ الْجَ ــانِ لِتَعْلِيْ ــتْ األدَاتَ كانَ
يكــونَ كُــلٌّ مِــن جُمْلَتَيْهِمَــا يَعْنِــى الشَّــرْطَ و اجلــزاءَ فِعْلِيَّــةً اسْــتِقبالِيَّةً لفظًــا 

 أمَّا الشرطُ فَألنهُ مَفْروضُ الْحُصُولِ يف االسْتِقبالِ فيَمتنـعُ ثُبُوتُـهُ          . ومَعْنى  
ــيُّهُ  ــقٌ علــى حُصُــولِ الشَّــرْطِ يف  . ومَضِ ــولَهُ مُعَلَّ و أمَّــا اجلــزاءُ فــألنَّ حُصُ

ــا   ــولِ مَ ــتقبالِ ، و يَمْتنــعُ تَعْلِيــقُ حُصُــولِ احلاصِــلِ الثابِــتِ علــى حُصُ االسْ
يَحْصلُ يف الْمُستقبلِ ، وال يَعْدِلُ عن اسْتِقْبِالِيَّةِ الْجُمْلَـةِ لَفْظًـا ومعنـى إىل                

لِيَّتِهَا مَعْنــى فقــط إال لِنُكْتَــةٍ ، كــإبرازِ غــريِ احلاصِــلِ يف مَعْــرَضِ       اسْــتقبا
 : احلاصِلِ ، وذلك 

 كـانَ كـذا     اشـرتيتُ إنْ  :  لِقُوَّةِ األسْبابِ الْمُجتمعةِ يف حُصُولِهِ كقولكَ        -١
 . ، حالَ انْعقادِ أسباب االشْرتاءِ 

ةنع شةرت ؤة    ،ان بولعؤعدع ظعككع ؤاستة شةرتنع جازاغا ظاالقعدار قعلعدعغ      بذ     ظذالرنعث ظعككع جذملعسعدعن ي
ع زأرذر             ئظعلع بولعش ان ص ةك زام ةن آعلةح ةبزةن ؤة مةن ث ل ةر بعرعنع عدعن ه ع جذملعس ارةت ظعكك ازادعن ظعب ج

دع ةرةز قعلعنعشع        . بول عنعث ص دعغان نةرس ذز بعرع عدة ي ذ آةلضذس عغا آةلسةك ظ داق بولعش ةرتنعث بذن ةمما ش ظ
ذز بةرضةن بولعشع مذمكعن بول               بولغانلعقتعن ظ   نعث  ظةمما جازا . معغانلعقتعندذر ذنعث ظأتىص بولغان بولعشع ؤة ي

ة     عنعث زأرذرلعكعض ئظعلع بولعش ان ص ةك زام ةك آئلةح ذنعث  آةلس ذ ظ عد  ب عنعث، آةلضذس عل بولعش ذز هاس ة ي
دعغان  انلعقبعرع دار بولغ عغا ظاالقع عل بولعش ةرتنعث هاس ةؤةبعدش ذنكع  .دذرعنع س رعص بولغ      ح ذز بع ان ي
مذمكعن هاسعل بولعشعنع، آةلضذسعدة صةيدا بولعدعغان نةرسعنعث هاسعل بولعشعغا ظاالقعدار قعلعش           نةرسعنعث  

ازا  ذثا ج دذ، ش بولماي
ذ  ان جىملعنعثم بولغ
ئظعلع   ان ص ةك زام آعلةح

 . بولعشع زأرذر بولعدذ
ذملعنعث      ع ج ذ ظعكك ب

ةن    ةبزةن ؤة مةن ةك  ل آئلةح
ئظعلع  ان ص عدعن، بولزام عش

ةنال    ةقةت مةن ةك ص آئلةح
ان  ئظعلع زام عغا، ص بولعش

عنع   ان نةرس هاسعل بولمعغ
عنعث   ان نةرس عل بولغ هاس
ة   دا آأرسةتكةنض ظورنع
ة   اش ظعنحعك ظوخش
ةؤةبعدعنال   ةتلةر س مةقس

دذ لع . حعقعلع ةنع ظةس دة يي
بذ ظعككع جذملة لةبزعدعمذ     
ع   ذ آةلضذس ؤة مةنعدعم
ع  ئظعلع بولعش ان ص زام

ظةمما هاسعل  آعرةك ظعدع،   
عنع هاسعل   ان نةرس بولمعغ
دا  عنعث ظورنع ان نةرس بولغ
اش  ة ظوخش آأرسةتكةنض
ةتلةرنع  ة مةقس ظعنحعك
اهعدا     ىن ض ادعلةش ظىح ظعص
ةبزع   ئظعلالر ل ذ ص ظ
دذ  عدة بولع ان مةنعس ةك زام ةنعال آعلةح ع ي ذنعث مةنعس ذنداقتعمذ ب دذ، ش مذ قالع ازع آةلتىرىلىص ةتتعن م . جةه

 : نعدا آأرسةتكةننعث جذملعسعدعندذربولمعغان نةرسعنع هاسعل بولغان نةرسعنعث ظورتأؤةندعكعلةر، هاسعل 
ةن         -١ ةبزةن ؤة مةن ةؤةبعدعن ل ع س لةرنعث آىحلىآلعض قان سةؤةص دة جذغالش ع هةققع عل بولعش ذنعث هاس  ظ

: مةسعلةن  . آعلةحةك زامان صئلع بولذشقا تئضعشلعك صئظعل لةبزع جةهةتتعن ظأتكةن زامان شةآلعدة آةلتىرعلعدذ           

 بذ ظعككع صئظعل لةبزع .دعضعنعثعزضة ظوخشاش »  كذا كانَ اشرتيتُإنْ  «سعتعؤعلعشنعث سةؤةصلعرع صىتكةن ظةهؤالدا     

 .جةهةتتعن ظأتكةن زامان صئظعلع بولسعمذ مةنة جةهةتتعن آئلةحةك زامان صئظعلعدذر



 ٣٥٥

 إلظهــارِ الرغبــةِ يف وُقُوعِــهِ ، فَــإن الطالــبَ إذا عَظُمَــتْ رِغْبَتُــهُ يف       -٢
حُصُولِ أمْرٍ يَكْثُرُ تَصَوُّرُه إياهُ فَرُبَّمَا يُخَيَّـلُ ذالـكَ األمْـرُ إليـه حاصِـال كمـا                  

وَلَـا  { و عليه قوله تعاىل     .  بِحُسْنِ العاقِبَةِ فَهو الْمُرادُ    رْتُظَفَإنْ  : تقول  
 . ٣٣النور} تَحَصُّناً أَرَدْنَتُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ 

 .  نَفَعْتُ أمَّتِيْ و بِلَادِيْ عِشْتُ لِلتفاؤلِ حنو إنْ -٣
 .  كانَ كذَا مِتُّإنْ :  لِأَنْ ما هو لِلوُقُوعِ كالواقعِ كقول الْمَريضِ -٤
 لَيَحْــــبَطَنَّ أَشْــــرَكْتَلَــــئِنْ {  لِلتعــــريضِ ، كمــــا فِــــي قولــــه تعــــاىل  -٥

 أَهْوَاءهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ       اتَّبَعْتَوَلَئِنِ   { و،  ٦٥الزمر}عَمَلُكَ  
 . ١٤٥البقرة}الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَاً لَّمِنَ الظَّالِمِنيَ 

ــهُ حُسْــنِ التعــ ــوْرِثُهُمْ  ووَجْ ــقَّ علــى وَجْــهٍ ال يُ ــماعُ املخــاطبنيَ الْحَ ريضِ إسْ
ــيْنُ   ــبَتِهِمْ إىل الباطِــلِ ، وذلــكَ يُعِ مَزِيْــدَ غَضَــبٍ ، وهــو تَــرْكُ التصــريحِ بِنِسْ
ــدُ        ــثُ ال يُرِيْ ــحِ ، حَيْ ــاضِ النُّصْ ــلَ يف أمْحَ ــهِ أدْخَ ــقِّ لِكَوْنِ ــولِ الْحَ ــى قب عل

 . هُ لِنَفْسِهِ الْمُتكلمُ لَهُمْ إال ما يُرِيْدُ
 

ذز بعرعشع-٢   ةبزضة بولغان  ظذنعث ي ئلع قعزعقعشنع ظعزهار قعلعش ظىحىنمذ ل ةن آعلةحةك زامان ص ةن ؤة مةن
دذ  ةبزع جةهةتتعن ظأتكةن زامان شةآلعدة آةلتىرعلع ئظعل، ل حذنكع ظىمىت قعلغذحعنعث . بولذشقا تئضعشلعك ص

دذ،       عيعص آعتع ذ ظعشنع ظويلعشع آأص ذنعث ظ ة ظ ىحعيعص آةتس دعكع قعزعقعشع آ ر ظعش هةققع ذم بع ذنعث مةل ش
 ظَفَرْتُإنْ  «: مةسعلةن  . هاسعل بولذص بولغاندةك خعيال قعلعنعصمذ قالعدذ     بعلةن قعسمةن هالالردا ظذ ظعش ظذنعثغا       

 بعرعنحع معسالدا مذتةآةللعم ظأزعنعث غةلبة      .}صُّـناً  تَحَأَرَدْنَوَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ       { ؛  »بِحُسْنِ العاقِبَةِ فَهو الْمُرادُ   
اد     عنع ظعص ان قعزعقعش عقا بولغ ةردة      قعلعش لعك ي كة تئضعش ئظعلعنع آةلتىرىش ان ص ةك زام ىن آئلةح علةش ظىح

الدا » ظَفَـــرْتُ« ع معس ةن، ظعككعنح ئظعلعنع آةلتىرض ان ص ةن زام اك » اهلل«دةص ظأتك ث ص ذ ظايالالرنع ث ظ ظأزعنع
كة    ئظعلعنع آةلتىرىش ان ص ةك زام ىن آئلةح ادعلةش ظىح عنع ظعص ان قعزعقعش عغا بولغ رادة قعلعش نع ظع بولذش

ةردة تئضعش » أَرَدْنَ«لعك ي
ان   ةن زام دةص ظأتك

ةن ئظعلعنع آةلتىرض ذ ص  ؤة ب
ذالر  ارقعلعق ظ اك نعظ  ص

ص    رادة قعلع نع ظع بولذش
ان عتعص،بولغ   آأرس
ةتنع  ذالرظاي ة دعنظ  هعكاي

ةآعلدة ان ش  قعلعنغ
 .آةلتىرضةن

ةللعم  -٣  مذتةآ
عنع    ذز بعرعش ةرتنعث ي ش
ظذمذت قعلغانلعقتعن خذش     
عدعدة،    ش مةقس ال ظعلع ص

ةب ةن آعلةحةك ل زةن ؤة مةن
قا   ئلع بولذش ان ص زام
ةبزع   ئظعلنع ل تئضعشلعك ص
ان  ةن زام ةتتعن ظأتك جةه
دذ  ةآلعدة آةلتىرع . ش

 نَفَعْـتُ  عِشْتُإنْ  «: مةسعلةن  
ــادِيْ ــيْ و بِلَ ةللعم .»أمَّتِ  مذتةآ

ظأزعنعث داؤاملعق  بذ يةردة   
ا ذت ياش عنع ظذم ص قعلعش

ال    ذش ص انلعقتعن خ قعلغ
ذ   عدعدة ب ش مةقس ظعلع
ةن  ئظعلنع ظأتك ع ص ظعكك
 .زامان شةآلعدة آةلتىرضةن

دعغان   -٤ ذز بعرع  ي
ةندةك   ذز بةرض عنع ي نةرس
ذ    عتعش ظىحىنم آأرس
ةن آعلةحةك  ةبزةن ؤة مةن ل
قا   ئلع بولذش ان ص زام
ةبزع  ئظعل، ل لعك ص تئضعش
ان  ةن زام ةتتعن ظأتك جةه
دذ ةآلعدة آةلتىرعلع . ش

علةن  ةل : مةس آعس
عنعث  ــانَ مِــــــتُّإنْ «آعش  كــــ

 .دعضعنعضة ظوخشاش    » كذَا
ةردة  ذ ي ةللعم ب مذتةآ
دعغان   يعن بولع دعن آئ بذن
دةك  ذص بولغان ألىمنع بول ظ
ذ    عدعدة ب عتعش مةقس آأرس
ةن  ئظعلنع ظأتك ع ص ظعكك
 .زامان شةآلعدة آةلتىرضةن

ذ -٥ تمعالش ظىحىنم  دارع
ةن آعلةحةك  ةبزةن ؤة مةن ل

ةبزع جةهةتتعن ظأتكةن ز              لَـئِنْ  {: مةسعلةن   . امان شةآلعدة آةلتىرعلعدذ     زامان صئلع بولذشقا تئضعشلعك صئظعل، ل
كَ إِذَاً لَّ                 اتَّبَعْتَوَلَئِنِ   { ؛  ٦٥الزمر} لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ  أَشْرَكْتَ بذ ظعككع معسالدا      .  }مِـنَ الظَّـالِمِنيَ    أَهْوَاءهُم مِّـن بَعْـدِ مَـا جَـاءكَ مِـنَ الْعِلْـمِ إِنـَّ

ارقعلعق   نعش ظ اص قعلع ة خعت ذص صةيغةمبعرعمعزض ان بول انعيةتكة دارتمعالنغ ىتىن ظعنس ةن » أَشْــــرَكْتَ «،ص بعل
 .لعدة آةلتىرىلضةنآدعن ظعبارةت بذ ظعككع صئظعل مذشذ مةقسةتنع ظعصادعلةش ظىحىن ظأتكةن زامان شة» א«

ا سعد بولعشعنعث سةؤةبع ظذنعث ظاثلعغذحعالرنعث غةزعؤعنع آىحةيتعؤةتمةسلعك يولع ظاسا        دارعتمعالشنعث ياخشع 
ةتنع ظاثلعتالع ذالرغا هةقعق دعغان تذرعشظ ةزعؤعنع آىحةيتمةي ذالرنعث غ ذالرنع باتعل ظعشقا مةنسذص ، ظ ذ يول ظ ظ

ذص   تعش بول ةرعك ظع ة  ب ،قعلعشنع ظاشكارعالشنع ت ةآرةك يعتةآل قا ب ث سةمعمع نةسةهةت قعلعش ع ذ يولنع ش رول
 بذنداق بولعشع مذتةآةللعم ظذالرغا صةقةت ظأزعضة       . هةقعقةتنع قوبذل قعلدذرذشقا يارعدعمع بولعدذ    بولغانلعقتعن

 .سةؤةبعدعندذر عياخشع آأرضةن نةرسعنعال ياخشع آأرضةنلعك



 ٣٥٦

ــوْ« و  ــزمُ انتفــاءُ     »لَ ــرْطِ فيل ــاءِ الشَ ــعِ بِانْتِف  لِلشــرطِ يف الْماضــي مــع القَطْ

اجلَــزَاءِ ، بِمَعنــى أنَّ اجلــزاءَ كــانَ يُمكــنُ أنْ يَقَــعَ لَــوْ وُجِــدَ الشَّــرْطُ ، فــإذا 

طٌ يف اإلكـرامِ ، و   جِئْتَنِيْ ألكرَمْتُـكَ ، فُهِـمَ مِنْـهُ أنَّ الْمَجِـئَ شَـرْ       لَوْ: قُلْتَ  

 لِاِمْتِنـاعِ الثـانِي      » لَـوْ  «: أنَّهُ على تقديرِ وُقُوعِهِ يَقَعُ اإلكْـرَامُ ، وهلـذا قِيْـلَ             

ــوْوَ{ لِاِمْتِنــاعِ األوَّلِ كقولــه تعــاىل  ــاء لَ ــنيَ شَ ــدَاكُمْ أَجْمَعِ . ٩النحــل} لَهَ

 كَانَ فِيهِمَا آلِهَـةٌ     لَوْ{ه تعاىل   ويَجِئُ قَلِيْلًا لِامْتناعِ األوَّلِ لِاِمْتناعِ الثانِي كقول      

ــدَتَا   ــهُ لَفَسَـ ــا اللَّـ ــاء}إِلَّـ ــائِعُ  ٢٢األنبيـ ــو الشـ ــتعمالُ األولِ هـ ــنْ االسـ ، لكـ

 .الْمُستفيضُ يف القرآنِ واحلديثِ وأشْعَارِ العَرَبِ 

.  ويَجِبُ كَوْنُ جُمْلَتَيْهَا فِعْلِيَّتَيْنِ مَاضِوِيَّتَيْنِ ، وهذا هو مُقتضى الظاهرِ 

 

) يذز بعرعشع صةرةزع بولغان     (عضة جةزمة قعلعش بعلةن بعرضة، مازعدعكع       كلعسبولسا شةرتنعث يذز بةرمة   » لَوْ«

عتعن  بولعدعغانلعق ع صةيدا كذز بعرعشعنعث مذمكعنلع  جازانعثمذ ي  ظعشلعتعلعدذ، شةرت يذز بةرضةندعال   شةرت ظىحىن   

ذنعث  ذز بةرمةلعضع زأرذر بولعدذسعجازاظ ةر . نعثمذ ي ــوْ«ظةض دعسعثعز، بذنعثدعن آعلعشنعث، »  جِئْتَنِــيْ ألكرَمْتُــكَلَ

ةنلع  ةرت ظعك تعكع ش ةت قعلعش ذز    كهأرم نعثمذ ي ةت قعلعش دعردة هأرم ةن تةق ةردع دعض ذز ب ش ي ع ؤة آعلع
دعغانل دذبعرع . عقع ظذقذلع

تعن  ذ سةؤةص ، »لَـــــوْ«مذش

عدعن   ةرت جذملعس ش
ظعبارةت ظةؤؤةلقعسعنعث يذز   

ع سةؤةبعدعن،  كبةرمعضةنلع 
ارةت   ازا جذملعسعدعن ظعب ج
ذز  عنعثمذ ي ظعككعنحعس
عنع  بةرمعضةنلعض
ىن   ادعلةش ظىح ظعص
دذ لعتعلعدذ، دعيعلع . ظعش

ــوْ {: مةسعلةن  ــاءوَلَ ــدَاكُمْ شَ  لَهَ
ــنيَ ذ جذمل. }أَجْمَعِــ دعكع ب ع

 شةرت صئظعلع بولغان    »«

ذز » « ث ي نع

ةؤةبعدعن   ةنلعكع س بةرمعض
ةن » א« دئض

ذز  ذ ي جازانعثم
ةنلعكعنع  بةرمعض
ةت   ادعلةش مةقس ظعص
ة   ان جىملعض قعلعنغ

ةن مةن . آةلتىرىلض قعس
عنعث   الالردا ظعككعنحعس ه

ذز بةرمع ةنلعكي ع ض
سةؤةبعدعن، بعرعنحعسعنعث  

ذز بةر عنع ي معضةنلعض
ذ   ادعلةش ظىحىنم ظعص

دئضةن جازانعث يذز بةرمعضةنلعكع    » «بذ ظايةتتة    »لَوْ «.}هَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا    كَانَ فِيهِمَا آلِ   لَوْ {:مةسعلةن  . لعدذئآ

دا    دئضةن شةرتنعثمذ يذز بةرمعضةنلعكعنع ظع» א«سةؤةبعدعن   صادعلةش مةقسةت قعلعنغان ظورذن

 . آأص ظذحرايدذ شئظعرلعرعدا بظعشلعتعلعشع قذرظان، هةدعس ؤة ظةرةخعل لعكعن ظةؤؤةلقع ظعشلعتعلضةن، 
ئظعللعق جذملة بولعشع        ، ظعككع جذملعسعنعث     هةر  ن ظعبارةت   جازاداسعدع  نعث شةرت ؤة    » «  مازع بولغان ص

 .تةقةززاسعدذرمانا بذ زاهعر هالنعث . زأرذر بولعدذ



 ٣٥٧

 : سْتَعْمَلُ يف الْمُضارعِ لِنُكْتَةٍ وهي رَجُ الكالمُ على خِالفِهِ ، فَتُوقَدْ يُخْ
قَصْدُ اسْتمرارِ الفِعْـلِ فِيْمَـا مَضَـى وَقْتًـا بَعْـدَ وَقْـتٍ ، كقولـه تعـاىل                )١(

ــوْ { ــهِ لَـ ــولَ اللَّـ ــيكُمْ رَسُـ ــوا أَنَّ فِـ ــيعُكُوَاعْلَمُـ ــأَمْرِ   يُطِـ ــنَ الْـ ــثِريٍ مِّـ مْ فِـــي كَـ
  »أَطَـــاعَكُمْ«  دُوْنَ »يُطِـــيْعُكُمْ « إنَّمَـــا قـــالَ ،  ٧ احلجـــرات}نِـــتُّمْ لَعَ

 . لِلدَّاللةِ على أنهُ كانَ يف إرادَتِهِمْ استمرارُ عَمَلِهِ على مَا يَسْتَصْوِبُوْنَهُ 
، لِصُدُورِهِ عَمَّنْ ال خِالفَ يف أخْبَارهِ       نزيلُ املضارعِ مَنزلةَ الْمَاضي   تَ )٢(

 إِذْ تَـرَىَ وَلَـوْ  {عِنْدَهُ كالْماضِي يف تَحْقِقِ الوُقُوعِ كقولـه تعـاىل       والْمُستقبلُ  
وُقِفُواْ عَلَى النَّـارِ فَقَـالُواْ يَـا لَيْتَنَـا نُـرَدُّ وَالَ نُكَـذِّبَ بِآيَـاتِ رَبِّنَـا وَنَكُـونَ مِـنَ                    

 . ٢٧األنعام}الْمُؤْمِنِنيَ 
 :  التقييدُ بالنفي -١٢

ــ لْبِ النِّسْــبَةِ علــى وَجْــهٍ مَخْصُــوصٍ مِمَّــا تُفِيْــدُهُ التقييــدُ بــالنفي يكــون لِسَ
 . لَاتَ وإنْ ولَنْ و لَمْ ولَمَّالَا ومَا و : أحْرُفُ النفيِ السَبْعَةِ وهي 

 لِنفي احلـال إنْ دَخَلَـتْ       » مَا و إنْ و التَ       « لِلنفي مُطْلَقًا ، و     »ال« فــــ  
 لنفــي  »لَــمْ ولَمَّــا «  ، و لِنفــي االسْــتقبالِ  »لَــنْ« علــى الْمُضــارع ، و  

ــتَصُّ         ــتكلمِ ، ويُخْ ــنٍ ال ــدَ زَم ــا بَعْ ــحَبُ إىل مَ ــا يُنْسَ ــهُ بِلَمَّ ــيِّ ، إال أنَّ الْمُضِ
 .بالْمُتَوَقُّعِ 

، مذزارعظةدعمذ ظعشلعتعلعدذ، بذ    »لَـوْ «لعدذ دة مةلذم نازذك سةؤةصلةردعن ىجذملة بذنعث ظةآسعحعمذ تىز    ضاهعدا
 : تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةتتذرنازذك سةؤةصلةر

ارعظةدة  ، مذز »لَوْ« ظعصادعلةش مةقسعدعدة     ظعشتا صئظعلنعث داؤامالشقانلعقعنع   يذز بعرعؤاتقان ظارقا  - ظارقعمذ -١
» اللَّـهِ « بعلعثالرآع، ظعحعثالردا  (}مْ فِي كَثِريٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِـتُّمْ   يُطِيعُكُوَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ{:  مةسعلةن   .ظعشلعتعلعدذ

دا  نعث ظةلحعسع بار، ظةضةر ظذ نذرغذن ظعشالردا سعلةرضة ظذزلىآسعز ظعتاظةت قعلعدعغان بولسا حوقذم             قعين ظةهؤال
االتتعثالر ــهِ «)ق ةردة » اللَّ ذ ي ــاعَكُمْ«ب ــيْعُكُمْ«دعمةستعن » أَطَ ارقعلعق  » يُطِ ذ ظ دع ؤة ب ذالرنعثدع ةد « ،ظ مذهةمم

اظالعيةتلعرعنعث ظةلةيهعسساالم وغرا ص ز ت ابع رةكن بويعحة ظذزلذآسعز داؤاملعشعشع  دةص قارعغ دعغان »آع  دةي
  .علعدعظعصاد  بارلعقعنععثقارعشعن

ش، -٢ ذ ظع ذز  ظ ي
عنع  بعرعش

تىرىش ة  جةهةتجةزمعلةش ت
ذنعثغا   ذ ظ آعلةحةآم

مازعغا ظوخشاش بولغان ؤة    
قارشعلعق  - قارعمذ  سأزعدة

ان  ن د» اللَّــــــهِ«بولمعغ ع
انلعقتعن   ادعر بولغ س

ــوْ« ذ »لَـــــــ ، مذزارعظةددعم
دذ لعتعلعص قالع . ظعش

علةن  ــوْ {: مةس ــرَىَوَلَـــ  إِذْ تَـــ
واْ يَـا لَيْتَنَـا نُـرَدُّ       وُقِفُواْ عَلَى النَّارِ فَقَـالُ    

ــنَ   ــونَ مِ ــا وَنَكُ ــاتِ رَبِّنَ ــذِّبَ بِآيَ وَالَ نُكَ
ذالرنع (}الْمُــــؤْمِنِنيَ  ةر ظ ظةض

تعدة  دوزاخ ظذس
دا   ان حاغ توختعتعلغ

ر  (آأرسةث  ةتلعك بع دةشش
ث  النع آأرةتتع ذالر،)ه :  ظ

ا  « كع دذنياغ آاش
دذق،   اق ظع قايتذرذلس
ارعمعزنعث  صةرؤةردعض
ار   ةتلعرعنع ظعنك ظاي

ذق ؤة  قع لمايت
ذق  ةردعن بوالتت » مأمعنل

دذ ةتتعكع .)دةي ذ ظاي  ب
ا   ةتنع بارلعقق قعيام

ةلتىرىش ؤة دة   آ ذ آىن  ظ
ارةت    تعن ظعب أآىم قعلعش ه
ذز  عدة ي ش آةلضىس ظع
عمذ    ش بولس دعغان ظع بعرع

ذز » اللَّــــهِ « عدة ي آةلضىس
ذز    نع ي دعغان ظعش بعرع
نع  ان ظعش رعص بولغ بع
ةندةك  جةزمعلةشتذرض

تىرةلةيد تعن قعغانلعجةزمعلةش
ع  ةتتعكع آةلضىس ذ ظاي ب
ةن    ئظعلع ظأتك ان ص زام
ا  ئظعلعنعث ظورنعغ ان ص زام

 .حىشىرىلضةن
ه  ةتتعكع  : تةنبع ذ ظاي ب

دعضةن صئظعل،   » الَ نُكَذِّبَ «
 .تةقدعر قعلعنعص نةسصع ظوقذلغان» أَنْ«دعن آعيعن آةلضةنلعكتعن ظالدعغا » وَ«تةمةننعنعث جاؤابعدا آةلضةن 

 :يعت قعلعش ع ظارقعلعق قةفنة
ة ة فن ة ن ة دان ش، يةتت ةيعت قعلع ارقعلعق ق ةن فع هةرع ظ ع ظعصادعلعض ةص بةتنع مةن دعن نعس عدا جذملع  ظاساس

ارلعقالردعن ظعبارةتتذر  » لَـا ومَـا و لَـاتَ وإنْ ولَـنْ و لَـمْ ولَمَّـا      «صلةر  ظذ هةر . ظىحىن بولعدذ)  قعلعش عفنة(تارتعؤعتعش   . قات
ذالردعن  ة » ال«ب ةق ن ىفمذتل ة     » مَــا و إنْ و التَ«، نع ظىح اننع ن ازعرقع زام ة ه ة آعرس ارلعقالر مذزارعظةض ع فقات

ع قعلعش ظىحىن   فقاتارلعقالر مازعنع نة » «ع قعلعش ظىحىن ؤة فآعلةحةك زاماننع نة » «قعلعش ظىحىن،   
ن   لعتعلعدذ، لعكع ة     » «ظعش ع نةرسعض تعن آعينك ان ؤاقعت أز قعلغ رعص (دا س ذز بع االر دةص ي عش ) ق تارتعش

 .ذ آىتىص تذرغذحعغا خاس قعلعنعدذبولعدذ ؤة ب



 ٣٥٨

 الباب السادس
 يف أحوال متعلقات الفعل

حَـذْفُ الْمَفعـولِ ، وتقـديمُ الْمَفعـولِ علـى            : يف هذا البابِ ثالثـةُ مَطالـبَ      
 .مَعْمُوالتِ الفِعْلِ على بَعْضٍتقديمُ بَعْضِ الفِعْلِ ، و

 : حَذْفُ الْمَفعولِ 
 اعْلمْ أنَّ لِلفعلِ ارْتِبَاطًا بِكُلٍّ مِن الفاعِـلِ و الْمفعـولِ ، فَارْتِباطُـهُ بالفاعـلِ                

. مِــن جِهَــةِ وُقُوعِــهِ مِنْــهُ ، وارْتِبَاطُــهُ بــالْمفعولِ مِــنْ حَيْــثُ وُقُوعِــهِ عَلَيْــهِ 
 اخْتَلَفَ العَمَلُُ ، فَعَمَلُ الفِعْـلِ يف الفاعِـلِ الرفْـعُ و             الفِ نَوْعِ االِرْتِباطِ  ولِاِخْتِ

أمَّا إذا أُرِيْدَ اإلخْبارُ بِوُقُوعِ الفِعْلِ يف ذاتِهِ مِـن غَيْـرِ          . يف الْمَفعولِ النصْبُ  
على ذلـك أنْ   فالعِبارةُ اليت تَدل  إرادةِ أنْ يُعْلَمَ مِمَّنْ وَقَعَ أو على مَنْ وَقَعَ     

ــدُ     : يُقــال  ــن ألفــاظٍ تُفِيْ ــكَ مِ ــدَ ، أو حنــو ذل ــعَ أو وَجَ ــرْبٌ أو وَقَ كــانَ ضَ
 . الوُجُودَ الْمُجَرَّدَ مِن غَيْرِ ذِكْرِ الفاعلِ أو الْمَفعولِ لِكونهِ عَبَثًا

 بظالتعنحع با

 صئظعلغا ظاالقعدار بولغذحعالرنعث ظةهؤالع هةققعدة

ظذلنع     ش، مةص ةزعص قعلع ظذلنع ه ذالر مةص ذص، ظ ار بول ذن ب وث مةزم ىح ح لعك ظ كة تئضعش تا ظذضعنعش ذ باص ب

ئظعلنعث مة    ذرذش ؤة ص عرع آةلت ئظعلدعن ظعلض ذرذش     ص عرع آةلت عدعن ظعلض عنع بةزعس ذللعرعنعث بةزعس ظم

 .قاتارلعقالردعن ظعبارةت

 :مةصظذلنع هةزعص قعلعش

اظعل ؤة  ئظعلنعث، ص ص

ظذل ةر  عمةص ارةت ه دعن ظعب

ع ع ظعكعس ةن ظاالقعس  بعل

ظذنعث صاظعل بعلةن    . بولعدذ

ث    ع ظأزعن ان ظاالقعس بولغ

اظعلدعن س   ذ ص ادعر ش

عدعن   انلعق تةرعص بولغ

دذ، ةن  مةبولع ظذص بعل ص

ع  ان ظاالقعس ا بولغ بولس

عنعث    ذ آعش ث ظ ظأزعنع

كةنلعك ة حذش  عظذستعض

دذ  عدعن بولع داقبذ. تةرعص  ن

ث  ث تىرعنع ظاالقعنع

لعق ظوخشعم ةؤةبعدعن اس س

ئظعلنعث ظةمةل قعلعشعمذ  ص

دذ ةرعقلعق بولع ذثا . ص ش

ظع   اظعلنع رةص ئظعل، ص ص

ظذلنع  دذ، مةص ا قعلع بولس

دذ بع قعلع ةمما . نةس ظ

ئظعلنعث آ  عدعن ص م تةرعص ع

ةنلع  ذز بةرض اآع كي عنع ي

ذز بةرضةنلعضعنع    أزعنعثال ي ئظعلنعث ظ ذز بةرضةنلعضعنع ظعصادعلةشنع مةقسةت قعلماستعن، ص آعمنعث ظذستعضة ي

دا      ظارتذقحة  ظاالهعدة تئلغا ظعلعش    ، دااللةت قعلعدعغان سأز شةآلع       بذ مةقسةتكة    ،ظذختذرذش مةقسةت قعلعنغان

اآع   ظارقعلعقدئيعش» وَجَدَ«ؤة » وَقَعَ«،»كانَ ضَرْبٌ  «ال،مةصظذلنع زعكعر قعلماستعن  بولغانلعقتعن صاظعل ياآع      ي

 .ظارقعلعق بولعدذصةقةت يذز بعرعشنعال ظعصادعلةيدعغان سأزلةرنع زعكعر مذشذالرغا ظوخشاش 
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 مِـن   والفِعْلُ الْمُتعدي إذا أُسْنِدَ على فاعلهِ ولَمْ يُذْكَرْ لَهُ مَفْعُـولٌ البُـدَّ فيـه              
 : و أهَمُّ دَوَاعِيْهِ . داعٍ هلذا احلَذْفِ 

وَاللّـهُ يَـدْعُو إِلَـى دَارِ       { قَصْدُ التَّعْمِيْمِ مَعَ االخْتِصـارِ ، كقولـه تعـاىل            -١
  . جَمِيْعَ عِبادهِعُو ْأيْ يَد، ٢٥يونس}السَّالَمِ 

ــه تعــاىل   -٢ ــرِهِ ، كقول ــدُّمِ ذِكْ ــهُ مَــ { االعْتِمــادُ علــى تَقَ ــو اللّ ــاءُ يَمْحُ ا يَشَ
  . ما يَشَاءُأيْ ويُثْبِتُ ، ٣٩الرعد}وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ 

 ،١٤الفـتح }يَغْفِـرُ لِمَـن يَشَـاءُ       {  مُجَرَّدُ االخْتصـارِ ، كقولـه تعـاىل          -٣
رَبِّ أَرِنِـــــي أَنظُـــــرْ  { و مِنْهـــــا قولُـــــه تعـــــاىل    . الـــــذُّنُوبَأيْ يَغْفِـــــرُ 

  .ذَاتَكَأَرِنِي  أيْ،  ١٤٣األعراف}إِلَيْكَ
  . النباتَنُ الْمَفعولِ حنو رَعَتْ الْمَاشِيةُ ، أيْ  تَعَيُّ-٤

ةددع  ن   مذتةظ ناد قعلع اظعلعغا ظعس ئظعل ص ا عصص ر قعلعنمعس ظذلع زعكع ةزعص قعل ، مةص داق ه ؤعتعش بذن ىن ع  ظىح
 :نعث مذهعمراقع تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةت  سةؤةبلةر، بذسةؤةص بولعشع آعرةك

نعص           -١ ةزعص قعلع ظذلع ه ئظعلنعث مةص ةددع ص ىن مذتةظ ادعلةش ظىح ذقنع ظص ة ظومذمل ةن بعرض امالش بعل  ظعخح
ةنع بةندعلعرعنعث هةممعس   ،}وَاللّهُ يَدْعُو إِلَـى دَارِ السَّـالَمِ      {: مةسعلةن  . آعتعدذ  بذ ظايةتتة   .عنع جةننةتكة حاقعرعدذ   ي

 . دئضةن مةصظذلع هةزعص قعلعنعص آةتكةن»جَمِيْعَ عِبادهِ«نعث » يَدْعُو«

نعص          -٢ ةزعص قعلع ظذلع ه ئظعلنعث مةص ةددع ص ةؤةبعدعنمذ مذتةظ انلعق س ا تايانغ ر قعلعنغانلعقعغ تا زعكع  باش
يَمْحُـو   {:مةسعلةن   . آعتعدذ

ــتُ    ــاءُ وَيُثْبِـ ــا يَشَـ ــهُ مَـ ــدَهُ أُمُّ اللّـ وَعِنـ
ــابِ  ــهُ«( }الْكِتَـــــــــــ » اللّـــــــــــ

دذ    ار قعلع العغعنعنع بعك خ
دا  أز جايع العغعنعنع ظ ؤة خ
ذز   دذ، لةؤهذلمةهص قالدذرع

ث » اللّـــــــــــــــــــــــهُ« نع

بذ ظايةتتة    ). دةرضاهعدعدذر
ــو« ــاءُ«نعث » يَمْحُ ــا يَشَ » مَ

ظذلع بعر قعتعم  دئضةن مةص
انلعقتعن    ر قعلعنغ زعكع

ــتُ« ــاءُ «نعث» َيُثْبِ » مــا يَشَ

ةزعص دئض ظذلع ه ةن مةص
 .قعلعنعص آةتكةن

امالش -٣ ةقةت ظعخح  ص
ةددع   ذ مذتةظ ظىحىنم
ةزعص    ظذلع ه ئظعلنعث مةص ص
دذ  نعص آعتع . قعلع

علةن  ــن   {:مةس ــرُ لِمَـــــ يَغْفِـــــ
ــاءُ ان  }يَشَـــــ ةنع خالعغ  ي

ذناهلعرعنع   ث ض ظادةمنع
دذ  عرةت قعلع ذ  .مةغص ب

ة  ــرُ«ظايةتت ث » يَغْفِـــــ نع

ظذلع      »א«  دئضةن مةص
ةزعص قع ةنه نعص آةتك  .لع

ال   ر معس ة بع رَبِّ {: يةن
ظذلع هةزعص قعلعنعص     »ذَاتَكَ«نعث  » أَرِنِي« بذ ظايةتتة !.يةنع ماثا ظأزىثنع آأرسةت   }أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ    دئضةن مةص

 .آةتكةن
ه  ةتتعكع : تةنبع ذ ظاي ئظعل، » «ب ةن ص ةمعردعض دعغا ظ ةنلعكتعن ظال دا آةلض دعر تةق» «نعث جاؤابع
 . ظوقذلغانجةزمعقعلعنعص 

«: مةسعلةن . ع هةزعص قعلعنعص آعتعدذ   مةصظذل مذظةييةن بولغانلعقتعنعمذ مذتةظةددع صئظعلنعث مةصظذل     -٤
 . دئضةن مةصظذلع هةزعص قعلعنعص آةتكةن»א«نعث » «بذ ظايةتتة  .حأصنع يئدع-يةنع ظوت» א
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 البَيَانُ بَعْدَ اإلبْهامِ ، كمـا يف فِعْـلِ الْمَشِـيْئَةِ إذا وَقَـعَ شَـرْطًا و مل يكـنْ                     -٥
فَمَــــن شَــــاء  {تَعَلُّقُــــهُ بــــالْمَفعول الْمَحْــــذُوفِ غَرِيْبًــــا كقولــــه تعــــاىل      

وَلَـوْ شَـاء لَهَـدَاكُمْ      {  و . اإليْمانَأيْ فَمَنْ شاءَ    ،  ٢٩الكهف}نفَلْيُؤْمِ
 . مْ لَهَدَاكُمْ هِدَايَتَكُأي ولَوْ شَاءَ اهللُ ،  ٩النحل}أَجْمَعِنيَ 

ما رَأَيْتُ  « :  اسْتِهْجَانُ التصريحِ بِهِ ، كقول عَائِشَةَ رَضِيَ اهللُ عَنْهَا           -٦
  . لعَوْرَةَا أيْ » مِنْهُ وال رَأَى مِنِّي 

ــرَضِ بــالْمَعمولِ كقولــه   -٧ ــدَمِ تَعَلُّــقِ الْغَ ــلُ الْمُتعــدي مَنزلــةَ الــالزمِ ، لِعَ  تَنْزِيْ
، فالغَرَضُ  ٩الزمر}هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ        { تعاىل  

ــةِ تَعَلُّ   ــهِ دُوْنَ مُالحِظَ ــمِ و نَفِيْ ــاتِ العِلْ ــرَّدُ إثْبَ ــل  مُجَ ــا ، أيْ هَ ــهِ بِمَفمــولٍ مَ ِق
 مَنْ لَه عِلْمٌ ومَن ال عِلْمَ لَهُ ؟يَسْتَوِي 

ــةِ  -٨ ــجْعٍ أو وَزْنٍ ، وإقامَ ــةٍ علــى سَ ــدُ الْمُحَافِظَ ــه   قَصْ ــلةِ يف قول  الفاصِ
ــاىل  ــحَى{ تعــ ــا      وَالضُّــ ــكَ وَمَــ ــكَ رَبُّــ ــا وَدَّعَــ ــجَى مَــ ــلِ إِذَا سَــ وَاللَّيْــ

 . كَ اأيْ ومَا قَلَ،  ٣-١الضحى}قَلَى 
 

 )خاالش (»شِـيْئَة «ةلضةن ؤة هةزعص قعلعنغان مةصظذل بعلةن ظاالقعسع آةم بولمعغان            بولذص آ صئظعلع  شةرت   -٥ 
ظذلع             ئظعلنعث مةص ان قعلعص بعرعش ظىحىنمذ مذتةظةددع ص صئظعللعرعدعكعضة ظوخشاش، ظعنعقسعزلعقتعن آعيعن باي

ةنع    }فَمَن شَاء فَلْيُـؤْمِن    {:مةسعلةن  . هةزعص قعلعنعص آعتعدذ   بذ  . »!سا ظعمان ظئيتسذن       آعمعكع ظعماننع خالع    « ي

ةتتعكع  ــاء«ظاي ارةت  » شَ ن ظعب ــيْئَةِ«دع االش   » شِ اننع خ دع ؤة ظعم ذص آةل ةرت بول ئظعلع ش أص  -ص لعق آ خالعماس

دعن ظعبارةت مةصظذل بعلةن بولغان ظاالقعسع آةم بولمعدع،          » اإليْمانَ«ظذحرايدعغانلعقتعن ظذنعث هةزعص قعلعنغان     

تا   ذنداقال باش دعغان   دعي» فَمَــن شَــاء «ش دذ؟ دةي ع خااليدعغان ةندة نعمعن رعلض دع،    بع ةيدا بولعؤع عزلعق ص  ظعنعقس

  نع زعكعر قعلعش    »فَلْيُؤْمِن«
ارقعلعق عزلعق  ظ ذ ظعنعقس  ب

دع ر  .  آأتعرعؤعتعل ة بع يةن
ال  ــ{: معس ــدَاكُمْ  وَلَـ ــاء لَهَـ وْ شَـ
ــنيَ ةنع }أَجْمَعِـ ةر « ي  اهللُ ظةض

ةت  علةرنعث هعداي س
ان   عثالرنع خالعغ تئصعش

ةممعثالرنع  بولس ذم ه ا حوق
 . »هعدايةت قعلغان بوالتتع

تعن  -٦ ذنع ظاشكارعالش  ظ
ذ  أزعنع تارتقانلعقتعنم ظ
ئظعلنعث  ةددع ص مذتةظ
نعص  ةزعص قعلع ظذلع ه مةص

ظاظعشة  : مةسعلةن   . آعتعدذ
مـا رَأَيْـتُ    « نعث    א

ــي  ــهُ وال رَأَى مِنِّ ة ئ د»مِنْ ضعنعض
اش ةؤرةتنع . ظوخش ةنع ظ ي

  .حعدعمةآ
مةظمذلغا  مةقسةتنعث   -٧

انلعقتعن   ع بولمعغ ظاالقعس
م  ئظعلنع الزع ةددع ص مذتةظ
ا  ئظعلنعث ظورنعغ ص

ظذلع  ظذنعث ذصحذشذر نع  مةص
ؤعتعمعز  ةزعص قعلع . ه

هَـلْ يَسْـتَوِي الَّـذِينَ      {:مةسعلةن  
ذ . }ونَ وَالَّـــذِينَ لَـــا يَعْلَمُـــونَيَعْلَمُـــ ب

يةردعكع مةقسةت ظعلعمنعث     
ظذل   ر مةص ذم بع ةن  مةل بعل

ان  عبولغ  نعظاالقعس
ذالهعزة  ةس  م ش ظةم قعلع

ث   ةقةت ظعلعمنع ةلكع ص ب
لعقع   ذش بولماس بول

دذر ةنع . هةققعدع ي
ةن « ادةم بعل ك ظ ظعلعملع

 . دعضةنلعكتذر»!سعز ظادةم بارابةرمذ؟عمظعل
ذ   -٨ ر خعلالشتذرذش ظىحىنم اآع تذرذشالرنع بع ة قعلعش ؤة ي اآع قاصعيعضة رذظاي ئظ ؤةزعن ي ةددع ص علنع مذتةظ

ظذلع  ظذنعث  ذصظورنعغا حذشذر الزعم صئظعلنعث    ا وَاللَّيْـلِ إِذَا سَـجَى مَـ       وَالضُّـحَى  {:مةسعلةن   . نع هةزعص قعلعؤعتعمعز     مةص
ــا قَلَــى  ــكَ وَمَ ذقع  (}وَدَّعَــكَ رَبُّ ةن قةسةمكع، قاراثغذل لعغان(حاشضاه ؤاقتع بعل نع قاص ةن )ظةتراص دعكع آعحة بعل  حاغ

ةتتعكع     ). يوق، يامان آأرذص قالغعنعمذ يوق         نع تاشلعؤةتكعنع    قةسةمكع، صةرؤةردعضارعث سع    }وَمَـا قَلَـى   {بذ ظاي
ع  ث ظةسلعيس دعكع »  «نع ذص ظذنعث عدعن    »  «بول ش يذزعس ة قعلع لقا رذظاي نعص  تذرذش ةزعص قعلع ه

 .آةتكةن
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 : تقديم متعلقات الفعل 
ــدَّمُ      ــكَ فَيُقَ ــدْ يَعكــسُ ذل ــولِ ، وق ــدَّمَ علــى الْمَعْمُ ــلِ أنْ يُقَ ــلُ يف العامِ األصْ
الْمَفعولُ و نَحوُهُ مِن احلالِ و التمييزِ و الظرْفِ واجلارِ والْمَجرورِ و غريِها 

 : مِن مُتعلقاتِ الفِعْلِ لِأَغْرَاضٍ ، مِنها 
 كَلَّمْـتُ ، أيْ     مُحَمـدًا : خَطَأِ يف التَّعْيِيْنِ أو االشْتِرَاكِ ، كقولِـكَ          رَدُّ الْ  -١

 وماشِـيًا  مَـرَرْتُ ،     بِمُحمدٍوحنو    .  رَأيْتُ ، أيْ وَحْدَهُ      وعَلِيا. ال غَيْرَهُ   
 األمِيْـرِ جَلَسْـتُ ،      عِنْـدَ الْجُمُعَةِ سِـرْتُ ، و    ويَوْمَ   طِبْتُ ،    ونَفْسًاجِئْتُ ،   

 . ضَرَبْتُهُ تَأْدِيْبًاصَلَّيْتُ ، وسْجِدِ يف الْمَو
ــاىل       -٢ ــه تع ــولِ كقول ــى الْمَعم ــلِ عل ــرُ العامِ ــيْصِ ، أيْ قَصْ ــادَةُ التَّخْصِ  إف

 . ٥الفاحتة} نَسْتَعِنيُ اكَ نَعْبُدُ وإِيَّكَإِيَّا{

 :ظاالقعدار نةرسعلةرنع ظعلضعرع آةلتىرىش  صئظعلغا 
دعكع ظةسلع ذص  دة ظأزعنعثي قاظعظامعل هةققع اهعدا ظةآسعحعمذ بول دعن ظعلضعرع آعلعشع بولسعمذ ض  مةظمذل

ا      ذنعثغا ظوخشاش هعس ظذل ؤة ظ ةؤةبعدعن، مةص ةتلةر س ذنلعغان مةقس دذ دة نذرغ ةميعز،  بقالع ال، ت لعنعدعغان ه
. صمذ قالعدذ  زةرعص، جار ؤة مةجرذرالر، ؤة ظذالردعن سعرعت صئظعلغا ظاالقعدار بولغان نةرسعلةر ظعضعرع آةلتىرىلذ        

 .تأؤةندعكعلةر شذنعث جذملعسعدعندذر
تعكع -١ قا   مذظةييةنلةشتىرىش ا قاراش ش خات اآع ظع ة     -ي قا رةددعي ا قاراش ان خات اق دةص قارعغ ة ظورت هةرآةتت

ئظعلغا ظاالقعدار نةرسعلةر ظعلضعرع آةلتىر      ا  : مةسعلةن  . لعدذىبعرعش ظىحىن ص مذظةييةنلةشتىرىشتعكع خاتالعقق
ة بعرعش  الع رةددعي ــتُ «: نعث معس ــدًا كَلَّمْـ ادعكع. »مُحَمـ عرع   بذمعس ظذل ظعلض لعك مةص كة تئضعش يعن آعلعش  آع

ةنلعكتعن  تىرىلآةل ض
ان،    ةيدا بولغ لعق ص خاس
ةتلعك    ذنعث باالغ ذثا ظ ش

ع  ةقةت «مةنعس ص
ة ةص مذهةمم تكعال ض

قا   دعن باش دعم، ظذنعث قعل
دعم  ةص قعلمع ة ض » آعشعض

دذد ةنلعك بولع ش. ئض -ظع
اق  ة ظورت  دةص هةرآةتت

قا   ا قاراش ان خات قارعغ
نعث   ة بعرعش رةددعي

الع   » عَلِيــــا رَأيْــــتُ  «: معس
الدعمذ   ذ معس ذص، ب بول

عرع عريذقع دةك ظعلض قع
ةؤةبعدعن   ش س آعلع
دذ،  ةيدا بولع لعق ص خاس
ع    ةص بعرعنح ةمما مذخات ظ
ةللعمنع   الدا مذتةآ معس
قا   ةتتعن باش مذهةمم
دع دةص    ةص قعل ة ض آعشعض
ذ  انلعقتعن ظ قارعغ

ت ا تةيعنلةش عكع خاتالعقق
رةددعية بعرعشنعث معسالع    
ع    ةمما ظعككعنح دع، ظ بول
ةص   الدا مذخات معس
ذ   ةللعمنع ظةلعنعم مذتةآ
قعالرنعمذ   أردع ؤة باش آ
انلعقتعن  أردع دةص قارعغ آ

هةرآةتتة ظورتاق   -بذ ظعش 
قا   ا قاراش ان خات دةص قارعغ
رةددعية بعرعشنعث معسالع    

جار ؤة مةجرذرنعث     . بولدع
عنعن  عرع آةلض عث ظعلض

الع  ــدٍ «: معس بِمُحمــــــــــــ
ةتنعثال (»مَــــــرَرْتُ  مذهةمم

أتتىم  دعن ظ ث . )يعنع هالنع
الع    عنعنعث معس عرع آةلض ــيًا«: ظعلض ــتُماشِ الع     .» جِئْ عنعنعث معس عرع آةلض ةميعزنعث ظعلض ــا«: ت ــتُنَفْسً . » طِبْ

א«. »صَـلَّيْتُ يف الْمَسْـجِدِ    « ؛»جَلَسْـتُ  األمِيْرِ   عِنْدَ« ؛»الْجُمُعَةِ سِرْتُ يَوْمَ  «: زةرعصنعث ظعلضعرع آةلضعنعنعث معسالع     
 .»«: نعث ظعلضعرع آةلضعنعنعث معسالع » 
ةنع ظامعلنع مةظمذلغا قةسعر قعلعش ظىحىن        -٢ ئظعلغا ظاالقعدار نةرسعلةر    مذ  خاسلعقنع ظعصادعلةش ظىحىن ي  ص

دذىظعلضعرع آةلتىر ــا {:مةسعلةن . لع ــدُكَإِيَّ ــ نَعْبُ ــتَعِاكَ وإِيَّ ة . }نيُ نَسْ ذ ظايةتت ــا«ب ان  » كَإِيَّ ظذل، ظامعل بولغ دعضةن مةص
ساثعال  « شذثا ظذنعث مةنعسع    ،صئظعلدعن ظعلضعرع آةلضةنلعكتعن بذ صئظعلالر ظاشذ مةظمذلغا خاس بولذص آةتتع 

 .دعضةنلعك بولعدذ» ظعبادةت قعلعمعز ؤة سةندعنال يارعدةم تئلةيمعز



 ٣٦٢

مَحْذُوفُ وهلذا يُقَدَّرُ الْ  .  لَزَمْتَ   حُسْنَ الْخُلُقِ  االهْتِمامُ بالْمُقَدَّمِ حنو     -٣
 . فِي بِسْمِ اهللِ مُؤَخَّرًا 

 .  كَرِيْمًا تَلَوْتُ وقُرْآنًا عليه السالمُ اتَّبَعْتُ ، حممدًا التربكُ بِه حنو -٤
 .  قابَلْتُ والْحَبِيْبَ كَلَّمْتُ ، لَيْلَى التلذذُ به حنو -٥
ــرًا:  التَّعجِيــلُ بالْمســرَّةِ أو الْمســاءةِ كقولــك  -٦ ــ تَلْقــى ، خَيْ ــالُ  يَراوشَ نَ

 . عَدُوُّكَ 
 مَـنْ دَعَـوْتَ   «  دَعَـوْتُ ، يف جَـوَابِ    حممـدًا  مُوافِقَةُ كَالمِ السامِعِ حنـو       -٧

  . »؟ 
 الْجَحِـيمَ خُـذُوهُ فَغُلُّـوهُ ثُـمَّ       {  رِعَايَةُ السَجْعِ و الفاصِـلَةِ كقولـه تعـاىل         -٨

 -٣٠احلاقـة   }فَاسْـلُكُوهُ    فِـي سِلْسِـلَةٍ ذَرْعُهَـا سَـبْعُونَ ذِرَاعـاً         صَلُّوهُ ثُمَّ   
ــاىل . ٣٢ ــه تعــ ــا {وكقولــ ــيمَفَأَمَّــ ــا  الْيَتِــ ــرْ وَأَمَّــ ــا تَقْهَــ ــائِلَ فَلَــ ــا السَّــ  فَلَــ

 . ١٠ - ٩الضحى}تَنْهَرْ 
ــدِّ -٩ ــطَّ أنْ يكــونَ الْمُقَ ــرِّ أََ  اإلنْكــارِ ، حنــو  مُ مَحَ ــي الشَّ ــعىفِ ــدْ  تَسْ  وقَ

 جَرَّبْتَ عَوَاقِبَهُ ؟ 

ئظعلغا ظاالقعدار نةرسعلةر ظعلضعرع آةلتىر              ظعلضعرع آةلتىرى  -٣  . لعدذ ىلضىحعضة ظةهمعيةت بةرضةنلعكتعنمذ ص
دعمذ هةزعص قعلعنعص آةتكةن صئظعل ظذنعث آةينعدة  » بِسْمِ اهللِ«مذشذ سةؤةصتعن . »حُسْنَ الْخُلُقِ لَزَمْتَ «: مةسعلةن  

 .ص قارعلعدذظعدع دة» أَقْرَأُبِسْمِ اهللِ «ظذنعث ظةسلعيسع دةص مألحةرلعنعص 
عرع آةلتىر      -٤ علةر ظعلض دار نةرس ئظعلغا ظاالقع ذ ص تةش ظىحىنم ةررذك ظعس ارقعلعق تةب ذ ظ دذى ظ علةن. لع : مةس
 .» كَرِيْمًا تَلَوْتُقُرْآنًا«،» عليه السالمُ اتَّبَعْتُحممدًا«

ارقعلعق -٥ ذ ظ  ظ
ذ  ةززةتلعنعش ظىحىنم ل
صئظعلغا ظاالقعدار نةرسعلةر     

عرع آةلتىر دذىظعلض . لع
علةن  ؛ » كَلَّمْـــتُلَيْلَـــى«: مةس

 .» قابَلْتُالْحَبِيْبَ«
اآع   -٦ ش ي ال قعلع  خذش

قا   ا قعلعش خاص
ظالدعرعغانلعقتعنمذ صئظعلغا  
علةر   دار نةرس ظاالقع

عرع آةلتىر دذىظعلض . لع
علةن  ؛ » تَلْقـــىخَيْـــرًا«: مةس

 يَنَـــــــــــــــــــــــــــالُ شَـــــــــــــــــــــــــــرا«
ــدُوُّكَ معنعث (»عَــــــــــــ دذش

 .)يامانلعقنع ظالعدذ
أزع  ظاثلعغذحعنعث س-٧

ع   ردةك بولعش ةن بع بعل
دار    ئظعلغا ظاالقع ذ ص ظىحىنم
عرع   علةر ظعلض نةرس

دذ ىآةلتىر علةن  . لع : مةس
ث ؟« ع حاقعردع  »آعمن

ةن  ة جاؤاب ةن آعشعض  ،دعض
»  دَعَـــــــــــــــــــوْتُحممــــــــــــــــــدًا «

 .دعضعنعثعزضة ظوخشاش
الرغا  -٨ عية ؤة تذرذش  قاص

ة قع ذ  رعظاي ش ظىحىنم لع
صئظعلغا ظاالقعدار نةرسعلةر     

عرع آةلتىر دذىظعلض . لع
علةن  خُــذُوهُ فَغُلُّــوهُ ثُــمَّ    {:مةس

فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا    صَلُّوهُ ثُمَّ    الْجَحِيمَ
ــبْعُونَ ذِرَاعــاً ــلُكُوهُسَ ذنع     (} فَاسْ دعن ظ ا تاشالثالر، ظان ذنع دوزاقق دعن ظ علعثالر، ظان اق س ذنعثغا تاق ذثالر، ظ ذنع تذت ظ

اغالثال    ٧٠ظذزذنلذقع   يئتعمنع خارلعما،   (} فَلَـا تَنْهَـرْ  السَّـائِلَ  فَلَـا تَقْهَـرْ وَأَمَّـا    الْيَتِـيمَ فَأَمَّـا  {، )ر ضةز آعلعدعغان زةنجعر بعلةن ب
  .)ساظعلغا قوصاللعق قعلما

ةنلعكتعنمذ،  -٩ دا آةلض ث ظورنع ع ظعنكارنع عرع قعلعنغعن عرع     ظعلض علةر ظعلض دار نةرس ئظعلغا ظاالقع ص
دذىآةلتىر علةن  .لع ــرِّ أََ«: مةس ــي الشَّ ــعى فِ ــهُ ؟   تَسْ ــتَ عَوَاقِبَ ــدْ جَرَّبْ ا    (» وقَ ذرذص يامانلعقق ان ت اؤاق ظالغ دعن س ظاقعؤعتع

  .)آىحةؤعرةمسةن؟
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 :  الفعلِ على بعضٍ تقديمُ بعضِ معموالتِ
 : وتقديمُ بعضِ معموالتِ الفعلِ على بعضٍ لِأسْبابٍ ، منها 

  أنَّ التقديمَ هو األصْلُ ، وال مُقتضى لِلعُدولِ عنه ، كتقـديمِ الفاعـلِ         -١
 حممـدٌ على الْمفعول ، ألنهُ عُمْدَةٌ يف الكالمِ فَحَقُّهُ أنْ يَلِيَ الفِعـلَ حنـو كَلَّـمَ                 

 دِرْهَمًـا ،    زيدًايمِ الْمَفعولِ األوَّلِ على الثاني يف حنو أعْطَيْتُ         عَلِيا ، وتقد  
 .  لِلعَطَاءِآخِذًا هُنُ فيه مِن مَعنى الفاعليةِ وهو كوفإنَّ أصْلَهُ التقديمُ لِمَا

 أنَّ ذِكرَهُ أهَمُّ و العِنايـةَ بـه أتَـمُّ ، فَيُقـدمُ الْمفعـولُ علـى الفاعـلِ ، إذا                      -٢
ةَ وُقُوعِ الفعـل علـى مَـنْ وَقَـعَ عليـه ال وُقُوعِـهِ مِمَّـنْ وَقَـعَ                   كان الغَرَضُ مَعرف  

ــرَ مِنــهُ   ــرَجَ رجُــلٌ علــى السُــلطانِ وعَــاثَ يف الــبالدِ وكَثُ ــهُ ، كمــا إذا خَ مِنْ
 فُـالنٌ ، ألنَّ   الْخَـارِجِيَّ قَتَلَ  : األذى فَقُتِلَ ، وأرَدْتَ أنْ تُخْبِرَ بِقَتْلِهِ فتقول         

لقَتْلِ هو اخلارجِيُّ الْمَقتولُ لِيتخلصَ الناسُ مِـن شَـرِّهِ دونَ           األهَمَّ يف تَعلقِ ا   
 . القاتِلِ 

 :مةظمذللعرعنعث بةزعسعنع بةزعسعدعن ظعلضعرع آةلتذرذش  صئظعلنعث

 ،تعن بولعدعغان بولذص  بصئظعلنعث مةظمذللعرعنعث بةزعسعنع بةزعسعدعن ظعلضعرع آةلتذرذش بعرقانحعلعغان سةؤة       

 .ندعكعلةر شذنعث جذملعسعدعندذرتأؤة

لع  -١ نعث ظةس عرع آةلتىرىش ا ي ظعلض انلعغع    ن بولغ ث بولمعغ قا ظعهتعياجنع دعن بذرذلذش لعقع ؤة ظذنعث

دعكع . سةؤةبعدعندذر ذددع جذملع اشخ انلعغع سةؤةبعدعن   ب ةقلعق بولغ ال آعلعشع ه ئظعلغا ظذلذشذص ةآنعث ص  بأل

ةن »  عَلِيــــاحممــــدٌكَلَّــــمَ « دعض

الد اظعلنع ، صامعس

عرع   ظذلدعن ظعلض مةص

ة ؤة  ــتُ «آةلتىرضةنض أعْطَيْــ

ــدًا ــازيـــــــ ةن »  دِرْهَمًـــــــ دعض

الد ع معس عكع بعرعنح

ظذلدا ةن  مةص بعرعلض

ذحع  عنع ظالغ نةرس

ارةت   تعن ظعب بولذش

ع  اظعللعق مةنعس ص

عرع  انلعقتعن ظعلض بولغ

لع  ةلتىرىش ظةس  يآ

ا ع بهعس لعنعص ظعككعنح

عرع   ظذلدعن ظعلض مةص

 .آةلتىرضةنضة ظوخشاش

ش -٢ ر قعلع ذنع زعكع  ظ

ذنعثغا   ذهعمراق ؤة ظ م

رةك   ذش آأص ذل بأل آأث

انلعقتع ئظعلنعث بولغ ن ص

ذللعرعنعث بةزعس  ع مةظم

شذثا مةلذم بعر آعشع صادعشاغا هذجذم قعلعص شةهةردة زذمعضةرلعك قعلغان              . لعدذىبةزعسعدعن ظعلضعرع آةلتذر  

عنع خةؤةر  كن ظألتىرىلسة، ظذنعث ظألتىرىلضةنلع آأصعيعص آةتكةن بولسا ظاندع  -ؤة ظذنعثدعن سادعر بولغان ظازار    

ــلَ «قعلماقحع بولسعثعز  دعغانلعقتعن. دةيسعز»  فُــالنٌالْخَــارِجِيَّقَتَ ذنعث ظةسكعلعضعدعن قذتذلع  ،حذنكع آعشعلةر ظ

  .ظألتىرىشكة ظاالقعدا بولذشتا مذهعمراق آعشع قاتعل ظةمةس بةلكع ظألتىرىلضةن تاجاؤذزحعدذر



 ٣٦٤

ويُقدمُ الفاعلُ علـى الْمفعـولِ ، إذا كـانَ الغَـرَضُ مَعرفـةَ وُقُـوعِ الفعـلِ مِمَّـنْ                    
وَقَعَ مِنْهُ ، كما إذا كـانَ شَـخْصٌ خَامِـلَ الـذِّكْرِ ال يُظَـنُّ بِـهِ أنْ يَقـومَ بِعَمَـلٍ                       

ــرَ بــذلكَ فتقــولُ  جَلِ ــدًا ، وأرَدْتَ أنْ تُخْبِ ــيْئًا مُفِيْ ــرَعَ : يْــلٍ فــاخْتَرَعَ شَ اخْتَ
 .  كَذَافُلَانٌ
وَقَـالَ رَجُـلٌ   { أنَّ يف التأخريِ إخْاللًا بِبِيَانِ الْمَعْنى كما يف قوله تعاىل         -٣

ــؤْمِنٌ  ــوْنَمُّ ــنْ آلِ فِرْعَ ــهُ مِّ ــتُمُ إِميَانَ ــ،  ٢٨غــافر} يَكْ ــوْ أُخِّ ــنْ آلِ { رَ إذ لَ مِّ
ــوْنَ  ــتُمُ ، فــال يُفِيــدُ أنَّ ذلــك  }فِرْعَ ــوَهَّمَ أنَّــه مُتعلــقٌ بـــــ يَكْ  عَمَّــا بَعْــدَهُ لَتَ

وحنو مَرَرْتُ رَاكِبًـا بِفُـالنٍ ، فلـو أُخِّـرَتْ احلـالُ لَتَـوَهَّمَ أنَّهـا                 . الرجلَ مِنْهُمْ   
 . حالٌ مِنْ الْمَجْرُورِ 

التناســـبِ كَرِعَايَـــةِ الفَوَاصِـــلِ كقولـــه تعـــاىل   أنَّ يف التـــأخريِ إخْاللًـــا ب-٤
 . ٦٧طه}فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى {

اظعل ةلذم بعر آعشعدعنم ،غةرةزيةنة   ؤة  ، سادعر بولغان صئظعلنعث يذز بةرضةنلعضعنع بعلعش بولغان ظورذندعمذ ص
خذددع حوث ظعشالر بعلةن شذغذللعنعدذ دةص قارالمايدعغان مةشهذر ظةمةس بعر           . لعدذىمةصظذلدعن ظعلضعرع آةلتىر  

ايدعلعق بعر نةرسعنع ظعجاد قعلغاندا، بذ ظعشنع خةؤةر قعلماقحع بول               صاالنع  (» كَـذَا فُلَـانٌ اخْتَـرَعَ  «سعثعز  آعشع ص

 . دعضعنعثعزضة ظوخشاش) نةرسعنع ظعجات قعلدعمذنداق
عنع ئ آ-٣ ذللعرعنعث بةزعس ئظعلنعث مةظم ذ ص ةتكىزذش بولغانلعقتعنم ةل ي ة خةل تة مةنعض يعن آةلتذرذش

ع عرع بةزعس دعن ظعلض
دذىآةلتذر علةن. لع : مةس

 عَــوْنَمِّـنْ آلِ فِرْ وَقَـالَ رَجُـلٌ مُّــؤْمِنٌ   {

ــهُ  ــتُمُ إِميَانَــــــ عرظةؤن (}يَكْــــــ ص

ذص،  دانعغا مةنس خانع
ظعمانعنع يوشذرعدعغان بعر  

ادةم ظئيتت   أمعن ظ ذ  ) :عم ب
ةلتىرىش  يعن آ ة آع ظايةتت
دذ    ةل يةتكىزع ة خةل مةنعض

عمعز ةر ،دعيعش مِّـــنْ آلِ « ظةض

ع » فِرْعَــــوْنَ دعن آعينك ظأزع

ــتُمُ إِميَانَـــهُ « يعن  » يَكْـ ن آع دع

ا ةن بولس ذ  آةلتذرذلض ظ

غا ظاالقعدار ظعكةن   » يَكْتُمُ«

دذرذص  ئد ةننع ؤةهمعلةن ض
ذ   ع دة ظ ان بوالتت قويغ
عرظةؤعن   ةرنعث ص ظ
ع  دعن ظعكةنلعض جةمةتع
ع  ةن بوالتت . ظعصادعلةنمعض

ال   ر معس ة بع «يةن

دعمذ ل بذ معسا    .»א

ا  » א« ةن بولس يعن آةلتىرىلض ال آع ةن ه ةن م» «دعض ةننع  دعض ةن دعض العتع ظعك ةجرذرنعث ه

 .ؤةهمعلةندذرذص قويغان بوالتتع
ماسلعشعشعغا خةلةل  ) آةلعمعلةرنعث ظاخعرعنعث (يعن آةلتذرذشتة صاسعلالرغا رعظاية قعلغانغا ظوخشاش       ئ آ -٤

ع   عنع بةزعس ذللعرعنعث بةزعس ئظعلنعث مةظم ذ ص ةتكىزذش بولغانلعقتعنم عرع آةلتذري دذىدعن ظعلض علةن. لع  :مةس
 .)مذسا ظأزعدة قورقذنح هعس قعلدع(} مُّوسَىفِي نَفْسِهِ خِيفَةًأَوْجَسَ فَ{
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 اخلروج عن مقتضى الظاهر

الِ يِجْـرِى علـى مُقتضـى       عَلِمْتَ مِمَّـا تَقَـدَّمَ مِـن األحْكـامِ أنَّ مُقتضـى احلـ             

هِ الظـاهرُ إىل خِالفِـهِ   وقدْ يَعْدِلُ عَمَّا يَقْتَضِيْ  . ، وهذا هو األصْلُ     الظاهرِ

. لِاعْتبـاراتٍ يَرَاهَـا الْمُـتكلم     مِما تَقتضِيْهِ احلالُ يف بَعـضِ مَقامـاتِ الكـالمِ           

 وقـدْ بَقَـى أُمُـورٌ   . بِ السـابقةِ  وقدْ تقدمَ ذِكْرُ شَيْءٍ مِـن أحوالِـهِ يف األبـوا     

 :أخْرى 

 

 هالنعث تةقةززاسعدعن حعقعص آعتعشزاهعر 
 بعناظةن يذرعشعدعغانلعقعنع  يذقعرعدا ظأتكةن هأآىملةردعن هالنعث تةقةززاسعنعث زاهعر هالنعث تةقةززاسعغا               

ةنع ج   .لعك ظعكةنلعضعنع بعلدعثعز  يؤة بذنعث ظةسلع    بعناظةن ىملعلةرنعث هةرقاحان زاهعر هالنعث تةقةززاسعغا       ي

دعغانلعقعنع دعثعز،آةلتىرىلع ةهؤاللع    بعل ةن ظ ةللعمنعث آأرض ورذنالردا مذتةآ ةزع ظ ةمما ب ر عرظ ةؤةبعدعن زاهع  س

ان  ةززا قعلغ ال تةق ه

عدعن  ةردعكع  نةرس ذ ي ش

هال تةقةززا قعلغان زاهعر       

ع  ث قارشعس  دعنهالنع

ارةت  ةظعب  نةرسعض

دذبذرذ ث  . لع ر هالنع زاهع

دعن  عنعث ظةهؤالع تةقةززاس

ار  علةرنعث  ظعب ةت نةرس

ا زعكرعسع يذقعرعقع    الردا بب

عمذ    ان بولس أتىص بولغ ظ

قعلعرع   دعن باش ظذنعث

 .بذالر تأؤةندة زعكعر قعلعنعدذ  .قالدعزعكعر قعلعنماي 

سع ؤة ظذنعث قارشعسعنعث  هالنعث تةقةززاسع دئضةن ظومومع ظذقذم بولذص بذ زاهعر هالنعث تةقةززا   : تةنبعه  

 .  تةقةززاسعدعن ظعبارةت هةر ظعككعلعسعنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ
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 :   اإللْتِفَاتُ –األول 
يقٍ مِن طُـرُقِ الـتَكَلُّمِ و الْخِطـابِ والغَيْبَـةِ بَعْـدَ      وهو التَّعْبِيْرُ عن معنى بِطَرِ   

التَّعْبريِ عنه بِطَريقِ آخَرِ مِن هذه الطُرُقِ ، بِشَرْطِ أنْ يكونَ التعبريُ الثـاني              
ــا يف       ــهُ الســامِعُ ، تَفَنُّنً ــياقِ و يَتَرقّبُ ــا يَقتضــيه ظــاهرُ السِ ــالف م ــى خِ عل

قاظًا لإلصْغاء إليـه ، حتـى ال يَمـلَّ        احلديث وجتديدا لِنَشَاطِ السامِعِ و إي     
 ، فـإنَّ لِكُـلِّ جَدِيْـدٍ لَـذَّةً ، وذلـك سِـتُّ               عُ مِـن اِلْتِـزامِ حالـةٍ وَاحِـدةٍ        السام
 : صُوَرٍ 

ــدُ {اإللتفــاتُ مِــن الــتكلمِ إىل اخلِطــابِ كقولــه تعــاىل  ) ١ ــا لِــي الَ أَعْبُ وَمَ
وإليــه : ضــى الظــاهر   ومقت، ٢٢يــس}تُرْجَعُــونَ وَإِلَيْــهِ الَّــذِي فَطَرَنِــي 

 . أُرْجَعُ 

 :تذر» اإللْتِفَاتُ«نحعسع رهالنعث تةقةززاسعدعن حعقعص آعتعشنعث بعزاهعر 

عنعمعز  ات دعض ةتنع ،ظعلتعص ىح      مةقس ارةت ظ لذبعدعن ظعب ةخعس ظذس ع ش ع ؤة ظىحعنح ع، ظعككعنح  بعرعنح
ا   رع ظ نعث بع اتتعنال   ظذسلذص ؤعتعص توس أزلةص آعلع قا رقعلعق س نع    باش أتكعلعص سأزلةش قا ي ر ظذسلذص  بع

ذذعغان بولآأرسعتعد ةززا قعلغان نةرسعنعث   ص، ب نعث جىملعنعث زاهعرع تةق  بولذش سحةقارشعآئينكع ظذسلذص

مةن نعمعشقا معنع ياراتقان     (}تُرْجَعُـونَ يْـهِ   وَإِلَوَمَا لِي الَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي  {:  مةسعلةن .شةرتع ظاساسعدا بارلعققا آئلعدذ   

اهعغا  علةر دةرض ؤة س

دعغان  ا » اهلل«قايتع غ

اي؟ ادةت قعلم ا .)ظعب  مان

ةتنعث  الَ أَعْبُــــــدُ الَّــــــذِي «ظاي
مع » فَطَرَنِـــــــي ةن قعس دئض

بعرعنحع شةخس ظذسلذبعدا     
ؤعتعص  أزلعنعص آعلع س

ة  » تُرْجَعُــــونَ« ةن يةرض دئض

أز    تذمتذت س ةندة ظذش آةلض
ةخس ظعكك ع ش عنح

أتكعلعص   لذبعغا ي ظذس
قا   ذ ظذسلذص ةتتع ؤة ب آ
ث   أتكعلعش جىملعنع ي
عنعث  ي تةقةززاس زاهعرع
ذنكع  دع، ح قارشعسعحة بول
رع   ث زاهع جىملعنع
ة  ع بويعنح تةقةززاس
ة   دا ظاخعرعغعح بولغان
بعرعنحع شةخس ظذسلذبعدا     

 .سأزلعنعشع آعرةك ظعدع
اتتا ذحعنع ظعلتعص  ظاثلعغ

دةش،  قا ظىن ذالق سعلعش ق
ذن  تىرىش ؤة ظ ع تئتعكلةش

ة    ل هالةتت ر خع بع
لعغع    رعكعص قالماس ذحعنعث زع تعن ظاثلعغ ىن داؤاملعشعش ذ ظىح أزدة خعلم ارلعقالر   -س ةيدا قعلعش قات ق ص خعللع

 . ع شعرعن بولعدذقبولغانلعقتعن ظاثلعغذحع ظذنعثغا ظعنتعزار بولذص تذرعدذ، حذنكع يئثع نةرسعنعث هةرقاندع
 .التة خعل شةآعلدة بولعدذظعلتعصات تأؤةندعكعدةك ظ

ةخ -١ ع ش ةخ    بعرعنح ع ش تعن ظعككعنح لذبعدا سأزلةش أتكعلعش  س ظذس كة ي لذبعدا سأزلةش ع. س ظذس : لةنمةس

دا             . }تُرْجَعُـونَ  وَإِلَيْـهِ    وَمَا لِـي الَ أَعْبُـدُ الَّـذِي فَطَرَنِـي         { بولعشع  » وإليـه أُرْجَـعُ   «بذ، زاهعر هالنعث تةقةززاسع بويعنحة بولغان

 .دعآعرةك ظع
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 لِرَبِّـكَ  فَصَـلِّ    إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ  {ومِن التكلمِ إىل الغَيْبَةِ كقوله تعاىل     ) ٢
 . وْنَ لِرَبِّكَلَنَا دُ:  ، ومقتضى الظاهر ٢-١الكوثر }وَانْحَرْ 

كُـمْ ثُـمَّ تُوبُـواْ      وَاسْـتَغْفِرُواْ رَبَّ  {ومِنْ اخلِطابِ إىل الـتكلمِ كقولـه تعـاىل          ) ٣
 .٩٠هود }رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ إِنَّ إِلَيْهِ

 حَتَّـى إِذَا كُنـتُمْ فِـي الْفُلْـكِ      { ومِنْ  اخلطابِ إىل الغَيْبَـةِ كقولـه تعـاىل           ) ٤
 .٢٢يونس} طَيِّبَةٍ  بِرِيحٍجَرَيْنَ بِهِموَ

ي أَرْسَـلَ الرِّيَـاحَ فَتُـثِريُ    وَاللَّهُ الَّـذِ {ومِنْ الغيبةِ إىل التَّكَلُّمِ كقوله تعاىل       ) ٥
 .٩فاطر} إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَسُقْنَاهُ سَحَاباً

ــاىل   ) ٦ ــه تعـ ــةِ إىل اخلِطـــابِ كقولـ ــنْ الغيبـ ــدِّينِ {ومِـ ــوْمِ الـ ــاكَ  مَالِـــكِ يَـ إِيَّـ
 .٤-٥الفاحتة }نَعْبُدُ

أتكعلعش    س ظذسلذ  ظذسلذبعدا سأزلةشتعن ظىحعنحع شةخ    س  بعرعنحع شةخ  -٢ إِنَّـا   {:مةسعلةن . بعدا سأزلةشكة ي
كَ  فَصَـلِّ    أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ  ا قعلدذق، صةرؤةردعضارعث ظىحىن                  (} وَانْحَـرْ  لِرَبـِّ بعز ساثا هةقعقةتةن نذرغذن ياخشعلعقالرنع ظات

دا          ).علغعنناماز ظوقعغعن ؤة قذربانلعق ق     كَ فَصَـلِّ   «بذ، زاهعر هالنعث تةقةززاسع بويعنحة بولغان بولماستعن  » لِرَبـِّ

 .بولعشع آعرةك ظعدع» لَنَافَصَلِّ «بةلكع 

ةخ -٣ ع ش ةخ   س  ظعككعنح ع ش تعن بعرعنح لذبعدا سأزلةش لذظذس أتكعلعش س ظذس كة ي علةن. بعدا سأزلةش : مةس
ــواْ إِ { ــمَّ تُوبُ ــمْ ثُ ــتَغْفِرُواْ رَبَّكُ ــهِوَاسْ  لَيْ
  }رَبِّــــــــــــي رَحِــــــــــــيمٌ وَدُودٌ إِنَّ 
ارعثالردعن ( صةرؤةردعض

ةثالر،   عرةت تئل مةغص
ة   ذنعثغا تةؤب دعن ظ ظان
ث  ثالر، معنع قعلع
ة   ارعم تةؤب صةرؤةردعض
ذحعالرغا  قعلغ
ذالرنع   ةتلعك، ظ مةرهةم

دذر ت تذتقذحع ذ، . ) دوس ب
ع   ث تةقةززاس ر هالنع زاهع

دا     رَبَّكُمْ  إِنَّ«بويعنحة بولغان
ع »  وَدُودٌرَحِـــــــــــيمٌ بولعش

 .آعرةك ظعدع
ةخ-٤ ع ش س  ظعككعنح

تعن   لذبعدا سأزلةش ظذس
ةخ  ع ش س ظىحعنح

لذ كة ظذس بعدا سأزلةش
أتكعلعش علةن. ي : مةس

جَرَيْنَ  وَ الْفُلْكِحَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي     {
هةتتا سعلةر  (} طَيِّبَةٍ بِرِيحٍ بِهِم

ة   ذ آعم دة ؤة ظ آعمع
ةيعن   ةن م علةر بعل آعش

امالدا معثعؤاتق داش . )ان
ث  ر هالنع ذ، زاهع ب
ة  ع بويعنح تةقةززاس

دا  » «بولغان
 .بولعشع آعرةك ظعدع

ةخ -٥ ع ش ةخ   س  ظىحعنح ع ش تعن بعرعنح لذبعدا سأزلةش أتكعلعش  ظذس كة ي لذبعدا سأزلةش علةن  . س ظذس : مةس
ذت  »اللَّهُ«(}دٍ مَّيِّتٍ لَإِلَى بَ  فَسُقْنَاهُ   سَحَاباً فَتُثِريُوَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ     { الرنع  شامالالرنع ظةؤةتعص بذلذتنع قوزغايدذ، بعز بذل

 .بولعشع آعرةك ظعدع» «بذ، زاهعر هالنعث تةقةززاسع بويعنحة بولغاندا . )ظألىك بعر يةرضة هةيدةيمعز
ةخ -٦ ع ش ةخ  س ظ ظىحعنح ع ش تعن ظعككعنح لذبعدا سأزلةش أت ذس كة ي لذبعدا سأزلةش علةن. كعلعشس ظذس : مةس
 .بولعشع آعرةك ظعدع»  نَعْبُدُهُإِيَّا«بذ، زاهعر هالنعث تةقةززاسع بويعنحة بولغاندا . }إِيَّاكَ نَعْبُدُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ{
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 : نِ وذلكَ يف مَوْضِعَيْ.  وَضْعُ الْمُضْمَرِ مَوْضِعَ الْمُظْهَرِ -الثاني 
قُلْ {بابُ ضمريِ الشأنِ أو القصةِ مَرْفُوعًا أو مَنْصوبًا كقوله تعاىل            )١(

ــوَ ــدٌ هُــــــ ــهُ أَحَــــــ ــ{ و ،  ١اإلخــــــــالص} اللَّــــــ ــحُ هُإِنَّــــــ ــا يُفْلِــــــ  لَــــــ
أَفَلَـمْ يَسِـريُوا فِـي الْـأَرْضِ فَتَكُـونَ لَهُـمْ            {و  ،  ١١٧املؤمنون}الْكَافِرُونَ  

 لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَـى       هَامَعُونَ بِهَا فَإِنَّ  قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْ     
فاإلضمارُ علـى خِـالفِ مُقتضـى       . ٤٦احلج}الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ     
 . الظاهرِ لِعَدَمِ تَقَدُّمِ الذِكْرِ 

امِعَ  وسِرُّ هذا لِيَتَمَكَّنَ يف ذِهْنِ السامعِ ما يَعْقِبُ ذلك الضمريَ ، ألنَّ الس            
ى مُنْتَظِرًا لِعَقْبَـى الكـالمِ كَيْـفَ تكـونُ ؟          يَفْهَمْ مِن الضمريِ مَعنى بَق     مَتى مل 

 . فَيَتَمَكَّنُ الْمَسموعُ بَعدَهُ يف ذِهْنِهِ 
 حنـو نِعْـمَ رَجُـال زيـدٌ ، وبِـئْسَ غُالمًـا              »بِـئْسَ   «  و   »نِعْمَ  «  بابُ   )٢(

 مُقتضى الظـاهِرِ ،   على خالف يف هذا الْمَقامِ أيْضًا     فاإلضْمارُ  سَعِيْدٌ ، 
 والـداعي إليـه الْمُبالِغَـةُ يف الْمَـدْحِ أو الـذَّمَّ مِـن           يْنَـةِ لِعَدَمِ تَقَدُّمِ الذِكْرِ و القَرِ    

حَيْثُ أنه عِنْدَ اإلبْهامِ يَكونُ لِألفْئِدَةِ تَطَلُّعٌ إىل إيْضَاحِ الْمُبْهَمِ و شَـغَفٌ إىل          
 .ئُ على جِهَةِ التفسريِ بَيَانِهِ ، والنكرةُ بعدَمها تَجِ

ا       ة آعلعشكة تئضعشلعك ظورنعغ كارا آةلعم ث تةقةززاسعدعن حعقعص آعتعشنعث ظعككعنحعسع ظاش ر هالنع زاهع
 :زعمعر آةلتىرىشتذر 

 :خعل ظورذندا يذز بعرعدذؤةندعكعدةك ظعككع بذ تأ
ةتتعكع     ) ١ اآع نةسبعلعك هال ظعلعك ي اآع  » ضـمريُ الشـأنِ  «رةص ظاشكارا  ظعشلعتعلضةن ظورذنالر   » ضـمريُ القصـةِ  «ي

ورذنالردا زعمعر آةلتىرىش ظاشكارا آةلعمة آةلتىرىشكة نذآةلعمة آعلعشكة تئضعشلعك ظور  الر بولغانلعقتعن بذ ظ
لعنعدذ تئضعشلعك ظورذ ةنلعك هعساص ر آةلتىرض دا زعمع ةتتعكع. ن ظعلعك هال ةننعث»א« رةص ع آةلتىرض    ن

ــلْ {: معسالع  ــوَقُ ــهُ أَهُ ــدٌ اللَّ الع . }حَ ةتتعكعنعث معس ــ{: نةسبعلعك هال ــافِرُونَ هُإِنَّ ــحُ الْكَ ــا يُفْلِ ةتتعكع  .} لَ نةسبعلعك هال

ــةِ « ــمريُ القصـــــــــــــــــ » ضـــــــــــــــــ
العظعشلع ةننعث معس : تعلض

ــافَإِنَّ{ ــا تَعْمَـــــــــــــــى  هَـــــــــــــ  لَـــــــــــــ
ــارُ ةن (}الْأَبْصَـــــــــــ هةقعقةت

دذ  ور بولماي ةرال آ . )آأزل
دعغان    رالر يانع تا زعمع باش
ر   ة زعكع نةرس
ذ   انلعقتعن ب قعلعنمعغ
ع   الالردعكع زعمعرالرن معس
ث    ر هالنع ةلتىرىش زاهع آ
عحة   عنعث قارشعس تةقةززاس

 .لعنعدذببولغان هعسا
ع   داق زعمعرالرن بذن
ذ   عرع ظاش نعث س آةلتىرىش

عص  زعمعر ا ظةضعش الرغ
عنع  ةن نةرس آةلض

ذحعن ة ظاثلعغ عث زعهنعض
تذر ذنكع . ظورنعتعؤعتعش ح

ردعن  ذ زعمع ذحع ظ ظاثلعغ
ة ذملعنعث  مةن ا ج  ظذقالمعس

داق    معنعث قان ان قعس قالغ
زار  دعغانلعقعغا ظعنتع بولع
بولعدذ، شذثا ظذ زعمعردعن 
ة  ةن نةرس يعن سأزلةنض آع
اص   ة ظورن ذنعث زعهنعض ظ

 .آعتعدذ
ــمَ «)٢  »بِـــــئْسَ« ة ؤ»نِعْـــ
ةن قات ارلعقالر ظعشعلعتعلض

ة  ظورذنالر كارا آةلعم ذ ظاش م
ك لعك آعلعش ة تئضعش

ظورنعغا زعمعر آةلتىرذلضةن    
اب علةن. دذنعلعهعس : مةس

بِئْسَ غُالمًا «؛  »نِعْمَ رَجُال زيدٌ  «
ئظعلنعث ظاستعدعكع مذس         » بِئْسَ «بعلةن» نِعْمَ«بذ معسالالردعكع   . »سَعِيْدٌ تةتعر زعمعرنعث   دعن ظعبارةت ظعككع ص

لعشعمذ ى بذ زعمعرالرنعث بذ ظورذندا آةلتىر     لعقتعن ؤة قةرعمنعمذ بولمعغانلعقتعن   يانعدعغان يعرع زعكعر قعلعنمعغان   
دا آأثذلنعث بذ مذبهةملعكنع      . لعنعدذبزاهعر هالنعث تةقةززاسعنعث قارشعسعحة بولغان هعسا       مذبهةملعك بولغان

تا سأزلةشكة سةؤة              ظعحعشقا ظعنتعلعدعغانلعقع ؤة ظذنع باي      ب ان قعلعشقا بعرعلعدعغانلعقع سةؤةبعدعن بذ ظذسلذص
 .لةشتة مذبالعغة قعلعشتعن ظعبارةتتذربماختاش ياآع ظةيعبولغان نةرسة 

ارلعق نةآعرة ظعسعمالر تةصسعرلةص بعرعش ظاساسعدا       » غُالمًـا «ؤة  » رَجُـال «بذ زعمعرالردعن آعيعن آةلضةن        قات
 .آةلضةن تةميعزالردذر
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 :  وَضْعُ الْمُظهرِ مَوضِعَ الْمُضمرِ -الثالث 
 :  كانَ إشارةفإنْ كانَ الْمُظهرُ اسمَ 

 : كقول أبي الراوندي . لِكَمَالِ العِنَايَةِ به لِاخْتصاصِهِ بِحُكْمٍ غَرِيْبٍ ) ١
 ،لٍ تَلْقَاهُ مَرْزُوْقًاوَجَاهِلٍ جَاهِ*  كَمْ عَاقِلٍ عَاقِلٍ أعْيَتْ مَذَاهِبُهُ 

 . وَصَيَّرَ الْعَالِمَ النِّحْرِيْرَ زِنْدِيْقًا*  الَّذِيْ تَرَكَ الْأَوْهَامَ حَاِئرَةً هذَا
 إشَارَةٌ إىل حُكْمٍ سابِقٍ غَيْـرِ مَحْسـوسٍ وهـو كَـوْنُ العاقِـلِ       »هذا« فَقولُهُ  

إلضْــمَارُ ، فَعُــدِلَ إىل مَحْرُومًــا و اجلاهِــلِ مَرْزُوقًــا ، فكــانَ القِيَــاسُ فيــه ا
اسـمِ اإلشـارةِ لِاخْتصاصِـهِ بـالْحُكمِ العَجِيْـبِ البَـدِيْعِ وهـو تَرْكُـهُ األوْهَــامَ         

 . حَائِرَةً وتَصْيِيْرُهُ العالِمَ النِّحْرِيْرَ زِنْدِيْقًا 
مَـنْ ضَـرَبَنِيْ ؟ فَقُلْـتَ    :  لِلتَّهَكُّمِ بالسـامِعِ ، كمَـا لَـوْ قـالَ لَـكَ األعْمـى          )٢
 . فكانَ مُقتضى الظاهرِ أنْ يُقال لَه هُو زيدٌ مَثلًا.  ضَرَبَكَ هَذا: لَهُ 
 .  التَنْبِيْهُ على بَلَادَةِ السامعِ بأنَّهُ ال يُدْرِكُ غَيْرَ الْمَحْسُوسِ )٣
ــةِ      )٤ ــدَهُ بِمَنْزِلَـ ــوسِ عِنْـ ــريَ الْمَحسـ ــأنَّ غـ ــهِ بـ ــالِ فَطَانَتِـ ــى كَمَـ ــهُ علـ  التَّنْبِيْـ

 . الْمَحسوس 

 .  ادِّعَاءُ كَمَالِ ظُهُورِهِ ، حَتى كأنَّهُ مَحْسوسٌ بالْبَصَرِ )٥

 :عنحعسع زعمعر آعلعشكة تئضعشلعك ظورذندا ظاشكارا ظعسعم آةلتىرىشتذر  ظىح
 :تعن بولغان بولعدذببولذص قالسا ظذ تأؤةندعكعدةك بةش خعل سةؤة» א«ظةضةر ظذ ظاشكارا ظعسعم 

كة  ظذ آةم ظذحرايدعغان هأآىمضة خاس بولغانلعقتعن ظذنعثغا يعتةرلعك آأثذل بألىش ظىحىن زعمعر آعلعش          -١
كَْم َعاِقٍل َعاِقٍل   «: مةسعلةن   . لعدذ ىلعنعدعغان ظعشارةت ظعسعمع آةلتىر     بتئضعشلعك ظورذندا ظاشكارا ظعسعم هعسا     

ـ    *  الَِّذْي تََرَك الَْأْوَهاَم َحِائَرةً       هذَا ،َوَجاِهٍل َجاِهٍل تَلْقَاُه َمْرُزْوقًا   * أْعَيتْ َمذَاِهُبُه    يولع  (»ِدْيقًاَوَصيََّر الَْعاِلَم النِّْحِرْيَر ِزنْ
ار ؤة سعز، آأص رعزعقالندذرذلغان هالةتتة ظذح         قعتعدعغان نذرغذن بعلعمسعلةر    قعيعن بولعؤاتقان نذرغذن ظاقعلالر ب

عرغا ظايالندذرذص قويعؤاتقان نةرسعدذر                   بار، مانا بذ   العمالرنع آاص ). ، ظةقعللةرنع هةيرةتكة سعلؤاتقان ؤة يعتىك ظ
دا ظأتكةن هعسسع بولمعغان هأآىمضة ظعشارةت                دعضةن » هـذا «شاظعر بذ شئظعردعكع       ارقعلعق يذقعرع   سأزع ظ

ان ان  . قعلغ ع بولمعغ ةهرذم، بهعسس ث م أآىم، ظاقعلنع دذر ذ ه ات بولعؤاتقانلعقع ث باياش ذثا  ناداننع لعي ، ش ظةس
ةدظع هأ ب ،قاظعدة ارلعق ب دعغان قعزعق ةم ظذحراي ةلتىرىش بولسعمذ ظعشارةت ظعسعمعنعث آ دا زعمعر آ ىم آذ ظورذن

انلعقع  اس بولغ خ
ةردة  ةؤةبعدعن بذي ، س

لذ ر بظذس  زعمع
ارةت   تعن ظعش آةلتذرذش

عم كة ظعس ع آةلتىرىش
ذرالغان ةردعكع  . ب ذ ي ب

ةم ظذح « دعغان آ راي
» قعزعقارلعق بةدظع هأآىم  

ة   ةرنع هةيرةتك ظةقعلل
ىك  علعش ؤة يعت س
عرغا  العمالرنع آاص ظ

 .  ظايالندذرذص قويذشتذر
 مذخاتةصنع مةسخعرة    -٢

ش ظ ر  قعلع ذ زعمع ذحىنم
لعك   كة تئضعش آعلعش
عم     كارا ظعس دا ظاش ظورذن

ا ارةت بهعس لعنعدعغان ظعش
عمع آةلتىر دذظعس . ىلع

علةن ة : مةس ــْن «سعزض َم
ــَرَبِنْي ةما  » ؟َض ةن ظ دعض
»  َضـَرَبكَ  َهذا«آعشعضة   

بذ  . دعضعنعثعزضة ظوخشاش 
ةردة  ث ،ي ر هالنع  زاهع

ة  ع بويعنح تةقةززاس
دا  ــٌد«بولغان ــو زي » ُه

ة ظوخش اؤادعضةنض  باش ج
 .بعرعلعشع آعرةك ظعدع

نعث -٣  مذخاتةص
ع عدعن يهعسس  نةرس

دعغان   قعنع بعلةلمةي باش
الؤاثلعقعنع  دعكع ض دةرجع
ذ   ذش ظىحىنم ذرذص قوي ظذقت
زعمعر آعلعشكة تئضعشلعك   
عم     كارا ظعس دا ظاش ظورذن

ا ارةت بهعس لعنعدعغان ظعش
عمع آةلتىر دذظعس . ىلع

علةن ــاِلُم «: مةس ــْن َع َم
ــِد؟ ةن» الَْبلَ ة دعض   آعشعض

عملعرع   ارةت ظعس ظعش
لع عيظةس  يدة هعسس

ىن   علةر ظىح نةرس
لعتعلعدعغانلعقتعن  ذ ظعش ظ

عنعث عآعش  ي هعسس
عقعنع   عدعن باش نةرس

دعغان  لعقعنعبعلةلمةي
ادعلةش  ذَلــَك«  ظذحىنظعص
ــٌد اؤاص » َزْيـــ دةص ج

 . آعرةك ظعدعبولعشع » َزْيٌد ُهو«بةرضةنكة ظوخشاش، بذ زاهعر هالنعث تةقةززاسع بويعنحة بولغاندا 
ذنعث، -٤ دة ظ ع نةزعرع ان يهعسس علةرمذبولمعغ دعكع  ، هع نةرس دعغان دةرجع دا تذرع عنعث ظورنع رةك  سس زع

دا ظاشكارا ظعسعم هعسا          مذخاتةص   لعنعدعغان بظعكةنلعضعنع ظعصادعلةش ظىحىنمذ زعمعر آعلعشكة تئضعشلعك ظورذن
 ِعنْـَد إبـراهيَم     هـو « مةسعلعنع سأزلةص بولذص        مذظةللعم قعين بعر   : مةسعلةن  . لعدذىظعشارةت ظعسعمع آةلتىر  

ارقعلعق بعلضعلع بولعدعغان نةرسعلةرنع هعسسع   دعيعش ظورنعغا بذ ظعبراهعمنعث » ظــاهٌر ةآكىر ظ  ظةقلع تةص
 ِعنَْد إبراهيَم   هذا«نةرسعنع بعلضةندةك تعزال بعلعؤاالاليدعغان دةرجعدعكع زعرةك ظعكةنلعضعنع ظعصادعلةش ظىحىن              

 .عضة ظوخشاشدعضعن» ظاهٌر
عنع-٥ ذ نةرس كارا  ظ دعكع ظاش دعغان دةرجع ع بولع س قعلغعل ذ هع اراش ظارقعلعقم ةتتاآع ق ة ه  دةص  نةرس

ا      عم هعس كارا ظعس دا ظاش لعك ظورذن كة تئضعش ر آعلعش ذ زعمع عمع  بقارعؤالغانلعقتعنم ارةت ظعس لعنعدعغان ظعش
ظذنداق  «ويغان مةسعلعسع قارشع تةرةصنعث         قداؤالعشعؤاتقان بعر تةرةصنعث ظوتتعرعغا        : مةسعلةن  . لعدذىآةلتىر
ارعؤعلعص              » ظةمةس دعيعش   » ظاهرة هي«دةص ظعنكار قعلعشعغا ظذحرعغاندا بذ ظعش ناهايعتع ظعنق ظعش دةص ق

  .دعضعنعضة ظوخشاش» ظاهرة هذه«ظورنعغا 
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 : و إذا كانَ الْمُظهرُ غريَ اسمِ إشارةِ فَهُوَ 

 اللَّـهُ قُلْ هُـوَ اللَّـهُ أَحَـدٌ        {زيادةُ تَمَكِّيْنِهِ يف ذِهْنِ السامعِ كقوله تعاىل        ) ١(
 الْحَقِّنَـــــــاهُ وَبِـــــــوَبِـــــــالْحَقِّ أَنزَلْ{و . ١- ٢اإلخـــــــالص}الصَّـــــــمَدُ 

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْالً غَيْـرَ الَّـذِي قِيـلَ لَهُـمْ             {و. ١٠٥اإلسراء}نَزَلَ  
 . ٥٩البقرة }الَّذِينَ ظَلَمُواْفَأَنزَلْنَا عَلَى 

ــةِ   ) ٢( ــامِعِ ، كقــول الْخَلِيْفَ ــةِ يف نَفْــسِ السَّ ــةِ والْمَهَابَ ــالُ الرَوْعَ ــرُ : إدْخَ أمِيْ
 .  يَأمُرُ بِكَذَا ، أيْ أنَا آمِرُكَ نِيْنَالْمُؤمِ

فَإِذَا عَزَمْتَ  {  داعي الْمَأمُورِ ، أيْ إىل امْتِثَالِ مَا أُمِرَ بِهِ حنو            تَقْوِيَّةُ) ٣(
 .أيْ فَتَوَكَّلْ عَلَىَّ ،  ١٥٩آل عمران}اللّهِفَتَوَكَّلْ عَلَى 

 : االسْتعطاف حنو قوله ) ٤(
 ،مُقِرا بِالذُّنُوبِ وَقَدْ دَعَاكَا * تَاكَا  الْعَاصِي أعَبْدُكَإهلي 

 . وَإنْ تَطْرُدْ فَمَنْ يَرْحَمْ سِوَاكَا* فَإِنْ تَغْفِرْ فَأنْتَ لِذَاكَ أهْلٌ 
تِحْقَاقِ مِن التَّخْضِـعِ واسْـ    » عبدك  « أنَا العاصي ، لِمَا يف لفظِ       : لَمْ يَقُلْ   

 .  الشَّفْقَةِ تَرَقُّبِالرَّحْمَةِ و 

تعن بت خعل سةؤة    بولمعسا ظذ تأؤةندعكعدةك تأ    » اسم إشارةِ «زعمعرنعث ظورنعغا آةلضةن ظاشكارا ظعسعم       ظةضةر 
 :بولغان بولعدذ 

ظذ ظعسعمنعث    .  ظذنع ظاثلعغذحعنعث زعهنعضة ظورنعتعؤعتعش ظىحىن زعمعر ظورنعغا ظاشكارا ظعسعم آعلعدذ                  -١
ــه « الع  » املســند إل ث معس ــدٌ   {: بولغعنعنع ــهُ أَحَ ــوَ اللَّ ــلْ هُ ــهُقُ ــمَدُاللَّ عمنعث  } الصَّ ذ ظعس ــه «؛ ظ ث » املســند إل بولمعغعنعنع

ةتنع ظأز          (} نَـزَلَ الْحَقِّبِـالْحَقِّ أَنزَلْنَـاهُ وَبـِ    وَ{: معسالع   بعز قذرظاننع هةقعقةت ظاساسعدا نازعل قعلدذق، قذرظانمذ هةقعق
مَاء بِمَـا كَـانُواْ   زاً مِّـنَ السَّـ  رِجْـ  الَّـذِينَ ظَلَمُـواْ  فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْالً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَـا عَلَـى   {،)ظعحعضة ظالغان هالدا نازعل بولدع    

ذم قعلغذحعالر يولدعن                  (}يَفْسُقُونَ زذلذم قعلغذحعالر ظأزلعرعضة سأزلةنضةن سأزنع باشقا سأزضة ظأزضةرتعؤةتتع، زذل
ذالرغا  انلعقتعن ظ حعقق
ازاص   ماندعن ظ ظاس

 زاهعر هالنعث    .)حذشذردذق
ة  ع بويعنح تةقةززاس

دا  ال  بولغان ع معس بعرعنح
»  الصَّــمَدُ هُــوَللَّــهُ أَحَـدٌ  قُـلْ هُــوَ ا «

بولغان بوالتتع، ظعككعنحع     
ال    هوَبِــــالْحَقِّ أَنزَلْنَــــاهُ وَبِــــ«معس

ــزَلَ ع،  » نَـــــ ان بوالتت بولغ
ا  ال بولس ع معس ظىحعنح

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْالً غَيْرَ الَّذِي      «
ــا عَلَ  ــمْ فَأَنزَلْنَـ ــلَ لَهُـ ــقِيـ ــنَ  هيـ ــزاً مِّـ رِجْـ

ــ ــا السَّـــ ــقُونَ مَاء بِمَـــ ــانُواْ يَفْسُـــ » كَـــ
 .بولغان بوالتتع

ذحعنعث -٢  ظاثلعغ
عزلعك ؤة  ة ظةنس زعهنعض
ذ  ذح سعلعش ظىحىنم قورقذن

ر ظورنعغ كارا زعمع ا ظاش
دذ عم آعلع علةن. ظعس : مةس

علةرنعث  ذنع «خةلعص ب
ةن   ل دةؤاتعم داق قع » مذن

ا   يعش ظورنعغ ــرُ «دع أمِيْـــــ
 .» يَأمُرُكََ بِكَذَاالْمُؤمِنِيْنَ
ذيرذلغان-٣ ة   ب نةرسعض

حاقعرغذحعنع آىحلةندذرذص  
ذش ر قوي ذ زعمع  ظىحىنم

عم   كارا ظعس ا ظاش ظورنعغ
لعتعلعدذ  علةن. ظعش : مةس

فَــــــإِذَا عَزَمْــــــتَ فَتَوَكَّــــــلْ عَلَــــــى {
ــهِ ةل  (}اللّــــ قا ب ر ظعش بع

اث  ــهِ«باغلعس ا »  اللّـــــ غ
ل ةل قع » اللّــــهِ«. )تةؤةآك

أز  ةن س ــهِ«دعض ن » اللّــ دع
ة  ح نةرسعض قا هع باش

لعتعلمةيدعغا  ن ؤة ظعش
ة   ةددةس سذصةتلةرض مذق

ن بذ   تعظعضة سأز بولغانلعق    
ة   » «ظايةتت

نعث » اللّهِ«  تةؤةآكىل قعلعشتعن ظعبارةت بذيرذققا حاقعرغذحع      دعيعش ظارقعلعق  }اللّهِفَتَوَكَّلْ عَلَى   { دعيعش ظورنعغا 
 .آىحلىآلعكع ظعصادعلةنضةن

 الْعَاصِـي   عَبْـدُكَ إهلـي   « :مةسعلةن . ا ظاشكارا ظعسعم آعلعدذ   عمعر ظورنعغ  شةصقةت تئلةشنع ظعصادعلةش ظىحىنمذ ز     -٤
رار قعلغان ؤة    ! ظئالهعم (»وَإنْ تَطْرُدْ فَمَنْ يَرْحَمْ سِوَاكَا* فَإِنْ تَغْفِرْ فَأنْتَ لِذَاكَ أهْلٌ  ،مُقِرا بِالذُّنُوبِ وَقَدْ دَعَاكَا * أتَاكَا   ضذناهعنع ظعق

ع بةندةث آةلدع، ظةضةر مةغصعرةت قعلساث، ؤةهالةنكع سةن مةغصعرةت ظعضعسعسةن، ظةضةر  دذظا قعلغان هالدا ظاس   
الر   ع قع ذ رةهم قا آعمم عنعثدعن باش ةردة ). قوغلعساث س ذ ي م   » « ب ىش، رةهع قةت آىت أزدة شةص ةن س دعض

ارلعق   ةرلعك قات ةش ؤة آةمت نع تئل ذنقعلعش ذنع   مةزم اظعر ظ انلعقتعن ش أزنعث  » א«الر بولغ ةن س دعض
 .ظورنعغا ظعشلةتكةن
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 : وهو نوعانِ :  األسلوب احلكيم –لرابع ا
 تَلَقَّى الْمُخاطبِ بِغَيْرِ مَا يَتَرَقَّـبُ بِحَمْـلِ كالمِـهِ علـى غـريِ مـا يُرِيْـدُ ،              -١

تَنْبِيْهًا على أنُّهُ األوْىل بالقصدِ و اإلرادةِ ، كقـول القبعثـرى للحجـاج وقَـدْ         
مِثْلُ األَمِيْـرِ يَحْمِـلُ   ) : القَيْدِ(األدْهَمِ لَأَحْمِلَنَّكَ على  : قال لَهُ مُتَوَعِّدًا إياهُ     

 ) .الفَرَسِ (على األدْهَمِ و الْأَشْهَبِ 
 تَلقى السائلِ بِغَيْرِ ما يَتَطَلَّبُ بِتَنْزِيْلِ سُؤالِهِ مَنزلةَ غَيْـرِهِ ، تَنْبِيْهًـا علـى                -٢

يَ مَوَاقِيـتُ لِلنَّـاسِ     يَسْـأَلُونَكَ عَـنِ األهِلَّـةِ قُـلْ هـِ         {أنَّهُ األهَمُّ كقولـه تعـاىل       
يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْـرٍ         { و   ،١٨٩البقرة}وَالْحَجِّ  

فَلِلْوَالِدَيْنِ وَاألَقْرَبِنيَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِنيِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْـرٍ           
 .٢١٥البقرة}فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ 

  : هالنعث تةقةززاسعدعن حعقعص آعتعشنعث تأتعنحعسع هعكمةتلعك ظذسلذصتذر زاهعر 
 :بذ تأؤةندعكعدةك ظعككع تىرلىك بولعدذ 

 يذزعسعدعن مذخاتةصنعث سأزعنع ظذ   مةقسةت قعلعشنعث ياخشعراق ظعكةنلعضعنع ظذقتذرذش      - ظذنع مذرات  -١
ان نةرس  رادة قعلغ مذ      ظع عقعنع سأزلةش عدعن باش ةن نةرس ذ آىتك ذنعثغا ظ ارقعلعق ظ ةش ظ قعغا يىآل عدعن باش

ضةن آعشعضة تةهدعد سعلعص        ئصادعشا قةبةظسةرا د   دئضةن  هةججاج  : مةسعلةن  . لعنعدذبهعكمةتلعك ظذسلذص هعسا  
ارا آعشةنضعمذ     » א«دعضةندة قةبةظسةرا  ) ساثا آعشةن سةص قويعمةن   (»א« دعضةن سأزنعث ق

ايدعلعنعص ظذنعث سأزعنع ظذ مةقسةت قعلغان           » آعشةن سعلعشتعن  «ؤة قارا ظاتقعمذ ظعشلعتعلعدعغانلعقعدعن ص
א«آة يأتكةص   » ظاتقا معندذرذش «دعن   א ارا ظاتقعمذ ؤة    ئ صادعشا د  بذنداق(»א ضةن ق

اال ظات دذرذص ظ ذ معن قعم
دذ ذ  ئد) قويع ةن ؤة ب ض

قعلعق صادعشاغا آعشةن     ظار
ةت نع سعلعش مةقس

ا   تعن ظاتق قعلعش
ةت معندذرذش نع مةقس

راق  نعث اليعق قلعش
ذرذص  عنع ظذقت ظعكةنلعض

 .قويغان
ذهعمراق -٢ ذنعث م  ظ

ذرذش  عنع ظذقت ظعكةنلعض
نعث   عدعن مذخاتةص يذزعس
ورعغعنعدعن  ذظالعنع س س
ارقعلعق     باشقعغا يىآلةش ظ

ةص قعلغان  ذ تةل ذنعثغا ظ ظ
قعنع  عدعن باش نةرس
ةتلعك  مذ هعكم سأزلةش

ا  لذص هعس . لعنعدذبظذس
علةن  ــنِ {: مةس ــأَلُونَكَ عَــ يَسْــ

ــيَ    ــلْ هِـ ــةِ قُـ ــاسِ  األهِلَّـ ــتُ لِلنَّـ مَوَاقِيـ
ع  ( }وَالْحَــــجِّ ةندعن يئث س

ذق   اي توغرذل ان ظ حعقق
عدذ،ظئيتقعنكع،  سورعش

علةرنعث « ذ آعش ظ
ةجنعث   الرنعث ؤة ه ظعش

ع ؤاق ع هئساصلعش عتلعرعن
دذر ةردة  . )»ظىحىن ذ ي ب

اهابعلةر  س
ث   ةيغةمبعرعمعزدعن ظاينع ص
ص   ك حعقع آعحع
دعن  حوثعيعدعغانلعقع،ظان
دعغانلعقع   ة آعحعكلةي يةن
ذص  ورعغان بول دة س هةققع

ذ » א« ذالرغا ظ ظ
تعن  ةهؤالالرنع بعلعش ةهؤال  مذظ ذالرنعث ظ ذهعمراق ؤة ظ نعث م ذنعنع بعلعش ةتنعث مةزم ذ ظاي راق ش عغا اليعق

ذالر     ارقعلعق ظ ةش ظ ذنعغا يىآل ةتنعث مةزم ذالرنعث سذظالعنع مذشذ ظاي ذرذش يذزعسعدعن ظ  غاظعكةنلعضعنع ظذقت
نع آىت ةنىلمعضةن جاؤاص ر معسال  .  بةرض ة بع ــرَبِنيَ وَ    {: يةن ــدَيْنِ وَاألَقْ ــرٍ فَلِلْوَالِ ــنْ خَيْ ــتُم مِّ ــا أَنفَقْ ــلْ مَ ــونَ قُ ــاذَا يُنفِقُ ــأَلُونَكَ مَ ــامَى يَسْ الْيَتَ

دة      (}وَالْمَسَــاكِنيِ وَابْــنِ السَّــبِيلِ وَمَــا تَفْعَلُــواْ مِــنْ خَيْــرٍ فَــإِنَّ اللّــهَ بِــهِ عَلِــيمٌ            دعغانلعقع هةققع ا بولع ةرص قعلس داق س ةندعن قان س
ع،   عدذ، ظئيتقعنك ال«سورعش ا     -م ذنع ظات اثالر، ظ ةرعص قعلم ع س ىلكعثالردعن نئمعن ش  -م ا، خع -ظاناثالرغ

ةقرعبالعرعث دذ    ظ اثالر بولع ةرص قعلس ة س بن سةبعللةرض ة ؤة ظع ع  الرغا، معسكعنلةرض علعقتعن نئمعن ، ياخش
  .)ظذنع بعلعص تذرعدذ» א«قعلماثالر



 ٣٧٢

   التعبري عن الْمستقبل بلفظ املاضي -اخلامس 
 مَن فِي   صَعِقَ فِي الصُّورِ فَ   نُفِخَوَ{ تَنْبِيْهًا على تَحَقُّقِ وُقُوعِهِ كقوله تعاىل     

رَى فَـإِذَا هُـم   السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيـهِ أُخْـ   
 . ٦٨الزمر}قِيَامٌ يَنظُرُونَ 

وَإِنَّ الـــــدِّينَ {ومِثْلُـــــهُ التعـــــبريُ عنـــــهُ باســـــمِ الفاعِـــــلِ كقولـــــه تعـــــاىل  
 .  بَدَلِ يَقَعُ ، ٦الذاريات}وَاقِعٌ لَ

 لَّــهُ مَّجْمُــوعٌذَلِــكَ يَــوْمٌ  { و التعــبريُ عنــه باسْــم الْمَفعــولِ كقولــه تعــاىل      
 . نَ يُجْمَعُ  مَكَا، ١٠٣هود}النَّاسُ 

ومثلُـــهُ التعـــبريُ عـــن الْماضـــي بِلَفْـــظِ الْمُســـتقبلِ ، اسْتحضـــارًا لِصُـــورتِهِ 
لَ وَاللَّـهُ الَّـذِي أَرْسَـ     {العَجِيْبَةِ الدَّالَّةِ على القُدْرَةِ البَاهِرَةِ ، كقولـه تعـاىل           

 .  بَدَلِ فَأَثَارَتْ ، ٩فاطر }ا سَحَابًفَتُثِريُالرِّيَاحَ 
 لْبُ  القَ-السادس 

غَـةِ   واآلخَـرَ مَكانَـهُ ، لِلْمُبَال      وهو جَعْلُ أحَدِ أجْزَاءِ الكالمِ مَكانَ اآلخَـرِ ،        
 علـى  الْحَـوْضَ  ، مَكـانَ عَرَضْـتُ     الْحَـوْضِ  على   النَّاقَةَعَرَضْتُ  : كقولِهم  
 : وكقول رؤبة .  ،النَّاقَةِ

  مَاؤُهُسَ لَوْنَ أرْضِهِكَأَنَّ * و مَهْمَةٍ مُغَبَّرَةٍ أرْجَاؤُهُ 
 . يُرِيْدُ كأنَّ لَوْنَ سَمَائِهِ لِغَبِرَتِهَا لَوْنُ أرْضِهِ 

   :ظعصادعلةشمازع لةبزع ظارقعلعق  نعآعلةحةآ بةشعنحعسع هالنعث تةقةززاسعدعن حعقعص آعتعشنعث زاهعر
ارقعلعق سأزلعنعدذ   ظىحىن يذز بعرعشعنعث شةآسعز ظعكةنلعضعنع ظذقتذرذش     ةبزع ظ  :مةسعلةن . آعلةحةك مازع ل

م قِيَـامٌ يَنظُـرُونَ     مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاء اللَّـهُ ثُـمَّ نُفِـخَ فِيـهِ أُخْـرَى               صَعِقَ فِي الصُّورِ فَ   نُفِخَوَ{ دا   (} فَـإِذَا هـُ سذر حعلعنغان
خالعغاندعن باشقا مةخلذقالرنعث هةممعسع ظألعدذ، ظاندعن سذر ظعككعنحع            » لَّهُال«ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكع    

دذ      اراص تذرع ذرذص ق ذالر دةس ت اهان ظ دا ناض تعم حئلعنغان ذ  .)قئ دا    ب ة بولغان ع بويعنح ث تةقةززاس ر هالنع زاهع
 .ضةن صئظعل آةلسة بوالتتعدئ »«دئضةن صئظعلنعث ظورنعغا » «
ةآآ عم نععلةح ارقعلعق   ظعس اظعل ظ العشسأزلةص ــدِّينَ لَ{ :نعث معس ــعٌوَإِنَّ ال ات(}وَاقِ دعغان  -مذآاص ذم بولع ازا حوق ج

تذر ذ  .)ظعش دا    ب ة بولغان ع بويعنح ث تةقةززاس ر هالنع ا   » א«زاهع اظعلنعث ظورنعغ ةن ص ة  »«دئض آةلس
 .بوالتتع

ةآآ  عم نععلةح  ظعس
ارقعلعق  ظذل ظ مةص

كَ ذَلِ{ :سأزلةشنعث معسالع 
ظةنة شذ    (} لَّهُ النَّـاسُ   مَّجْمُوعٌيَوْمٌ  

االيعقالر   ىتىن خ ىن ص آ
دذر  دعغان آىن ذ  .)يئغعلع ب

ع  ث تةقةززاس ر هالنع زاهع
دا   ة بولغان بويعنح

ةن » « دئض
ا  ظذلنعث ظورنعغ مةص

  .آةلسة بوالتتع »«
دعكع  ةن زامان ظأتك
ةت    ة داالل عز قذدرةتك حةآس
ايعص   دعغان ظاج قعلع

نع آأ رعنعش
ذحعالرنعث  أز ظاثلعغ آ

ةلتىرىش   دعغا آ ظال
مان يذزعسعدعن آعلةحةك زا

ةن   ارقعلعق ظأتك ةبزع ظ ل
نعث   اننع سأزلةش زام

الع وَاللَّـــهُ الَّـــذِي أَرْسَـــلَ { :معس
زاهعر  بذ    .} سَحَاباً فَتُثِريُالرِّيَاحَ  

هالنعث تةقةززاسع بويعنحة     
دا  ةن » «بولغان دئض
ئ ا ص ظعلنعث ظورنعغ

ع »« ة بوالتت . آةلس
 بذ ظايةتتة حةآسعز     »א«

قذدرةتكة دااللةت قعلعدعغان    
ذتنع   امالنعث بذل ش
ارةت   عدعن ظعب هةيدعش
ظأتكةن زاماندعكع ظاجايعص   
نع  آأرعنعش
أز   ذحعالرنعث آ ظاثلعغ
ةلتىرىش   دعغا آ ظال
يذزعسعدعن آعلةحةك زامان 

ارقعلعق ةبزع ظ ةن ل  ظأتك
نع  دعكع ظعش  زامان

 .ادعلعضةنظعص
ث  ر هالنع زاهع
ص   عدعن حعقع تةقةززاس
ع   نعث ظالتعنحعس آعتعش

 . ظالماشتذرذشتذر
ذم بعرعنع ظعككعنحع بعرعنعث              » א« دعضعنعمعز، مذبالعغة قعلعش يذزعسعدعن جذملعنعث جذزظعلعرعدعن مةل

تأضعنع  (»אא«: مةسعلةن   . ظورنعغا، بذ ظعككعنحعسعنع بعرعنحعسعنعث ظورنعغا قويذشتذر       
ش ؤة مايعل بولذش    عمعث ظةسلعدة   دعضةن صئظعل    » «مذتةآةللعم بذ معسالدا،    . )آألضة آأرسعتعص قويدذم  

علعش  ظارزذلذق ظعكةنلعضعنع مذبالعغة ق       تأضعسعنعث ناهايعتع       بولسعمذ،  ظعقتعدارعغا ظعضة نةرسعضة آعرعدعغان    
ىن  دذم  (»אא«ظىح عتعص قوي ة آأرس ألنع تأضعض ا  ) آ يعش ظورنعغ دةك دع يعش يذقعرعقع دع

دعغا بعرعص ظذنع سذغذرذص آعلعدعغاندةك               ةؤارة قعلماسلعق ظىحىن آأل تأضعنعث ظال ظارقعلعق خذددع تأضعنع ظ
توزاث  -صذتىن ظةتراصع حاث   (»*«: يةنة بعر معسال     . شةآعلدة ضةص قعلغان  

النعث    ةن جاثض ذص آةتك عبول معنعنعث زعمعن عدعدذرظاس ذص     ).  رةثض اث بول ماننعث ح ئظعردا ظاس ذ ش اظعر ب ش
م  ةؤةبعدعن ظاس ع س ذص اننعثمذ آةتكةنلعض عدة بول ث رةثض عنع زعمعننع دا   آةتكةنلعض ان هال ة قعلغ مذبالعغ

 .ا يذقعرعقعدةك شةآعلدة سأزلعضةنش ظورنعغدعيع» * «ظعصادعلةش مةقسعدعدة



 ٣٧٣

  التَّغْلِيْبُ -السابع 
وهو إعْطاءُ أحَـدِ الْمُتَصَـاحِبَيْنِ أو الْمُتشـاكِلَيْنِ حُكْـمَ اآلخْـرِ يف إطْـالقِ                 

 : لَفْظِهِ عليهِ ، فَمِنْ ذلكَ 
ــنَ { عــــاىل  تغليــــبُ الْمــــذكرِ علــــى الْمؤنــــثِ كقولــــه ت -١ وَكَانَــــتْ مِــ

، أُدْرِجَتْ مَرْيَمُ يف القانِتِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ ، تَغْلِيْبًا لَهُـمْ         ١٢التحريم }الْقَانِتِنيَ
 . على القانِتَاتِ 

ــةُفَسَــجَدَ { تَغليــبُ الكَثِيْــرِ علــى القَلِيْــلِ كقولــه تعــاىل  -٢ ــمْ الْمَلَائِكَ  كُلُّهُ
ــونَ ــيسَ اسْــ  أَجْمَعُ ــا إِبْلِ  ، غلــب املالئكــةُ علــى  ٧٣ - ٧٤ص}تَكْبَرَ إِلَّ

 .إبليس وهو لَيْسَ مِنْهُمْ ، ومسي اجلميعُ مالئكةً 
ــاىل    -٣ ــه تعــ ــظِ كقولــ ــى اللَفْــ ــى علــ ــبُ الْمَعْنــ ــوْمٌ  { تَغْلِِيْــ ــتُمْ قَــ ــلْ أَنــ بَــ

 . بَدَلَ يَجْهَلُوْنَ ،٥٥النمل }تَجْهَلُونَ
 . كَذَا صَنَعْتُمَاىٌّ  تَغْلِيْبُ الْمُخاطبِ على الغائِبِ حنو أنتَ وعَلِ-٤
 القَمَـرَيْنِ  لِألبِ واألُمِّ ، و    األبْوَيْنِ تَغْلِيْبُ أحَدِ الْمُتَنَاسِبَيْنِ على اآلخَرِ ك      -٥

 . لِلشَّمْسِ والقَمَرِ 
ــاىل    -٦ ــه تعـ ــرِهِمِ كقولـ ــى غَيْـ ــالءِ علـ ــبُ العُقَـ ــهِ رَبِّ  { تَغليـ ــدُ للّـ الْحَمْـ

 . ٢الفاحتة }الْعَالَمِنيَ
 .يف سَبَبِ التغليبِ كافٌّ واالدِّعَاءُ 

 .قعلعشتذر» التَّغْلِيْبُ«هالنعث تةقةززاسعدعن حعقعص آعتعشنعث يةتتعنحعسع  زاهعر 

ع شةآع    ئد» التَّغْلِيْــبُ« اآع ظعكك ةمرانعث ي ع ه عنعمعز ظعكك نعث بلض ع بعر داش ة، ظعككعنح ةبزعنع عرعض ث ل  عنع
 :تأؤةندعكعلةر شذنعث جذملعسعدعندذر. تعن ظعبارةتتذرظعشلعتعلعش

ش    مذز-١ ةغلعص قعلع كة ت ةرنع مذظةننةس علةن . ةآك ــنَ  {: مةس ــتْ مِ ةت    . }الْقَــانِتِنيَوَكَانَ ةر، ظعتاظ الدا ظةرل ذ مس ب
انلعق    ةغلعص قعلعنغ ا ت ذحع ظايالالرغ لعتعلع (قعلغ ة ظعش تذرذلذص  ظةرلةرض ذ ظومذمالش أز ظايالالرغعم دعغان س

ان ظعتاظةت قعغذحعالرغا قوشذلذص              ) ظعشلعتعلضةنلعك ةردعن حعقق ؤة ظذ ظعتاظةت     «تعن مةريةم ظةلةيهعسساالم ظةرل
 .دعدعيعل» قعلغذحعالردعن بولدع

صنع ظازغا تةغلعص     آأ -٢
فَسَجَدَ {: مةسعلةن. قعلعش
ــةُ ــونَ الْمَلَائِكَ ــمْ أَجْمَعُ ــيسَ    كُلُّهُ ــا إِبْلِ إِلَّ
تعلةنعث  (}اسْـــــتَكْبَرَ صةرعش

ع    اي، هةممعس ذ قالم بعرعم
ةقةت   دع، ص ةجدة قعل س
ذنتاؤلعق  ال بوي ظعبلعس

دع أص  . )قعل ة آ ذ ظايةتت ب
ةر   ان ماالظعكعل بولغ
ةغلعص  قا ت ظعبلعس
ةنكع   دع، ؤةهال قعلعن
ةس    ذالردعن ظةم بلعس ظ ظع
ظعدع شذنداقتعمذ ظذالرنعث    
ع  هةممعس

الظعكة  ظومذمالشتذرذلذص ما 
 .دةص ظاتالدع

ة -٣ ةنعنع لةبزعض  م
ش  ةغلعص قعلع . ت

علةن  بَــــلْ أَنــــتُمْ قَــــوْمٌ   « :مةس
ــوْنَ يعش ظور» يَجْهَلُــ ادع  نعغ

ةلكع  (}تَجْهَلُـونَ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ    { ب
علةر  ادان قةؤمس علةر ن . )س

 .دعضةنضة ظوخشاش
قا  -٤ نع غاظعص  مذخاتةص

: مةسعلةن . عش تةغلعص قعل 
 بذ  .» كَذَا تُمَاصَنَعْأنتَ وعَلِىٌّ   «

الدا  ــتَ«معس ةن » أنــ دعض

ةص  ــىٌّ«مذخات ةن » عَلِـ دعض
 .غاظعصقا تةغلعص قعلعنغان

عؤةتلعك -٥  مذناس
ع    عنعث بعرعن ع نةرس ظعكك
 .دعضةنضة ظوخشاش» األبْوَيْنِ«ظانعنع ظعصادعلةش ظىحىن -ظاتا: مةسعلةن . يةنة بعرعضة تةغلعص قعلعش

ا-٦ ةرنع ظةقعلسعز هايؤانالرغ ةغلعص قعلعش ظةقعللعقل ــهِ رَبِّ {: مةسعلةن .  ت ــالَمِنيَالْحَمْــدُ للّ ظعنساننعث بعر . }الْعَ
 تذرذقلذق لعنعدعغان بظالةم، يولؤاسنعث يةنة بعر ظالةم بولغعنعغا ظوخشاش هةر بعر خعل جانلعق بعر ظالةم هعسا             

ةردة ظةقعللعق ؤة ظةقعلسعزالرغا   دعضةن جةمظع سعغا، بذ ي      » الْعَـالَمِنيَ «دة ظةقعللعقلةرضة ظعشلعتعلعدعغان     يظةسلع
 . ةرضة تةغلعص قعلعندع دةيمعزعلضةنلعكتعن ظةقعللعقلةر ظةقعلسعزلظومذمالشتذرذلذص ظعشلعت

 .لعرع ناهايعتع آأصتذربتةغلعصنعث سةؤة



 ٣٧٤

  جتاهل العارف –الثامن 
 :وهو سُوْقُ الْمَعْلُوْمِ مَسَاقَ الْمَجْهُوْلِ لِأَغْرَاضٍ 

أَفَسِـــــحْرٌ هَـــــذَا أَمْ أَنـــــتُمْ لَـــــا    { التَّعَجُّـــــبُ حنـــــو قولـــــه تعـــــاىل    -١
  . ١٥الطور}تُبْصِرُونَ 

 .  شَمْسٌ  يف الْمَدْحِ حنو وَجْهُكَ بَدْرٌ أمْ الْمُبالغَةُ-٢
 :  يف الذمِّ كقول الشاعر غةُ الْمُبال-٣

 .أقوم آل حصن أم نساء* إخال أدري وما أدري وسوف 
 : الوَلِيْدَى بِنْتِ طَرِيْفٍ تَرْثِي أخَاها التَّوْبِيْخُ وشِدَّةُ الْجَزْعِ ، كقول لَيْلَ-٤

 .جْزَعْ عَلى ابْنِ طَرِيْفٍ كَأَنَّكَ لَمْ تَ*  الْخَابُورِ مَا لَكَ مُوَرِّقًا أيَا شَجَرَ
لِأَنَّ الْجَزْعَ ال يكونُ إال مِنْ عاقِلٍ فَتَجَاهَلَتْ و أنْكَرَتْ كـونَ هـذا الشَّـجَرِ                

 .ناضِرًا مُوَرِّقًا مَعَ فَرَطِ حُزْنِهَا 

 :هالنعث تةقةززاسعدعن حعقعص آعتعشنعث سةآكعزعنحعسع بعلمةس بولعؤعلعش  زاهعر
ؤعلعش د  ةس بولع عنعمعز نذرئبعلم ذم    ض ةؤةبعدعن مةل ةتلةر س ذن مةقس ان غ ةآعلدة  نةرسبولغ ذم ش عنع نامةل
 . ظعصادعلةشتعن ظعبارةتتذر

ا أَفَسِحْرٌ هَـذَ  {:مةسعلةن . نةرسة نامةلذم شةآعلدة ظعصادعلعنعدذبولغان  تةظةججذصنع ظعصادعلةش ظىحىن مةلذم     -١
ــرُونَ  ــا تُبْصِ ــتُمْ لَ ع  (}أَمْ أَن علةر س اآع س عهعرمذ؟ ي ازاص س ذ ظ علةرب أزلةر  . )لةر آأرمةيؤاتامس ةتتعكع س ذ ظاي ةت ب قعيام

ذص     أزلةر بول دعغان س دا دعيعلع ةن حاغ نع آأرض عرالر ظازاص ق    ،آذنعسع آاص ع ظعنع عهعر ظةمةسلعض نعث س ذ ظازاص  ب
 .بولسعمذ تةظةججذصنع ظعصادعلةش ظىحىن مذتةآةللعم بعلمعضةن قعياصةتكة آعرعؤالغان

ة -٢ تا مذبالعغ  ماختاش
ش ظىحى ذم  قعلع ذ مةل نم

ان  ذم  بولغ ة نامةل نةرس
ادعلعنعدذ ةآعلدة ظعص . ش

علةن  وَجْهُــــكَ بَــــدْرٌ أمْ «: مةس
ــمْسٌ ذ  .»شَـــ ةللعم ب  مذتةآ

ذزعنعث  نعث ي ةردة مذخاتةص ي
نعمة ظعكةنلعكعنع بعلسعمذ    
ذزعنعث  ذنعث ي ظ
ة   ع مذبالعغ حعرايلعقلعقعن
قعلعش يىزعسعدعن بعلمةس 

ؤعلعص  ــمْسٌ«بولع ــدْرٌ أمْ شَ » بَ

ةن ع  ح. دئض » أمْ«ىنك
ةآنع  ةرص ش ذ ه ةن ب دئض

 .ظعصادعلةيدعغان هةرصتذر
ة  -٣ تة مذبالعغ  ظةيعصلةش

ذم   ذ مةل ش ظىحىنم قعلع
ان  ذم  بولغ ة نامةل نةرس

ادعلعنعدذ ةآعلدة ظعص . ش
وما أدري وسوف   «: مةسعلةن  
أقـــوم آل حصـــن أم  * إخـــال أدري 

   .»نساء
ايعش ؤة -٤  آ

اتتعق  انلعقنعث ق صةرعش
ادعلةش  عنع ظعص  ظعكةنلعض

ة  ذم نةرس ذ مةل ظىحىنم
ان  ةآعلدة  بولغ ذم ش نامةل

ادعلعنعدذ علةن . ظعص : مةس
ضةن آعشعنعث     ئد» «

زع  ث ظأزعنعث قعرعندعشع  » «قع ادعلةش   » א«نع اتتعقلعقعنع ظعص ايعتع ق ح ظاغرعتعشعنعث ناه ة ظع آ

كَ لَـمْ تَجْـزَعْ عَلـى ابْـنِ طَرِيْـفٍ      * قًـا   الْخَابُورِ مَا لَكَ مُوَرِّأيَا شَجَرَ«ظىحىن دةرةخكة آايعص      نعمة بولدع   ! ظع خابذر دةرعخع   (»كَأَنـَّ
وياآع  اثا، ض ةم ت» א«س ة مات ةنآ ذرماقالص تذرذصس دةك هوص اش)ذتمعغان ة ظوخش ذنكع .  دعضعنعض ح

علةردع   ةقعللعق آعش ةقةت ظ ذرذش ص عمذ   نالقايغ ش بولس دعغان ظع ادعر بولع ذنع ب» « س ؤعلعص  ظ ةس بولع علم
ة  ذرماق      » «دةرةخك دعن يوص ذق يعثع ذك تذرذقل ايعتع آىحل ث قايغذسع ناه ذ دةرةخنع دع ؤة ظ دع

 .لعدعبحعقعرعشعنع مذمكعن بولمايدعغان ظعش هعسا
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 الباب السابع
 يف القصر

 مَقْصُــورٌ :هـو تَخْصِـيْصُ شَــيْئٍ بِشَـيْئٍ بِطَرِيْـقٍ مَخْصُــوصٍ ، ولَـهُ طَرَفَـانِ       
 . ومقصورٌ عليه
 :  أقسام القصر 

 :  تَقْسِيْمُ القصرِ باعتبارِ غَرَضِ الْمتكلمِ -األول 
. حَقِيْقِيٌّ وإضَافِيٌّ  : يَنْقَسِمُ القصرُ باعتبار غرضِ الْمتكلمِ إىل قِسْمَيْنِ 

زُهُ الْمقصـورُ باملقصـورِ عليـه بِحَيْـثُ ال يَتَجَـاوَ          فيه  ما اخْتُصَّ   : فاحلقيقيُّ  
ــاءً    ــكَ أو ادِّعَ ــةً كــانَ ذل ــال ، حَقِيْقَ ــه تعــاىل  . إىل غــريهِ أصْ فــاألول كقول

 اكَ وإِيَّ نَعْبُدُ اكَإِيَّ{وقوله تعاىل   ،  ١٩حممد }اللَّهُ إِلَّا   إِلَهَفَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا    {
 ذُوْ اْلفِقَـارِ   إلَّّـا    سَيْفَال  : والثاني حنو قول الشاعر     . ٥الفاحتة }نَسْتَعِنيُ

 ، فإذا لَـمْ     عَلِيٌّ يف البلدِ إال     خَطِيْبٌما  : وأمَّا قولُكَ    . عَلِِيُّ إال   فَتَىوال  
 حَقِيْقَـةً ، و إذا كـانَ ثَـمَّ     دِ خَطِيْـبٌ سِـوَاهُ فهُـوَ قَصْـرٌ حَقِيْقِـيٌّ          يَكُنْ يف البل  

  حَقِيْقِـيٌّ وَ قَصْـرٌ خُطَبَاءُ غريُهُ ولكِنَّهُمْ لَمْ يَبْلُغُـوا يف اخلِطَابَـةِ مَبْلَـغَ عَلِـيٍّ فَهُـ              
 . ادِّعَائِيا 

 باصيةتتعنحع 
 قةسعر قعلعش هةققعدة

ر نةرسعنع يةن    ارقعلعق بع ول ظ ر نةرسعضة خاس قعلعص بعرعشتذر قةسعر قعلعش دعضعنعمعز مةخسذس ي . ة بع
 . دعن ظعبارةت ظعككع تةرعصع بولعدذ» مقصور عليه«ؤة » مقصور«ظذنعث 

 :قةسعرنعث تىرلعرع 
 : ظعتعبارع بعلةن بألذش مةقسعدعبعرعنحع قةسعرنع مذتةآةللعمنعث 

ذ هةقعقع ؤة ظعزاصعدعن      نعدعغان بولذص، ظ    ى ظعتعبارع بعلةن ظعككع قعسعمغا بأل     مةقسعدع مذتةآةللعمنعث   قةسعر
 .ظعبارةتتذر

ةؤة  عنعمعز ت ةقعقع دعض ه
قعلعنغذحعنعث، ظأزع خاس   
ة   ان نةرسعض قعلعنغ
قا  دعن باش ظذنعث
داق نةرسعضة خاس  هةرقان
دعغان   نعص قالماي قعلع
اآع    ةن ي دة هةقعقةت دةرعجع
اس  ةن خ ظعددعظاظ

عدذر ةن . قعلعنعش هةقعقةت
ث  اس قعلعنغعنعنع خ

 إِلَّـا   إِلَـهَ هُ لَا   فَاعْلَمْ أَنَّ {: معسالع  
ــهُ ــ{؛ }اللَّـــ ــدُ اكَإِيَّـــ ــنَعْبُـــ  اكَ وإِيَّـــ

ــتَعِنيُ ة . }نَسْ ةؤؤةلقع ظايةتت ظ

ــهَ« ارةت خاس  » إِلَ ن ظعب دع

اس  أزع خ ذحع ظ قعلعنغ
ان  ا » اللَّــــــــهُ«قعلعنغ غ

قا  دعن باش ظذنعث
داق نةرسعضة خاس  هةرقان
دة  دعغان دةرعجع قعلعنماي
. هةقعقةتةن خاس قعلعنغان    

ة  ع ظايةتت ــدُ «آعينك » نَعْبُـ

ــتَعِنيُ«ؤة  ارةت » نَسْ دعن ظعب

ئظعل  ــ«ظعككع ص ة » اكَإِيَّ ض

قا  دعن باش ظذنعث
داق نةرسعضة خاس  هةرقان
دة  دعغان دةرعجع قعلعنماي
ان  ةن خاس قعلعنغ الع  . هةقعقةت ةؤة قعلعنغعنعنعث معس ةن ت ــيْفَال «: ظعددعظاظ ــا سَ ــارِ إلَّّ ــى وال ذُوْ اْلفِقَ ــيُّ إال فَتَ ذ .»عَلِِ  ب

، ظةلعدعن   دئضعلع بولمايدذ   قعلعح  ظذنعثغا نعسصةتةن   نع  الرزذلصعقاردعن باشقا قعلعح  « قعلغان مذتةآةللعم    سأزنع
ةقة           » دئضعلع بولمايدذ  ياش   ا ياشالرنعمذ باشق ت دةص قارعؤالغانلعقتعن قعلعحلعقتعن ظعبارةت خاس قعلعنغذحعنع ص

 .قعلعص بةرضةنخاس  ؤة ياشلعقتعن ظعبارةت خاس قعلعنغذحعنع ظةلعضعالزذلصعقارغعال 
ةتعص      » مــا خَطِيْــبٌ يف البلــدِ إال عَلِــيٌّ   « قا خ دعن باش ةهةردة ظةلع ذ ش أزعثعز، ش ةن س ان   دعض ةقعقع بولغ ا ه  بولمعس

 قةسعر هةقعقع بولعدذ، ظةمما ظذنعثدعن باشقا نذرغذن خةتعصلةر بولسعمذ بذالر ظذنعثغا يعتةلمةيدعغان                    هالدعكع
 .قةسعر هةقعقع بولعدذ دعكعبولسا ظعددعظاظع بولغان هال
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ــيَّنٍ ال إىل  : واإلضــايف  ــافَةِ إىل شَــيْئٍ مُعَ مــا كــانَ االخْتصــاصُ فيــهِ باإلضَ

مَا كاتِـبٌ إال مُحمـدٌ ، أيْ ال         : جَمِيْعِ مَا عَدَا الشَيْئِ الْمُعَيَّنِ ، كما تقول         

، ألنَّ الغــرضَ اخْتِصَاصُــها  عَلِــيٌّ مــثال ، ويَصِــحُّ أنْ تَكــونَ لِغَيْــرِ عَلِــيٍّ      

بِمُحَمدٍ بالنِسْبَةِ لِعَلِيٍّ فقطْ ، ولـيسَ قَصْـدُهُ أنَّ هـذهِ الصـفةََ ال تُوْجَـدُ يف       

وحنـو  . غريِ مُحمدٍ مِن جَمِيعِ أفرادِ اإلنسـانِ ، ألنَّ الواقـعَ خِـالفُ ذلـكَ                

 ال يتجـاوزهُ إىل     إنَّما حَسَنٌ شُجَاعٌ ، أيْ إنَّهُ مَقْصُورٌ إىل صِِـفَةِ الشِـجاعةِ           

وسُمِّيَ هذا القَصْرُ إضافِيَّا ألنَّ القصـرَ فيـه         . الْجُبْنِ وال إىل التَّهَوُّرِ مَثال      

 . باإلضافةِ إىل شيئٍ معنيٍ ، كما رأيتَ 

 

ع عنعمعز ظعزاص ةس      ،دعض بةتةن ظةم ة نعس ارلعق نةرسعض قا ب عدعن باش ر نةرس ةن بع لعق مذظةيي دعكع خاس  ظذنعث

ان    بةتةن بولغ ة نعس ةن نةرسعض ر مذظةيي ة بع قا يةن دعن باش ةلكع ظذنعث رب علةن . عدذرقةس مَـــا كاتِـــبٌ إال «: مةس

ةلك  ظةلع ظةمةس    «: بذنعث مةنعسع      . »مُحمدٌ ن باشقا  ضةنلعك بولعدذ، شذثا ظةلعدع      ئ د »ع مذهةممةتال آاتعص     ب

ع  اتعص بولعش عنعث آ آعش

ذم ذنكع ب م ذ كعن، ح

لعقتعنعث  ةردعكع آاتعص ي

ة خاس بولعشع   مذهةممةتك

ة  ةقةت ظةلعض بةتةن ص  نعس

هةرضعزمذ  شذثا بذ   بولغان،  

ةت مذ « ذ سذص ةتتعن ب هةمم

داق  قا هعحقان باش

اندعن  علمايدذظعنس  »تئص

ةنلعك ةس ظةدئض ذنكع ،م  ح

بذنداق دعيعش ظةمعلعيةتكة   

ةس ذن ظةم ر . ظذيغ ة بع يةن

ال  إنَّمــــــــا حَسَــــــــنٌ  «: معس

 قورقماس،   الهةسةن(»شُجَاعٌ

ذر  ذنحاقل  ). بات ذق ؤة قورق ذ، ظالدعراثغذل ةنع ظ ةتكة    ي ارةت سذص ذقتعن ظعب دعغان باتذرل ص بارماي ةؤة عققا ظعلع ت

 . قعلعنغذحع

دا آأرضعنعثعزدة   بذ ك مذظةييةن بعر نةرسعضة نعسبةتةن خاسالشتذرذش بولغانلعقتعن  بذ خعل قةسرعدة يذقعرع

 .دةص ظاتالغان» «
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 :  تقسيم القصر باعتبار طرفيه -الثاني 
 : نِ يَنقسمُ كُلٌّ مِن احلقيقيِّ واإلضايفِّ باعتبار طَرَفَيْهِ إىل قِسْمَيْ

 قَصْرُ صِفَةٍ على موصـوفٍ ، بـأنْ ال تتجـاوزَ تلـكَ الصـفةُ عـن ذلـك          -١
الْمَوصـــوفِ إىل مَوصـــوفٍ آخَـــر أصـــال ، لكـــنْ يَجـــوزُ أنْ يكـــون لِـــذلك  

 ، اهللُ إال   إلـهَ حنـو ال    ) فِـي القصـرِ احلقيقـيِّ       ( الْمَوصُوف صِـفَاتٌ أُخْـرى      
جـاوزَ الصـفةُ ذلـك الْموصـوفَ إىل          ، أو بأنْ ال تت     الْمُجِدُّ إال   يَفُوْزُوحنو ال   

ــوفٍ آخــر ــنَ أنْ تتجــاوزَهُ إىل موصــوفٍ غــريَ   مَوصُ ــوصٍ، وإنْ أمْكَ  مَخْصُ
حنو ال مُحـرتم إال الصـادِقُ       ) يف القصر اإلضايف     ( الْموصوفِ اآلخر ذلكَ  

، ألنَّ الْمَقصودَ قَصْرُ االحْرتامِ على الصادقِ ال الكاذِبِ ، فال يَمْنَـعُ هـذا               
 . ام األمِيْنِ وحنو ذلكَ مِن احْرت

 :قةسعرنع ظعككع تةرعصعنعث ظعتعبارع بعلةن بألىش  ظعككعنحعسع  
عمغا         ع قعس دةك ظعكك ةن تأؤةندعكع ارع بعل عنعث ظعتعب ع تةرعص رع ظعكك ةر بع ارةت ه عدعن ظعب ةقعقع ؤة ظعزاص ه

 :بألعنعدذ
ش س-١ عر قعلع قا قةس ةتنع مةؤسذص ذ، . ذص א«ب قا » א تعن باش ذ مةؤسذص ةتنعث ظاش ذ سذص دا ظاش

 دذرذس بولذشع بعلةن     نعثقعدعن باشقا سذصةتلعرعنعث بولعشع   عرع لعكعن ظذ مةؤسذصنعث يذقع    كنةرسعضة ظأتمةسلع 
ع        .»א«؛  »א«: مةسعلةن  . بولعدذ دعن باشقا    » א «عت بعرعنحع معسالدا ظعالهلعق سذص

ارلعق                 » א«هعح نةرسعضة ظأتمةيدذ، ظةمما        ارعتعش، رعزعق بعرعش ؤة ظألتىرىش قات نعث ظعالهلعقتعن باشقا ي
ةتلعرعنعث  ذن سذص نذرغ
ع دذرذس  بولعش

دذ ع . بولعؤعرع ظعككعنح
غةلبة قعلعشتعن   : معسالدا  

ةت    ذ سذص ارةت ب ظعب
آعشعدعن باشقا   تئرعشحان  

ةمما   دذ، ظ ة ظأتمةي نةرسعض
عنعث  حان آعش تئرعش
ذن   قا نذرغ دعن باش ظذنعث
ع  ةتلعرعنعث بولعش سذص

 .دذرذس بولعدذ
ةتنع قا ثسذص  مةؤسذص

א «،قةسعر قعلعنعشع
ةتنعث » א دا، سذص

ةؤة رادة ت لعقع ظع  قعلعنماس
قعلعنغان نةرسعدعن باشقا 

ة  ةؤةنةرسعلةرض  ت
ذمكعن   ع م قعلعنعش

اس ب أزع خ عمذ، ظ ولس
تعن   ان مةؤسذص قعلعنغ

قعلعنماسلعقع   تةؤةظأتىص،  
ان   رادة قعلعنغ ذ ظع ظاش

ةؤة  قا ت نعص مةؤسذص  قعلع
دذ ق ةن بولع لعقع بعل . الماس

علةن ــرتم إال «: مةس ال مُحــــــ
ةردعكع .»الصـــــــادِقُ ذ ي  ب

ةت  ةت هأرم مةقس
ارةت  تعن ظعب قعلعش
ا   ةتنع يالغانحعغ سىص

عر  ة قةس حعل آعشعض ةلكع راس ةس ب ذثاظةم تذر، ش ارلعقالر  قعلعش ذش قات ةنحعلعك بول عنع  ظعش  هأرمةتلعنعش
دذ ةنع . حةآلعمةي ث      : ي ةتنعث، ظأزعنع ارةت سذص تعن ظعب الدعكع هأرمةتلعنعش ذ معس ةؤة ب رادة   ت لعق ظع  قعلعنماس

اس              أزع خ ة، ظ ةن بعرض ذش بعل ذمكعن بول ع م اس قعلعنعش ة خ قا نةرسعلةرض عدعن باش انحع آعش ان يالغ قعلعنغ
ان  أتىص،  قعلعنغ تعن ظ ارةت مةؤسذص تحعللعقتعن ظعب ان راس رادة قعلعنغ لعقع ظع ةؤة قعلعنماس انحعلعقتعن ت  يالغ

 .ظعبارةت مةؤسذصقا خاس قعلعنمعدع

» المُ العهدِ الصـرحيىِّ  «نعث ظالدعدا ظاشكارا ظأتكةن     » مَخْصُوصٍ«زعكرعسع  » الْ«دعكع  » الْموصوفِ اآلخر «: تةنبعه  

 .دذر
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ــرُ مَوصــوفٍ علــى -٢ ــأنْ ال يتجــاوزَ موصــوفٌ   قَصْ ــفَةٍ ، ب ــن تلــك   صِ  مِ
الصــفةِ إىل صِــفةٍ أخــري ، لكــنْ يَجــوزُ أنْ تكــونَ تلــك الصــفةُ لِمَوصُــوفٍ 

 ، تُرِيْـدُ قَصْـرَهُ علـى صِـفَةِ          تاجِرٌ إال   عَلِيٌّما  : آخر ، مِثَالُهُ مِن الْحقيقيِّ      
 أنْ ال صِفةَ له غريَها ، وهذا النوعُ مِن القصـرِ ال يَكـادُ يُوْجَـدُ              التجارةِ و 

لِتَعَذُّرِ اإلحَاطَةِ بِصِفاتِ الشيئِ حتى يُمْكِنَ إثبـاتُ شـيئٍ منـها ونفـي مـا                
 مُحَمَّـدٌ وَمَـا  {: ومِثالُهُ يف اإلضـافِيِّ  . عَدَاهُ ، و لِذَا لَمْ يَقَعْ فِي التَّنْزِيْلِ      

ــولٌإِالَّ  ــرانآل }رَسُ ــأنْ ال     ، ١٤٤عم ــالَةِ ب ــى الرِّسَ ــرُهُ عل فالْمقصــودُ قَصْ
ــهُ      ــتَعْظِمُوهُ ، وهــذا ال يُنــايف أنَّ ــذي اسْ ــوْتِ ال ــدِ عــن الْمَ يتعــدَّاهُ إىل التَبَاعَ

 .مُتَّصِفٌ بالصِّحَّةِ واليَقْظَةِ وحنوِِمها
 علـى معـين قـائِمٍ        و اعْلمْ أنَّ الْمُرادَ بالصفةِ هنا الصفةُ الْمَعْنَوِيَّةُ اليت يَـدُلُّ          

بالغَيْرِ ، سَوَاءٌ دَلَّ عَلَيْـهِ بِلَفْـظِ النَّعْـتِ النَّحْـوِيِّ كَقَـائِمٍ ، أو بِغَيْـرِهِ كالفِعْـلِ                    
 . وحنوِهِ مِن ظَرْفٍ أو جارٍ ومَجْرُوْرٍ 

ةتتعن باشقا سىص            .ةسعر قعلعش   مةؤسذصنع سذصةتكة ق   -٢ ، لعكعن   ةتكة ظأتمةسلعكع   بذ، مةؤسذصنعث ظاشذ سىص

دذ       ةن بولع ع بعل عنعث دذرذس بولعش ىن ظعشلعتئلعش ىص ظىح قا مةؤس ةتنعث باش ذ سىص ث  . ظ ةقعقع بولغعنعنع ه

ةتكة خاسال        . »تـاجِرٌ  إال  عَلِـيٌّ ما  «: معسالع   ةلعنع تئجارةت قعلعشتعن ظعبارةت سىص شتذرذشنع ؤة  سعز بذ معسالدا ظ

دعثعز   رادة قعل لعقعنع ظع ةتنعث بولماس داق سىص قا هعحقان ذنعثدعن باش دا ش عتعنع . ظذنعث عنعث سىص ر نةرس بع

اتال  ذنعثغا ظعسص ، صظ

ظذنعثدعن باشقا نةرسعدعن 

دة،   دعغان دةرعجع ع قعلع نةص

يعن  ش قع ةلتىآىس بعلع ت

بولغانلعقتعن قةسعرنعث بذ    

اس  ع ت ىرع ظىحرعمعغعل ت

دذ ذ دةل م. قالع ذش

دا   ذ قذرظان تعن ظ سةؤةص

دذ  نع . آةلمةي مةؤسذص

ةتكة ق ةسعر قعلعشنعث سذص

عدعكع معسالع وَمَــا {: ظعزاص

بذ يةردعكع   .}رَسُولٌ إِالَّ   مُحَمَّدٌ

ةد  ةت مذهةمم مةقس

االمنع  ظةلةيهعسس

ش    اس قعلع ة خ ظةلحعلعكك

ذ،   ذص، ب بول

علةر   ةيغةمبعرعمعزنع آعش ص

ان   ص آعتعؤاتق وث بعلع ح

اقلعنع دعن س ص ظألذم

قعلعشقا ظعلعص بارمايدذ ؤة    

 .ر بعلةن سىصةتلعنعشع بعلةنمذ قارشعالشمايدذ سىصةتلةظذنعث ساالمةتلعك ؤة ظويغاقلعق قاتارلعق

دعضةنضة ظوخشاش ضعرامماتعكعلعق سىصةت      » قَـائِم «بذ يةردعكع سىصةت دعضةن سأزدعن مذرات ظذنعث             : تةنبعه  

ص ؤة     ئظعل، زةرع اآع ص عدعن ي ةجرذ «بولش ار ؤة م ةتظع     » رج عدعن ق ةنا بولعش دعغان م ةت قعلع ارلعقالر داالل قات

 .نةزةر، ظأزعدعن باشقا نةرسعنعث سةؤةبعدعن بارلعققا آةلضةن مةنعضة دااللةت قعلعدعغان مةنعؤع سىصةتتذر
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 :   تَقسيمُ القصرِ باعتبار حالِ الْمُخاطبِ -الثالث 
 : بِ إىل ثالثةِ أقْسَامٍ يَنْقسمُ القصرُ باعتبار حالِ الْمُخاط

 اللّهُإِنَّمَا {  قصرُ إفْرادٍ ، إذا اعْتَقَدَ الْمُخاطبُ الشِّرْكَةَ كقوله تعاىل         -١
 . رَدا على مَنْ اعْتَقَدَ أنَّ اهللَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ،  ١٧١النساء }إِلَـهٌ وَاحِدٌ

ــمِ    -٢ ــسَ الْحُكْ ــدَ الْمخاطــبُ عَكْ ــبٍ ، إذا اعْتَقَ ــرُ قَلْ ــهُ   قَصْ ــذي أثْبَتَ  ال
 ، رَدا على مَنْ اعْتَقَـدَ أنَّ الْمُسـافِرَ خِلِيْـلٌ    عَلِيٌّ إال   سَافَرَالْمُتكلمُ حنو مَا    

 . ال عَلِيٌّ 
ــكَ     -٣ ــمِ حنــو قول ــرَدَّدُ يف الْحُكْ ــيْنٍ ، إذا كــان الْمُخاطــبُ يَتَ ــرُ تَعْيِ :  قَصْ

. كَّ وتَـرَدَّدَ يف ذلـكَ الْحُكْـمِ          ، رَدا على مَنْ شَـ      ثابِتَةٌ ال   مُتَحَرِّكَةٌاألرضُ  
 إال  شـاعِرٌ  ، ومـا     قـائِمٌ  إال   زَيْـدٌ أو إذا اعْتَقَدَ وَاحِدًا غَيْـرَ مُعَـيِّنٍ حنـو مَـا             

 . زيْدٌ

 :ظىحعنحع قةسعرنع مذخاتةصنعث هالعنعث ظعتعبارع بعلةن بألىش  
 :نعدذ ىندعكعدةك ظىح قعسعمغا بأل مذخاتةصنعث هالعنعث ظعتعبارع بعلةن تأؤةقةسعر

ةص-١ عنع ، مذخات ة نةرس ر قانح ةتتة  بع لعتعلعدعغان سىص دا ظعش اق دةص قارعغان . دذر» قصــــرُ إفْــــرادٍ«ظورت

ة بعرعش ظىحىن   » اهلل«: مةسعلةن  ات قعلعغان آعشعضة رةددعي ـــهٌ  اللّــهُإِنَّمَــا {نع ظىح ظعالهنعث بعرع دةص ظعتعق إِلَ
ة ظ }وَاحِــدٌ اش  دعضةنض الدا   .وخش ذ معس ا ب عتعدة   » إِلَـــهٌ« مان ق سىص ة    لع ان آعشعض اق دةص قارعغ ىح زات ظورت ظ

 .رةددعية بعرعلضةن
ةص، -٢  مذخات

اتلعغان  ةللعم ظعسص مذتةآ
ة  ث ظةآسعض هأآىمنع
دا   ات قعلغان ظعتعق

لعتعلعدعغان  قَصْـــــــرُ «ظعش
ــبٍ علةن. دذر» قَلْـــــــ : مةس

ةلع  ةر قعلغان آعشع ظ سةص
ةلعل دةص  ةلكع خ ةس ب  ظةم

ة   ة رةددعي ان آعشعض قارعغ

 إال سَــافَرَمَــا «بعرعش ظىحىن   
 .دعضةنضة ظوخشاش» عَلِيٌّ

بولذص » قَصْــرُ تَعْيِــيْنٍ« -٣

أآىم  ةص ه ذ، مذخات ب
نعص   دة ظعككعلع هةققع
لعتعلعدذ  دا ظعش . قالغان

علةن  ةرنعث  : مةس ي
دعكع  ع هةققع هةرآةلعنعش
ةن ؤة  دة شةآلةنض هأآىم
ة   ةن آعشعض ظعككعلةنض

ر  ة بع ىن رةددعي عش ظىح

ــةٌاألرضُ « ــةٌ ال مُتَحَرِّكَـــــ » ثابِتَـــــ

اش  ة ظوخش .  دعضعنعثعزض

اآع  ذ ي » قَصْـــــرُ تَعْيِـــــيْنٍ«ظ

 شـاعِرٌ ما  «؛  »قائِمٌ إال   زَيْدٌمَا  «: مةسعلةن  .  ظعشلعتعلعدذ ؤاقعتتامذظةييةنلةشتذرمعضةن  تةص مةلذم بعر نةرسعنع     مذخا
ــدٌإال  ةص، زةي  . »زيْ الدا مذخات ع معس أرة دبعرعنح ع    نعث ظ ع ظعشنعث بعرعن ارةت ظعكك تعن ظعب ذرذش ؤة ظولتذرذش ت

ةنلعكتعن    انلعقعنع بعلمعض عنع قعلغ عمذ قايس انلعقعنع بعلس ذردع دزةي«قعلغ أرة ت ةقةت ظ ارقعلعق  »  ص يعش ظ دع
 .ظعككعنحع معسالمذ شذنعثغا ظوخشاش. ظذنعثغاهأآىم مذظةييةنلةشتذرذلذص بعرعلضةن
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 القَصْرُ

 حَقِيْقِيٌّ إضَافِيٌّ

 قَصْرُ صِفَةٍ على موصوفٍ قَصْرُ مَوصوفٍ على صِفَةٍ

 ادٍقصرُ إفْر

 قَصْرُ قَلْبٍ

 قَصْرُ تَعْيِيْنٍ

 قصرُ إفْرادٍ

 قَصْرُ قَلْبٍ

 قَصْرُ تَعْيِيْنٍ

 قَصْرُ حَقِيْقِيُّ حَقِيْقَةً قَصْرُ حَقِيْقِيُّ ادِّعَائِيا

 قَصْرُ صفَة على موصوف قَصْرُ مَوصوفٍ على صِفَةٍ

قَصْرُ مَوصوف على صفَة رُ صفَة على موصوفقَصْ
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 : طرق القصر 
ِديْمُ النَّفْيُ واإلسْتِثْنَاءُ ، وإنَّمَا ، وتَقـْ      :  أرْبَعَةٌ وهي    طُرُقُ القَصْرِ الْمَشْهُورَةُ  

 .  ، والعَطْفُ بِلَا أو بَلْ أو لَكِنْ التَّأْخِيْرُمَا حَقُّهُ 
 النفيُ واالستثناءُ ، والْمَقْصُورُ عليهِ هُنَا هي ما بعدَ أداةِ االسْـتثناءِ             -١

وَلَـا   { و،  ٣٢األنعام }لَهْوٌ وَ لَعِبٌوَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِالَّ     {كقوله تعاىل   
 خُلْقُكَوحنو ما أعْجَبَنِيْ إال ،  ٤٣فاطر }أَهْلِهِبِيَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا 

 ، ومـا شـاعِرٌ إال     شـاعِرٌ  ، وحنو ما شَـوْقِيٌّ إال        بِخَيْرٍ، وحنو ال تَتَكَلَمْ إال      
  . شَوْقِيٌّ

 واألصْلُ يف النفيِ واالسْتثناءِ أنْ يَجَئَ لِـأَمْرٍ يُنْكِـرُهُ الْمُخاطـبُ أو يَشُـكُّ               
 .ل هذهِ الْمَنزلةِفيه أو لِمَا هو مَنْزِ

 :قةسعر قعلعشنعث يوللعرع 

وللعرع تأت بولذص ظذالر             ، »إنَّمَـا  « ظعككعنعحع  ،»نةصع ؤة ظعستعسنا    «بعرعنحع : قةسعر قعلعشعنعث مةشهذر ي

ةلتىرذش   «ظىحىنحع  عرع آ عنع ظعلض يعن آعلعشكة تئضعشلعك نةرس أتعنحع»آع ــا  «، ت اآع لَ ــلْ ي اآع  بَ ــنْ  ؤة ي لَكِ

 .لعقالردذرقاتار»  ظةتصة قلعشظارقعلعق

ع  ع ؤة «بعرعنحعس نةص

نا دا :» ظعستعس  بذنعث

ان » الْمَقْصُـــــورُ عليـــــهِ« بولغ

نا  ة ظعستعس نةرس

ع ؤاستع عدعن آعيعنك س

وَمَـا   {:مةسعلةن. نةرسعدذر

ــدُّنْيَا إِالَّ  ــاةُ الـــــــــ ــبٌالْحَيَـــــــــ  لَعِـــــــــ

ا ( }لَهْــــــــــــــــــــــوٌوَ دذني

تعرعكحعلعكع صةقةت ظويذن   

ارةت لةتتعنال ظعب ؛ )ؤة غةص

ــقُ ا { ــا يَحِيـ ــا  وَلَـ ــيِّئُ إِلَّـ ــرُ السَّـ لْمَكْـ

ــهِ ــيْ إال «؛ }بِأَهْلِــــ مــــــا أعْجَبَنِــــ

ال تَـــــــــــتَكَلَمْ إال « ؛»خُلْقُـــــــــــكَ

 ؛»« ؛»بِخَيْرٍ

»«.  
لعك ظذنعث، مذخاتةص ظعنكار قعلعدعغان ياآع شةآلعنعدعغان ظعشالر ظىحىن         يدعكع ظةسلع » نةصع ؤة ظعستعسنا  «

عدذر ؤة  ىن ظعشلعتعلعش ةهؤالالر ظىح دعغان ظ اص آعتع ذنعثغا ظوخش اآع مذش ةنع . ي نا«ي ع ؤة ظعستعس » نةص

 . دة مذخاتةص ظعنكار قعلعدعغان ياآع شةآلعنعدعغان ظعشالرغا ظعشلعتعش ظىحىن تةيعنلةنضةندذريظةسلع
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 إنَّمَا ، والْمَقْصُورُ عليه مَعَها هو الْمُؤَخَّرُ يف اجلملةِ وُجُوبًا كقوله تعاىل       -٢
أيْ ال غَيْـــرُ ،  ٢٨فـــاطر}الْعُلَمَـــاء إِنَّمَـــا يَخْشَـــى اللَّـــهَ مِـــنْ عِبَـــادِهِ { 

  . رٌشاعِ ، وإنَّمَا شَوْقِيٌّ شَوْقِيٌّوحنو إنَّمَا شاعِرٌ . العُلَمَاءِ 
«  لِلْاِلْتِبَاسِ ، كمـا إذا قُلْنَـا يف   » إمنا« وال جيوزُ تقديمُ الْمقصورِ عليه يف    

اسَ يف ، وال اِلْتِبَــ »إنَّمَــا كَلَّــمَ عَلِــيٌّ حممــدًا«   :  »إنَّمَــا كَلَّــمَ حممــدٌ عَلِيــا 
 . النفيِ و االسْتِثْنَاءِ

 شَـأْنُهُ ألَّـا يَجْهَلَـهُ الْمُخاطـبُ وال      أنْ تَجِـئَ لِـأَمْرِ مَـنْ       » إنَّمَا « واألصْلُ يف   
ومـنْ  . هُ و إنَّمَا يُـرَادُ تَنْبِيْهُـهُ فَقَـطْ ، أو لِمَـا هـو مَنْـزِلُ هـذهِ الْمَنْزِلَـةِ                      يُنْكِرَ

ومِـن  ، ٣٦األنعـام } يَسْـتَجِيبُ الَّـذِينَ يَسْـمَعُونَ        إِنَّمَا {األول قوله تعاىل    
ــمْ الَ تُفْسِــدُواْ فِــي وَ {الثــاني قولــه تعــاىل حكايــةً عــن اليهــود  إِذَا قِيــلَ لَهُ

فَهُمْ ادَّعُوا أنَّ إصْـالحَهُمْ  ،  ١١البقرة} نَحْنُ مُصْلِحُونَ    إِنَّمَااألَرْضِ قَالُواْ   
 . أمْرٌ جَلِيٌّ ال شَكَّ فِيْهِ 

نعث جذملعدة آعيعن    » ورُ عليـهِ الْمَقْصُـ « بعلةن آةلضةن      ظذنعث .  دذر »إنَّمَـا «ظعككعنحعسع   يوللعرعنعث    قةسعرنعث

دذ  علةن . آعلعشع زأرذر بولع ــادِهِ    { : مةس ــنْ عِبَ ــهَ مِ ــى اللَّ ــا يَخْشَ ــاءإِنَّمَ ةس  . }الْعُلَمَ قعالر ظةم العمالردعن باش ةنع ظ ة . ي يةن

 .»شاعِرٌإنَّمَا شَوْقِيٌّ «؛ »شَوْقِيٌّإنَّمَا شاعِرٌ «: مةسعلةن 

ــمَ حممــدٌ « ــا كَلَّ ــاإنَّمَ دع مذ(»عَلِي ةص قعل ةقةت ظةلعضعال ض ةد ص دا )هةمم دعغان ظورذن ــيٌّ حممــدًا « دةي ــمَ عَلِ ــا كَلَّ دعسةك » إنَّمَ

ذز    تعش ي عص آع ظارلعش
عص  ةندةك، ظارلعش بةرض
ذز   نعث ي آعتعش
ةؤةبعدعن  دعغانلعق س بعرع

ــا« ــورُ عليــهِ«دا  »إنَّمَ » الْمَقْصُ

عرع  عنع ظعلض ان نةرس بولغ
. آةلتىرىش دذرذس بولمايدذ   

ع ؤة ظ« نانةص دا » عستعس
ا  تعش  بولس عص آع ظارلعش

 .يذز بةرمةيدذ
ــا« لع» إنَّمَــــــــــ ، دةيظةس

دعن   ةص ظةهؤالع مذخات
ةؤةردار ذنعث خ  ؤة ظ

ذنداق   ةهؤالعنعث ش ظ
عنع ار ظعكةنلعض  ظعنك

دعغ عنعث قعلماي ان آعش
لعتعلعص  ىن ظعش ع ظىح ظعش

ارقعلعق   ذ ظ ةقةتب  ص
نع ظاضاهالندذرذشال  مذخاتةص
دذ  ةت قعلعنع . مةقس

علةن سْــــتَجِيبُ  يَنَّمَــــاإِ { :مةس
 بذ ظايةتتعكع . }الَّذِينَ يَسْمَعُونَ 

ةص ةيغةمبعرعمعز مذخات  ص
ث    ةرحة ظأزعنع ذ ض ذص، ظ بذل
االق   ة ق دةؤعتعض
ة  ذ دةؤةتك الغانالنعثال، ب س
عدعغانلعقع،   اؤاز قوش ظ
قوالق سالمعغانالرنعث ظاؤاز  
مايدعغانلعقعنع  قوش

عمذ  ذنع » اهلل«بعلعس ظ

 . دعضةن} يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ إِنَّمَا{  ظاشذ آعشعلةرنعث مذشذ ظعشع هةققعدةظاضاهالندذرذص قويذش ظىحىن

ة    : مةسعلةن   . قعغا ظوخشعشعص آعتعدعغان ظورذنالردعمذ ظعشلعتعلعص قالعدذ          عرؤة يةنة يذقذ   يةهذدعالردعن هعكاي
ــلِحُونَإِنَّمَــا قَــالُواْ وَإِذَا قِيــلَ لَهُــمْ الَ تُفْسِــدُواْ فِــي األَرْضِ{قعلعنعص سأزلةنضةن  يةهذدعالر .  خشاشذ دعضةن ظايةتكة ظ} نَحْــنُ مُصْ

كارا   الهاتحعلعقعنعث ظاش ث ظعس ةم ظأزلعرعنع عز ه انلعقتعن  شةآس عنع داؤا قعلغ ش ظعكةنلعض ذ  ظع ث ب بعزنع
 .ضةنئد } نَحْنُ مُصْلِحُونَ إِنَّمَا{ هعحكعم ظعنكار قعلمايدذ دةص قاراص نع معزظعشع



 ٣٨٣

 .  العطفُ بـــــ ال أو بَلْ أو لكنْ -٣
 بالعِلْمِا لِمَا بَعْدَهُ حنو الفَخْرُ فإنْ كانَ العطفُ بال كانَ الْمقصورُ عليه مُقابِلً

 زيـدٌ  ، و  كاتِـبٌ  ال   شـاعِرٌ  ، و زيـدٌ      ثابِتَـةٌ  ال   مُتَحَرِّكَـةٌ  ، واألرضُ    بِالْمَالِال  
 أنْ يكـونَ مـا بعـدَهُ مُفـردًا ، و        و شَرْطُ إفادَتِهِ القَصْـرَ     . عمرٌو ال   شاعِرٌ

واوِ العاطِفَــةِ ، و أنْ ال تكــونَ مــا أنْ ال يَتَقَــدَّمَهَا نَفْــيٌ ، و أنْ ال تَقْتَــرِنَ بــال
 . بعدَهَا داخِلًا يف عُمُومِ ما قَبْلَهَا كَمَا رَأَيْتَ 

ال حممـدٌ تـاجِرٌ     : ال غَيْـرُ ، فتقـولُ       : و إذا كَثُرَ النفيُ يف العطفِ بال قِيْـلَ          
ال علـي وال أمحـد وال   :  فهـو قـائم مقـام قولـك         ، ، أي ال غـري حممـدٍ       غَيْرُ

 ، أيْ ال غَيْـرَ شـاعِرٍ ،   ال غَيْـرُ وحنـو حممـدٌ شـاعِرٌ       . حممود وال غريهـم   
 .ال فَقِيْهٌ وال تاجِرٌ وال كاتِبٌ وال غريُ ذلك : فَهُوَ قائمٌ مَقَامَ قولِكَ 

 :صلةر ظارقعلعق ظةتصة قعلعشتذرقاتارلعق هةر» لكنْ«ؤة » بَلْ«،»ال«ظىحعنحعسع يوللعرعنعث  قةسعرنعث

. بولعدذ  »الْمقصـورُ عليـه   «دعن آعيعنكع نةرسعنعث قارشعسع      ظذنعثظارقعلعق قعلعنغان بولسا    » ال«ظةضةر ظةتصع   

 .» عمرٌو ال شاعِرٌ زيدٌ «؛ » كاتِبٌ ال شاعِرٌ زيدٌ «؛ » ثابِتَةٌال  مُتَحَرِّكَةٌ األرضُ « ؛» ال بِالْمَالِ بالعِلْمِ الفَخْرُ «: مةسعلةن 

عرنع » ال« ث قةس نع

ةرتع عنعث ش  ،ظعصادعلعش
عنعثعزدةك،   دا آأرض يذقعرع
ع   دعن آعيعنك ظذنعث
رةت  عنعث مذص نةرس
دعن  ع، ظذنعث بولعش

ة  عرع ن ةن فظعلض ع آةلمعض

عنعث  ع، ظةتص » وِ«بولعش

معغان  عغا يعقعنالش س
ع ؤة ظأ دعن بولعش زع

عنعث  ع نةرس آعيعنك
دعكع   ث ظالدع ظأزعنع
عغا  عنعث ظومومعس نةرس
ع   ةن بولعش آعرمعض

 .قاتارلعقالردذر

ان »ال« ارقعلعق بولغ  ظ

ة   عدة ن عيعص  فظةتص ع آأص

ا   تعص قالس » ال غَيْــــرُ«آع

حممدٌ تاجِرٌ  «شذثا  . دعيعلعدذ

عز،»ال غَيْـــــــــرُ ذ  دةيس  ب

ذ ش. دعضةنلعك بولعدذ» مذهةممةتتعن باشقعسع ظةمةس« » حممــدٌ تــاجِرٌ ال علــيٌّ وال أمحــدُ وال مَحْمــودٌ وال غريُهــم«ذثا ظ

» شاظعردعن باشقا ظةمةس    «بذ،   . » ال غَيْـرُ  حممـدٌ شـاعِرٌ     «: يةنة بعر معسال       . دعضةن سأزعثعزنعث ظورنعدا تذرعدذ   

  .دعضةن سأزعثعزنعث ظورنعدا تذرعدذ» حممدٌ شاعِرٌ ال فَقِيْهٌ وال تاجِرٌ وال كاتِبٌ وال غريُ ذلك«شذثا بذ . دعضةنلعك بولعدذ
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وإنْ كانَ العطفُ بــــ بَلْ أو لكنْ ، كانَ الْمَقصورُ عليه ما بعدَمها حنو مـا                
وحنـو مـا     . بـالتَّقْوى الفَخْـرُ بالنَّسَـبِ لكـنْ        ، ومـا     بـالعِلْمِ الفَخْرُ بالْمَالِ بَلْ    
 زيـدٌ ومـا عَمْـرٌو شـاعِرًا بَـلْ          . مُتَحَرِّكَةٌ أو لَكِنْ    مُتَحَرِّكَةٌاألرضُ ثابِتَةٌ بَلْ    

  . كاتِبًا أو لكنْ كاتِبًا، و ما عَمْرٌو شاعِرًا بَلْ زيدٌأو لَكِنْ 
ــيِ ــبقَ بِنَفْ ــلٍّ مِنْهُمَــا أنْ تُسْ ــتَرَطُ يف كُ  أو نَهْــيِ ، وأنْ يكــونَ الْمَعطــوفُ ويُشْ
 . هبما مُفردًا ، وأنْ ال يَقْتَرِنَ لكنْ بالواوِ 

 تَقْــدِيْمُ مــا حَقُّــهُ التَّــأْخِيْرِ ، كتقــديمِ اخلــربِ علــى الْمُبتــدأ الْمَعرفــةِ حنــو -٤
 إِيَّـاكَ {: وتقديمِ بعضِ مَعْمُوالتِ  الفِعْـلِ عليـهِ كقولـه تعـاىل             .  أنَا   عَرَبِيٌّ

ــدُ وإِنَعْ ــاكَبُـ ــتَعِنيُ يَّـ ــة} نَسْـ ــو .  أي ال غـــريَكَ ،٥الفاحتـ ــاوحنـ ــتُ أنَـ  كَفَيْـ
 . ءِ يُعْرَفُ الصَدِيْقُعِنْدَ البَلَاوحنو . أيْ وَحْدِيْ ، مُهِمَّتَكَ 

اآع » بَــلْ«ظةتصع  ظةضةر ارقعلعق بولغان بو» لكــنْ«ي » الْمَقصــورُ عليــه«ذ ظعككعسعدعن آعيعنكع نةرسة لسا بظ

؛ »مُتَحَرِّكَـةٌ  أو لَكِـنْ  مُتَحَرِّكَـةٌ لْ ما األرضُ ثابِتَةٌ بَ «؛  »بالتَّقْوىما الفَخْرُ بالنَّسَبِ لكنْ     «؛  »بالعِلْمِما الفَخْرُ بالْمَالِ بَلْ     «: مةسعلةن  . بولعدذ

 .»كاتِبًا أو لكنْ كاتِبًاما عَمْرٌو شاعِرًا بَلْ «؛ »زيدٌ أو لَكِنْ زيدٌما عَمْرٌو شاعِرًا بَلْ «

عدة  ذ ظعككعس ة ب ع ف، ن

ةهعنع اآع ن عرع ثي  ظعلض

ذالرغا لىظأتكىزى ع ؤة ظ ش

ذحعنعث   ة قعلعنغ ظةتص

ع  رةت بولعش ةرتتذر مذص ش

ذنداقال  ث » لكـــــــنْ«ش نع

ة  » و« ةن بعرض بعل

 .  شةرتتذرمذعكآةلمةسلع

ث  عرنعث يوللعرعنع قةس

ع  يعن «تأتعنحعس آع

لعك   كة تئضعش آعلعش

عرع   عنع ظعلض نةرس

ةلتىرذش ذص» آ ذ  ،بذل ب

ذددع  ةن (» أنَــــاعَرَبِــــيٌّ«خ م

ةرةص ةن) ظ الدا  دعض معس

عِنْـدَ  «؛ » كَفَيْـتُ مُهِمَّتَـكَ  أنَا«؛ } نَسْتَعِنيُ يَّاكَعْبُدُ وإِ نَإِيَّاكَ{ خةؤةرنع ظعلضعرع آةلتذرضةنضة ؤة   ،مةرعصة بولغان مذبتعدادعن  

ــا ة  »ءِ يُعْـــرَفُ الصَـــدِيْقُ البَلَـ اش دعضةنض الالردا ظوخش عرع     معس ئظعلدعن ظعلض عنع ص ذللعرعنعث بةزعس ئظعلنعث مةظم ص

 .  يولالر ظارقعلعق بارلعققا آعلعدذآةلتىرضةنضة ظوخشاش
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 الباب الثامن

 يف الفصل والوصل

ــفِ         ــذا العَطْ ــرْكُ ه ــلُ تَ ــري ، والفَصْ ــى أُخْ ــةٍ عل ــفُ جُمْلَ ــلُ عَطْ . الوَصْ

ثُ يف  عِلْمِ الْمَعَاني مَقْصُورٌ على العَطْـفِ بـالواوِ ال غـريُ ، إذْ هـي                  والبَحْ

ــعِ و       ــقِ الْجَمْ ــا لِمُطْلَ ــا ألنَّه ــةُ إليه ــي احلاجَ ــتِبَاهُ و تَخْفَ ــا االِشْ ــعُ فيه ــي يَقَ التِ

و أمَّـــا غريُهَـــا مِـــن حُـــروفِ العطـــفِ فـــال يَقَـــعُ اشْـــتِباهُ يف . االشْـــتِرَاكِ 

فِيْدُ مَعانيَ زائِدةً كالتَرتيبِ مَعَ التعقيـبِ يف الفـاءِ ، ومِـنْ             اسْتعمالِها لِأنَّها تُ  

. حَـثُ هُنَـا إال عَـنْ الـواوِ          أجْلِ ذلكَ سَهُلََ إدْرَاكُ مَوَاطِنِهَا ، و لِـذَا ال يُبْ          

 . مِن الفَصْلِ والوَصْلِ مَوَاضِعٌ خَاصَّةٌ ولكُلٍّ

 

 بآكعزعنحع باسة

 ع هةققعدة ؤةسل-صةسلع 

، صةسلع بولسا ظةتصة قعلعشنع تةرعك       بولذص   بعر جذملعنع يةنة بعر جذملعضة ظةتصة قعلعش          ،ؤةسلع دعضعنعمعز 

ةتقعقات صةقةت  دع» عِلْــمِ الْمَعَـاني «. ظعتعش دعضةنلعكتذر  ارقعلعق قعلعنغان ظةتصع بعلةنال حةآلعنعدذ » و«كع ت . ظ

ذ،   ذنكع  ظ ةق ح مذتل

ةش  ؤة جةمظعل

تذر ىن ذش ظورتاقالش ظىح

ةنلعكتعن،  ظعشلعتعلض

ظأزعدة ظوخشذشذص آعتعش     

دذ   ذز بعرع ذنعي  ؤة ظ

تعكع  ظعشلعتعش

. بولعدذ  مةخصع   مذظعهتعياج

ةمما  قا ظ ة ظباش ةتص

ة  ةك هةرعصلعرعض آةلس

عدة  ذالرنعث ظعشلعتعلعش ظ

دذ ذز بةرمةي ةآلعنعش ي . ش

ذالر   ذنكع ظ دة » فَ«ح

ذ ةن ظارقعم ةرتعص بعل -ت

ةيدا قعلعدذ  ظارقا يذز بعرعش ظعصادعلةن   شذثا بذالرنعث آعلعش ظورذنلعرعنع     . ضةنضة ظوخشاش مةنعضة زعيادعلعك ص

  .هةققعدعال تةتقعقات ظعلعص بعرعلعدذ» «تعن بذ يةردة صةقةت بمذشذ سةؤة. بعلعش ظاساندذر

 .هةر بعرعنعث ظأزعضة خاس ظورنع بولعدذظعككعسعدعن  ؤةسلعدعن ظعبارةت بعلةنصةسلع 



 ٣٨٦

 :  مَواضع الوصل -١

 :  يْنِ يف ثالثةِ مَوَاضِعَ تَب الوصلُ بنيَ الْجُملَييَج

إذَا قُصِدَ اشْتِراكُهُمَا يف الْحُكْمِ اإلعْرَابِـيِّ كَكَـوْنِ األوْىل خَبَـرَ مُبتـدأٍ              )  ١

، أو  يَشْـعُرُ    و يَخْطُـبُ  ، أو حَالًا حنـو قـامَ حممـدٌ           يَقرأُ و يَكتبُحنو التلميذُ   

ا حنـو أَ لَـمْ تَعْلَـمْ أنِّـيْ          فعولـً صِفَةً حنو مَررتُ بِرَجـلٍ يَشْـرُبُ وَيطْـرُبُ ، أو مَ           

 الثانيـةِ  يْنِ أُرِيْـدَ تَشْـرِيْكُ   جُمْلَتـَ جَلَّكَ ، أو غريَ ذلكَ مِن كُـلِّ يْ أ أحَبَّكَ وأنِّ 

بُ عطــفُ الثانِيَّــةِ علــى يــمِنْهُمَــا يف حُكْــمِ إعْــرابِ األوْيل ، و حِيْنَئِــذٍ يَجِ

 . األوْىل 

 

 :ذنلعرع ةسلعنعث ظورؤ -١   

 :تأؤةندعكعدةك ظىح ظورذندا ظعككع جذملعنعث ظوتتعرعسع ؤةسلع قعلعنعدذ 

ذملعنعث     ) ١ دا ظعككع ج عرعك قعلعش مةقسةت قعلعنغان دة ش ةتتعكع هأآىم عرامماتعكا جةه عنع ض ذ ظعككعس ظ

مذبتعدانعث خةؤعرع   دعضةن جذملعدعكعدةك ظةؤؤةلقعسع     » يَقرأُ و يَكتبُالتلميذُ  «خذددع  . ظوتتعرعسع ؤةسلع قعلعنعدذ  

اآع   ا ي ــدٌ  «بولغانغ ــامَ حممـ قـ

ةن » يَشْــــــــعُرُ ويَخْطُــــــــبُ دعض

ال   دةك ه جذملعدعكع

مَـررتُ بِرَجـلٍ    «بولغانغا ياآع   

ةن » يَشْــــــــرُبُ وَيطْــــــــرُبُ دعض

ةت   دةك سذص جذملعدعكع

أَ لَمْ تَعْلَـمْ أنِّـيْ      «بولغانغا ياآع   

عنع (»يْ أجَلَّــــكَأحَبَّــــكَ وأنَِــــ س

دعغانلعقعمنع   ع آأرع ياخش

دعغانلعقعمنع  ؤة  هأرمةتلةي

ذ؟ ةن )بعلمعدعثم  دعض

ظذل   دةك مةص جذملعدعكع

بولغانغا ظوخشاش، ؤة ياآع ظذالردعن باشقا ظعككعنحعسعنع بعرعنحعسعنعث ظعرابعنعث هأآمعضة شعرعك قعلعش             

. دذبذ حاغدا ظعككعنحع جذملعنع بعرعنحعسعضة ظةتصة قعلعش زأرذر بولع        . ظعرادة قعلعنغان ظةهؤالالرغا ظوخشاش   

ةك  الالردا دعم ذ معس عنعث  ب ا ظعككعنحعس داق بولس ع قان عرامماتعكعلعق ظورن دعكع ض عنعث جذملع ظةؤؤةلقعس

 .ضعرامماتعكعلعك ظورنعنعمذ شذنداق قعلعش ظىحىن ظعككعنحع جذملة بعرعنحع جذملعضة ظةتصة قعلعنعدذ



 ٣٨٧

شائيةِ لفظًا و مَعْنـى أو مَعْنـى فَقَـطْ ، و           إذا اتَّفَقَتَا يف اخلربيةِ أو اإلن     ) ٢
ــانِعٌ مِـــن     ــنْ مـ ــبَةٌ تامَّـــةٌ ولَـــمْ يَكُـ كانَـــتْ بَيْنَهُمَـــا جِهَـــةٌ جامِعَـــةٌ أيْ مُنَاسِـ

ــاىل   . العطــفِ  ــه تع ــالُ اخلــربيتَيْنِ قول ــيمٍ  {فَمِثَ ــي نَعِ ــأَبْرَارَ لَفِ إِنَّ  وَإِنَّ الْ
 جَــاء الْحَــقُّ وَقُــلْ { و، ١٣- ١٤االنفطــار}الْفُجَّــارَ لَفِــي جَحِــيمٍ   

 كُلُـواْ { ومِثَالُ اإلنشائيتَيْنِ قوله تعاىل      . ٨١اإلسراء}زَهَقَ الْبَاطِلُ   وَ
لْيَبْكُـواْ  وَلْيَضْحَكُواْ قَلِيالً   فَ{و  ،  ٣١األعراف }الَ تُسْرِفُواْ  وَ اشْرَبُواْوَ

هِدُ إِنِّـي أُشْـ   {ومِثَالُ الْمُخْتَلِفَتَيْنِ لَفْظًا قوله تعاىل      . ٨٢التوبة}كَثِرياً  
أيْ إنِّـيْ أُشْـهِدُ اهللَ      ،  ٥٤هود}اشْهَدُواْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ       وَ اللّهَ

 معنــى خربيــةٌ لكِنَّهــا لفظًــا  إنشــائيةًو أُشْــهِدُكُمْ ، فَتَكُــوْنُ اجلملــةُ الثانيــةُ
 نيةُفَتَكُوْنُ اجلملةُ الثا، أي قل له كذا،وحنو إذهب اىل فالن وتقول كذا 

 .خربيةً لفظًا و لكِنَّها إنشائيةٌ معنى ، وهلذا وَجَبَ الوَصْلُ 

ردةك بول    )٢  ةن بع ةبزةن ؤة مةن تا ل ةؤةرع ؤة ظعنشاظع بولذش ة خ ردةك   ظعككع جذمل ةن بع ةقةت مةن اآع ص ا ي س

عدا   ذالرنعث ظارعس ا ؤة ظ ــةٌ «بولس ــةٌ جامِعَ اق وظ(» جِهَ عؤةترت قذنلذق   ) مذناس قا توس ة قعلعش ذنداقال ظةتص ا ش بولس

سع خةؤةرع بولذشتا بعردةك     يهةر ظعككعلع . قعلغذحع بولمعسا بذ ظعككع جذملعنعث ظوتتعرعسع ؤةسلع قعلعنعدذ    

الع  ــيمٍ إِنَّ ا {:بولغعنعنعث معس ــي نَعِ ــأَبْرَارَ لَفِ ــيمٍ   وَلْ ــي جَحِ ــارَ لَفِ ــلْ {؛ }إِنَّ الْفُجَّ ــقُّوَقُ ــاء الْحَ ــلُ  وَجَ ــقَ الْبَاطِ ةر ظعككعسع . }زَهَ ه

ث   اظع بولغعنعنع ظعنش

الَ  وَاشْــرَبُواْ وَكُلُــواْ{ : معسالع 

لْيَضْــحَكُواْ قَلِــيالً  فَ{ ؛ }تُسْــرِفُواْ

ــثِرياً  وَ ــواْ كَــــ ع . }لْيَبْكُــــ ظعكك

ذملعن ردةك ج ةن بع عث مةن

ةرعقلعق    ةبزةن ص عمذ ل بولس

الع   ث معس : بولغاننع

ــهَ {  ــهِدُ اللّ ــي أُشْ ــي  وَإِنِّ ــهَدُواْ أَنِّ اشْ

ذ . }بَـــــرِيءٌ مِّمَّـــــا تُشْـــــرِكُونَ  ب

ةن   ذنع م ةتنعث مةزم ظاي

نع ضذؤاه قعلعمةن      » א«

ذؤاه   علةرنعمذ ض ؤة س

ةنلعك  ةن دعض قعلعم

دعغانلعقتعن  بولع

ةبز  ة ل ع جذمل ةن ظعككعنح

اظع  عمذ ظعنش ةن   بولس ، مةن

قـل لـه    وإذهـب اىل فـالن  « بذ جذملعنعث مةزمذنع    .»قول كـذا  وتإذهب اىل فالن«: معسال يةنة بعر  لعنعدذ،بهعساخةؤةرع  

انلعقتعن»كــذا ا    بولغ ةن ظعنشاظع هعس ةؤةرع ، مةن ةبزةن خ ة ل ةردة ؤةسلع   لعنعدذ،بظعككعنحع جذمل ذ ي شذثا ب

 .قعلعش زأرذر بولعدذ



 ٣٨٨

إذا اخْتَلَفَتا يف اخلربيةِ واإلنشائيةِ ، ولكنْ تَرْكُ الوَصْلِ يُوَهِّمُ خِـالفَ            ) ٣

هَلْ لَـكَ  :  جَوَابًا لِمَنْ قالَ »بَارَكَ اهللُ فِيْكَ  و ال «: الْمَقصودِ كما تقول    

 خربيـةٌ والثانيـةُ     » ال   «كَ يف قَضَائِها ؟  فاجلملـةُ األوىل         حَاجَةٌ أُساعدُ 

 لَتَــوَهَّمَ الســامِعُ » بَــارَكَ اهللُ فِيْــكَ ال «: إنشــائيةٌ ، فَلَــوْ فَصَّــلْتَ فَقُلْــتَ 

ــبَ       ــذلكَ وَجَ ــهُ ، ولِ ــدعاءَ لَ ــدُ ال ــكَ تَقْصُ ــيْنَ أنَّ ــهِ يف حِ ــدْعُو عَلَيْ ــكَ تَ أنَّ

ــدُولُ عــن الفَصْــلِ إىل الوَ ــكَ . صْــلِ العُ ــهُ قولُ ــفَاهُ اهللُ  وَال «: ومِثْلُ  »شَ

هَلْ بَرِئَ عَلِيٌّ مِن الْمَـرضِ ؟ فَتَـرْكُ العطـفِ يُـوَهِّمُ             : جَوَابًا لِمَنْ يَسألُكَ    

 . الدُعَاءَ عَليهِ ، وغَرَضُكَ الدُعَاءُ لَهُ 

ةرعقلعق بولسعمذ ؤةسلع قعلعشنع تةرعك ظعتعش مةقسةتنعث               ظعككع   )٣ جذملة خةؤةرع ؤة ظعنشاظع بولذشتا ص

مةن  : مةسعلةن  .قارشعسعنع ؤةهمعلةندذرذص قويعدعغان حاغدعمذ ظعككع جذملعنعث ظوتتعرعسع ؤةسلع قعلعنعدذ               

كَ بَـارَكَ اهللُ     و ال«قعلعشعص بةرضذدةك هاجعتعثعز بارمذ؟ دعضةن آعشعضة جاؤابةن               بذ  . دعضعنعثعزضة ظوخشاش    »فِيـْ

ة    ةؤؤةلقع جذمل ةردة ظ ي

ان  ةؤةرع، » ال«بولغ خ

ا  ة بولس ع جذمل ظعككعنح

ذص  اظع بول ذ  ،ظعنش ةر ب  ظةض

ع  عنعث ظوتتعرعس نع ظعككعس

لع قعلع  ــارَكَ اهللُ  ال«ص صةس بَـ

ــكَ عثعز،  » فِيْــ ةن بولس دعض

سعز ظذنعث صايدعسع ظىحىن     

ذ    ان مذش ا قعلعؤاتق دذظ

ةيعتتة  ذحعص  ظاثلعغ

نعث زعيعنع ظىحىن دذظا    ظأزع

ة  انلعقعثعزنع ؤةهم قعلعؤاتق

ع   ان بوالتت ص قالغ . قعلع

لع   ةردة صةس ذ ي ذثا ب ش

قا    لع قعلعش تعن ؤةس قعلعش

ان  ذش زأرذر بولغ . بذرذل

ال     ر معس ة بع  ال«: يةن

فَاهُ اهللُ   ال«ص  نع صةسلع قعلع    بذ ظعككعسعنعث ظوتتعرعسع     ظةضةر بذ معسالدعمذ    .  »شَفَاهُ اهللُ وَ دعضةن بولسعثعز،    » شـَ

ذحع          ةيعتتة ظاثلعغ ذ ص ان مذش ا قعلعؤاتق ىن دذظ ع ظىح ذنعث صايدعس عز ظ ا    ظأزعس ىن دذظ ع ظىح ث زعيعن نع

 . شذثا بذ يةردعمذ ؤةسلع قعلعش زأرذر بولعدذ.قعلعؤاتقانلعقعثعزنع ؤةهمة قعلعص قالغان بوالتتع



 ٣٨٩

 : اجلامع 
ــةٌ      ــةٌ جامِعَ ــتنيِ جِهَ ــنيَ اجلمل ــالواوِ أنْ يكــونَ ب ــلِ ب ــرْطُ الوَصْ ــحِّحُ ، وشَ تُصَ

واجلــامعُ باعتبــار  .  أو خِيَالِيَّــةً  سَــوَاءٌ كــانَ عَقْلِيَّــةً أو وَهْمِيَّــةً   العطــفَ
الْمُســـند إليهمـــا والْمُســـندَيْنِ جَمِيْعًـــا ، كالْمُوافقـــةِ يف حنـــو زَيْـــدٌ يَكتـــبُ  
ــدَ احتــادِ    ــعُ ، و هــذا  عِنْ ــعُرُ، وكالْمُضــادةِ يف حنــو زيــدٌ يُعْطِــي و يَمْنَ ويَشْ

 شاعرٌ زيدٌهما حنو الْمُسندِ إليهما ، وأمَّا عند تَغَايُرِمها فالبُدَّ مِن مُناسِبَتِ
 قــادِمٌ خَلِيْــلٌ: فــال يُقــال .  قصــريٌ عمــرٌو طويــلٌ وزيــدٌكاتــبٌ ، وعمــرٌو و
سَـعِيْدٌ  :  ذاهِبٌ ، لِعَدَمِ اجلامعِ بنيَ الْمُسند إليهمـا ، كمَـا ال يُقـال                البعريُو

 ، لِعَـــدمِ اجلـــامِعِ بـــنيَ يَمنـــعُ و يكتـــبُزيـــدٌ :  ، وال قَصِـــيْرٌ وخليـــلٌ عـــالِمٌ
 . يْنِ الْمُسندَ

 : حمسنات الوصل 
احتـادُ  : ومِمَّا يُزِيْدُ الوَصْلَ حُسْنًا بَعْدَ وُجُودِ الْمُصَحِّحِ الْمُجَـوِّزِ لِلْعَطْـفِ            

اجلملتنيِ يف االمسيتَيْنِ والفعليتَيْنِ ، واحتادُهُمَا يف اإلطْالقِ و التقييـدِ ، و             
ــويَّةِ و الْمُضــارعِيَّةِ ــوْعِ احتــاد الفعليتَــيْنِ يف الْمَاضِ  ، واحتــادُ االمسيتَــيْنِ يف نَ

وال يَحْسِنُ العُدولُ عـن  . الْمُسندِ مِن حَيْثُ اإلفْرادِ و الْجملةِ والظرفيةِ        
 . ذلكَ من غَيْر دَاع 

 :جامع   
ذملعنعث ظا    » و« ع ج ةرتع ظعكك نعث ش لع قعلعش ارقعلعق ؤةس عدا ظ ــةٌ «رعس ــةٌ جامِعَ عدذر » جِهَ ث بولعش ذ  . نع ظ

ةزةر      ةتظع ن عدعن ق الع بولعش اآع خعي ع ؤة ي اآع ؤةهم ةقلع ي ث ظ عال  جامعنع ذ تئصعلس ع ظ ش ظةتص دذرذس قعلع
لعرعنعث هةممعسعنعث   » الْمُسـند «لعرع ؤة  » الْمُسـند إليـه  «ؤة بذ يةردعكع جامع ظذ ظعككع جذملعنعث      . بولعؤعرعدذ

ةن ب  ارع بعل دذظعتعب ذددع . ولع اش  » يَشْــعُرُ ويَكتــبُزَيْــدٌ «خ ة ظوخش ةن معسالدعكعض ع    . دعض ةر ظعكك الدا ه ذ معس ب
ظعكةنلعكتعن  » جذملة تىزىش «لعرع هةر ظعككعلعسعنعث    » الْمُسند«لعرع بعر بولذص،    » الْمُسند إليه «جذملعنعث  

عشع ظةقعلضة مذؤاصعق بولغان،    ظعبارةت ماهعيةتتة بعر بولذش بعلةن بعرضة ظعككعلعسعنعث بعر نةرسعدة تئصعل        
ذالرنعث   ذثا ب ــند «ش الْمُســ

لعرعنعث ظارعسعدعكع  » إليه
عؤةت   اجلـــامع العقلـــي   «مذناس

ــادي دذ دةص» اإلحتـــ ، ظاتعلع
ــند« ث » الْمُســــــــــ لعرعنع

عؤةت   عدعكع  مذناس ظارعس
ا  اجلـــــــــامع العقلـــــــــي «بولس

ؤة .  دةص ظاتعلعدذ » التماثلي
ــدٌ « ــيزيـ ــعُ و يُعْطِـ ة » يَمْنَـ دعض

الدا  ــه «معس ــند إليـــ » الْمُســـ
ذص،  ر بول رع بع لع

ذ » الْمُســند« رع قارعم -لع
ذ   ذص، ب ان بول ع بولغ قارش

عؤةت  ل مذناس اجلــــامع «خع
ــادي  ــومهي التضـــــــــ دةص » الـــــــــ

دذ  ذزذننع  . ظاتعلع ؤة ظ
قعنع  ذرذص قعس ةي ت بعلم
ذمكعن   ش م بعلع

دعغانلعقتعن  א«بولماي
אא א

دعضةن معسالدعكع » 
ةن »« » « بعل

عدعكع   ث ظارعس نع
تذرما   عؤةت سعلعش مذناس

ا عؤةت هعس لعنعدذ، بمذناس
عؤةت  داق مذناس بذن

א« א » א
 .دةص ظاتعلعدذ

ع   ةمما ظعكك א« ظ
قا» قا -، باش باش

ارا     بولغاندا ظذالرنعث ظأز ظ
ع  عؤةتلعك بولعش مذناس

دذ  علةن . زأرذر بولع  :مةس
؛ »«
» «

اش  ة ظوخش ذ . دعضةنض ب
دعن ظعبارةت ظعككعسعنعث ظعنسانلعقتعن ظعبارةت ماهعتع بعر بولذش بعلةن         » «بعلةن  » «معسالالردعكع  

 بعرضة دذسلذق ياآع دذشمةنلعك دعضةنضة ظوخشاش مذناسعؤعتع بولغان ؤة ظذالرنعث مذسنةدلعرعنعث ظارعسعدعمذ              
ارا مذناسعؤةت  أز ظ انظ دة شذثا .  بولغ دعكع جىملع انلعق  » א«تأؤةن امع بولمعغ عدا ج لعرعنعث ظارعس

دذ خذددع » א«سةؤةبعدعن  لعرعنعث ظارعسعدا جامع بولمعغانلعقتعن » א«دعيعشكة بولماي
 . دعيعشكة بولمعغعنعغا ظوخشاش» «ؤة » «

 :ؤةسلعنع ضىزةللةشتىرضذحعلةر
ة بولعشع ؤة     ئظعللعق جذمل ة بولعشع ؤة ظعككعلعسعنعث ص ذملعنعث ظعككعلعسعنعث ظعسعملعق جذمل ظعككع ج

ةق ازع   -مذتل عنعث م ذملعنعث ظعككعلعس ان ج ئظعللعق بولغ ع ص ع ؤة ظعككعلعس ردةك بولعش ة بع مذقةييعتلعكت
نةتنعث         بولعش دة مذس ان جذملع عملعق بولغ ع ظعس ع ؤة هةرظعككعس ردةك بولعش عدا بع ة بولعش عدا ؤة مذزارعظ

ارلعقالر ظةتصة قعلعشقا دذرذسلذغذحعنعث       عمذصرةت، جذملة ؤة زةرعص بولذش      جةهةتتعكع تىردة بعردةك بولعشع قات
  .ث جذملعسعدعندذرمةؤجذت بولغعنعدعن آعيعن ؤةسلعضة ضىزةللعكنع زعيادة قعلغذحع ظامعلالرنع
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 : تةنبعه 
 .نعدذىجامع، حوث جةهةتتعن ظةقلع، ؤةهمع ؤة خعيالعدعن ظعبارةت ظىح قعسعمغا بأل

اآع        ارقعلعق ؤة ي لعق ظ ارا ظوخشاش أز ظ اآع ظ ارقعلعق، ي ك ظ عدعكع بعردةآلع عنعث ظارعس ع نةرس ةقلع، ظعكك ظ
 .بذنعث معسالع يذقعرعدا ظأتتع. سعلعشتذرذش ظارقعلعق بولعدذ

ارقعلعق   » التماثلي«ةهمع، تةسةؤؤذر قعلعنغان ظعككع نةرسعنعث ظارعسدا       ؤ غا ظوخشذشذص آعتعشنعث بولعشع  ظ

ذ اآع قارعم ذ  -ي اآع قارعم ارقعلعق ؤة ي ع ظ علعقنعث بولعش ع  -قارش نعث بولعش ذص آعتعش علعققا ظوخشذش قارش
فْرَةُ  لَـوْنٌ حمبـوبٌ و     البيـاضُ «: مةسعلةن   . ظارقعلعق بارلعققا آعلعدذ     السـماءُ « ؛»اإلميـانُ  وجـاءَ  الكفـرُ ذَهَـبَ  « ؛»لَـونٌ مرغـوبٌ    الصـُ

ــوعٌ و ــوعٌاألرضُمرفـ الدعكع  . » موضـ ع معس ــاضُ«بعرعنح ةن » البيـ ــفْرَةُ«بعل ةتتعن   » الصُـ ةت جةه عدا ماهعي ث ظارعس نع

ذ، ظوخشاشلعق بولمعسعمذ لعكعن  ذص سعرعق  «آعشعنع ظ ة ظوخشاش نةرسة بول ذ ظعككعسع ماهعيةت جةهةتت ظ
لعدة لع  ظةس ذ ظةس ان، ظاقم ذص قالغ عرعق بول انلعقتعن س ذص قالغ ازراق دذغ بول دع ظ اق ظع دع ي ظ عرعق ظع دة س

ان    ذص قالغ اق بول انلعقتعن ظ ازراق قعتعلغ ذنعثغا سذزىك نةرسعدعن ظ دذ » ظ ة سةص قويع ذثا . دعضةن ؤةهمعض ش
عدا   ذالرنعث ظارعس ان  » التمــاثلي «ظ ةيدا بولغ ش ص ذص قعلع ا ظوخشذش ا . غ ع معس ةن » الكفـــرُ«عكع دلظعككعنح بعل

» األرضُ«بعلةن  » السماءُ «ظىحعنعحع معسالدعكع. ز بعرعص قالغان قارشعلعق يذ -نعث ظارعسعدا قارعمذ  » اإلميانُ«

رعقار-قارشعلعق بولمعسعمذ لعكعن قارعمذ-نعث ظارعسعدا تولذق قارعمذ ذز بع ص شعلعققا ظوخشذشذص آعتعش ي
 . قالغان

ع     ان ظعكك ةؤؤذر قعلعنغ الع، تةس ع     خعي ث بولعش دعكع يعقعنلعقنع دا خعيال عنعث ظارعس ارقعلعق نةرس دذظ . بولع
طِحَتْ   الْـأَرْضِ  كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى     السَّمَاء كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى     الْإِبِلِأَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى    { :مةسعلةن    الغاشـية } كَيْـفَ سـُ

قاتارلعقالرنعث ظارعسعدا ظاشكارا مذناسعؤةت      » الْأَرْضِ« ؤة   »الْجِبَالِ«،»السَّمَاء«،»الْإِبِلِ«عكع  بذ ظايةتت  . ١٧ - ٢٠

اص ظةرة   ذ خعت ن ب عمذ لعكع ان   بولمعس ان هام ة قعلعنغ عدذ    بلةرض زال جذغلعش ا تع ذالرنعث خعيالعغ علةر ظ ذ نةرس . ب
ذر    ذرالع، ظاسمان يامغ ات آأحذرذشتعكع ق ذالرنعث هاي ة ظ ذنكع تأض ن  ح ذمارع، زعمع أز ت دعغان آ دذرذص بعرع ياغ

انالعنعدعغان تذتعياسعدذر          ة تاغالربولسا  بولسا ظذالغلعرعنعث ظوزذقلذق مةنبةسع ؤ      ةتلةردعن ص ارلعق ظاص .  سةل قات
ا         علةرنعث خعيالعغ ذغذلالنغا آعش ةن ش اححعلعق بعل اآع ياغ ةن ي ذحعلعق بعل علةرنعث يازغ ذ نةرس ةمما ب ظ

ع ن  ز بولعش عنعث تع رةك    جذغلعشعش ةن آأص ارلعقالر بعل ئيا قات ةز ؤة س ةم، قةغ ذحع قةل ذنكع يازغ ايعن ح ات
ا شذ نةرسعلةرنعث جذغلعشعشع  ذالرنعث خعيالعغ دذ شذغذلالنغانلعقتعن ظ زراق بولع  ياغاححعنعثكعضة بولسا ،تع

دذ    زراق بولع دة قاتارلعقالرنعث جذغلعشعشع تع ةرة ؤة رةن ة، ه ة  . آةآ ذ ظةتص االر بعلةنم  قعلعش شذث مذشذ ظعتعب
 .دذرذس بولعدذ
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 :  مواضع الفصل-٢
 :يَجِبُ الفَصْلُ بنيَ اجلملتنيِ يف مَواضعَ 

 بِـأنْ تكـونَ اجلملـةُ الثانيـةُ       أنْ يكونَ بينَهما اتِّحَادٌ تامٌّ ، و ذلـكَ       - األول  
إنَّ بَـيْنَ اجلملـتنيِ    : مُؤكدةً لِألوْىل أوْ بَيَانًا لَهَا أو بَدَلًا مِنْها ، ويُقال حِيْنَئِـذٍ       

ــالَ ــلُ   َكمَ ــبُ الفَصْ ــالِ فَيَجِ ــاىل    .  االتِّصَ ــه تع ــدِ قول ــالُ التوكي ــلِ {مِثَ فَمَهِّ
إِنْ هَـذَا إِالَّ اً مَا هَـذَا بَشَر { و  ،  ١٧الطارق }أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً  الْكَافِرِينَ

بَـلْ قَـالُوا مِثْـلَ مَـا        {ومِثَالُ البَـدَلِ قولـه تعـاىل        . ٣١يوسف}مَلَكٌ كَرِيمٌ   
ــأَوَّلُونَ ــالَ الْــــ ــا     قَــــ ــاً أَئِنَّــــ ــاً وَعِظَامــــ ــا تُرَابــــ ــا وَكُنَّــــ ــذَا مِتْنَــــ ــالُوا أَئِــــ قَــــ

أَمَدَّكُم بِأَنْعَـامٍ     تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُم بِمَا {   و ، ٨١ - ٨٢املؤمنون}لَمَبْعُوثُونَ  
 اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِنيَ {  و،  ١٣٢ - ١٣٤الشعراء }وَبَنِنيَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ  

ــدُونَ   ــم مُّهْتَ ــراً وَهُ ــأَلُكُمْ أَجْ ــن الَّ يَسْ ــوا مَ ومِثــالُ . ٢٠ - ٢١يــس }اتَّبِعُ
ــاىل   ــه تعــــ ــانِ قولــــ ــذَابِ { البَيَــــ ــوَءَ الْعَــــ ــومُونَكُمْ سُــــ ــذَ يَسُــــ بِّحُونَ يُــــ

ــاءكُمْ ــرة }أَبْنَ ــوَى  { و،  ٤٩البق ــنِ الْهَ ــقُ عَ ــا يَنطِ ــيٌ   وَمَ ــا وَحْ ــوَ إِلَّ إِنْ هُ
بُ تَرْكُ العطفِ يف هذهِ الصـورِ ألنَّ اجلملـةَ          ييَجِ. ٣ - ٤النجم}يُوحَى  

الثانيةَ بِمعنى األوَّلِ أو جُزْءٌ منها والشيئُ ال يُعْطَفُ علـى نَفْسِـهِ ، وكـذا         
 .  على كُلِّهِاجلزءُ اليُعطفُ

 : صةسلعنعث ظورذنلعرع -٢

 :تأؤةندعكعدةك ظورذنالردا ظعككع جذملعنعث ظارعسعنع صةسلع قعلعش زأرذر بولعدذ 

د    ش زأرذر بولع لع قعلع ث  صةس ث     عغان ظورذنالرنع ذق بعردةآلعكنع عدا تول ذملعنعث ظارعس ع ج ع ظعكك بعرعنحعس

، ظةؤؤةلقع جذملعنع تةآعتعلعضىحع بولذش ظارقعلعق ياآع ظذنع بايان قعلعص       ولذص بذ، ظعككعنحع جذملة   لعشع ب بو

دذ        ا آعلع ارقعلعق بارلعقق ذش ظ ةدةل بول دعن ب اآع ظذنعث ارقعلعق ؤة ي ذش ظ ىحع بول ع   . بةرض دا ظعكك ذ حاغ ب

كَمَـالُ  «جذملعنعث ظارعسعدا   

ا» االتِّصَــــــالِ يعلعص ب ر دع

ش زأرذر   لع قعلع صةس

تةآعت بولغعنعنعث  . ولعدذب

الع ــافِرِينَ {: معس ــلِ الْكَـــ  فَمَهِّـــ

ــداً  ــمْ رُوَيْـ ـــذَا  {  ؛ }أَمْهِلْهُـ ــا هَـ مَـ

ــر ــرِيمٌ اً بَشَ ــكٌ كَ ـــذَا إِالَّ مَلَ .   }إِنْ هَ

 :بةدةل بولغاننعث معسالع 
قَالُوا  بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ      {

ــاً وَ  ــا تُرَاب ــا وَكُنَّ ــذَا مِتْنَ ــا أَئِ عِظَامــاً أَئِنَّ

أَمَــــــدَّكُم بِمَــــــا {  ؛}لَمَبْعُوثُـــــونَ  

نِنيَ وَجَنَّـاتٍ        تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُم بِأَنْعَـامٍ وَبـَ

ــونٍ ــلِنيَ { ؛  }وَعُيُـ ــوا الْمُرْسَـ  اتَّبِعُـ

وَمَا يَنطِقُ {؛  }يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءكُمْ  مْ سُوَءَ الْعَذَابِ  يَسُومُونَكُ{ :   بايان بولغعنعنعث معسالع      . }اتَّبِعُوا مَن الَّ يَسْأَلُكُمْ أَجْراً وَهُم مُّهْتَدُونَ      

يذقارقع شةآعللةرنعث هةممعسعدة ظةتصع قعلعش تةرعك ظعتعلدع، حذنكع ظعككعنحع          .  }إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى     عَنِ الْهَوَى 

ةؤؤةلقع جذملعنعث مةنعسعدة   ة ظ دع جذمل ذص قال ر قعسمع بول ذنعث بع اآع ظ دع ي ةنكع آةل رهعح ؤةهال نةرسة  بع

 .ظأزعضة ظةتصة قعلعنمايدذ، شذنداقال جىزظعسعمذ ظومومعسعغا ظةتصة قعلعنمايدذ
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ــاينٌ تــامٌّ ، وذلــكَ بــأنْ تَخْتَ -الثــاني  ــرًا  أنْ يكــونَ بــنيَ اجلملــتنيِ تَبَ لِفَــانِ خَبَ

 اجلملتنيِ كَمَالَ   وإنْشَاءً لَفْظًا ومَعْنى أو مَعْنى فَقَطْ ، فَيُقالُ حِيْنَئِذٍ إنَّ بنيَ          

مِثـالُ الْمُختلفـتنيِ لفظًـا    .  خِالفَ الْمُرادِ فَيَجِبُ الفَصْلُ    االنْقِطَاعِ بِال إيْهَامٍ  

ــاىل   ــه تعــــــــ ــطُوا{ ومعنــــــــــى قولــــــــ ــبُّ  وَأَقْسِــــــــ ــهَ يُحِــــــــ إِنَّ اللَّــــــــ

اهدِنَـــــــا  إِيَّـــاكَ نَعْبُـــدُ وإِيَّـــاكَ نَسْـــتَعِنيُ{ و،  ٩احلجـــرات}لْمُقْسِـــطِنيَ ا

ــرَاطَ املُســتَقِيمَ  ــطْ   . ٥ - ٦الفاحتــة }الصِّ ــى فَقَ ــتنيِ معن ــالُ الْمُختلف ومِثَ

ــهُ اهللُ مـــاتَ فُـــالنٌ: قَوْلُـــكَ  ــفَيَجِ . رَحِمَـ ــاتَيْنِ  يـ ــرْكُ العطـــفِ يف هـ بُ تَـ

ةِ ، والعطـفُ يكـون      نةٌ لِألوْىل تَمَامَ الْمُبايِنَـ    ةَ الثانيةَ مُباي  الصُورتَيْنِ لِأنَّ اجلمل  

 . لِلرَّبْطِ ، وال رَبْطَ بَيْنَ الْمُتَبَايِنَيْنِ 
 

ظعككعنحعسع ظعككع جذملعنعث ظارعسعدا آأرعنةرلعك يعراقلعنعث           صةسلع قعلعش زأرذر بولعدعغان ظورذنالرنعث          

ةبزةن ؤة مةنةن            بولعشع ظارقعلعق بولعدعغان بولذص بذ، ظعككع جذملعنعث خةؤةرع ؤة          ظعنشاظع بولذش جةهةتتة ل

ارقعلعق              اآع صةقةت مةنةنال صةرعقلعنعشع ظ ا آئلعدذ   صةرعقلعنعش ظارقعلعق ي بذ حاغدا ظعككع جذملعنعث        . بارلعقق

دعغان     عنع ؤةهمعلةندذرمةي ةتنعث قارعشعس عدا مةقس ش زأرذر    » א«ظارعس لع قعلع يعلعص صةس ار دع ب

دذ ةرعقلعق ةبزةل. بولع ن ص

الع ث معس : بولغاننع

ــطُوا{  ــهَ يُحِـــــــبُّ   وَأَقْسِـــــ إِنَّ اللَّـــــ

إِيَّــاكَ نَعْبُــدُ وإِيَّــاكَ {؛ }الْمُقْسِــطِنيَ 

ــتَعِنيُ ـــا الصِّـــــــــرَاطَ   نَسْـــــــ اهدِنَــــــــــ

ذثالر،  ( }املُســتَقِيمَ ل بول ظادع

ــهَ« ةن »اللَّـــــــــــــ  هةقعقةت

دذ   ادعلالرنع دوست تذتع . )ظ

ةرعقلعق    ةنال ص ةقةت مةن ص

مـاتَ  «:  معسالع   بولغاننعث

ذقع. »رَحِمَــــهُ اهللُ فُــــالنٌ قع عري

نحع جذملة بعلةن آأرعنةرلعك   عظعككع خعل سذرةتتة ظةتصة قعلعش تةرعك ظعتعلدع، حذنكع ظعككعنحع جذملة، بعر     

 .  دةرجعدة صةرعقلعق بولدع ؤةهالةنكع ظةتصع بولسا ظأز ظارا باغالش ظىحىن ظعشلعتعلعدعغان نةرسعدذر

 .رلعك صةرعقلعنعؤاتقان نةرسعنعث ظارعسعدا باغلعنعش بولمايدذظأز ظارا آأرعنة
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 أنْ تَتَّفِقَا خَبَرًا وإنشاءً ، ولكنْ ال تَنَاسَبَ بَيْنَهمـا يف الْمَعنـى ،               -الثالثُ  
 .الْحَمامُ طائِرٌ  عَلِيٌّ كاتبٌ: فَيَجِبُ الفَصْلُ كقولكَ 

أنْ يكونَ بـنيَ اجلملـتنيِ شِـبْهُ كَمَـالِ االتِّصـالِ ، وذلـك بـأنْ تكـونَ                    -الرابعُ  
 اقْتَضَـتْهُ األوْىل ، فَتُنْـزَلُ األوْىل مَنْزِلَـةَ السُـؤالِ            اجلملةُ الثانيةُ جوابًـا لِسُـؤالٍ     

ــا بينــهما مِــن    ــا ، كمــا يُفْصَــلُ اجلــوابُ عــن الســؤالِ لِمَ فَتُفْصَــلُ الثانيــةُ عَنْهَ
إِنَّ  وَمَـا أُبَـرِّئُ نَفْسِـي     {نَافًا كقوله تعـاىل     ويُسمى الفَّصْلُ اسْتِي  صَالِ ،   االتِّ

  .٥٣يوسف }النَّفْسَ ألَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ
فَفِيْ هذا الْمِثالِ تَرى أنَّ اجلملةَ الثانيةَ قَوِيَّةُ الرابطةِ باألوْىل ، لِأنَّها وَقَعَـتْ       

 الرابطـةُ القويـةُ تَمْنَـعُ العطـفَ ، ألهنـا      جَوَابًا لِسُؤالٍ نَشَأَ مِن األوْىل ، فَهذهِ    
أشْــبَهَتْ حالــةَ احتــادِ اجلملــتنيِ ، وحِيْنَئِــذٍ يُقــال بــنيَ اجلملــتنيِ شِــبْهُ كَمَــالِ 

 . االتصالِ 

ظعككع جذملة خةؤةرع ؤة ظعنشاظع بولذش جةهةتتة         ظىحعنحعسع صةسلع قعلعش زأرذر بولعدعغان ظورذنالرنعث         
شذثا بذ يةردعمذ صةسلع قعلعش          . لعق بولعدذ عظارقعكعن مةنا جةهةتتعن مذناسعؤةتسعز بولذش      بعردةك بولسعمذ ل  

  .»الْحَمامُ طائِرٌ عَلِيٌّ كاتبٌ«: مةسعلةن . ذر بولعدذزأر

نعث  » شِـبْهُ كَمَـالِ االتِّصـالِ   «تأتعنحعسع ظعككع جذملعنعث ظارعسعدا        صةسلع قعلعش زأرذر بولعدعغان ظورذنالرنعث         

ع ارقعلعق بولعش  ظ
دعغان ذ،  بولع ذص ب  بول

ذملعنعث  ع ج ظعككعنح
ةززا    ة تةق ةؤؤةلقع جذمل ظ

ذظالغا ج   ان س اؤاص قعلغ
ارقعلعق   ع ظ ذص آعلعش بول

دذ  ا آئلع ذثا . بارلعقق ش
ظةؤؤةلقع جذملة سذظالنعث     
ذرذلذص،   ا حذش ظورنعغ
نعث   ةن جاؤاص ذظال بعل س
عدا تىتعشعشحانلعق  ظارعس
ذ   انلعقتعن ظ بولغ
ع   عنعث ظارعس ظعككعس
ظايرعؤعتعلضةنضة ظوخشاش 
دعن  ةؤؤةلقع جذملع ظ
ة   ع جذمل ظعككعنح

دذ داق . ظايرعؤعتعلع ؤة بذن

ايرع » א«ؤعتعش ظ

دذدةص ظا علةن. تعلع : مةس

ــرِّئُ نَفْسِــــي{ ــنَّفْسَ  وَمَــــا أُبَــ إِنَّ الــ

مةن ظأزةمنع  (}ألَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ 

ةن ع : ظاقلعيالمايم نةصس
 .)دعضةن هةقعقةتةن آأص ظعشالرغا بذيرذيدذ

ا  ذ معس ىك ظع      لب عنعث آىحل ةن باغلعنعش ة بعل ةؤؤةلقع جذمل ذملعنعث ظ ع ج عز  دا ظعككعنح عنع بايقايس . كةنلعض
ذ  ذنكع ظ ان    ،ح ةيدا بولغ دعن ص ةؤؤةلقع جذملع ةن؟  « ظ أزةثنع ظاقلعيالمايس قا ظ اؤاص   » نعمعش ذظالغا ج ةن س دعض

اغلعنعش ظةتصعنع حةآلةص قويغان، حذنكع بذ خعل ظةهؤال ظعككع . بولذص آةلضةندذر  شذثا بذ خعل آىحلذك ب

ار  » א«حاغدا ظعككع جذملعنعث ظارعسعدا      بذ  . جذملعنعث بعردةآلعك هالعتعضة ظوخشاص قالغان     ب

 .دعيعلعدذ
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دَّمَ  أنْ يكونَ بنيَ اجلملتنيِ شِبْهُ كمالِ االنقطـاعِ ، وذلـك بـأنْ تَقـَ      -اخلامسُ  

بَةِ ، وال   على إحْـدامها لِوُجُـودِ الْمُناسـ      فُهَا  جُمْلَتَانِ يَصِحُّ عَطْ  على جُملةٍ   

يَصِحُّ عطفُهَا على األخْرى لِفَسَاد الْمعنى ، فَيُتْرَكُ العطفُ حِينئـذٍ دَفْعًـا             

لِتَوَهُّمِ أنَّها مَعْطُوْفَةٌ على هذه األخْرى ، وحِينئذٍ يُقال بـنيَ اجلملـتنيِ شِـبْهُ               

: تِمَالِهِ على مانِعٍ مِن العطفِ كقول الشاعر كَمَالِ االنقِطَاعِ ، بِاعْتِِبَارِ اشْ

 .لَالِ تَهِيْمُ أرَاهَا يف الضَّا بَدَلً* أنَّنِيْ أبْغِي بِهَا ا وتَظُنُّ سَلْمَ 

بَةٌ ظاهِرَةٌ ، لكنْ تُرِكَ العطـفُ لِئَلَّـا          مُنَاس - تَظُنُّ وأرَاهَا    -نيِ  فَبَيْنَ اجلملت 

بْغِى بِها ، فَتَكُـونُ اجلملـةُ الثانيـةُ مَظْنُونَـاتِ           يَتَوَهَّمَ أنَّهُ عطفٌ على جُملةِ أ     

 .سَلْمى مَعَ أنهُ ليس مُرادًا

 

ث    دعغان ظورذنالرنع ش زأرذر بولع لع قعلع ىزذل    صةس ذق ظ عدا تول ذملعنعث ظارعس ع ج ع ظعكك -بةشعنحعس
د    ارقعلعق بولع عغذحعنعث بولعشع ظ عللعككة ظوخش ؤةت  آعس ذ، مذناس ذص ب ة   عغان بول ة ظةتص انلعقتعن بعرعض  بولغ

ذص آع قعل ةنعنعث بذزذل دعغان ؤة م ش دذرذس بولع ةؤةبعدعن ظعككعن ع دعغانلعقع س ش  تع ة قعلع ة ظةتص ع بعرعض ح
ارقعلعق    آئلعشع ظعلضعرع    مةلذم بعر جذملعدعن    دذرذس بولمايدعغان ظعككع جذملعنعث      ا آئلعدذ    ظ شذثا  . بارلعقق

ة قعل   دعغان مذشذ جذملعضة ظةتص ة قعلعش دذرذس بولماي ذنعث، ظةتص دا ظ ذ حاغ ظع ب عنغانلعقعنعث ؤةهمعسعنع دةص
دذ    ةرعك ظعتعلع ة قعلعش ت ىن ظةتص ة      . قعلعش ظىح أز ظعحعض ىحعنع ظ نع حةآلعض ة قعلعش ذنعث ظةتص دا ظ ذ حاغ ؤة ب

ار دعيعلعدذ   » شِبْهُ كَمَالِ االنقِطَاعِ  «ظالغانلعقع ظعتعبارع بعلةن ظعككع جذملعنعث ظارسعدا        ا وتَظُـنُّ سَـلْمَ   «: مةسعلةن    .ب
ــيْ أبْ ــا أنَّنِـ ــدَلً* غِـــي بِهَـ ــا يف ا بَـ أرَاهَـ

ع  (»الضِّــلَالِ تَهِــيْمُ  ةلما، معن س

قا  ا باش ث ظورنعغ ظأزعنع
ىت  عنع ظىم ث بولعش بعرعنع
ذمان  دذ دةص ض قعلعؤاتع
ذنع  ةن ظ تذ، م قعص
اص  ذقتا تعثعرق ظازغذنل

ةن  تذ دةص قارايم ذ . )يذرذص ب
الدعكع  ــنُّ«معس ةن » تَظُ بعل

ارةت » أرَاهَـــــــا« ن ظعب دع

ظارعسعدا  ظعككع جذملعنعث   
ش دذرذس  ة قعلع ظةتص
كارا   دةك ظاش بولغع
مذناسعؤةت بولسعمذ لعكعن     

ذحعالرنعث  » أرَاهَــا«ظاثلعغ

ع  ةن  » أبْغِـــــي بِهَـــــا «ن دعض

ة  ة ظةتص ان جذملعض قعلعنغ
ظوخشايدذ دةص ؤةهمعلعنعص   
ة    ىن ظةتص لعقع ظىح قالماس
دع ةرعك ظعتعل ش ت . قعلع

ةر شذندا بولغان بولسا  ظةض
ةس   داق ظةم ةت ظذن مةقس

ع  تذ ذق ظعككعنح رذقل
ذ  ث » سَـــــلْمى«جذملعم نع

دعغان   ذص قالع ذمانع بول ض
االتتع ذص ق ال تذغذل  .ظعهتعم

الدا  ذ معس ا ب تَظُـــــنُّ «مان
دئضةن جىملعدعن ظعلضعرع    » أرَاهَـا يف الضِّـلَالِ تَهِـيْمُ   «دعن ظعبارةت ظعككع جىملة      » ابَدَلً* أنَّنِيْ أبْغِي بِهَا    «بعلةن  » اسَلْمَ

ذ  ذص، ب ةن بول عرعكع  آةلض دعن ظعلض ع ظأزع ــلْمَ « جىملعن ــنُّ سَ ةمما،   » اتَظُ ة قعلعش دذرذس ظ ة ظةتص ةن جىملعض دئض

دئضةن جىملعضة ظةتصة قعلعش دذرذس ظةمةس،    » ابَدَلً* أنَّنِيْ أبْغِي بِهَا    «مةنعنعث بذزذلذص آئتعدعغانلعقع سةؤةبعدعن     

بذ ظةتصة   «لساق ظارعلعق يعقعن بولغانلعقتعن  شذثا بعز بذ جىملعنعث ظالدعغا ظةتصة هةرعصع آةلتذرذص ؤةسلع قع   
 دةيدعغان ؤةهمة صةيدا بولذص »ظةسلعدة ظةتصة قعلعش دذرذس بولمعغان مذشذ جىملعضة ظةتصة قعلعنغان ظوخشايدذ        

 .قعلعشع مذمكعن ظعدع، دةل مذشذنعث ظالدعنع ظعلعش ظىحىن بذ يةردة صةسلع قعلعش زأرذر بولذص قالدع
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ــن     -الســادسُ  ــعُ مِ ــتنيِ تَناســبٌ وارْتِبــاطٌ لكــنْ يَمْنَ ــيْنَ اجلمل   أنْ يكــون بَ

ــرِاكِهما يف الْحُكْــمِ  ويســمى ذلــك   « عطفِهمــا مــانعٌ وهــو عَــدَمُ قَصْــدِ اشْ

 قَالُواْوَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ     { قوله تعاىل   ك. » التوسط بني الكمالنيِ  

ــتَهْزِئُونَ   ــنُ مُسْ ــا نَحْ ــمْ إِنَّمَ ــا مَعَكْ ــمْ  إِنَّ ــتَهْزِئُ بِهِ ــهُ يَسْ  ، ١٤-١٥البقــرة }اللّ

» إنَّا مَعَكُـمْ « فُها على مجلةِ  ال يَصِحُّ  عَط »  اهلل يستهزئ هبم     «فَجُمْلَةُ  

وال  ،  مَقُــول الْمُنــافِقِيْنَ واحلــالُ أنَّــهُ مِــن مَقُــولِ اهللِ تعــاىللِاِقْتِضَــائِهِ أنَّــه مِــن

أنَّ و،  لِئال يُتَوَهَّمَ مُشـاركتَهُ لَـهُ يف التقييـدِ بـالظرفِ             » قالوا «على جُمْلةِ   

ــيَاطِِيْنِهِمْ      ــوِّهِمْ إىل شَ ــالِ خُلُ ــدٌ بِحَ وهلــذا . اســتهزاءَ اهللِ تعــاىل هبــم مُقَيَّ

 .وَجَبَ الفصلُ 

اغلعنعش         ظالتعنحعسع عدعغان ظورذنالرنعث صةسلع قعلعش زأرذر بول    ظعككع جذملعنعث ظارعسعدا مذناسعصلعق ؤة ب

بولسعمذ ظذ ظعككعسعنع هأآىمدة ظورتاقالشتذرذش مةقسعدعنعث بولماسلعقعدعن ظعبارةت حةآلعضىحعنعث ظوالرنعث          

 وَإِذَا {: مةسعلةن .  ظاتعلعدذدةص »التوسط بني الكمالنيِ  «ؤة بذ   . ظةتصة قعلعنعشعنع حةآلةص تذرعشع ظارقعلعق بولعدذ     

خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّـا مَعَكْـمْ     

ــتَهْزِئُونَ  ــنُ مُسْ ــا نَحْ ــتَهْزِئُ   إِنَّمَ ــهُ يَسْ اللّ

ةتتعكع     .  }بِهِمْ اهلل «بذ ظاي

ــم  ــتهزئ هبـــــــ ةن ئد» يســـــــ ض

ذمل ــمْ «عنعث ج ــا مَعَكُـــ » إنَّـــ

ة  ئد ة ظةتص ةن جذملعض ض

ع دذرذس  قعلعنعش

دذ داق  .بولماي ذنكع ظذن  ح

ذ  ذ ظايةتنعثم دا ظ بولغان

أزع  عقالرنعث س مذناص

ذص   ع زأرذر بول بولعش

ذ     ةنكع ظ دذ، ؤة هال قالع

ة . ظالالنعث سأزعدذر ؤة يةن

دعضةن زةرعص ظارقعلعق قةيت قعلعشتا شعرعكلعكع ؤة ظالالنعث ظذالرنع مةسخعرة قعلعشعنعث      » إِذَا«ظذ ظايةتنعث   

» قـالوا «ان هالعتعضة قةيت قعلعنعص قعلعشع ؤةهمعلعنعص قالماسلعقع ظىحىن               ظذالرنعث شةياتذنلعرع بعلةن بولغ   

 .مذشذ سةؤةصتعن بذ يةردعمذ صةسلع قعلعش زأرذر بولغان. دعضةن جذملعضة ظةتصة قعلعنعشعمذ دذرذس بولمايدذ



 ٣٩٦

 الباب التاسع
 يف اإلجياز واإلطناب والْمساواة

: كلُّ ما يَجُولُ يف الصُّـدُرِ مِـن الْمَعـاني يُمْكِـنُ أنْ يُعـربَ عنـهُ بِثَلَـاثِ طُـرُقٍ                      
 . الْمُساواةُ واإلجيازُ واإلطنابُ 

 الْمساواة
وهي تَأديةُ الْمعنى الْمُراد بِعِبَـارةٍ مُسـاويةٍ لَـهُ ، بـأنْ تكـونَ األلفـاظُ علـى                   
ــى        ــها عل ــدُ بَعْضُ ــاظِ ، ال يَزِيْ ــدْرِ األلف ــى قَ ــاني عل ــاني ، والْمع ــدْرِ الْمع قَ

وهي األصْلُ الذي يكونُ أكثرُ الكالم علـى صُـورتِهِ ويُقـاسُ إليـه         . بعضٍ  
وَإِذَا {و ،  ٣٨املـدثر }نَفْـسٍ بِمَـا كَسَـبَتْ رَهِينَـةٌ       كُلُّ  {، كقوله تعاىل    

و ،  ٦٨األنعـــام}اتِنَـــا فَـــأَعْرِضْ عَـــنْهُمْ رَأَيْـــتَ الَّـــذِينَ يَخُوضُـــونَ فِـــي آيَ
و ،  ١١٠البقـرة }وَمَا تُقَدِّمُواْ ألَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِـدُوهُ عِنـدَ اللّـهِ            { 
و حنـو سَـتُبْدِيْ لَـكَ       ،  ٤٣فـاطر }رُ السَّـيِّئُ إِلَّـا بِأَهْلِـهِ      وَلَا يَحِيقُ الْمَكْ  {

 .األيامُ مَا كُنْتَ جاهِلًا 
ثلةِ تَجِدُ األلفاظَ بِِقَدْرِ الْمعاني ، وإنَّكَ لَوْ حَاوَلْتَ أنْ تَزِيْدَ           فَفِي هذهِ األمْ  

ــانَ ذلــك   ــلًا ، أو أرَدْتَ إسْــقاطَ كلمــةٍ لَكَ فيهــا لفظًــا لَجَــاءَتْ الزيــادةُ فَضْ
إخْلَالًا ، فاأللفـاظُ يف كُـلِّ مِثَـالٍ مُسـاويةٌ لِلمعـاني ، و لِـذَلكَ يُسـمى أداءُ                    

حْوِ مُساواةً ، فَمَا نَقَصَ عَنْ هذا الْحَدِّ بِدُوْنِ إخْاللٍ        الكالمِ على هذا النَ   
 . فَإيْجَازٌ ، و إنْ زَادَ لفَائدَة فَإطْنَابٌ 

 بباتوققذزعنحع 
 ظئيجاز، ظعتناص ؤة مذساؤات هةققعدة

ارقعلعق  مةنعلةردعن آأثذلضة آةحكةنلعرعنعث هةرقاندع   غعنع ظئيجاز، ظعتناص ؤة مذساؤاتتعن ظعبارةت ظىح يول ظ
 .ظعصادعلةش مذمكعن بولعدذ

 مذساؤات
مذساؤات دعضعنعمعز لةبزع مةنعنعث معقدارعغا، مةنعمذ لةبزعنعث معقدارعغا ظاساسةن بولذش ظاساسعدا مةقسةت            

 ظذالرنعث بةزعسع،     ، بولذص تعن ظعبارةت ذرذشقعلعنغان مةنعنع ظذنعثغا باراؤةر آعلعدعغان سأز ظارقعلعق ظادا تاصت        
دذ  ادة بولماي ة زعي . بةزعسعض

ا  ذمان ةرنعث ، ب جذملعل
ةآعلدة    ذ ش رةآع ش آأص
ذنعثغا  دعغان ؤة ظ بولع

ت ذرعلعدعغان سلعش
لعيلعكتذر علةن . ظةس  :مةس

نَفْـــــــسٍ بِمَـــــــا كَسَـــــــبَتْ   كُـــــــلُّ {
ــةٌ ان   (}رَهِينَـ ر ظعنس ةر بع ه

ةيلعدعن    لعرع تىص قعلعمعش
ا مةهب وَإِذَا {؛ )ذستذردوزاقق

ــا    ــونَ فِـــي آيَاتِنَـ ــذِينَ يَخُوضُـ رَأَيْـــتَ الَّـ
ــنْهُمْ  ــأَعْرِضْ عَــــ ث (}فَــــ بعزنع

عدا   ةتلعرعمعز توغرعس ظاي
عؤاتقان  اراث سعلعش ص
عنعثدة   علةرنع آأرض آعش
قا    دعن باش ذالر ظذنعث ظ
ذالر  عحة ظ اراثغا حذشمعض ص
ة   ةن بعرض بعل

ذرمعغعن ــدِّمُواْ  {؛)ظولت ــا تُقَ وَمَ
ــكُم  ــنْألَنفُسِـ ــدَ  مِّـ ــدُوهُ عِنـ ــرٍ تَجِـ  خَيْـ

ىن  (}اللّـــــــهِ أزةثالر ظىح ظ

داق  ةن هةرقان ظعشلعض
ا  ةل بولس ع ظةم ياخش
ذنع    اهعدا ظ ث دةرض ظالالنع

علةر ــقُ   {؛ )تاصعس ــا يَحِيـــ وَلَـــ
 }رُ السَّــــــيِّئُ إِلَّــــــا بِأَهْلِــــــهِ  الْمَكْــــــ

ة( الع  -هعل ث ؤاب معكعرنع
سةن بعلمةيدعغان   (» سَتُبْدِيْ لَكَ األيامُ مَا كُنْتَ جاهِلًـا  «؛ ) ظأزعضعال بولعدذصةقةت هعلة معكعرنع ظعشلةتكةن آعشعنعث  

ات عنع ص دذ-نةرس كارعالص بعرع اثا ظاش ةر س دا آىنل ذ). يعقعن دارعغا  ب ةرنعث معق أزلةرنعث مةنعل الالردا س معس
ذ سأز ظارتذقحة     ذالرغا سأز قعتعشقا ظذرذنسعثعز ظ ةر ظ ذص ظاساسةن ظعشلعتعلعؤاتقانلعقعنع بايقايسعز، ظةض بول

دعمةك سأزلةر بذ    . يعتعدذ  دةخلع قالعدذ، ياآع ظذالردعن بعرةر آةلعمعنع ساقعت قعلعماقحع بولسعثعز جذملعضة               
. دةص ظاتعلعدذ  » א«شذثا جذملعلةرنعث مذشذ تةرعقعدة آةلتذرذلعشع       . بارابةردذر-معسالالردا مةنعلةرضة باص  

 . بولعدذ ظئيجاز، مةقسةتلعك زعيادة قعلعنغعنع ظعتناصحةمدعن جذملعضة خةلةل يةتكىزمةي آةملعضعنعبذ ظأل



 ٣٩٧

 اإلجياز

رَاتِهِمْ فِ أوْسَاطِ النَّـاسِ يف مُحَـاوَ       مِن مُتَعَارِ  أديةُ الْمَعنى بِلَفْظ أقَلَّ   هو تَ 

مَعَ وَفَائِهِ بالْمُرادِ ، أو هو جَمْعُ الْمعاني الْمُتكـاثرةِ تَحْـتَ اللفـظِ القليـلِ                

فإنْ لَمْ يَفِ كانَ     . » إمنا األعمال بالنيات     «مَعَ اإلبانَةِ واإلفْصَاحِ حنو     

 . إخْلَالًا وحَذْفًا رَدِيْئًا ، فَال يُعَدُّ الكالمُ صَحِيْحًا مَقبولًا 

 

 ظئيجاز

ارقعلعق         أز ظ امراق س عنعدعن ظعخح علةرنعث ظادةتلةنض ال آعش ةتنع ظورتعه ةن مةقس عنعمعز آأزلعض از دعض ظئيج

: مةسعلةن. ياآع تولذق ظعصادعلةش ظاساسعدا آأص مةنعلةرنع ظاز سأزضة يئغعنحاقالشتذر        . تولذق ظادا تاصتذرذشتذر  

ناماز ظوقذش، زوزا تذتذش ؤة زاآات           بذ قعسقعغعنة سأز      بعرعنحع معسال   .  }وَاسْـأَلِ الْقَرْيَـةَ   {؛  »إمنا األعمال بالنيات  «

الرنعث   ارلعق ظعش رعش قات بع

ة  عنعث نعيةتك هةممعس

دعغانلعقعنع   اغلعق بولع ب

معنع    ذم قعس ث مةل جىملعنع

تعنال  ةزعص قعلماس ه

ذ   ذثا مذش ةن، ش ظعصادعلعض

ةر ة آأص مةنعل ا سأزض  ظازغعن

. يعغعنحاقالنغان هعسابلعنعدذ 

ا الدا بولس ع معس  ظعككعنح

مع  ذم قعس ث مةل جىملعنع

ارقعلعق    نعش ظ ةزعص قعلع ه

ةر  ذص، ظةض ان بول ظعخحامالنغ

هةزعص قعلعنمعغان بولسا ظذ 

ان»الْقَرْيَـــةِ أهْـــلَ وَاسْـــأَلْ«   بولغ

 . بوالتتع

ا، ب    ادا تاصتذرالمعس ةنعنع ظ ةن م أز آأزلعض ةر س ةزعص   ظةض عق ه ةنلعك ؤة نامذؤاص ةل يةتكىزض ة خةل ذ جذملعض

   . ظعرعشعدعغان ساغالم جذملة بولماي قالعدذبولذشقا مةقبذللعنعص جذملة بقعلعغانلعق هعسا

 . دعن ظعبارةت ظعككع تىرلىك بولعدذ» «ؤة » « ظذ  



 ٣٩٨

 . إيْجَازُ قَصْرٍ و إيْجَازُ حَذْفٍ : وهو نَوْعَانِ 
 :  إجيازُ قصرٍ -١

 مَرْكَـزُ    تُؤدي الْمعانيَ الكثريةَ بِعِبَارَةٍ قَصِيْرَةٍ مِن غريِ حَذْفٍ ، وهـو           ْهو أن 
خُـذِ الْعَفْـوَ وَأْمُـرْ      {عِنايَةِ البُلَغَاءِ ، و بِهِ تَتَفَـاوَتُ أقْـدَارُهُمْ كقولـه تعـاىل              

، فَهــذا اآليــةُ القَصِــيْرَةُ ١٩٩األعــراف}بِــالْعُرْفِ وَأَعْــرِضْ عَــنِ الْجَــاهِلِنيَ 
ــلٍ  ــلَّ دَقِيْــقٍ وجَلِيْ ــا كُ ــوَتْ تَحْتَهَ وكقولــه  . جَمَعَــتْ مَكــارِمَ األخْــالقِ وانْطَ

، فهـي جُملـةٌ جامعـةٌ       ١٧٩البقـرة }وَلَكُـمْ فِـي الْقِصَـاصِ حَيَـاةٌ         {تعاىل  
ــعَادةِ        ــدارُ سَ ــا مَ ــيت عَليه ــةِ ال ــرِيْعِ الْجَلِيْلَ ــرَارِ التَّشْ ــن أسْ ــرا مِ ــمَّنَتْ سِ تَضَ

ــرَاهُ    ــاهُ وأُخْ ــرِي يف دُنْي ــعِ البَشَ ــاىل  . الْمُجْتَمَ ــه تع ــقُ  { وكقول ــهُ الْخَلْ أَالَ لَ
 فَهَاتَـانِ كَلِمَتَـانِ أَحَاطَتَـا بِجَمِيْـعِ األشْـيَاءِ علـى             ، ٥٤األعـراف }مْرُ  وَاألَ

ــاءِ  ــةِ االسْتِقْصَ ــةِ  . غايَ ــه تعــاىل يف وَصْــفِ الْجَنَّ ــا { : و كقول ــا مَ وَفِيهَ
وهذا األسْلوبُ مِن الكالمِ    . ٧١الزخرف}تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ     

 . رٍ يُسمى إجيازَ قَصْ
 

 :» إيْجَازُ قَصْرٍ «-١

. ظعصادعلةشتعن ظعبارةتتذر   هةزعص قعلماستعنال، آأص مةنعلةرنع قعسقا سأز ظارقعلعق         ،عضعنعمعز د »إيْجَازُ قَصْرٍ « 

 قعممعتع -قةدعر ظذالرنعث  بذ ظارقعلعق     ظالعملعرعنعث ظةهمعيةت بعرعشعتعكع مةرآعزع نوتعسع بولذص،      بذ باالغةت 

ةرعقلعنعدذ-بعر  . بعرعدعن ص

علةن  ــرْ   {: مةس ــوَ وَأْمُ ــذِ الْعَفْ خُ

ــالْعُرْ ــاهِلِنيَفِبِ ــنِ الْجَ ــرِضْ عَ  .} وَأَعْ
بذ قعسقعغعنا ظايةت ظعسعل     

عنع   ةخالقالرنعث هةممعس ظ

جةملعضةن ؤة ظةث ظذلذغ ؤة     

ة    ع ظأزعض ازذك نوختعالرن ن

ةن  .مذجةسسةملةشتىرض

 .}وَلَكُــمْ فِــي الْقِصَــاصِ حَيَــاةٌ    {
ةت ذ ظاي انعيةت ،ب  ظعنس

ا ؤة   ةميعتعنعث دذني ج

اخعرةتتعكع  ةخعتظ  -ب

اظادعتع اغلعق  س ذنعثغا ب  ظ

عل   ةث ظعس ان ظ بولغ

عرلعرعدعن  ذننعث س قان

عرنع   ر س ايعتع حوث بع ناه

أز ان  ظ ة ظالغ  ظعحعض

ة   ذققا ظعض ظومذمل

 :يةنة بعر معسال       .ذرظايةتت
ــهُ { ــقُأَالَ لَــ ــرُ وَالْخَلْــ ذ .}األَمْــ  ب

ارلعق   ة ب ع آةلعم ظعكك

لْـأَنفُسُ وَتَلَـذُّ   وَفِيهَا مَـا تَشْـتَهِيهِ ا     {ققعدعكع ظالالنعث   ؤة يةنة جةننةنعث سذصعتع هة    . شةيظعلةرنع تولذق ظأز ظعحعضة ظالغان    

 .  ظوخشاشمذ شذنعثغادعضةن سأزع }الْأَعْيُنُ

 .دةص ظاتعلعدذ» إجيازَ قَصْرٍ«بذ خعل ظذسلذص عكع جذملعلةرد



 ٣٩٩

 :  إجيازُ حَذْفٍ -٢
ــيِّنُ الْمَحــذوفَ ،      ــةٍ تُعَ ــعَ قرين ــرَ مَ ــةٍ أو أكث ــذْفِ كَلمــةٍ أو جُمْل ويكــونُ بِحَ

وَجَـاء رَبُّـكَ    {فَحَذْفُ الكلمةِ مِثْلُ قولهِ تعـاىل       . ويُسمى إجيازَ حَذْفٍ    
يَرْجُو لِّمَن كَانَ    { و.  أمْرُ رَبِّكَ    ْأي،  ٢٢الفجر}وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً    

، ٥٠النحـل }يَخَافُونَ رَبَّهُـم    {و  . أيْ رَحْمَتَهُ   ،  ٢١األحزاب}اللَّهَ  
ــهُ  ــةَ  {و. أيْ عَذَابَ ــأَلِ الْقَرْيَ ــلَ القريــةِ ،  ٨٢يوســف}وَاسْ و . أيْ أهْ

ــدُ  {  ــأَمْرُ مِــن قَبْــلُ وَمِــن بَعْ أيْ مِــن قبــلِ ذلــكَ و مِــن ،  ٤الــروم}لِلَّــهِ الْ
ــدِهِ  ــابَ {و . بَعـ ــالِحاً وَمَـــن تَـ ــان}وَعَمِـــلَ صَـ ــا ،  ٧١الفرقـ أيْ عَمَلًـ

أي عَمَّا ،  ٢٣األنبياء}لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ {صَالِحًا ، و   
 . يَفْعَلُوْنَ 

 : »إجيازُ حَذْفٍ«-٢

دا آةلعمعنع          مذظةييةنلةشتذرذص بعرعدعغ    ع، هةزعص قعلعنغذحعن    دعضعنعمعز » إجيازُ حَذْفٍ    « ار ظةهؤال ان قةرعنة ب

» إجيـازَ حَـذْفٍ  «بذ،  بارلعققا آعلعدعغنان بولذص    ياآع جذملعنع ؤة ياآع آأصرةك نةرسعنع هةزعص قعلعش ظارقعلعق          

دذ ةلعمعنع . دةص ظاتعلع آ
نعث   ةزعص قعلعش ه

الع  ــكَ  {: معس ــاء رَبُّــــ وَجَــــ
فّاً     فّاً صـَ بذنعثدا  . }وَالْمَلَكُ صـَ

ة   رةر نةرس ةزعص   بع ه

ا  قعلع ان بولس ــاء «نمعغ وَجَ
 يةنة بعر   .بوالتتع»  رَبِّكَ أمْرُ

ال لِّمَــــن كَــــانَ يَرْجُــــو   { :معس
ــهَ ان  }اللَّـ ةزعص قعلعنمعغ  ه

 رَحْمَتـةَ لِّمَـن كَـانَ يَرْجُـو       «بولسا  
ــهِ ع» اللَّـ ر  .  بوالتت ة بع يةن

ال  }يَخَــــافُونَ رَبَّهُــــم { :معس
ا    ان بولس ةزعص قعلعنمعغ ه

ــافُونَ « ــذَابَيَخَـــــ ــرَبِّ عَـــــ  »مهِـــــ

ة بعر معسال. بوالتتع  :يةن

ةزعص }وَاسْـــــأَلِ الْقَرْيَـــــةَ {  ه

א«قعلعنمعغان بولسا 
ع» א ة  .بوالتت يةن

 بعر  يةنة  .بوالتتع » هِ و مِـن بَعـدِ  ذلكَ مِن قبلِ  لِلَّهِ الْأَمْرُ « هةزعص قعلعنمعغان بولسا     }أَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ    لِلَّهِ الْ { :بعر معسال 

»  صَـالِحاً عَمَلًـا  وَمَن تَابَ وَعَمِـلَ هِ  و مِن بَعدِذلكَ مِن قبلِ  لِلَّهِ الْأَمْرُ « هةزعص قعلعنمعغان بولسا     }وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً    { :معسال

مْ يُسْـأَلُونَ      لَـا « هةزعص قعلعنمعغان بولسا }ا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَلَا يُسْأَلُ عَمَّ{ :يةنة بعر معسال   .بوالتتع عَمَّـا   يُسْـأَلُ عَمَّـا يَفْعَـلُ وَهـُ
ع» يَفْعَلُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْنَ  .بوالتت
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ــهُ تعــاىل   ــلُ قولُ ــذْفُ اجلملــةِ مِثْ ــوا أَن  {وحَ ــلْ عَجِبُ ــرْآنِ الْمَجِيــدِ بَ ق وَالْقُ
و ،  ١- ٢ق}فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ      جَاءهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ    

وَإِذَا قِيـلَ لَهُـمُ اتَّقُـوا مَـا         {ومِثْْـلُ   . ق والقرآنِ الْمجيـدِ لَتُبْعَـثُنَّ       : التقديرُ  
: و التقـــديرُ ،  ٤٥يــس }بَــيْنَ أَيْــدِيكُمْ وَمَــا خَلْفَكُــمْ لَعَلَّكُــمْ تُرْحَمُــونَ       

أيْ ،  ٤فــاطر}ذِّبُوكَ فَقَــدْ كُــذِّبَتْ رُسُــلٌ وَإِن يُكَــ{ومِثْــلُ . أعْرَضُــوا 
ــبِرْ   ــأَسْ واصْ ــال تَيْ ــذِّبُوكَ فَ ــولُهُم . وإنْ يُكَ ــاءً ، أيْ  أكَ: وق ــةً ومَ ــتُ فَاكِهَ لْ

  . وشَرِبْتُ ماءً
}   يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ  ،فَأَرْسِلُونِ{ وحَذْفُ األكثرِ مِثلُ قولُهُ تعاىل  

ا فَفَعَلُـوْا فَأَتَـاهُ     يُوْسُفَ لِأَسْتَعْبِرَ الرُّؤيـ   سِلُوْنِيْ إىل    أيْ أَرْ  ،٤٦ – ٤٥يوسف
فَقُلْنَـا اضْـرِبُوهُ بِبَعْضِـهَا كَـذَلِكَ يُحْيِـي اللّـهُ            {ومِثْلُ  . وقالَ لَهُ يَا يُوْسُفُ     

ــوْتَى  ــا كــذلكَ يُحْيــى اهللُ   ،  ٧٣البقــرة}الْمَ ــى فَقَُلْنَ ــا فَحَيَ ــرَبُوهُ بِهَ أيْ فَضَ
 . الْمَوتى 

شةرةصلعك قذرظان بعلةن   . قاف(}اءهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ بَلْ عَجِبُوا أَن جَ     {:هةزعص قعلعشنعث معسالع   جذملعنع 

هةزعص  ). ذحعنعث ظأز ظعحعدعن آةلضةنلعضعدعن ظةجةصلةندع       قةسةم قعلعمةن، بةلكع ظذالر ظأزلعرعضة ظاضاهالندذرغ     

 بَلْ عَجِبُوا أَن جَاءهُمْ مُنـذِرٌ       لَتُبْعَثُنَّ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ  «قعلعنمعغان بولسا قةسةمنعث جاؤابعنعث آعلعشع زأرذر بولغانلعقتعن        
يْنَ أَيْـدِيكُمْ وَمَـا خَلْ         وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا   { :يةنة بعر معسال   .بوالتتع» مِّنْهُمْ  هةزعص قعلعنمعغان بولسا    }فَكُـمْ لَعَلَّكُـمْ تُرْحَمُـونَ    مَـا بـَ

يْنَ أَيْـدِيكُمْ         « وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بـَ
وَمَـــــا خَلْفَكُـــــمْ لَعَلَّكُـــــمْ تُرْحَمُـــــونَ     

ة بعر  .بوالتتع» أعْرَضُــوا يةن

ال ــذِّ{ :معس ــدْ وَإِن يُكَــ بُوكَ فَقَــ
ةزعص } رُسُـــــــــلٌكُـــــــــذِّبَتْ  ه

ا   ان بولس وإنْ «قعلعنمعغ
ــذِّبُوكَ  ــبِرْ  يُكَـ ــأَسْ واصْـ ــال تَيْـ ــدْ فَـ  فَقَـ

ــلٌ  ــذِّبَتْ رُسُ ع» كُ ة . بوالتت يةن

ال  ر معس  هَـــةًأكَلْـــتُ فَاكِ« :بع
أكَلْـتُ  «دة  يبذ ظةسلع   » ومَاءً

 .ظعدع» فَاكِهَةَ وشَرِبْتُ ماءً

سعنعث هةزعص   آأصرةك نةر 
الع ث معس : قعلعنغعنعنع

ــ{  يُوسُــــــــفُ أَيُّهَــــــــا ،لُونِ فَأَرْسِــــــ

ةزعص  }الصِّــــــــــــــــــدِّيقُ  ه

ا  ان بولس قعلعنمعغ

ــتَعْبِرَ الرُّؤيــيْ إىل أَرْسِــلُوْنِفَ« ــهُ يَــايُوْسُــفَ لِأَسْ ــهُ فَقُلْنَــا اضْــرِبُوهُ بِبَعْضِــهَا كَــذَ {.بوالتتع» أَيُّهَــا الصِّــدِّيقُ يُوْسُــفُ ا فَفَعَلُــوْا فَأَتَــاهُ وقــالَ لَ لِكَ يُحْيِــي اللّ

ألىآنع ظذرذثالر دعدذق،              (}وْتَىالْمَ ألىآنع شذنداق تئرعلدذرعدذ    »اللّـهُ «آالعنعث بعر صارحعسع بعلةن ظ هةزعص  )  ظ

 .بوالتتع»  كَذَلِكَ يُحْيِي اللّهُ الْمَوْتَىفَضَرَبُوهُ بِهَا فَحَيَى فَقَُلْنَا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا«قعلعنمعغان بولسا 
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ظذ دااللةت قعلغذحع  . زعص قعلعنغان نةرسعضة دااللةت قعلغذحعنعث بولعشع زأرذر بولعدذ   قعلعش ظىحىن هة   هةزعص

أرص ةقعل، ظ ادةت ؤة -ظ ة ظوخشاش ظعش » بِســم اهللِ«ظ ارةت  -دعكعض ارلعقالردعن ظعب ذش قعلعش قات ة تذت  هةرآةتك

دذ داق . بولع ةر بذن ظةض

اي   ذحع بولم ةت قعلغ داالل

ةزعص    داق ه ا بذن قالس

عز بو ش ظورذنس دذ قعلع لع

ذل  ذ قوب ؤة جذملعم

ة   دعغان جذمل قعلعنماي

 .بولذص قالعدذ

نعث  از قعلعش ظئيج

لعرع نع : سةؤةص يادعالش

نع   تذرذش، ظعش ظاسانالش

قعالردعن   تعن باش مذخاتةص

ةتنعث   ذرذش، صذرس يوش

عدعن   أتىص آعتعش ظ

نعث   عرةش، مذخاتةص ظةنس

امالش، كزعرةآلع ع، ظعخح

ذش ؤة   ت بول تعتتع

 .زعرعكعش قاتارلعقالردذر

شاهانة بذيرذق ؤة حةآلعمعلةر، رةهمةت ظعيتعش، شةصقةت تئلةش،        : ئيجاز قعلعش ياخشع بولعدعغان ظورذنالر     ظ

ارلعق           ظورذنالر ؤة بذالردعن سعرعت ظعخحام سأزلةش            هال ظئيتعش، ظأزرة ظئيتعش، تةسةللع بعرعش ؤة آايعش قات

  .زأرذر بولعدعغان ظورذنالردذر

والبُدَّ لِلحَذْفِ مِن دَلِيْلٍ وهو العَقْلُ ، أو العُـرْفُ والعَـادَةُ ، أو الشُـروعُ يف        

 . يْئًا و الكالمُ غريَ مَقْبولٍ فِعْلٍ كـــــ بِسم اهللِ ، و إال كانَ الْحَذْفُ رَدِ

تَسْــهيلُ الْحِفْــظِ ، وإخْفــاءُ األمْــرِ عــن غــريِ      :  ومِــن دواعــي اإليْجــازِ   

الْمُخاطبِ ، وخَوْفُ فَوْتِ الفُرْصَةِ ، وذكاءُ الْمُخاطبِ ، واالخْتِصـارُ ،      

 . والضَّجْرُ والسَّآمَةُ 

والنَّــواهِي السُّــلطانيةِ ، و  األوَامِــرُ : ومِــن مَــواطِنِ اسْتِحْسَــانِ اإليْجــازِ    

الشــكر ، واالســتعطاف ، وشـــكوى احلــال ، واالعتــذار ، والتعزيـــة ،     

 . والعتاب وغري ذلك 
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 اإلطناب
 هو تَأديةُ الْمعنى بِعِبَارةٍ زائدةٍ عن مُتعارفِ أوْسَاطِ  البُلغاءِ لِفَائدةٍ ، أو              

 لَمْ تَكُنْ يف الزيادةِ فائدةٌ لَمْ يَكُنْ        فإنْ. هو زيادةُ اللفظِ على مَعنى لِفَائِدةٍ       
إطْنَابًا ، بَلْ كانَ تَطْوِيْلًا إذا كـانَ الزائـدُ غيْـرَ مُتَعَـيَّنٍ ، و حَشْـوًا إذا كـانَ                     

فالتطويـلُ حنـو و     . الزائدُ مُتَعَيَّنًا ، وكِلَاهُمَا بِمَعْزِلٍ عـن أهْـدافِ البالغـةِ            
 .قَبْلَهُلْحَشْوُ حنو و اعْلَمْ عِلْمَ اليَوْمِ واألمْسِ وا. ألفَي قَوْلَهَا كَذِبًا و مَيْنًا 

 :  ويكونُ اإلطنابُ بِأُمُورٍ عِدَّةٍ ، مِنْهَا 
 اإليْضَــاحُ بَعْــدَ اإلبْهــامِ ، لِتَقْرِيْــرِ الْمعنــى يف ذهــنِ الســامعِ كقولــه تعــاىل  -١

عٌ أَنَّ دَابِــــــــرَ هَــــــــؤُالء مَقْطُــــــــووَقَضَــــــــيْنَا إِلَيْــــــــهِ ذَلِــــــــكَ األَمْــــــــرَ {
 إيْضَـاحٌ لإلبْهـامِ     » ... أن دابـر هـؤالء       «، فقولـه    ٦٦احلجر }مُّصْبِحِنيَ

الذي تَضَمَّنَهُ لفظُ األمْرِ ، و ذلكَ لِزِيادةِ تَقريرِ الْمَعنى بِذِكْرِهِ مَرَّتَيْنِ ، مَـرَّةً               
 .على طَرِيقِ اإلجْمالِ و اإلبْهامِ ، ومَرَّةً على طَريقِ اإليْضَاحِ و التَّفْصِيْلِ 

 

 ظعتناص
العملعردعن ظورتعهاللعرعنعث ظادةتلةنضعنعدعن        مةلذ ،ظعتناص دعضعنعمعز  دا باالغةت ظ م بعر مةنعنع مةقسةتلعك هال

ةبزعنع مةنعدعن زعيادة قعلعشتذر            . آأصرةك ظعبارة ظارقعلعق ظادا تاصتذرذشتذر     . ياآع مذلذم صايدعنعث سةؤةبعدعن ل
ةلكع ظذ،              ظارتذق نةرسة مذظةييةن بولمعسا     شذثا ظةضةر زعيادة قعلعشنعث صايدعسع بولمعسا بذ ظعتناص بولمايدذ ب

دذ    ؤع بولع ا هةش ةن بولس ةتؤعل، مذظةيي انعدعن حةت   . ت ث نعش ةت ظالعملعرعنع ع باالغ ذ ظعككعلعس ان ب ة قالغ  ت

ورذنالردذر الع . ظ ةتؤعلنعث معس عنع (»و ألْفَـــي قَوْلَهَـــا كَـــذِبًا و مَيْنًـــا«: ت ان ظعكةنلعض اختا ؤة يالغ أزعنعث س ذنعث س ظ

دع ال.)بايقع ذ معس دعكع  ب

بعر  » مَيْنًا«بعلةن  » كَذِبًا«

ذص   أز بول دعكع س  ،مةنع

مذتلةقةن جةمظعلةش   » و«

ىن  ظىح
لعتعلعدعغانلعقتعن  ظعش
عنعث  ذالرنعث قايسعس ظ

تذقحة بولذص قالغانلعقع     رظا
ان ذص قالغ ذم بول .  نامةل

الع  ؤعنععث معس و «: هةش
. »قَبْلَــهُ اعْلَــمْ عِلْــمَ اليَــوْمِ واألمْــسِ     

دا  ث » قَبْلَـــــــهُ«بذنعث نع

ذم      ظارتذقحة ظعكةنلعكع مةل
ؤع  ذ هةش انلعقتعن ب بولغ

 .بولذص قالغان
ظعتناص تأؤةندعكعدةك بعر   

الر  قان ان ظعش حعلعغ
 :سةؤةبعدعن بولعدذ

نعث  -١ ةنعنع مذخاتةص  م
ؤعتعش  ة ظورنعتع زعهنعض
يعن  دعن آع ىن مذبهةم ظىح

ا   رقعلعق ظعتناص   ظعزاهالش ظ
دذ علةن. قعلعنع  :مةس

أَنَّ دَابِــرَ  ذَلِــكَ األَمْــرَ وَقَضَــيْنَا إِلَيْــهِ{
ــبِحِنيَ   ــوعٌ مُّصْـ ــؤُالء مَقْطُـ دذق      (}هَـ ع قعل ا ؤةه أآىمنع لوتق ةن ه دذ، دعض زع قذرذتعلع ذالرنعث يعلتع ةهةردة ب ذ ). س ب

ةتتعكع  ــبِحِنيَ  «ظاي ــوعٌ مُّصْ ــؤُالء مَقْطُ ــرَ هَ أز،  » أَنَّ دَابِ ةن س ــرَ«دعض ةملعك   » األَمْ ان مذبه ة ظالغ أز ظعحعض أز ظ ةن س نع دعض

بذ، بعر قعتعم ظعجمالع يةنة بعر قعتعم آونكعرعتنع سأزلةش يولع بعلةن ظذنع ظعككع قعتعم                         .ظعزاهلعغذحعدذر
 .تعلغا ظعلعش ظارقعلعق، مةنعنعث مذخاتةصنعث زعهنعضة ظورنعشعنع آىحةيتعش ظىحىندذر



 ٤٠٣

 ذِكْرُ الْخَاصِّ بَعْدَ الْعَامِّ على سَبِيْلِ العطفِ ، لِتَنْبِيْهٍ علـى فَضْـلِ              -٢

اخلاصِ حتى لَيْسَ مِن جِنْسِ العَامِّ ، تَنْزِيْلًا لِلتَغَايُرِ يف الوَصْـفِ مَنْزِلَـةَ          

ــاىل    ــه تعـــ ــذاتِ كقولـــ ــايُرِ يف الـــ ــةُ وَ {التَّغَـــ ــزَّلُ الْمَلَائِكَـــ ــرُّوحُتَنَـــ  الـــ

والروحُ جربئيلُ عليه السـالمُ وهـو دَاخِـلٌ يف عُمُـومِ            ،  ٤قدرال}فِيهَا

 . الْمَالئكةِ 

ــعَ  -٣ ــبِيْلِ العطــفِ لِإِفَــادةِ العُمُــومِ مَ ــامِّ بَعْــدَ اخلــاصِّ علــى سَ ــرُ العَ  ذِكْ

رَبِّ اغْفِــرْ لِـي وَلِوَالِـدَيَّ وَلِمَــن   {العِنَايَـةِ بِشَـأْنِ اخلــاصِّ كقولـه تعـاىل     

وَمَـا  { و حنـو    ،  ٢٨نـوح }وَلِلْمُـؤْمِنِنيَ وَالْمُؤْمِنَـاتِ   مِناً  دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْ  

 .٨٤آل عمران }وَالنَّبِيُّونَأُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى 

ذقلعقنع -٢ نعث ظارت ذش خاس اهالندذرذص قوي لعقنع زاتتع ظاض ةتتعكع ظوخشعماس ةتتاآع سذص ع ه ك
ظوخشعماسلعقنعث ظورنعغا حذشذرضةنلعكتعدعن ظذ خاسنعث ظامنعث جعنسعدعن ظةمةستةك بولذص آةتكةنلعكعنع              
ارقعلعق     ر قعلعش ظ يعن خاسنع زعكع ع ظاساسعدا، ظومذمدعن آع ة قعلعش يول اهالندذرذص قويذش ظىحىن ظةتص ظاض

دذ اص قعلعنع علةن . ظعتن ةتتعكع  .}فِيهَــــا الــــرُّوحُتَنَــــزَّلُ الْمَلَائِكَــــةُ وَ {:مةس ذ ظاي ل » الــــرُّوحُ«ب ذرات جعبرعظع ن م دع

ظةلةيهعسساالم بولذص بذ، ضةرحة     
أزنعث    ةن س ة دعض ماالظعك
ة  ذم داظعرعسعض ع ظذق ظوموم
ع  ذنعث ؤةه عمذ ظ آعرس
ةتتعكع     يةتكىزىش قاتارلعق سىص
عدعكع  لعقع جعنس ظوخشعماس
ا   لعقنعث ظورنعغ ظوخشعماس
ذ   ةنلعكتعن ب حذشذرذلض

ارةت خاسنعث، ماالظعك دعن ظعب ع
عدعن   ذمنعث جعنس ظوم
ذص   تةك بول ظةمةس
اهالندذرذص   عنع ظاض آةتكةنلعض
نعص    ة قعلع ىن ظةتص ذش ظىح قوي

 . ظعتناص هاسعل قعلعنغان
ألىش   -٣ ذل ب قا آأث  خاس

ذقنع    ة، ظومذمل ةن بعرض بعل
ظعصادعلةش ظىحىن ظةتصة قعلعش       
يعن  ع ظاساسعدا خاستعن آع يول
ش  ر قعلع ذمنع زعكع ظوم

ذ ظع دذ ظارقعلعقم اص قعلعنع . تن

رَبِّ اغْفِـرْ لِـي وَلِوَالِـدَيَّ      { :مةسعلةن  

ــاً   ــيَ مُؤْمِنـــ ــلَ بَيْتِـــ ــؤْمِنِنيَ وَلِمَـــــن دَخَـــ وَلِلْمُـــ

ــاتِ ة  .}وَالْمُؤْمِنَـــ ذ ظايةتت وه  ب ن

االم، اظةلةيهعسس ة، ظات دعغانلعقع   - ظأزعض ذل بألع دة آأث ة ظاالهع ةن مذظمعنلةرض ة آعرض عغا ؤة ظأيعض ظانعس

ةن  ادعلةش بعل دعغان   ظعص ة ظالع أز ظعحعض ذ ظ ة بذالرنعم ــاتِ « بعرض ــؤْمِنِنيَ وَالْمُؤْمِنَ ةن » وَلِلْمُ ع دعض أزنع قعلعش  ظوموم س

ارقعلعق  ان  ظ ةيدا قعلعغ نع ص ال   . ظعتناص ر معس ة بع ــى    {: يةن ــا أُوتِــيَ مُوسَــى وَعِيسَ اغا  (}وَالنَّبِيُّــونَوَمَ اغا ؤة ظئيس مذس

 .)نةرسعضةلعق صةيغةمبةرلةرضة بعرعلضةن رشذنداقال با



 ٤٠٤

كَلَّـا  كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُـمَّ     {وله تعاىل    التكريرُ لِدَاعٍ ، كالتأكيدِ حنو ق      -٤
ــونَ  ــوْفَ تَعْلَمُ ــراً   { و، ٣ – ٤التكــاثر }سَ ــرِ يُسْ ــعَ الْعُسْ ــإِنَّ مَ ــعَ فَ إِنَّ مَ

وقَصْدِ االسْـتِيْعَابِ حنـو قَـرَأْتُ الكتـابَ          . ٦ -٥الشرح} الْعُسْرِ يُسْراً   
ثُـمَّ إِنَّ رَبَّـكَ   {لِ الفَصْـلِ كقولـه تعـاىل      وطُـوْ  . كَلِمَةً كَلِمَةً    وفَهِمْتُهُ بَابًابَابًا  

 مِن بَعْدِهَا إِنَّ رَبَّكَلِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِن بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَاهَدُواْ وَصَبَرُواْ 
إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبتِ {، وكقوله تعاىل ١١٠النحل}لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ 

 لِـــــي رَأَيْـــــتُهُمْشَـــــرَ كَوْكَبـــــاً وَالشَّـــــمْسَ وَالْقَمَـــــرَ إِنِّـــــي رَأَيْـــــتُ أَحَـــــدَ عَ
  . ٤يوسف}سَاجِدِينَ 

 اإليغالُ ، وهو خَتْمُ الكالمِ بِمَا يُفِيْدُ نُكْتَةً يُتِمُّ الْمَعنى بِـدُونِ التَّصْـرِيْحِ      -٥
وَهُـم  راً  اتَّبِعُـوا الْمُرْسَـلِنيَ  اتَّبِعُـوا مَـن الَّ يَسْـأَلُكُمْ أَجْـ              { بِها كقولـه تعـاىل    

 مِمَّـا يُـتِمُّ الْمَعنـى       »  وَهُمْ مُهْتَـدُوْنَ     « فقوله   ،  ٢١-٢٠يس} مُّهْتَدُونَ  
بِدُوْنِهِ لِأَنَّ الرسـولَ مُهْتَـدٌ ال مَحالـةَ ، إال أنَّ فِيـهِ زيـادةُ حَـثٍّ علـى اتبـاعِ                      

 . الرسلِ 
 

كَلَّـا سَـوْفَ   كَلَّا سَـوْفَ تَعْلَمُـونَ ثُـمَّ    { خذددع. نذرغذن ظعهتعياجالر سةؤةبعدعن تةآرارالش ظارقعلعقمذ ظعتناص قعلعنعدذ   -٤  

 بَابًــا بَابًـا  أْتُ الكتـابَ قَـرَ « ؤة تةآعتلعضةنضة ظوخشاش دئضةن معسالالردا    }إِنَّ مَــعَ الْعُسْـرِ يُسْـراً  فَـإِنَّ مَـعَ الْعُسْـرِ يُسْـراً     {؛ }تَعْلَمُـونَ 

ؤة يةنة    ظوخشاش    قعنع ظعصادعلةشنع مةقسةت قعلعغانغا       ظومذمعلع  تةآعتلعضةنضةدئضةن معسالدا    »كَلِمَةًكَلِمَةً  وفَهِمْتُهُ  

ــمَّ { ــكَثُ ــن   إِنَّ رَبَّ ــاجَرُواْ مِ ــذِينَ هَ  لِلَّ

بَرُواْ            بَعْدِ مَـا فُتِنُـواْ ثُـمَّ جَاهَـدُواْ وَصـَ

؛ }ن بَعْدِهَا لَغَفُـورٌ رَّحِـيمٌ      مِ إِنَّ رَبَّكَ 

إِذْ قَالَ يُوسُـفُ لِأَبِيـهِ يَـا أَبـتِ إِنِّـي       {

ــتُ ــمْسَ  رَأَيْ ــاً وَالشَّ ــرَ كَوْكَب ــدَ عَشَ  أَحَ

ــرَ  ــتُهُمْوَالْقَمَــ ــاجِدِينَ رَأَيْــ ــي سَــ  } لِــ
الالردا   ةن معس دئض
ذزعراص  ث ظ ظارعلعقنع

 . آةتكعنعضة ظوخشاش
ش  -٥ ال قعلع ظئغ

اص   ذ ظعتن ظارقعلعقم

دذقع ال . لعنع ظئيغ

عنعمعز،  دعض

ةنا  عمذ م ظاشكارعلعمعس

ظةمما تولذق بولعؤعرعدعغان   

ر   ازذك بع ا ن ظاشكارعلعس

ع ادعلةنوختعن ص  ظعص

ارقعلعق     بعرع دعغان نةرسة ظ

م مُّهْتـَ  اتَّبِعُوا الْمُرْسَـلِنيَ  اتَّبِعُـوا مَـن الَّ يَسْـأَلُكُمْ أَجْـراً            {: مةسعلةن  . جذملعنع ظاخعرالشتذرذشتذر  ةتتعكع   . }دُونَوَهـُ مْ  «بذ ظاي وَهـُ

ــدُوْنَ عدعندذر     » مُهْتَ عنعث جذملعس دعغان نةرس ذق بولعؤعرع ةنا تول عمذ م ر قعلمعس كارا زعكع ذنع ظاش أز ظ ةن س . دعض

لعكعن ظذ سأزنع ظعتناص قعلعص آةلتذرذشتة ظاشذ ظةلحعلةرضة               . حذنكع ظةلحعلةر شةآسعز هعدايةت تاصقذحعالردذر    

 . ظعبارةت ظعنحعكة نوختا بارظةضعشعشكة تةرغعص قعلعشتعن



 ٤٠٥

 كــالمِ يُــوَهِّمُ  التَكْمِيْــلُ ، ويُســمى االحْتِــرَاسَ أيْضًــا ، وهــو أنْ يُــؤتى يف-٦

خِلَافَ الْمَقْصُودِ بِمَا يَدْفَعُهُ ، وذلكَ الدافعُ قَدْ يكونُ يف وَسَـطِ الكـالمِ ،               

يَـا أَيُّهَـا الَّـذِينَ آمَنُـواْ مَـن يَرْتَـدَّ مِـنكُمْ        { وقَدْ يكونُ يف آخِرِهِ كقوله تعـاىل      

أَعِـزَّةٍ  بُّونَـهُ أَذِلَّـةٍ عَلَـى الْمُـؤْمِنِنيَ      عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِ       

لَمَّـا وَصَـفَهُمْ بِالذِّلَّـةِ أَوْهَـمَ أنْ يكـونْ ذلـكَ             . ٥٤املائـدة  }عَلَى الْكَـافِرِينَ  

 تَنْبِيْهًـا علـى أنَّ ذلـكَ        »أَعِـزَّةٍ عَلَـى الْكَـافِرِينَ        «: لِضَعْفِهِمْ فَدَفَعَـهُ بِقولـهِ      

اسْـلُكْ يَـدَكَ فِـي جَيْبِـكَ تَخْـرُجْ          {مننيَ ، وكقوله تعـاىل      تَوَاضِعٌ مِنْهُمْ لِلمؤ  

 . ٣٢القصص }مِنْ غَيْرِ سُوءٍبَيْضَاء 

 

 مةقسةتنعث قارشعسعنع ؤةهمعلةندذرذص     ،ضعنعمعزئتةآمعل د .  بذ ظعهتعراس دةصمذ ظاتعلعدذ    ، تةآمعل بولذص  -٦ 

تذر   عنع آةلتىرىش دعغان نةرس ظع قعلع ذنع دةص دة ظ دعغان جذملع ذملعنعث   . قويع اهعدا ج ذحع ض ظع قعلعغ ذ دةص ب

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ  {: مةسعلةن . ظوتتعرعدا ؤة ضاهعدا ظاخعرعدا آعلعدذ   

أَعِــــزَّةٍ عَلَــــى أَذِلَّــــةٍ عَلَــــى الْمُــــؤْمِنِنيَ 

ظالال بذ ظايةتتة     .  }الْكَافِرِينَ

ةرنع  » أَذِلَّــــــــــةٍ«مذظمعنل

ةت  ةن سذص ةن دعض  بعل

ذ  ةتلعؤعدع، ب  سذص

ةتلةش داق «، سذص بذن

ذالرنعث   ع ظ بولعش

ةؤةبعدعن  اجعزلعق س ظ

ايدذ ةن »ظوخش  دعض

ص  ةيدا قعلع ع ص ؤةهمعن

دع ذثا ،قوي ، »א« ش

ع داق بولعش ذالرنعث بذن  ظ

بةتةن  ة نعس مذظمعنلةرض

عدعن  آةمتةرلعض

انلعقعنع  بولغ

ذش  اهالرندذرذص قوي ظاض

» رِينَأَعِزَّةٍ عَلَـى الْكَـافِ    «ظىحىن  

ارقعلعق        دعضةن سأزنع جذمل    :ؤة يةنة بعر معسال    .  بذ ؤةهمعنع دةصظع قعلغان        عنعث ظاخعرعغا آةلتىرضةن ؤة بذ ظ
ذثنع قوينذثغا سالغعن، ظذ هعحقانداق دذغ يوق ظاصظاق بولذص             (}مِنْ غَيْرِ سُوءٍ  اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاء       { قول

 ).حعقعدذ



 ٤٠٦

 مِثْـلِ  همُ خِالفَ الْمَقصودِ بِفَضْلَةٍ    التَّتْمِيْمُ ، وهو أنَّ يُؤتى يف كالمٍ ال يُو         -٧
وَيُطْعِمُـونَ  { مَفعولٍ أو حالٍ أو حنو ذلكَ لِنُكْتَةٍ ، كالْمُبالغةِ يف قوله تعاىل   

علـى أنْ يكـونَ     ،  ٨اإلنسان}  أَسِرياً وَ يَتِيماً وَ مِسْكِيناً عَلَى حُبِّهِ الطَّعَامَ  
ــدْحِ بــالكََرَمِ مِــن    ــغَ يف الْمَ ــكَّ أنَّ هــذا أبْلَ ــهِ لِلطعــامِ ، وال شَ الضــمريُ يف حُبِّ

 مِـن  السَّـقْفُ    فَخَـرَّ عَلَـيْهِمُ   { ومِثْلُـهُ قولـه تعـاىل       . مُجَرَّدِ إطْعَـامِ الطعـامِ      
.  على اإلحَاطَةِ والشُّمُولِ »مِن فَوْقِهِمْ  «، دل بقوله ٢٦النحل }فَوْقِهِمْ

 التذْيِيْلُ ، وهو تَعْقِيْـبُ الْجُمْلَـةِ بِجُمْلَـةٍ أُخْـرى تَشْـتَمِلُ علـى مَعْنَاهَـا                  -٨
 : تَوْكِيْدًا لَهَا ، وهو ضَرْبَانِ 

لِ إنْ اسْـتَقَلَّ مَعْنَـاهُ واسْـتَغْنى عَمَّـا قَبْلَـهُ            األوَّلُ ضَرْبٌ يَجْرى مَجْرى الْمَثـَ     
ــاىل   ــه تعـ ــلُ    {كقولـ ــقَ الْبَاطِـ ــقُّ وَزَهَـ ــاء الْحَـ ــلْ جَـ ــانَ  وَقُـ ــلَ كَـ إِنَّ الْبَاطِـ

 لِتأكيـدِ   تَـذْيِيْلٌ »إِنَّ الْبَاطِلَ كَـانَ زَهُوقـاً    « ، فقوله   ٨١اإلسراء }زَهُوقاً
ــةِ األوْىل ، وهــو جــارٌ  ــوقِ الْجُمْلَ ــتِقْلَالِهِ باإلفــادةِ  مَنْطُ ــلِ ، لِاِسْ  مَجــرى الْمَثَ

 . بِتَضَمُّنِهِ مَعْنى كُلِّيا وهو أنَّ الباطِلَ ال تَقُومُ لَهُ قائمةٌ 

ةتمعم بول -٧  دة،      ت دعغان جذملع دذرذص قويع عنع ؤةهمعلةن ةتنعث قارشعس ذ، مةقس ا  ذص ظ ة قعلغانغ مذبالعغ

العق    ظعنحعكة نوختعنعث سةؤةب     ظوخشاش   وَيُطْعِمُـونَ  {:  مةسعلةن . نةرسعنع آةلتذرذشتذر  عدعن مةصظذل ؤة هال قارت

غا يانغان    » الطَّعَـامَ  «ظةمةس بةلكع غا  » اللّهُ«دعكع زعمعر،   » هِحُبِّ«ظايةت  بذ  . }  أَسِرياً وَ يَتِيماً وَ مِسْكِيناً عَلَى حُبِّهِ الطَّعَامَ  

دذ  الع بولع ةتمعمنعث معس دا ت عزآع بذ. ظةهؤال داق شةآس ذرذص «ن أرذص ت ع آ أزع ياخش ارقعلعق » ظ يعش ظ دئ
ام بعرعشتعن        ،سأزلةش : يةنة بعر معسال     .  مذبالعغعرةآتذر   ظعبارةت سعخعلعقنع مةدعهلعضةندعن       ظذنع دئمةيال تاظ

ــيْهِمُ السَّــــــقْفُ  فَ{ ــرَّ عَلَــــ مِــــــن خَــــ

ــوْقِهِمْ ة  (}فَ ذالرنعث ظذستعض ظ

ة عنعث -هعل ر بعناس معكع
أرعلعص   ع ظ ظأضزعس

تع ذ »  اللّــــــــهُ«). حذش ب

ةتتعكع » مِــــــن فَــــــوْقِهِمْ «ظاي

ارقعلعق    أزع ظ ةن س دعض
ق ؤة  ظومومعلع

لىآ نع تةلتىآىس
 .ظعصادعلعضةن

ذ، -٨ ذص ظ ةزيئل بول  ت
ذنع  ة ظ ر جذملعض ذم بع مةل

ذنعث تةآعتلعض دا ظ ةن هال
ة  أز ظعحعض ذنعنع ظ مةزم
ر    ة بع دعغان يةن ظالع
تذر ذملعنع ظةضةشتىرىش . ج

ع   دةك ظعكك ذ تأؤةندعكع ب
 :تىرلىك بولعدذ 

ةرحة  ع ض بعرعنحعس
عرعكع   دعن ظعلض ظأزع
ةت ؤة  عدعن بعهاج نةرس
تةقعل  ع مذس مةنعس

بذ  . }إِنَّ الْبَاطِـلَ كَـانَ زَهُوقـاً   لْحَقُّ وَزَهَـقَ الْبَاطِـلُ   وَقُلْ جَاء ا{: مةسعلةن  . بولسعمذ مةسةلنعث ظورنعدا يذرعشعدعغان تىرعدذر  

ةتتعكع  ذص   » إِنَّ الْبَاطِــلَ كَــانَ زَهُوقــاً  «ظاي ةزيئل بول أز ت ةن س عرعكع  ،دعض دعن ظعلض ذ ظأزع ةن » َزَهَــقَ الْبَاطِــلُ  « ب  دعض

ذملعنعث  عنعج تعكع مذ   مةنعس ذزلىك ظعصادعلةش ةنعنع ظومومي ث م دع ؤة ظأزعنع ةؤةبعدعن   تةآعتلع تةقعللعقع س س
 .  باتعلنعث صذت تعرةص تذرالماسلعقعدذرة ظوموميذزلىك بولغان مةنبذ يةردعكع. مةسةلنعث ظورنعدا يذرذشتع
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والثاني ضَرْبٌ غَيْرُ جارٍ مَجْـرى الْمَثَـلِ بِـأَنْ لَـمْ يَسْـتَقِلَّ بِإفَـادَةِ الْمُـرادِ بَـلْ                    
ــهُ كقولــه ت  ــا قَبْلَ ــرُوا  {عــاىل يَتَوَقَّــفُ علــى مَ ــا كَفَ ــاهُم بِمَ ــكَ جَزَيْنَ ــلْ ذَلِ وَهَ

ــورَ   ــا الْكَفُ ــازِي إِلَّ ــه ١٧ســبأ}نُجَ ــورَ    «، فقول ــا الْكَفُ ــازِي إِلَّ ــلْ نُجَ » وَهَ
سْتُفِِيْدَ مِن سَابِقِهِ ، ولَمْ يَجْرِ مَجْـرى الْمَثَـلِ           جِيْئَ بِهِ تَأكِيْدًا لِمَا ا     تَذْيِيْلٌ ، 

هُ ، إذْ الْمُرادُ بالْجَزَاءِ يف اآليةِ ذلكَ الْجَزاءُ الْمَخْصُوصُ لِتَوَقُّفِهِ على ما قَبْلَ
 .، وهو الْمَذكورُ فِيْمَا قَبْلُ مِن إرسالِ سَيْلِ العَرْمِ وتَبْدِيْلِ جَنَّتِهِمْ 

ــهِ تعــاىل  ــدَ    { وكقول ــكَ الْخُلْ ــن قَبْلِ ــرٍ مِّ ــا لِبَشَ ــا جَعَلْنَ ــمُ  وَمَ ــتَّ فَهُ ــإِن مِّ أَفَ
أَفَـإِن   « ، فقولـه       ٣٤- ٣٥األنبيـاء  }لُّ نَفْـسٍ ذَائِقَـةُ الْمَـوْتِ      كُ الْخَالِدُونَ

كُـلُّ نَفْـسٍ    « وقولـه   .  تَذْيِيْلٌ لَمْ يَجْرِ مَجـرى الْمَثَـلِ         »مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ    
 . جارٌ مَجْرى الْمَثَلِ» ذَائِقَةُ الْمَوْتِ 

مةقسةتنع ظعصادعلةشتة مذستةقعل ظةمةس بةلكع ظأزعدعن ظعلضعرعكع نةرسعضة قاراشلعق بولذش            ظعككعنحعسع

مةيدعغان تى  دا يذرذش ةلنعث ظورنع ارقعلعق مةس دذرظ علةن . رع ــرُوا  {: مةس ــا كَفَــ ــا  ذَلِــــكَ جَزَيْنَــــاهُم بِمَــ ــلْ نُجَــــازِي إِلَّــ وَهَــ

ذنداق   (}كَفُــــورَالْ انالرنعال مذش رذلذق قعلغ ةقةت آىص دذق، ص ذنداق جازالع انلعقتعن مذش رعلعق قعلغ ذالر آذص ظ

 بذ ظأزعدعن ظعلضعرعكع جذملعدعن     ،ذصدعضةن سأز تةزيئل بول   » وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ  «بذ ظايةتتعكع   ). جازااليمعز

عرالرنع   ةن آاص ظعصادعلةنض
ارةت  تعن ظعب جازاالش
نةرسعنع تةآعتلةش ظىحىن     
ذنعث   ةن ؤة ظ آةلتىرىلض
دعن   هذمع ظأزع مةص
ة  عرعكع نةرسعض ظعلض
ذص   لعق بول قاراش
ةلنعث  انلعقتعن مةس قالغ
ةن  دا يذرذشمعض . ظورنع

ــورَ « ــا الْكَفُــ ــازِي إِلَّــ ــلْ نُجَــ » وَهَــ

ةن ظا ةتنعث دعض ي
دعن  هذمعنعث ظأزع مةص
ة  عرعكع نةرسعض ظعلض
ع   ذص قعلعش لعق بول قاراش
ازادعن  دعكع ج ظذنعث
ذالرنعث   ذرات، ظ م
اغلعرعنع  ب
تذرعؤعتعش ؤة  ظالماش
ةل   ةتلعك س دةشش
ارةت   تعن ظعب ظةؤةتعش
ان  ر قعلعنغ دا زعكع يذقعرع
مةخسذس جازا بولغانلعغع    

ةؤةبعدعندذر ذثا . س ذ ش ب
ةتلعك  ةتنعث باالغ ظاي

وَمَـا جَعَلْنَـا    {: يةنة بعر معسال  . دعضةنلعك بولعدذ »  جازااليمعز مذشذنداقصةقةت آىصرذلذق قعلغانالرنعال    «ع  مةنعس

مُ الْخَالِـدُونَ    لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِـكَ الْخُلْـدَ       ةتتعكع   .  }كُـلُّ نَفْـسٍ ذَائِقَـةُ الْمَـوْتِ     أَفَـإِن مِّـتَّ فَهـُ مُ الْخَالِـدُونَ    «بذ ظاي دعضةن جذملة   » أَفَـإِن مِّـتَّ فَهـُ

دعضةن جذملة بولسا مةسةلنعث ظورنعدا يذرذشكةن         » كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ   «مةسةلنعث ظورنعدا يذرذشمعضةن تةزيئل،     

 .تةزيئلدذر
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ــاءِ الكــالمِ  :  االعــرتاضُ -٩ ــؤتى يف أثْنَ ــلَني  هــو أنْ يُ ــامَيْنِ مُتَّصِ ــيْنَ كَلَ أو بَ
مَعْنى بِجُملةٍ أو أكثرَ ال مَحَلَّ لَهَـا مِـن اإلعْـرابِ ، وذلـكَ لِـأَغْرَاضٍ سِـوى                   

 دَفْعِ اإليْهَامِ 
 وَلَهُـم مَّـا    سُـبْحَانَهُ وَيَجْعَلُـونَ لِلّـهِ الْبَنَـاتِ       {كالتَّنْزِيْهِ ، كمـا يف قولـه تعـاىل          

 .٥٧النحل}يَشْتَهُونَ 
قَدْ أَحْوَجَـتْ سَـمْعِيْ إىل       * وَقَدْ بُلِّغْتَهَا إنَّ الثَّمَانِيْنَ   : عَاءِ يف قولِهِ     والدُّ

 .تُرْجُمَانٍ 
  .عْتِرَاضِيَّةٌ لَيْسَتْ عاطِفَةً و ال حَالِيَّةً و الوَاوُ يف  مِثْلِهِ ا
أتِيْ كُـلُّ مَـا   أنْ سَـوْفَ يَـ   * فَعِلْـمُ الْمَـرْءِ يَنْفَعَـهُ     واعْلَمْ  :  و التَّنبيهِ يف قوله     

 .قُدِّرَ 

 جةهةتتة مذناسعؤةتلعك ظعككع جذملعنعث ظارعسعغا، ضعرامماتعكعلعق         ظئظتعراز بولذص ظذ، بعر ياآع مةنع      -٩ 

ان ب ع بولمعغ تذرظورن ذملعنع آةلتىرىش رةك ج دعن آأص اآع ظذنعث ر ي ظع . ع ع دةص ةلتىرىش ؤةهمعن داق آ بذن

 .قعلغاندعن سعرعت تأؤةندعكعدةك مةقسةتلةر سةؤةبعدعن بولعدذ

علةن  -١ ىن مةس اآالش ظىح ــاتِ  {:  ص ــهِ الْبَنَ ــونَ لِلّ ــبْحَانَهُوَيَجْعَلُ ــتَهُونَ سُ ــا يَشْ ــم مَّ ذالر (} وَلَهُ ــهُ«ظ ع » اللّ ا قعزالرن بةت غ  نعس

دذ،  ــهُ«بعرع دعن » اللّ بذنعث

اآتذر ة ز، ؤة ظأص لعرعض

انلعرعنع    ارزذ قعلغ ا ظ بولس

 . )نعسبةت بعرعدذ

ىن -٢ ش ظىح ا قعلع .  دذظ

علةن  وَقَــدْ إنَّ الثَّمَــانِيْنَ «: مةس

ــا ــمْعِيْ إىل   * بُلِّغْتَهَ ــتْ سَ ــدْ أَحْوَجَ قَ

ل، (»تُرْجُمَـــــانٍ ةن يع سةآس

ةن،  ذنعثغا يةتكىزىلضةيس ظ

ةن  عم جةزم ث ظاثلعش معنع

ذص   ذهتاج بول ةرجعمانغا م ت

دع الدعكع ). قال ذ معس ب

ث » وَقَـــــــــــدْ بُلِّغْتَهَـــــــــــا« نع

 .ظةتصعمذ ؤة هالعيةمذ ظةمةس بةلكع ظئظتعرازعدذر» وَ«ظوخشعشعدا آةلضةن 

  .»كُلُّ مَا قُدِّرَأنْ سَوْفَ يَأتِيْ  * فَعِلْمُ الْمَرْءِ يَنْفَعَهُواعْلَمْ «: مةسعلةن .  ظاضاهالندذرذص قويذش ظىحىن -٣
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 علم البيان
ــولُ         ــالَ رَسُ ــلَّمَ    قَ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــلَّى اللَّ ــهِ صَ ــانُ «  اللَّ ــاتَ الْإِنْسَ إِذَا مَ

انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّـا مِـنْ صَـدَقَةٍ جَارِيَـةٍ أَوْ عِلْـمٍ يُنْتَفَـعُ بِـهِ أَوْ                      
 . مسلموَرَوَاهُ » لِحٍ يَدْعُو لَهُ وَلَدٍ صَا

هو عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ إيْرَادُ الْمَعنى الوَاحِدِ بِطُـرُقٍ مُخْتلفـةٍ يف وُضُـوحِ الدَّاللـةِ          
 . عليه مَعَ مُطابقةِ كُلٍّ مِنها لْمُقتضى احلالِ 

ضُهَا أوْضَحُ  دَلَالةً عَليهِ فَالْجُوْدُ مَثَلًا يُمْكِنُ أنْ يُعَبَّرَ عَنْهُ بِطُرُقٍ مُخْتَلِفَةٍ بَعْ
ادِ ، مُحمدٌ كالْبَحْرِ يف اإلمْدَ: مِن بَعْضٍ ، فَتَارَّةً مِنْ طَرِيْقِ التَّشْبِيْهِ فَتَقُوْلُ 

فاألوَّلُ أظْهَـرُ ثُـمَّ الثـاني       . مُحمدٌ بَحْرٌ   : ، وتقول   مُحمدٌ كالبَحْرِ : وتقول  
 . ثُمَّ الثالثُ 

تُرِيْـدُ مُحمـدًا    ( رَأَيْتُ بَحْرًا يف مَنْزِلِنَـا      :  ، فَتَقُولُ    وتارةً مِن طَرِيْقِ الْمَجازِ   
غَمَـرَ حممـدٌ بِفَضْـلِهِ      : طَمُ بِاألمْوَاجِ ، وتقول     ، وتقول لُجَّةُ حممدٍ تَتَلَا    ) مثال
 .  ، فاألوَّلُ أظْهَرُ ثُمَّ ثُمَّ األنَامَ

ــةِ فتقــول   ــن طَرِيْــقِ الكِنَايَ ــرى مِ ــادِ ، وهــو مُحمــدٌ كَ:  وتــارَّةً أُخْ ــرُ الرّمَ ثِيْ
 . فاألوَّلُ أظْهَرُ ثُمَّ ثُمَّ . وهو جُبَّانُ الكَلْبِ . مَهْزُوْلُ الْفَصِيْلِ 

 علم البيان
إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّـا مِـنْ ثَلَاثَـةٍ إِلَّـا مِـنْ صَـدَقَةٍ جَارِيَـةٍ أَوْ عِلْـمٍ يُنْتَفَـعُ بِـهِ أَوْ وَلَـدٍ صَـالِحٍ             «  اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ        قَالَ رَسُولُ    
 . مسلموَرَوَاهُ » هُ يَدْعُو لَ
ــان « ــم البي عنعمعز» عل عدعض ذن   ، هةممعس عغا ظذيغ ث تةقةززاس ذق  هالنع ذص تذرذقل ع   بول ةت قعلعش ة داالل  مةنعض

ا                 - بولذش ظوحذق ولالر ظ ةرعقلعق بولغان بعر قانحة خعل ي رقعلعق بعر مةنعنع ظعصادعلةش       بولماسلعق جةهةتتة ص
 بةزعسعدعن   عننع معسالغا ظالساق بذنع ظذنعثغا دااللةت قعلعش        دعضة» سئخعلعق«. لعدعغان ظعلعمدذر تونذشتذرذ

بةزعسع رذشةنرةك بولغان بعر قانحة خعل يول ظارقعلعق ظصادعلةش مذمكعن، شذثا ظذنع بعر قعتعم تةشبعه يولع                   
ادعلةش   ارقعلعق ظعص ظ
دذ  ذمكعن بولع . م

علةن  ــالْبَحْرِ «: مةس مُحمـــدٌ كـ
ــدَادِ ةد (»يف اإلمْـــــــ مذهةمم

عخعلعقتا دعث ا س عزغ
تذر مُحمـــــــــدٌ « ؛)ظوخشاش

ــالبَحْرِ ــرٌ « ؛»كــ ــدٌ بَحْــ . »مُحمــ
عنعث  ذالرنعث ظةؤؤةلقعس ب
ةث    ع ظ ةت قعلعش داالل
دعن    دع ظان ةن بول رذش

عنعث دعن ،ظعككعنحعس  ظان
ةن   عنعث رذش ظىحعنحعس

 .بولدع
ؤة يةنة بعر قعتعم ماجاز       
ادعلةش   ارقعلعق ظعص ع ظ يول
دذ  ذمكعن بولع . م

علةن  ةدنع : مةس مذهةمم
ةت قع ذرذص  مةقس ص ت لع

ــا « ــرًا يف مَنْزِلِنَـــــ  »رَأَيْـــــــتُ بَحْـــــ
اآع  ة ي ــةُ «دعضعنعثعزض لُجَّـ

ــاطَمُ   ــدٍ تَتَلَـــــــــــــــــــــــ حممـــــــــــــــــــــــ
ةدنعث (»بِــــــاألمْوَاجِ مذهةمم

ذن  زع دولق  الشدعثع
ةؤج  ارقعلعق م ظ

دذ ة ) ظذرعؤاتع دعضعنعثعزض
اآع  «ؤة ي

مذهةممةد ظأزنعث    ( »א
ارقعلق  ةزعلعتع ظ ص

علةرنع  تعآعش ) ياص
 .دعضعنعثعزضة ظوخشاش

ؤة يةنة بعر قعتعم آعناية     
ادعش   ارقعلعق ظعص ع ظ يول
دذ  ذمكعن بولع . م

علةن  «: مةس
ع  (»א ةد آىل مذهةمم

ع  أص آعش «؛ )آ
ةد (»א مذهةمم

بذ معسالالرنعث بعرعنحعسعدة ظذنعث        ). شع تع يذؤاش آع    مذهةممةد ظع  (»א« ؛)موزعيع ظورذق آعشع  
أص            ث آ لعكعدعن، معهاننع ث آأص ع معهماننع أص قالعش ع آ عدعن، ظوتن أص قالعش ع آ ع ظوتن أص بولعش ث آ آىلعنع
ارقعلعق ظذنعث سئخعلعقع ظعصادعلةنضةن، ظعككعنحعسعدة ظذنعث                   بولعشع ظذنعث سعخعلعقعدعن آعناية قعلعنعش ظ

نعث سذتعضة قانمعغانلعقعدعن، سذتكة قانماسلعق ظانعسعنعث آأص سعغعلعص               موزعيعنعث ظورذق بولعشع ظانعسع   
عغعلعص آعتعش   أص س عدعن، آ عخعلعقعدعن     عآةتكةنلعض ذنعث س ع ظ ث آأصلعض عدعن، معهماننع ث آأصلعض  معهماننع
ارقعلعق ظذنعث سئخعل   ة قعلعنعش ظ ذؤاش بولعشع، معهماننعث  عقع ظعصادعلةنضةن، ظىحعنحعسعدة ظعآعناي تعنعث ي

ذنعث سئخعلعقع     آ ارقعلعق ظ نعش ظ ة قعلع ذنعث سعخعلعقعدعن آعناي أص آعلعشع ظ أص آعلعشعدعن، معهماننعث آ
ؤة بذالرنعث بعرعنحعسعنعث دااللةت قعلعشع ظةث رذشةن بولغان ظاندعن ظعككعنحعسعنعث ظاندعن                    . ظعصادعلةنضةن

ان  ةن بولغ عنعث رذش رال   . ظىحعنحعس ارةت بع ئخعلعقعدعن ظعب ذنعث س ةك ظ ول   دعم ل ي ىح خع دةك ظ ةنانع يذقارقع م
» א«ظارقعلعق ظعصادعلةش مذمكعن بولعدذ، دةل مذشذنداق ظعصادعلةش يوللعرع تونذشتذرعلعدعغان ظعلعم           

  .دةص ظاتعلعدذ
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 : والداللةُ لَفْظِيَّةٌ وغريُ لَفْظِيَّةٍ ، فاللَفْظِيَّةُ أقْسَامٌ ثالثةٌ 

 »قَــةِ ب داللــةَ الْمُطَا« داللـةُ اللفــظِ علــى تَمَــامِ مَــا وُضِــعَ لَــهُ، وتُســمى  -١

كَدَاللةِ اإلنْسَانِ على احليوانِ الناطقِ ، و األسَدِ على احليوانِ الْمُفْتَرِسِ ،       

 . » وَضْعِيَّةً «وهذه تُسمى 

 » دَلَالَـةَ التَّضَـمُّنِ   « داللةُ اللفظِ علـى جُـزْءِ مَـا وُضِـعَ لَـهُ ، وتُسـمى           -٢

 . كداللةِ اإلنْسَانِ على احليوانِ أو الناطقِ

ــاهُ ، وتُســمى  داللــةُ ا-٣ ــزَامِ «للفــظِ علــى الزمِ مَعْنَ  كَدَاللــةِ » داللــةَ االِلْتِ

ــكَ ،        ــو ذلـ ــةِ أو حنـ ــنْعَةِ الكِتَابَـ ــمِ أو صَـ ــلِ العِلْـ ــهِ قابِـ ــى كونِـ ــانِ علـ اإلنْسَـ

 . واألخِيْرَتَانِ تُسَمَّيَانِ عَقْلِيَّتَانِ 

 

 .لةبزع بولغعنع تأؤةندعكعدةك ظىح تىرلىك بولعدذ. لةبزع ؤة غةيرع لةبزع دةص ظعككعضة بولعنعدذ ،دااللةت

ةبزعنعث ظأزع تةيعنلةنضةن نةرسعنعث تامامعغا دااللةت قعلعشع بولذص بذ،          بعرعنحعسع   دةص » داللـةَ الْمُطَابِقَـةِ  «ل

ةبزعنعث ظأزع تةيعنلةنضةن         » اإلنْسَـانِ «: مةسعلةن  . ظاتعلعدذ ا   )سأزلعضىحع جانلعق   (»احليـوانِ النـاطقِ   «دعضةن ل  ق

ا ؤة   ةت قعلعغعنعغ داالل

ــدِ« ةبزعنعث » األسَ دعضةن ل

أزع تة ةن ظ احليــوانِ «يعنلةنض

ةت   » الْمُفْتَـــــــــرِسِ  ا داالل ق

اش ا ظوخش ذ، . قعلعغعنعغ ب

 .دةص ظاتعلعدذ» وَضْعِيَّةً«

ةبزعنعث    ع ل ظعككعنحعس

ةن  أزع تةيعنلةنض ظ

معغا   ر قعس عنعث بع نةرس

ذ،   ذص ب ةت قعلعشع بول داالل

دةص » دَلَالَـــــــــــــةَ التَّضَـــــــــــــمُّنِ«

دذ علةن . ظاتعلع : مةس

ةبزعنعث  » اإلنْسَانِ«  دعضةن ل

ةن  أزع تةيعنلةنض احليــوانِ «ظ

مع   » النـــاطقِ ر قعس ث بع نع

 ياآع  غعال» احليوانِ«بولغان  

ال » א« ةت قع  داالل

 .قعلعغعنعغا ظوخشاش

א«ظىحعنحعسع لةبزعنعث مةنعسعنعث الزعمعغا دااللةت قعلعشع بولذص بذ،   : مةسعلةن  . دةص ظاتعلعدذ » א

ةبزعن» א« اآع   دعضةن ل دعغانلعقعغا ؤة ي اآع خةت يازاالي دعغانلعقعغا ي عث ظأزعنعث ظعلعم تةهسعل قعالالي

 . دااللةت قعلعغعنعغا ظوخشاشضةعر سىصةتلعشذنعث ظوخشاش

 .دةص ظاتعلعدذ» «ظىحعنحعلعرع ؤة ظعككعنحع 
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 : احلقيقة واجملاز 
مَعْنَـاهُ الْمَوْضُـوعِ لَـهُ فَحَقِيْقَـةٌ كاألسَـدِ إذا           سْتُعْمِلَ يف   واعْلَمْ أنَّ اللفظَ إنْ ا    

و إنْ اسْتُعْمِلَ يف غـريِهِ فـإنْ قامَـتْ قَرِيْنَـةٌ     . اسْتُعْمِلَ يف احليوانِ الْمُفرتسِ   
مانِعَةٌ مِن إرادةِ الْمَعنى األصْلي فَمَجَازٌ ، كاألسَدِ إذا اسْتُعْمِلَ يف الرَّجُلِ            

 . يَةٌ الشُّجَّاعِ ، و إال فَكِنَا
و . ةِ فَاسْتِعَارَةٌ ، و إال فَمَجَازٌ مُرْسَـلٌ         زُ إنْ كانَ لِعَالقَةِ الْمُشاهبَ     والْمَجَا

االسْتعارةُ مَبْنِيَّةٌ على التشـبيهِ فَوَجَـبَ التعـرضُ لَـهُ ، فَانْحَصَـرَ الْمَقصـودُ               
  . التَّشْبِيْهُ والْمَجَازُ و الكِنَايَةُ: مِن عِلْمِ البيانِ يف الثالثةِ 

والْمَقصودُ األصْليُّ مِن عِلْمِ البيانِ هو الْمَجَازُ ، إذْ هـو الـذي يَتَـأَتّى فِيـه                 
اخْتِلَافُ الطُّّرُقِ يف وُضُوحِ الدَّاللةِ على الْمَعنى الْمُـرَادِ ، أمَّـا احلقيقـةُ فـال      

 .  فِيْهِ يتأتى فِيْهَا ذلكَ لِأنَّها إنَّمَا وُضِعَتْ لِشَيئٍِ بِعَيْنِهِ لِتُسْتَعْمَلَ

 :ؤة هةقعقةت  ماجاز  
ةبزع،   عنكع ل ث » א«بعلض א«نع א ع ظ» א أزع   ن اش، ظ ة ظوخش تة ظعشلعتعلضعنعض عصادعلةش

ةر       دذ، ؤة ظةض ةت بولع ذ هةقعق ة ب دة ظعشلعتعلس لع مةنع ةن ظةس ث » א«تةيعنلةنض א«نع ع » א ن
عدة       لعتعلعص ظةسلع مةنعس قعغا ظعش دعن باش لع مةنع ةن ظةس ة ظوخشاش تةيعنلةنض تة ظعشلعتعلضعنعض ظعصادعلةش

 : مةسعلةن . غان قةرعنة بولسا بذ ماجاز بولعدذ، قةرعنة بولمعسا آعناية بولعدذظعشلعتعشتعن حةآلةيدع
اناالندعم   (»א« ارقعلعق ص دعن دةرةخ ظ أرذص ظذنعث نع آ ةن يولؤاس ذ  ) . م ا ب مان

الدعكع  ةنلعكتعن     » א«معس دة ظعشلعتعلض ةن مةنع أز تةيعنلةنض ةبزع ظ ةن ل عدة  دعض ةت مةنعس  هةقعق
 . ظعشلعتعلضةن بولعدذ

ةبزع ظأزع تةيعنلةنضةن      » א«بذ معسالدعكع    ) . ظوق ظعتعؤاتقان باتذرنع آأردذم   (»א« دعضةن ل
ةلكع باتذر بعر آعشعنع ظعصادعلةش ظىحىن ظعشلعتعلضةنلعكتعن ؤة ظذنعث ظةسلع مةنعسعنع                        يولؤاسنع ظةمةس ب

ت  رادة قعلعش عن ظع
دعغان  » «حةآلةي

ةن ارةتدعض أزدعن ظعب   س
انلعقتعن  ة بولغ ذ قةرعن ب

دة  از مةنع ماج
 . ظعشلعتعلضةن بولعدذ

ذ . »א« ب
دعضةن  » א«معسادعكع    

لةبزعمذ ظأزع تةيعنلةنضةن     
ةلكع    ةس ب نع ظةم يولؤاس
عنع    ر آعش ذر بع بات
ىن   ادعلةش ظىح ظعص
ذنداقال   لعتعلدع، ش ظعش

ل ذنعث ظةس عنع ظ ع مةنعس
نع   رادة قعلعش ظع
ذ   دعغان قةرعنعم حةآلةي

دع ة  ،بولمع ذ آعناي ذثا ظ  ش
ةن  عدة ظعشلعتعلض مةنعس

 .بولعدذ
لعق  ةبزع، ظوخشاش ل
عؤعتعنعث  مذناس

ةؤةبعدعن  لع س ظةس
أتكعلعص  دعن ي از مةنع ماج

ةن   دة ظعشلعتعلض مةنع
ذ   ا ب  »א«بولس

دذ ا بولع داق بولمعس ، ظذن
دذب» « . ولع

علةن   א«: مةس
 »א«؛ »

بعرعنحع ). ظأستةث ظاقتع (
ع  ذ آعش الدا ظ معس
قا  ذقتا  يولؤاس باتذرل

» א«ظوخشعغانلعقتعن 
دعضةن سأز، ماجاز مةنعدة      
ذ   ذص ب ةن بول ظعشلعتعلض

ة  دةص » א«ظادةتت
دذ ع . ظاتعلع ظعككعنح
الدا   » א«معس

ا  د يعش ظورنعغ ع
ةنلعكتعن  ظعشلعتعلض
ةن   ذ بعل ذنداقال س ش
عدا  تةثنعث ظارعس ظأس

عؤعتع خظو لعق مذناس شاش
ذنعث  ةلكع س ةس ب ظةم
ذش   ع بول دعغان ظورن ظاقع
انلعقتعن  عؤعتع بولغ مذناس

ذص    » א« ةن بول دة ظعشلعتعلض از مةنع أز، ماج ةن س ة  ،دعض ذ ظادةتت دذ» « ب ةك .دةص ظاتعلع  دعم
ةنعنعث        س از م ةن ماج ةنا بعل لع م ىن ظةس ةص ظعشلعتعلعشع ظىح ة يأتك از مةنعض دعن ماج لع مةنع أزلةرنعث ظةس

أزنعث         ذ س ا ب عؤعتع بولس لعق مذناس عؤةت ظوخشاش ل مذناس ذ خع دذ، ب عؤةت بولعشع زأرذر بولع عدا مذناس ظارعس
ع   دة ظعشلعتعلعش از مةنع دذ، »א« ماج ل مذن   دةص ظاتعلع ذ خع ةر ب قا   ظةض لعقتعن باش عؤةت ظوخشاش اس

  .دةص ظاتعلعدذ» «بذ مذناسعؤةت بولسا 
دذ        ذش زأرذر بولع ةن تونذش ذنعث بعل ذثا ظ دذ، ش ة قذرعلع بعه ظذستعض ا تةش تعظارة بولس ذنداق . ظعس مذش

انلعقتعن  ع ظذضعنعشتعكع مةقسةت » א«بولغ ىح » א«ؤة » א«،»א«ن ارةت ظ ن ظعب دع
 .نةرسعنع ظذضعنعش بعلةن حةآعلعنعدذ

تذر   » א« ازنع بعلعش تعكع ظةسلع مةقسةت ماج ع ظذضعنعش ة   . ن ان مةنعض ذ، مةقسةت قعلعنغ ذنكع ظ ح
ذز بعرعدعغان نةرسعدذر، ظةمما هةقعقةتت         ة دااللةت قعلعشنعث رذشةن بولعشعدعكع يولالرنعث صةرعقلعرع شذنعثدا ي

 .حذنكع ظذ صةقةت مةلذم بعر نةرسعنعث ظأزعضعال ظعشلعتعلعش ظىحىنال تةيعنلعنعدذ. بولسا بذالر هاسعل بولمايدذ
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 التشبيه
 . كَتِهِمَا يف وَصْفٍ أمْرٍ آخَر لِلداللةِ على مُشارهو إلْحَاقُ أمْرٍ بِ

األولُ يف أرْكَانِـهِ ، والثـاني يف أقْسَـامِهِ ، والثالـثُ             :  وفيه ثالثةُ مَبَاحِـثَ     
 . يف الغَرَضِ مِنْهُ 

 املبحث األول
 يف أركان التشبيه

ويُســـميانِ طَرْفَـــي ( الْمُشَـــبَّهُ ، والْمُشـــبه بِـــهِ :   أرْكَـــانُ التشـــبيهِ أرْبَعَـــةٌ
 . ، و وَجْهُ الشبهِ ، واألداةُ ) التشبيهِ 

 .  فالْمُشبهُ هو األمْرُ الذي يُرادُ إلْحاقُهُ بِغَيْرِهِ 
 .والْمُشبهُ بِهِ هو األمْرُ الذي يُلْحَقُ بِهِ الْمُشبهُ 

 تةشبعه

 

عنعمعز  بعه دعض ع،تةش لعقع  نةر ظعكك ةتتعكع ظوخشاش عنعث سذص ادعلةش س ر   نع ظعص ة بع عنع يةن ر نةرس ىن بع ظىح

 .نةرسعضة قوشذشتذر

ةتقعقات    ىح ت دة ظ ذ هةق ب

ع ذص، بعرعنحسع   بوتئمعس ل

 ،ظذنعث رذآنعلعرع هةققعدة   

ذنعث   ع ظ ظعككعنحعس

ع  دة بألعنعش  ، هةققع

ع  بعه ظىحعنحعس تةش

ةت   تعكع مةقس قعلعش

 . هةققعدة بولعدذ

 بعرعنحع تةتقعقات تئمعسع

 

تةشبعهنعث رذآنعلعرع 

 هةققعدة

رع  بعهنعث رذآنعلع تةش

ذص،   أت بول ــبَّهُت  ؛» الْمُشَـــــ

بذ ظعككعسع    (» الْمُشبه بِهِ «

 .ؤة تةشبعهنعث ؤاستعلعرع قاتارلعقالردعن ظعبارةت» א«، ) دةص ظاتعلعدذعبعهنعث ظعككع تةرعصتةش

 . يةنع ظوشذغذحعدذر.دعضعنعمعز باشقا نةرسعضة قوشذش ظعرادة قعلعنعدعغان نةرسعدذر» א«

 .ظوشذتذلغذحعدذر يةنع .قوشذلغان نةرسعدذر» א«دعضعنعمعز، » א«



 ٤١٣

 بَيْنَ الطَـرَفَيْنِ ، ويَجِـبُ أنْ يَكُـونَ يف    و وَجْهُ الشبهِ هو الوَصْفُ الْمُشرتكُ  

 . الْمُشبهِ بِهِ أقْوى مِنْهُ يف الْمُشبهِ ، و إال فَال فائدةَ يف التشبيهِ 

وأداةُ التشبيهِ هـي اللفـظُ الـذي يَـدلُّ علـى التشـبيهِ حنـو العِلْـمُ كـالنُّوْرِ يف                     

ــهِ     ــوْرُ مُشــبهٌ بِ ــبَّهٌ ، والنُّ ــالعِلْمُ مُشَ ــةِ ، ف ــهُ الشــبهِ ،  اهلداي ــةُ وَجْ ، واهلداي

 . والكافُ أداةُ التَشْبيهِ 

 والبُدَّ يف كلِّ تَشْبِيْهٍ مِن وُجُودِ الطَرْفَيْنِ ، وأمَّا وَجْهُ الشبهِ فَقَدْ يُحْـذَفُ     

كمـا أنَّ األداةَ قَــدْ تُحْــذَفُ ، فــإذا حُــذِفَتْ أداةُ التشــبيهِ و وَجْهُــهُ مســي  

أيْ كاللِبَـاسِ يف    ،  ١٠النبـأ  }لِبَاسـاً  اللَّيْـلَ عَلْنَـا   وَجَ{تَشْبِيْهًا بِلِيْغًـا حنـو      

 . السِّتْرِ 

 

بَّهُ « بولذص،  )ظوخشاشلعق  (دعضعنعمعز ظعككع تةرةص ظارعسدا ظورتاق بولغان سىصةت » وَجْهُ الشبهِ « دعكع  » الْمُشـَ

ةتتعن  ع» الْمُشـــبه بِـــهِ«شىص ةتدعك بعه   سىص ا تةش داق بولمعس ةر ظذن دذ، ظةض ع زأرذر بولع ذآرةك بولعش نعث آىحل

 .قعلعشنعث ظةهمعيعتع بولمايدذ

بعهن ع تةش عث ؤاستعس

عنعمعز قا ،دعض  ظوخشذتذش

دعغان  ةت قعلع داالل

دذر علةن . لةبزع : مةس

ــةِ « ــمُ كــالنُّوْرِ يف اهلداي ذ . »العِلْ ب

الدعكع  ــمُ«معس » العِلْـــــــــ

ةببةه ،    أز مذش ةن س دعض

ــوْرِ« أز » النُّــــــ ةن س دعض

ع،   ةببةهذن بعه مذش

ــةِ« أز  » اهلدايــــ ةن س دعض

ةبةه ؤة  ع ش » ك«ؤةجه

ا بعه بولس  تةش

 . ؤاستعسعدذر

ةمما تةشبعه ؤاستعسع هةزعص قعلعنعص آةتكةندةك      ؤةجهع تةشبعهدة ظعككع تةرةصنعث بولشع زأرذر بولعدذ، ظ

 هةزعص قعلعنعص آةتسة    نعث ؤاستعسع ؤة ؤةجهع شةبةهلعرع،   تةشبعه .  آعتعدذ  ضاهعدا هةزعص قعلعنعص      مذشةبةه

» السِّـتْرِ اللِبَـاسِ يف    كوَجَعَلْنَـا اللَّيْـلَ     «بذ   .  }لِبَاسـاً  اللَّيْـلَ جَعَلْنَا  وَ{: مةسعلةن  . دةص ظاتعلعدذ »  تَشْبِيْهًا بِلِيْغًا    «بذنداق تةشبعه   

 .دعضةنلعك بولعدذ



 ٤١٤

 املبحث الثانى

 يف أقسام التشبيه

 : التَّقْسِيْمُ بِاعْتِبَارِ الطرْفَيْنِ 

ــيّنيِ و     ــيَّيْنِ و عَقْلِ ــمُ التشــبيهُ بِاعْتبــارِِ الطــرفنيِ إىل حِسِّ  يَنْقَسِ

جْـهِ بِالْبَـدْرِ ، وتَشْـبِيْهِ العِلْـمِ بالْحَيَـاةِ ،            مُخْتَلِفَيْنِ ، كَتَشْبِيْهِ الوَ   

 . وتَشْبِيْهِ العِلْمِ بِالنُّوْرِ ، وتَشْبِيْهِ العَطْرِ بِحُسْنِ الْخُلْقِ 

سَواءٌ كانَا مُطْلَقَـيْنِ    ( ويَنْقَسِمُ بِهذا االعْتِبَارِ أيْضًا إىل مُفْرَدَيْنِ       

 . رَكَّبَيْنِ و مُخْتَلِفَيْنِ و مُ) أو مُقَيَّدَيْنِ أو مُخْتَلِفَيْنِ 

 ظعككعنحع تةتقعقات تئمعسع
  هةققعدةنعشعىبألتةشبعهنعث 

 :ظعككع تةرةص ظعتعبارع بعلةن بألذش 
 ، هةر ظعككع تةرعصع    ع بولغعنع ةن هةر ظعككع  تةرعص هعسس        تةشبعه ظأزعنعث ظعككع تةرعصعنعث ظعتعبارع بعل      

هةر  . ظعبارةت ظىح قعسعمغا بألعنعدذ       بولغعنعدعن    ؤة بعر تةرةص هعسسع يةنة بعر تةرةص ظةقلع                 بولغعنع ظةقلع  
دعن  » الَْبـْدرِ «بعلةن  » َوْجـه «بذ معسالدعكع   » َبْدِره كالَْوْجه«: ظعككع  تةرعص هعسسع بولغاننعث معسالع   

ع ظ    ع هعسس ةر ظعككعس ارةت ه ذ   ظعب انلعقتعن ب علةر بولغ دعغان نةرس ذمكعن بولع ش م ارقعلعق بعلع ةزاالر ظ
لعنعدذ   بولغان  تةشبعهنعث هةر ظعككعلع تةرعص هعسسع     : هةر ظعككع تةرعصع ظةقلع بولغاننعث معسالع             .   هعساص

ارقعلعق  دعن ظعبارةت هةر ظعككعسع هعسس    » الَْحَياِة«بعلةن  » الِعلُْم« بذ معسالدعكع    .»الِعلُْم كالَْحَياةِ « ع ظةزاالر ظ
ذ             انلعقتعن ب علةر بولغ دعغان نةرس ذمكعن بولع ش م ارقعلعق بعلع ةقعل ظ ةلكع ظ دعغان ب ذمكعن بولماي ش م بعلع

ةقلع   ةرعص ظ ع ت ةر ظعككعل بعهنعث ه ان تةش لعنعدذبولغ ةقلع   .  هعساص ةرةص ظ ر ت ة بع ع يةن ةرةص هعسس ر ت بع
 .» كالَعطِْرأخْالقُُه«؛ »الِعلُْم كالنُّْوِر«: بولغاننعث معسالع 

ع   أزعنع ظعكك بعه ظ ة تةش ؤة يةن
ةن    ارع بعل عنعث ظعتعب تةرعص

اآع   ( ةق ي عنعث مذتل ظعككعلعس
ة   ةق يةن رع مذتل اآع بع ةت ؤة ي مذقةيي
ةتظع     عدعن ق ةت بولعش رع مذقةيي بع

، هةر ظعككعسع مذصرةت بولغعنع      ) نةزةر
عهةر ظعككعلعسع مذرةآكةص   ؤة بولغعن

ةص    رع مذرةآك ة بع رةت يةن رع مذص  بع
دعن عمغا  بولغعنع ىح قعس ارةت ظ  ظعب

 .بألعنعدذ
رةت  -١ ع مذص ةر ظعككعلعس  ه

 :بولغعنعنعث معسالع
ذص  ) ١ رةت بول ع مذص ةر ظعككعلعس ه

الع    عنعنعث معس ةق آةلض ــإِذَا {: مذتل فَـ
ظاسمان (}انشَقَّتِ السَّمَاء فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ    

يعرعلغان حاغدا، ظاسمان قعزعلضىلدةك،       
ل حةم ذص قعزع دةك بول

بذ ظايةتتة ظاسمان         . ٣٧الرحمن)قالعدذ 
ذص    ذتذلغان بول ة ظوخش ل حةمض قعزع
ةق   ع مذتل ةر ظعككعلعس ذالرنعث ه ب

 . آةلضةن
ذص  ) ٢ رةت بول ع مذص ةر ظعككعلعس ه

الع    عنعنعث معس ةت آةلض : مذقةيي
ة   عدعن نةتعج قان نةرسعس تئرعش

إنَُّه كالراِقِم على «حعقعرالمعغان آعشعنع 
بذ معسالدا     . نضة ظوخشاش    دعضة» الْماِء

ع   ذ آعش عدعن  « ظ قان نةرسعس تئرعش
سىصعتع بعلةن   » نةتعجة حعقعرالماسلعق 

دع،  ةيعت قعلعن ــراِقُم«ق ا » الـ بولس
 . بعلةن قةيعت قعلعندع» على الْماِء«
بعرع مذتلةق يةنة بعرع مذقةييةت        ) ٣

الع    رةتنعث معس ان مذص قــف «: بولغ
رسـوما  * العيس في أطالل مية فاسأل      

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟( »الق الرداء المسلسـل   كأخ
 ؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
كأن فجـاج األرض وهـي      «؛)؟؟؟؟؟؟؟؟
على الخائف المطلوب كفـة     * عريضة  
 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟( »حابل

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ذ  ). ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ب

» مسند إليـه  الْ«معسالالرنعث بعرعنحع      
ع   ث ظعككعنحعس ةت بولغاننع مذقةيي

ــندالْ« ث » مســ ةت بولغاننع مذقةيي
 .معسالعدذر

ةص   -٢ ع مذرةآك ةر ظعككعلعس  ه
البدر منتقب بغيم   «:بولغعنعنعث معسالع   

  هو فيه تفخر و تبلج أبيض
ــرآة إذ   ــي المـ ــناء فـ ــنفس الحسـ ــزوج كتـ ــم تتـ ــنها ولـ ــت محاسـ  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟» كملـ

 .؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ــرَبِّهِمْ { :   بعرع مذصرةت يةنة بعرع مذرةآكةص بولغان تةشبعهنعث معسالع -٣ ــرُواْ بِ ــذِينَ كَفَ ــلُ الَّ ــالُهُمَّثَ ــوْمٍ عَاصِــفٍ أَعْمَ ــهِ الــرِّيحُ فِــي يَ ــتَدَّتْ بِ ــادٍ اشْ صةرؤةردعضارعنع ظعنكار قعلغانالرنعث قعلغان ( }مْ كَرَمَ

تشرق أعراضهم  «؛ ١٨إبراهيم)امال ظذحذرذص آةتكةن بعر دأؤة آىلضة ظوخشايدذ        ظةمةللعرع بورانلعق آىندة ش    
بعرعنحع معسادا ). ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟(» كانهــا فــي نفوســهم شــيم وأوجههــم

ارل                      »  الُْمشـبهُ  «دعضةن   » ْمَأْعَمالُُه« عقالردعن مذصرةت بولدع ؤة شاماللعق آىن، شاما ؤة آىلنعث ظىحعشع قات
الُْمشـبُه  «ظعككعنحع مسادا     . بولغانلعقتعن بذ مذرةآكةص هعساصالندع       » الْمُشـبهُ بـه   «ظعبارةت ظارعالشما آأرعنعش     
ــه رةت » بـــــــــــــ ــبُه «مذص ان » الُْمشـــــــــــــ ةص بولغ مذرةآك

 .؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ذص؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟بول



 ٤١٥

ويَنْقسمُ باعتبارِ تَعَدُّدِ الطَّرْفَيْنِ أو تَعَدُّدِ أحَدِهِمَا إىل مَلْفُوْفٍ ومَفْـرُوقٍ و   

 .تَسْوِيَّةٍ وجَمْعٍ 

ــؤتى     ــعَ مِثلــهِ بــأنْ يُ ــلُّ طــرفٍ مَ ــعَ كُ ــاهُ ويُجْمَ ــدَّدَ طَرْفَ فــالْمَلفوفُ هــو أنْ يَتَعَ

ا ، أو العَكْسِ بالْمُشبهاتِ أوَّلًا ثُم بالْمُشبهات بِها ثانِي . 

و الْمَفروقُ أنْ يتعددَ طرفاهُ و يُجمعَ كلُ طرفٍ مع صاحِبِهِ بأنْ يُجْمعَ كلُّ              

 .مُشبهٍ مع مُشبه به 

 . و التسويةُ أنْ يتعدد الْمشبهُ دون الْمُشبهِ به 

 .واجلمعُ أنْ يتعدد الْْمشبهُ به دون الْمشبهِ 

» تَسْـوِيَّةٌ «،  »مَفْـرُوقٌ «،  »مَلْفُـوْفٌ «آع بعر تةرعصعنعث سانع ظعتعبارع بعلةن       تةشبعه ظأزعنعث ظعككع تةرعصعنعث يا    

 .قاتارلعقالرغا بألعنعدذ» جَمْعٌ«ؤة 

نع » شبهُ بهالْمُ«بعر قانحعلعغان   ظاندعن،نع آةلتىرذش» الْمُشبهُ«دعضعنعمعز ظةؤؤةل بعر قانحعلعغان     » مَلْفُوْفٌ«

 تةشبعهنعث هةر ظعككع تةرعصعنعث سانعنعث آأص بولذشع          ،قعلعش ظارقعلعق ياآع ظةآسعحة   ظارقعلعق  آةلتىرىش  
 قَـدٌّ  و وَجْـهٌ و شَـعْرٌ  «: مةسعلةن  . عشع بعلةن جةملعنعشعدذر  قارشع تةرةصتعكع ظوخشظأزعنعث  ،ؤة هةر بعر تةرةصنعث   

 خَمْـرٌ «؛  »غُصْـنٌ  و بَدْرٌ و   لَيْلٌ* 
ــقٌ *  وَرْدٌ و دُرٌّو  ــرٌ و رِيْــــ  و ثُغْــــ

الالرنعث  .  »خَــــدٌّ ذ معس ب

ع » الْمُشــبهُ«بعرعنحعسع  ن

ةننعث  تا آةلتذرض  ،باش
ع   اظعككعنحعس  بولس

تا » א« باش
 .آةلتىرضةننعث معسالعدذر

عنعمعز» مَفْــــــرُوقٌ«  ،دعض

ع  بعهنعث ظعكك تةش
تةرعصعنعث آأص بولعشع ؤة     

ر  ةر بع ث » א«ه نع
سع  » א«ظأزعنعث  

ة آةلتىرلذش   ةن بعرض  عبعل
ارقعلعق ر  ،ظ ةر بع  ه

ث   نعث ظأزعنع تةرةص
هةمراسع بعلةن بعر يةرضة       
عدذر . جةملعنعش

علةن  ــرُ«: مةس ــكٌ النَّشْــ  مِسْــ
أَطـــرافُ   ونِــــريٌ *  دَنـــا   الوُجُـــود و

ــفِّ ــنَمْ األَكــ ذ(»عَــ ذراق ظ  ص

ار   ةر دعن اردذر، يذزل دذر ظعص
ال    ا ت اقالر بولس ؤة بارم

ذر الدا  ). حعؤعقت ذ معس ب
ع تةشبعهنعث ظعككع تةرعص

دع ؤة   أص بول » א«آ
ةببةه   ةن مذش ةن،   » «دعض ع بعل ةببةهذن بعه ةن مذش ةببةه  » א« دعض ةن مذش ةن »«دعض  دعض

א«مذشةببةهذن بعهع بعلةن ؤة   ةردة  دعضةن مذشةببةهذن بعهع بعلةن بعر     » « دعضةن مذشةببةه »א  ي
 . جةملةندع  ظأزعنعث هةمراسع بعلةن بعر يةرضةةر قايسعسعآةلتذرذلدع، بذ ظارقعلعق ه

 . نعثال بعر قانحة بولعشعدذر» א«دعضعنعمعز صةقةت » א«
 . نعثال بعر قانحة بولعشعدذر» א«دعضعنعمعز صةقةت » א«



 ٤١٦

 : التقسيمُ باعتبار وجهِ الشبهِ 
 . تَحْقِيْقِي و تَخْيِيْلِي : يَنقسم التشبيهُ باعتبارِ الوجْهِ إىل قِسْمَيْنِ 

 فالتحقيقي ما يكونُ وجْهُ الشبهِ فيه قائِمًـا بـالطرفَيْنِ حقيقـةً كاإلشـراقِ              
 . وادِ يف تَشبيهِ الشَّعْرِ بالليلِ يف تشبيهِ الوَجْهِ بالبَدْرِ ، والسَ

 والتخييلي ما ال يكونُ الوَجْهُ فيه قائِمًا بالطرفنيِ أو بأحَـدِهِمَا إال تَخَيُّلًـا          
لَهُ سِيْرَةٌ : ، بِمَعْنى أنْ يُثْبِتَهُ الْخِيالُ بِجَعْلِهِ غريَ الْمُحَقَّقِ مُحَقَّقًا ، كقولك 

فَوَجْهُ الشـبهِ وهـو الرائِحَـةُ الطيبـةُ مُتَخَيَّـلٌ            . كَالْمِسْكِ، وأخْلَاقٌ كالعَنْبَرِ  
 . يف الْمُشبهِ يف الْمِثالنيِ 

 : تنبيه 
وقَدْ يُنْزَلُ التضادُ بـنيَ الطـرفنيِ الْمُتضـادينِ مَنْزِلَـةَ التناسُـبِ بينَهُمَـا ، بِـأنْ                  

 بِمَنْزِلَةِ الشجاعةِ   يُبْرَزَ الْخَسِيْسُ يف صُورةِ الشَّرِيْفِ ، فَيُجْعَلُ الْجُبْنُ مَثْلًا        
، والبُخْـــلُ بِمَثَابَـــةِ الْجُـــوْدِ ، لِغَـــرَضٍ صَـــحِيْحٍ يَـــدْعُو إليـــهِ وهـــو الـــتَّهَكُّمُ  

ــانِ    ــالُ لِلجُبَّ ــيْحُ ، فَيُقَ ــرُّفُ والتَّلْمِ ــخْرِيَّةُ والتَّظَ ــدِ،  : والسُّ ــبَهَهُ بِالْأسَ ــا أشْ مَ
 ، وبِغَيْـرِ الغـرضِ      »تضادِ   تشبيه ال  «إنَّهُ حامتٌ ، ويُسمى هذا      : ولِلبَخِيْلِ  

 . الْمَذكورِ ال يُتِمُّ التَّنْزِيْلُ وال يُعْتَبَرُ 

 :ظعتعبارع بعلةن بألعنعشع » وجهِ الشبهِ« تةشبعهنعث

 .دةص ظعككع قعسعمغا بألعنعدذ» تَخْيِيْلِي«ؤة » تَحْقِيْقِي«ظعتعبارع بعلةن » لشبهِوجْهُ ا«تةشبعه 

خذددع  .  مةؤجذت بولغان تةشبعهدذر      هةقعقع » وجْـهُ الشـبهِ    «، ظذنعث ظعككعلع تةرعصعدعكع   دعضعنعمعز» تَحْقِيْقِي«
حنع  مةؤجذت بولغانغا ؤة حا    ظذالرنعث هةر ظعككعسعدة هةقعقةتةن       » نذرانعلعق«يىزنع ظايغا ظوخشاتقان حاغدا     

 .ظذالرنعث هةر ظعككعسعدة هةقعقةتةن مةؤجذت بولغانغا ظوخشاش» قارعلعق«دا قاراثغذ آعحعضة ظوخشاتقان
اآع بعر تةرعصعدة مةؤجذت بولمعسعمذ لعكع » وجْــهُ الشــبهِ«دعضعنعمعز، » تَخْيِيْلِــي« عدة ي ذنعث ظعككعلع تةرعص ظ

بار  نةرسعنع   يوقخعيالنعث  
ص ظ ع قعلع عسصاتلعش
ارقعلعق دة  ظ الع تةرعقع  خعي

دعغان   ذت بولع مةؤج
لَـهُ  «: مةسعلةن  . تةشبعهدذر

. » كـالعَنْبَرِ  أخْلَـاقٌ  و  كَالْمِسْكِ سِيْرَةٌ
ذ ظعك ذملعنعث كب ع ج

عد» الْمُشــــبهِ« ذت س ة مةؤج
ان معبول ذراق «غ ذش ص » خ

ارةت » وجْــهُ الشــبهِ« تعن ظعب
ال   اردةك خي ذالردا ب ظ
ة   دع، هةقعقةتت قعلدذرذل

عدة  ذ ظعككعس ا ظ ذ بولس ب
ــ« ــبهِوجْــــ ذت » هُ الشــــ مةؤج

 .  ظعدعظةمةس
 : تةنبعه 

اهعدا  ةس ض ظةرزعم
لعك  عنع شةرةص نةرس
عتعش   ةآلعدة آأرس ش

ارقعلعق، ذ ظ ع -قارعم قارش
عدعكع    ةرةص ظارعس ع ت ظعكك

علعق ذالر،قارش  نعث ظ
عدعكع  ظارعس
ا  لعقنعث ظورنعغ مذناسعص

ذرلعدذ، دة  ذنداق حذش ظاش
لعدعغان  تةقةززا قع  قعلعشنع

ةتلةر    وغرا مةقس ت
ذنحاق،   ةؤةبعدعن قورق س
ا ؤة   ذرنعث ظورنعغ بات
ا   عخعنعث ظورنعغ ل، س بعخع

ذرعلعدذ وغرا  . حذش ذ ت ؤة ظ
ة  ةتلةر آأزض مةقس
خعرة  لعق، مةس ظعلماس

ارلعقالردعن ظعبارةت            ة قعلعش قات ا      : مةسعلةن   . قعلعش، صاراسةتلعك بولعؤعلعش ؤة آعناي قورقذنحاق آعشعضة قارت
ا       » « بعرعنحع معسالدا ظةرزعمةس بعر        . دعضةنضة ظوخشاش   » «دعضةنضة ؤة بعخعلغا قارت

ارقعلعق باتذرلذق بعلةن قورقذنحاقلعقتعن ظعبارةت                   قورقذنحاق شةرةصلعك بعر باتذرنعث شةآعلدة آأرسعتعلعش ظ
ذ خعرة -قارعم عدعكع قارشعلعق،مةس ةرةص ظارعس ع ت ع ظعكك عدعكع قارش ذالرنعث ظارعس عدعدة ظ ش مةقس قعلع

ارقعلعق    ذ ظ ةن، ب ا حذشذرذلض لعقنعث ظورعنعغ ذتذلغان  مذناسعص قا ظوخش ذنحاق يولؤاس ذ قورق ذ  . ظ ا ب «مان
دذ» א عز   . دةص ظاتعلع ان مةقسةتلةرس ر قعلعنغ دا زعكع ذ   (يذقعرع عدعكع قارعم ذالر ظارعس علعقنع -ظ قارش

عدعكع مذناسعص  ث ظارعس ذرذش )لعقنعثظوالرنع ا حذش دذ ؤةظورنعغ ةل بولماي نعمذ ( مذآةمم داق حذشذرذش ) بذن
 .قا بولمايدذظعتعبارغا ظعلعش



 ٤١٧

 الوَاحِـدُ ، ومُنْـزَلٌ    :  أقْسـامٍ    وَينْقسمُ بِاعْتبارِ وَحْـدَةِ الوَجْـهِ وتَعَـدُّدِهِ ثَالثـةُ         
 . مَنْزِلَةَ الوَاحِدِ ، والْمُتَعَدّدُ

ــهُ الشــبهِ) ١ ــيْئًا وَاحِــدًا وهــو مــا ال فالوَاحِــدُ هــو مــا يكــونُ وَجْ  فيــه شَ
 . خَدُّهُ كالْوَرْدِ : تَرْكِبَ فيه وال تَعَدُّدَ كالْحُمْرَةِ يف قولك 

 شبهِ فيهِ مُرَكَّبًا مِـن مُتعـددٍ       مَنْزِلَةَ الوَاحِدِ هو ما يكونُ وَجْهُ ال       ومُنْزَلٌ) ٢
ــورٍ لِ    ــدَّةِ أُمُ ــدَ إىل عِ ــأنْ يُقْصَ ــا بِ ــا اعْتِبَارِيَّ ــةٌ   تَرْكِيْبً ــا هَيْئَ ــزَعُ مِنْهَ ــيْئَيْنِ فَتُنْ شَ
 ، حَيْـثُ    رَادِهِ وَجْـهَ شَـبَهٍ    تَعُمُّهما ، بِحَيْثُ ال يَصْلَحُ وَاحِدٌ مِنْهَا على انْفِ        

 : لَوْ سَقَطَ أحَدُها لَمْ يُتِمُّ التشبيهُ ، كقوله 
 . بُهُوأسْيَافَنَا لَيْلٌُ تَهاوى كواك* ثارَ النَّقْعِ فَوْقَ رُؤوسِنَا كأنَّ مُ

ألنَّ الوَجْــهَ فيــه مُرَكَّــبٌ مِــن أشْــياءٍ تَضَــامَّتْ وتَلَاصَــقَتْ حتــى صــارَ        
 .كالشيئ الوَاحِدِ ال يَقبل التجزئةَ 

ــهُ الشــبهِ«  ،تةشبعه ةن   » وَجْ ارع بعل ذش ظعتعب ر قانحة بول اآع بع ر ي ــدُ«نعث بع ــزَلٌ«، »الوَاحِ ــدِمُنْ ــةَ الوَاحِ ؤة »  مَنْزِلَ

 .دةص ظىح قعسعمغا بألعنعدذ» الْمُتَعَدّدُ«

ــدُ«) ١ عنعمعز، » الوَاحِ ــهُ الشــبهِ «دعكع ظأزعدعض رال » وَجْ ة بع ان نةرس بعبولغ رال تةش ذص، بع ة  بول ان نةرس  بولغ

ذز بةرمعضةن   ؤة بعر قانحة بولذش ظأزعدة بعرعكعش  دعضعنعمعز،»א«  «خذددع  .  دذر»א« ي
  . ظوخشاش نعث بعرال بولغعنعغا»א«  قعزعللعقتعن ظعبارةتدعضةن سأزعثعزدة» 

א«) ٢ » א
عنعمعز  دعكع ، ظأزع دعض

ر ،»א«  بع
عدعن   ان نةرس قانحعلعغ
ةرآعص  ارع ت ظعتعب
تةرعقعسعدة بعرعكتىرىلضةن  
داق    ذص، بذن بعه بول تةش
بعرعكتىرىش ظعككع نةرسة   
ر     ان بع اس بولغ ىن خ ظىح

عنع قانحعلع ان نةرس غ
دعن   ش، ظان ةت قعلع مةقس

علةردعن   ذ نةرس ح ظ هع
ث دعغا بعرعنع أز ظال  ظ

» א«
دعغانلعقع  بواللماي
ذ  ذالردعن ظ ةؤةبعدعن ظ س
ذم   ة ظوم ع نةرسعض ظعكك
ع    ةآعلدعن بعرن ان ش بولغ
ا  ذص قالس ع حذش بعرةرس
ذق  ش تول بعه قعلع تةش
دة   دعغان دةرعجع بولماي
ارقعلعق   رعش ظ حعقع

دذ علةن م. بولع «: ةس
*א

بعزنعث  (»א
ث  ؤة قعلعحلعرعمعزنع

اث  تعدعكع ح -ظىس
وياآع  وزاثالر، ض ت
ذثقعغان   ذزلعرع ش يذلت

دذر الدعكع  ). تىن ذ معس ب
 جذغلذشذص   ،»א«

ارحعالنمايدعغان    ةتتاآع ص تعص ه عص آع علةرنع     ؤة تذتعش ان نةرس ذص قالغ اش بول ة ظوخش ر نةرسعض ارع ، بع  ظعتعب
ذص،   دة بعرعكتىرىشتعن هاسعل بولغان بعرعكتذرمة شةآعل بول ذتةرعقع ةن حاث،  شةآعلب توزاثدعن -آعحة بعل

ارةت ظعككع نةرسعضة خاس بولغان  ذق، ،ظعب ذيان قاراثغذل ذ حاقناشنعث ظ ذ-حاقناش ؤة ظ دعن يانغا شذثغذشعب
ارةت  ر قاظعب ذرذص  بع عنع مةقسةت قعلعص ت ان نةرس ة   ،نحعلعغ ذ ظعككعسعض ارقعلعق ظ ذغالش ظ ذالرنع ج اق ظ  ظورت

دة        دعغان دةرعجع ذق بولماي بعه قعلعش تول ا تةش ع، بعرةرسع حذشذص قالس ةآعلدعن بعرن ان ش ةيدا بولغ قعلعش ص
بذالرنعث   دئيعشعمعز    قعلعش تولذق بولمايدذ   بعرةرسع حذشذص قالسا تةشبعه      ظذالرنعث   .ظارقعلعق هاسعل بولغان    

 .بولذشقا يارعمعغانلعقع سةؤةبعدعندذر» وَجْهُ الشبهِ « ظأز ظالدعغانعثهعح بعرع



 ٤١٨

و الْمُتعددُ هو ما يكون وَجْهُ الشبهِ فيـه مُكَوَّنًـا مِـن عـدةِ أُمُـورٍ جُعِـلَ                   ) ٣
ــدَّةٍ ، كمــا يف قولــك    ــهَ شــبهِ علــى حِ ــلٌّ مِنْهــا وَجْ  هــذه الفاكهــةُ كــاليت : ُك

 . أكَلْنَاهَا أمْسِ يف الطَّعْمِ واللَوْنِ والرَائِحَةِ 

 .تَمْثِيْلٌ وغريُ تَمْثِيْلٍ : ويَنْقَسِمُ باعتبارِ الوَجْهِ أيْضًا إىل قِسْمَيْنِ 

فالتمثيلُ ما كانَ وَجْهُ الشبهِ فيه صُورَةً مُنْزَعَةً مِـن مُتعـددٍ ، حِسِّـيا كـانَ       
. ، كتَشْـبِيْهِ الشَّـمْسِ بـالْمِرْآةِ يف كَـفِّ األشَـلِّ             ذلك الوَجْهُ أو غريَ حِسِّيٍّ      

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّـذِي اسْـتَوْقَدَ نَـاراً فَلَمَّـا أَضَـاءتْ مَـا حَوْلَـهُ                {وكقوله تعاىل   
، و كقولـه    ١٧البقـرة }ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ الَّ يُبْصِرُونَ         

ينَ حُمِّلُـوا التَّـوْرَاةَ ثُـمَّ لَـمْ يَحْمِلُوهَـا كَمَثَـلِ الْحِمَـارِ يَحْمِـلُ                 مَثَـلُ الَّـذِ   {تعاىل  
 مِـن االنْتِفـاعِ بِـأَبْلَغِ       هَ الشـبهِ هَيْئَـةُ الْحِرْمَـانِ      فإنَّ وَجْ ،  ٥اجلمعة}أَسْفَاراً  

 . نافعٍ مع تَحَمُّلِ التعبِ يف اسْتِصْحَابِهِ

عنعمعز» الْمُتَعَــــدّدُ«)  ٣  دة »وَجْــــهُ الشــــبهِ«دعكع  ظأزع،دعض رع ظاالهع ةر بع ر » وَجْــــهُ الشــــبهِ«، ه ان بع قعلعنغ

 بولذص، بذالرنعث »وَجْهُ الشبهِ «بعر قانحة    يةنع ظأزعدة  .قانحعلعغان نةرسعلةردعن بارلعققا آةلتىرىلضةن تةشبعهدذر    

دة   رع ظاالهع ةر بع ــهُ الشــبهِ«ه بعهدذر » وَجْ ان تةش علةن . قعلعنغ ــسِ يف   «: مةس ــا أمْ ــمِهــذه الفاكهــةُ كــاليت أكَلْنَاهَ ــوْنِ والطَّعْ  اللَ
ــةِو ةن ظالمعغ     (»الرَائِحَ ز يعض ام بع ةردة ظاخش ذراق جةهةتل ةم ؤة ص ا رةث، ت ذ ظالم ايدذب الدا  .)ا ظوخش ذ معس ا ب  مان

ار  »وَجْـهُ الشـبهِ   « دعن ظعبارةت ظىح        »الرَائِحَةِ« ؤة   »اللَوْنِ« ،»الطَّعْمِ« ةردة بذالرنعث هةر بعرع ظأز             ، بولذص   ب  بذ ي

دة   دعغا ظاالهع ــهُ «ظال وَجْـــ
 .  قعلعنغان»الشبهِ

» وَجْهُ الشبهِ «تةشبعه يةنة   

ةن  ارع بعل » تَمْثِيْــــلٌ«ظئتعب

دةص ظعككع  » مْثِيْلٍغريُ تَ «ؤة  
 .قعسعمغا بألعنعدذ

بعر   ،دعضعنعمعز » تَمْثِيْلٌ«
عدعن قانح ان نةرس علعغ

ىرةت  ان س وَجْـــهُ  «حعقعرعلغ
بعه   »الشــــــبهِ  ان تةش  بولغ
ذص، دعكعبول «  بذنعث

هعسسع بولذش   نعث   »א
لعقع ا  بولماس ظعتعبارغ
دذ علةن . ظعلعنماي : مةس

 كــــــــالْمِرْآةِ يف كَــــــــفِّالشَّــــــــمْسُ «
الةحنعث (»األشَــــلِّ ذياش ص ق

ة   دعكع ظةينةآك قولع
ايدذ مَـــــثَلُهُمْ كَمَثَـــــلِ {؛ )ظوخش

الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّـا أَضَـاءتْ مَـا         
حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَـرَكَهُمْ فِـي        

ــلُ {؛ }ظُلُمَــــاتٍ الَّ يُبْصِــــرُونَ  مَثَــ
مْ يَحْمِلُوهَـا   الَّذِينَ حُمِّلُـوا التَّـوْرَاةَ ثُـمَّ لـَ        

ــلُ كَمَثَـــــــــــــلِ  الْحِمَـــــــــــــارِ يَحْمِـــــــــــ
تةؤراتنع آأتىرىشكة تةآلعص قعلعنغان، ظاندعن ظذنع آأتىرمعضةنلةر خذددع آعتاص يىآلةنضةن ظعشةآكة          (}أَسْفَاراً

 توختاؤسعز تعترعضةنلعكتعن ظذنعثغا حذشكةن نذرنعث بعرعنحع معسالدا صالةحنعث قولعدعكع ظةينةك . )ظوخشايدذ
ر يعغع ان   بع ةثرعص تذرعشعدعن هاسعل بولغ ر آ ص، بع ذش لع ةن  ،»א«آأرذن ذص آةلض ظعككعنحع . بول
الدا ان معس وت ياقق ان  ، ظ نع يورذتق وت ظةتراص ذ ظ دعن ظ ذزعؤ  ، ظان ذق آةتك ذ يورذقل دعن ظ ذقتا  ظان عتعلعص قاراثغذل

.   بولذص آةلضةن      »א«نذش نةرسعدعن هاسعل بولغان آأرذ       بعر قانحعلعغان     ، ظعبارةت قالدذرذلغانلعقتعن
الدا  ع معس عدعن       ظىحعنح ايدعلعق نةرس ذنحة ص ة ش ةن بعرض ارتعش بعل ا ت ص جاص ةمرا قعلع ة ه ذنع ظأزعض  ظ
  . بولذص آةلضةن»א«هرذم قعلعشتعن ظعبارةت آأرذنذش صايدعلعنعشتعن مة



 ٤١٩

 مِن مُتعددٍ ، بأنْ      الشبهِ فيه صُورةً مُنْتَزَعَةً    هُوغريُ التمثيلِ مَا لَمْ يكنْ وَجْ     

: كانَ أمْرًا وَاحِدًا أو أُمُورًا مُتعددةً كُلٌّ مِنْهَا قائِمٌ بِذَاتِهِ ، فاألوَّلُ كقولـك                

ــدَمِ   ــةُ القَ ــمِ كزلَّ ــرَرِزَلــةُ القَلَ ــمَاءِ يف الضَّ ــومِ السَّ  يف  ، والعُلمــاءُ األتقيــاءُ كنُجُ

ــةِ  ــاني كاهلداي ــأخْرى    ، والث ــةِ بِ ــا يف تشــبيهِ الفاكه ــمِم  الرائحــةِ ويف الطَّعْ

  . اللَوْنِو

 . مُجْمَلٌ ومُفَصَّلٌ : ويَنقسم باعتبار الوَجْهِ أيضا إىل قسمنيِ 

فالْمُجملُ مـا لَـمْ يُـذْكَرْ فيـه وَجْـهُ الشـبهِ حنـو النَّحْـوُ يف الكـالمِ كـالْمِلْحِ يف                       

 . الطَّعَامِ 

 . جُوْدًاهُ كالبَحْرِ  وَجْهُ الشبهِ  حنو يَدُكِرَ فيهوالْمُفصلُ ما ذُ

 

 مِن مُتعددٍ ، بأنْ     هُ الشبهِ فيه صُورةً مُنْتَزَعَةً    وغريُ التمثيلِ مَا لَمْ يكنْ وَجْ     

: تِهِ ، فاألوَّلُ كقولـك      كانَ أمْرًا وَاحِدًا أو أُمُورًا مُتعددةً كُلٌّ مِنْهَا قائِمٌ بِذَا         

ــدَمِ   ــةُ القَ ــمِ كزلَّ ــرَرِزَلــةُ القَلَ ــمَاءِ يف الضَّ ــومِ السَّ  يف  ، والعُلمــاءُ األتقيــاءُ كنُجُ

ــةِ  ــأخْرى     اهلداي ــةِ بِ ــا يف تشــبيهِ الفاكه ــاني كم ــمِ، والث  الرائحــةِ ويف الطَّعْ

  . اللَوْنِو

 . مُفَصَّلٌ مُجْمَلٌ و: ويَنقسم باعتبار الوَجْهِ أيضا إىل قسمنيِ 

فالْمُجملُ مـا لَـمْ يُـذْكَرْ فيـه وَجْـهُ الشـبهِ حنـو النَّحْـوُ يف الكـالمِ كـالْمِلْحِ يف                       

 . الطَّعَامِ 

 . جُوْدًاهُ كالبَحْرِ كِرَ فيه وَجْهُ الشبهِ  حنو يَدُوالْمُفصلُ ما ذُ

 

علغان آأرذنذش بولمعغان     انحعلعغان نةرسعدعن تارتعص حعقعر    بعر ق   سع، »وَجْهُ الشبهِ «دعضعنعمعز،  » غريُ تَمْثِيْلٍ «

دعغ         نعث  »وَجْـهُ الشـبهِ   «تةشبعه بولذص، بذ ظذ       اآع هةر بعرع ظأز ظال بولذش   ا مذستةقعل بولغان بعر قانحة    بعر ي

مِ كزلَّـةُ القَـدَمِ   زَلةُ القَلَ«: نعث معسالع  ان تةشبعهغبولذش ظارقعلعق بولبعر  سع،»وَجْهُ الشبهِ«. ظارقعلعق هاسعل بولعدذ  
ةمنعث تئلعشع زةرةر جةهةتتة قةدةمنعث تئلعشع بعلةن ظوخشاش              (»يف الضَّرَرِ  يف والعُلمـاءُ األتقيـاءُ كنُجُـومِ السَّـمَاءِ         «؛  )قةل

ةقؤادار ظألعماالر (»اهلدايـةِ  ت

عتعش   ع آأرس وغرا يولن  ت
ماندعكع  ة ظاس جةهةتت

ذزالرغا  اشيذلت . )ظوخش
الد    ع معس ذ ظعكك ا ب  امان

صةقةت بعرال  » جْـهُ الشـبهِ  وَ«

بعه     ذ تةش ذثا ب دع، ش بول

 . هعساصلعنعدذ»غريُ تَمْثِيْلٍ«

دعغا      أز ظال رع ظ ةر بع ه
ر  ان بع تةقعل بولغ مذس

ة   ان نةرس وَجْــهُ «قانحعلعغ
نعث  تةشبعه   بولغان » الشبهِ

هـذه الفاكهـةُ كـاليت      «: معسالع  
ــا أمْــــسِ يف  ــمِأكَلْنَاهَــ ــوْنِ والطَّعْــ  اللَــ

ــةِو ذ.»الرَائِحَـ الدعكع  ب  معس

ــمِ« ــوْنِ« ،»الطَّعْـــــ ؤة » اللَـــــ

ارةت »الرَائِحَــــةِ « ن ظعب  دع

أز   ة ظ ة نةرس ر قانح بع
ذص،    ان بول دعغا بولغ ظال

 .لعنعدذبهعسا» غريُ تَمْثِيْلٍ«بذنداق تةشبعهمذ 

 .ظعككع قعسعمغا بألعنعدذيةنة دةص » «ؤة » «ظئتعبارع بعلةن » א«تةشبعه 

 »النَّحْـوُ يف الكـالمِ كـالْمِلْحِ يف الطَّعَـامِ         « : مةسعلةن  .قعلعنمعغان تةشبعهدذر   زعكعر    »وَجْـهُ الشـبهِ   «دعضعنعمعز،   »لٌمُجْمَ«

 . يةنع ياخشعالش جةهةتتة.)جذملعدعكع نةهؤع قاظعدعلعرع تاماقتعكع تذزغا ظوخشاشتذر(
 .»א«: مةسعلةن . هدذرزعكعر قعلعنغان تةشبع» א«دعضعنعمعز، » «



 ٤٢٠

 املبحث الثالث
 يف أدوات التشبيه

أداةُ التشــبيهِ هــي اللفــظُ الــذي يَــدل علــى مَعنــى املشــاهبةِ كالكــافِِ ، و 
 .كأنَّ و ما يف معنامها حرفا كان أو امسا أو فعال 

 يَليهـا الْمُشـبهُ بِـهِ       أنْ،  صْل يف الكافِِ وحنوِهَـا كَمِثْـلٍ و شِـبْهٍ ونَحْـوٍ           و األ 
 .  جُوْدًاالبَحْرِهُ كحنو يَدُ

ــاىل     ــه تعـ ــبهُ كقولـ ــا الْمُشـ ــأنَّ أنْ يَليهـ ــل يف كـ ــأَنَّ{و األصْـ ــاقُوتُ هُنَّكَـ  الْيَـ
 . ٥٨الرمحن}وَالْمَرْجَانُ 

ــكَّ إذا كــان  أنَّ يُفيــدُ التشــبيهَ إذا كــانَ خربُ وكــ ــدًا ، وتُفِيــدُ الشَّ هــا جامِ
وقَدْ تُسْتَعْمَلُ كأنَّ ، عندَ الظَّنِّ بِثُبُـوتِ         . فاهِمٌو كأنَّكَ   خربُها مُشْتَقًّا حن  

اخلربِ مِن غريِ قَصْدٍ إىل التشبيهِ ، سَواءٌ كان جامِدًا أو مُشْتَقًّا حنـو كـأنَّ                
 . حممدًا أخوكَ  وكأنه شجاعٌ 

 حعنحع تةتقعقات تئمعسعظى
 تةشبعهنعث ؤاستعلعرع هةققعدة

دذر       دعغان لةبزع ةت قعلع ة داالل ذش مةنعسعض عنعمعز، ظوخشذش تعلعرع دعض بعهنعث ؤاس ذددع . تةش ؤة » ك«خ

ةتظع ن » كــأنَّ« اآع هةرعص بولعشعدعن ق ئظعل ؤة ي اآع ص ة، شذنداقال ظعسعم ي ذ ظعككعسعنعث مةنعسعدة ض ةزةر ظ

 .بولغان نةرسعضة ظوخشاش

ذنعث » ك« ؤة ظ

ان  لعرع بولغ ظوخشاش

، »  شِــــــــــــبْه«، »مِثْــــــــــــل«

ارلعقالر »نَحْـــــــــــــو« ، قات

دة   لع قاظع دعكع ظةس هةققع

ذالرغا  ــهِ«ظ ــبهُ بِـ ث » الْمُشـ نع

عدذر  عص آعلعش . حاصلعش

علةن  ــدُ«: مةس ــيَــــ  البَحْرِهُ كــــ

 .»جُوْدًا

ــأنَّ« دعكع » كـــــــــ هةققع

لع ذنعثغا  ظةس دة ظ  قاظع

ث حاصلعشعص  » الْمُشــبهُ« نع

عدذر علةن. آعلعش : مةس

 .}الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُنَّ كَأَنَّهُ{

ــأنَّ« ت » كـ ةؤعرع جامع خ

ادعلةيدذ         ةآنع ظعص ا ش دا بولس عم بولغان تاق ظعس ادعلةيدذ، مذش نع ظعص دا ظوخشذتذش عم بولغان علةن . ظعس : مةس

ة » كــأنَّ«. »فــاهِمٌكأنَّــكَ « اهعدا خ ةتظع   ؤعرعنعث مض لعقعدعن ق ذش بولماس تاق بول ةزةرذش ةت  ، ن بعهنع مةقس  تةش

لعتعلعدذ   ،قعلماستعن ذ ظعش ان ظورذنالردعم ذمان قعلعنغ ابعت بولعشعغا ض ةؤةرنعث س علةن .  خ א« :مةس

  ).ظذ باتذردةك تذرعدذ(»وكأنه شجاعٌ«؛ )مذهةممةد سعنعث قعرعندعشعثدةك تذرعدذ(»



 ٤٢١

 : التقسيم باعتبار األداة 
 . مُرْسَلٌ ومُؤَكَّدٌ  :يَنْقسمُ التشبيهُ باعتبار األداةِ إىل قسمنيِ

 . لبَحْرِ كَرَمًا كافالْمُرسلُ ، ما ذُكرتْ فيه أداةُ التشبيهِ لفظًا حنو هو 
 . والْمُؤكد ، ما تُركتْ فيه األداةُ مُبالغةً حنو هو بَحْرٌ يف الْجودِ 

ومِن التشبيهِ الْمُؤكدِ ما أُضِيْفَ فيه الْمُشبهُ بـهِ إىل الْمشـبهِ بَعْـدَ حَـذْفِ                
 بِسَرَاجِفُالنٌ يَسْتَرْشِدُ   : داةِ و تقديمِ الْمُشبه به على الْمشبهِ كما تقول          األ
شُـبِّهَ الـرأيُ بالسـراجِ يف االهتـداء بـهِ       . العافيـةِ  رِدَاءَ ، ولَبِسَ فُالنٌ  رَأْيِهِ

كما شُبِّهَ العافيةُ باللباسِ يف االشْتمالِ ، ثُمَّ قُدِّمَ الْمشبهُ بـه وأُضِـيفَ إىل               
 . هِِ الْمشب

 : التشبيه البليغ 
ــهُ         ــهُ أداةُ التشــبيهِ و وَجْ ــذِفَ مِن ــطْ و حُ ــانِ فَقَ ــه الطَرْفَ ــرَ في ــا ذُكِ ــو م ه

 الطـرفِيْنِ  هِ و األداةِ يُـوَهِّمُ اتِّحَـادَ  وسُمِّيَ بالبليغِ ألنَّ حَذْفَ الوج . الشبهِ  
 . ، وهذه هي الْمُبالغةُ يف قُوَّةِ التشبيهِ 

  

 :بألذش ستعلعرع ظعتعبارع بعلةن ؤا نعتةشبعه

 .دةص ظعككع قعسعمغا بألعنعدذ» مُؤَكَّدٌ«ؤة » مُرْسَلٌ« ؤاستعلعرع ظعتعبارع بعلةن  ،تةشبعه

 .»البَحْرِ كَرَمًاكهو «:مةسعلةن.شكارا زعكعر قعلعنغان تةشبعهدذر تةشبعه ؤاستعسع ظا، ظأزعدةدعضعنعمعز»مُرْسَلٌ«

ــدٌ« عنعمعز، » مُؤَكَّ بعهدذر     دظأزعدعض ةن تةش ةرعك ظعتعلض عدعن ت ة قعلعش يذزعس ع مذبالعغ بعه ؤاستعس . عكع تةش

علةن  هـــــو بَحْـــــرٌ يف   «: مةس
 .»الْجودِ

بعه ؤاستعسع   ؤة يةنة تةش   
ان ؤة  ةزعص قعلعنغ ه

» الْمُشـــبهُ«، »الْمُشـــبهُ بـــهِ «

دعن ظعلضعرع قعلعنغاندعن    
يعن،  سع »א «آع

زاص سع» الْمشـــــبهِ« ة ظع ض

ان ت  بعهمذ  قعلعنغ ةش
بعهنعث   ةت تةش مذظةآك
عدعندذ . جذملعس

علةن    يَسْتَرْشِـــدُ  زيـــدٌ «: مةس
 عنعث زةيت ظأز   (»رَأْيِهِ بِسَرَاجِ

ةقعل ارقعلعق ظ ع ظ  حعرعق
تةؤاتعدذ ول ظعس وغرا ي ؛ )ت

א«
ت (»א زةي

ع  ةملعك تونعن خاتعرج
دع ذددع . )آعيعؤال خ

الدا   ع معس ظعككعنح
أز ظعح اغالملعق ظ ة س عض

ة  ة آعيعمض ش جةهةتت ظعلع
اش  ذتذلغانغا ظوخش ظوخش
أز    الدا آ ع معس بعرعنح

اراش عش  ،ق ول تئص وغرا ي  ت
ا  ة حعراقق جةهةتت
دعن   ذتذلدع، ظان ظوخش

عرع » א« ظعلض
 .ضة ظعزاص قعلعندع» א«قعلعنعص 
א :א

א« تعص،   »א«دعضعنعمعز، تةشبعه ؤاستعسع ؤة  » א نعص آع ةزعص قعلع ارلعقالر ه ةقةت قات ص
قاتارلعقالرنعث هةزعص قعلعنعص  »א«تةشبعه ؤاستعسع ؤة . صعال زعكعر قعلعنغان تةشبعهدذرظعككع تةر
ع ذ     ،آعتعش دعغانلعقتعن ب ةدذرذص قويع عنع ؤةهمعل ة ظعكةنلعض ر نةرس عنعث بع ع تةرعص بعهنعث ظعكك ل  تةش  خع
بعه ان » אא«، تةش ذنداق  . دةص ظاتالغ ا مذش ةمان ع   (ؤةهم ةيدا بولعش ث ص ىك  )نع بعهنعث آىحل  تةش

 .لعنعدذبمذبالعغة هعساظعكةنلعضعنع ظعصادعلةيدعغان 



 ٤٢٢

 : التشبيه الضمين 

ــور        ــن صُ ــه يف صــورةٍ مِ ــه الْمشــبهُ و الْمشــبهُ ب ــبِيْهٌ  ال يُوضــعُ في هــو تَشْ

التشــبيهِ الْمَعْرُوفَــةِ بَــلْ يلمــحُ الْمشــبه و الْمشــبه بــه و يُفْهَمَــانِ مِــن الْمعنــى 

ــنِدَ إىل الْمُشــبه    ــا علــى إمْكــانِ مــا أُسْ ــا بُرْهَانً . ويكــونُ الْمشــبهُ بــه دائِمً

 : كقوله 

 ما لِجُرْحٍ بِميِّتٍ إيالمٌ* يْهِ لُ الْهَوَانُ عَلَمَنْ يَهُنْ يَسْهَ

ــيْسَ هــذا    ــأَلَّمُ ، ولَ ــهُ وال يَتَ ــهَلُ عليــهِ تَحْمِلُ ــوَانَ يَسْ ــادَ الْهَ أيْ إنَّ الــذي اعْتَ

ــيْحٌ    ــأَلَّمُ ، و يف ذلـــكَ تَلْمِـ ــرِحَ  ال يَتَـ ــاءُ باطِلًـــا ، إلنَّ الْمَيِّـــتَ إذا جُـ االدِّعَـ

 . حَةٍ ، وهذا يُسمى بالتشبيه الضمين بالتشبيهِ يف غريِ صَرَا

 

 : التشبيه الضمين  

ارلعقالر» א«ؤة » א«دعضعنعمعز، » אא« ن  تةشبعهنعث تونذشلذق سذرةتلعرعدع،قات

بعرةر سذرةتتة ظوتتعرعغا قويذلماي بةلكع ظذ ظعككعسعضة ظعشارةت قعلعنعدعغان ؤة مةنعدعن حذشذنعؤعلعنعدعغان     

ضة ظعسناد قعلعنغان نةرسعنعث مذمكعنحعلعكعضة ظعسصات بولعدعغان     » א«هةر قاحان   » א«شذنداقال  

بعهدذر علةن . تةش :  مةس

*אא«

« 

ا( ادةتلعنعص خارلعقق  ظ

ذنع  قال ة ظ ان آعشعض غ

ان  أتىرىش ظاس ذص آ  بول

ذآتعكعدذلعقا ذددع ظأل  ، خ

ةلعمع   ةتنعث ظ جاراه

دةك الدا ).بولمعغان ذ معس  ب

ع     ع تةرعص بعهنعث ظعكك تةش

ر   ةآعلدة زعكع لذق ش تونذش

ذ  ان ؤة ظ قعلعنمعغ

عنعث بارلعق ا ظعككعس عغ

ذص،    ان بول ارةت قعلعنغ ظعش

دعن    ذملعنعث مةزمذنع ذ ج ب

عنعؤعلعنغان،  ذنداقال حذش ش

ةتنعث  « ألىآتعكع جاراه ظ

لعقع  ةلعمعنعث بولماس » ظ

ارةت   ن ظعب ةببةهذن دع مذش

بعهع، مذشةببةهضة ظعسناد 

ان  ة    قعلعنغ ان آعشعض ذص قالغ ا آأن ع  «خارلعقق ان بولعش ث ظاس ث  » خارلعقنع ارةت هأآىمنع ن ظعب  دع

 . الص بةرضةن ظعسصاتنعحعلعكعمذمكع

ادةتلعنعص قال  ة ظ ةنع هاقارةتك ان   ي أتىرىش ظاس ذنع آ ة ظ ان آعشعض ذصغ ذنعثغا بول ذر ظ ذ . دذذص آةتمةي قايغ ب

دا تةشبعهضة          . قاراش باتعل ظةمةس، حذنكع ظألىك جاراهةتلةنسة ظازاصالنمايدذ       مانا بذنعثدا ظوحذق بولمعغان هال

  .دةص ظاتعلعدذ» אא«ظعشارةت بار بولذص، بذ 
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 املبحث الرابع
 يف أغراض التشبيه

 : أغْراضُ التشبيهِ كثريةٌ ، مِنْهَا 
ــانُ إمْكــ)  ١ ــقَ بَيَ ــإنْ تَفُ ــنْهُمْ انِ الْمُشــبهِ ، حنــو فَ ــتَ مِ ــامَ و أنْ ــإنَّ *  األنَ فَ

 . الْمِسْكَ بَعْضُ دَمِ الغَزالِ 
إذا كانَ غريَ مَعروفِ الصفةِ قبلَ التشبيهِ ، كما بَيَانُ حالِ الْمُشبهِ ، )  ٢

 : يف قوله 
 . تْ لَم يبد مِنْهنَّ كَوْكَبٌ إذا طلع* مْسٌ والْمُلوكَ كواكبُ  شَكَكأنَّ
ــعْفِ ، إذا كــان مَعــروفَ    ) ٣ بَيــانُ مِقــدارِ حــالِ الْمُشــبهِ يف القــوة و الضَ

ــهِ يُعــرفُ مِقــدارُ هــذه ال    صــفةِ كتشــبيهِ الثــوبِ  الضــفةِ قبــلَ التشــبيهِ ، فَبِ
 . األسودِ بالغُرَابِ ، و كتشبيه الْمَاءِ بالثلجِ يف شدةِ الربودةِ 

 تةتقعقات تئمعسع تأتعنحع

 تةشبعه قعلعشتعكع مةقسةتلةر هةققعدة
 .تةشبعه قعلعشتعكع مةقسةتلةر ناهايعتع نذرغذن بولذص تأؤةندعكعلةر شذنعث جذملعسعدعندذر

 األنَـامَ و أنْـتَ مِـنْهُمْ    قَ تَفـُ فَـإنْ «: مةسعلةن . نعث مذمكعنحعلعكعنع بايان قعلعش ظىحىن تةشبعه قعلعنعدذ    » الْمشبهِِ«) ١
سعز آعشعدعن بعر آعشع تذرذص خاالظعقتعن ظذستىن بولغان بولسعثعزمذ بذ هةيران                   (» الْمِسْكَ بَعْضُ دَمِ الغَزالِ    فَإنَّ* 

ةس،    ش ظةم االرلعق ظع ق
ارمذ   ةن ظعص هةقعقةت
ر  ث بع ث قعنعنع آعيكنع

مع ال.)قعس ذ معس دا  ب
ــمين « ــبيه الضـــــ ار » التشـــــ ب

ب  ذ تةش ذص، ب عهدعن بول
 الْمِسْكَ بَعْضُ دَمِ    فَإنَّ«مةقسةت  

ش »الغَـــزالِ ر قعلع ع زعكع  ن

ارقعلعق  ــإنْ«ظ  األنَــامَ و  تَفُــقَفَ
ةندعن  »هُمْأنْـــــــتَ مِـــــــنْ    دعض

ارةت  ث »هِِالْمشــــب«ظعب  نع

ان   ذمكعنحعلعكعنع باي م
     .قعلعش بولغان

تعن  ) ٢ بعه قعلعش تةش
عرع ــبهِِ«ظعلض ث»الْمشــ   نع

ا    ذم بولمعس عتع مةل سىص
العنع مذش ةببةهنعث ه

ىن  ش ظىح ان قعلع باي
دذ بعه قعلعنع . تةش

علةن  ــ«: مةس ــمْسٌ كَ كأنَّــ شَــ
ــم * والْمُلــوكُ كواكــبُ  إذا طلقــتْ لَ

ــنْهنَّ كَوْكَـــــــبٌ  ذ .»يبـــــــد مِـــــ  ب

ان   الدعكع ماختالغ معس
العق   انعث، صادعش صادعش

عتع  تةشبعه قعلعشتعن سذص
ذم   عرع نامةل ظعلض

 .لع هالع بايان قعلعنغانبولغانلعقتعن، تةشبعه ظارقعلعق ظذنعث ها
دارع   ) ٣ ةتنعث معق ذ سىص ارقعلعق ظ ش ظ بعه قعلع ذص تةش ذم بول عتع مةل عرع سىص تعن ظعلض بعه قعلعش تةش

ان قعلعش ظىحىن                      دارعنع باي اآع ظاجعزلعق جةهةتتعكع هالعنعث معق تونذلعدعغان بولسا مذشةببةهنعث آىحلىك ي
بعه قعلعنع ارعلعق س . دذتةش ع ق ارا آعيعمن ذددع ق ا  ىصخ ىن قاغعغ ادعلةش ظىح انحعلعكلعكعنع ظعص عتعنعث ق

اش      اتقانغا ظوخش ا ظوخش ذنع قارغ ىن س ادعلةش ظىح وغذقلذقعنع ظعص ايعتع س اتقانغا ؤة ناه ع  .ظوخش ذ ظعكك  ب
ادعكع   ذ       » א«معس انلعقتعن ب ذم بولغ لعدعال مةل عتع ظةس ارةت سذص تعن ظعب وغذق بولذش ارا ؤة س ةرنعث ق ل

ان قعلعش ظىحىن قعلعنغان تةشبعه                  يةردعكع تةشبعه مذشذ س    دارعنعث قانحعلعك ظعكةنلعضعنع باي ةتلةرنعث معق ذص
 .لعنعدذبهعسا



 ٤٢٤

تَقريرُ حالِ الْمشبهِ ، وتَمْكِيْنُهُ يف ذِهْنِ السامعِ بإبْرازِهَا فيمَا هي فيه ) ٤
 . أظْهرُ و أقْوى حنو التَّعَلُّمُ يف الصِّغَرِ كالنَّقْشِ يف الْحَجَرِ 

يْنُ الْمشــبهِ وتَحْسِــيْنُ حالِــهِ ترغيبًــا فيــه أو تعظيمــا لَــهُ ، كمــا يف تَــزْيِ)  ٥
اجلبني سوداء واضحة   : تشبيهِ وَجِهِ أسْوَدَ بِمُقْلَةِ الظَبْيِ يف قول الشاعر         

 .بني كمقلة الظيب الغرير* 
يف تَشـبيهِ  تَشويْهُ الْمُشبهِ وتَقْبِيْحُهُ ، تَنْفِيْـرًا مِنْـهُ أو تَحْقِيْـرًا لَـهُ  كمـا        )  ٦

 .وَجْهِ مَجْدُورٍ بِسَلْحَةٍ جامِدةٍ قَدْ نَقَرَتْهَا الديْكَةُ 
 : التشبيه الْمقلوب 

وقَدْ يَعودُ الغَرَضُ إىل الْمُشبه بهِ إذا عُكِـسَ طَرْفَـا التشـبيهِ ، بِادِّعَـاءِ أنَّ            
و كــأنّ غَــةً حنــ مِنــه يف الْمُشــبه بــهِ مُبَالوَجْــهَ الشــبهِ يف الْمشــبهِ أقْــوى و أمتُّ

ــهارِ  ــهُجَبِيْ ضــوءَ الن ــأنَّ نُ ــاءَ ، وك ــهُ يف الصــفاءِ الْمَ ــاىل  طباعُ ــه تع  و كقول
 وهـذا   ، ٢٧٥البقـرة }قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْـلُ الرِّبَـا        { حِكايَةً عن الكفارِ    

 . يُسمى بالتشبيهِ الْمَقلوبِ 
 

ىك » א« )٤  ع آىحل ذقراق ؤة ن ارقعلعق ظوح كارعالش ظ ةآعلدة ظاش ةقرعر    ش العنع ت ةببةهنعث ه مذش

صِّـغَرِ كـالنَّقْشِ يف   الـتَّعَلُّمُ يف ال «: ةسعلةن  م.  ظاثلعغذحعنعث زعهنعضة ظورنعتعؤعتعش ظىحىن تةشبعه قعلعنعدذ          ص ظذنع قعلع
تعن  » ظورناص آعتعش   « بذ معسالدا      .)آعحعك حاغدا ظذضةنضةنلعك، تاشقا نةقعش حةآكةنضة ظوخشاش           (»الْحَجَرِ

ارةت  ــهَ الشــبهِ «ظعب ىك    »وَجْ ارةت آىحل تعن ظعب ةقعش حعكعش قا ن ذقراق ؤة ، تاش ةآعلدةظوح نعش   ش كارا قعلع  ظاش

ارقعلعق  ةن »אא«ظ ة » א« دعض ذحعنعث زعهنعض نعص ظاثلعغ ةقرعر قعلع الع ت ث ه نع
 .ظورنعتعؤعتعلضةن

ذنعثغا ) ٥ ظ
ذرغا ذنع نلعقعزعقت اآع ظ ق ي

ةتت ذغلعغانلعق جةه عن ظذل
ةش ؤة   ةببةهنع زعننةتل مذش
ةهؤالعنع  ذنعث ظ ظ
ىن  تىرىش ظىح ضىزةللةش

دذ  بعه قعلعنع ذددع . تةش خ
دعكع  ئظعرداتأؤةن  ،ش

ذغالش   ذرذش ؤة ظذل قعزعقت
ىن  ارا ظىح ث ق ظادةمنع
ذزنع ة  ، ي ث آأزعض آعيكنع
ارقعلعقظوخش  ذش ظ

ة  ق آأرسةتكةنض حعرايلع
اش ســـوداء واضـــحة  «. ظوخش

ن كمقلــــــــــة الظــــــــــيب * اجلــــــــــيب 
ــر قارا،  (»الغريــــــــ ذ قاص ظ

ذددع    ةث خ ع آ صعشانعس
كةن  قانغا حذش قاص
أز   ث آ آعيعكنع

 ). قارحذقعدةك
دعن ) ٦ ظذنعث

اآع  نةصرةتلة ةنلعكتعن ي نض
ةنلعكتعن   ذنع هاقارةتلعض ظ
كع   ةت ؤة ظةس ذنع س ظ
بعه   ىن تةش عتعش ظىح آأرس

دذ ةك  . قعلعنع ذددع حئح خ
عنعث   ان آعش علع بولغ آعس
ان    ا حوقعؤالغ ذزعنع توخ ي

وث تئزةآكة ظوخشاتقانغا ت
 .ظوخشاش 
א :א

ع » א« «دعك
» א«نعث،    » א

عن تولذق ؤة آىحلىك     دعكعد
ش   عنع داؤا قعلع ظعكةنكعض
ظارقعلعق، مذبالعغة قعلعش    
بعهنعث   عدعن تةش يذزعس

ةت   تعكع مةقس بعه قعلعش دا، تةش ةآعس قعلعنعغان ع ظ ع تةرعص دذ » א«ظعكك مذ قالع ا بولذص ة قارعت . ض
א«؛ )ذظاصتاص ظذنعث صعشانعسعضة ظوخشايد (»א«: مةسعلةن   سذ ساص   (»א

ةتتعكع   .  }الرِّبَـا قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْـلُ      { ؛  )بولذش جةهةتتة ظذنعث تةبعظعتعضة ظوخشايدذ     ايدعنعث  » א«بذ ظاي ص
دا جازانة يوللذق                ايدا هاسعل قعلعشتا سودعغا قارعغان دةص قارايدعغانلعقعنع  هاسعل بولعشع بولذص، آاصعرالر ص

ةآعلدة سأزلعضةن    ذب ش بعه مةقل ةردة تةش ذ ي ىن ب ادعلةش ظىح بعه قعلعشتعكع مةقسةت   .ظعص دا تةش ذ حاغ ذثا ب  ش
ذص قالغان » א«بولغان » א« ان قعلعش بول العنع باي ذقارقع ظعككع معسالمذ مذشذنعثغا  . نعث ه ي

 .ظوخشاش
א«مانا بذالر   .ةص ظاتعلعدذد» א



 ٤٢٥

 : مَراتب التشبيه 

 .  ثالثٌ تتفاوتُ قوةً وضَعْفًاللتشبيهِ باعتبار الْمُبالغةِ مَرَاتِبُ

ما حُذِفَ فيـه الوَجْـهُ و األداةُ ، إلشْـتمالِهِ علـى             : فاألولُ و هي أعْالها     

 .وهلذا سُمي تَشبيهًا بَلِيْغًا حنو عَلِيٌّ أسَدٌ. معنى االتِّحَادِ بنيَ الطرفنيِ 

داةُ ،   الوَجْهُ أو األ   -ما حُذِفَ فيه أحدُهُمَا     : و الثانيةُ وهي الْمُتوسطةُ     

 . عَلِيٌّ كاألسَدِ ، أو عَلِيٌّ أسَدٌ يف الشجاعةِ : كما تقول 

ا ما ذُكِرَ فيـه الوَجْـهُ واألداةُ ، لِخُلُـوِّ التشـبيهِ فِيْهَـ             : و الثالثةُ وهي أدْنَاهَا     

دارُ الْمُبالغــةِ فيــه حنــو عَلِــيٌّ كاألسَــدِ يف عــن دَعْــوى االحتــادِ الــيت هــي مــ

 . الشجاعةِ 

 

 :مةرتعؤعلعرع  تةشبعهنعث
اجعز مذبالعغعسعنعث اآع ظ ةرعقلعنعدعغان ظىح خعل -بعرتةشبعهنعث بولذشع جةهةتتعن  حلىكآى ي دعن ص بعرع
 .مةرتعؤعسع بولعدذ

ة يذقعرعسع (بعرعنحعسع  ة جةهةتت بعهنعث مةرتعب ذ تةش ذص ب ذبول عنعث  ، ظأزع) ب بعهنعث ظعككع تةرعص نعث تةش
هةزعص قعلعنعص    » وَجْـهَ الشـبهِ   «تةشبعه ؤاستعسع ؤة    دعكع  ظأزع ،نعسعنع ظأز ظعحعضة ظعلعشع ظىحىن    بعردةآلعك مة 

بعه ذ. دذرآةتكةن تةش ــا «،شذثا ب دذر» تَشــبيهًا بَلِيْغً ــدٌ«: مةسعلةن . دةص ظاتالغان ــيٌّ أسَ ةلع يولؤاستذر(»عَلِ ذ .)ظ  ب

عَلِـيٌّ  «معسالنعث ظةسلعسع   
ذص » كاألسَــدِ يف الشــجاعةِ  بول

دعكع بذ بعه نعث تةش
 »وَجْـهَ الشـبهِ   «ؤاستعسع ؤة   

ةر نعص  ل ةزعص قعلع ، ه
 آعتعص، بذ ظارقعلعق ظةلع،   

ر    ع بع الر ظعحعك يولؤاس
ؤاس دةص داؤا  يول
ةلع   انلعقتعن، ظ قعلعنغ

ارةت   تعن ظعب ةن يولؤاس بعل
بعهنعث  ذ تةش ع مذش ظعكك

تةرعصعنعث بعر ظعكةنلعضع     
ان  ذ . داؤا قعلعنغ ذثا ب ش

ة قع بعه مذبالعغ ش تةش لع
ذقعرع    ةث ي ة ظ جةهةتت
بعه   ة تةش ة ظعض مةرتعؤعض

 .نغانهعساصال
ع   ذ  (ظعككعنحعس ب

بعهن ة تةش عث مةرتعب
الع  ة ظورتعه ذص جةهةتت  بول

ذ بعه  ظأزع)ب دعكع تةش
» وَجْـهَ الشـبهِ   «ؤاستعسع ؤة   

ارةت ظعككعسعنعث  دعن ظعب
نعص    ةزعص قعلع رع ه بع

بعهدذر  ةنآةتك . تةش
؛ »عَلِيٌّ كاألسَدِ «: مةسعلةن  

 بذ   .»لِيٌّ أسَدٌ يف الشـجاعةِ    عَ«

ةلع،    الدا ظ ع معس ظعكك
د الر ظعحع ر يولؤاس عكع بع

ذثا   ذتذلغان ش قا ظوخش ةلكع يولؤاس ان ب ؤاس دةص داؤا قعلعنمعغ عنعث  يول ع تةرعص بعهنعث ظعكك دا تةش بذنعث
ع ك مةنعس دذبعردةآلع اجعز بولع تعن،  ظ ذ سةؤةص ال دةل مذش ع ظورتعه بعنعث مذبالعغعس دعكع تةش  بذنعث

 .اصلعنعدذهعس
ذ تةشبعهن( ظىحعنحعسع ذص ب أؤعنع بول ة ظعث ت ة جةهةتت ذعث مةرتعب «تةشبعه ؤاستعسع ؤة دعكع ظأزع ) ب

ةر» א ر قعلعنغل بعهدذر زعكع بعهنعث،   .  ان تةش دعكع تةش ع ظذنعث أؤةن بولعش ة ت ة جةهةتت ذنعث مةرتعب ب
ع تةرةص   لعنعدعغان ظعكك دارع هعساص ةتنعث معق دعكع باالغ الع  ظذنعث تعن خ ع داؤا قعلعش نعث بعردةآلعكعن

 .»عَلِيٌّ كاألسَدِ يف الشجاعةِ«: مةسعلةن . بولغانلعقعدعندذر



 ٤٢٦

 اجملاز
قَ  ومَجَـازٌ عَقْلِـيٌّ ، فـإذا أطْلـِ         مَجَـازٌ لُغَـوِّيٌّ   : و يف االصطالحِ قِسْـمَانِ      وه

 . الْمَجازَ ال ينصرفُ إال لِلُغَوِّيِّ 
 الفصل األول
 يف اجملاز اللغوي

 .مُفْرَدٌ ومُرَكَّبٌ : الْمجازُ اللغوي ضَرْبَانِ 
 :الفَصْلُ األوَّلُ يف الْمَجازِ الْمُفردِ 

مُفردُ هو الكلمةُ الْمُستعملةُ يف غريِ ما وُضِعَتْ لَهُ لِعَالقَـةٍ مـع              والْمجازُ الْ 
و العالقـــةُ هـــي . قَرِيْنَـــةٍ مانعـــةٍ مِـــن إرادةِ الْمَعنـــى الْمَوْضُـــوعِ لَـــهُ اللفـــظُ 

فـإنْ كانـتْ العالقـةُ       . الْمُناسبةُ بنيَ الْمعنى احلقيقيِّ و الْمَعنـى الْمجـازيِّ        
والقرينةُ قَدْ تكـونُ    . ةً ، و إال فَهُوَ مَجَازٌ مُرْسَلٌ        ةَ يُسمى اسْتِعَارَ  الْمُشاهبَ

 . لَفْظِيَّةً وقدْ تكونُ حَالِيَّةً 

 ماجاز
 

تعالدا   عنعمعز ظعس از دعض ــوِّيٌّ «ماج ــازٌ لُغَ ــيٌّ «ؤة » مَجَ ــازٌ عَقْلِ دذ  » مَجَ عمغا بألعنع ع قعس ارةت ظعكك ن ظعب از . دع ماج
 .ضعال قارعتعلغان بولعدذ» مَجَازٌ لُغَوِّيٌّ«مذتلةق سأزلةنسة صةقةت 

 بعرعنحع تةتقعقات تئمعسع
 هةققعدة» جَازٌ لُغَوِّيٌّمَ«

 .سأزدة يىز بةرضةن ماجاز مذصرةت ؤة مذرةآكةصتعن ظعبارةت ظعككع تىرلىك بولعدذ
 عحع صةسعل مذصرةت ماجاز هةققعدةبعر

از« ةبزعنعث ظةسلعدعكع»سأزدعكع ماج رادة قعلعشتعن حةآلعضىحع  تةيعنلةنضةن مةنعسعنع ظ دعضعنعمعز ل ع
دا،   ان ظةهؤال ة بولغ قةرعن

ذنعث ( ع  ظ لع مةنعس ظةس
ع    ع مةنعس ةن آعينك بعل

عدا ة ) ظارعس ظاالق
انلعقتعن،  أزع بولغ ظ

لع  ةن ظةس تةيعنلةنض
دة    قا مةنع دعن باش مةنع
دذر  ةن آةلعمع . ظعشلعتعلض

ةنا    لع م ا ظةس ة بولس ظاالق
ازع    ع ماج ةن آئيعنك بعل
عدعكع  ةنا ظارعس م

عؤة ذالر . تتذرمذناس ظ
ظارعسعدعكع بذ مذناسعؤةت   
عؤعتع  ذش مذناس ظوخشذش

ذ  ا ب دةص » א«بولس
ا    داق بولمعس دذ، ظذن ظاتعلع

ذ  ــلٌ «ب ــازٌ مُرْسَــــ دةص » مَجَــــ
 رأيـتُ «: مةسعلةن. ظاتعلعدذ

ظوق ظعتعؤاتقان   (»يمِرْ يَ ادًأسَ
أردذم نع آ ــرَّرَ «؛ )يولؤاس قَــ

ــسُ ــكَالْمَجْلِـــــــ ذنع (» ذلِـــــــ ظ
ارار  ةجلعس ق دعم  .)قعل

الدعكع   ع معس بعرعنح
أزنعث » أسَــــدًا« ةن س دعض

ع   لع مةنعس ظةس
بولذص بذ يةردة   » يولؤاس«

لع   ذ ظةس ذنعث ظاش ظ
مةنعسعنع ظعرادة قعلعشتعن   

دعغان  ــي«حةآلةي » يَرْمِـــــــ
دعضةن جذملة بولغانلعقتعن     

باتذر بعر    بذ سأز ناهايعتع    
عنع ىن  آعش ادعلةش ظىح  ظعص

رةت  ةن مذص ظعشلعتعلض
ة  دع، آةلعم ذ بول ذثا ب  ،ش

از« أزدعكع ماج » س
ال ذنعث ظةسلع  .ندعهعساص  ظ

ان  ع بولغ مةنعس
ؤاس« ة   »يول ةن آأحم بعل

ان  ع بولغ ذر «مةنعس بات
ع ن»آعش ةر   دع ارةت ه  ظعب

ارةت  ذقتعن ظعب عدة باتذرل ان ظعككعس اق بولغ ة ظورت ةر ظعككعسعض انلعقتعن  ه ذت بولغ ةت مةؤج ر سذص ذالر  بع ب
لعق مذنا  عؤةت ظوخشاش عدعكع مذناس عؤعتع ظارعس دعس ع   بولع دة ظعشلعتعلعش ة مةنع أزنعث آأحم ذ س ذثا ب ، ش

د  تعظارة دةص ظاتعلع الدعكع  . عظعس ع معس ــسُ«ظعككعنح ع   » الْمَجْلِ لع مةنعس أزنعث ظةس ةن س دعغان «دعض ظولتذرع
ةردة ظذنعث ظاشذ ظةسلع مةنعسعنع ظعرادة قعلعشتعن حةآلةيدعغان ظورذننعث بعر                       » جاي دعضةنلعك بولذص بذ ي

عنع  انلعقتعن  نةرس ة بولغ الع قةرعن ارةت ه لعقتعن ظعب ارار قعاللماس أز ،ق ذ س ذرغان    ب ةردة ظولت ذ ي ةردة ش ذ ي ب
علةرنع رةت    آعش ةن مذص ىن ظعشلعتعلض ادعلةش ظىح ة ظعص ذثا بذ آةلعم دع، ش ذ بول از «، م أزدعكع ماج » س
الندع ذنعث.هعساص ورذن « ب ارةت» ظ ذرغان آعشعلةر« ظةسلع مةنعسع بعلةن دعن ظعب ارةت دعض» ظولت ةندعن ظعب

ع  ة مةنعس رعش    آأحم ذص بع ورذن بول ة ظ ة بعرعض رع يةن ةلكع بع ةس ب عؤعتع ظةم لعق مذناس عدا ظوخشاش ظارعس
 .دةص ظاتالغان» ماجاز مذرسةل«مذناسعؤعتع بولغانلعقتعن بذ سأزنعث آأحمة مةنعدة ظعشلعتعلعشع 

اهعدا    ة ض الدعكعدةك  قةرعن ع معس اهعدا   بعرعنح دذ، ؤة ض ةبزةن بولع الدعكعدةك  ظعكل ع معس ة  كعنح جذمل
  .شاراظعتعدعن ظعصادعلعنعدعغان هالع بولعدذ



 ٤٢٧

 االستعارة
يْـهِ و  ذِفَ أحَـدُ طَرْفَ هِي مَجَازٌ عَالقَتُـهُ الْمُشـاهبَةُ ، و أصْـلُهَا تَشْـبِيْهٌ حُـ       

 التشـبيهَ مَهْمَـا تَنَـاهَي يف         ، و لكنَّهَـا أبْلَـغُ مِنْـهُ ، ألنَّ          وَجْهُ شَـبَهِهِ و أداتُـهُ     
الْمُبالغةِ فالبُدَّ فيه مِن ذِكْرِ الْمُشبهِ والْمشـبهِ بـهِ ، ويف االسْـتعارةِ دَعْـوى                

ــهِ   ــدِ طَرْفَيْ ــذْفِ أحَ ــزَاجِ بِحَ ــادِ واالمْتِ ــةٍ  . االتِّحَ ــن قَرِيْنَ ــتعارةِ مِ ــدَّ لِالسْ البُ
ــواءٌ ك   ــهُ ، سَ ــةً  مانعــةٍ عــن إرادةِ الْمعنــى الْمَوضــوعِ لَ ــةً أو مَقَالِيَّ ــتْ حالِيَّ انَ

ــكَ  ــتُ : كقول ــدًارأي ــلُهُ يف الْمَدرســةِ أسَ ــا شــجاعًا  :  ، أصْ ــتُ رَجُلً رأي
 . يف الْمَدرسةِ : كاألسَدِ يف الْمَدرسةِ ، والقرينةُ 

 : أركانُ االستعارة 
 لَـهُ   والْمُسـتعارُ ) ٢(الْمُستعارُ مِنْـهُ و هـو الْمُشـبهُ بِـهِ ،            ) ١(أرْكانُها ثَلَاثَةٌ   

الَـر  {والْمُستعارُ وهو اللَفْظُ الْمَنْقولُ ، كقولـه تعـاىل          ) ٣(وهو الْمُشبهُ ،    
، ١إبـراهيم  }النُّـورِ  إِلَـى    الظُّلُمَـاتِ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّـاسَ مِـنَ         

 فالْمُسـتعارُ لـه يف هـذا الْمِثـالِ هـو الضَّـلَالُ         . أيْ مِن الضَّـاللِ إىل اهلُـدي        
والْهُدي ، والْْمُسـتعارُ مِنْـهُ هـو معنـى الظـالمِ و النـورِ ، و لَفْـظُ الظلمـاتِ            
والنورِ مُستعارٌ ، والعالقةُ الْمُشاهبةُ بنيَ الضاللِ والظـالمِ واهلـدي والنـورِ             

 . ، والقرينةُ ما قَبْلَ ذلكَ 

 ظعستعظارة
 ظعككع تةرعصعنعث بعرع، تةشبعه         ظذ ظةسلعدة،   . ش بولغان ماجازدذر    ظعستعظارة دعضعنعمعز، ظاالقعسع ظوخشذشذ    

ع ؤة  ارلعقلع» وَجْـــــهَ الشـــــبهِ«ؤاستعس نععرقات ةزعص قعلع ةن ه بعهدذرص آةتك ذ.  تةش ن ب بعهدعن لعكع ، تةش

دا       عمذ ظذنعث ة يةتس ذقعرع حةآك ةث ي ة ظ بعه باالغةتت ذنكع تةش ذر، ح ــهِ «ؤة » الْمُشــبهِ«باالغةتلعكرةآت » الْمشــبهِ ب

ش     ةزعص قعلع ع ه عنعث بعرعن ع تةرعص ذنعث ظعكك ا ظ تعظارعدة بولس دذ، ظعس ع زأرذر بولع ر قعلعنعش ث زعكع الرنع
ظعستعظارة ظىحىن ظأزعنعث ظةسلع تةيعنلةنضةن . قعلعنعدذاؤا  ، د ة بعرلعشعص آعتعش  ظارقعلعق، ظارلعشعص آعتعش ؤ   

رادة   عنع ظع مةنعس
دعغان،  تعن حةآلةي قعلعش
ان  الع بولغ اآع ه ةبزع ي ل
ع زأرذر   ةرعنعنعث بولعش ق

رأيــتُ «: مةسعلةن . بولعدذ
ذنعث . »يف الْمَدرســــةِأسَــــدًا  ب

ع  ــتُ رَجُلًــــــ «ظةسلعس ا رأيــــ
ــدِ يف الْمَدرســةِ  . »شــجاعًا كاألسَ

دع ة بذنعث يف «كع قةرعن
 .دعضةن سأزدذر» الْمَدرسةِ

تعظارعنعث  ظعس
 :رذآنعلعرع 

رع  ذنعث رذآنعلع ظ
ع   ذر، بعرعنحعس ظىحت

ذ، » الْمُســتعارُ مِنْــهُ« بولذص ب

. دذر» الْمُشـــــــــــــــبهُ بِـــــــــــــــهِ«

ع  ــتعارُ «ظعككعنحعس الْمُســــ
ــهُ ذ، » لَ ذص ب » الْمُشــبهُ«بول

ع . دذر ظىحعنعحعس
ذ،  » الْمُســـــتعارُ« ذص ب بول

أ  ةن س . زدذريأتكةلض
ــاهُ {: مةسعلةن  الَــر كِتَــابٌ أَنزَلْنَ

نَ الظُّلُمَاتِ إِلَى   إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِ   
ــورِ ع،. }النُّـ ذنعث مةنعس ةنلعكتذر  ب ىن دعض رعش ظىح ة حعقع ذقتعن هعدايةتك علةرنع ظازغذنل ةتتعكع .  آعش ذ ظاي ب

نعث ظةسلع مةنعلعرعدذر، ؤة    » النـورُ «ؤة » الظـالمُ » «هُالْْمُسـتعارُ مِنْـ   «ظازغذنلذق ؤة هعدايةتتذر، ؤة      » الْمُستعارُ له «

أزنعث »א«ؤة » الظلمــاتُ« ةن س أزع  دعض ا  ظ ة   دذر ، » «بولس ةن آأحم ذالرنعث ظةسلع مةنعسع بعل ب

دعكع   عنعث ظارعس ا  مةنعس ة بولس ةن  » א «، ظاالق ث ؤة  » א«بعل ةن  » א«نع ث » א«بعل نع
 .دعضةن سأزدذر» א«ظوخشاشلعقتذر ؤة قةرعنة بولسا ظذالرنعث ظالدعدعكع ظارعسعدعكع 



 ٤٢٨

 : والبُدَّ لِتَحْقِيْقِ االسْتعارةِ مِن أُمُورٍ أرْبَعَةٍ 
 كَـأَنْ لَـمْ يَكُـنْ ، و         ى تَنَاسِي التَشبيهِ ، ويُجْعَـلَ      أنْ يكونَ بِنَاءُها عل    األوَّلُ

يُدْعي حِيْنَئِذٍ أنَّ الْمُشبهَ فَرْدٌ مِنْ أفْرادِ الْمُشـبهِ بـهِ ، مُبالغـةً يف اتِّصَـافِ                 
 . الْمُشبهِ بِوَجْهِ الشَبَهِ 

ــعَ فيهـــا بـــني  ــلًا علـــى وَالثـــاني أنْ ال يُجْمَـ ــهٍ يَـــدُلُّ علـــى  الطـــرفنيِ أصْـ جْـ
 . التَشْبِيْهِ 

الثالثُ أنْ ال يُذْكَرَ وَجْهُ الشبهِ وال أداتُهُ ، فإذا ذُكِرَ كـانَ الكـالمُ تَشْـبِيْهًا                 
 . ال اسْتِعَارَةً 

لًــا ، حتــى يَتَــأَتّى ادِّعَــاءُ يالرابــعُ أنْ يكــونَ الْمُشــبهُ بِــهِ كُلِّيــا حَقِيْقَــةً أو تَأْوِ
 . جِنْسِ الْمُشبهِ بِهِ و اعْتِبَارُهُ فَرْدًا مِنْ أفْرَادِهِدُخُولِ الْمُشبهِ يف 

 :أؤةندعكع تأت ظعش زأرذر بولعدذ ظعستعظارعنعث مةيدانغا آعلعشع ظىحىن ت 
دعن عبعرعنحع تعظارعنعث قذرذلمعس ذن،، ظعس بعهنع ظ ة قذرذ تةش رعص  ذص لتعؤعلعش ظذستعض ذز بع بعهنعث ي تةش

ع  دةك قعلعنعش دا ؤةباقمعغان ذ حاغ ث » الْمُشـــبهَ« ب ش » وَجْـــهُ الشَـــبَهِ«نع ة قعلع عنع مذبالعغ ةن سىصةتلعنعش بعل

 . ع آعرةكبعر ظةزا ظعكةنلعضع داؤا قعلعنعشظةزالعرعدعن نعث » الْمُشبهِ بهِ «،نعث» الْمُشبهَ«يذزعسعدعن، 

بعهن ، دعنعظعككعنح تعظارعدة تةش عنعث  ظعس ع تةرعص تة    عث ظعكك دعغان رةؤعش ةت قعلع ة داالل تةشبعهض
 . جةملةنمةسلعكع الزعم 

دعن وَجْــــــــــهُ «، ظىحعنحع
ؤة تةشبعه ؤاستعسع    » الشبهِ

ارلعقالر ر قات  زعكع
مقعلعنماسلعقع ظةضةر .  الزع

زعكعر قعلعنعص قالسا سأز 
ةلكع   ةس ب تعظارة ظةم ظعس

 .تةشبعه بولذص قالعدذ

» الْمُشــــبهِ«، دعنعتأتعنح

ث  ــهِ «نع ــبهِ بِـــ ث » الْمُشـــ نع

عغا داخعل بولعشعنع   جعنس
ذنع   نعث ؤة ظ داؤا قعلعش

ــهِ « ــبهِ بِـــــــــ ث » الْمُشـــــــــ نع

ر ص  رادلعرعدعن بع ةرعد ظةص
ا  دةص ظعتعبارغ

عنعث عل ظعلعنعش  هاس

ع ىنبولذش الْمُشــــــبهُ «  ظىح
ةظؤعلع      »بِهِ اآع ت  ، هةقعقع ي

دة  ذق تةرعقع ظومذمل
عم   ة ظعس ة ظعض خارةآتعرعض

: مةسعلةن  .بولعشع الزعم 

ــدًارأيــتُ « ــيأسَ  رأيــتُ«؛ » يَرْمِ
ــ ــيْدِحَيف الْيَلْعَــــبُ  ارًدْبَــ الدعكع  .»ةِقَــ ع معس ــدًا«بعرعنح رادع   » أسَــ ذنلعغان ظةص ة نذرغ أزنعث ظةمعلئيةتت ةن س دعض

ةقعقع ظعضة بولغان ظعسعم هعسا   ذ ظعسعم ظومذملذق خارةآتعرعضة ه انلعقتعن ب ةمما ظعككعنحع . لعنعدذببولغ ظ
الدعكع  ذنعث  » א«معس ع ظ ىزةل قعزن عمذ ض رادع بولمعس ان ظةص ر قانحعلعغ ة بع أزنعث ظةمعلئيةتت ةن س دعض

انلعقتعن            ة قعلعنغ راتقا ظعض ان ظةص ر قانحعلعغ ارقعلعق بع ش ظ ةؤعل قعلع ةرد دةص ت ر ص راتلعرعدعن بع ذ ظ ظةص
  .لعنعدذبظعضة بولغان ظعسعم هعساظومذملذق خارةآتعرعضة تةؤعل يولع ظارقعلعق 



 ٤٢٩

 أقسام االستعارة
 :  مُصرحةٌ و مَكْنِيَّةٌ -١

مُصَـرَّحَةٌ و   : تَنْقَسِمُ االستعارةُ باعْتبارِ ما يُذْكَرُ مِن الطَرْفَيْنِ إىل قِسْمَيْنِ          
 . مَكْنِيَّةٌ 

حَ فيه بِلَفْظِ الْمُشبهِ بـهِ كمـا يف         هي ما صُرِّ  ) أو التصرحيية   ( فالْمُصرحةُ  
ــنَ الظُّلُمَــاتِ إِلَــى   {قولــه تعــاىل  ــاسَ مِ ــرِجَ النَّ ــكَ لِتُخْ ــاهُ إِلَيْ ــابٌ أَنزَلْنَ ــر كِتَ الَ

 . أيْ مِن الضاللِ إىل الْهُدي ،  ١إبراهيم}النُّورِ 
ازِمِـهِ  هي ما حُذِفَ فيه الْمُشبهُ بِهِ و رُمِـزَ إليـهِ بِشـيئ مِـن لَوَ              : والْمَكنيةُ  

، ٢٤اإلسـراء }وَاخْفِـضْ لَهُمَـا جَنَـاحَ الـذُّلِّ مِـنَ الرَّحْمَـةِ       {كقوله تعـاىل    
شُبِّهَ الذُّلُّ بالطائِرِ بِجَامِعِ الْخضوعِ ، واسْـتُعِيْرَ الطـائرُ لِلـذُّلِّ ، ثُـمَّ حُـذِفَ                 

كنايةِ ودُلَّ عليه بِشئ مِن لَوَازِمِهِ وهو الْجَنَاحُ ، على سَبِيل االسْتعارةِ بال           
ــي قرينـــةُ        ــةً ، وهـ ــتعارةً تَخييليـ ــذُّلِّ يُسَـــمُّوْنَهُ اسْـ ــاحِ لِلـ ــات اجلنـ ، و إثبـ

 . الْمَكنيةِ 
 

 ستعظارعنعث قعسعملعرعظع
 
 :مُصرحةٌ و مَكْنِيَّةٌ  -١

ةن    ارع بعل ر قعلعنغان نةرسعنعث ظعتعب دة زعكع ــرَّحَةٌ«ظعستعظارة ظعككع تةرةص ــةٌ«ؤة » مُصَ ارةت » مَكْنِيَّ ن ظعب دع
 .ظعككع قعسعمغا بألعنعدذ

 كِتَـابٌ   .الَـر {:  مةسعلةن  . تعظارعدذرغان ظعس نعث لةبزع ظاشكارا قعلعن   » الْمُشبه بهِ  «ظأزعدةدعضعنعمعز  » مُصَرَّحَةٌ«
نَ أَنزَلْنَــــاهُ إِلَيْــــكَ لِتُخْــــرِجَ النَّــــاسَ مِــــ

ذ . }الظُّلُمَــــــاتِ إِلَــــــى النُّــــــورِ ب
ذقنع،   ة ظازغذنل ظايةتت

ا» الظُّلُمَــاتِ« ةتنع  ،ق هعداي

ا،  ــورِ«بولس ا » النُّـــــــ غ
ارقعلعق  ذتذش ظ  ظوخش

» النُّـورِ «بعلةن  » الظُّلُمَاتِ«
ةبزع   دعن ظعبارةت ظعككع      ل

ذردعن   ةن ن ةت بعل هعداي
انلعقتعن  تعظارة ظعلعنغ ظعس

ةبزع    ع ل ذ ظعكك الْمُشــبهُ «ب
لعنعدذ » بــــــهِ ذ   .هعساص ب

ةبعزع    ع ل ذ ظعكك ة ب ظايةتت
ر  كارا زعكع ظاش
ذ  انلعقتعن ب قعلعنغ

 دةص  »مُصَـرَّحَةٌ «ظعستعظارة  
 .ظاتعلعدذ

ــةٌ«  عنعمعز، »مَكْنِيَّـــ  دعض

دعكع ــهِ  «ظأزع ــبهُ بـــ » الْمُشـــ
ن ةزعص قعلع تعص ه عص آع

عدعن    اس نةرسعس ذنعث خ ظ
ذنعثغا  ارقعلعق ظ بعرةرع ظ
ان  ارةت قعلعنعغ ظعش

تعظارعدذر علةن.ظعس :  مةس
ــا جَ { ــضْ لَهُمَ ــنَ  وَاخْفِ ــذُّلِّ مِ ــاحَ ال نَ

ــةِ ة  .}الرَّحْمَـــــ ذ ظايةتت  ب
ارةت   تعن ظعب تأؤةنلةش
ةؤةبعدعن   لعق س ظأخشاش

 ،ظىحىن ظعستعظارة ظعلعندع   نع  » الـذُّلُّ  «دعضةن سأز    »رُالطائ«ضة ظوخشذتذلدع دة    » الطائرُ «دعضةن سأز » لُّالذُّ«

قاناتتعن ظعبارةت خاس نةرسعسع     هةزعص قعلعنعص آةتتع ؤة ظذنعث      » الْمُشبهُ بهِ «دعن ظعبارةت بذ    » الطائرُ«ظاندعن  
ثا شذ .  ظعشارةت قعلعندع    ظاساسةن ظةسلعدة بار ظعكةنلعضعضة، آعناية ظارقعلعق ظعستعظارة قعلعش يولعغا          ظذنعث  

تعظارة   ذ ظعس ــةٌ«ب دع» مَكْنِيَّ ث  . دةص ظاتال العمالر قاناتنع ــذُّلُّ«ظ عنع  » ال ة ظعسصاتلعنعش ــةً «ض ــتعارةً تَخييلي دةص » اسْ

 .لعنعدذبقةرعنعسع هعسا» الْمَكنيةِ«ؤة بذ . ظاتايدذ



 ٤٣٠

 : أصْلِيَّةٌ و تَبْعِيَّةٌ -٢
أصْـــلِيَّةٌ : تنقســـمُ االســـتعارةُ باعتبـــار اللفـــظِ الْمُســـتعارِ إىل قِسْـــمَيْنِ      

 .وتَبْعِيَّةٌ 
 فِيهـا اسْـمًا جامِـدًا ، كاألسَـدِ إذا           ما كـانَ اللفـظُ الْمُسـتعارُ      : فاألصْليةُ  

 . اسْتُعِيْرَتْ لِلرَّجُلِ الشجاعِ 
مــا كــانَ اللفــظُ الْمُســتعارُ فيهــا اسْــمًا مُشْــتَقًّا أو فِعْلًــا أو        : و التبعيــةُ 

فالتشبيهُ يف األولَيْنِ لِمَعْنى الْمَصدرِ ، ويف الثالثِ لِمُتعلـقِ مَعْنَـاهُ            . حَرْفًا  
ــبِّهَتْ الداللــةُ بــالنطقِ بِجَــامعِ نــاطِقٌمَلِــكَ جَلِيْــلُ عَ: كقولــه  ــلِكَ ، شُ  بِفَضْ

ــتُقَّ مِــن   ــتُعِيْرَ لفــظُ النطــقِ لِلداللــةِ ، ثُــم اشْ إفْهَــامِ الغَــرَضِ يف كُــلٍّ ، ثُــم اسْ
وحنو نَطَقَتْ حالُكَ بِكـذا،     . النطقِ ناطِقٌ على سَبِيْلِ االسْتعارةِ التَبْعِيَّةِ       

  . ولِسَانُ احلالِ أنْطَقُ

 :أصْلِيَّةٌ و تَبْعِيَّةٌ  -٢

تعظارة ةن  » الْمُســـتعارِ «،ظعس ارع بعل ةبزع ظعتعب ث ل ــلِيَّ«نع عمغا  » بْعِيَّـــةٌتَ«ؤة » ةٌأصْـ ع قعس ارةت ظعكك ن ظعب دع

 .بألعنعدذ
باتذر آعشع    : مةسعلةن  . جامعت ظعسعم بولغان ظعستعظارعدذر    ،بولغان سأزع » الْمُستعار«دعضعنعمعز،  » أصْلِيَّةٌ«

 دعضةن  »دُاألسَ« بولغان» الْمُستعار«دعمةك بذ يةردعكع    . دعضةنضة ظوخشاش » األسَدُ«ظىحىن ظعستعظارة ظعلعنغان    

عم  ت ظعس أز جامع س
بولغانلعقتعن بذ ظعستعظارة     

  . دةص ظاتعلعدذ» أصْلِيَّةٌ«

عنعمعز، » تَبْعِيَّـــــــــةٌ« دعض

عم   عتقاقالنغان ظعس ظعش
ياآع صئظعل ؤة ياآع هةرعص     

ارلعقالر رعقات  دعن بع
ان  » الْمُســـــــــــــتعار« بولغ

تعظارعدذر ذالردعن. ظعس  ب
عم   عتقاقالنغان ظعس ظعش

ار ئظعلدعن ظعب ةن ص ةت بعل
عدة  ةؤؤةلقع ظعككعس ظ

ش بعه قعلع دةردة ،تةش  مةس
تعن   دذ، هةرعص ذز بعرع ي
عدة   ارةت ظىحعنعحعس ظعب

ا  نعث  بولس ذ هةرعص ش
يذز مةنعسعنعث ظاالقعدارعدا   

دذ عتقاقالنغان . بعرع ظعش
عم  » الْمُســــــــــــــتعار«ظعس

الع   ث معس : بولغاننع
ــلُ عَمَلِــكَ « ــلِكَنــاطِقٌجَلِيْ . » بِفَضْ

تعظارة   النعث ظعس ذ معس ب
العتع  قع ان ه ــلُ «لعنمعغ جَلِيْ

ذص، »  بِفَضْــــلِكَدالٌّعَمَلِــــكَ  بذل

ةن » النطــقِ« ــةُ«بعل » الدالل

ةر  ارةت ه ن ظعب تع
ةتنع  عدة مةقس ظعككعس

انلعقتعن   لعق بولغ ارةت ظوخشاش تعن ظعب ــةُ«ظعصادعلةش دةر،  » الداللـ ارةت مةس ن ظعب ــقِ«دع ارةت » النطـ ن ظعب دع

ظىحىن ظعستعظارة ظعلعندع، ظذنعثدعن آعيعن     » الداللةُ «مةسدةرضةن  دع» النطقِ«مةسدةرضة ظوخشذتذلدع، ظاندعن    

يةنة  ؤة . دعضةن ظعسعم ظعشعتقاق قعلعندع  » ناطِقٌ«ظعستعظارة تةبظعيية تةرعقعسعدة دعضةن مةسدةردعن  » النطقِ«

 .قاتارلعقالرمذ شذنعثغا ظأخشاش» أنْطَقُلِسَانُ احلالِ «؛ » حالُكَ بِكذانَطَقَتْ«



 ٤٣١

وإنَّمَا اعْتُبِرَ التشبيهُ و االستعارةُ يف الْمَصدرِ قَبْلَ اعْتبارِهِمَا يف الفِعْلِ  و         
ــو        ــذاتِ ، فه ــائمُ بال ــى الق ــو الْمعن يف ســائِرِ الْمُشــتقاتِ ، ألنَّ الْمَصــدرَ ه

ــمَّ يُنْ    ــا ، ثُ ــتعارةُ أوَّلً ــرَ فيــه التشــبيهُ و االسْ ــأنْ يُعتبَ ــدِيْرُ بِ ــلَ الُمَقصــودُ الْجَ قَ
الْمَصدرُ إىل غريِ مَعْنَاهُ األصْلِيِّ ، ثُمَّ يُشْتَقَّ مِنْهُ ما وَقَعَتْ االسْتعارةُ فيه             

فاالســتعارةُ يف الْمَصْــدَرِ أصْــلِيَّةٌ ، و يف الفِعْــلِ    . مِــن فِعْــلٍ أو وَصْــفٍ   
 عَــوْنَفَالْتَقَطَــهُ آلُ فِرْ{و مِثَالُهَــا يف احلــرفِ قولــه تعــاىل . والصِّــفَةِ تَبْعِيَّــةٌ 

، فقَدْ شُبِّهَ تَرَتُّبُ العَداوةِ والْحُـزْنِ       ٨القصص}كُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً     لِيَ
على االلتِْقَاطِ بِتَرَتُّبِ العِّلَّةِ الغائِيَّةِ عَليهِ بِجَـامِعِ مُطلـقِ تَرَتُّـبِ شَـيْئٍ علـى               

الغائيـةِ لِـالمِ الـيت تَـدلُّ علـى          مُ الْمَوْضُـوعَةُُ لِلعِلـةِ      الشَيْئٍ ، ثُمَّ اسْتُعِيْرَتْ الـ     
 . العَداوةِ والْحُزْنِ ، على سَبِيْلِ االسْتِعَارَةِ التَبْعِيَّةِ 

عسالدا تةشبعه ؤة ظعستعظارعلةر، صئظعل ؤة ظعشعتقاق قعلعنغان ظعسعمالردا ظعتعبارغا ظعلعنعشتعن          قع معرذقعي  
أز ظا      دةر ظ ذنكع مةس دع، ح ا ظعلعن دةردة ظعتعبارغ ذرذن مةس ذ    ب ذثا ظ دذر، ش تةقعل مةنع دعغا مذس بعه ؤة ل ، تةش

لع مةنعسعدعن، باشقا بعر مةنعضة     نعث ظةس  أزع، ظاندعن ظ غاظعستعظارعلةرنعث ظةؤؤةل ظأزعدة ظعتعبارغا ظعلعنعشع   
ئظعل   غا،يأتكعلعشع ةت ؤة ص ةن سىص ذز بةرض تعظارة ي يعن ظعس دعن آع دعن نعث الر ظذنعث عتقان قعلعنعشعغا  ظعظأزع ش

ان     ذص قالغ ةت بول لعك مةقس عغا تئضعش ذق بولعش ئظعل ؤة    . هوقوقل لع، ص تعظارة ظةس دةردعكع ظعس ذثا مةس ش
 .غانسع بولسا تةبظعيية بولذص قالسىصةتتعكع

ةنعث   تعظارة تةبظعيي ظعس
الع   تعكع معس : هةرعص

كُــونَ لَهُـــمْ   لِيَفَالْتَقَطَــهُ آلُ فِرْعَــوْنَ  {

ــاً   ــدُوّاً وَحَزَن ة  .}عَ ذ ظايةتت  ب

ر   ة بع قا يةن ر ظعش بع
ةق  نعث مذتل ظعش
عدعن   ال آعلعش ظذلذشذص
لعق  ارةت ظوخشاش ظعب
قا،  ةؤةبعدعن، تئصعؤعلعش س
مةنلعكنعث   ذ ؤة دذش قايغ

ال آع ذ  ظذلذشذص ع، ش لعش
ع  قا ياخش تئصعؤعلعش
اال  أرذش ؤة ب آ
ارةت   تعن ظعب قعلعؤعلعش

א« ث » א نع

ة   ال آعلعشعض ظذلذشذص
ظوخشذتذلدع، ظاندعن ظاشذ   

א« ىن » א ظىح

، قايغذ   »«تةيعنلةنضةن  

ةت   ة داالل ؤة ظاداؤةتك
دعغان  ىن » «قعلع ظىح

ة   تعظارة تةبظعيي ظعس
تعظارة تةرعقع عدة ظعس س

 . ظعلعندع
بعه،     الدعكع تةش ذ معس ةك ب دعن      » «دعم ان، ظأزع ةللعقع بولغ عنعث مذتةظ نعث مةنعس ارةت هةرعص ن ظعب دع

نعث   »א«دعضةن جذملة بعلةن    » א«غان  آعيعنكع مةسدةرضة تةؤعل قعلعن   

ذز  عدا ي ةردعظارعس ةتتعكع  . ب ذ ظاي ذثا ب ث » «ش ذملعنعث   »א«ظأزعنع ةن ج دعغا دعض ظال

ارةت  تعن ظعب دا آةل  آعلعش لعدعكع ظورنع ةي، ظةس ةن   »א«م دعغا آةلض ذملعنعث ظال ةن ج  دعض

 .لعنعدذبهعسا



 ٤٣٢

 :  مُرَشَّحَةٌ و مُجَرَّدَةٌ و مُطْلَقَةٌ -٣
تَنقسم  االستعارةُ باعتبـارِ ذِكْـرِ الْمُلَـائِمِ لِأحَـدِ الطَـرْفَيْنِ وعَـدَمِ ذِكْـرِهِ إىل                  

 . مُرَشَّحَةٌ ومُجَرَّدَةٌ  ومُطْلَقَةٌ :ثَالثةِ أقْسامٍ 
أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ  {فالْمُرشحةُ هي ما ذُكِرَ فيه مُالئِمُ الْمُشبهِ بِهِ كقوله تعاىل           

، فالِاشْـتِرَاءُ   ١٦البقـرة  }فَمَـا رَبِحَـت تِّجَـارَتُهُمْ      الضَّـالَلَةَ بِالْهُـدَى      وُاْاشْتَرَ
 . بْحِ والتجارةِ تَرْشِيْحٌ مُستعارٌ لِالسْتبدالِ ، وذِكْرُ الرِّ

هَـا اللّـهُ   فَأَذَاقَ{ والْمُجردةُ هي ما ذُكِـرَ فيهـا مُالئِـمُ الْمُشـبهِ كقولـه تعـاىل            
، اسْتُعِيْرَ اللِبَاسُ لِمَا غَشَي اإلنسانَ      ١١٢النحل}لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ    

ــوفِ    ــوعِ والْخَ ــدَ الْجُ ــذلكَ   . عن ــدٌ لِ ــةُ تَجْرِيْ ــ. و اإلذاق ــذلكَ وسُ مِّيَتْ بِ
لِتَجْرِيْدِهَا عن بَعْضِ الْمُبالغةِ لِبُعْدِ الْمُشبهِ حِيْنَئِـذٍ عـن الْمُشـبهِ بِـهِ بَعْـضَ               

 . بُعْدٍ ، وذلك يَبْعُدُ دَعْوى االحتادِ الذي هي مَبْنى االسْتعارةِ 

 ٣-  : 

قعلماسلعق ظعتعبارع بعلةن      - ظعككع تةرةصنعث بعرعضة مذناسعص آعلعدعغان نةرسعنع زعكعر قعلعش         ،ظعستعظارة
 .دةص ظىح قعسعمغا بألعنعدذ»  «ؤة » «، »«

  :مةسعلةن   . قعلعنغان ظعستعظارعدذر  غا مذناسعؤةتلعك نةرسة زعكعر     » א« ظأزعدة   ،دعضعنعمعز» «
ةتتعكع     .  }فَمَـا رَبِحَـت تِّجَـارَتُهُمْ      الضَّـالَلَةَ بِالْهُـدَى      اشْـتَرُوُاْ أُوْلَـئِكَ الَّـذِينَ    { א«دعضةن سأز   » الِاشْـتِرَاءُ «بذ ظاي دعضةن  » א

تعظارة  أزدعن ظعس س
انلعقتعن  א«ظعلعنغ

لعنعدذ، »  هعساص
ذنعثغا م عؤةتلعك ب ذناس

ان  ؤة » א«بولغ

ــرِّبْحِ«  ثقاتارلعقالرنع» الـــــ

رع قعل نزعكع ا ع عش بولس
 . لعنعدذبتةرشئه هعسا

عنعمعز، » مُجَـــــــرَّدَةٌ« دعض

دة  ــبهِ«ظأزع ة »  الْمُشـــــ ض

ة   عؤةتلعك نةرس مذناس
ان   ر قعلعنغ زعكع

تعظارعدذر علةن . ظعس  :مةس
ــوعِ   فَأَذَاقَ{  ــاسَ الْجُـــ ــهُ لِبَـــ ــا اللّـــ هَـــ

ــوْ ــهُ«(}فِ وَالْخَـ ة » اللّـ مةآك

لعرع  ة قعلمعش ظةهلعض
ث ؤة   ةيلعدعن ظاحلعقنع تىص
ةلعمعنع   ذنحنعث ظ قورق

ع ةتتعكع   ).تئتعت ذ ظاي ب
أز، » א« ةن س دعض

ارحعلعق    ذح ؤة ظاح قورقذن
عنع    ةندة آعش ذز بةرض ي
عدعن  دعغان نةرس ظورعؤالع
ظعستعظارة ظعلعنغانلعقتعن،   

ة  ذ نةرس » الْمُشـــــــــبهِ«ب

ذنعثنعثغا هعساصالندع ؤة ظ   
علؤةتلعك  ــةُ«مذناس » اإلذاقـ

ذم » الْمُشــبهِ بِــهِ«نعث » الْمُشــبهِ «بذ حاغدعكع .نعث زعكعر قعلعنعشع ظذنعث ظىحىن تةجرعد هعساصالندع   دعن مةل

ةؤةص           عغا س الع قعلعش لعرعدعن خ ةزع تةرةص ذبالعغعنعث ب تعظارنعث م ذ ظعس ع، ظ راقالص آعتعش ة يع جةهةتت
انلعقتعن  تعظارة بولغ ذ ظعس ــرَّدَةٌ«ب ان » مُجَـــ عنعمعز،  . دةص ظاتالغ ع دعض راقالص آعتعش عنعث يع ذ ظعككعس ظ

 حذنكع ضة مذناسعؤةتلعك    .ظعستعظارعنعث ظاساسع بولغان بعردةآلعكنع داؤا قعلعشنعث يعراقالص آةتكةنلعضعدذر        
دعن  » مُشـبهِ بِـهِ   الْ «نع » الْمُشـبهِ « .نةرسعنعث ظعستعظارعدة زعكعر قعلعنعشع آعشعضة تةشبعهنع ظةسلعتعص قويعدذ          

 . قالدع دعضةن سأزعمعزنعث مةنعسعمذ مذشذنعثدعن ظعبارةتتذرمةلذم جةهةتتة يعراقالص



 ٤٣٣

 . والْمُطْلَقَةُ هي ما لَمْ يُذْكَرْ مَعَها مُالئمُ  حنو عِنْدِيْ أَسَدٌ 

 . ال يُعْتَبَرُ التَرْشِيْحُ والتجريدُ إال بَعدَ تَمَامِ االسْتعارةِ بالقرينةِ و

واعْلمْ أنَّ الرتشيحَ أبْلَغُ وأقْوى مِن اإلطْـالقِ و التجريـدِ ، لِاِشْـتمالِهِ علـى                

ــسُ       ــهُ هــو نَفْ ــاءِ أنَّ الْمُســتعارَ لَ ــي التشــبيهِ وادِّعَ ــقِ الْمُبالغــةِ بِتَنَاسِ تَحْقِيْ

و اإلطْـالقُ أبْلَـغُ     .  أصْال   نَّ االسْتعارةَ غَيْرُ مَوجُودةٍ   ارِ مِنْهُ ، و كَأَ    الْمُستع

رُ بالتشـبيهِ فَيَضْـعَفُ     فُ الْجَمِيْعِ ، ألنَّهُ يُـذْكِ     مِن التجريدِ ، فالتجريدُ اضْعَ    

 . دَعْوى االتِّحادِ 

 

ــةٌ«  تعظارعدذر    » مُطْلَقَ ان ظعس ر قعلعنمعغ ة زعكع عؤةتلعك نةرس دا مذناس عنعمعز، ظذنعث علةن . دعض ــدِيْ «: مةس عِنْ

ــدٌ الدا  .»أَسَ ذ معس ا ب ــهِ «ؤة» الْمُشــبهِ« مان ارةت ظعككعسعنعث هعحقايسعسعغا مذناسعؤةتلعك  » الْمُشــبهِ بِ ن ظعب دع

 .نةرسة زعكعر قعلعنمعغان 

 
ارقعلعق  ة ظ قةرعن

تعظارة  ظعس

ذرذص   مةي ت مذآةممةللةش

ئه   د ؤة تةرش تةجرع

ا  ارلعقالر ظعتعبارغ قات

دذ ذثا .ظعلعنماي  ش

ظعستعظارة شةآعللةنمعضةن  

دعن   ذ ظذحع أزدة ب س

ار دةص قاراش     بعرةرسعنع ب

ة ظذي ذن قاظعدعض غ

 .آةلمةيدذ

 : تةنبعه 

ةق ؤة  ئه ، مذتل تةرش

ىك ؤة   ةردعن آىحل تةجرعدل

ذنكع  ذر، ح باالغةتلعكرةآت

ئه،  ــتع«تةرش ــهُالْمُســـ » ارَ لَـــ

ــهُ«نعث،  نعث » الْمُســتعارِ مِنْ

ذنتعؤعلعش       بعهنع ظ ش ؤة تةش لعكعنع داؤا قعلع ذت ظةمةس ال مةؤج تعظارعنعث ظةس عنع ؤة ظعس أزع ظعكةنلعض ظ

ذبالعغع  ارقعلعق م دذ  ظ ة ظالع أز ظعحعض نع ظ ةك    .  نع تةهقعقلةش دذ، دعم ةتلعكرةك بولع دتعن باالغ ةق، تةجرع مذتل

بعردةآلعكنع  ظذنعثدا   شذثا   حذنكع ظذ، تةشبعهنع ظةسلعتعص قويعدذ           . لعنعدذبز هعسا تةجرعد هةممعسعدعن ظاجع  

 .داؤا قعلعشمذ ظاجعز بولعدذ



 ٤٣٤

 اجملاز املرسل
 

 : كثريةٌ ، أشْهَرُها هو مَجَازٌ عَالقتُهُ غريُ الْمُشاهبةِ ، وعالقاتُهُ 
ــهُ الْمُســببُ ،      -١ ــدَ مِنْ ــظُ الســببِ وأُرِيْ ــرَ لَفْ ــا ذُكِ ــبَبِيَّةُ ، وهــي فِيْمَ  السَّ

 فُالنٍ عِنْدِيْ ، تُرِيْدُ باليدِ النعمةَ ، ألنَّ اليَـدَ سَـبَبٌ         يَدُعَظُمَتْ  : كقولكَ  
 . يف وُصُولِ النعمةِ إىل مُستحقيها 

مــا ذُكِــرَ لفــظُ الْمســببِ و أُرِيْــدَ الســببُ كقولــه  الْمُسَــبَّبِيَّةُ ، وهــي في-٢
أيْ مَطَـرًا يَسْـبَبُ     ،  ١٣غـافر  }رِزْقـاً وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّـنَ السَّـمَاءِ       { تعاىل  
 .الرِزْقَ 

 الْجُزئيةُ ، وهي فيما ذُكرَ لفظُ اجلزءِ و أُرِيْدَ مِنْـهُ الكُـلُّ كمـا يف قولـه            -٣
ــرُ { تعــاىل  ــةٍفَتَحْرِي ــةٍ  مُّؤْرَقَبَ ــةِ ٩٢النســاء}مِنَ ــرَادُ بالرَّقَبَ الــذَّاتُ : ، الْمُ
 .كُلُّهَا 

 مذرسةل ماجاز 

ذنعث ظاالقعسعنعث دعضعنعمعز، ظاالقعسع » اجملــاز املرســل« ذص، ظ ظوخشذشذشتعن باشقا نةرسة بولغان ماجاز بول

 .تىرلعرع ناهايعتع آأص بولسعمذ مةشهذرراقع تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةت
ه  أزنعث       : تةنبع دعغعنع س أزدة تذتذلع ةندعن آ ة دعض ةردعكع ظاالق ذ ي ع     ب از مةنعس ةن ماج ع بعل ةقعقع مةنعس ه

نعث ظوخشاشلعقتعن باشقا ظاالقعنعث سةؤةبعدعن ماجاز مةنعدة ظعشلعشع                دعمةك سأزلةر    .ظارعسعدعكع ظاالقعدذر  
א«  . دةص ظاتعلعدذ» א

 سةبةبعيةت بولذص بذ،    -١
ر    ةبزع زعكع نعث ل سةؤةص
دعن   نعص، ظذنعث قعلع
رادة   ةببةص ظع مذس
ذز    دا ي دعغان ظةهؤال قعلعنع

دذ » «: مةسعلةن . بعرع

ارقعلعق   أز ظ ةن س دعض
را ةتنع ظع ص نعظم دة قعلع

ذرذص  «ت

عنعثعزغا »  دعض

ول،  ذنكع ق اش، ح ظوخش
ث   ةتنعث ظأزعنع نعظم
ة   دارعغا يئتعشعض هةق

تذر ذ  . سةؤةص ذثا ب ش
الدا  ن » «معس تع

ر  ةؤةص زعكع ارةت س ظعب
نعص  ن » א«قعلع دع

رادة   ةببةص ظع ارةت مذس ظعب
 .قعلعندع دةيمعز

ذص -٢  مذسةببةبعيةت بول
ةبزع  ةببةبنعث ل ذ، مذس ب
زعكعر قعلعنعص، ظذنعثدعن 
سةؤةص ظعرادة قعلعنعدعغان     
دذ ذز بعرع دا ي . ظةهؤال

علةن  ــم مِّــنَ   { : مةس ــزِّلُ لَكُ وَيُنَ
يةنع رعزعققا  .   }رِزْقاًالسَّمَاءِ  

دعغان   ةؤةص بولع س
ن ظعبارةت مذسةببةص زعكعر    دع » « بذ معسالدا    دعمةك.  ظاسماندعن حذشذرذص بعرعدذ   يامغذرنع سعلةر ظىحىن  

 .دعن ظعبارةت سةؤةص ظعرادة قعلعنغاندذر» א«قعلعنعص 

ذز            -٣  جذزظعييةت بولذص بذ، جذزظع لةبزع زعكعر قعلعنعص، ظذنعثدعن ظومذملذق ظعرادة قعلعنعدعغان ظةهؤالدا ي

ةتتعكع    . } مُّؤْمِنَةٍ   رَقَبَةٍفَتَحْرِيرُ   { :مةسعلةن  . بعرعدذ بعر  دعضةن سأزدعن ظعرادة قعلعنغعنع     ) ضةدةن (»بَـةٍ رَقَ«بذ ظاي

دذر  اننعث ظأزع ىتىن ظعنس ة  . ص ذ ظايةتت نعص   » «شذثا ب ر قعلع ر جذزظعسع زعكع اننعث بع ارةت ظعنس ن ظعب دع

 .ظذنعثدعن شذ آعشعنعث ظومومع ضةؤدعسع ظعرادة قعلعندع دةيمعز



 ٤٣٥

 الكليةُ ، وهي فيما ذُكر لفظُ الكُلِّ وأُرِيْدَ منـه اجلـزءُ ، حنـو شَـرِبْتُ               -٤
 .  النِّيْلِ ، أيْ بَعْضَ مائِهِ مَاءَ
 . طَلَعَ :  ، أيْ الشَّمْسُ ، والقرينةُ الضُّوْءُ الالزميةُ حنو طَلَعَ -٥
ــألتْ   -٦ ــةُ حنــو م ــة   الشــمسُ الْمَلزومي ــوْءُ ، والقرين :  الْمَكــانَ ، أيْ الضُّ

 . مألتْ 
 اعتبارُ مَا كانَ ، وهو النَظَرُ إىل الْمَاضي ، أيْ تَسْمِيةُ الشيئ باسْـمِ               -٧

ــهِ كقولــه تعــاىل   ــواْ {مــا كــانَ عَلَيْ ــامَىوَآتُ ــوَالَهُمْ الْيَتَ أيْ ،  ٢النســاء} أَمْ
 . تَامى الذِيْنَ كانُوا يَ

 الشـيئ علـى مـا يَـؤُوْلُ         ا يَكونُ ، وهو فِيْمَـا إذا أطْلِـقَ اسـمُ           اعتبارُ م  -٨
. أيْ عِنَبًا ،  ٣٦يوسف }خَمْراًإِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ { إليهِ كقوله تعاىل 

مَـا   الْحَالِّيَّةُ ، وهي فِيْمَا إذا ذُكِرَ لفظُ الْحَـالِّ و أُرِيْـدَ الْمَحَـلُّ لِمَـا بَيْنَهُ       -٩
 اللّهِ رَحْمَةِوَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي {مِن الْمُالزمةِ كقوله تعاىل 

ــدُونَ    ــا خَالِ ــمْ فِيهَ ــران}هُ ــلُّ    ، ١٠٧آل عم ــيت هــي مَحَ ــةِ ال  أيْ يف اجلن
 . الرمحةِ 

ةبزع زعكعر ق           -٤  علعنعص، ظذنعثدعن جذزظع نةرسة ظعرادة قعلعنعدعغان            آذللعييةت بولذص بذ، ظومذم بولغان ل
دذ ذز بعرع دا ي ــرِبْتُ «:مةسعلةن . ظةهؤال ــلِمَــاءَشَ ر قعسمعنع  »  النِّيْ ا بع ذ، نعل دةرياسعنعث سىيعدعن ظازغعن ةنع ب ي
» مائِـهِ بَعْـضَ  «دعن ظعبارةت ظومذم بولغان لةبزعنع زعكعر قعلعنعص        » مَاءَ«شذثا بذ معسالدا    . ظعحتعم دعضةنلعكتذر 

 .ر قعسمع ظعرادة قعلعنغان دةيمعزدعضةندعن ظعبارةت ظذ سذنعث بع
ةلزذم   -٥ نعص، ظذنعثدعن م ر قعلع ةبزعنعث الزعم مةنعسع زعكع ذ، ل ذص ب ةت بول أزع( الزعمئيي ) شذنةرسعنعث ظ

دعضةنلعك بولذص    » مْسُطَلَـعَ الشَّـ   «بذ ظةسلعدة     » الضُّـوْءُ طَلَـعَ   «: مةسعلةن   . ظعرادة قعلعنعدعغان ظةهؤالدا يذز بعرعدذ    
ع   ذنعث قةرعنعس ئظعلدذر » طَلَــعَ«ب ةن ص الدا   . دعض ذ معس ةك ب م     » الضُّــوْءُ«دعم م الزع نع داظع ارةت قذياش ن ظعب دع

نعص،    ر قعلع ذحع زعكع تذتق
ــمْسُ«ظذنعثدعن  ن » الشَّ دع

رادة   ةلزذم ظع ارةت م ظعب
 .قعلعنغان

ذص -٦ ةت بول  مةلزذمعيي
ر   ةلزذم زعكع ذ، م ب

نعص، ظذنعثد م قعلع عن الزع
دعغان   رادة قعلعنع ظع
دذ ذز بعرع دا ي . ظةهؤال

علةن  ــأَتْ «: مةس ــمسُمَلَـ  الشـ
مَلَأَتْ «بذ ظةسلعدة   » الْمَكانَ
ــوْءُ ــانَالضُّــ ةنلعك »  الْمَكــ دعض

ع  ذنعث قةرعنعس ذص ب بول
ــأَتْ« ئظعلدذر» مَلَ . دعضةن ص

الدا  ذ معس ةك ب دعم
ــمْسُ« ارةت  » الشَّــ ن ظعب دع

نعص،   ر قعلع ةلزذم زعكع م
دع ــوْءُ«ن ظذنعث ن » الضُّـ دع

م   نع داظع ارةت قذياش ظعب
رادة   ذحع ظع م تذتق الزع

 .قعلعنغان
ا  -٧ ذرذنقعنع ظعتعبارغ  ب

ذ،    ذص ب ش بول ظعلع
ةزةردة   ةننع ن ظأتك
ذم بعر       تذتذشتذر، يةنع مةل
مع    ذرذنقع ظعس عنع ب نةرس
تذر ةن ظاتاش . بعل

علةن  ــواْ  {:مةس ــامَىوَآتُــ  الْيَتَــ
ةرعظةت   . }أَمْــــــــــــوَالَهُمْ   ش
ة يةتكةن آعشعنع باالغةتك

انعمايدعغان  تعم س يئ
ة    ذ ظايةتت ذ ب تذرذقلذقم

أز   »א« ةن س دعض
ظارقعلعق يئتعملعكتة حوث     
ةن   ة يةتك ذص باالغةتك بول
ان،    رادة قعلعنغ ع ظع آعش
ذ   ع ظ داق بولعش بذن
ة   عنع باالغةتك آعش
عرعكع   تعن ظعلض يئتعش
انلعق  ةن ظاتعغ مع بعل ظعس

 .سةؤةبعدعندذر
ايلعنعص                        يذز بعرعدعغان  -٨ ذم بعر نةرسعنع ظذنعث بذندعن آعيعن ظ  نةرسعنع ظعتعبارغا ظعلعش بولذص بذ، مةل

دذ      ذز بعرع دا ي ان ظةهؤال ةن ظاتعغ مع بعل عنعث ظعس دعغان نةرسعس علةن . قالع ــرُ  { : مةس ــي أَعْصِ ــي أَرَانِ ــراًإِنِّ ذ . }خَمْ ب
ةتتعكع  ةت » א«ظاي ن مةقس ىزىم(»«دع ارا. دذر) ظ ذنكع ه ةلكعح عقعلمايدذ ب عقعلعش ق س ىزىم س  ظ

ارقعلعق هاراق قعلعنعدذ امع بعلةن شذ. ظ ةردة ظىزىمنع،سعقعلغاندعن آعيئعن ظايلعنعدعغان، هاراقنعث ن ثا بذ ي
 .ظاتعغان دةيمعز

ر         -٩ ةبزعنع زعكع كىحعنعث ل انلعقتعن حذش اغلعنعش بولغ عدا ب عنعث ظارعس ذ، ظعككعس ذص ب ةت بول  هاللعيي
ذز بعرعدذ   قعلعنعص، ظورذن ظع   دا ي مْ فِيهَـا    رَحْمَـةِ وَأَمَّـا الَّـذِينَ ابْيَضَّـتْ وُجُـوهُهُمْ فَفِـي      {: مةسعلةن  . رادة قعلعنغان ظةهؤال  اللّـهِ هـُ

ةتتعكع . }خَالِــدُونَ  ذ ظاي رادة » رَحْمَــةِ«ب ارقعلعق ظذ رةهمةتنعث حذشذش ظورنع بولغان جةننةت ظع دعضةن سأز ظ
 .دعضةنلعكتذر» الر رةهمةتنعث حذشذش ظورنع بولغان جةننةتتة بولعدذظذ«شذثا ظذنعث مةنعسع . قعلعنغان



 ٤٣٦

 فيـه    الْمَحَلِّيَّةُ ، و هي فيما إذا ذكر لفظُ الْمَحَـلِّ و أُريـدَ بـه الْحَـالُّ                 -١٠
 .  ذلِكَ ، أيْ أهْلُهُ الْمَجْلِسُحنو قَرَّرَ 

 اآللِيَّةُ ، وهي فيما إذا ذُكر اسمُ اآللةِ و أُريد األَثَرُ الذي يَنْتَجُّ عَنْـهُ                -١١
  ،٨٤الشـعراء } صِـدْقٍ فِـي الْـآخِرِينَ        لِسَـانَ وَاجْعَل لِّي   {كقوله تعاىل   

 . أيْ ذِكْرًا حَسَنًا
 عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِـن       النَّاسَأَمْ يَحْسُدُونَ   {اىل   العُمُومُ ، كقوله تع    -١٢

 . أيْ النيبَّ صلى اهلل عليه وسلمَ ،  ٥٤النساء}فَضْلِهِ 
ــةَ ،    -١٣ ــةِ حنــو رَبِيْعَ ــاقِ اســمِ الشــخصِ علــى القَبِيْلَ ــوصُ ، كإطْلَ  الْخُصُ

 . ومُضَرَ ، وقُرَيْش ، وتَمِيْمٌ 
أيْ ،  ١٠٣النسـاء }مُ الصَّالَةَ   قَضَيْتُفَإِذَا  { البَدَلِيَّةُ ، كقوله تعاىل      -١٤

 . أَدَّيْتُمْ 
 . زيدٍ ، أيْ دِيَتَهُ دَمَ أكلتَ :  الْمُبدليةُ ، حنو قوله -١٥

نعص،    -١٠  ر قعلع ةبزعنع زعكع ث ل ذ، ظورذننع ذص ب ةت بول كىحع  مةهةللعيي ا حذش ذ ظورذنغ ان  ش رادة قعلعنغ  ظع
دذ  ذز بعرع دا ي علةن . ظةهؤال ــرَّرَ «: مةس ــسُقَ ــكَالْمَجْلِ الدعكع  . » ذلِ ذ معس ــسُ«ب أزدع » الْمَجْلِ ةن س ا  دعض ذ ظورذنغ ن ش

 .حذشكةن آعشعلةر ظعرادة قعلعنغان
 ظالعييةت بولذص بذ، قذرالنعث ظعسمع زعكعر قعلعنعص، ظذنعثدعن بارلعققا آةلضةن تةسعر ظعرادة قعلعنغان                  -١١

دذ  ذز بعرع دا ي علةن . ظةهؤال ــي   {:مةس ــل لِّ ــانَوَاجْعَ ــآخِرِينَ  لِسَ ــي الْ ــدْقٍ فِ ام   (} صِ عدا ياخشع ن ةر  ظارعس عمنع آئيعنكعل

دذرغعن ــانَ«. )قال دعغان   »لِسَ ةيدا بولع ذنعث تةسعرعدعن ص ارقعلعق ظ ذ ظ ة ب ذ ظايةتت ذص ب ذرالع بول ، سأزلةشنعث ق
رادة    لعمعلةر ظع ع ظةس ياخش

 .قعلعنعغان
ذص -١٢ ةت بول  ظومومعيي

أز    ان س ذم بولغ ذ، ظوم ب
زعكعر قعلعنعص، خاس مةنة     
دا  ان ظةهؤال رادة قعلعنغ ظع

مْ أَ {:مةسعلةن   . يذز بعرعدذ 
 عَلَى مَـا آتَـاهُمُ اللّـهُ        النَّاسَيَحْسُدُونَ  
اآع ظذالر اهللا      (}مِن فَضْـلِهِ     ي

ة   ةزلعدعن آعشعلةرض أز ص ظ
ةت  ةن نةرسعضةهةس بةرض

امدذ؟ ذ ظايةتت . )قعلعش ة ب
ان   ذم بولغ ــاسَ«ظوم » النَّـــ

دعضةن سأز زعكعر قعلعنعش     
ارقعلعق   ظ
ارةت   ةيغةمبعرعمعزدعن ظعب ص
رادة  ع ظع ر آعش اس بع خ

 . عنغانقعل
ذ، -١٣ لذق ب  خذسذس

عنعث   ر آعش ذم بع مةل
ة   ر قةبعلعض معنع بع ظعس
اش   ة ظوخش ظعشلةتكةنض
دذ ذز بعرع دا ي . ظةهؤال

ــةَ ،«: مةسعلةن  ــرَ ، رَبِيْعَ  ومُضَ
 . »وقُرَيْش ، وتَمِيْمٌ

ذص -١٤ ةت بول  بةدةلعيي
بذ، بةدةل زعكعر قعلعنعص،       
ان    رادة قعلعنغ ةددةل ظع مذب
دذ ذز بعرع دا ي . ظةهؤال

علةن مة مُ قَضَــــــيْتُفَــــــإِذَا  {:س
ةتتعكع . }الصَّــــــالَةَ  ذ ظاي ب

ــيْ« ان     » قَضَ ةدةل بولغ ادا قعلعشتعن ب ارةت ظ تعن ظعب ادا قعلعشنعث ظوخشعشعنع آةلتىرىش أز ظ ةدعضةن س  نةرس
 .ظذنعثدعن، مذبةددةل بولغان ظادا قعلعش ظعرادة قعلعنعغانظىحىن ظعشلعتعلعدعغان بولسعمذ، 

ةت بو-١٥ دذ      مذبةددةلعيي ذز بعرع دا ي ان ظةهؤال رادة قعلعنغ ةدةل ظع نعص، ب ر قعلع ةددةل زعكع ذ، مذب ذص ب . ل
ارقعلعق      » دَمَ«بذ معسادا   .  يةنع دئيعتعنع يئدعثعز  »  زيدٍ دَمَأكلتَ  «: مةسعلةن   دعضةن مذبةددةلنع زعكعر قعلعش ظ

 .ظذنعثغا بةدةل قعلعص تألةنضةن تألةم صذلع ظعرادة قعلعنعغان
ذم            بذ يةرد : تةنبعه   عكع بةدةل دعضةن سأزعدعن ظعرادة قعلعنعدعغعنع ضعرامماتعكعدعكع بةدةل ظةمةس، بةلكع مةل

دذر  ةن بةدةل ة تألةنض .نةرسعض



 ٤٣٧

ــرى ، كــإطالقِ     -١٦ ــامَ أُخْ ــيْغَةٍ مَق ــقُ االشــتقاقيُّ ، وهــو إقامــةُ صِ  التعل
ــنْ وَالَ يُحِي{ الْمَصْــدرِ علــى اســمِ الْمَفعــولِ كقولــه تعــاىل   ــونَ بِشَــيْءٍ مِّ طُ

ــ ــرة}هِ عِلْمِـ ــهِ ،  ٢٥٥البقـ ــى   . أي مَعْلُومِـ ــولِ علـ ــمِ الْمفعـ ــالقِ اسـ وإطـ
و . أي الفِتْنَـــةُ ،  ٦القلـــم }الْمَفْتُـــونُيِّكُمُ بِـــأَ{الْمَصْـــدرِ كقولـــه تعـــاىل 

ــاىل     ــه تعـ ــدرِ كقولـ ــلِ علـــى الْمَصـ ــمِ الفاعـ ــا {إطْـــالقِ اسـ ــيْسَ لِوَقْعَتِهَـ لَـ
و إطــالقِ اســمِ الفاعــلِ علــى اســمِ . يْ تَكْــذِيْبٌ أ،  ٢الواقعــة }كَاذِبَــةٌ

قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَـلٍ يَعْصِـمُنِي مِـنَ الْمَـاء قَـالَ الَ              {الْمَفعولِ كقوله تعاىل    
 الْيَــوْمَ مِــنْ أَمْــرِ اللّــهِ إِالَّ مَــن رَّحِــمَ وَحَــالَ بَيْنَهُمَــا الْمَــوْجُ فَكَــانَ مِــنَ عَاصِــمَ

ــرَقِنيَ  ــومَ أ،  ٤٣هــود}الْمُغْ و إطــالقِ اســمِ الْمَفعــولِ علــى  . يْ ال مَعْصُ
وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ الَ        {اسمِ الفاعِلِ كقوله تعاىل     
إىل غـريِ  . رًا أيْ سَـاتِ ،  ٤٥اإلسـراء  }مَّسْـتُوراً يُؤْمِنُونَ بِاآلخِرَةِ حِجَابـاً    

 .فُ عِنْدَ هذا الْحَدِّ ، فَهِي ال تَقِذلكَ مِن عالقاتٍ
وسُمِّيَ مَجَازًا مُرْسَلًا ألنه أُرْسِلَ أيْ أُطْلِقَ عن التقييدِ بِعَالقـةٍ وَاحِـدَةٍ ،              
ــادِ الْمُعتــربة يف    ــوى االتِّحَ ــلَ عــن دَعْ ــدَّةٌ ، أوْ ألنــه أُرْسِ ــهُ عالقــاتٌ عِ ــلْ لَ بَ

 . االسْتعارةِ 

تذر       -١٦  ا تذرغذزذش ث ظورنعغ ة بعرعنع عغعنع يةن ر س ذم بع ذ، مةل ذص ب ةر بول عتقاقئ ظاالقعل ذددع .  ظعش وَالَ { خ
دعضةن  » عِلْمِ« دعضةن ظايةتتعكع )نعث مةلذماتعدعن هعح نةرسعنع بعلمةيدذ » اللّهِ«ظذالر  (}هِ  عِلْمِيُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ    

بِـأَييِّكُمُ  {دعضةن ظعسعم مةصظذل مةنعسعنع ظعصادعلةش ظىحىن ظعشلعتعلضعنعضة ظوخشاش، ؤة          » مَعْلُومِ«مةسدةرنعث،  
ظذلنعث،       » تُونُالْمَفْ«دعضةن ظايةتتعكع    )قايسعثالرنعث مةجنذن ظعكةنلعضعنع  ( }الْمَفْتُونُ » الفِتْنَـةُ «دعضةن ظعسعم مةص

عنع    دةر مةنعس ةن مةس دعض
ىن   ادعلةش ظىح ظعص
ة  ظعشلعتعلضعنعض

اش، ؤة  ــيْسَ لِوَقْعَتِهَــا  {ظوخش لَ
ــةٌ ذز  ( }كَاذِبَـــــــ ذنعث ي ظ

ة  ا بعرشعض ار قارت ظعنك
ش  دذقعلع ةن ).بولماي  دعض

دعضةن  » كَاذِبَةٌ«ظايةتتعكع  

اظعلنعث،   عم ص ظعس
ةن مةسدةر دعض» تَكْــذِيْبٌ«

ادعلةش   عنع ظعص مةنعس
ة  ىن ظعشلعتعلضعنعض ظىح

اش، ؤة  ــآوِي  {ظوخش ــالَ سَـ قَـ
إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَـاء قَـالَ الَ         

ــمَ ــهِ إِالَّ مَــن     عَاصِ ــرِ اللّ ــنْ أَمْ ــوْمَ مِ  الْيَ
رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَـانَ مِـنَ        

ــرَقِنيَ  ةن  .}الْمُغْــــــــــــــ دعض

ةتتعكع  ــمَ«ظاي » عَاصِــــــــ

اظعلنعث،    عم ص ةن ظعس دعض
عم  » مَعْصُـــومَ« ةن ظعس دعض

عنع   ظذل مةنعس مةص
ىن   ادعلةش ظىح ظعص
ة  ظعشلعتعلضعنعض

ة  اش، ؤة يةن وَإِذَا { ظوخش
ظذلنعث،    » سْـتُوراً مَّ« دعضةن ظايةتتعكع  }مَّسْتُوراًقَرَأْتَ الْقُرآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ الَ يُؤْمِنُونَ بِاآلخِرَةِ حِجَاباً         دعضةن ظعسعم مةص

ــاتِرًا« ادعلةش ظىحىن ظعشلعتعلضعنعضة ظوخشاش، » سَ اظعل مةنعسعنع ظعص ذ . ؤة باشقعالر دعضةن ظعسعم ص شذثا ب

 .مايدذلمذشذ داظعرة بعلةنال حةآلعنعص قا
ازات قع            » א«بذنعث   ةلكع      دةص ظاتعلعشع، ظذنعث بعر خعل ظاالقعنعث آعشةنلعرعدعن ظ لعنعصال قالماي ب

دعغان   ا ظعلعنع تعظارعدة ظعتعبارغ ذنعث ظعس اآع ظ ةؤةبعدعن، ي انلعقع س ة بولغ ة ظعض ذنلعغان ظاالقعض ع نذرغ تئخ
 .بعردةآلعكنع داؤا قعلعشتعن خالع بولغانلعقع سةؤةبعدعندذر



 ٤٣٨

 الفصل الثاني
 يف اجملاز املركب

ــهُ   الْمَجــازُ ا ــعَ لَ لْمُركــبُ هــو اللفــظُ الْمُركــبُ إذا اســتُعْمِلَ يف غــريِ مــا وُضِ
الْمَجـازُ  : وهو نَوْعَانِ   . لِعالقةٍ مَعَ قرينةٍ مانعةٍ مِن إرادةِ الْمَعنى األصْلي         

 . الْمُركبُ الْمُرسلُ ، و الْمَجازُ الْمُركبُ باالستعارةِ التمثيليةِ 
ــهُ غــريَ الْمُشــاهبةِ كالْجُمَــلِ مــ: فالْمَجــازُ الْمُركــبُ الْمُرسَــلُ  ا كانــتْ عالقتُ

اخلربيـــةِ إذا اسْـــتُعْمِلَتْ يف اإلنشـــاءِ ، واجلمـــلِ اإلنشـــائيةِ خَرَجَـــتْ عـــن  
 . مَعانِيها األصْليةِ واسْتُعْمِلَتْ يف مَعَانٍ أخر 

ــهُ الْمُشــاهبةَ ،     والْمَجــازُ الْمركــبُ باالســتعارة التمثيليــةِ مــا كانــتْ عالقتُ
ويُسـمى  . عارةً ألنهُ قَدْ ذُكِرَ فيه الْمُشبهُ بِهِ و أُرِيْـدَ الْمُشـبهُ             ويُسمى اسْت 

ــتَ تَنظــرُ إىل        ــولُ وأن ــا تق ــن مُتعــددٍ ، كم ــهِ مُنتزعــا مِ ــوْنِ وَجْهِ ــا لِكَ تَمْثيلً
  . اهليئةُ احلاصلةُ يف كُلٍّ: امعُ واجل . أرى مِرآةً يف يَدِ شَلَّاءٍ: سِ الشم

 ظعككعنحع صةسعل
  هةققعدةبماجاز مذرةآكة

ة از مذرةآك عنع بماج علع مةنعس عنعمعز، ظةس ةن   دعض ع بعل ةرعنعنعث بولعش ىحع ق تعن حةآلعض رادة قعلعش ظع
ؤة . بعرضة، مةلذم ظاالقة سةؤةبعدعن ظأزع تةيعنلةنضةن نةرسعدعن باشقا نةرسعدة ظعشلعتئلضةن بعرعكمة لةبزعدذر              

 .رلىك بولعدذدعن ظعبارةت ظعككع تى» ارةِ التمثيليةِالْمَجازُ الْمُركبُ باالستع«ؤة » الْمَجازُ الْمُركبُ الْمُرسلُ«ظذ، 

» الْمَجـــازُ الْمُركـــبُ الْمُرســــلُ  «

ع   عنعمعز، ظاالقعس دعض
ان   ذش بولمعغ ظوخشذش

دذر علةن . بعرعكمع : مةس

ة » بــــارَكَ اهللُ فِيْــــكَ« دعضةنض

ظعنشا مةنعسعنع  ظوخشاش،  
ةن   تة ظعشلعتعلض ظعصادعلةش
ة ؤة  ةؤةر جذملعسعض خ
ظةسلع مةنعلعرعدعن حعقعص   
ةردة    قا مةنعل تعص، باش آع

ا ظعشلعتع ةن ظعنش لض
اش ة ظوخش  .جذملعرعرعض

علةن  ةد : مةس مذهةمم

االمنعث  مَـــــــنْ «ظةلةيهعسس
فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِن   كَذِبَ عليَّ مُتَعَمِّدًا    

أزعدعكع » النَّـــــارِ ةن س دعض

ــارِ « ــدَهُ مِـــــن النَّـــ ــوَّأْ مَقْعَـــ » فَلْيَتَبَـــ

عنعث ةن جذملعس  ،دعض
ةؤةرعنعث  ة خ جذمل
ة   عدة آةلضعنعض مةنعس

اش ذ .ظوخش ذنكع ب  ح
ذرات  ةردعكع م ة «ي ظأزعض

ورذن   تعن ظ دوزاخ
 .دعضةنلعكتذر» تةيياراليدذ

الْمَجــــازُ الْمُركــــبُ باالســــتعارةِ«
» الْمُشـبهُ «زعكعر قعلعنعص     » الْمُشبهُ بِهِ «ظذنعثدا  .  دعضعنعمعز، ظاالقعسع ظوخشذشذش بولغان بعرعكمعدذر     »التمثيليةِ

تعظارة دةص دعغانلعقتعن ظعس رادة قعلعنع دذظع عدعن . مذ ظاتعلع ان نةرس ر قانحعلعغ عنعث بع ع شةبةس ذنعث ؤةجه ظ

دذ     مذ ظاتعلع عل دةص ةؤةبعدعن تةمس دعغانلعقع س ذرذص    . ظعلعنع اراص ت قا ق ذددع قذياش ــرآةً يف يَـــــدِ  «خ أرى مِـــ
ــلَّاءِ ةآنع آأرذؤاتع (»شَـ دعكع ظةين الةحنعث قولع اش) ةنمص ة ظوخش ةر  . دعضعنعثعزض لعق ه ةردعكع ظوخشاش ذ ي ب

ع ذر  ظعككعس تعن ظعبارةتت ان آأرعنعش عل بولغ . دعن هاس



 ٤٣٩

و ال  . و إذا اشْتَهَرَتْ االسْتعارةُ التمثيليةُ و كَثُرَ اسْتعمالُها سُمِّيَتْ مَثَلًا           
طبُ بِـهِ الْمُفـردُ و الْمُـذكرُ و         يغريُ مُطلقًا مُحافظةً على االسْتعارةِ ، فَيُخا      

تِ اللَـبَنَ ، يَضْـرِبُ      نَحو الصـيفَ ضَـيَّعْ    : ةٍ كقولِهم   فُرُوعُهما بِطَرِيْقَةٍ وَاحِد  
لِمَنْ فَرَطَ يف تَحصيل أمْرٍ يف زمنٍ يُمكنُهُ احلصـولُ عليـه فِيْـهِ ثُـمَّ طَلَبَـهُ يف                   

كَ تُقَـدِّمُ رِجْلًـا و تُـؤَخِّرُ        وحنـو إنِّـي أَرَا    . زمنٍ ال يُمكنُ احلصولُ عليه فِيْـهِ        
ــرٍ . أُخْــرى ، يَضْــرِبُ لِمَــنْ يَــرتددُ يف أمْــرٍ  وحنــو ال يُلْــدَغُ الْمُــؤمنُ مِــن جُحْ

 . وحنو أنتَ تَحْصُدُ ما زَرَعْتَ . وحنو لِكُلِّ جَوَادٍ كُبْوَةٌ . مَرَّتَيْنِ
ي التشبيهِ ، ويَحْمِلُـكَ     و سِرُّ بالغةِ االسْتعارةِ أنَّ تَرْكِيْبَها يَدُلُّ على تَناس        

عَمدًا على تَخَيُّلِ صُورةٍ جَديدةٍ تُنْسِيْكَ رَوْعَتُهَـا مـا تَضَـمَّنَهُ الكـالمُ مِـن                
وهلذا كانتْ االستعارةُ أبلـغَ مِـن التشـبيهِ البليـغِ ،         . تَشبيهٍ خفيٍٍ مستورٍ    

ال يَـزالُ فيـه   ألنهُ و إنْ بُنِيَ على ادِّعَـاءِ أنَّ الْمشـبهَ والْمُشـبهَ بـه سَـواءٌ ،         
ــنْوِالتشــبيهُ مَ ــتعارةِ ، فالتشــبيهُ فيهــا مَ  يً ــالفِ االسْ ــا ، بِخِ ــنْا مَلْحُوظً  يٌّسِ

 .جمحودٌ 

هذر » االسْــــتعارةُ التمثيليــــةُ« ذص،مةش ة  بول ذص آةتس أص بول ع آ دذ، ؤة » مَثَلًــــا« ظعشلعتعلعش اتعلعص آعتع دةص ظ

، كةشذثا ظذ مذصرةت     . دذ ظذنعث قذرذلمعسع هةرضعز ظأزضةرتعؤعتعلمةي        ظعستعظارعنع مذهاصعزةت قعلعش يذزعسعدعن    
ارلعق هةمرالعرعغا ؤة بذضةمذزةآكةر : مةسعلةن.  بعر خعلال ظعشلعتعلعدذالرنعث تةسنع، جةمظع، مذظةننةس قات

ذ ظعشنع هاسعل قعلعشع   ةي،    ،ظأزعنعث ظ ةت بةرم ا آةلتذرذشكة ظةهمعي ذنع قولغ ا ظ دعغان ؤاقعتت ذمكعن بولع  م

ذنعثغا ظعرعش دة ظ ا مةآحع بولغان صذرسةت آةتكةن ــيَّعْ«آعشعضة قارعت ــالصــيفَ ضَ تعص (»بَنَتِ اللَ ازدا سذتنع ظعحع ي

دعثعز ة ) قوي دعضعنعثعزض
 .ظوخشاش

بذرذن بعر ظايالنعث باي       
راق يو ةمما قعرع ع لظ دعش
ةن،  ار ظعك از ب  ي

ذ   دة ظ دعن بعرع آذنلعرع
 ،ظايال ظعرعدعن ظاجرعشعص  

عتتعن   ةلرةك يئض آةمبعغ
تذ،  اتلعق بوص ة ي بعرض
از ظأتذص  شذنداق قعلعص ي
قعش آةلضةندة يوقسذزلذق     

ةؤةبع ا س دعن آون
نعغا آعلعص  عدعشعنعث ي ليو
ازراق  « ىتتعن ظ ا س ماث

عثعز تعكةن، » !بةرس دةص
ذنعثغا  א«يودعشع ظ

اؤاص » א دةص ج
تذ،   ذنعثدعن بعرعص ش

الص  ةلعق باش أز خ ذ س ب
أص   عدا آ ظارعس
هذر  لعتعلعدعغان مةش ظعش

 .قالغان ظعكةنسأز بولذص 
ش  ر ظع ذم بع ؤة مةل

دة ظعككعلع ان هةققع نعؤاتق
ا  ة قارت א«آعشعض

 «
ؤة . دعضعنعثعزضة ظوخشاش  

א«
א « ؛»

اداق  (» ةر ق ه
ع   دذلنعث مذدعرعش دذل

 .شدعضةنلةرضة ظوخشا» «؛ )بولعدذ
 تةشبعهنع ظذنتعؤعلعشقا دااللةت قعلعشع ؤة      ،ظعستعظارعنعث باالغةتلعك بولعشعنعث سعرع، ظذنعث قذرذلمعسعنعث     

ذنعث  ىزةللعكعظ دعغان ،ض أز ظعحعضة ظالغان يوشذرذن تةشبعهنع ظذنتذلدذرع ة ظ ئص، جذمل ع بعر سذرةتنع يعث- ي
א«شذثا ظعستعظارة  . ولعشع قاتارلعقالردذرعن ظبارةت مةقسعدعثعزضة يةتكىزذش رولعنعث ب     خعيال قعلدذرذشعد 

ةرحة   » א بعه ض ذنكع تةش ذر، ح ن باالغةتلعكرةآت لعقعنع داؤا » א«ؤة » א«دع الرنعث ظوخشاش
ةزةردة تذتعلعشع ؤة نع  ذرذلغان بولعسمذ ظذنعثدا تةشبعهنعث ن دذقعلعش ظاساسعغا ق . يةت قعلعنعشع زأرذر بولع

 . ظعستعظارة بذنعث ظةآسعحة بولذص بذنعثدا تةشبعه ظذنتذلغان ؤة ظعنكار قعلعنغان بولعدذ ظةمما



 ٤٤٠

 حث الثانياملب
 يف اجملاز العقلي

ــتكلمِ يف     ــهُ عنــدَ الْمُ ــا هــو لَ ــلِ أو مــا يف مَعنــاهُ إىل غــريِ مَ هــو إســنادُ الفِعْ
 .مِـن إرادةِ اإلسْـنادِ احلقيقـيِّ      مَعَ قرينـةٍ مانعـةٍ      ) عالقةٍ( الظاهرِ لِمُالبسةٍ   

 : منه 
 . نَةَي اإلسْنادُ إىل سَبَبِ الفعلِ حنو بَنَي األمريُ الْمَدِ-١
 .  اإلسنادُ إىل زمانِ الفعلِ حنو نَهارُ الزاهِدِ صائمٌ ، ولَيْلُهُ قائمٌ -٢
 . اإلسنادُ إىل مكانِ الفعلِ حنو نَهْرٌ جَارٍ -٣
 . رٌىل مَصدرِ الفعلِ حنو شِعْرٌ شاعٍ اإلسنادُ إ-٤
  أيْ يف عِيْشَـةٍ       رَّاضِيَةٌ  عِيشَةٌ  إسنادُ الْمَبين للفاعلِ إىل الْمَفعولِ حنو        -٥
 . ضِيَهَا صاحِبُها رَ
 .أي فاهِمٌ ،  إسنادُ الْمَبين للمفعولِ إىل الفاعلِ حنو سَيْلٌ مُفْهَمٌ  -٦

ــويُّ يكــونُ يف اللفــظِ ، والْمَجــازُ       ــازُ اللغ ــبَقَ أنْ يكــونَ الْمَجَ ــا سَ ــمُ مِمَّ يُعْلَ
ــن     ــرِى يف النســبة الغــريِ اإلســناديةِ مِ ــبَةِ ، وهــو يَجْ العَقْلــيُّ يكــون يف النِّسْ

 . لإلضافيةِ و اإليقاعيةِا

 ماجاز ظةقلع هةققعدة ظعككعنحع تةتقعقات تئمعسع
عنعمعز  ةقلع دعض از ظ ذم      ماج دا مةل ان ظةهؤال ة بولغ دعغان قةرعن عنع حةآلةي رادة قعلعش نادنع ظع ةقعقع ظعس ، ه

ئظعلنع آأر  ةؤةبعدعن ص ث س قا    ظاالقعنع عدعن باش ان نةرسعس ةؤة بولغ عدعكع ت ةللعمنعث قارعش تعكع ؤة مذتةآ عنعش
ذر  א«مأمعن آعشعنعث :  مةسعلةن .نةرسعضة ظعسناد قعلعنعشعدعن ظعبارةتت وت (»א ةتعياز ظ -ظ

ضة ظعسناد قعلعنعشع،   » א«دعضةن صئظعلنعث   » «بذ معسالدعكع   . دعضعنعضة ظوخشاش ) حأصنع ظذندذردع 
قا نةرس      عدعن باش ان نةرس ةؤة بولغ أزع ت عدعمذ ظ ةللعمنعث قارعش تعمذ ؤة مذتةآ ناد قعل آأرذنذش ة ظعس ان عض غ

 .بولغان ظعسنادع ماجاز ظةقلع هعساصلعنعدذ» א«هعساصالنغانلعقتعن، بذ صئظعلنعث 
از ظ   -١ مذ ماج ناد قعلعش ة ظعس ث سةؤةبعض ئظعلنع ظأزعنع عدعندذر ةقلعن ص علةن. عث جذملعس א«: مةس
ذيرعقع سةؤةص بولغانلعقتعن       لبذ يةردة شةهةرنع ظةسلعدة صذخراالر قذرغان بو      . »א سعمذ بذنعثغا صادعشانعث ب

 .ضة ظعسناد قعلعنغان» א« ظأزعنعث يذز بعرعشعضة سةؤةص بولغان ،دعضةن بذ صئظعل» «
ذ   -٢ اآع ش ئظعل ي بهع  ص

ا   ث ؤاختعغ ئظعلنع ظأزعنع ص
از  مذ ماج ناد قعلعش ظعس
عدعندذر  ةقلعنعث جذملعس . ظ

علةن  א«: مةس א
ذ . »، ب

ادعكع  ؤة » «معس
ئظعل  » « ارلعق ص قات

عمالر  عدعكع ظعس مةنعس
ان   ع بولغ ث ؤاخت ظأزلعرعنع

» «ؤة » «
ناد  ا ظعس  قاتارلعقالرغ

 .قعلعنغان
ذبهع    -٣ اآع ش ئظعل ي  ص

ذز   ث ي ئظعلنع ظأزعنع ص
ناد  ا ظعس رعش ظورنعغ بع
ةقلعنعث    از ظ مذ ماج قعلعش
عدعندذر . جذملعس

علةن  . »«: مةس
ئظعل    ذ ص ةن ب ش دعض ظعقع
تةثنعث    لعدة ظأس ظةس

ذنعث  دعكع س ئظعلع  ظعحع ص
ش    ذنعث ظعقع عمذ ظ بولس
ظونع ظأستةث بولغانلعقتعن    

ردة ظأزع يذز   بذ صئظعل بذ ية   
بعرعدعغان ظورذنعغا ظعسناد   

 . قعلعنعغان
ذبهع    -٤ اآع ش ئظعل ي  ص

ث  ئظعلنع ظأزعنع ص
ناد  ة ظعس مةسدعرعض
ةقلعنعث    از ظ مذ ماج قعلعش
عدعندذر . جذملعس

علةن  . »«: مةس
ةرحة    ذش ض ئظعر ظوق ش
ئظعلع   ئظعرنعث ص ش

دعضةن » «بولمعسعمذ 
ئظعلنعث    ذ ص أز ش س

دعرع بولغ انلعقتعن مةس
ارةت  » « ن ظعب دع

ذ   ئظعل ش ذبهع ص ش
ناد   ة ظعس مةسدةرض

 . قعلعنغان
ىن  -٥ اظعل ظىح   ص

اآع  ئظعل ي ذرذلغان ص ق
ظذلغا  ئظعلنع مةص ذبهع ص ش

بذ  .  )تذرمذش رازع بولغذحعدذر    (»א «:مةسعلةن   . ظعسناد قعلعشمذ ماجاز ظةقلعنعث جذملعسعدعندذر      
الدعكع  لعدة    » א«معس ئظعل ظةس ذبهع ص ةن ش ذرذلغان     » «دعض ىن ق اظعل ظىح ارةت ص ن ظعب دع

 .تعن ظعبارةت رازع بولذنغذحع مةصظذلغا ظعسناد قعلعنعغان) تذرمذش(»«بولسعمذ بذ يةردة 
ةقلعنعث      -٦ از ظ مذ ماج ناد قعلعش اظعلغا ظعس ئظعلنع ص ذبهع ص اآع ش ئظعل ي ذرذلغان ص ىن ق ظذل ظىح   مةص

دعضةن شذبهع صئظعل   » «بذ معسالدعكع   . )سةل تولدذرذلغذحعدذر (» «:مةسعلةن  . جذملعسعدعندذر
لعدة  عمذ      » «ظةس ذرذلغان  بولس ىن ق ظذل ظىح ذحع مةص ارةت تولدذرذلغ ن ظعب ةردة  ،دع ذ ي ن » « ب دع

 .ظعبارةت تولدذرغذحع صاظعلغا ظعسناد قعلعنعغان
ذقارقع א«الردعن ي دعغانلعقع،   » א ذز بعرع أزدة ي ث س א«نع ا » א ث بولس ذز  ،نع بةتتة ي  نعس

بةتلةردعمذ  قا نعس نادعدعن باش ارةت ظعس دعن ظعب ع ؤة ظئيقاظع نعث، ظعزاص ذز بعرعش ذ ي دعغانلعقع ؤة ب بعرع
  .ظذحرايدعغانلعقع مةلذم بولدع



 ٤٤١

 الكناية
ــوَازِ إرادةِ الْمَعنــى      ــعَ جَ ــهِ الزِمُ مَعنــاهُ مَ ــدَ بِ ــقَ وأُرِيْ ــةُ هــي لفــظٌ أُطْلِ الكِنَايَ

، الْمُـرادُ بِـهِ طَوِيْـلُ القامَـةِ مَـعَ        » طَوِيْلُ نَجَادِ السَّـيْفِ     « احلقيقيِّ ، كَلَفْظِ    
  .جَوازِ إرادةِ حقيقةِ طُوْلِ النَّجَادِ

ومِــنْ هُنَــا يُعْلَــمُ أنَّ الفَــرْقَ بــنيَ الكنايــةِ والْمَجــازِ صِــحَّةُ إرادةِ الْمَعنــى         
األصليِّ يف الكنايةِ ، دُوْنَ الْمَجازِ لِوُجُـودِ قَرِيْنَـةٍ مانعـةٍ مِـن إرادةِ الْمَعنـى                 

 . األصْلِيِّ 
 أقسام الكناية

 : التقسيمُ باعتبار الْمَكْنِيِّ عنه 
 :باعتبارِ الْمَكين عنه إىل ثالثةِ أقسامٍ تَنقسمُ الكنايةُ 

  .طَوِيْلُ نَجَادِ السَّيْفِ:  كنايةٌُ عن صِفَةٍ كقوله -األولُ 
مَلَـكَ  قَتَلْـتُ   :  كنايةٌ عن مَوْصُوفٍ حنو قولكَ كِنايـةً عـن األسـدِ             -الثاني  
  . الْوُحُوْشِ
: نَفْيِـهِ عَنْـهُ ، كَقَـوْلِهِمْ         كنايةٌ عن نِسْبَةٍ ، أيْ ثُبُوتِ أمْـرٍ لِـأَمْرٍ أو             -الثالث  
 الْمَجْـدِ و الكَــرَمِ   ، تُرِيْـدُ نِسْـبَةَ  رِدَائِـهِ مُ تَحْــتَ  ، والكَـر بَـيْنَ ثَوْبَيْـهِ  الْمَجْـدُ  

 . إليهِ 

 آعناية
 

عنعمعز ة دعض ة    ،آعناي ةن بعرض رادة قعلعشنعث دذرذس بولعشع بعل عنع ظع ةقعقع مةنعس م ،ه رادة مةنعسع الزع  ظع

يْفِ     «: مةسعلةن  . قعلعنعغان سأزدذر  دا لبذ معسا   .  دعضةنضة ظوخشاش    )قعلعحعنعث غعلعصع ظذزذن     (»طَوِيْـلُ نَجَـادِ السـَّ

ار  دعن ظعب نعث ظذزذنلعقع ش غعالص رادة قعلع ةنعنع ظع ةقعقع م عمذةت ه ع،    دذرذس بولس رادة قعلعنعغعن ةمما ظع ، ظ
 .حذنكع صاآار آعشعنعث غعلعصعمذ قعسقعراق بولعدذ. بوينعث ظعضعزلعكعدعن ظعبارةت ظذنعث الزعم مةنعسعدذر

دة   ذقارقعالردعن آعنايع ي
لع رادة ظةس ةنعنع ظع  م

نعث دذرذس بولعشع   قعلعش
ةمما  ازدا ظ ا ماج بولس

رادة  ةنعنع ظع لع م ظةس
دعغان   تعن حةآلةي قعلعش

انلعقتعن قةرع ة بولغ ن
لعقع ،  دذرذس بولماس
ث  ةن ماجازنع ة بعل آعناي
ةرعق   عدعكع ص ظوتتعرعس

 .ظعكةنلعضع مةلذم بولدع
 

 نعشعىبألآعنايعنعث 
 

ة  » كْنِـــــيِّ عنـــــهالْمَ«آعناي

ةن    ارع بعل ث ظعتعب نع
ىح   دةك ظ تأؤةندعكع

 . قعسعمغا بألعنعدذ
ةتتعن    ع سىص بعرعنحعس

: مةسعلةن  . آعناية قعلعش   

ــلُ « ذ . »نَجَـــادِ السَّـــيْفِ طَوِيْـ ب

أز عنعث  ،س ذ آعش  ظ
دعن   ث ظذزذنلعقع بويعنع
ة     ظعبارةت سىصعتعدعن آعناي

 . قعلعنعغاندذر
ع  ظعككعنعحعس
. مةؤسذصتعن آعناية قعلعش   

دعضةن سأز،    » مَلَـكَ الْوُحُـوْشِ   «بذ معسالدعكع     . )يئرتقذحالر صادعشاهعنع ظألتىردذم  (»مَلَكَ الْوُحُوْشِ قَتَلْتُ  «: مةسعلةن  

 .ؤاستعن ظعبارةت مةؤسذصتعن آعناية قعلعنغاندذرلةهشعلعك بعلةن سىصةتلةنضىحع يوؤ
ع     دعن نةص اآع ظذنعث ع ي ابعت بولعش ة س ر نةرسعض ة بع عنعث يةن ر نةرس ةنع بع بةتتعن ي ع نعس ظىحعنحعس

ة قعلعش  علةن . قعلعنعشعدعن آعناي אא«: مةس ةن   . »א، ذق بعل ال ظذلذغل ذ معس ب

الدذر       ان معس ة قعلعنغ عدعن آعناي بةت بعرعلعش ة نعس ذ آعشعض عخعلعقنعث ظ . س



 ٤٤٢

 : التَقْسِيْمُ باعتبارِ الوَسَائِطِ 
ــزٌ : وتَنْقَسِـــمُ الكنايـــةُ باعتبـــارِ الوَسَـــائِطِ إىل أقْسَـــامٍ ثالثـــةٍ   ــوِيْحٌ و رَمْـ تَلْـ

 . وإيْمَاءٌ 
هـو  : فالتلويحُ هي الذي كَثُرَتْ فيها الوَسَائِطُ بنيَ الـالزمِ و الْمَلـزومِ كقولـه         

َكثِيْرُ الرِّمَادِ ، أيْ كَرِيْمٌ ، فإنَّ كَثْرَةَ الرِّمَادِ تَسْتَلْزِمُ كَثْـرَةَ اإلحْـرَاقِ ، وكَثْـرَةَ              
 كثـرةَ اآلكِلِـيْنَ ،      اإلحْراقِ تَستلزمُ كثرةَ الطِبْخِ والطعامِ ، و كَثْرَتِهما تَستلزمُ        

 . و هي تستلزمُ كثرةَ الضَيفانِ ، وكثرةَ الضيفانِ تستلزمُ الكرمَ 
فُالنٌ عَـرِيْضُ   :  والرَمْزُ هو الذي قَلَّتْ وَسَائِطُهُ مع خَفاءٍ يف اللُزُوْمِ كقوله           

 . الْقَفَا ، أيْ بَلِيْدٌ
« ومِ ، ويُسـمى أيْضًـا     واإليْْماءُ هـو الـذي قَلَّـتْ وَسَـائِطُهُ مـع وُضُـوحِ اللُـزُ              

حنو الفَضْلُ يَسِيْرُ حَيْثُ سَـارَ فُـالنٌ ، كِنَايَـةً عـن نِسْـبَةِ الفَضْـلِ                 » إشارةً  
 .إليهِ 

 :آعناينعث ؤاستعالر ظعتعبارع بعلةن بألعنعشع 

 .دعن ظعبارةت ظىح قعسعمغا بألعنعدذ» إيْمَاءٌ«ؤة » رَمْزٌ«، »تَلْوِيْحٌ«آعناية ؤاستعالر ظعتعبارع بعلةن، 

هـو  «: مةسعلةن   . ضعنعمعز، الزعم بعلةن مةلزذمنعث ظارعسعدا ؤاستة آأص بولذص آةتكةن آعنايعدذر               دع» تَلْوِيْحٌ«
دعضةن الزعمنعث  » ثِيْرُ الرِّمَادِ كَ«دعضةن مةلزذم بعلةن    ) سعخع(»كَرِيْمٌ«دعكع  لبذ معسا . يةنع ظذ سعخعدذر  » كَثِيْرُ الرِّمَادِ 

 آأيدذرذشنعث آأص بولعشعنع الزعم      آىلنعث آأص بولعشع     كع   حذن  ،ظارعسعدعكع ؤاستة آأص بولذص آةتتع دةيمعز       
تذتعدذ، آأيدذرذشنعث آأص     
ث قاينعشع   بولعشع قازاننع
أص  ث آ ؤة تاماقنع
بولعشعنع الزعم تذتعدذ، بذ      
أص بولعشع   عنعث آ ظعككعس

ظذالرنع يئضىحعلةرنعث آأص    
دذ،  م تذتع عنع الزع بولعش
أص   ذحعلةرنعث آ يئض
أص  ث آ ع معهماننع بولعش

دذ ؤة  بولعش م تذتع عنع الزع
ع  أص بولعش ث آ معهماننع

 . الزعم تذتعدذسعخعلعقنع

دعضعنعمعز، الزعم   » رَمْزٌ«

ذش   ع بول تا مةخص تذتذش
ةن     م بعل ة الزع ةن بعرض بعل
مةلزذمنعث ظارعسعدا ؤاستة    
دذر  ان آعنايع از بولغ . ظ

علةن  «: مةس

ةث (»א ع آ االنع بوين ص

. تتذر دذ ،يةنع ظذ ) آعشعدذر
الدعكع  ذ معس ب

ك(»« ةن ) دذتلع دعض

ةن   ةلزذم بعل «م

ث  » א ةن الزعمنع دعض

از    تة ظ عدعكع ؤاس ظارعس
ذ   ث ظ ذ الزعمنع عمذ ب بولس
ع  م تذتعش ةلزذمنع الزع م

ان   ذص قالغ ع بول ذ .مةخص  ب
  . ، دةص قارعؤالغان عم بويذننعث آةث بولعشع دوتلعكعنع ظذقتذرعدذيةردة مذتةآةلل

از       ،دعضعنعمعز، الزعم تذتذشتا رذشةن بولذش بعلةن بعرضة             » «  الزعم بعلةن مةلزذمنعث ظارعسعدا ؤاستة ظ

اهعدا  ذص، ض ة بول دذ» «بولغان آعناي مذ ظاتعلع ذ آعشعضة نعسبةت بعرعشتعن : مةسعلةن . دةص ةزعلةتنع ظ ص

دا   ان هال ة قعلغ ة ظوخشاش » א«آعناي أزنعث امان. دعضعنعثعزض ذ س عنعث  ، ب ذ آعش  ظ

 شذنداقال ظذ ظعككعسعنعث    ،صةزعلةتلعك ظعكةنلعكعدعن ظعبارةت ظأزعنعث مةلزذمعنع الزعم تذتعشع رذشةن بولدع            
 .ظارعسعدعكع ؤاستعمذ ظاز بولدع



 ٤٤٣

 :التعريض 
 ، وهـو أنْ يُطْلَـقَ الكـالمُ ، ويُشـارُ         »  التَّعْـرِيْضَ  «ومِن الكنايةِ نَوْعٌ يُسمى     

 الْْمُسـلمُ مَـنْ     «:  لِلْمُـؤذِى    به إىل معنى آخر يُفْهَـمُ مِـن السـياقِ حنـو قولـكَ             
ــدِهِ    ــانِهِ ويَ ــن لِسَ ــلِمَ الْمُســلمونَ مِ ــالمِ عــن   »سَ ــفَةِ اإلسْ ــيِ صِ ــا بِنَفْ  تَعْرِيْضً

 .الْمُؤذى 
 :  وقَدْ اتفقتْ كلمةُ البلغاءِ 

 . على أنَّ الْمَجازَ والكنايةَ أبْلَغُ مِن احلقيقةِ والتَّصْرِيْحِ  )١
 وأنَّ أبْلَغَ ، مِن التشبيهِ ومِن الْمَجازِ الْمُرسَلِ  وعلى أنَّ االسْتعارةَ أبْلَغُ    )٢

 . أنْوَاعِهَا االسْتِعَارةُ التَّمْثِيْلِيَّةُ ثُمَّ الْمَكْنِيَّةُ 
وعلـى أنَّ االسْــتعارةَ أبْلَــغُ مِــن الكنايــةِ ، لِأنَّهــا كالْجَامِعَــةِ بــنيَ كنايــةٍ و   )٣

 . استعارةٍ

 :ظرعز تة 

ارقعلعق    آعنايعنعث تةظرعز دةص ظاتعلعدعغان يةنة بعر تذرع بولذص بذ، مةلذ           ،م بعر جذملة سأزلعنعص بذ جذملة ظ

عد  ة آونتعكعس ذر      عجذمل تعن ظعبارةتت ارةت قعلعش ة ظعش ر مةنعض قا بع دعغان باش ذم بولع علةن . ن مةل ازار : مةس ظ

قعلغذحعدا مذسذلمانلعق سىصعتعنعث بولمايدعغانلعقعنع دارعتمعالش يذزعسعدعن، باشقعالرغا ظازار بةرضةن آعشعضة      

ا  ــل«قارعت ــلِمَ الْْمُســـ ــنْ سَـــ مُ مَـــ

» مُســـــلمونَ مِـــــن لِسَـــــانِهِ ويَـــــدِهِالْ

 .دعضعنعثعزضة ظوخشاش

دة   ةر هةققع تأؤةندعكعل

ث  ةت ظالعملعرعنع باالغ

 : قارعشع بعرلعككة آةلدع 

نعث، عماجاز ؤة آعناي) ١

ةت كارا  ؤة تعنهةقعق ظاش

 باالغةتلعكرةك   سأزلةشتعن

ة  ة بعرلعكك ظعكةنلعكعض

 .آةلدع

 ظعستعظارعنعث تةشبعه ) ٢

ةللةردعن  از مذرس ؤة ماج

ةتلعكرةك  باالغ

ة ؤة  ظعكةنلعكعض

ة          ةتلعكرةك ظعكةنلعكعض ةآنئييعنعث باالغ دعن م علعنعث ظان تعظارة تةمس دة ظعس ذرلعرع ظعحع تعظارعنعث ت ظعس

 .بعرلعككة آةلدع

عن ظعستعظارعنعث، آعناية بعلةن ظعستعظارعنعث ظارعسعنع جذغلعغذحعدةك بولذش رولع بولغانلعقع سةؤةبعد                 ) ٣

 . ظعستعظارعنعث آعنايعدعن باالغةتلعكرةك بولعدعغانلعقعغعمذ بعرلعككة آةلدع

 



 ٤٤٤

 علم البديع

مَثَلُ عِلْـمٍ لَـا يُنْتَفَـعُ بِـهِ كَمَثَـلِ           «  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ          قَالَ رَسُولُ اللَّهِ   

 . أمحد و الدارمى وَرَوَاهُ . » َكنْزٍ لَا يُنْفَقُ مِنْهُ يف سَبِيلِ اللَّهِ 

هو عِلْمٌ يُعرَفُ بـه وُجُـوْهُ تَحْسِـيْنِ الكـالمِ بَعْـدَ رِعَايـةِ الْمُطابقـةِ لِمُقتضـى              

وهذه الوُجُوهُ ما يَرْجِعُ منها إىل تَحْسِـيْنِ        . عَايةِ وُضُوحِ الداللةِ    احلالِ و رِ  

الْمَعنى يُسمى بالْمُحَسِّنَاتِ الْمَعْنويةِ ، وما يَرْجِعُ مِنها إىل تَحْسِـيْنِ اللفـظِ             

 . يُسمى بالْمُحَسِّنَاتِ اللفظيةِ 

 

 علم البديع

 . و الدارمى  أمحدوَرَوَاهُ . » مَثَلُ عِلْمٍ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ كَمَثَلِ كَنْزٍ لَا يُنْفَقُ مِنْهُ يف سَبِيلِ اللَّهِ «  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  

عنعمعز، » علــم البــديع« دعض

ذق ؤة  ةتنعث ظوح داالل

عغا  ث تةقةززاس هالنع

ة    عغا رعظاي ذن بولعش ظذيغ

قعلغاندعن آعيعن جذملعنع     

نعث  ضىزةللةشتذرذش

ارقعلعق   ذ ظ وللعرع ظ ي

دذر دعغان ظعلعم ذ . تونعلع ب

ةنعنع   ولالردعن م ي

كة  ضىزةللةشتذرذش

انلعرع  انلعرع » الْمُحســـناتُ الْمعنويـــةُ«قارعتعلغ كة قارتعلغ ةبزعنع ضىزةللةشتذرذش ــةُ«دةص، ل دص » الْمُحســـناتُ اللفظيـ

 .ظاتعلعدذ



 ٤٤٥

 احملسنات املعنوية
 : نْها الْمُحسناتُ الْمعنويةُ كَثِيْرَةٌ ، مِ

 :  الْمُطَابِقَةُ -١
وتُســمى الطِبَــاقَ والتَّضَــادَ أيْضًــا ، وهــي الْجَمْــعُ بَــيْنَ مَعْنَيَــيْنِ مُتَقَــابِلَيْنِ ، 

  .  طِبَاقُ إيْجابٍ وطِبَاقُ سَلْبٍ:وهي نَوْعَانِ 
فَطِبَاقُ اإلجيابِ هو ما لَمْ يَخْتَلِفْ فيه الضدانِ إيْجابًا وسَلْبًا ، وهـو إمَّـا               

 الْآخِرُ وَ الْأَوَّلُهُوَ  {يْنَ لَفْظَيْنِ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ ، سَواءٌ أ كانَا اسْمَيْنِ حنو            بَ
 وَهُـــــمْ أَيْقَاظـــــاًوَتَحْسَـــــبُهُمْ {و ،  ٣احلديـــــد }الْبَـــــاطِنُ وَالظَّـــــاهِرُوَ

 وَأَنَّـهُ هُـوَ   أَبْكَـى  وَأَضْحَكَوَأَنَّهُ هُوَ {، أمْ فِعْلَيْنِ حنو     ١٨الكهف }رُقُودٌ
ــاتَأَ ــا وَمَ ــؤْتِي  { و  ،٤٣ – ٤٤الــنجم }أَحْيَ ــكَ الْمُلْــكِ تُ ــمَّ مَالِ قُــلِ اللَّهُ

ــذِلُّ مَــن    ــاء وَتُ ــزُّ مَــن تَشَ ــاء وَتُعِ ــاء وَتَنــزِعُ الْمُلْــكَ مِمَّــن تَشَ الْمُلْــكَ مَــن تَشَ
هَــا مَــا عَلَيْا مَــا كَسَــبَتْ وَ لَهَــ{، أمْ حَــرْفَيْنِ حنــو ٢٦آل عمــران}تَشَــاء 

أَوَ مَن كَـانَ  {و إمَّا بَيْنَ لَفْظَيْنِ مِن نَوْعَيْنِ حنو      . ٢٨٦البقرة}اكْتَسَبَتْ  
 اللَّـــهُ فَمَـــا لَـــهُ مِـــنْ يُضْـــلِلِوَمَـــن {  و،  ١٢٢األنعـــام}هُ أَحْيَيْنَـــا فَمَيْتـــاً
 . ٣٣غافر }هَادٍ

 الْمُحسناتُ الْمعنويةُ
 : ناهايعتع آأص بولذص تأؤةندعكعلةر شذنعث جذملعسعدعندذر»  الْمُحسناتُ الْمعنويةُ «
 :» الْمُطَابِقَةُ «-١

اهعدا   ذ ض ــاق«ب ــاد«ؤة » الطِبَ د » التَّضَ مذ ظاتعلع ةت. ذدةص عنعمعزمذتابعق ذ دعض ةنعنعث  -، قارعم ع م قارشع ظعكك
 . دعن ظعبارةت ظعككع تىرلىك بولعدذ» اقُ سَلْبٍطِبَ«ؤة » طِبَاقُ إيْجابٍ« بذ ،ظارعسعنع جةملةشتعن ظعبارةت بولذص

ةرعقلعق   » طِبَـــاقُ إيْجـــابٍ« ة ص ذش جةهةتت عز بول لذق ؤة بولذشس ةرةص بولذش ع ت دعكع ظعكك عنعمعز، ظذنعث دعض
بذ  . بولمعغان مذتابعقةتتذر  

عم،    اآع ظعس اق ي ل تئب خع
تعن   ئظعل ؤة هةرعص ص
ر  ث بع ارةت ظىحعنع ظعب
ان     ذص بولغ ة مةنس تىرعض
ةبزعنعث ظارعسعدا      ظعككع ل

 : مةسعلةن .يذز بعرعدذ
عمنعث  ع ظعس  ظعكك
ذز  ذز ي عدا ي ظارعس

الع ةننعث معس هُـــوَ  {:بةرض
؛ }نُطِابَـ الْ وَ رُهِاظَّـ ال وَ الْآخِرُ وَ الْأَوَّلُ
ــبُهُمْ { ــاًوَتَحْسَــــــ ــمْ أَيْقَاظــــــ  وَهُــــــ

ئظعلنعث  .  }رُقُــودٌ ع ص ظعكك
ةننعث  ذز بةرض عدا ي ظارعس

ــوَ {: معسالع  ــهُ هُ ــحَكَوَأَنَّ  أَضْ
ــ وَأَنَّــهُ هُــوَ أَبْكَــىوَ  ؛ }ايَــأَحْ وَتَاأَمَ

ــكِ    { ــكَ الْمُلْـ ــمَّ مَالِـ ــلِ اللَّهُـ ــؤْتِيقُـ  تُـ
ن  الْمُلْـكَ مِمَّـ   تَنـزِعُ الْمُلْكَ مَن تَشَـاء وَ    

 مَــن تُــذِلُّ مَــن تَشَــاء وَ تُعِــزُّتَشَــاء وَ
ع،(}تَشَـــــــــــــاء  ظئيتقعنك

صادعشاهلعقنعث ظعضعسع   «
ع  ان ظ ان  !اهللبولغ خالعغ

اهلعقنع  ة صادعش ظادةمض
ةن، ان  بئرعس خالعغ

اهلعقنع  دعن صادعش ظادةم
ةن؛  ارتعص ظالعس ان  ت خالعغ

ةن   ةزعز قعلعس ادةمنع ظ  ،ظ
ار   ادةمنع خ ان ظ خالعغ

ةن ع . )قعلعس ظعكك
ذز هةرع عدا ي نعث ظارعس ص

هَـا   لَ {: بةرضةننعث معسالع   
بَتْ هَا مَـا اكْ عَلَيْمَا كَسَبَتْ وَ   . }تَسـَ

دعضةن  » لَ«بذ ظايةتتعكع   
ةظةتنع   ةرعص مةنص ه

ــيْ« ةرعص  » عَلَـــ ةن ه دعض
 .  بولسا زعياننع ظعصادعلةش ظىحىن ظعشلعتعلضةنلعكتعن بذ ظعككعسعنعث ظارعسعدا تئباق يذز بةردع دةيمعز

اآع ظ دذ     ؤة ي ذز بعرع عدا ي ةبزعنعث ظارعس ان ظعككع ل ة مةنسذص بولغ ذ ظىحعنعث ظعككع تىرض اق ظ . ذ خعل تئب
وَمَـن  {؛ )ظوخشاشمذ؟ ...  آعشع ظةسلعدة ظألىك بولذص بعز ظذنع تئرعلدذرضةن(}هُ أَحْيَيْنَا فَمَيْتاًأَوَ مَن كَانَ  {: مةسعلةن  

ئظعلنعث ظارعسعدا ؤة    » أَحْيَيْنَا«دعضةن ظعسعم بعلةن    » مَيْتاً«عسالدعكع   بعرعنحع م  .}هَادٍ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ      يُضْلِلِ دعضةن ص
ذز بةرضةن           » هَـادٍ «دعضةن صئظعل بعلةن       » يُضْـلِلِ «ظعككعنحع معسالدعكع     ؤة  دعضةن ظعسعمنعث ظارعسعدا تئباق ي

ىر ظارعسعدا يذزبةرضةن   بذظعككعسع بولذشلذق ؤة بولذشسذز بولذش جةهةتتة صةرعقلةنمعضةن، شذثا بذالر ظعككع ت    
  .لعنعدذب هعسا»طِبَاقُ إيْجابٍ«



 ٤٤٦

ثْبَتٌ و  وطِبَاقُ السَلْبِ هو أنْ يَجْمَعَ بَيْنَ فِعْلَيْنِ مَصْدَرٌ وَاحِدٌ أحَدُهُمَا مُ          
ــاىل       ــه تع ــيٌ ، كقول ــرٌ واآلخــرُ نَهْ ــدُهُما أمْ ــيٌّ ، أو أحَ ــرُ مَنْفِ ــ{ اآلخَ الَ فَ

 . ٤٤املائدة }اخْشَوْنِالنَّاسَ وَتَخْشَوُاْ 
 الْمُقَابِلَةُ ، وهـي أنْ يُـؤتى بِمَعْنَيَـيْنِ مُتَـوَافِقَيْنِ أو أكَثَـرَ ، ثُـمَّ يُـؤتى بِمَـا                    -٢

ــى الرتتيـــبِ ، فَ   ــكَ علـ ــلُ ذلـ ــاىل   يُقابـ ــه تعـ ــاالثْنَيْنِ كقولـ ــيْنِ بـ ــةُ االثْنَـ مُقَابِلَـ
 . ٨٢التوبة }كَثِرياً واْلْيَبْكُ وَقَلِيالً لْيَضْحَكُواْفَ{

هِمُ عَلَـيْ  يُحَـرِّمُ  وَ الطَّيِّبَاتِمُ  لَهُ يُحِلُّوَ{ ومُقابلةُ الثالثةِ بالثالثةِ كقوله تعاىل      
 . ١٥٧األعراف }الْخَبَآئِثَ

 صَـدَّقَ وَ اتَّقَـى  وَأَعْطَـى فَأَمَّا مَن   { باألرْبَعَةِ كقوله تعاىل   و مُقابلةُ األرْبَعَةِ  
  بِالْحُسْـنَى  كَـذَّبَ  وَ اسْـتَغْنَى  وَ بَخِلَ وَأَمَّا مَن    يُسْرَىبِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْ  

 .  ٥- ١٠الليل}عُسْرَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْ

اآع بعرع ظةمعر يةنة بعرع نةهع                         »  سَلْبِ طِبَاقُ« دعضعنعمعز، بعرع بولذشلذق، يةنة بعرع بولذشسعز بولغان ي

ذر عدعن ظعبارةتت دةرنعث جةملعش ر مةس عنع بع ئظعلنعث ظارعس ع ص ان ظعكك علةن . بولغ اسَ اْ النَّـــالَ تَخْشَـــوُفَـــ{ : مةس

دعضةن ظةمعردعن ظعبارةت هةر ظعككع صئظعل   » اخْشَوْنِ«دعضةن نةهع بعلةن  » الَ تَخْشَوُاْ «بذ ظايةتتعكع    . }اخْشَوْنِوَ

ــخَ« ر  » يَةٌشْ ارةت بع ن ظب دع

عتقاق   دةردعن ظعش مةس

قعلعنغانلعقتعن بذ مةسدةر     

عنعث  ذ ظعككعس عنع ب  ظارعس

 .جةملعضةن هعساصلعنعدذ

ــةُ «-٢ أز  : » الْمُقَابِلَ ذ، ظ ب

غان ظارا مذؤاصعق آعلعشعدع   

دعن   اآع ظذنعث ع ي ظعكك

ذرذص   ةنعنع آةلت رةك م آأص

ع  ذالرغا قارش دعن ظ ظارقع

بولغان نةرسعنع تةرتعصلعك    

تعن  تا آةلتذرذش ظاساس

ذر ة .  ظعبارةتت ظعككعض

ذظعككعنع ع -ث قارعم قارش

الع عنعث معس  :بولعش
 واْلْيَبْكُـــــــ وَقَلِــــــيالً  لْيَضْــــــحَكُواْ فَ{

 .  }كَثِرياً

ذ ث قارعم ة ظىحنع -ظىحك

عنعث   ع بولعش قارش

 . }الْخَبَآئِثَهِمُ عَلَيْ يُحَرِّمُ وَالطَّيِّبَاتِمُ لَهُ يُحِلُّوَ { :معسالع 

 بَخِـلَ مَـن    وَأَمَّـا    يُسْـرَى  بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْ   صَدَّقَوَ اتَّقَى وَ أَعْطَىفَأَمَّا مَن    {:قارشع بولعشعنعث معسالع    -تأتكة تأتنعث قارعمذ  

 .}عُسْرَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْ  بِالْحُسْنَىكَذَّبَ وَاسْتَغْنَىوَ



 ٤٤٧

نَاسُبَ والتَّوْفِيْقَ و الْـاِئْتِالفَ والتَّلْفِيْـقَ       التَّ: و يُسَمى   (  مُرَاعَاةُ النَّظِيْرِ    -٣
ــا  ــبَةٍ ال     ) أيْضً ــوْرٍ مُتَنَاسِ ــرَيْنِ أو أُمُ ــيْنَ أمْ ــي الكــالمِ بَ ــعَ فِ ، وهــي أنْ يُجْمَ

ــه تعــاىل   ــادِّ كقول ــمْسُ{بِالتَّضَ ــرُ وَالشَّ ــبَانٍ الْقَمَ ــرمحن} بِحُسْ  و  ، ٥ ال
  .١١الشورى }البَصِريُ السَّمِيعُوَهُوَ { 
ــاك-٤ ــحْبَتِهِ    الْمُشَ ــهِ يف صُ ــرِهِ لِوُقُوْعِ ــذْكَرَ الشــئُ بِلَفْــظِ غَيْ لَةُ ، وهــي أنْ يُ

تَعْلَـمُ مَـا فِـي نَفْسِـي وَالَ أَعْلَـمُ مَـا فِـي               { تَحْقِيْقًا أو تَقْدِيْرًا كقوله تعـاىل       
 .أيْ ال أعْلَمُ ما عِنْدَكَ ،  ١١٦املائدة}كَ نَفْسِ
قَرِيْــبٌ إىل الفَهْــمِ وبَعِيْــدٌ :  يُــذْكَرَ لَفْــظٌ لَــهُ مَعْنَيَــانِ  التَوْرِيَّــةُ ، وهــي أنْ-٥

رِيْدُ عَنْهُ ، ويُرَادُ بِهِ البعيدُ اعْتِمَادًا على قَرِيْنَةٍ خَفِيَّةٍ ، يَتَوَهَّمُ السَّامِعُ أنَّهُ يُ
دَةٌ و  مُجَرَّ: وهي ضَرْبَانِ   . الْمَعْنى القريبِ ، و لِهَذَا يُسمى اإليْهَامَ أيْضًا         

 . مُرَشَّحَةٌ 

بذ، جذملعدة   . دةصمذ ظاتعلعدذ  » التَّلْفِيْقَ«ؤة » الْاِئْتِالفَ«،»التَّوْفِيْقَ«، »التَّنَاسُبَ«بذ ضاهعدا   : »مُرَاعَاةُ النَّظِيْرِ «-٣ 
اآع ظذن    ارا مذناسعؤةتلعك بولغان ظعككع ي عثدعن آأصرةت نةرسعلةرنعث ظارعسعنع جةملةشتعن ظعبارةتتذر   ظأز ظ

ذ خعل مذناسعؤةت قارعمذ ذص ب ــرُ وَالشَّــمْسُ{: مةسعلةن . قارشعلعق مذناسعؤعتعدعن باشقا مذناسعؤةتتذر-بول  الْقَمَ
 . }البَصِريُ السَّمِيعُوَهُوَ { ؛ )آىن بعلةن ظاي مذظةييةن هئساب بويعحة سةير قعلعدذ(}بِحُسْبَانٍ 

ذز             : »الْمُشَاكِلَةُ «-٤ اآع تةقدعرةن ي بذ، مةلذم بعر نةرسعنعث ظأزعدعن باشقا نةرسعنعث سأهبعتعدة هةقعقةتةن ي
ةبزع بعلةن ظاتاشتعن ظعبارةتتذر                  : مةسعلةن   . بةرضةنلعضع سةؤةبعدعن ظذ نةرسنع ظأزعدعن باشقا شذ نةرسعنعث ل

تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَالَ أَعْلَـمُ مَـا         { 
ــ ــبْغَةَ{؛  }كَ نَفْسِـــي فِـ ــهِ صِـ  اللّـ

وَمَنْ أَحْسَـنُ مِـنَ اللّـهِ صِـبْغَةً وَنَحْـنُ           
 نعث دعنعدا   اهلل(}لَهُ عَابِدونَ   

ذرذثالر، ث ت ث اهلل حع  نع
ث  ع آعمنع دعن ياخش دعنع

ار؟  ع ب ز  دعن ا اهللبع  غ
ذحعالرمعز  ادةت قعلغ ) ظعب

ع .  ١٣٨البقـــــــــــــرة بعرعنح

الدعكع  » كَنَفْسِـــــــــ«معس
د    أز ظأزع ةن س عن دعض

نعث » نَفْسِــي«ظعلضعرعكع 
ذز    دا ي أهبعتع داؤامع س
ذ  ةنلعكتعن ظاش بةرض
ةن   ةآعلدة آةلتذرذلض ش
ع   ذنعث ظةسلعس ذص ظ بول

ــدَكَ « ــا عِنْـ ــمُ مـ دع » ال أعْلَـ ظع

ا » اهلل«دةيمعز، حذنكع  غ

ــسٌ« أزنع  » نَفْـــ ةن س دعض
اتالش دذرذس  ظعسص

تذر ع . ظةمةس ظعككعنح
ظايةت نةساراالر بالعلعرعنع   

 حوآتذرذص،   سعرعق بوياققا 
العلعرعمعزنع   اق ب ذ بوي ب
ةيعتتة   ان ص اآاليدذ دةؤاتق ص
ذ    انلعقتعن ب ل بولغ نازع

ةتتعكع  ــبْغَةَ«ظاي ــهِصِــ »  اللّــ

تطهـريَ  «دعضةن بذ سأز  »  اللّهِ صِبْغَةَ«. دعضةن سأزنعث زعكرعسع ظعلضعرع بعر قعتعم تةقدعرةن ظأتكةن هعساصلعنعدذ        
 .ا ظعشلعتعلضةن بولذص ظذ، ظأزعدعن ظعلضعرعكع مةهزذص صئظعلنعث مذصظذلع مذتلعقعدذرنعث ظورنعغ» اهللِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ
نعص     : »א «-٥ ر قعلع أز زعكع ة س ة ظعض راق ظعككع مةنعض تعن يع ئقعن ؤة حذشذنذش كة ي ذ، حذشذنذش  ،ب

ةن   ة ظاساس ع قةرعنعض ارقعلعق  مةخص ذ ظ تعن    ظ رادة قعلعش ةننع ظع ان م راق بولغ تعن يع ذص،  حذشذنذش ارةت بول ظب
 دةصمذ   »א «ظاثلعغذحعالر مذتةآةللعم يعقعن مةنعنع ظعرادة قعلعؤاتعدذ دةص ؤةهمعلعنعص قالعدذ، شذثا بذ                   

 .دعن ظبارةت ظعككع تىرلىك بولعدذ» «ؤة » «ؤة بذ . ظاتلعدذ



 ٤٤٨

فالْمُجَرَّدَةُ هي اليت لَمْ يُذْكَرْ فِيْهَـا شَـيْئٌ مِمَّـا يُالئـمُ الْمَعنـى القريـبَ كقولـه                    
ــرْشِ  {تعــاىل  ــى الْعَ ــرَّحْمَنُ عَلَ ــتَوَىال ــانِ  ٥طــه }اسْ ــتِوَاءِ مَعْنَيَ : ، لِالِسْ

ــبُ     ــى القري ــو الْمَعْن ــتِقْرَارُ يف الْمَكــانِ وه ــدُهُمَا االسْ ــريُ   أحَ ــو غ ــذي ه  ال
و الثاني االسْـتِيْالءُ و الْمُلْـكُ     . مَقصودٍ ، لِأنَّ الْحَقَّ تعاىل مُنَزَّهٌ عن ذلكَ         

 عَنْـهُ بالقريـبِ الْمَـذكورِ ، ولَـمْ          يَالبَعِيْـدُ الْمَقصـودُ الـذي وُرِّ      وهو الْمَعنـى    
 .  يَقْرِنْ بِهِ شيئٌ مِمَّا يُالئمُ الْمَعنى القريبِ الذي هو االسْتِقْرَارُ

و الْمُرَشَّحَةُ هي اليت اقْتَرَنَتْ بِشَيْئٍ مِمَّا يُالئمُ الْمَعنى القريبَ كقوله تعاىل       
ــمَاء { ــدٍ  بَنَيْنَاوَالسَّ ــا بِأَيْ ــذاريات}هَ ــدْرَةُ وهــي   ٤٧ال ــا القُ ــدُ هُنَ  ، فاليَ

هـو  رِنَتْ بِالْبِنَاءِ الذي يُنَاسِـبُ الْمَعنـى القريـبَ و         الْمَعنى البَعِيْدُ ، و قَدْ قَ     
 . اجلارِحَةُ 

ان مةن » «  ن بولغ كة يعقع دة حذشذنذش عنعمعز، ظأزع ر  دعض ة زعكع دعغان نةرس عص آعلع ة مذناس عسعض

دعضةن سأزنعث ظعككع    » اسْـتَوَى «بذ ظايةتتعكع .  }اسْتَوَىالرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ  {: مةسعلةن  . قعلعنمعغان تةؤرعييةدذر 

ذ ا ب ذم ظورذنغا ظورذنلعشعشتذر، مان ذ سأزنعث،مةنعسع بولذص بعرعنحعسع مةل ةردة ظعرادة قعلعنعمعغان  ظ  بذ ي

ذ » א «بذ مةنعنعث ظعرادة قعلعنماسلعقع        .مما آعشعنعث زعهنعضة تعز هازعر بولعدعغان مةنعسعدذر       ظة م بعر   مةل

تعن  ا ظورذنلذشذش ظورذنغ

د  اك بولغانلعقتعن . ذرص

ع  ع مةنعس ظعككعنح

ذش    ة بول ةللةش ؤة ظعض ظعض

ر    دا زعكع ذ يذقعرع ذص، ب بول

ة   ن مةن ان يعقع قعلعنغ

سةؤةبعدعن يوشذرذن بولذص     

ان ةردة   قالغ ذ ي ة ب  ظةمم

دذر  ان مةنع رادة قعلعنغ . ظع

ة    ذ ظايةتت ةك ب دعم

ذش« ن » ظورذنلذش تع

ة    ن مةنعض ارةت يعقع ظعب

علعدعغان نةرسة  مذناسعص آ 

 .زعكعر قعلعنمعدع

عنعمعز، » « دعض

ن  كة يعقع دة حذشذنذش ظأزع

ة   ان مةنعسعض بولغ

مذناسعص آعلعدعغان نةرسة   

ان   ر قعلعنغ زعكع

بولذص  » قذدرةت «دعضةن سأزنعث مةنعسع      » א«بذ ظايةتتعكع   . }هَا بِأَيْدٍ بَنَيْنَاوَالسَّمَاء   {:علةن  مةس. تةؤرعييةدذر

عدذر     راق مةنعس ذنعث يع ذ، ظ دا    . ب ذ ظورذن ا ب ث    » א«مان أز ظأزعنع ةن س ول «دعض ن    » ق ارةت يعقع ن ظعب دع

 .رذلذص زعكعر قعلعندعدعضةن سأزضة يعقعنالشتذ» «مةنعسعضة مذناسعص آعلعدعغان 



 ٤٤٩

 االِسْتِخْدَامُ ، هـو أنْ يُـذْكَرَ لَفْـظٌ لَـهُ مَعْنَيَـانِ يُـرَادُ بِـهِ أحَـدُهُمَا ، ثُـمَّ                       -٦
يُعَادُ عليه ضَمِيْرٌ أو إشَارَةٌ يُرادُ بِهِ مَعْنَاهُ اآلخَرُ ، أو يُعادُ عليهِ ضَمِيْرَانِ              

 الشَّهْرَفَمَن شَهِدَ مِنكُمُ    { مَا كقوله تعاىل    يُرادُ بِثَانِيْهِمَا غَيْرُ مَا يُرادُ بأوَّلِهِ     
ــمْ ــهْرِ ١٨٥البقــرة}هُ فَلْيَصُ ــرَادُ بِالشَّ ــمِيْرُهُ : ، الْمُ ــاللُ ، و ضَ الزمــانُ : الْهِ

 . الْمَعْلُومُ وهو أيَّامُ رَمْضَانِ 
  اللَّفُّ والنَّشْرُ ، هو أنْ يُذْكرَ مُتَعَدَّدٌ على التفصيلِ أو اإلجْمـالِ ، ثُـم               -٧

يُذكرَ ما لِكُلِّ وَاحِدٍ مِِن آحَادِ هذا الْمُتعددِ بِال تَعْيِيْنِ ، ثِقَةً بِـأنَّ السـامعَ                
 . رَدُّهُ إىل ما يَلِيْقُ به ، لِعِلْمِهِ بِذلك بالقرائنِ يَ

 : فَذِكْرُ الْمُتَعَدَّدِ على التفصيلِ ضَرْبَانِ 
وَمِن رَّحْمَتِـهِ  {وله تعاىل األوّلُ أنْ يكونَ النشرُ فيه على ترتيبِ اللَّفِّ كق       

. ٧٣القصص} مِن فَضْلِهِ تَبْتَغُوا فِيهِ وَلِلِتَسْكُنُوا النَّهَارَ وَاللَّيْلَجَعَلَ لَكُمُ 

א« -٦  ارقعلعق ظذ ظعككعسعنعث بعرع ظعرادة                           : »א بذ، ظعككع مةنعلعك بعر سأز زعكعر قعلعنعص ظذ ظ

قعلعنعص ظارقعدعنال ظذ سأزضة زعمعر ياآع ظعشارةت ظعسعمع قايتذرذلذص بذ ظارقعلعق يةنة بعر مةنعسعنعث ظعرادة             

ارقعلعق ظعرادة قعلعنغاندعن       قعلعنعشعدذر ياآع ظعككع زعمعر ق   ارقعلعق، ظةؤؤةلقعسع ظ ايتذرذلذص ظعككعنحعسع ظ

قا  ر  باش ة بع عدذر  يةن رادة قعلعنعش عنعث ظع علةن . مةنعس ــنكُمُ   { : مةس ــهِدَ مِ ــن شَ ــهْرَفَمَ ــمْالشَّ ةتتعكع  . }هُ  فَلْيَصُ ذ ظاي ب

دعن ظاسماندعكع   » א«

ةت   اي مةقس دع، ظ قعلعن

ةمما ع»  «ظ  دعك

دعغان  ذنعثغا قايدعتع ظ

رادة   ردعن ظع زعمع

زان   ع رامع قعلعنغعن

ذم   ارةت مةل دعن ظعب ظئيع

 . مذددةتتذر

א«-٧ ذ، : »א ب

عنع  ان نةرس ر قانحعلعغ بع
الع    اآع ظعجم علع ي تةصس
ص  ر قعلع تا زعكع ظاساس
ر    ذ بع دعن، ظ ظارقع
قانحعلعغان نةرسعدعن هةر    
عص   ىن مذناس رع ظىح بع

دعغان عنع، آعلع  نةرس
ظاثلعغذحعنعث هةر بعرعنع    
عص  ة مذناس ظأزعض
دعغعنعغا  آعلع
دعغانلعقعغا  ياندذراالي
ش   ةنعح قعلع ظعش
عدعن  يذزعس
ر  تعنال زعكع تةيعنلعمةس

 . قعلعشتعن ظعبارةتتذر
 : بعر قانحعلعغان نةرسعنع تةصسعلع ظاساستا زعكعر قعلعش تأؤةندعكعدةك ظعككع تىرلىك بولعدذ

كُنُوا  النَّهَـارَ  وَاللَّيْلَوَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ {: مةسعلةن . ، لةصصعنعث تةرتعؤعضة ظاساسةن بولعشع    بعرعنحعسع نةشرعنعث   لِتَسـْ
ــهِ وَلِ ــوافِيـ ــلِهِ  تَبْتَغُـ ــن فَضْـ ةتتعكع  . } مِـ ذ ظاي ــكُنُوا«ب ــوالِ«ؤة » لِتَسْـ ارةت   » تَبْتَغُـ تعن ظعب ر قعلعش أزلةرنع زعكع ةن س دعض

ةرتعؤع،   رعنعث ت ة       » א«ؤة » א«نةش عنعث تةرتعؤعض ارةت لةصص تعن ظعب ر قعلعش أزلةرنع زعكع ةن س دعض

 .حذنكع ظارام ظعلعش آعحعدة، رعزعق تةلةص قعلعش آىندذزدة بولعدعغان ظعشالردذر. ظاساسةن بولدع



 ٤٥٠

ــاىل       ــه تعـ ــفِّ كقولـ ــالفِ ترتيـــبِ اللـ ــى خِـ ــرُ علـ ــونَ النشـ ــاني أنْ يكـ والثـ

 لِتَبْتَغُـواْ فَضْـالً مِّـن رَّبِّكُـمْ     ةًجَعَلْنَا آيَـةَ النَّهَـارِ مُبْصِـرَ       وَ حَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ  فَمَ {

ــابَ  وَ ــنِنيَ وَالْحِسَ ــدَدَ السِّ ــواْ عَ ــلِ ١٢اإلســراء}لِتَعْلَمُ ــاءِ الفَضْ ــرُ ابْتِغَ ، ذِكْ

 . لِلثاني و عِلْمِ الْحِسَابِ لألوّلِ ، على خِالفِ ترتيبِ اللفِّ 

يَـدْخُلَ الْجَنَّـةَ إِالَّ      لَـن    قَالُواْوَ{و ذُكْرُ الْمُتعددِ على اإلجْمالِ كقوله تعاىل        

، فالضَّـــمِيْرُ يف قـــالوا لِليهـــودِ ١١١البقـــرة }نَصَـــارَى أَوْ هُـــوداًمَـــن كَـــانَ 

والنصارى ، ذُكِرَ الفَرِيْقَانِ على اإلجْمالِ بالضمريِ العائدِ إليهما ، ثُمَّ ذُكِـرُ             

ــلٍّ ، إذْ التقــديرُ  ــد « : مــا لِكُ ــنْ يَ ــتْ اليهــودُ لَ ــوقالَ ن كــانَ خلَ اجلنــةَ إال مَ

 . »، وقالَتْ النصارى لَنْ يَدْخُلَ اجلنةَ إال مَنْ كانَ نصارى هُوْدًا

 

 جَعَلْنَـا آيَـةَ النَّهَـارِ مُبْصِـرَةً     وَةَ اللَّيْـلِ حَوْنَـا آيَـ  فَمَ  {:مةسعلةن  . ظعككعنحعسع نةشرعنعث، لةصصعنعث تةرتعؤعضة خعالص بولعشع    
 آئحعنعث   ظىحىن نعث صةزلعنع تةلةص قعلعشعثالر     ر صةرؤةردعضارعثال (.}لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِنيَ وَالْحِسَابَ      وَ لِتَبْتَغُواْ فَضْالً مِّن رَّبِّكُمْ   

 آىندىزنعث ظاالمعتعنع يورذقلذق     علعشعثالر ظىحىن   نع ؤة هئسابعنع ب    ظاالمعتعنع آأتىرىؤةتتذق، يعلالرنعث سانع     

دعضةن سأزلةرنع زعكعر قعلعشتعن     »  عَدَدَ السِّنِنيَ وَالْحِسَابَِتَعْلَمُواْ«ؤة  » لِتَبْتَغُواْ فَضْالً مِّن رَّبِّكُمْ   « بذ ظايةتتعكع    .)قعلدذق

رعنعث  ارةت نةش ظعب

» حَوْنَــا آيَــةَ اللَّيْــلِفَمَ«تةرتعؤع،  

ــ«ؤة  ــرَةً  جَعَلْنَ ــارِ مُبْصِ ــةَ النَّهَ » ا آيَ

ر  أزلةرنع زعكع ةن س دعض
ارةت  تعن ظعب قعلعش
الص   ة خع عنعث تةرتعؤعض لةصص

دع ذنكع ، . بول ح
ةزلع  ارنعث ص -صةرؤةردعض

ةص  ةممعتعنع تةل مةره
ارةت  تعن ظعب قعلعش

رعنعث  ع نةش بعرعنح
عنعث   ع، لةصص جذزظعس
ع  ع جذزظعس ظعككعنح

ان  ــارِ  «بولغ ــةَ النَّهَـــ ــا آيَـــ جَعَلْنَـــ
ــرَةًمُبْ ة  » صِـــــ ةن سأزض دعض

دذ، ؤة   عص آعلع مذناس
ث  رعنعث يئلالرنع نةش
ارةت   سانعنع بعلعشتعن ظعب
ع،   ع جذزظعس ظعككعنح
ع   عنعث بعرعنح لةصص

ان   ع بولغ ــا فَمَ«جذزظعس حَوْنَـ
ة » آيَـــــةَ اللَّيْـــــلِ ةن سأزض دعض

 .مذناسعص آعلعدذ
بعر قانحعلعغان نةرسعنع 
ر  تا زعكع الع ظاساس ظعجم

الع  نعث معس : قعلعش

ادةم هةرضعزمذ جةننةتكة      « : ظذالر( }نَصَارَى أَوْ هُوداً لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِالَّ مَن كَانَ      قَالُواْوَ{ يةهذدي ياآع ناسارا بولمعغان ظ

دذ تع»آعرمةي ةتتعكع   ) .دئيعش ذ ظاي ــالُواْ«ب ارا   » قَ ةن نةس ذدع بعل رع يةه ث زعمع ذص  الرنع دعغان بول ذ غا قايتع ب

ذالرنعث بعر مذشذ ظعككع ضوروه  ارقعلعق ظعخحاملعنعص ظعجمالع ظاساستا زعكعر قعلعندع، ظارقعدعن ظ زعمعر ظ

حذنكع . دعن ظعبارةت سأزلةر زعكعر قعلعندع    »  نَصَارَى أَو«بعلةن  » هُوداًمَن كَانَ   «هةر بعرعضة مذناسعص آعلعدعغان     

ــنْ يَــدخلَ اجلنــةَ  «بوالرنعث ظةسلعسع  ــتْ اليهــودُ لَ ــوْدًوقالَ ــدْ إال مَــن كــانَ هُ ــنْ يَ ــنْ كــانَ نصــارى ا ، وقالَــتْ النصــارى لَ  .دذر» خُلَ اجلنــةَ إال مَ



 ٤٥١

ــدَّةِ و    -٨ ــهُ يف الشِّـ ــدَّعى لِوَصْـــفٍ بُلُوْغُـ ــةُ ، هـــي أنْ يُـ ــةُ الْمَقْبُولَـ  الْمُبالِغَـ
: الضَّعْفِ حَـدا مُسْـتَحِيْلًا أو مُسْـتَبْعِدًا ، وهـي تَنْحَصِـرُ يف ثالثـةِ أنْـوَاعٍ                   

 . لِيْغٌ و إغْرَاقٌ و بَعْضُ صُوَرِ الغُلُوِّ تَبْ
ــاىل      ــه تعـ ــادةً كقولـ ــا وعـ ــا عِقْلًـ ــه مُمْكِنًـ ــدَّعى فيـ ــون الْمُـ ــا يكـ ــالتبليغُ مـ فـ

. ٤٠النور}ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا { 
 : لًا ال عادَةً ، كقوله واالغْرَاقُ ما يكون الْمُدَّعى فيه مُمْكِنًا عَقْ

 . ونَتْبَعُهُ الكرامةَ حَيْثُ مَالَا * ونُكْرِمُ جارَنَا ما دَامَ فِيْنَا 
فَقَدْ ادَّعى أنهُ يتبعُ جـارَهُ الكرامـةَ حَيْـثُ سـارَ ، وهـذا مُمْكِـنٌ عَقْلًـا ال                 

 . عادةً 
ةً ، وهـو علـى      والغُلُوُّ ما يكون الْمُدَّعى فيه غريَ مُمْكِـنٍ ال عَقْلًـا وال عـاد             

فالْمَقبولُ أنْ يَقْتَرِنَ به ما يُقْرِبُـهُ إىل اإلمْكـانِ          . مَقبولٌ و مَردودٌ    : قِسْمَيْنِ  
يَكَـادُ زَيْتُهَـا يُضِـيءُ وَلَـوْ لَـمْ تَمْسَسْـهُ            {  يف قوله تعاىل     »يَكادُ  « كلفظ    

ةِ ، أو أنْ ، أوْ أنْ يَتَضَمَّنَ نَوْعًـا حَسَـنًا مِـن تَخييـلِ الصِـحَّ          ٣٥النور}نَارٌ  
 . يَخْرُجَ مَخْرَجَ اخلالعَةِ والْهَزْلِ ، وكُلُّ ما ال يكونُ كذلكَ فَهُو مَرْدُودٌ 

اآع مذمكعن ظةمةس      بعرةر سىصةتنعث بذ، آىحلىآلىك ؤة ظاجعزلعقتا،     : »املبالغة املقبولة «-٨  ظعهتعمالدعن يئراق ي

ذ، . دةرجعضة يئتعشعنع داؤا قعلعشتذر ــغٌ«ب ــرَاقٌ«، » تَبْلِيْ ــوَرِ الغُ«ؤة » إغْ ــوِّبَعْــضُ صُ ارةت» لُ ن ظب ىح قعسعمدعن دع  ظ

 .تاشقعرع بولمايدذ
ــغٌ« ان    » تَبْلِيْـ ذمكعن بولغ ذ م ادةت جةهةتتعنم ذ ؤة ظ ةقعل جةهةتتعنم ذحع ظ دعكع داؤا قعلعنغ عنعمعز، ظأزع دعض

ذقالردذرآع قولعنع    -تمذ قا(}ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا       { : مةسعلةن  . مذبالعغعدذر قات قاراثغذل
اقلعرعنع   ا بارم ظذزاتس
اس  الغعلع ت ةي ق آأرةلم

دذ دةك . )قالع ذ ظايةتتعكع ب
ذق   دعن ظارت هةددع
ذص  ذق بول قاراثغذل
ذزاتقان   ع ظ دة قولعن آةتكةن
ع  أز قوللعرعن عنعث ظ آعش
ةقعل   ع ظ ةي قعلعش آأرةلم
ةتتعن   ادةت جةه ؤة ظ

 .تامامةن مذمكعن بولعدذ
ــرَاقٌ« عنعمعز، د» إغْــــ عض

ذحع   دعكع داؤا قعلعنغ ظأزع
ةتتعن مذمكعن  ةقعل جةه ظ
ةتتعن    ادةت جةه ةمما ظ ظ
ان   ذمكعن بولمعغ م

دذر علةن . مذبالعغع : مةس
ــا  « ــا دَامَ فِيْنَـ ــا مـ ــرِمُ جارَنَـ * ونُكْـ
ــةَ حَيْـــــــــــثُ  ونَ ــهُ الكرامـــــــــ تْبَعُـــــــــ

ــا نعمعز(»مَالَـــــــــــــ   خوش
ارعمعزدا  ذنعظ عال، ظ  تذرس

هأرمةت قعلعمعز، شذنداقال     
ذ قةية ا  ظ ة بارس رض

ذنعثغا  أرمعتعمعزنع ظ ه
ويعمعز  ص ق ةمرا قعلع . )ه

ئظعرعدا    ذ ش اظعر ب ش
ا   ة بارس ع قةيةرض خوشنعس
ةت   ةردة هأرم ذ ي ذنع ش ظ
دعغانلعقعنع داؤا  قعلع
ةقعل  ذ، ظ ذص ب قعلعغان بول
ةمما    ذمكعن ظ ةتتعن م جةه
دا     ظادةت جةهةتتعن قارعغان
ر   ةس بع ذمكعن ظةم م

 . ظعشتذر
عنعمعز، » א« دعض
دذر  ظ ان مذبالعغع ذمكعن بولمعغ ذ م ادةت جةهةتتعنم ذ ؤة ظ ةقعل جةهةتتعنم ذحع ظ دعكع داؤا قعلعنغ ذ، . أزع ب

 . تعن ظبارةت ظعككع قعسعمغا بألعنعدذ» «ؤة » «

يئغع ظور تةضمعسعمذ    عث  زةيتذن دةرعخعن (} زَيْتُهَا يُضِـيءُ وَلَـوْ لَـمْ تَمْسَسْـهُ نَـارٌ        يَكَادُ  {بولغعنع، مذبالعغعنعث  » مَقبولٌ«
دذ   ةيال دةص قالع ورذص آعت ة .)ي ةن ظايةتت تذرعدعغان    دعض ذمكعنحعلعققا يئقعنالش ذبالعغعنع م ة دعضةن» « م ض

ة آةلضظوخشاش  ةن بعرض اآع ةنعنةرسة بعل ارةت ضىزةجذملعنعث ، ي ال قعلدذرذشتعن ظعب ر دذرذسلذقنع خعي ل بع
الغعنع         اآع حا   نةؤظعنع ظأز ظعحعضة ظ دا آةلضعنعدعن  ظعبارةت ظىح    قحاق ؤة قعززعقحعلعق قعلعش ظورذنلعرع    ؤة ي
 .لعنعدذبهعسا» « بذنداق بولمعغانلعرع ، بولذصيولنعث بعرع ظارقعلعق آةلضعنع



 ٤٥٢

 حُسْنُ التَّعْلِيْلِ ، هو أنْ يُنْكِرَ األدِيْبُ صَرَاحَةً أو ضِمْنًا عِلَّةَ الشـيئِ               -٩

 تُنَاسِـبُ الغَـرَضَ الـذي يَقْصِـدُ        ةٍ طَرِيْفَةٍ فِيْهَا غَرَابَـةٍ    ي بِعِلَّ الْمَعْرُوْفَةَ ، و يَأْتِ   

: إليه ، أو أنْ يُدَّعى لِوَصْفٍ عِلَّةٌ مُنَاسِبَةٌ له غَيْرَ حَقِيْقِيَّةٍ كقول الْمُتَنَبِّيِّ 

 .يَتَّقِي إخْالفَ ما تَرْجُو الذِئَابُ * ما بِهِ قَتْلُ أعَادِيْهِ ولكنْ 

قَتْــلَ األعْــدَاءِ يف العــادةِ لِــدَفْعِ مَضَــرَّتِهِمْ ال لِمَــا ذَكَــرَهُ مِــن أنَّ طَبِيْعَــةَ  فَــإنَّ 

 . الكَرَمِ قَدْ غَلَبَ عليهِ 

اآع يوشذرذن            : »حُسْنُ التَّعْلِيْلِ « -٩  بذ، ظةدعصنعث مةلذم بعر نةرسعنعث هةممعضة مةلذملذق ظعللتعنع ظاشكارا ي

ارلعق ظعل ، آةم ظذحرايدعغان    ظعنكار قعلعص ظأزع آأزلعضةن مةقسةتكة مذناسعص آعلعدعغان            هالدا  لةتتعن  قعزعق

ر  عص     بع ة مذناس ان هالةتت ةقعقع بولمعغ ذنعثغا ه ىن ظ ةت ظىح ر سىص ذم بع اآع مةل ذر ي عدعن ظبارةتت آةلتىرعش

دعغ ع داؤا قعلعشعدعنآعلع ةتتعن بعرن ذران ظعلل ــهِ ولكــنْ مــا «: مةسلةن .  ظعبارةتت ــلُ أعَادِيْ ــهِ قَتْ ــ* بِ ــو يَتَّقِ ي إخْــالفَ مــا تَرْجُ

ــذِئَابُ ذنعث (»الــــــــــــــــــ ظ

كة  مةنلعرعنع ظألتىرىش دذش

دع ؤة    وق ظع اجعتع ي ه

ةرنعث  ذ، بأرعل ن ظ لعكع

ظارزذسعغا مذخالعصةتحعلعك  

). دذؤاتعقعلعشتعن ساقلعنع

ذرذش   مةنلةرنع ظألت دذش

ذالرنعث  ة ظ ظادةتت

لعكعدعن  زعيانكةش

اقلعنعش ظىح دذ، س ىن بولع

ر    اظعر زعكع عزمذ ش هةرض

وي  دةك قعلغان عنع ب ، آعش

ةن  ذندذرذص آةتك س

دعن  عخعلعق تةبظعتع س

عنعث  ارةت نةرس ظعب

 .سةؤةبعدعن بولمايدذ

ةك الدعكع  دعم ذ معس  ب

ارةت  » « ن ظعب دع

 ظعنكار  تعن ظعبارةت هةممعضة مةلذم بولغان ظعللعتع  » دذشمةنلةرنعث زعيانكةشلعكعدعن ساقلعنعش   «سذصةتنعث

ارلعق  آةم ظذحرايدعغان  ؤةمةقسةتكة مذناسعص آعلعدعغان   قعلعنعص ،  بأرعلةرنعث «ظعللةت هعساصالنغان  قعزعق

 .ذلضةن  آةلتىرظذنعثغا ظعللةت قعلعص   لةت ظعلتعن ظعبارةت  »  مذخالعصةتحعلعك قعلعشتعن ساقلعنعش ظارزذسعغا

اآع  ذ ي اآع ظ ان ها    ي ةقعقع بولمعغ ذنعثغا ه ىن ظ ةت ظىح دعغ   سىص عص آعلع ة مذناس ةت داؤا  ان لةتت ذ ظعلل ظاش

 . قعلعنغان 



 ٤٥٣

قَّبُـهُ ، إمَّـا بِتَـرْكِ     أسْلُوْبُ الْحَكِيْمِ ، هو تَلَقِّى الْمُخاطبِ بِغَيْرِ مـا يَتَرَ       -١٠
سُؤالِهِ و اإلجابةِ عن سُؤالٍ لَمْ يَسألهُ ، و إمَّا بِحَمْلِ كالمِهِ علـى غـريِ مـا                  

أنْ يَســألَ هــذا الســؤالَ أو دُ ، تَنْبِيْهًــا علــى أنَّــهُ كــانَ يَنْبَغِــي لَــهُ  يَقْصُــكــانَ
نِ األهِلَّةِ قُلْ هِيَ يَسْأَلُونَكَ عَ{فاألوَّلُ كقوله تعاىل . دَ هذا الْمَعْنى يَقْصُ

، سَأَلَ بَعْـضُ الصـاحبةِ الـنيب صـلى       ١٨٩البقرة}مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ    
ما بَالُ الْهِاللِ يَبْدو دَقِيْقًـا ثُـمَّ يَتَزَايَـدُ حتـى يَصـري بَـدْرًا               : اهلل عليه وسلم    

كْمِتِـهِ ، إشَـارَةً علـى       ثُمَّ يَتَنَاقَصُ حتى يَعودُ كما بَدَا ؟ فَأُجِيْبُوا بِبِيَانِ حِ         
يَسْـأَلُونَكَ  {وكقوله تعـاىل  .  ألنهُ أهَمُّ ،أنَّ األُوْىل بِهِمْ أنْ يَسألوا عن هذا 

مَـــاذَا يُنفِقُـــونَ قُـــلْ مَـــا أَنفَقْـــتُم مِّـــنْ خَيْـــرٍ فَلِلْوَالِـــدَيْنِ وَاألَقْـــرَبِنيَ وَالْيَتَـــامَى   
ــبِيلِ   ــنِ السَّ ــاكِنيِ وَابْ ــالِ   ، و ٢١٥البقــرة}وَالْمَسَ ال « الثــاني كقــول  العَمَّ

.  »مَا ادَّخَرْتَ مِنَ الْمَالِ ؟«  يف جَاوَابِ مَنْ قالَ  »ةَحَّ الصِّلُادِعَ يُشئَ

ذنعث         : »أسْــلُوْبُ الْحَكِــيْمِ « -١٠ اآع ظ و ي ذص ب تذرذش بول ة ظذحراش قا نةرسعض دعن باش نع آىتكعنع ذ، مذخاتةص ب

ارقعلعق       اآع ظذنعث ساالهعيعتعضة شذ      بولعدذ سذظالعنع تةرعك ظعتعص سورعمعغان نةرسعسعدعن جاؤاص بعرعش ظ  ي
 سورعشعنعث ؤة بذنع مةقسةت قعلعشعنعث مذناسعص آعلعدعغانلعقعنع ظذقتذرذش يذزعسعدعن ظذنعث سأزعنع            هةقتة

يَسْأَلُونَكَ عَنِ األهِلَّةِ قُلْ هِـيَ  {: بعرعنحعسعنعث معسالع . مةقسةت قعلغعنعدعن باشقا نةرسعضة يىآلةش ظارقعلعق بولعدذ    
ظذ آعشعلةرنعث ظعشالرنعث    « حعققان ظاي توغرذلذق سورعشعدذ، ظئيتقعنكع،    سةندعن يئثع(}لنَّاسِ وَالْحَجِّ   مَوَاقِيتُ لِ 

ع  ةجنعث ؤاقعتلعرعن ؤة ه
دذر . )»هئسابلعشع ظىحىن

ةيغةنبةر  ص
ةزع  االمنعث ب ظةلةيهعسس

اهابعلعرع  اي «س ظ
كارا    ة ظاش ة هالةتت ظعنحعك
وثعيعص   يعن ح ذص آع بول
ا    ذن ظايغ ةتتاآع تذل ه
ة  دعن يةن ظايلعنعدعكةن ظان

ةص تعكع آعحعكل  باش
ذ  ةن ب ة قايتعدعك هالعتعض

ىن؟ ة ظىح دةص » نعم
ذنعث  ذالرغا ب سورعغاندا، ظ
ش    ان قعلع ع باي هعكمعتعن
رعلعص    اؤاص بع ارقعلعق ج ظ
ل    ةت نازع ذقارقع ظاي ي
قعلعندع، بذ ظاالرغا مذشذ       
ةؤال   نعث ظ دة سوراش هةق
ذرذش   ةنلعكعنع ظوقت ظعك
دع، حذنكع  يذزعسعدعن بول
ةتةن   ذالرغا نعسص ذ ظ ب

يةنة بعر    . ق ظعدع  مذهعمرا

ال   يَسْـــــأَلُونَكَ مَـــــاذَا    {:معس
ــرٍ     ــنْ خَيْـ ــتُم مِّـ ــا أَنفَقْـ ــلْ مَـ ــونَ قُـ يُنفِقُـ
فَلِلْوَالِــــــدَيْنِ وَاألَقْـــــــرَبِنيَ وَالْيَتَـــــــامَى  
ــنِ   ــاكِنيِ وَابْــــــــــــــــــــ وَالْمَسَــــــــــــــــــــ

ــبِيلِ  ةندعن(}السَّـــــــــــــ  س

اللعرعنع ورايدذ،ظئيتقعنكع،  م دعغانلعقعنع س ا بولع ةرص قعلس داق س ال«قان ىلك-م ةرص  م ع س عثالردعن نئمعن
 ظةقرعبالعرعثالرغا، معسكعنلةرضة ؤة ظعبن سةبعللةرضة سةرص قعلساثالر            - ظاناثالرغا،خعش -قعلماثالر،ظذنع ظاتا 

 .)»بولعدذ
 دعضةن آعشعضة جاؤابةن  » قانحعلعك ظعقتعساد توصلعدعثعز؟  «مةلذم بعر ظعشحعنعث    : ظعككعنحعسعنعث معسالع   

وغرا « ا بذ. دةص جاؤاص بةرضعنعضة ظوخشاش»  آةلمةيدذساغالملعققا بعر نةرسة ت ةردة مان ذنعثغا ظأزعنعث  ي  ظ
ظذنعث   مذناسعص آعلعدعغانلعقعنع ظذقتذرذص قويذش ظىحىن       سورعشعنعث   هةققعدة   » ساغالملعق«ساالهعيعتعضة  

 »يدذ ساغالملعققا بعر نةرسة توغرا آةلمة    «ظذنعثغا    قعلغعنعدعن باشقا نةرسعضة يىآلعنعص،      مةقسةت سذظالع،  
  .دةص جاؤاص بعرعلضةن



 ٤٥٤

 الْمُحَسِّناتُ اللفظيةُ
 : مِن الْمُحسناتِ اللفظيةِ 

 :  الْجِنَاسُ -١
تـامٌّ  : هو تَشابهُ الكلمتنيِ يف اللفظ مع اخْتالفِ يف الْمَعنى ، وهـو نوعـانِ               

 . و غريُ تامٍّ 
ــياءٍ    ــةِ أشْـ ــقَ فيـــه اللفظـــانِ يف أرْبَعَـ ــا اتفـ ــامُّ مـ يف هيئـــةِ الْحُـــروفِ : فالتـ

ويف عَددِها ويف نوعِها و يف تَرتيبِها كقوله تعاىل         ) حَرْكاتِها و سكناتِها    ( 
، ٥٥لـروم ا }سَـاعَةٍ  يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ السَّاعَةُوَيَوْمَ تَقُومُ   {

 . فالساعةُ األوْىل يومُ القيامةِ ، والثانيةُ إحْدى الساعاتِ الزمانيةِ
وغريُ التامِّ ما اخْتلفَ فيه اللفظانِ يف وَاحِدٍ مِن األربعـةِ الْمُتقدمـةِ كقولـه               

و . ٩-١٠الضحى }تَنْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا     تَقْهَرْفَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا    { تعاىل
 إِلَـى   السَّـاقِ وَالْتَفَّتِ السَّـاقُ بِ   { .» الشِّرْكِ شَرَكُو البِدْعَةُ   «  : كقوهلم

ــاقُرَبِّــكَ يَوْمَئِــذٍ  ــامُهُ : و كقــوهلم ،  ٢٩ – ٣٠القيامــة }الْمَسَ ــتْحٌحِسَ  فَ
 . لِأَعْدَائِهِ حَتْفٌلِأَوْلِيَائِهِ و 

 اللفظيةُالْمُحَسِّناتُ   
א«تأؤةندعكعلةر   :نعث جذملعسعدعندذر» א

 : » א «-١
ةبزع جةهةتتعن ظوخشذشذص             دعضعنعمعز »א« ، ظعككع آةلعمعنعث مةنا جةهةتتة صةرعقلعنعدعغان تذرذقلذق ل

 .دةص ظعككع تذرضة بألعنعدذ» «ؤة » «بذ، .  قعلعشعدذر
، سانع، تىرع ؤة     )هةرعكةت ؤة سذآذنلعرع    (دعضعنعمعز، ظذنعثدعكع ظعككع سأز، هةرعصلةرنعث هةيظعتع          » «

أت   ارلعق ت ةرتعبع قات ت
ة ان جةهةتت ردةك بولغ  بع
وَيَـوْمَ  {: نمةسعلة. جعناستذر

 يُقْسِــمُ الْمُجْرِمُـــونَ مَـــا  السَّـــاعَةُتَقُــومُ  
ةت ( }سَـــاعَةٍلَبِثُـــوا غَيْـــرَ  قعيام

دة    ان آىن ايعم بولغ ق
ةقةت  ادا ص رعكالر دذني مذش
ت  ا ؤاقع ظازغعن
ةم  ذرغانلعقعغا قةس ت

دذ ةتتعكع  ). قعلع ذ ظاي ب
ةؤؤةلقع  دعضةن » السَّــاعَةُ«ظ

دذر،   ةت آىنع أز قعيام س
بولسا  » سَاعَةٍ«ظعككعنحع   

ثؤاقعت اظةتلعرعدعن نع  س
دذر  ذم بعرع ذ   . مةل ا ب مان

 سأز مةنا جةهةتتعن    ظعككع
عمذ   ةرعقلعق بولس ص
هةرعصلعرعنعث هةيظةتلعرع،   
ةرتعبع    ىرع ؤة ت انع، ت س
قاتارلعقالردا بعردةك بولذش     
ةتتعن   ةبزع جةه ارقعلعق ل ظ

ر ذص -بع ة ظوخشذش بعرعض
 .قالغان

دعضعنعمعز،  »  «-٢
أز،    ع س دعكع ظعكك ظذنعث
دعن  ذقارقع تأتع ي

 بولذص   صةرعقلعقبعرةرسعدة  
ا تذرقالغ . ن جعناس
نعث  :مةسعلةن  ةرعق  هةرعص دة ص  تىرع

فَأَمَّـا  { :بولغعنعنعث معسالع 
ــا  ــيمَ فَلَـ ــرْالْيَتِـ ــا  تَقْهَـ ــائِلَ فَلَـ ــا السَّـ  وَأَمَّـ

  . }تَنْهَرْ

 . )بعتظةت دعضةن شعرعكنعث تورعدذر(»الشِّرْكِ شَرَكُو البِدْعَةُ « : هةرعصلةرنعث هةيظعتعدة صةرعق بولغعنعنعث معسالع

الع    هةرع ث معس ةرعق بولغعنعنع انعدا ص نعث س ــاقُ بِ { :ص ــتِ السَّـ ــاقِوَالْتَفَّـ ــذٍ  السَّـ ــكَ يَوْمَئِـ ــى رَبِّـ ــاقُ إِلَـ ةآراتنعث (( }الْمَسَـ س
دعن احاق)قاتتعقلعقع دذص عص آئتع احاققا آعرعش ارعنعث  ،  ص اي صةرؤةردعض دعغان ج دةص بئرعلع دة هةي ذ آىن ب

 .)دةرضاهعدذر
ظذنعث قعلعحع دوستلعرع    (» لِأَعْدَائِـهِ حَتْـفٌ  لِأَوْلِيَائِـهِ و  فَـتْحٌ حِسَـامُهُ  «: عنعنعث معسالع    عدة صةرعق بولغ   هةرعصنعث تةرتعؤ 

 .)ظىحىن غةلبة، دذشمةنلعرع ظىحىن هاالآةتتذر



 ٤٥٥

 :  السَّجْعُ -٢
ــرِ   ــلَتَيْنِ مِــن النَّثْ ــقُ الفاصِ ــمْ {يف الْحَــرْفِ األَخِيْــرِ كقولــه تعــاىل هــو تَوَافُ أَلَ

 . ٦ - ٧النبأ }داً وَالْجِبَالَ أَوْتَاداًنَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَا
 سِــدْرٍ مَّخْضُــودٍفِــي { وأَحْسَــنُ الســجعِ مــا تَسَــاوَتْ فِقْــرُهُ كقولــه تعــاىل

عُ وال يَحْسُـنُ السـج    . ٢٨ - ٣٠الواقعـة } ظِـلٍّ مَّمْـدُودٍ    وَ طَلْحٍ مَّنضُودٍ وَ
إال إذا كانَ رَصِـيْنَ الرتكيـبِ سَـلِيْمًا مِـن التَّكَلُّـفِ خالِيًـا مِـن التكـرارِ يف                    

 . غريِ فائدةٍ 
و ال يُقــالُ يف القــرآنِ أسْــجَاعٌ رِعَايَــةً لِــألدبِ وتَعْظِيْمًــا ، بَــلْ يُقــالُ يف مِثْــلِ  

ــكَ  ــاىل   : ذلـــ ــه تعـــ ــن قولـــ ــذًا مِـــ ــلُ ، أخِـــ ــلَتْ  {فَوَاصِـــ ــابٌ فُصِّـــ كِتَـــ
 . ٣فصلت}آيَاتُهُ 

 : »السَّجْعُ«-٢ 

ــجْعُ« عمعز»السَّ عل  ، دعض ةردعكع ظعككع صاس عدذر   نةسرع جذملعل عيداش بولعش لعرعنعث قاص اخعرقع هةرعص . نعث ظ

 .) تاغالرنع قوزذق قعلمعدذقمذ؟زئمعننع بعسات قعلمعدذقمذ؟( }داً وَالْجِبَالَ أَوْتَاداًأَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَا {:علةن مةس

ع    ةث ياخش ةجظعنعث ظ س
ذم  ذنعث بوغ ع ظ بولغعن
دذر   ةث بولغعنع انع ت . س

علةن  سِــــــدْرٍ فِــــــي {: مةس

ــودٍ ــودٍ   وَمَّخْضُــ ــحٍ مَّنضُــ ــلٍّ وَطَلْــ ظِــ

ــدُودٍ ذالر(}مَّمْـ عزظ   تئكةنس

دعن،   عدرع دةرةخلعرع س
انجاق ذص -س انجاق بول س

ةؤز  ةن م آةتك
ة   دعن، هةمعش دةرةخلعرع

ايعدعن،   دعغان س ... تذرع
    .)بةهرعمةن بولعدذ

 .  دةرعخع سئدعر –

− 

ةن  . تئكةنسعزلةشتذرذلض

 .مةؤز دةرعخع  –

انجاق  –  -س

تع  انجاق، ظذس -س
 .ةصظذستعل

سةجظع صةقةت، صايدعسعز     
ةآراردعن ؤة  ذز ت تةلةصص

 .  بولغان هالدعكع صذختا قذرذلمعغا ظعضة بولغاندعال ضىزةل هعساصلعنعدذخالعقئيعن بولذص قعلعشتعن قعلعنعشع 
ش       ة قعلع قا رعظاي كة ؤة ظذلذغالش ان ظةدةص ذرظانغا بولغ عدعنق ةلكع      يذزعس دذ ب ار دئيعلمةي ةجظع ب دا س ، قذرظان

ان قعلعنغان آعتابتذر         (} آيَاتُهُ فُصِّلَتْ كِتَابٌ{ ةتلعرع ظوحذق باي دا ظذنعثدا        ). ظاي ةتتعن دةلعل ظالغان هال دعضةن ظاي

 .صاسعل بار دئيعلعدذ



 ٤٥٦

 :  االقتباسُ -٣

هو أنْ يضمنَ الكالمُ شيئًا مِن القرآنِ أو الْحَدِيْثِ مِن غريِ داللةٍ على أنـهُ               

  . » و أُمَيِّزُ صَحِيْحَ القولِ مِن عَلِيْلِهِ أنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيْلِهِ «مِنْهُ كقوله 

لِلْوَزْنِ أو غـريِهِ حنـو قَـدْ كـانَ مَـا            وال بأسَ بِتَغْيِيْرٍ يَسِيْرٍ يف اللفظِ الْمُقتبسِ        

 . إنَّا إىل اهللِ راجِعُونا* خِفْتُ أنْ يَكونا 

مُستحســنٌ ، وهــو مــا كــانَ يف    ) ١: (و االقتبــاسُ علــى ثالثــةِ أقســامٍ    

مُبـاحٌ ، وهـو مـا كـانَ يف الغَـزَلِ والرَسَـائِلِ و       ) ٢(الْخُطْـبِ و الْمَـواعظِ ،   

 . و مَا كانَ يف الْهَزْلِمَرْدُوْدٌ ، وه) ٣(القَصَصِ ، 

 :»االقتباسُ«-٣ 

عمعز»االقتبــاسُ« ذملعنعث دعض ا     ، ج ذالردعن ظعلعنغانلعقعغ ذنعث ظاش عنع ظ ر نةرس ذم بع تعن مةل ذرظان ؤة هةدعس  ق

ارةت عدذر   قعلماسظعش ة ظعلعش أز ظعحعض علةن . تعنال ظ ةن (» صَــحِيْحَ القــولِ مِــن عَلِيْلِــهِ    و أُمَيِّــزُأنَــا أُنَبِّــئُكُمْ بِتَأْوِيْلِــهِ  «: مةس م

ةبعرعنع    ذنعث ت ة ظ سعلةرض

وغرا  ةن، ت تعص بعرعم ظئ

ايرعص  دعن ظ سأزنع ناتوغرع

 .)بعرعمةن

دعن   ن ؤة ظذنعث ؤةزع

قعالر ةؤةبعدعن نعثباش  س

ا  اس قعلعنغ أزدة ظعقتعب ن س

ا    عرعش بولس ازراق ظأزض ظ

دذ  اراهعيعتع بولماي ح آ . هع

قَدْ كانَ مَا خِفْـتُ     «: مةسعلةن  

ــا  ــا إىل اهللِ * أنْ يَكونـــــــــــــ إنَّـــــــــــــ

عدعن   (»راجِعُونـــا ذز بعرعش ي

ظةنسعرعضةن نةرسة ظاخعرع    

ةن    ز هةقعقةت ةردع، بع ذز ب ي

ث  اهعغا  اهللِنع دةرض

ذحعالرمعز  ذ .)قايتق  ب

ةتتعكع  א«ظاي

أز» א ةن س  ،دعض

ةردة شئظعرنعث     ،دعن ظعقتعباس قعلعنغان بولذص   ، دعضةن ظايعتع  ١٥٦البقرة} َإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ     {قذرظان آةرعمنعث    بذ ي

 .ؤةزعن ؤة قاصعيعسعضة رعظاية قعلعش يذزعسعدعن ظازراق ظأزضةرتعلضةن

دذ    ىك بولع ىح تىرل اس ظ ىزةل بولغع: ظعقتعب ع ض ةن   بعرعنحعس ةردة آةلض ة ؤة تةبلعغل ذ، خذتب ذص ب ع بول ن

تذر تذر         . ظعقتعباس ةن ظعقتعباس علةردة آةلض ةت ؤة قعسس ةزةل، خ ذ، غ ذص ب ع بول ع دذرذس بولغعن . ظعككعنحعس

 .ظذحعنحعسع رةت قعلعنعدعغعنع بولذص بذ، حاقحاقالردا آةلضةن ظعقتعباستذر



 ٤٥٧

 :  حُسْنُ االبْتِدَاءِ -٤
هو أنْ يَجْعَلَ الْمُتكلمُ مَبْدَأَ كَالمِـهِ عَـذْبَ اللفـظِ حُسْـنَ السَّـبْكِ صـحيحَ          

بَرَاعَــةَ « الْمعنــى ، فــإذا اشْــتَمَلَ علــى إشــارةٍ لَطِيْفَــةٍ إىل مَقصــودٍ سُــمِّيَ 
 . »االسْتِهْلَالِ 

  : حُسْنُ االنتهاءِ -٥
هو أنْ يَجْعَلَ آخِرَ الكالمِ عَذْبَ اللفظِ حُسْنَ السَّـبْكِ صـحيحَ الْمعنـى ،          

 . »بَرَاعَةَ الْمَقْطَعِ « فإنْ اشْتَمَلَ على ما يُشْعِرُ باالنتهاءِ سُمِّيَ 
وجَمِيْــعُ فَــوَاتِحِ السُّــوَرِ القرآنيــةِ و خواتِمِهــا واردةٌ علــى أحســنِ الوُجُــوْهِ و 

 . و اهللُ تعاىل أعْلَمُ .  ذلكَ بالتَّأَمُّلِ مَعَ التَّذْكِرِ لِمَا تَقَدَّمَ أكملِها ، يَظْهُرُ
واحلمد هلل رب العاملني  وصـلى اهلل علـى سـيدنا حممـد و آلـه وصـحبه                

  .أمجعنيَ

 :»حُسْنُ االبْتِدَاءِ«-٤ 

ــدَاءِ «  ــنُ االبْتِ أز       عنعمعزدعض »حُسْ أنع ظ عرعن س ذلغان ش ع ياخشع ب اغالم، قذرذلمعس ع س ةللعمنعث، مةنعس ، مذتةآ

ذ    ذص ب ارةت بول عدعن ظعب أزعنعث باشالنمعسع قعلعش ا    ،س ة ظالس أز ظعحعض ارةتنع ظ ازذك ظعش ذلغان ن ةتكة ب  مةقس

 .دةص ظاتعلعدذ» بَرَاعَةَ االسْتِهْلَالِ«

 : »א «-٥

 دعضعنعمعز  »א«

ةللعمنعث ع ،مذتةآ  مةنعس

ساغالم، قذرذلمعسع ياخشع    

أنع  عرعن س ذلغان ش ب

اخعرع  أزعنعث ظ س

قعلعشعدعن ظعبارةت بولذص     

س   نع هع ذ ظاخعرلعشعش ب

عنع  دعغان نةرس قعلعدذرع

أز ظعحعضة ظالسا  א«ظ

 .دةص ظاتعلعدذ» א

ةرعمنعث   ذرظان آ ق

لعنعش  ذرعلعرعنعث باش س

ةث  ؤة ظاخعر لعرع ظ لعشعش

ةل   ةث مذآةمم ىزةل ؤة ظ ض

رةؤعشتة آةلضةن بولذص بذ       

ةن   دا ظأتك يذقعرع

لةش   ةرنع ظةس قاظعدعل

ذالرنع   ة ظ ةن بعرض بعل

ارقعلعقال   مذالهعزة قع  لعش ظ

   .و اهللُ تعاىل أعْلَمُ    .  ظاشكارا بولعدذ

 .ق معرفته وعلى آله وصحبه أمجعنيَ احلمد هلل الذي شرفنا خبدمة دينه والصالة والسالم على من أرشدنا اىل طري

. آىنع -١٣ ظاينعث -٥ يعلع -٢٠٠٥  



 ٤٥٨

 منت اجلزرية

 

 
 

  باب الصفات   )ي عِ  الشافِ اجلزريِّحممدُ بنُ(  ربٍ سامعوَفْي عَاجِ رَلُوْقُيَ

  لْ قُدَّ والضِّةٌتَمَصْ  مُحٌتِفَنْمُ لْفِتَسْ مُوٌخْرِ وَرٌهْا جَهَاتُفَصِ  فاهُطَصْ ومُهِيِّبِعلى نَ ى اهللُلَّوصَ)  هللاحلمدُ(

 )تْكَ بَطٍد قَجِ أظُفْلَ(ا هَدُيْدِشَ)تْكَ سَصٌخْ شَهُثَّحَفَ(ا هَسُوْمُهْمَ   القرانِ مع  مُحِبِّهِ ئِرِقْومُ  وصَحْبِهِوالهِ) حممدٍ(

  رْصَحَ) طْ قِطٍغْ ضَصَّخُ (وٍلُ عُعُبْوسَ )رْمَ عُنْلِ (دِيْدِ والشَّوٍخْ رِنَيْوبَ   هْمَلَعْ يَ  أنْهِئِما على قارِيْفِ هْمَقدِّ هذه مُإنَّ) دُعْوبَ(

 هْقَلَذْمُ الْوفِرُحُالْ ) بِّ لُنْ مِرّفَ(و هْقَبَطْ مُاءٌ ظَاءُ طَدٌ ضَاادُوصَ  وا مُلَعْ يَ  أوّلًا  أنْوعِرُ الشُلَبْقَ تَّمُحَبٌ عليهم مُاجِ وَإذْ

  نُيْاللِّوَ ) دٍ جَبُطْقُ  ( ةٌلَقَلْقَ نُيْ  سِايٌزَ وَادٌا صَهَرُيْفِصَ  اتِ غَ اللُّحِصَفْاَوا  بِظُلفِلِيَ وفِ والصفاتِرُحُجَ الْارِخَمَ

 ا حَحِّ  صُافُرَحِنْا  واإلمَهُلَبْقَ احَتَفَا  وانْنَكَ  سَاءٌيَ  وَاوٌوَ  ِِفِاحِصَمَوما الذي رُسِّمَ يف الْ فِواقِمَي  التجويدِ والْرِرِّحَمُ

  لْطِتُسْ  أُادٌ ضَنُيْي  الشِّشِّفَلتَّولِ لْعِ جُرٍيْرِكْتَ بِا  والرَّامِيف اللّ   تُكتبْ بِها نْكُ تَمْى لَنثْ أُوتاءِ ها بِولٍصُوْ  ومَمِن كلّ مقطوعٍ

  باب التجويد     احلروفباب خمارج 

 مٌ  نَ  آثِآرْقُ الْدِوِّ يُجَمْمَن لَ مٌمٌ الزِتْ حَدِيْوِجْالتَّ بِذُواألخْ   مَنْ  اخْتَبَرْهُارُتَخْي  يَذِعلى الّّ رْشَ عَةَعَبْ سَوفِرُحُ الْجُارِخَمَ

 ال صِا  وُنَيْ  إلَهُنْا  مِذَوهكَ الزَنْ  أ اإللهُهِ بِهُأنَّلِ  ي هِتَنْ  تَاءِوَهَلْوفُ مَدٍّ لِرُحُ ي وأُخْتاها وهِفِوْجَفألِفُ الْ

 ةِ اءَرَاءِ والقِةُ  األدَنَيْوزِ ةِاوَلَ  التِّةُيَا  حِلْضًوهو  أيْ  اءٌ   لِوَسَطِهِ فَعَيْنٌ حَمَّثُ اءٌزٌ هَمْقِ هَلْحَصى الْ لِأقْمَّثُ

 ا هَقَّحَتَسْمُا وَهَ لَةٍفَمِن صِ افِ حَقَّهَوْرُحُاءُ الْطَوهو إعْ   افُكَ الْمَّ ثُقُوْانِ فَسَصى اللَِّأقْ ُا والقافهَائُ غنيٌ خَاهُنَأدْ

 هِلِثْمِ  كَهِرِيْظِِ  يف نَظُفْواللَّ هِلِأصْدٍ لِاحِدُّ كلِ  وَورَ  والضادُ ِمن حافَتِهِ إذ وَلِيَا  االوَسَطُ فَجِيْمُ الشِنيُ يَلُ وفَأسْ

  سُّفِال  تَعَ  بِقِطْ  يف النُّطْفِاللُّبِ ِفلُّكَا تَر  مَيْا  مِن غَلًمَّكَمُ  ا ا هَهَتَا  لِمُنْاهَنَالمُ  أدْسَّوال ا يُمْنَاهَ أوْرِسَ مِن أيْاسَرَضْاأل

  هِكِّفَ بِئٍرِ  امْةُاضَيَا  رِإلَّ   هِكِرْ  تَنَيْ وبَهُنَيْ بَسَيْولَ  وا لُخَدْ لِظَهْرٍ  أهِيْانِا يُدَوالرَّوالُعَ اجْتُحْ تَهِفِرَ طَنُ مِنْوْوالنُّ

   الرتقيقباب    كِنْتَسْ مُرُيْفِ والصَّاايَنَا  الثَّيَعُلْ  ومِنْهُنْا مِالُ وتَاءُ والدَّوالطَّ

 ألِفِظِ  الْفْمَ لَيْخِفْاذِرَنْ تَحَوَ فٍرُ أحْنْا مِلَفِتَسْ  مُنْقَقِّرَفَ  ا يَلْعُلْا لِ وثَالُ والذَّاءُوالظَّ ىلَفْا السُّايَنَقِ  الثَّوْ فَ ومِنْهُمِنْ

   احلروفباب استعمال    هْفَرِشْا الْمُايَنَ سَافِرَطْ أعَا مَفَالْفَ هْفَ الشَّنِطْ بَنْمِا وَمَهِيْفَرَن طَمِ

 انَ  لَلهِ لِ  المِمَّ ثُهللِاَ انَدِ اهْذُوْ أعُدُمْحَلْ  اَزِمْهَكَو  ومُشُيْخَا الْجُهَرَ مَخْةٌٌنَّغُوَ نِ الواوٌ باءٌ مِيْمٌيْتَفَلشَّلِ



 ٤٥٩

 
 والغيظ  ال  الرعد  وهود قاصره اال بويل  هل و اوىل ناضره   ضْرَ مَنْ ومِةٌصَمَخْ مَنْ مِمِيْمِالْو  وال الضّ وعلى اهللِفْطَّلَتَيَولِ

 ويف  ظنني  اخلالف سامي واحلظ ال احلض على الطعام ي  ذِ الَّرِهْ واجلَةِدَّ على الشِّصْرَاحْفَ ي  ذِ  بِمْهِ  بِلٌاطِ بَقٌُرْ بَاءِوبَ

  باب التحذيرات   وَرَبْوَةٍ أُجْتُثَّتْ وَحَجُّ الْفَجْرِ رِبْ الصَّبِّحُ كَمِيْجِا ويف الْهَيْفِ

 انقض  ظهرك  يعض الظامل وان  تالقيا البيان الزم  ا نَيَبْ كان أفِقْوَ يف الْنْكُ يَنْإوَ انَكَ سَنْال إقَلْقَ  مُنْنَيِّبَوَ

 وصف  ها جباههم عليهم زاضطر مع  وعظت  مع افضتم   اوقُسْ  يَاوطُسْ يَ مَيْقِتَسْ مُنَيْسِوَ قُّحَ الْتُطَحْ أصْحَصْ حَاءَحَو

 ميم  اذا ما شددا  واخفني واظهر الغنة  من  نون  ومن   باب الراءات 

 ملختار من اهل  االداباء على  ا امليم  ان تسكن بغنة  لدى  تْنَكَ سَثُيْ حَرِسْالكَدَعْ بَكذاكَ    تْرَسِذا  ما  كُ إاءَ  الرَّقِقِّرَوَ

 واحذر لدى واو  وفا ان ختتفي و اظهرهنا عند باقي  االحرف ال  صْ أتْسَيْ لَةُرَسْكَ الْتِ كانَوْأ العْتِ اسْفِرْ حَلِبْن قَ مِنْكُ مل تَنْإ

   الساكنةالنونباب حكم التنوين و    دُدَّشَا تُذَا إرًيْرِكْ  تَفِخْوأ دُجَوْ يُرٍسْكَ لِقٍرْ يف فِفُلْخُالْوَ

 اظهار ادغام وقلب اخفا وحكم تنوين ونون يلفى   باب الالمات 
 يف  االم  والرا  ال  بغنة  لزم فعند حرف احللق اظهر وادغم    اهللُِدَُبْعَ  كَمٍّ  ضَوْ  أحٍتْ فَنْعَ   اهللِمِن اسْ مِامَ  اللَمِخَِّفَوَ

 اال بكلمة  كدنيا عنونوا وادغمن  بغنة يف  يومن حنو قال والعصا االطباق اقوى   رف االستعالء فخم واخصصاحَوَ

 االخفا لدى باقي  احلروف اخذا والقلب  عند البا  بغنة كذا بسطت واخللف بنخلقكم  وقع  وبني  االطباق من احطت مع

   املداتباب   انعمت واملغضوب  مع ضللنا  واخرص على السكون يف جعلنا

 وجاءز وهو وقصر ثبتا واملد الزم وواجب اتى  خوف اشتباهه مبحظور عصى ورا عسىوخلص انفتاح  حمذ

 ساكن حالني و بالطول ميد فالزم ان جاء بعد حرف مد  كشرككم  وتتوفى  يف فتنتا  وراع شدة بكاف  وبتا

 عا بكلمةمتصال ان مج وواجب  ان جاء قبل مهزة  ادغم كقل  رب  وبل  ال وابن  واويل  مثل وجنس ان سكن

 او عرض السكون وقفا مسحال و جاءز  اذا اتى  منفصال  سبحه  ال تزغ قلوب  فالتقم  يف يوم مع قالوا وهم  وقل  نعم

  باب معرفة الوقوف    باب الضاد والظاء 

 البد من معرفة  الوقوف   وبعد جتويدك للحروف  ميز من  الظاء  وكلها جتي  والضاد باستطالة  وخمرج

 ثالثة تام  و كاف  وحسن واالبتداء وهى تقسم اذن ايقظ   وانظر عظم  ظهر اللفظ  الظعن ظل الظهر عظم احلفظيف 

 تعلق او كان  معنى  فابتدي  وهي  ملا مت فان مل يوجد  اغلظ ظالم ظفر انتظره ظما ظاهر لظى شواظ كظم ظلما

 اال رءوس  االي  جوز فاحلسن  ام فالكايف ولفظ فامنعنفالت عضني ظل النحل زخرف سوى  اظفر ظنا كيف جل وعظ سوى

 الوقف  مضطرا ويبدا قبله  وغري ما مت قبيح وله  كاحلجر ظلت  شعرا  تظل وظلت ظلتم  وبروم ظلوا

 وال  حرام غري ما له سبب  وليس يف القران من وقف  وجب  وكنت  فظا ومجيع  النظر يظللن حمظورا مع احملتظر



 ٤٦٠

  
 معا اخريات عقود الثان هم  نعمت ها ثالث حنل  ابراهم    واملوصول وحكم التاءطوعباب املق 

 عمران لعنت  هبا  والنور  لقمان ثم  فاطر كالطور   يف مصحف االمام فيما فد اتى   واعرف ملقطوع وموصول وتا

 ريم  معصيت  بقد مسع خيص حت وامرات يوسف عمران القصص    مع ملجاء  واله  اال   فاتطع بعشر كلمات  ان ال

 كال واالنفال وحرف غافر  شجرت الدخان سنت فاطر يشركن نشرك يدخلن تعلوا على  وتعبدوا  ياسني ثاني هود ال

 فطرت بقيت  وابنت  وكلمت   قرت  عني  جنت يف  وقعت    بالرعد واملفتوح صل وعن ما  ان ال يقولوا  ال اقول ان ما

 مجعا وفردا  فيه بالتاء عرف  اوسط  االعراف  وكل مااختلف  خلف املنافقني ام من اسسا  روم النساهنوا اقطعوا من ما ب

   الوصلباب مهز   وخلف  االنفال  وحنل وقعا  االنعام واملفتوح  يدعون معا

 من الفعل يضم ان كان ثالث  وابدا هبمز الوصل من فعل بضم  وان مل  املفتوح كسر ان ما  فصلت النسا وذبح حيث ما

 االمساء  غري االم كسرها ويف  واكسره حال الكسر والفتح ويف ردوا كذا قل بءمسا والوصل صف  وكل ما سالتموه  واحتلف

 وامراة واسم  مع اثنتني  ابن مع  ابنة امرئ واثنني اوحي  افضتم  اشتهت نبلوا معا  خلفتموني واشرتوا يف ما اقطعا

 اال اذا رمت فبض حركه  وحاذر الوقف بكل  احلركه  تنزيل شعرا وغري ذي صال  الثاني فعلن وقعت روم ك

 اشارة بالضم يف رفع وضم  اال بفتح اوبنصب واشم يف الظلة االحزاب والنسا وصف  فاينما كالنحل صل وخمتلف

   لقارئ القران تقدمهمين وقد تقضى  نظمي  املقدمه  جتمع كيال تزنوا تاسوا  على  وصل فامل  هود الن  جنعال

 من حيسن التويد يظفر  بالرشد ابياهتا قاف وزاي يف العدد   عن من يشاء من توىل يوم هم  حج عليك حرج وقطعهم

 ثم  الصالة  بعد والسالم له ختام  ) واحلمد هلل (  حتني يف  االمام صل ووهال ومال هذا والذين هؤال

 وصحبه وتابعي  منواله على النيب  الصطفى واله  ياال تفصل كذا من  ال وها و ووزنوهم وكالوهم صل

     باب التاءات 

    االعراف روم  هود الثان هم  ورمحت الزخرف بالتا زبره

 
 

 
 

 
 


